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Vuosiluokilla 1-2 on tärkeää tunnistaa sellaiset 
motorisen oppimisen vaikeudet, joilla voi olla 
yhteyttä muihin oppimisen ongelmiin. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 150

Etiologia Pysyvyys Sukupuoli % Esiintyminen Päällekäistyminen



Tiedostaminen

Motorinen oppiminen: Newellin
ekologinen malli, oppimisen 
kolmitasomalli 
DCD: etiologia, komorbiditeetti, 
pysyvä luonne, vaikeus oppia 
uusia motorisia taitoja ja käyttää 
opittuja taitoja uusissa tilanteissa, 
Monikomponenttinen hybridimalli

Tunnistaminen

Monivaiheinen lähestymistapa

- epäsystemaattinen havainnointi

- määrälliset arviointimenetelmät

Tukeminen

Miten?
- tehtävä- ja prosessiorientoituneet 
lähestymistavat

- taidon pilkkominen
- kognitiivinen ohjaus

- kolmiportainen tuki ja RTI-malli

Motorisen oppimisen vaikeusTutkimuksen 
kohde

Tutkimuksen 
tausta 

Tutkimus-
tehtävä

Motorisen oppimisen vaikeuden tunnistaminen ja tukeminen kouluympäristössä 

Osa-
tutkimukset

Tutkimukse
n tarve

- Lainsäädäntö ja suositukset: Perusopetuslaki, POPS 2014, Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset,  
Varhaiskasvatuslaki, VASU 2016 

Ympäristön stressihypoteesimalli:
- terveysriski
- psykososiaalinen hyvinvointi
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1. Osatutkimus

Psychometric properties of observational tools for 
identifying motor difficulties – a systematic review

Submitted for publication



www.ekapeli.fi/MOQ-T
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Lomakkeista valikoitui Motor Observation 

Questionnaire for Teachers, MOQ-T-lomake

http://www.ekapeli.fi/MOQ-T
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Päälöydöksiä

• Opettajilla on hyvät mahdollisuudet tunnistaa motorisen oppimisen vaikeuksia 

kouluympäristössä MOQ-T-FI–havainnointilomakkeen avulla. 

• Motoriikan havainnointilomakkeen (MOQ-T-FI) suomalaiseen kulttuuriin 

kääntäminen onnistui hyvin. Suomalainen versio lomakkeesta vastaa 

rakenteeltaan alkuperäistä lomaketta. 

• Suomessa tulisi jatkossa olla myös kulttuurisesti pätevä, toistettava ja 

käyttökelpoinen motoriikkatesti opettajille.

• Motoristen taitojen oppimiseen tulisi antaa tukea kolmiportaisen tuen 

mallin jokaisella tasolla. Yleisellä tasolla eriyttäen tehtäviä, muokaten 

tehtävänantoa, pilkkoen tehtävää osiin ja ohjaten oivaltamista. Tehostetun ja 

erityisen tuen muotona kouluihin sopivat esimerkiksi pienryhmissä käytettävät 

harjoitusohjelmat (motoriikkakerhot), kognitiivinen ohjaus, lapsen toiveet ja 

itsemääräämismotivaatio sekä vahvistettaisiin lapsen itsetuntoa positiivisessa ja 

kannustavassa ilmapiirissä
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Kiitos!


