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Sisältö

• Motorinen koordinaatiohäiriö (Dyspraksia)
• Tämänhetkinen tilanne Hollannissa
• Eri tiiminjäsenten roolit

310-06-19

1994 Lontoo, Ontario, 
Kanada
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Motorinen koordinaatiohäiriö -
tämänhetkinen tilanne Hollannissa

• DCD Network Netherlands (Hollannin DCD 
verkosto)

• 2019 Uudet suositukset: 

─ Vanhempien osallistuminen
─ Jaettu välittäminen

5

Mikä on motorinen koordinaatiohäiriö?

• Vaikeudet
hahmottamisessa

• Vaikeudet motorisissa
taidoissa

• Vaikuttaa
jokapäiväiseen elämään

6
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Hienomotoriset taidot

10-06-197

Karkeamotoriset taidot

10-06-198
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10-06-199

Motorisen koordinaatiohäiriön piirteitä

• 5-6%:lla kouluikäisistä lapsista

• Yleisempää pojilla kuin tytöillä

• Päällekäistyneitä ongelmia
kehityksessä

• 50%:lla tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö, 
autismin kirjo
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Oireiden havaitseminen

• Monitieteellisyys

• Ei ainoastaan
motoriikan ongelma

1110-06-19

Kriteerit motorisen koordinaatiohäiriön diagnosointiin
(DSM-5 manuaalin mukaan)

• Kriteeri A: Koordinoitujen motoristen taitojen suorittaminen ja 
oppiminen on alle ikätason

• Kriteeri B: Motoristen taitojen vaikeudet häiritsevät 
merkittävästi jokapäiväistä elämää, lisäksi akateemisissa sekä 
ammatillisissa- tai niitä edeltävissä – taidoissa on ongelmia

• Kriteeri C: Oireet ovat alkaneet jo varhain 
• Kriteeri D: Motoristen taitojen vaikeuksia ei voida selittää 

kognitiivisen kehityksen ongelmilla, visuaalisilla ongelmilla tai 
muulla liikkumista rajoittavalla neurologisella syyllä

10-06-1912
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Kriteerit motorisen koordinaatiohäiriön diagnosointiin
(DSM-5 manuaalin mukaan)

• Kriteeri A: Koordinoitujen motoristen taitojen suorittaminen ja 
oppiminen on alle ikätason

• Kriteeri B: Motoristen taitojen vaikeudet häiritsevät 
merkittävästi jokapäiväistä elämää, lisäksi akateemisissa sekä 
ammatillisissa- tai niitä edeltävissä – taidoissa on ongelmia

• Kriteeri C: Oireet ovat alkaneet jo varhain 
• Kriteeri D: Motoristen taitojen vaikeuksia ei voida selittää 

kognitiivisen kehityksen ongelmilla, visuaalisilla ongelmilla tai 
muulla liikkumista rajoittavalla neurologisella syyllä

10-06-1913

Kriteeri A
Movement ABC-2 -testi
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10-06-1915

Kriteerit motorisen koordinaatiohäiriön diagnosointiin
(DSM-5 manuaalin mukaan)

• Kriteeri A: Koordinoitujen motoristen taitojen suorittaminen ja 
oppiminen on alle ikätason

• Kriteeri B: Motoristen taitojen vaikeudet häiritsevät 
merkittävästi jokapäiväistä elämää, lisäksi akateemisissa sekä 
ammatillisissa- tai niitä edeltävissä – taidoissa on ongelmia

• Kriteeri C: Oireet ovat alkaneet jo varhain 
• Kriteeri D: Motoristen taitojen vaikeuksia ei voida selittää 

kognitiivisen kehityksen ongelmilla, visuaalisilla ongelmilla tai 
muulla liikkumista rajoittavalla neurologisella syyllä

10-06-1916
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Onko päivittäisessä elämässä
vaikeuksia?

• Lapsen kehityshistorian
selvittäminen

• Kyselyt

1710-06-19

Kriteerit motorisen koordinaatiohäiriön diagnosointiin
(DSM-5 manuaalin mukaan)

• Kriteeri A: Koordinoitujen motoristen taitojen suorittaminen ja 
oppiminen on alle ikätason

• Kriteeri B: Motoristen taitojen vaikeudet häiritsevät 
merkittävästi jokapäiväistä elämää, lisäksi akateemisissa sekä 
ammatillisissa- tai niitä edeltävissä – taidoissa on ongelmia

• Kriteeri C: Oireet ovat alkaneet jo varhain 
• Kriteeri D: Motoristen taitojen vaikeuksia ei voida selittää 

kognitiivisen kehityksen ongelmilla, visuaalisilla ongelmilla tai 
muulla liikkumista rajoittavalla neurologisella syyllä

10-06-1918
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Uusi kriteeri

10-06-1919

Kriteerit motorisen koordinaatiohäiriön diagnosointiin
(DSM-5 manuaalin mukaan)

• Kriteeri A: Koordinoitujen motoristen taitojen suorittaminen ja 
oppiminen on alle ikätason

• Kriteeri B: Motoristen taitojen vaikeudet häiritsevät 
merkittävästi jokapäiväistä elämää, lisäksi akateemisissa sekä 
ammatillisissa- tai niitä edeltävissä – taidoissa on ongelmia

• Kriteeri C: Oireet ovat alkaneet jo varhain 
• Kriteeri D: Motoristen taitojen vaikeuksia ei voida selittää 

kognitiivisen kehityksen ongelmilla, visuaalisilla ongelmilla tai 
muulla liikkumista rajoittavalla neurologisella syyllä

10-06-1920



11

Fyysinen terveystarkastus

• Tutkimus

• Neurologisten
sairauksien pois
sulkeminen

2110-06-19

Diagnostinen protokolla

10-06-1922

Historia (epikriisi)
Neurologinen tutkimus

Kyselyt:
DCD Questionnaire

DCD Daily Questionnaire

Motoriset testit

Movement ABC2

Kognitiiviset kyvyt
ÄO-testi

(mikäli epäilyksiä)

Käyttäytyminen
CBCL 
TRF
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Esimerkki: Ruben

10-06-1923

Maren Berger

• Fysioterapeutti

24
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Motorinen koordinaatio
• Useat liikunta- ja vapaa-ajan aktiviteetit vaativat 

motorista koordinaatiota

• Taitotaso iän myötä
• Lapsi ei pysy toisten kyydissä mukana
• Tehoton liikemalli ennenaikainen väsyminen
• Liikunnan välttely fyysinen kunto
• Terveysriskit (ylipaino, sydän- ja verisuonitaudit)

25

Motorisen koordinaatiohäiriön piirteitä

• Vaikeuksia liikkeiden suunnittelussa ja 
organisoinnissa

• Vaikeuksia koordinoitujen liikkeiden suorittamisessa
• Vaikeuksia liikkeiden säätelyssä
• Vaikeuksia uusien taitojen oppimisessa ja 

omaksumisessa
• Motorinen konsepti

26
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Mitä eroa on näissä suorituksissa? 

(Lähde: Canchild –tutkimuskeskuksen julkaisema video)

27

Kokeillaan: ‘Puu’-tasapainoasento

28
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Motorinen oppiminen:

Kognitiivinen
“Mitä minun pitäisi

tehdä?”

Assosiatiivinen
“Kuinka minä
teen sen?”

Autonominen
“Minä teen 

sen.”

29

Tekemällä oppiminen:

Tehtävälähtöinen opettelu
─ Konkreettinen tekeminen
─ Arkielämän ympäristö
─ Porrastettu tekeminen (askel askeleelta/ muokkaa sopiviksi)
─ Onnistumisen kokemusten kerääminen

30
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Lyhyesti:

• Tavoite: Hauskan pitäminen ja osallistuminen
• Positiiviset kokemukset
• Jaa suoritettavat tehtävät pienempiin osiin
• Muokkaa tehtäviä
• Jos lapsi ei pysy toisten perässä: anna

muunlaisia tehtäviä (esim. erotuomarina
toimiminen)

31

Lindsay Eisses

• Toimintaterapeutti

32
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Toimintaterapia

33

Jokapäiväisen
elämän aktiviteetit

Kognitiivinen orientaatio
jokapäiväisen toiminnan
suorittamiseen (CO-OP)

• Tietyn toiminnan suunnittelu
• Taito, jonka

─ lapsi haluaa oppia
─ lapsi tarvitsee
─ lapsen odotetaan osaavan

• Motorisen oppimisen prosessi:
─ 1. Kognitiivinen orientaatio uuteen

taitoon
─ 2. Palautteen käsittely ja harjoitteleminen
─ 3. Taidosta tulee sujuva

Tavoitteen asettaminen- Suunnittelu-
Tekeminen- Tarkistaminen

34
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Tavoite – Suunnitelma – Tekeminen -
Tarkistaminen

35

Mitä minun
tulee tehdä?

Kuinka minä
teen sen?

Aletaan tehdä! Tarkistan
lopputuloksen. 
Kuinka minä
suoriuduin?

Istukaa, olkaa hyvät!

36
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Tasapainotyyny

• Jatkuva lihaspalaute
• Voi kohentaa keskittymistä

• Älä käytä koko päivää: max 30 min, 3-4 kertaa
päivässä

• Laske tuolia matalammaksi

37

Istumisen tukeminen

38
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Klips.. Klips.. Klips..

39

Peukalot
ylöspäin

Seuraa numeroita
auttavalla kädellä

Tyypillinen kynäotteen kehitys

40
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Kynäote

41

Vivian Laarhuis

• Puheterapeutti (Speech therapist; logopedist)

42
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Puheterapia

43

Faktoja

• 50-100%:lla lapsista, joilla on motorinen
koordinaatiohäiriö, esiintyy enemmän tai vähemmän
kielen kehityksen ongelmia

• Osalla lapsista ei ole ollenkaan ongelmia
ääntämisessä, toiset eivät osaa ilmaista itseään
kielellisesti ennen taaperoikää

• Kielen ymmärtäminen on keskitasoa, ongelmia
esiintyy puheen tuottamisessa

44
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Kieli

• Sanasto
• Lauseiden muodostaminen
• Tarinoiden kertominen

45

Tarinankerronan 5 kysymystä

46

Kuka? Missä?

Milloin?
Miksi?

Mitä?
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Puheen tuottaminen

•Pa ta ka
• Kolmen äänteen esimerkki, jossa huulet, kieli ja suulaki

ovat kaikki aktiivisessa käytössä
• Sanojen ääntämisen suunnittelu ja tuottaminen vaativat

suuria ponnisteluja
• Esimerkiksi sana “pancake” (=pannukakku) voi olla

lapselle vaikea ääntää

47

Hinke Boomsma

• Psykologi

48
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Käyttäytymiseen, sosiaalis-
emotionaalisiin taitoihin, sekä
oppimiseen liittyvät näkökulmat
• Psykologi ja sosiaalityöntekijä

49

Päällekäistyminen

• Käyttäytymisen
ongelmat

• Oppimisen ongelmat
• Ongelmat

vuorovaikutuksesa
toisten lasten kanssa

• Puheen ja kielen
ongelmat

• Alhainen itsetunto
• Toiminnanohjauksen

ongelmat

50
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Vanhempien osallistuminen
Lapsen terapiassa kaikkien osapuolten
kouluttaminen on osa terapiaa (psychoeducation) 

51

Hyödyllisiä strategioita lapsille, joilla on motorisia
koordinaatiohäiriöitä:
• Jaa tehtävä pienempiin osiin
• Jäsennä tehtävä
• Auta lasta alkuun pääsemisessä
• Anna lapselle: enemmän aikaa, enemmän

mahdollisuuksia harjoitella ja enemmän toistoja
• Salli lapsen käyttää apukeinoja muistamiseen
• Valmistele lapsi muutoksiin ja uusiin asioihin

52
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Hyödyllisiä strategioita lapsille, joilla on motorisia
koordinaatiohäiriöitä:

• Pyydä lapselta vain asioita, jotka varmasti ovat hänen
tavoitettavissaan: lapsen täytyy saada kokea
onnistumisen tunteita tullakseen itsevarmaksi

• Ennen kaikkea, keskustele lapsen kanssa siitä, mitä hän
haluaa oppia

• Keskustele ja varmista, mitä lapsi osaa jo tehdä, ja 
edetkää kohti tavoitetta pieni askel kerrallaan

53

Aloitusasentoa etsimässä

54
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10-06-19
55

Fyysisesti passiivinen
elämäntapaà

Huono kunto, ylipaino,
sydän- ja verisuonitautien

riski kasvaa

Vähemmän sosiaalista
kanssakäymistäà

Alhaisempi itsetunto

Sairauksien
yhteisesiintyminen

Aikainen väliintulo

Take home message:

Varhainen
havainnointi

YHTEISTYÖ
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Kysymyksiä?

57


