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Children’s physical activity has decreased in recent years and exercising has been replaced by video-, and mo-
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1  JOHDANTO 

 

Tämä opinnäytetyö on syntynyt tarpeesta edistää lasten motorisia taitoja liikunnan ja leikin kautta. 

Suomalaisten aikuisten ja lasten fyysinen aktiivisuus vähenee vuosi vuodelta enemmän. Lapsen hy-

vinvointia tulisi tukea fyysisen toiminnan, liikunnan ja leikin avulla. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2016a.) Alle 8-vuotias lapsi tarvitsee fyysistä aktiivisuutta vähintään kolme tuntia päivässä ja lapsen 

tulisi saada harjoittaa motorisia taitojaan päivittäin monipuolisesti erilaisissa ympäristöissä. Tämän 

kolmen tunnin fyysisen aktiivisuuden tulisi sisältää kevyttä liikuntaa, reipasta ulkoilua ja erittäin 

vauhdikasta fyysistä aktiivisuutta. Aikuisen tulee pitää huoli ja näyttää mallia omalla toiminnallaan ja 

fyysisellä aktiivisuudellaan siitä, että lapsella on monipuoliset puitteet leikkiä ja harrastaa liikuntaa 

joka päivä. Viimeisimmässä Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä- suosituksessa korostetaan myös riittä-

vää lepoa, unta ja terveellistä ruokavaliota. Liikunnan ja leikin avulla lapsi kehittää omia sosiaalisia 

taitojaan, jotka myöhemmin edesauttavat lapsen oman kehonkuvan syntymistä. Terveen kehonku-

van syntyminen taas puolestaan luo hyvät edellytykset terveelle itsetunnolle. (Opetus- ja kulttuuri-

ministeriö 2016b.) 

 

Liikunta on osa lapsen normaalia elämää ja kuuluu lapsen kehitykseen ja motoriseen kehitykseen. 

Liikunta on lapselle luonnollinen tapa liikkua ja harjoittaa motorisia taitojaan ja se tukee lapsen mo-

torista, psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista kehitystä. Liikunnalliset kokemukset ovat myös lapsen 

terveelle kasvulle ja kehitykselle välttämätöntä. Jo lapsena opitut liikuntataidot mahdollistavat liikun-

nasta nauttimisen ja liikunnan olevan osana normaalia arkielämää ja elämäntapaa koko elämän 

ajan. (Halme 2008, 20.) Taitojen oppimiseen liittyy yksilöllisten taitojen lisäksi biologinen vaihtelu, eli 

aikarajojen asettaminen tietylle taidolle tai oppimisjärjestykselle ei ole välttämättä ihanteellista. 

(Pihko, Haataja ja Rantala 2014, 21). Lapsen kasvaessa motoristen taitojen hallinta ja oma keho-

minä kehittyy. Kehittyvä motorinen kontrolli on myös avain ympäristön hahmottamiselle ja hallin-

nalle. (Leonard, 2016.) 

 

Kuopion Perheentalo on STEA (sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoitteinen hanke, 

jota ylläpitää Pelastakaa Lapset ry. Useat toimijat ovat mukana Perheentalon sisällön suunnittelussa, 

kehittämisessä sekä toteutuksessa. Se on kaikkien lapsiperheiden matalan kynnyksen kohtaamis-

paikka, minne voi mennä viettämään aikaa. (Kuopion Perheentalo.) Kehittämistyömme tarkoituksena 

oli valmistaa laadukas toimintatuokio-opas 3–6-vuotiaiden lasten motorisen kehityksen tueksi Kuo-

pion Perheentalolle ja lapsiperheiden omaan käyttöön. Työn tarve tuli ilmi kysyessämme olisiko Per-

heentalolla kiinnostusta lasten kehitykseen liittyvälle työlle. Ikärajaus 3–6-vuotiaat tuli Perheentalon 

toimesta, koska heidän asiakkaistaan tämän ikäisillä on havaittu motorisen kehityksen viivettä. 
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2 LAPSEN KEHITYS 

 

Lapsen eri ikävaiheiden kehityksessä terveen kasvun ja kehityksen onnistumisen edellytyksenä on 

lapsen kehitystasoa ja tarpeita vastaava fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö. Havainto- ja 

kokemusympäristö kuuluvat myös psyykkiseen ympäristöön. Tyypillisimpiä sosiaalisia ympäristöteki-

jöitä ovat toimivat vuorovaikutussuhteet. (Halme 2008, 13.) 

 

Lapsen motoriikka kehittyy arjen toiminnoissa ja lasta kannattaa kannustaa omatoimisuuteen ja ak-

tiivisuuteen. Lasta kannattaa kehua ja antaa positiivista palautetta aktiivisuudestaan. Lapsi kannat-

taa ottaa mukaan arjen askareisiin, kuten siivoukseen ja ruoan laittoon, jolloin lapsen itsetunto ja 

vastuunotto kasvaa. Hänet kannattaa opettaa jo hyvissä ajoin myös hyötyliikuntaan ja esimerkiksi 

käyttämään portaita hissin sijaan sekä kävelemään ja pyöräilemään lyhyet välimatkat. Näin lapsen 

lihakset saavat aktiivisesti käyttöä ja toimintaa. (Haapala ja Vainionpää 2014.) 

 

Liikunta on osa lapsen normaalia elämää ja kuuluu lapsen kehitykseen ja motoriseen kehitykseen. 

Liikunta on lapselle luonnollinen tapa liikkua ja harjoittaa motorisia taitojaan ja se tukee lapsen mo-

torista, psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista kehitystä. Liikunnalliset kokemukset ovat myös lapsen 

terveelle kasvulle ja kehitykselle välttämätöntä. Jo lapsena opitut liikuntataidot mahdollistavat liikun-

nasta nauttimisen ja liikunnan olevan osana normaalia arkielämää ja elämäntapaa koko elämän 

ajan. (Halme 2008, 20.) 

 

 

2.1 Motorinen kehitys ja taidot 
 

Motorinen kehitys tarkoittaa hermo-lihasjärjestelmän, lihaksiston ja luuston muutoksia lapsuusvai-

heessa. Kehityksen kulun määrittelevät perimä ja sekä ulkoiset tekijät, kuten ympäristö. (Nummi-

nen, 1996, 22.) Ensimmäiset yritykset tutkia motorista kehitystä ovat 1920-luvulta Arnold Gesellin ja 

Myrtle Mcgrawin käsialaa. (Gallahue, Ozmun ja Goodway 2012, 5). Lasten motoristen perustaitojen 

kehittyminen on perusta normaalille kehitykselle. Se luo pohjan lapsen liikkumiselle ja kognitiivisen 

taitojen oppimiselle. (Rintala, Sääkslahti & Ivonen 2016.) Motorisen kehityksen kannalta koko kehon 

yhteistoiminnan, eli erilaisten aistien toimiminen on edellytys normaaliin kehitykseen. 

 

Aistien kuten näköaistin tai tasapainoaistin häiriöt antavat lapselle virheellisen kuvan omasta kehosta 

ja sitä kautta viivästyttää motorista kehitystä. Motoristen taitojen kehittyminen on yleensä sidottu 

ikään ja se noudattaa yleensä selkeää kaavaa. Uuden oppiminen ei onnistu, jos jokin kehitysvaihe 

jää vajaaksi. Käveleminen ei ole mahdollista, jos tasapainoaisti ei ole kehittynyt tilannetta vaativaksi. 

Karkeamotoristen taitojen kehittyminen alkaa jo hyvin varhaisessa iässä ja vasta karkeamotoristen 

taitojen hallitsemisen jälkeen alkaa hienomotoristen taitojen kehittyminen. (Aaltonen, Lehtinen, Lep-

pänen, Peltonen, Tarvo, Tuunainen ja Viherä-Toivanen, 2008, 28.) Lasten motorisesta kehityksessä 

muutokset tapahtuvat kuitenkin geenien määrittelemän järjestyksen mukaan (Jaakkola 2014, 15).  
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Motoriikan säätely tapahtuu aivorungon, liikeaivokuoren ja selkäytimen välillä. Tieto siirtyy aivokuo-

ren motorisilta alueilta selkäytimeen pyramidirataa pitkin tai aivorungon laskevien motoristen ratojen 

kautta. Tyvitumakkeet ja pikkuaivot ovat aivokuorenalaisia järjestelmiä ja ne välittävät tietoa motori-

selle järjestelmälle. Aivokuorelle tieto välittyy pikkuaivoista ja tyvitumakkeista talamuksen kautta. 

(Pihko ym. 2014, 59-60.) Raajojen asennoista ja liikkeistä on mahdollista saada tietoa kolmella eri 

tavalla. Ensimmäinen tapa on kosketus, toinen näkeminen, ja kolmas proprioseptiikka eli asento-

tunto. Näitä tietoja aivoissa yhdistää premotorinen alue, joka sijaitsee isoaivoissa ja on vastuussa 

liikkeiden säilömisestä. (Pihko ym. 2014, 59-60.)  

 

Oulun Yliopistossa Sanni Päkkilän tekemä tutkimus 3–6-vuotiaiden lasten motorisen kehityksen tuke-

misesta päiväkodin ohjatun liikunnan avulla osoittaa, että ohjatun liikunnan merkitys lapsen motori-

seen kehitykseen on pientä verrattuna lapsen omaehtoiseen liikuntaan. Ohjatussa liikunnassa oh-

jaaja pystyy auttamaan lapsen omaa jäsennystä oppimistilanteesta ja toiminnasta sekä edistää lap-

sen kehitysmahdollisuutta. (Päkkilä 2016.) 

 

Motorisen kehityksen vaiheet voidaan jakaa eri ikävuosina tapahtuviin vaiheisiin. Ensimmäisen ikä-

vuoden aikana tapahtuu normaalisti refleksitoimintojen vaihe. Refleksitoimintojen vaihe on tärkeä 

lapsen selviytymisen takia. Toinen vaihe alkaa ennen kahta ikävuotta ja kestää normaalisti kolman-

teen ikävuoteen asti. Tätä vaihetta kutsutaan alkeellisten taitojen omaksumiseksi. Tämän vaiheen 

aikana lapsi oppii hyppäämisen ja heittämisen alkeita. Kolmas eli motoristen perustaitojen omaksu-

minen alkaa kolmannesta ikävuodesta ja kestää normaalisti kahdeksanteen ikävuoteen. Erilaiset pelit 

ja leikit tukevat hyvin motoristen perustaitojen omaksumista. (Jaakkola 2014, 13.) 

 

Motorisella taidolla tarkoitetaan taitoa, joka vaatii vartalon tai raajojen vapaaehtoista liikettä halutun 

liikkeen saavuttamiseksi (Jaakkola 2010, 45-46). Motoriset perustaidot tarkoittavat lajitaitojen taus-

talla olevia taitoja (Jaakkola 2014, 13-14). Motorisia taitoja on tasapaino-, liikkumis- ja käsittelytai-

dot sekä näiden kolmen yhdistelmätaidot (Sääkslahti 2018, 52). 

 

Motorisiin taitoihin kuuluu tasapainotaidot, joita ovat staattinen ja dynaaminen tasapaino. (Jaakkola 

2014, 13). Staattinen tasapaino tarkoittaa sitä, että ihminen pysyy paikoillaan yhdellä jalalle seisoen 

tai molemmilla jaloilla seisoen ja samanaikaisesti tehden vartalon kiertoa, koukistusta, ojennusta tai 

heilumista. Dynaaminen tasapaino on sitä, että ihminen liikkuessaan pysyy pystyasennossa, vaikka 

heiluisi, lähtisi paikaltaan liikkeelle tai pysähtyy paikoilleen. 3–5-vuotiaana tasapainotaidot kehittyvät 

nopeasti. (Sääkslahti 2018, 52.)  

 

Liikkumistaito on sitä, että ihminen siirtää itsensä paikasta toiseen kävellen, juosten, kontaten, hyp-

pien tai loikkien. Useisiin liikkumistaitoihin kuuluvat myös tasapaino- ja käsittelytaidot. Esimerkiksi 

joukkuepelejä pelatessa nämä taidot yhdistyvät, kun juostaan, käsitellään palloa ja pysytään pys-

tyssä samaan aikaan. (Sääkslahti 2018, 53.) 
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Käsittelytaidot voidaan jakaa karkea- ja hienomotorisiintaitoihin. Karkeamotorisia käsittelytehtäviä 

ovat esimerkiksi pallon heittäminen ja potkaiseminen. Karkeamotoriset taidot säätelevät suurien li-

haksien ja lihasryhmien toimintaa. (Jaakkola 2014, 13.) Hienomotorisia taitoja ovat puolestaan tark-

kuuttaa vaativia taitoja, kuten saksilla leikkaaminen tai kirjoittaminen ja piirtäminen. Jotta hienomo-

toriset taidot pääsevät kehittymään, on karkeamotoristen taitojen kuulunut kehittyä tietylle tasolle. 

Hienomotoriikkaan liittyy myös kätisyyden vakiintuminen. (Sääkslahti 2018, 53.) 

 

Toimivan sekä sujuvan koordinoituneen liikkumisen edellytyksenä on toimiva motorinen säätelyjär-

jestelmä. Liikkumisen kannalta työtä tekevien lihasten oikea-aikainen supistuminen on yhtä tärke-

ässä roolissa kuin vastavaikuttajalihasten rentoutuminen. Sensorinen järjestelmä, eli näkö-, koske-

tusaisti, proprioseptorit ja tasapainojärjestelmä välittävät tarvittavat tiedot aivoille ja ovat edellytys 

motoriselle järjestelmälle. Pystyäkseen toimimaan motorinen järjestelmä tarvitsee tietoa ympäris-

töstä, vartalon ja raajojen asennoista, sekä lihasten supistuneisuudesta. (Pihko, Haataja ja Rantala 

2014, 59-60.) 

 

 

2.2 Lapsen fyysinen liikunta motorisen kehityksen tukena 
 

Lapsen liikkuminen ja fyysinen liikunta on erittäin isossa merkityksessä lapsen motorisen kehityksen 

kannalta. Alle kouluikäisille suositellaan fyysistä liikuntaa eri leikkien ja pelien kautta noin kolme tun-

tia päivässä. (Neuvokas perhe.) Lasten liikuntakasvatuksella pyritään tukemaan lapsen kokonaisval-

taista kehitystä sekä luomaan lapselle edellytykset liikunnallisesti aktiiviseen elämäntapaan. Liikunta-

kasvatusta toteutetaan lapsen oman perheen keskuudessa, päiväkodissa sekä muissa kerho- ja lii-

kuntatoimissa. Lapsen kasvaminen ja kehittyminen on yksi suuri kokonaisuus ja siinä yhden asian 

liittyminen toiseen vaikuttaa vahvasti toisiinsa. (Sääkslahti 2018, 153-154.)  

 

Liikuntakasvatus kattaa koko ihmisen elinkaaren. Sen kaksi päätavoitetta ovat kasvattaminen liikun-

taan ja kasvattaminen liikunnan avulla. Liikuntaan kasvattaminen tarkoittaa liikuntamotivaation he-

rättämistä positiivisia liikuntakokemuksia luomalla. Elinikäinen fyysinen aktiivisuus omaksutaan 

yleensä jo lapsena, joten sen vuoksi positiiviset liikuntakokemukset vaikuttavat merkittävästi koko 

elämän fyysiseen aktiivisuuteen. Liikunnan avulla kasvattaminen tarkoittaa liikunnan avulla opittuja 

sosiaalisia, kognitiivisia ja muita taitoja, jotka edistävät minäkuvan syntymistä. Liikuntakasvatuksella 

pyritään opettamaan myös sosiaalisia taitoja, tunnetilojen hallintaa, kognitiivisia taitoja sekä eettis-

moraalisen ajattelun kehittymistä. (Jaakkola 2014, 18-19.) 

 

Fyysisellä liikunnalla on monia hyviä puolia ihmiselle. Liikunta kehittää tuki- ja liikuntaelimistöä, pitää 

liiallisen painonnousun hallinnassa, kehittää liikuntataitoja ja näin ollen myös motorisia taitoja, opet-

taa sosiaalisuuteen ja reiluun peliin sekä noudattamaan erilaisia sääntöjä. Liikunnalla on myös ter-

veyttä edistäviä vaikutuksia ja näin ollen se vähentää riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. 

Liikunta estää muun muassa haitallisen kolesterolin ldl:n nousua, parantaa hyvän kolesterolin hdl:n 

nousua, pitää verenpaineen ja veren sokeritasapainon kunnossa. Mikäli lapsena harrastaa liikuntaa, 

niin todennäköisesti liikunta kuuluu osana elämää läpi aikuisiän. Aktiivinen fyysinen liikunta yhdessä 
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terveellisen ruokavalion kanssa positiivisen vaikutuksen myös lapsen koulumenestykseen. (UKK-insti-

tuutti 2011.) 

 

2.3 Motorinen kehitys ikävuosina 3-6 
 

3–4-vuotias lapsi on innokas liikkumaan ja leikkimään erilaisia leikkejä ja jonka tulisi osata ensim-

mäisinä ikävuosinaan opitut taidot kuten kontata, kävellä, juosta ja käsitellä erilaisia esineitä. Kou-

luikään mennessä lapsi oppii yhdistämään taitojaan, esimerkiksi juoksemaan ja heittämään palloa 

samaan aikaan. Osa tämän ikäisistä osaa jo hypätä tasajalkaa ja seisoa hetkellisesti yhdellä jalalla. 

Tämän ikäiset lapset kävelevät rappusia tasa-askelein ja ehkä ajavat jo potku- tai polkupyörällä. 

Tässä iässä hienomotoriikka kehittyy ja lapsi on innokas muun muassa piirtämään ja askartelemaan. 

Kätisyys ei ole vielä vakiintunut. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2019a.) 

 

Kolmevuotias leikkii mielellään liikunnallisia leikkejä ja omaehtoiset luovat leikit alkavat kehittyä. Täl-

löin lapsi käyttää omaa mielikuvitustaan. Neljävuotiaana lapsi tykkää leikkiä roolileikkejä, jotka vaati-

vat enemmän mielikuvitusta. Tämän ikäinen leikkii jo mielellään toisten lasten kanssa. 3–4-vuotiai-

den kanssa kannattaa leikkiä liikunnallisia leikkejä, joissa sovitusta merkistä esimerkiksi juostaan tai 

hypätään esteen yli. Tämän ikäisten kanssa kannattaa kehittää kehon hahmotusta ja tasapainotai-

toja sekä tehdä esimerkiksi temppurata eri välineillä ja harjoittaa muun muassa kuperkeikkaa. (Haa-

pala ja Vainionpää 2014.) 

 

4–5-vuotiaan lapsen liikkumisessa alkaa olla jo voimaa. Lapsi on erittäin liikunnallinen ja jopa uhka-

rohkea. Tässä iässä lapsi hyppii, kiipeilee ja jopa painii. Lapsi saattaa harjoitella hyppynarulla hyppi-

mistä, uimista, pyöräilyä ja potkulautailua sekä mahdollisesti osaa jo ottaa vauhtia keinussa. Hie-

nomotoriikka ja silmä-käsi-koordinaatio kehittyy koko ajan. Lapsi osaa käyttää saksia ja laittaa kiinni 

isoja nappeja sekä tykkää todella paljon askarrella muovailuvahasta. Tämän ikäinen lapsi kannattaa 

ottaa mukaan kotitöihin ja ruoan laittoon, koska hän nauttii niiden tekemisestä. (Mannerheimin las-

tensuojeluliitto 2019b.) 

 

3–5-vuotiaille runsas päivittäin toteutuva ulkoilu on tärkeää niin fyysisen aktiivisuuden kuin tervey-

den kannalta. Ulkoilu parantaa lapsen ruokahalua ja unen laatua. Tämä ikä on todellista motoristen 

taitojen opettelua ennen esikouluun ja kouluun menoa. Suomessa neljä eri vuodenaikaa on rikkaus 

myös lapsille, jotka pääsevät erilaisin liikuntamahdollisuuksien kokeilemaan perustaitojaan. On aivan 

erilaista liikkua lumella tai jäällä kuin hiekalla tai nurmella. Vesileikit tutustuttavat veteen ja näin 

lapsi oppii ja tottuu veteen. Uimataito on välttämätön taito lasten oppia. Tämä ikä on merkitykselli-

nen myös käsien motoriikalle, koska mitä paremmaksi karkeamotoriikka kehittyy, niin sitä paremmat 

edellytykset lapsella on hienomotoriikkaan. (Sääkslahti 2018, 160-161.) Viiteen ikävuoteen men-

nessä kätisyys yleensä vakiintuu. Tämä mahdollistaa hienomotoristen taitojen eriytymisen ja nopean 

kehittymisen. (Haapala ja Vainionpää 2014.)  
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5–6-vuotias on jo taitava esikouluikäinen, joka nauttii liikunnasta ja leikeistä. Hän hallitsee jo liikku-

mistaan ja osaa yhdistää eri liikkeitä aiempaa paremmin. Hän mahdollisesti nauttii musiikin säestyk-

sellä liikkumisesta ja opettelee pyörällä ajoa, hiihtämistä ja luistelua. Hienomotoriikka ja silmä-käsi-

koordinaatio kehittyvät koko ajan enemmän ja enemmän. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2019c.) 

 

5-vuotiaan lapsen kuuluisi osata hypätä ilmaan, seisoa yhdellä jalalla minimissään noin viiden sekun-

nin ajan, heittää palloa yläkautta haluttuun suuntaan, kävellä eteen- ja taaksepäin, kävellä varpail-

laan, kiinnittää nappeja ja leikata saksilla viivaa pitkin. 6-vuotiaan lapsen tulisi osata seista yhdellä 

jalalla noin 10 sekunnin ajan, heittää, pomputtaa ja ottaa kiinni pallon, potkaista palloa vauhdissa, 

juostessa tehdä nopeita suunnanmuutoksia ja hyppiä tasapainoisesti. (Innostun liikkumaan.) 

 

Tässä iässä lapsi hallitsee oikeanlaisen kynäotteen, piirtää tähden ja kolmion sekä harjoittelee kirjoit-

tamista. Kouluiän lähestyessä tämän ikäinen lapsi leikkii mielellään samanikäisten kanssa ryhmässä. 

Roolileikit ovat monimutkaisempia ja lapset kehittävät yhdessä mielikuvitusleikkejä. Lapset herkästi 

samaistuvat hahmoihinsa, joka tukee heidän tutustumistaan omiin tunteisiin ja tavoitteisiin. Tässä 

iässä lapsi ymmärtää jo sääntöjä ja alkaa olla kiinnostunut sääntöleikeistä. (Haapala ja Vainionpää.) 

 

6-vuotiaasta eteenpäin lapsi on jo tutustunut motorisiin perustaitoihinsa ja alkaa soveltaa oppimiaan 

taitojaan leikkeihin ja liikkumiseensa. Soveltaminen on tärkeää motivaation säilyttämisen ja taitojen 

vakiinnuttamisen kannalta. Kun toistoja tulee tarpeeksi, luo se edellytyksiä lapselle iloita opituista 

asioista ja innostaa lasta entistä haasteellisempiin tehtäviin. (Sääkslahti 2018, 165-166.) 
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3 MOTORISEN KEHITYKSEN HÄIRIÖT 

 

Mikäli lapsi suoriutuu motorisissa taidoissa ikätasoaan heikommin, voidaan sanoa, että lapsella on 

motorisen kehityksen viivästys tai häiriö. Tällaisessa motorisessa viivästyksessä ei välttämättä ole 

taustalla neurologista sairautta tai kehitysvammaa. (Lano 2014, 59-61.) Mitä aiemmin lapsen motori-

sen kehityksen häiriöön puututaan, niin sitä paremmin kehitystä pystytään tukemaan, sekä autta-

maan esimerkiksi monipuolisen liikunnan avulla. On tärkeää antaa lapsen suorittaa rauhassa motori-

sia taitoja vaativia tehtäviä. Jos lapsi joutuu suorittamaan tehtäviä kiireessä, voi lapsi alkaa välttele-

mään kyseisiä harjoitteita. Liikunnallisella osaamisella on suuri merkitys lapsen itsetuntoon ja minä-

kuvaan, sekä joutuuko lapsi esimerkiksi kiusatuksi myöhemmällä iällä. (Sääkslahti ja Cantell 2009.) 

Ruotsalaisen kyselytutkimuksen mukaan kiusatuksi tulemisella ja heikoilla motorisilla taidoilla on yh-

teys. Kyselyyn vastasi 2730 aikuista ja 29,4% kertoi tulleensa kiusatuksi koulussa. 18,4% vastaajista 

esiintyi motoristen taitojen heikkoutta ja heistä kiusatuksi oli tullut 48,6% kouluvuosien aikana. (Be-

jerot, Plenty, Humble, ja Humble 2013.) 

 

Motorisen kehityksen häiriö voi olla motoristen toimintojen, suunnittelun, koordinaation puutteelli-

suuden, liikkeiden tuottamisen ja uusien taitojen oppimisen vaikeuksia. Jos lapsella on motorisen 

kehityksen häiriö, lapsella on vaikeuksia suorittaa karkea-, hieno- ja visuomotoriikkaa vaativia tehtä-

viä. Oireet ovat yleensä tunnistettavissa kömpelöistä ja epäkoordinoiduista liikkeistä. Vaikeudet ovat 

usein pitkäkestoisia, mutta ne eivät etene progressiivisesti, joten moni lapsi saavuttaa ikätoverinsa 

kehityksen myötä. Kirjallisuudessa motorisen kehityksen häiriöstä on käytetty termejä dyspraksia, 

kömpelö, kehityksellinen koordinaatiohäiriö (DCD) ja lievä neurologinen toimintahäiriö. (Pihko ym. 

2014, 60-61.)  

 
Motorisen oppimisen vaikeutta eli DCD:tä (Developmental Coordination Disorder) esiintyy 5-6 % lap-

sista. Se on neurobiologinen häiriö, jossa uusien motoristen taitojen oppiminen on hidastunut tai 

kokonaan pysähtynyt. Yleisiä oppimisen vaikeuden tunnusmerkkejä ovat kömpelö liikkuminen, liik-

keiden hallinnan vaikeus, hitaus tai epätarkkuus, lihasvoiman säätelyn vaikeus ja kehonhahmotuk-

sen vaikeus. (Cp-liitto.) Se voi esiintyä itsenäisesti tai yhdessä muiden kehitysvaikeuksien tai neuro-

psykiatristen häiriöiden kanssa. Sairaudesta aiheutuvien oireiden etiologiaa tunnetaan vielä huonosti. 

(Pihko ym. 2014, 60-61.) 

 

Kehityksellisessä koordinaatiohäiriössä keskeinen ongelma on motoristen toimintojen sisäisten mal-

lien puuttuminen. Ongelmia esiintyy liikesarjojen toteuttamisessa, tarttumisessa, voimansäätelyssä 

ja vartalonhallinnassa. DCD:n vaikutus motoriikkaan vaihtelee yksilöittäin ja ikävaiheittain. Häiriön 

ensimmäiset oireet voivat ilmetä pienellä lapsella konttaamisen, istumisen tai kävelyn kehityksen 

viivästymisellä ikätovereihin nähden. Myöhemmin oireet ilmenevät motoristen taitojen puutteellisuu-
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tena juoksussa, heittämisessä, yhdellä jalalla seisomisessa, kengännauhojen solmimisessa tai esi-

merkiksi kirjoittaessa. Myös tasapainovaikeudet kuuluvat oireenkuvaan. Kliininen diagnoosi perustuu 

kvanti- ja kvalitatiivisiintesteihin, eli mitä lapsi osaa ja miten lapsi suoriutuu annetuista tehtävistä. 

Lääkäri suorittaa myös lapselle neurologisia tutkimuksia, muiden sairauksien poissulkemisen takia. 

DCD-diagnoosi edellyttää aina motorisen testin käyttöä. Yleensä suositeltava testi on Movement-

ABC-2-testi (Movement Assessment Battery for Children). Se mittaa hienomotorisia taitoja, palloilu-

taitoja, sekä staattista-, että dynaamista tasapainoa. (Pihko ym. 2014, 61-65.) 

 

Peruskouluissa opettajat ovat huomanneet lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelinoireiden lisääntyneen 

ja toimintakyvyn heikentyneen vuosi vuodelta enemmän. Opettajien suunnatun selvityksen kautta 

selvisi, että lähes kaikki ovat huolissaan lasten keskittymiskyvyn heikentymisestä ja 80% lasten sosi-

aalisista suhteista. Tämän lisäksi opettajista 70% mielestä lasten fyysisen toimintakyvyn heikkous 

näkyy koulutyössä merkittävästi. Yli puolet opettajista ovat huomanneet lapsilla olevan ongelmia 

ajankäytössä ja kouluilla olevan tarve fysioterapeuteille. Vanhemmilla ja kasvatuksella on näihin asi-

oihin suuri rooli. Vamhempien kuuluu huolehtia lapsen perustarpeista ja rutiineista, jotta lapsi kas-

vaa ja kehittyy ikätasonsa mukaisesti ja lapsen itsetunto kehittyy. (Riikola 2019, 12-15.) 
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4 FYSIOTERAPIA MOTORISEN KEHITYKSEN TUEKSI 

 

4.1 Motoristen taitojen arviointi 
 

Lasten fysioterapiassa ja lapsen motorisia taitoja arvioitaessa fysioterapeutin tärkeä arviointimene-

telmä on terapeutin tekemä havainnointi lapsen leikkiessä ja pelatessa. Leikkiessä ja pelattaessa eri-

laisia pelejä lapsen motoriset taidot tulevat hyvin esille. Lasten fysioterapiassa käytetään erilaisia 

arviointimenetelmiä. Bot 2-testi on tarkoitettu 4–21-vuotiaiden lasten ja nuorten karkea- ja hie-

nomotoriikan testaamiseen ja se on kehitetty tunnistamaan lieviä tai keskivaikeita motorisen kehityk-

sen häiriöitä tai ongelmia. Testistöstä voidaan käyttää lyhyttä tai pitkää versiota. Testissä muun mu-

assa piirretään, leikataan, taitetaan paperia, hypitään, tasapainotellaan, pallotellaan ja punnerre-

taan. Testin avulla saadaan tietää lapsen vahvuudet sekä kehitystä kaipaavat osa-alueet ja siten voi-

daan ohjata lapselle oikeanlaiset leikit ja pelit. (Kiviniemi ja Pollari 2014, 17-18.) 

 

Movement ABC-2-testi on puolestaan testi, joka soveltuu mittaamaan 3–16-vuotiaiden motorista 

suoriutumista ja arvioida kehityksellisiä koordinaatiohäiriöitä. Tämä testi on hyvä, jos on tarve arvi-

oida lieviä tai kohtalaisia motorisia ongelmia. (Toimintakyvyn mittarit 2016.) Myös yleisesti käytetty 

karkeamotoristen taitojen mittari on Jorvin testi. Se mittaa liikkumis-, tasapaino ja käsittelytaitoja. 

(Talvitie, Niittamo, Berg, Immonen ja Storås 1998, 3.) 

 

4.2 Fysioterapiamenetelmät 
 

Testien ja fysioterapeutin havainnoinnin perusteella lapselle ohjataan harjoitteita, jotka lapsi toteut-

taa leikkien ja pelien kautta yhdessä terapeutin kanssa ja terapeutin ohjaamana. Lapsen fysioterapia 

voi olla myös ryhmätilanne, jossa on useampi lapsi yhtä aikaa leikkimässä ja pelaamassa. Lapsille 

voidaan rakentaa esimerkiksi temppurata tai toimintatuokio tällaista ryhmätilannetta varten. Kuntou-

tus perustuu kokonaiskuvan arviointiin ja se on suunnitelmallista. (Toimintakyvyn mittarit 2016.) 

 

Lasta tulisi ohjeistaa harjoitukseen verbaalisesti selkeästi ja mahdollisimman yksinkertaisesti. Toinen 

hyvä ja yleisesti käytetty tapa ohjeistaa lasta on mallisuorituksen näyttäminen. (Campbell, Palisano, 

Orlin 2012, 154). Hyvä verbaalinen ohjaaminen on tärkeässä roolissa fysioterapiassa ja erityisesti 

lasten fysioterapiassa. Verbaalisen ohjaamisessa on kaksi pääpiirrettä: Ohjeiden määrä ja ohjattavan 

huomion ylläpitäminen. Ohjeiden määrän tulisi olla mahdollisimman hyvin tiivistetty ja selitetty, jotta 

ohjattavan kapasiteetti riittää annettujen ohjeiden ymmärtämiseen. Erityisesti lasten fysioterapiassa 

tulisi välttää monimutkaista ja monivaiheista ohjeistamista. Ohjattavan mielenkiinnon ja huomion 

ylläpitäminen on tärkeää terapian vaikuttavuuden kannalta. Tutkimukset osoittavat, että itse liikkee-

seen keskittymällä fysioterapian tulokset ovat vaikuttavampia. Verbaalisessa ohjaamisessa käytetään 
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myös usein mielikuvaharjoituksia. Niiden avulla saadaan tutkimusten mukaan parempia tuloksia ja 

harjoitusten vaikutukset kasvavat positiivisesti. (Campbell ym. 2012, 154-155.) 

 

Liikkeen tai halutun harjoituksen visuaalinen demonstrointi lapselle on hyvä tapa auttaa lasta ym-

märtämään liikkeen suorittamista. Varsinkin kun liike sisältää useamman vaiheen, on terapeutin tai 

muun ohjaavan henkilön hyvä näyttää ensin itse mallia liikkeen suorittamisesta. Useat tutkimukset 

osoittavat, että toisen henkilön seuraaminen aktivoi aivoissamme “peilisolut”, jotka auttavat liikkeen 

suorituksen hahmottamisessa. Yksi keino lasten ryhmäterapiassa on antaa tietyn joukon suorittaa 

annettu tehtävä ja toisen joukon seurata suoritusta. Muutaman harjoituskerran jälkeen osia vaihde-

taan. (Campbell ym. 2012, 154-155.) 

 

 

Vuonna 2015 tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin motoristen taitojen kehittymistä kahdeksan viikon 

harjoitusohjelman avulla lapsille, joilla on motorisen oppimisen vaikeus DCD. Tutkimukseen osallistui 

41 lasta, jotka olivat iältään 6–10-vuotiaita. Heidät jaettiin kolmeen eri ryhmään. Kokeellisessa ryh-

mässä oli 14 lasta, joilla on DCD ja kaksi ei kokeellista ryhmää, joista toisessa oli 13 DCD lasta ja 

toisessa 14 tyypillisesti kehittynyttä lasta. Kaikille lapsille tehtiin ennen harjoitusohjeman alkua ja 

sen päättymisen jälkeen motorisia taitoja testaavat testit. Ne olivat the Movement Assessment Bat-

tery for Children (MABC), the Modified Agility Test (MAT), the Triple Hop Distance (THD), the 5 

Jump-test (5JT) and the Handwriting Performance Test. MABC ja MAT testistöihin kuuluu useita eri 

testiliikkeitä, THD mittaa kuinka pitkän matka ihminen pystyy hyppäämään yhdellä jalalla kolme ker-

taa peräkkäin, 5JT-testissä hypätään yhdellä jalalla paikoillaan viisi kertaa peräkkäin ja the Handwri-

ting Performance Test- testissä hienomotorisia taitoja. Tutkimuksen tulokset kertovat kahdeksan 

viikon harjoitteluohjelman tuottaneen lapsille positiivisia parannuksia motoriikkaan. Kokeellisesta 

ryhmästä, jossa oli DCD lapsia 14 henkilö, 10 heistä paransi MABC-testistön tuloksia ja kaikki ryh-

män lapset saivat huomattavia parannuksia kaikissa testeissä. Tutkimuksen lopputuloksena on, että 

harjoitetut ja ei harjoitetut taidot kehittyivät huomattavasti harjoitusohjelman ansiosta, joka heijas-

taa kehittävästi motorisiin taitoihin ja sen myötä muihin taitoihin. (Farhat ym. 2015.) 

 

Vuonna 2014 tehdyn tutkimuksen mukaan keskivartalon hallintaharjoitteilla saadaan yhtä hyviä tu-

loksia parantamaan motorisen kehityksen häiriöitä kuin spesifeillä motoriikkaharjoitteilla. Tähän tut-

kimukseen osallistui 22 lasta, joilla on DCD motorisen oppimisen vaikeus. Heidät jaettiin satunnai-

sesti kahteen ryhmään, joista toinen ryhmä teki keskivartaloharjoitteita ja toinen ryhmä motoriikka-

harjoitteita. Molemmat ryhmät tekivät harjoitteita kahdeksan viikon ajan yhdessä oman ryhmänsä 

kanssa kerran viikossa, jonka lisäksi lapset tekivät kotiharjoitteita joka päivä. (Au ym. 2014.) 
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5 HYVÄ TOIMINTATUOKIO-OPAS 

 

Monet sosiaali- ja terveysalan opiskelijat tekevät opinnäytetyönä oppaan tai muun oppaan kaltaisen 

tuotoksen ja ne ovatkin terveydenhuollossa yleensä runsaasti käytettyjä materiaaleja. Hyvin toteute-

tulla oppaalla voidaan saavuttaa parempaa sisällön omaksumista ja samalle sen vaikuttavuus kas-

vaa. (Karhu, Salo-Lee, Sipilä, Selänne, Söderlund, Uimonen, Ylikokko 2005, 271). Toimintatuokio-

oppaan, samoin kuin ylipäätään oppaan, laatimiseen ei löydy ohjeita suoraan. Opas, kuten mikä ta-

hansa teksti, kertoo aina myös tekijästään. Mitään yksiselitteistä ”oikeaa” mallia ei ole olemassa. Joi-

takin suuntaviivoja toki on ja niitä kannattaa hyödyntää oppaan laatimisessa. (Heikkilä, Jokinen ja 

Nurmela 2008, 34-53.) Opasta tehdessä tulee kiinnittää huomioita erilaisiin seikkoihin kuten ulko-

asuun, kieleen ja asiasisältöön. Varsinkin asiasisällön tulisi olla ytimekästä, jotta se olisi mahdollisim-

man käytännöllistä oppaan käyttäjälle. Opasta tehdessä tulisi myös kiinnittää huomiota ulkoasuun, 

koska sillä herätetään yleensä lukijan mielenkiinto. (Karhu ym. 2005, 271.)  
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6 KEHITTÄMISTYÖN TARKOITUS JA TAVOITE  

 

Kehittämistyö on toimintaa, jonka tarkoitus on luoda uusia tai parempia palveluja tai menetelmiä. 

Kehittämistyö on sekä prosessi että tulos ja tavoitteena on muutos parempaan. Tutkimus ja kehittä-

mistyö linkittyvät usein yhteen ja ne toimivatkin parhaiten yhdessä. Kehittäminen ja kehitystyö on 

usein myös oppimista ja näin ollen kehitystyössä on usein oppimisen mahdollisuuksia. Siihen sisältyy 

usein myös haasteita. Kehittämistoiminta tapahtuu yleensä joko jatkuvasti osana perustoimintaa tai 

projekteina. Nämä projektit ovat aikataulutettuja tehtävien kokonaisuuksia, joiden tekemisestä vas-

taa tehtävään määrätty organisaatio. Projekteilla on ennalta määrättyt tavoiteet ja aikataulut. (Heik-

kilä ym. 2008, 21-27.) 

 

Kehittämistyömme tarkoituksena oli, että Kuopion Perheentalo ja tukea tarvitsevat lapsiperheet saa-

vat laadukkaan toimintatuokio-oppaan 3–6-vuotiaiden lasten motorisen kehityksen tueksi. Tavoit-

teena oli myös kehittää omaa ammatillista osaamista. Työ oli merkittävä meille itsellemme, koska 

saimme runsaasti lisää oppia lasten fysioterapiasta ja motorisesta kehityksestä sekä suunnitella ja 

valmistaa kerätyn aineiston perusteella oppaan.   
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7 KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTUS  

 

7.1 Kehittämistyö 
 

Päädyimme tekemään kehittämistyön, koska saimme Kuopion Perheentalolta selkeän toiveen ja tar-

peen tälle työlle. Perheentalolla oli tarve saada juuri 3–6-vuotiaiden motoriseen kehitykseen apua. 

Perheentalo tekee paljon yhteistyötä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa, joten yhteistyö heidän 

kanssaan oli sujuvaa alusta lähtien. 

 

Kehittämistyö sisältää tuote- ja prosessikehityksen, joka tarkoittaa sitä, että opinnäytetyön tuotos on 

valmistettu systemaattisesti. (KAMK.) Kehittämistyön tarkoitus on opastaa, ohjeistaa ja järjestää 

käytännön toimintaa. Yhteistyökumppanimme eli Kuopion perheentalo ja kohderyhmämme 3–6-vuo-

tiaat lapset määrittivät työmme totetustavan. (OAMK.) Kehittämistyömme oli projektimuotoi-

nen(hanke). Projektimuotoisessa kehittämistyössä voidaan usein erotella ainakin seuraavat vaiheet 

(kuva 1). 

 

 

Kehittämistarpeen tunnistaminen, kehittämishankeen ideointi ja esiselvitys 

Kehittämisen suunnittelu 

Kehittämishankkeen käynnistäminen ja toteutus 

Tulosten kokoaminen ja jakaminen 

Hankkeen valvonta, seuranta ja tulosten arviointi 

Hankkeen loppuraportointi 

 

Kuva 1. Projektimuotoisen kehittämistyön vaiheet. (Heikkilä ym. 2008, 25-26). 

 

Projektimuotoisessa kehittämistyössä vaiheet eivät välttämättä ole erillisiä ja usein eri vaiheisiin pa-

lataan uudestaan. Opinnäytetyömme on tyypillinen esimerkki tästä.  

 

7.2 Toimintatuokiot 
 

Suunnitelmamme oli järjestää motorista kehitystä tukevia toimintatuokioita 3–6-vuotiaille lapsille 

Kuopion Perheentalolla ja luoda niiden pohjalta toimintatuokio-opas. Toimintatuokioiden suunnitte-

lua varten laadittiin ensitietolomake. Ensitietolomake annettiin Perheentalolle jaettavaksi perheille, 

jotka halusivat osallistua toimintatuokioihimme. Tämän lomakkeen pohjalta saimme tietää, millai-

seen motorisen kehityksen tukemiseen heidän lapsellaan oli tarve. Lomakkeen perusteella saimme 

myös tietää, kuinka paljon perheitä osallistui toimintatuokioihimme ja pohdimme, kuinka tuokiot to-

teutamme. Valitettavasti ensitietolomakkeisiin vastasi vain muutaman lapsen vanhempi. Keskuste-

limme yhdessä Perheentalon ohjaajan kanssa, toteutammeko tuokiot avoimin ovin vai suljetulla ryh-

mällä. Vaikka ensitietolomakkeisiin vastaaminen oli ollut välttävää, päädyimme silti toteuttamaan 

tuokiot suljetuilla ryhmillä, joka tarkoitti sitä, että meille ennakkoon ilmoittautuneet lapsiperheet 
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osallistuisivat toimintatuokioihimme. Järjestämämme toimintatuokiot olivat meidän itsemme suunnit-

telemat ja toteuttamat leikkituokiot ensitietolomakkeiden pohjalta, joissa pystyimme testaamaan ja 

havainnoimaan lapsia erilaisten leikkien varjolla ja ohessa. Tuokioissamme järjestimme samankaltai-

sia leikkejä kuin mitä toimintatuokio-oppaaseemme laadimme. Järjestimme toimintatuokioita yh-

teensä 5 kertaa Kuopion Perheentalolla ja kolmeen toimintatuokioon oli osallistujia. 

 

Toimintatuokioihin osallistui kaksi lasta, vaikka Perheentalolla piti olla ennakkoon tiedossa useampia 

motorisen kehitykseen apua tarvitsevia lapsia. Pääsimme kuitenkin tutustumaan näihin kahteen lap-

seen ja toiselle näistä lapsista, 6-vuotiaalle pojalle oli kerrottu neuvolatarkastuksen yhteydessä, että 

hän tarvitsee terapeuttista tukea karkeamotoriseen kehitykseen. Teimme hänelle karkeamotorisia 

testejä Bot 2-testistöstä, jonka avulla selvisi, että hän tarvitsee leikin ja fyysisen liikunnan avulla har-

joitusta yhdellä jalalla hyppäämisiin, staattiseen ja dynaamiseen tasapainoon sekä pallon käsittelytai-

toihin. Annoimme hänen vanhemmilleen ohjeita, jossa oli erilaisia leikkejä ja pelejä, joita voi koti-

oloissa harjoittaa. Kotiharjoitteiden lisäksi poika voi osallistua Perheentalolla järjestettäviin toiminta-

tuokioihin, jotka järjestetään oppaamme mukaisesti.  

 

Anu Koivumäen tekemän tutkimuksen (2015) mukaan 5–6-vuotiailla pojilla karkeamotoriset häiriöt 

vaikuttavat lapsen kognitiivisiin taitoihin. Näin ollen lapsi todennäköisesti tarvitsee tukea oppimi-

sessa, metakognitiivisissa ja kielellisissä taidoissa sekä lapsella on vaikea keskittyä. Tutkimuksessa 

tuli ilmi myös karkeamotoriikan ja hienomotoriikan yhteys. Jos lapsella on kehityshäiriö karkeamoto-

riikassa, niin hyvin todennäköisesti lapsi tarvitsee tukea myös hienomotoriikassa. (Koivumäki 2015.)  

 

7.3 Toimintatuokio-opas 
 

Laadimme tutkimusten (Farhat ym. 2015 ja Au ym. 2014), teoriatiedon ja 1001 Pediatric treatment 

activities-teoksen pohjalta toimintatuokio-oppaan Kuopion Perheentalon ja perheiden omaa käyttöä 

varten, jolla voi tukea lasten motorisia taitoja. Valitsimme oppaaseemme helposti toteutettavia leik-

kejä ja pelejä, jotka tukevat mahdollisimman monipuolisesti lapsen karkea- ja hienomotoriikkaa sekä 

sosiaalisia taitoja. Halusimme myös, että tuokio on mahdollisimman helppo ja yksinkertainen toteut-

taa eikä tarvikehankintoihin menisi paljon kuluja. Tuokio on helposti toteutettavissa niin Perheenta-

lolla kuin perheiden kotona ja tuokiota voi myös soveltaa eri olosuhteisiin sopivaksi. Toimintatuokio-

oppaassa on erilaisia hyppyjä, tasapainottelua ja pallottelua sekä piirtämistä, muovailua, saksien kä-

sittelyä taitoa ja muita käden taitoja tukevaa toimintaa. (Liite 1.) 4–7-vuotiaana lapsen osallistumi-

nen peleihin ja leikkeihin on entistä enemmän sosiaalisempaa, joten tämän ikäisille toimintatuokion 

järjestäminen yhdessä useampien lasten kanssa on mieluisampaa. (Danto, A ja Pruzansky, M 2011.) 

 

Opas (Liite 1) on ulkoisesti pelkistetty ja sen käyttäminen yksinkertaista. Oppaassa on leikkejä ja 

pelejä sekä karkea-, että hienomotoristen taitojen kehittämiseksi. Se on tarkoitettu käytettävän pa-

perimuodossa, mutta miksi ei myös digitaalisena versiona. Oppaan kansilehdessä lukee ”Toiminta-

tuokio-opas”. Oppaan tarkoitus on, että Kuopion Perheentalon ohjaajat voivat sen avulla muodostaa 

lapsille temppuradan, joiden erilaisten pelien ja leikkien on tarkoitus tukea sekä karkea-, että hie-
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nomotorista kehitystä. Taitoja harjoittavat leikit ja pelit ovat lasten fysioterapian yksi keino, jolla tu-

kea lapsen motorista kehitystä. Fysioterapia siis rakennetaan leikin sisään tai leikinomaiseksi. Lapsen 

mielenkiinnon ja huomion ylläpitäminen on tärkeää terapian vaikuttavuuden kannalta. (Campbell 

ym. 2012, 154-155.) 
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8 POHDINTA 

 

8.1 Opinnäytetyöprosessin eteneminen ja arviointi 
 

Opinnäytetyö sai alkunsa, kun yhteinen mielenkiintomme ilmeni lasten fysioterapiaa ja lasten liikun-

nallista kasvatusta kohtaan. Saimme selville, että Kuopion Perheentalolla oli lasten motoriseen kehi-

tyksen tukemiseen liittyvälle työlle tarve, joten otimme työn vastaan. Kun aihe ja työn tilaaja oli 

saatu selville, niin työstimme opinnäytetyömme aihekuvauksen ja työsuunnitelman. Näissä osuuk-

sissa meni suunniteltua pidempi aika ja aikataulumme venyi useaan otteeseen. Työsuunnitelma hy-

väksyttiin toukokuussa ja sen jälkeen pääsimme toteuttamaan toimintatuokiomme, jotka suunnitte-

limme ja toteutimme Perheentalolla kesän aikana. Elokuussa jatkoimme opinnäytetyön työstämistä 

ja kirjoitimme teoriaa vielä syksyn ajan. Toimintatuokio-oppaan teimme syyskuussa ja pohdinnan 

syys-, loka- ja marraskuun aikana.  

 

Opinnäytetyön tekeminen voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin (kuva 2): 

 

 

  

Kuva 2. (Opinnäytetyön tekemisen vaiheet 2014). 

 

Opinnäytetyömme prosessi käynnistettiin kunnolla vasta keväällä 2019, kun sovimme tekevämme 

opinnäytetyön yhdessä liittyen lasten fysioterapiaan. Tilaajan löydyttyä prosessi eteni keväällä aluksi 

hyvinkin nopeasti ja saimme aihekuvauksen tehtyä hyvissä ajoin. Työsuunnitelman laatiminen kesti 

odotettua kauemmin, koska keväällä aikataulut eivät vain tahtoneet sopia yhteen. Lopulta saimme 

työsuunnitelmamme hyväksytysti läpi toukokuun lopussa ja pääsimme kesän aikana toteuttamaan 

toimintatuokioita Kuopion Perheentalolla.  

 

Työn tekeminen ja eteneminen edistyi vaihtelevasti eri elämäntilainteiden vuoksi, joten toisinaan työ 

eteni nopeasti ja välillä työ ei edennyt suunnitelmien mukaisesti. Opinnäytetyön tekeminen opetti 

ottamaan enemmän vastuuta omasta ajankäytöstä ja aikatauluttamaan omaa arkeaan paremmin. 

Opinnäytetyön opetti myös paljon tiedonhankinnasta ja sen analysoimisesta. Yksi suuri haaste tie-

donhankinnassa oli löytää ohjetta hyvän oppaan laatimiseen. Siihen löytyi tietoa hyvin niukasti. Näi-

den asioiden myötä lähdekriittisyys on vahvistunut prosessin aikana. 
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8.2 Kehittämistyön eettisyys ja luotettavuus  

 
 

Käytimme työssämme luotettavia kotimaisia ja kansainvälisiä lähteitä ja tutkimuksia. Helsingin yli-

opiston ohjeistus koko tiedekunnalle ja kaikille tutkijoille kuuluu seuraavasti. ”Tieteellisen tutkimuk-

sen luotettavuus ja tulosten uskottavuus edellyttävät, että tutkimuksessa noudatetaan hyvää tieteel-

listä käytäntöä.” (Helsingin yliopisto 2019). Tämä ohjeistus on yleisesti käytössä oleva ohjeistus ja 

tätä ohjeistusta noudattaen valitsimme käyttämämme lähteet ja tutkimukset. Käytimme lähteinä 

pääsääntöisesti alan ammattikirjallisuutta, tutkimuksia ja nettijulkaisuja. Tutkimuksia etsimme 

Google Scholarista ja PubMedista. Käytimme mahdollisimman uusia lähteitä, mutta työssämme on 

viisi vanhempaa lähdettä ja koska niissä asiat ovat edelleen paikkansa pitäviä, niin mielestämme läh-

teitä voi käyttää. Kaikki lähdetiedot ovat merkitty lähdeluetteloon ja viittaukset ovat tehty Savonian 

ohjeiden mukaisesti. Koko opinnäytetyöprosessin aikana pyrimme validien ja luotettavien lähteiden 

käyttöön sekä lähdekriittisyyteen. 

 

Toimiminen eettisten periaatteiden mukaisesti tarkoittaa sitä, että toimii kunnioittaen ja oikeuden-

mukaisesti välttäen tuottamaan kenellekään vahinkoa (Vastaamo). Eettisyys ja eettisyyden tarve 

korostuu lasten kanssa työskennellessä. Lapsi on haavoittuvammassa asemassa kuin aikuinen, ja 

lapset ovat tilanteensa ja kehitysvaiheensa vuoksi riippuvaisia aikuisesta. Lasten kanssa työskennel-

lessä on myös erittäin tärkeää osata käyttää oikenlaisia toimintakykymittareita ja osata käyttää niitä 

oikein. Mittareiden huolimaton käyttö erityisesti lasten kohdalla on eettisesti vaarallista. (Laine 

2018.) Käytimme luotettavia ja koulussa opetettuja toimintakykymittareita tutkiessamme lasten toi-

mintakykyä. Teimme tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa ja toimimme yhdessä lasten vanhempien 

kanssa. Lasten kanssa työskennellessä on erittäin tärkeää luoda syvä luottamus heidän kanssaan ja 

miettiä tarkoin mitä tehdään ja millä tavoin. Kaiken tiedon mitä saimme perheistä, lapsista ja Per-

heentalon sisäisistä asioista pidämme salassa emmekä vie asioita eteenpäin ulkopuolisille tahoille. 

 

 
8.3 Ammatillinen kehittyminen 

 

Alun perin olimme kiinnostuneita lasten ja nuorten liikunnasta, mutta työn muuttuessa tilaajan toi-

veesta, aito kiinnostus lasten motorista kehitystä kohtaan kasvoi ja halusimme saada lisää tietoa ai-

heesta. Lasten kanssa yhdessä tekeminen, leikkiminen ja heidän havannoiminen on aivan erilaista 

työtä ammatillisesti kuin aikuisten kanssa työskentely. Olikin todella hyvä, että päädyimme teke-

mään opinnäytetyömme lasten fysioterapiasta, jotta saimme perehtyä tähän fysioterapian osa-alu-

eeseen syvemmin ja laajemmin kuin mitä koulussa opiskelimme sekä pääsimme käytännössä teke-

mään yhteistyötä lasten kanssa. 

 

Kliininen osaaminen ja hoitotyö perustuvat näyttöön perustuvaan toimintaan, joka määritellään tä-

mänhetkisen parhaan tutkimustiedon järkevää ja täsmällistä käyttöä. (Hienonen 2019). Opintojen 

alkuvaiheessa opiskelijat alkavat rakentamaan omaa asiantuntijuuttaan teoriatiedon ja opintojen 

varrella karttuvan käytännön kokemuksen avulla. Opiskelijat ovat itse vastuussa omasta oppimises-
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taan ja arvioivat omaa edistymistään opintojen edetessä. (Kurunsaari 2019.) Teoriaosuutta kirjoitta-

essa perehdyimme lukuisiin teoksiin, sekä analysoimme tuotettuja tutkimuksia ja artikkeleita. Näin 

saimme lisää käytännön kokemusta koulussa oppimaamme luotettavien tietojen ja tutkimusten etsi-

miseen ja niiden lähteiden käyttöä käytännössä.  Erityisesti lastenneurologiaa käsittelevä kirjallisuus 

kasvatti ammatillista osaamista laajan teoriatiedon kautta. Lasten kanssa toimivan fysioterapeutin on 

tärkeää tietää neurologisten sairauksien ja kehityksen häiriöiden viivästymisen taustalla vaikuttavia 

mekanismeja sekä syitä. Lapsen motorisen kehityksen eri ikävaiheiden tiedostaminen ja osaaminen 

on kriittisen tärkeää, jotta lapselle suunnatut harjoitukset saadaan mahdollisimman tehokkaiksi.  

 

Me fysioterapeutteina ja itse liikunnallisina ihmisinä sekä toinen meistä pian kahden pienen lapsen 

äitinä olemme huolissamme lasten liikunnan vähentymisestä. Ikävää, että nykyisin lasten ja nuorten 

elämässä on enenemissä määrin puhelimet, tietokoneet ja erilaiset videopelit ja näin ollen lapsille 

tulee huomattavasti vähemmän fyysistä liikuntaa kuin suositukset ovat. Perheen roolimalli on isossa 

merkityksessä tässä asiassa. Liikunta kun kuitenkin on niin suuressa merkityksessä motorisessa kehi-

tyksessä ja lapsen kasvussa.  
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Hyppelyt renkaiden 
sisälle tasajaloin, 

vuorojaloin ja yhdellä 
jalalla

Hyppy renkaiden 
sisälle vuorojaloin 

pysäytyksellä

Tennispallolla 
pallottelu vuorokäsin 

ja yhdellä kädellä

Toisen jalan täpäytys 
kartion tai korokkeen 

päällä vuorojaloin

Toinen jalka 
korokkeella pysyen 

tennispallon 
pallottelua vuorokäsin 
ja vain toisella kädellä

Iso pallo kädessä 
lautakävely ja laudan 
päässä pallon heitto 
koriin/laatikkoon
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Muovailuvahasta
muotoilu

Palapelien teko
Kolikon siirto

astiaan, voi olla 
myös kilpailu

Eri kuvioiden
leikkaaminen

saksilla
Piirtäminen

Murojen pujotus
naruun -> ranne-

tai kaulakoru
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LIITE 2 
 

Ensitietolomake! 

 

Hei! Olemme viimeisen vuoden fysioterapiaopiskelijoita Savonia-ammattikorkeakoulusta. Teemme opinnäyte-

työmme yhteistyössä Kuopion Perheentalon kanssa ja tarkoituksemme on järjestää lapsille motorisen kehityksen 

tukemiseksi toimintatuokioita Perheentalon tiloissa. Toimintatuokioiden tavoiteena on auttaa ja tukea lapsen moto-

rista kehitystä fysioterapeuttisten harjoitteiden ja leikkien avulla. Tällä esitietolomakkeella keräämme alkutietoa, 

jotta osaamme suunnitella toimintatuokiot mahdollisimman hyödylliseksi ja kohdennetuiksi juuri Teidän lapsellenne 

sopivaksi. 

 

Toimintatuokioihin osallistuminen on maksutonta ja näiden tuotoksena syntyvän toimintatuokio-oppaan saatte 

halutessanne itsellenne myös kotikäyttöä varten. Järjestämme toimintatuokiot Kuopion Perheentalon tiloissa 

torstaina 23.5 klo 17.00, keskiviikkona 29.5 klo 16.00, torstaina 6.6 klo 14.00 ja torstaina 13.6 klo 14.00. 

Ystävällisin terveisin, Taru ja Joonas! 

 

2. Lapsen ikä? * 

n 3-4 

n 4-5 

n 5-6 

 

3. Onko lapsellasi todettu motorisen kehityksen viivettä? 

n Ei 

n On 

 

4. Jos on, niin miten ilmenee/näkyy? 

 

5. Onko sinulla toiveita toimintatuokioiden toteuttamisesta? 

 


