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Asunta 2018

HUOM! Vain noin 5%:lla
lapsista joilla on DCD, 
motorinen kömpelyys 

on lapsen ainoa haaste! 
(Pirters ym. 2012) 

Miksi vaikeutta ei aina tunnisteta?

Motoristen taitojen arvostus? Arviointimenetelmien puute? 
Ammattilaisten koulutus? Resurssien puute?
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Termistö

Kasvattajat:  motorisen oppimisen vaikeus,

motoriikan oppimisvaikeus

Terveydenhuolto: motoriikan kehityshäiriö (F82),

monimuotoinen kehityshäiriö

Tutkimus: kehityksellinen koordinaatiohäiriö 
eng. developmental coordination
disorder (DCD)

Piritta Asunta

330.5.2019
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Motoriikan kehityshäiriön (F82) diagnoosikriteerit 
ICD-10-tautiluokituksen mukaan (THL 2011; ICD-10 1992)

Piritta Asunta

A Hieno- tai karkeamotorisen koordinaation pistemäärä 
standardoidussa testissä lapsen kronologinen ikä huomioiden 
vähintään 2 SD:tä odotusarvon alapuolella.

B Häiritsee merkittävästi opintoja tai jokapäiväisen elämän 
toimintoja. 

C Ei todeta diagnosoitavaa neurologista sairautta. 

D Älykkyysosamäärä ei ole alle 70 standardoidussa testissä. 
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Monivaiheinen lähestymistapa vaikeuden tunnistamiseen

Piritta Asunta

530.5.2019

(EACD 2011; APA 2013; Cools ym. 2009; Lano 2013; Missiuna ym. 2011)

Havainnointia ja 
motoristen taitojen 

testaamista eri 
ympäristöissä

Tiedon keräämistä 
moniammatillisesti: 

lapsi, päivähoito, koulu, 
vanhemmat, 

terveydenhuolto



Määrällinen / laadullinen arviointi
motoriset taidot/ toimintakyky

Tukeminen (kolmiportainen tuki)
Suunnittelu
kehityksen seuranta

Terveydenhoitaja, terapeutti, 
neuropsykologi, lasten 

neurologi

vanhempi

-Kriteeri- tai normiperustainen
-Tulos- tai prosessisuuntautunut

Epäsystemaattinen ja systemaattinen
havainnointi                  

(ADL, akateemiset taidot ja vapaa-aika)

Opettaja
varhaiskasvattaja

Opettaja. 
varhaiskasvattaja

Terapia

Neurologinen arviointi 
motoriikan arviointi

toimintaterapeutti

lapsi

Opettaja, 
varhaiskasvattaja

DCDQ , Little-DCDQ 
DCDDailyQ

CSAPPA, PMSC
MOQ-T-FI
MOQ-T-FI

Ei huolta, ei 
täytä DCD-
kriteeriä B

Ei DCD:
Ei täytä DCD-

kriteereitä
A, C, D

KTK, TGMD-3, Move!
KTK, TGMD-3, APM 
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Kehityksellinen koordinaatiohäiriö / Motoriikan kehityshäiriö 
(F82)

LENE
MABC-2 BOT-2
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Ei huolta, 
tuki tehoaa
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• Sähköinen työkalu motoriikan 
oppimisvaikeuksien 
tunnistamiseen 

• Viitearvot 6−9-vuotialle lapsille

• 18 väittämää, joihin vastataan 
neliportaisella asteikolla

• Nopeakäyttöinen (n. 3 min)

Täytä osoitteessa maksuttomasti http://ekapeli.fi/MOQ-T

MOTORIIKAN HAVAINNOINTILOMAKE (MOQ-T)

http://ekapeli.fi/MOQ-T


MOVEMENT 
ABC-2-TESTI

(Henderson, 
Sugden, 
Barnett 2007)

Ikäryhmä 1: 3 − 6 vuotta

Ikäryhmä 2: 7 − 10 vuotta

Ikäryhmä 3: 11 − 16 vuotta

Tarkistuslista (checklist): 5−12-vuotiaille

Mitattavat osiot: hienomotoriikka, välineenkäsittely, 
tasapainotaidot (staattinen ja dynaaminen)
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M-ABC-2: rakenne ja tulosten tulkinta

Punainen alue: motoriikan ongelmia 
(<5 persentiiliä)

Keltainen alue: mahdollisia ongelmia 

(6-15 persentiiliä)

Vihreä alue: Ei ongelmia (>16 persentiiliä)
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