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Käsitteitä 
Motoriset perustaidot Tasapainotaidot (esim. pysähtyminen, väistäminen, kieriminen), liikkumistaidot (esim. 

juokseminen, hyppääminen, laukkaaminen), käsittelytaidot (esim. vierittäminen, 
heittäminen, potkaiseminen, työntäminen, pomputtaminen). Perustaidot kehittyvät 
ennen kouluikää ja ovat pohjana erilaisille lajitaidoille. 

Karkeamotoriikka Kehon suurilla lihasryhmillä aikaansaadut liikkeet, esim. kävely, juoksu, hyppiminen, 
kiipeily. 

Hienomotoriikka Kehon pienten lihasten hallinta ja niiden avulla aikaansaadut liikkeet, kuten käden 
toiminnot ja liikkeiden sujuvuus, esim. piirtäminen ja kengännauhojen sitominen, 
napittaminen ja ompelu, leikkaaminen. 

Havaintomotoriikka Aistien kautta tulevan tiedon prosessointia ja sen mukaan toimimista sekä tiedon 
kognitiivista eli ajatuksellista ymmärtämistä (esim. oman kehon ja sen eri osien 
hahmottamista suhteessa tilaan, aikaan ja voimaan), suurimmaksi osaksi 
automatisoitunutta/tiedostamatonta toimintaa. 





Motorisen oppimisen vaiheet 
• Alkeismallin vaihe: Lapsen kaikki huomio kiinnittyy kehon 

liikuttamiseen. 

• Perusmallin vaihe: Lapsi voi huomioida jonkin verran liikkumisen ohella 
myös esimerkiksi muuttuvia maaston muotoja ja sopeuttaa liikkumistaan 
maaston mukaiseksi. Jotta taidot kehittyvät, tarvitsee lapsi liikuntaa 
päivittäin.  

• Automatisoitunut vaihe eli taidon ihannemalli: Lapsen ei 
tarvitse enää miettiä liikkumista, vaan hän voi siirtää kaiken huomionsa 
ympäristön havainnointiin. Tämä vaihe tulisi saavuttaa ennen kouluikää. 

 

        Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, 2005 

 

 

 



Pariporina: 
1. Missä tilanteissa huomaan 

oppilaiden passiivisuuden? 

 

2.  Miten voisin lisätä näihin hetkiin 
 lisää liikkumista? 





Vain 5 % lapsista, joilla 
diagnosoitu DCD  

 motorisen oppimisen 
ongelmat esiintyvät yksinään.  

 
Siis 95 % myös muita 
oppimisvaikeuksia tai 

tarkkaavuuden pulmia! 



Varhainen 
puuttuminen 
kannattaa aina!  

 
 

"Vuosiluokilla 1-2 on tärkeää 
tunnistaa sellaiset motorisen 
oppimisen vaikeudet, joilla voi 
olla yhteyttä muihin oppimisen 
ongelmiin.”  (OPS 2016) 
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Video: Minkälaiselle näyttää pallon heitto 

http://elearning.canchild.ca/dcd_workshop/sports.html


Video: Minkälaiselle näyttää syöminen / pukeutuminen 

http://elearning.canchild.ca/dcd_workshop/eating.html
http://elearning.canchild.ca/dcd_workshop/dressing.html




Miten tuen ja harjoitan? 
• Toistoja: käytännön tilanteet ja ”vähän ja usein” -periaate 

• Käsillä tekeminen: rakentelupalikat, legot, muovailu, leipominen, avaa-sulje -tehtävät, 

käsityöt ja askartelu 

• Karkeamotoriset välineenkäsittelytaidot: käsien motoriikkaa  siisti käsiala 

• ”Pitoa” vartaloon ennen hienomotorisia tehtäviä: hypyt, pidot, kottikärrykävelyt, 

kantamiset, taukojumpat 

• Havaintomotorisia taidot: mm. erikokoisten ja -painoisten, sekä erilaisista 

materiaaleista valmistettujen välineiden käsittely 
 







Havainnoi pitkin päivää 

1. Koulumatkat 
2. Siirtymätilanteet 
3. Ruokailu 
4. Pukeutuminen 
5. Välitunti 
6. Luokkahuonetyöskentely 

 
 

 
 



www.skillilataamo.fi 

Skillireili 
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Vinkit tukemiseen: 
• Kannusta! Yhteys lasten fyysisen 

aktiivisuuden määrään. 

• Sovella! Muuntele välineitä, menetelmiä ja 
ympäristöä. Hyödynnä mielikuvia. 

• Harjoita! Harjoitellaan vaikeita asioita 
tiivisti osana lapsen arkea. 

• Motivoi! Oppimisen kannalta on olennaista, 
että lapsi on motivoitunut harjoitteluun. 

 

 



Tehokkaiksi todetut toimintatavat  
• Kognitiivinen lähestymistapa 

– Positiivinen vaikutus motoriseen oppimiseen (Niemeijer ym. 
2006). 

– Sanallisia vihjeitä tehtävän suorittamiseen, kysellään 
tehtävästä ja sen vaatimuksista. Kerrotaan, miksi liike tai 
tehtävä tulisi suorittaa tietyllä tavalla. 

• Taidon pilkkominen 

– Taidon opettelua vaihe vaiheelta - silloin kun taidon 
pilkkominen on tarkoituksenmukaista! 

– Kokemus onnistuneesta suorituksesta ja suorituksen 
viimeistelystä jokaisella suorituskerralla. 

Lapset ja nuoret, 
joilla on uusien 

motoristen taitojen 
oppimisen pulmia, 

tarvitsevat 
enemmän  

aikaa ja toistoja 
oppiakseen uusia 

taitoja. 



 Lapset, joilla on haasteita motoriikassa 

• Kortteja taitojen kehittämiseen tavoitteellisesti ja 
suunnitelmallisesti.  

• Korttien avulla taitoa harjoitellaan askel askeleelta, harjoittelua 
voidaan pilkkoa ja kehitystä voidaan havainnoida.  

• Kortit innostavat lapsia liikkumaan. Taidon kehittyessä harjoitellaan 
kortti-vinkkien avulla siirtämään taito uuteen ympäristöön, voidaan 
opetella jokin leikki tai peli, mikä liittyy kyseiseen taitoon.  

• Kortteissa on myös vinkkejä, kuinka kyseisen taidon harjoittelua 
voidaan soveltaa. 

Kaikki lapset 
• Kortteja arjen tueksi sekä ideoiden herättäjäksi 

toiminnan ja leikin sisällön suunnitteluun ja 
toteutukseen, liikkeen ja liikkumisen lisäämiseen 

• Kortteja käytetään havainnoinnin apuvälineenä, 
tavoitteellisesti motoristen taitojen harjoitteluun, 
uusien taitojen harjoittelun oppaana, 
vinkkilataamona mitä, missä, miten opetellaan 
sekä lasten osallistajana toiminnan suunnittelussa 

 Lapset, joilla on DCD 
 • Kortteja taitojen kehittämiseen tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti 

kuntoutuksen tukena ja lisänä.  
• Korttien avulla taitoa harjoitellaan askel askeleelta, harjoittelua voidaan pilkkoa 

ja kehitystä voidaan havainnoida.  
• Korteissa on huomioitu kognitiivisen ohjaamisen tärkeys eli korteista löytyy 

kysymyksiä, joilla lasta ohjataan oivaltamaan ja oppimaan. 

15 % 

100 % 

15 % 

5-6 % 

Skillipedia 
Skillipedia kertoo skillin ohjaamisen 
kannalta oleellisimmat seikat.  
Jos skilli ei ota sujuakseen, tarkasta 
skillipedian tärpit! 
 

  Tsekkitrio 
  Havainnoi motorisia taitoja 
  tsekkaamalla kolme asiaa.  
 
 
 

Modaa skilli 
Skilliä modaamalla eli soveltamalla  
saat mukautettua skillien vaikeustasoja  
ympäristöjä ja välineitä.  
 
 

    Kysyttävää?  
    Kysymyksillä kartoitat osallistujien  
    kokemuksia ja ohjaat oivaltamaan.  

Skillilataamo: taidon oppimiseen tukea 
tarvitseville ja kaikille hyödyksi! 



Kannustavalla ilmapiirillä on merkitystä 



Bongaa verkosta ajankohtaisimmat asiat! 
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Hyödyllisiä linkkejä 
 

www.innostunliikkumaan.fi 

www.skillilataamo.fi (maksuton verkkopalvelu, tehtäväkortisto liikunnan lisäämiseen ja motoristen perustaitojen 
harjoitteluun koulupäivän aikana) 

lukujaliikkuen.fi (Lukuja liikkuen, tavuja touhuten -sivustolta löydät vinkkejä alku- ja esiopetukseen sekä 
varhaiskasvatukseen) 

www.perheliikunta.fi/liikuntavinkit (monia liikuntaleikkejä ja -vinkkejä) 

www.liikaha.fi/liikuntaohjeet/ (valmiita tunteja ja tuokioita 1-6lk ikäisille, jonot mataliksi!) 

www.sport.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvattaja (liikuntavinkkikortit, pihaseikkailu, varpaat vauhtiin, hyvät käytännöt 
ja blogit) 

www.liikkuvakoulu.fi/ideat (mm. oppitunnit, istumisen vähentäminen, taukoliikkeet, toiminnallinen opetus, 
välitunnit, kerhot, koulumatkat, tapahtumat, koulupiha ja sisätilat jne.) 
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http://www.liikaha.fi/liikuntaohjeet/
http://www.sport.fi/varhaiskasvatus/varhaiskasvattaja
http://www.liikkuvakoulu.fi/ideat


www.valmennustaito.info/taitokartta/ (runsaasti videoita perusmotorisista taidoista, videoita kehonhallinnan 
kehittämiseen ja taitojen harjoittelua varten, esimerkkejä laitteista ja salien kalustamisesta) 

moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/sport/eki/koe (taitojen harjoittelu, ketjuttaminen ja pilkkominen sekä kehonhallinnan 
kehittäminen) 

www.kll.fi/materiaalit (materiaalia lasten ja nuorten liikuttamiseen) 

www.suunnittelenliikuntaa.fi (suunnittele liikuntatuokio eri-ikäisille, eri ympäristöihin ja tiloihin jne.) 

www.valmennustaito.info/taito/ktk-testi/ (liikkumistaitoja mittaava testi 5-14 -vuotiaille, sis. mallivideot suorituksista) 

www.yleisurheilu.fi/lapset-ja-nuoret/seura/yleisurheilukoulu/voitto-onninen (Suomen Urheiluliiton maskotin Voitto 
Onnisen valmiita ja tulostettavia ominaisuusratoja, kuten liikkuvuus, ketteryys, hypyt, heitot ym.) 

www.neuvokasperhe.fi/liikunta (ideoita perheliikuntaan, vinkkejä terveellisiin elintapoihin, tehtäväsivuja lapsille) 

www.vammaisurheilu.fi/palvelut/materiaalit/lasten-ja-nuorten-liikuntavinkit (sovellettuja pelejä ja leikkejä) 
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APA, DSM-V: 
Kehityksellinen 

koordinaatiohäiriö / 
DCD 

DAMP 
MBD 

Monimuotoinen 
kehityshäiriö 

(F83) 
ICD-10: 

Motoriikan 
kehityshäiriö 

(F82) 

Kehityksellinen 
dyspraksia  

Kömpelön lapsen 
oireyhtymä 

Silmä-käsi 
koordinaation 

vaikeus 

Sensorisen 
integraation 

häiriö 

Motorisen 
oppimisen 

vaikeus 

Motoriikan 
oppimisvaikeus  

Kömpelyys 

Motorisen 
kehityksen 
viivästymä  

Motoriikan 
viive 

Käsiteviidakko – puhumme samoista lapsista 



Käsitteitä 
Motoriset perustaidot Tasapainotaidot (esim. pysähtyminen, väistäminen, kieriminen), liikkumistaidot (esim. 

juokseminen, hyppääminen, laukkaaminen), käsittelytaidot (esim. vierittäminen, 
heittäminen, potkaiseminen, työntäminen, pomputtaminen). Perustaidot kehittyvät 
ennen kouluikää ja ovat pohjana erilaisille lajitaidoille. 

Karkeamotoriikka Kehon suurilla lihasryhmillä aikaansaadut liikkeet, esim. kävely, juoksu, hyppiminen, 
kiipeily. 

Hienomotoriikka Kehon pienten lihasten hallinta ja niiden avulla aikaansaadut liikkeet, kuten käden 
toiminnot ja liikkeiden sujuvuus, esim. piirtäminen ja kengännauhojen sitominen, 
napittaminen ja ompelu, leikkaaminen. 

Havaintomotoriikka Aistien kautta tulevan tiedon prosessointia ja sen mukaan toimimista sekä tiedon 
kognitiivista eli ajatuksellista ymmärtämistä (esim. oman kehon ja sen eri osien 
hahmottamista suhteessa tilaan, aikaan ja voimaan), suurimmaksi osaksi 
automatisoitunutta/tiedostamatonta toimintaa. 


