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Fyysisen kunnon testaukseen lapsilla liittyy monenlaisia tuloksiin vaikuttavia tekijöitä
aina motivaatiosta fyysisen kehityksen tuomiin haasteisiin. Lasten laajempi kuntotestaus
kouluissa Suomessa on aloitettu 1970-luvulla aikuisten testien pohjalta. Suurille
joukoille tehtyjä kenttätestejä on 1900-luvun lopulla ja 2000-luvulla tehty jo paljon,
laboratoriotestejä huomattavasti vähemmän.

Kandidaatintutkielma on kirjallisuuskatsaus 7 – 10 -vuotiaiden lasten fyysisen kunnon
testaamisesta sekä Suomessa että maailmalla. Kirjallisuushaun pohjana on gradutyön
aihe Kuopiossa tehtävään Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimukseen liittyen ja se
käsittelee 7 – 10 -vuotiaiden lasten liikuntatestejä. Haku toteutettiin systemaattisena
kirjallisuushakuna, jossa aikarajauksena olivat vuodet 2000-2011, tutkittavien
ikärajauksena 7 – 10 vuotta ja hakusanoina lapsi, kuntotesti, child, exercise test, fitness.
Haku tapahtui PubMed-, Medic-, NELLI-, JOSKU-, ARTO- ja LINDA-tietokantojen
kautta. Kirjallisuushaun tuloksena tuli 31 tutkimusta, joissa käytettiin 21 erilasta
fyysisen kunnon testiä.

Kirjallisuushaun perusteella 7 – 10 -vuotiaiden lasten fyysistä kuntoa testataan laajasti
sekä laboratorio- että kenttätesteillä. Yleisimpiä testejä olivat polkupyöräergometritesti,
vauhditon pituushyppy, 20 m:n sukkulajuoksu ja käden puristusvoimatesti. Perinteisten
fyysistä kuntoa arvioivien testien lisäksi on yhä enenevissä määrin otettu käyttöön
terveyskuntotestejä, joissa kehon koostumus, veren sokeri- tai lipidiarvot ja motoriikka
otetaan huomioon.
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1 JOHDANTO

Fyysisen kunnon testaukseen lapsilla liittyy monenlaisia tuloksiin vaikuttavia tekijöitä
aina motivaatiosta fyysisen kehityksen tuomiin haasteisiin. Lasten laajempi kuntotestaus
kouluissa Suomessa on aloitettu 1970-luvulla aikuisten testien pohjalta. Suurille
joukoille tehtyjä kenttätestejä on 1900-luvun lopulla ja 2000- luvulla tehty jo paljon,
laboratoriotestejä huomattavasti vähemmän.

Käsittelen kirjallisuuskatsauksessani 7 – 10 -vuotiaiden lasten fyysisen kunnon
testaamista ja testien käytettävyyttä sekä Suomessa että maailmalla. Kirjallisuushaun
pohjana on gradutyöni aihe Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimukseen liittyen ja se
käsittelee 7 – 10 -vuotiaiden lasten liikuntatestejä. Pohjustan aiheen selvittämällä lapsen
fyysisen kehityksen vaiheet suhteessa fyysisiin kuntotekijöihin. Varsinaisessa lasten
kuntotestauksen osiossa määrittelen fyysisen kunnon eri osa-alueet ja esittelen tämän
hetken tutkimustiedon niiden testaamisessa.

2 KIRJALLISUUSHAUN MENETELMÄT JA SAADUT TULOKSET

Kirjallisuuskatsauksen

tavoitteena

oli

selvittää

7

–

10

-vuotiaiden

lasten

kuntotestauksessa käytettyjä testejä 2000-luvulla. Haku toteutettiin systemaattisena
kirjallisuushakuna, jossa aikarajauksena olivat vuodet 2000-2011, ikärajauksena 7-10
vuotta ja hakusanoina lapsi, kuntotesti, child, exercise test, fitness. Haku tapahtui
PubMed-, Medic-, NELLI-, JOSKU-, ARTO- ja LINDA- tietokantojen kautta. Haussa
huomioitiin

kirjat,

väitöskirjat,

katsaukset

ja

alkuperäistutkimusartikkelit.

Kirjallisuuskatsaukseen otettiin mukaan tutkimuksia, joissa oli yli viidentoista lapsen
otanta.

Kirjallisuushaun tuloksena edellä mainituin ehdoin saatiin 31 julkaisua, joista 3 metaanalyysejä. Tutkimuksista 15:ssa käytettiin vain yhtä testiä ja useiden eri testien avulla
lasten fyysistä kuntoa testattiin 14:ssa. Erilaisia testejä oli yhteensä 21. Kaikki
kirjallisuushaun ehdot täyttävät tutkimukset ja niissä käytetyt testit on koottu
taulukkoon 1.

5
TAULUKKO 1. Kirjallisuushaun ehdot täyttävät tutkimukset ja niissä käytetyt testit
Tekijät

Maa

Testit

Tutkittavien ikä ja lukumäärä

Behringer ym. (2010)

Saksa

Meta-analyysi

< 18 v., 1728

voimaharjoittelusta
Biamba ym. (2010)

Tibet

PP-ergo

Castro-Piñero ym. (2010a)

Espanja

VPH, VH, KH, punnerrus, 6-17 v., 94

9-10 v., 40

Castro-Piñero ym. (2010b)

Espanja

20 m, 30 m ja 50 m juoksu

6-18 v., 2708

Dencker ym. (2006)

Ruotsi

PP-ergo

8-11 v., 248

Dencker ym. (2007)

Ruotsi

PP-ergo

8-11 v., 226

Dencker ym. (2010)

Tanska

Juoksumatto

6-7 v., 586

DuBose ym. (2007)

USA

PP-ergo

7-8 v., 375

Eiberg ym. (2005)

Tanska

Juoksumatto

6-7 v., 698

Ekelund ym. (2007)

Viro

PP-ergo

10 v., 332

España-Romero ym. (2007)

Espanja

PV

8-9 v., 193

España-Romero ym. (2010)

Espanja

SJ, PV, VPH

6-11 v., 58

Faigenbaum ym. (2002)

USA

1 TM, PV, VPH, KH

7-12 v., 55

Fairley Jym. (2010)

Kanada

Juoksumatto

5-8 v., 30

Graf ym. (2008)

Saksa

KTK, 6 min juoksu

7-11 v., 615

Kolle ym. (2010)

Norja

PP-ergo

9 v., 1127

Leclair ym. (2010)

Ranska

PP-ergo

9-11 v., 16

Limsuwan ym. (2010)

Thaimaa

6 min kävely, PP-ergo

8-12 v., 100

Lintu ym. (2011)

Suomi

PP-ergo, VPH, 5 m KSJ, 6-9 v., 512

pallon heitto

IN, ET, PV, YJT
Lopes ym. (2009)

Portugali

KTK,

1

mailin 6-10 v., 185

kävely/juoksu, 10 yd KSJ,
VPH, PV
Lämmle ym. (2010)

Saksa

Mahon ym. (2010)

USA

PP-ergo,

VPH,

KH, 6-17 v., 2840

punnerrus, KTK, ET

McMillian& Erdmann (2010) USA

Juoksumatto
1

mailin

7-17 v., 52
kävely/juoksu, 5-10 v., 818

IN, pull-up, ET
Nupponen ym. (2010)

Suomi

IN, VPH, pallon heitto

3-12 v., 5553

Olds ym. (2006)

37 maata

SJ (meta-analyysi)

6-19 v., 418

Ruiz ym. (2006)

Useita Euroopan maita ja SJ, PV, VPH, IN, ET, SH, <18 v.
USA

KH, AH, KKR, 10m KSJ

Ruiz J ym. (2007)

Viro/ Ruotsi

PP-ergo

Ruiz ym. (2011)

useita maita

SJ,

PV,

9-10 v., 1140
VPH

(meta- 5-18 v., 42 tutkimusta

analyysi)
Stigman ym. (2008)

Suomi

SJ

9v., 304

Suriano ym. (2004)

Australia

Queen´s College

8-13 v., 180

Vandorpe ym. (2011)

Belgia

askellustesti
KTK

6-12 v., 2470

PP-ergo= Polkupyöräergometri, VPH= vauhditon pituushyppy, VH= vertikaalihyppy, KH= kevennyshyppy , SH= staattinen hyppy,
AH= Abalakovin hyppy, SJ= sukkulajuoksu, PV= puristusvoima , TM= toistomaksimi, KTK= Koordinazion Test fûr Kinder, KSJ=
5 m ketteryyssukkulajuoksu, IN= istumaannousu, ET= eteentaivutus, KKR= koukkukäsinriipunta YJT=yhden jalan tasapaino
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Lasten

fyysistä

verenkiertoelimistön

kuntoa

selvitettäessä

kuntoa

testattiin

polkupyöräergometrin

useimmin
avulla.

Näitä

hengitys-

ja

tutkimuksia

kirjallisuushaussa tuli 10. Vauhditonta pituushyppytestiä käytettiin yhdeksässä
tutkimuksessa arvioitaessa lihasvoimaa, ja hengitys- ja verenkiertoelimistön kestävyyttä
mittaavaa 20 m:n sukkulajuoksutestiä sekä puristusvoimaa käytettiin kuudessa
tutkimuksessa. Näiden viiden testin lisäksi neljässä tutkimuksessa oli käytetty KiphardShillingin neliosaista koordinaatiotestiä (Koordinazion Test für Kinder, KTK),
juoksumatolla tehtävää aerobisen kunnon testiä sekä selän ja alaraajojen liikkuvuutta
kuvaavaa

eteentaivutustestiä.

Lisäksi

tehtiin

ketteryyssukkulajuoksutestejä,

voimalevyanturilla tehtävää kevennyshyppytestiä, useita eripituisia kävely-

ja

juoksutestejä kenttäolosuhteissa, lihaskestävyyttä mittaavaa istumaannousutestiä sekä
punnerrus-, pallonheitto-, askellus- ja koukkukäsinriipuntatestiä. Yhteenveto useimmin
käytetyistä testeistä on esitetty kuvassa 1.

KUVA 1. Kirjallisuushaun ehdot täyttävissä tutkimuksissa (n=31) vuosina 2000-2011
useimmin käytetyt fyysisen kunnon testit
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Tieteellisten alkuperäistutkimusten lisäksi aineistona käytettiin aiheeseen liittyvää 2000luvun kirjallisuutta ja tutkimusartikkeleita. Kirjallisuudesta poimittiin erityisesti lapsen
fyysiseen kehitykseen ja fyysisen kunnon eri osa-alueisiin sekä lasten kuntotestaukseen
liittyvää tietoa.

3 7 – 10 -VUOTIAAN LAPSEN FYYSINEN KEHITYS JA YHTEYDET
KUNTOON

Lapsen fyysistä kehitystä ja sen suhdetta fyysiseen kuntoon voidaan tarkastella monelta
eri kannalta. Tarkastelu voidaan tehdä eri elinten sekä kudosten koon ja
toimintavalmiuksien kehittymisen kannalta. Toisaalta kehittymistä voidaan ajatella eri
ominaisuuksien kuten motoriikan, lihasvoiman tai hengitys- ja verenkiertoelimistön
toiminnan kannalta.

Ominaisuus, joka vaikuttaa lähes kaikkiin liikuntasuorituksiin heikentävästi, on suuri
rasvakudoksen kokonaismäärä erityisesti vatsanontelossa. Rasvattoman kehonpainon
suhteellisen määrän on todettu olevan tilastollisesti yhteydessä erityisesti voimaa ja
nopeutta vaativissa tehtävissä eli mitä enemmän rasvatonta massaa, sitä enemmän
voimaa ja nopeusominaisuuksia. Lisäksi liikkumisen taloudellisuus kärsii ylipainon
lisääntyessä, vaikka maksimaalinen hapenottokyky olisikin viitearvojen mukainen eli 7
– 10 -vuotiailla lapsilla noin 48 - 55 ml/kg/min. Toisaalta taas joidenkin taitojen
kohdalla, kuten pallon pituusheitto, vertikaalihyppy ja vartalon eteentaivutus, vaikutus
on päinvastainen eli lapset, joiden paino ja rasvakudoksen määrä on suuri, saavuttavat
parempia tuloksia. On muistettava, että ikä, paino, pituus, kehon mittasuhteet ja
koostumus selittävät tuntuvan osan fyysisen kunnon parantumisesta lapsilla, mutta eivät
kaikkea. (Fogelholm 2007, Ekelund ym. 2007, Malina ym. 2004, 225 – 227, 243,
Telama ym. 2001).
3.1 Hengitys- ja verenkiertoelimistön kehittyminen

Sydämen koko kasvaa aina varhaisnuoruuteen eli 12–14 -vuotiaaksi saakka, kuitenkin
hieman hitaammin verrattuna koko kehon kasvuun. Sydänlihaksen vasemman kammion
ja kehon rasvattoman massan on todettu kasvavan samassa suhteessa toisiinsa nähden.
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Tytöillä leposyke on hieman suurempi kuin pojilla koko lapsuuden ajan. Sydämen syke
laskee lineaarisesti iän myötä, mutta 7 – 10 -vuotiailla lapsilla lasku on melko vähäinen,
75:stä 68:aan lyöntiä/ minuutti. Isku- ja minuuttitilavuus sekä verenpaine nousevat iän
myötä. Verenpaineen nousussa sukupuolierot voidaan havaita noin kymmenestä
ikävuodesta lähtien, jolloin poikien systolinen paine on 5-10 mmHg suurempi kuin
tyttöjen (Malina ym. 2004, 184 - 187).

Hyvällä hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnolla on todettu olevan yhteys koko kehon
ja vyötärön ympäryksellä arvioidun keskivartalon rasvakudoksen määrään olipa
kyseessä ylipainoinen tai normaalipainoinen lapsi. Stigman ym. (2008) havaitsivat
normaali- ja ylipainoisilla 9-vuotiailla lapsilla, joiden aerobinen kunto oli hyvä, että
kokonais- ja keskivartalon rasvan määrä oli pienempi verrattuna lapsiin, joilla aerobinen
kunto oli huono. Lisäksi monissa tutkimuksissa on todettu hyvän hengitys- ja
verenkiertoelimistön kunnon ehkäisevän metabolisen oireyhtymän kehittymistä sekä
normaali- että ylipainoisilla lapsilla. Perintötekijöillä on melko suuri osuus, jopa 40 %
hengitys- ja verenkiertoelimistön kestävyyteen, mutta suuri vaikutus on myös
liikuntaharjoittelulla (Dencker ym 2010, Dubose ym. 2007, Ruiz ym. 2007).

Veren hematokriitti- ja hemoglobiiniarvot nousevat suoraviivaisesti iän mukana. Niiden
vaikutus on tilastollisesti yhteydessä maksimaalisen hapenottokyvyn, sydänlihaksen
tilavuuden ja kehon massan nousun kanssa. (Malina ym. 2004, 188).

Keuhkojen toimintakapasiteetti käsittää monta eri osa-aluetta keuhkojen toiminnassa,
kuten keuhkotuuletus, hengitystilavuus ja -taajuus sekä kaasujenvaihto. Keuhkot ja
niiden toimintakapasiteetti kehittyvät lähes lineaarisessa suhteessa lapsen pituuteen.
Alveolien määrä lisääntyy syntymän noin 20 miljoonasta 8-vuotiaan noin 300
miljoonaan kappaleeseen.

Keuhkojen toimintakapasiteetin on

harvoin todettu

rajoittavan maksimaalista hapenottokykyä. Yleensä rajoittavat tekijät johtuvat sydämen
koosta, pumppaustehokkuudesta ja hapenkuljetuskapasiteetista (Dencker ym. 2007,
Malina ym. 2004, 189, 245).
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3.1.1 Aerobinen ja anaerobinen kapasiteetti

Lapsen aerobinen ja anaerobinen kapasiteetti kehittyvät iän ja harjoittelun myötä.
Anaerobinen energiantuottokyky suhteessa kehon painoon suurenee enemmän kuin
aerobinen.

Sydämen

ja

verenkiertoelimistön

kehittyminen,

keuhkojen

toimintakapasiteetin parantuminen ja liikkumisen taloudellisuus vaikuttavat suoraan
aerobiseen tehoon. Tutkimustuloksia lasten aerobisen kapasiteetin kehittymisestä on
olemassa huomattavasti enemmän kuin anaerobisen toiminnan alueelta. Yhtenäisen
anaerobisen testistön puute ja toisaalta testaamisen toteuttaminen käytännössä ovat
osaltaan vaikuttaneet tähän. Testitilanteessa anaerobisten testien epämiellyttävät
tuntemukset sekä tavoiteltavan tason saavuttamisen arviointi vaikeuttavat tämän
ominaisuuden luotettavaa mittaamista lapsilla (Malina ym. 2004, 235-264).

Maksimaalinen hapenottokyky (VO2

max)

suurenee tytöillä aina noin 13. ikävuoteen

saakka ja tällä tasolla se pysyy nuoruusiän. Pojilla kehitys jatkuu hieman pidempään,
16-vuotiaaksi saakka. Se on riippuvainen maksimisykkeestä, sydämen iskutilavuudesta
ja hapenkäyttökapasiteetista solutasolla. Maksimaaliseen hapenottokykyyn vaikuttaa
kehon koko ja siksi lapsilla on järkevää ilmaista hapenottokyky suhteutettuna kehon
painoon. Dencker tutkimusryhmineen (2007) on todennut, että suurin merkitys
yksilöiden hapenottokyvyn vaihtelussa on sukupuolella, rasvattomalla kehonpainolla ja
maksimisykkeellä (Malina ym. 2004, 242, 245, 248).

Monissa tutkimuksissa on havaittu, että maksimaalinen hapenottokyky 6 – 11-vuotiailla
tytöillä on pienempi kuin samanikäisillä pojilla suhteutettuna sekä koko kehon painoon
että rasvattoman kehon painoon. Sukupuolten välinen ero on vaihdellut 8-18 % riippuen
siitä, onko testi suora vai epäsuora, onko se toteutettu juoksumatolla vai
polkupyöräergometrillä ja onko saatu mittausarvo absoluuttinen vai kehon painoon
suhteutettu. Dencker (2007) kollegoineen tutki 8 – 11-vuotiaita lapsia epäsuoran
maksimaalisen polkupyöräergometritestin avulla. Pojilla VO2 max oli 41.4 + 7.2 ml/ min/
kg ja tytöillä 35.8 + 6.8 ml/ min/ kg. Eibergin ym. (2005) tutkimuksessa käytettiin
maksimaalista suoraa juoksumattotestiä tutkittaessa 6 – 7-vuotiaita lapsia ja
maksimaalinen hapenottokyky oli pojilla 48.5 + 6.0 ml/ min/ kg ja tytöillä 44.8 + 5.6
ml/ min/ kg. Sukukypsyys eli hormonaaliset tekijät eivät ole näissä tutkimuksissa
vaikuttaneet tulokseen.
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Liikuntaharjoittelu johtaa sydämen iskutilavuuden suurentumiseen, sykevälivaihtelun
suurentumiseen ja lihasten tehokkaaseen hapenottoon. Lasten pienempi minuuttitilavuus
verrattuna aikuisiin johtuu sydänlihaksen pienemmästä koosta. Sydänlihas kasvaa
samassa suhteessa koko kehon koon kasvun kanssa ja aikuista suurempi maksimisyke
pystyy vain osittain kompensoimaan pienempää minuuttitilavuutta (Telama ym. 2001,
Wilmore ym. 2008, 387 - 389).

Liikkuminen anaerobisella tasolla on hyvin tyypillistä lapsille. Nopeat juoksu- ja
hyppypyrähdykset vaativat nopeaa energiantuottoa hapettomasti. Lihasmassan kasvulla
on todettu olevan suora vaikutus anaerobisen kapasiteetin suurenemiseen. Kasvun
myötä ATP-, kreatiinifosfaatti- ja glykogeenipitoisuudet lihaksessa kasvavat ja
anaerobinen teho paranee. Lihasten ATP-pitoisuus saavuttaa kuitenkin huippunsa ennen
puberteettia.

Lapsilla

veren

ja

lihaksen

laktaattipitoisuuden

on

todettu

submaksimaalisessa rasituksessa olevan pienempi kuin aikuisilla ja rasituksesta
palautuminen olevan nopeampaa. Maksimaalisen rasituksen aikana lapsen kyky
ylläpitää suurempaa laktaattipitoisuutta veressä ja lihaksessa on heikompi kuin
aikuisella (Leclair 2010, Malina ym. 2004, 251 - 264).
3.2 Motoriikan, lihasvoiman ja nopeuden kehittyminen

Motoriikka vaatii monia kunnon osa-alueita, kuten liikkuvuutta, nopeutta, ketteryyttä ja
voimaa. Erityisesti lihasvoima on välttämätön osa monissa motoristen taitojen
suorittamisessa. Lihasvoima kasvaa suoraviivaisesti aina varhaisnuoruuteen saakka, ja
sukupuolierot tulevat esille vasta kasvupyrähdyksen aikoihin. Motoriikkaan ja
lihasvoimaan vaikuttavat kasvun ja kehityksen lisäksi myös muutokset kehon
mittasuhteissa sekä koostumuksessa. Myös hermolihasjärjestelmän kypsymisellä,
lihasten rakenteellisilla muutoksilla ja voiman sekä motoristen taitojen kehittymisellä on
todettu olevan yhteyttä toisiinsa (Behringer ym. 2010, Malina ym. 2004, 215, 219 - 220,
224).

Motoristen taitojen pohjana ovat varhaislapsuudessa vahvistuneet liikemallit, jotka ovat
hyvin kehittyneet jo monilla 6 - 7 -vuotiailla lapsilla. Motoriset perustaidot alkavat
kehittyä ja muovautua tarttumisen, ryömimisen, konttaamisen ja kävelyn hallitsemisen
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kautta vaativampiin taitoihin, kuten hyppiminen, kiipeäminen ja juokseminen.
Alemmanasteiset taidot yhdistyvät ja usein hyvinkin nopeasti korkeammantasoisiksi
kokonaisuuksiksi. Muutamat perustaidot kehittyvät vielä myöhemminkin, ja harjoittelun
myötä ne yhdistyvät monimutkaisempiin motorisiin taitoihin. (Karvonen ym. 2003, 3541, Malina ym. 2004, 215).

Nopeuden, ketteryyden ja liikkuvuuden kehittyminen iän myötä vaihtelee. Sekä 5 – 8 vuotiaiden tyttöjen että poikien nopeus ja ketteryys kehittyvät nopeasti, mutta kehitys
tasaantuu tämän jälkeen. Selän, olkanivelen ja alaraajojen liikkuvuudesta tytöt saavat
parempia tuloksia joka ikäluokassa lapsuudesta (5 vuotta) aikuisuuteen (18 vuotta), ja
suurimmillaan ero poikiin on kasvupyrähdyksen sekä sukupuolisen kypsymisen
aikoihin. Vartalon eteentaivutustestien perusteella on havaittu, että tytöillä liikkuvuus
pysyy samana 5 – 11 -vuotiaana ja paranee huomattavasti sen jälkeen 15-vuotiaaksi asti.
Pojilla liikkuvuus huononee 5-vuotiaasta 12-vuotiaaksi ja sen jälkeen paranee
aikuisikään saakka. Liikkuvuuden heikkeneminen johtuu sekä anatomisista, kuten
alaraajojen pituuskasvusta että toiminnallisista, kuten nivelten liikkuvuus, tekijöistä
(Malina ym. 2004, 222 - 223).

Halme (2008) tutki painoindeksin (BMI) vaikutusta nopeusvoimaominaisuutta
kuvaavaan vauhdittomaan pituushyppyyn. Ne lapset, joiden BMI oli suurin eli heidät
luokiteltiin ylimpään kolmannekseen, suoriutuivat heikommin testistä verrattuna
alimpaan tai keskitason kolmannekseen kuuluviin lapsiin. Tyttöjen ja poikien välillä ei
havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa. Myös pienen syntymäpainon ja lihasvoiman
hitaamman kehittymisen välillä todettiin olevan tilastollinen yhteys (Halme ym. 2009).

Lihasvoiman lisääntyminen on riippuvainen perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksesta.
Lapsilla se on suurelta osin myös hermostollista, todennäköisesti motoristen yksiköiden
käyttöönoton

lisääntymistä

sekä

parantunutta

syttymisfrekvenssiä.

Motoristen

yksiköiden nopeiden (tyypin II) ja hitaiden (tyypin I) lihassolujen jakautuminen on
hyvin

yksilöllistä

ja

se

vaikuttaa

voimantuottoon.

Tyypin

II-lihassyiden

käyttöönottokynnys on matalampi ja käyttöaika kestää pidempään kuin tyypin I, kun
taas tyypin I lihasyyt ovat nopeudeltaan ja voimantuotoltaan parempia (Faigenbaum ym.
2002, Häkkinen ym. 2007, 252, Malina ym. 2004, 497, McArdle ym. 2001, 374-9, 399400).
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4 7 – 10 -VUOTIAIDEN ERI KUNTO-OMINAISUUKSIEN TESTAAMINEN

Testattaessa fyysistä kuntoa niin lapsilla kuin aikuisillakin on otettava huomioon useita
seikkoja ennen testauksen aloittamista. Ensinnäkin testattavan on omaehtoisesti
osallistuttava testaukseen ja halutessaan myös voitava keskeyttää testin suorittaminen.
Testiin etukäteen valmistautumisen ja ohjeistuksen täytyy olla riittävää, ja ennen
testausta testaajan on kerrottava testin kulku sekä selvitettävä testiin vaikuttavat ja testin
tekemisen estävät taustatekijät, kuten sairaudet, lääkitys ja vammat (Keskinen ym.
2007, 12-16). Testaajan on lisäksi oltava pätevä ja koulutettu työhönsä. Lasten kohdalla
fyysisen kunnon testaukseen valmistautumisessa vanhempien osuus on merkittävä.
Riittävä tiedottaminen kotiin hyvissä ajoin ennen testiä parantaa testin sujuvuutta, estää
vajaakuntoisena osallistumisen ja valmistaa lapsia tilanteeseen. Testitilanteessa
rauhallinen ja luotettava ilmapiiri sekä testikäytänteiden läpikäyminen ennen testausta
on myös tärkeää. Testin aikana lapsen kannustaminen lisää motivaatiota ja halua
ponnistella vielä enemmän.

Fyysisen kunnon testimenetelmät voidaan jakaa laboratorio- ja kenttätesteihin.
Kenttätestien vahvuutena on helppo toteutettavuus ja suurien ihmismäärien testaaminen
samaan aikaan. Toisaalta näissä olosuhteissa testaamisen tarkkuus ja tulosten
luotettavuus voivat kärsiä. Laboratoriotesteissä toistettavuus ja laatu ovat usein
parempia ja testit voidaan tehdä turvallisesti ja soveltaen riippumatta tutkittavan
kuntotasosta tai terveydentilasta. Rajoittavana tekijänä laboratoriotesteissä voivat olla
kalliimmat kustannukset. Laboratoriotestaus vaatii myös enemmän aikaa. (EspanaRomero ym. 2010, Häkkinen ym. 2007, 284, Limsuwan ym. 2010, Nummela ym. 2007,
358-359).

Kouluissa ja liikuntaseuroissa tehdään usein kenttätestejä niiden järjestämisen
helppouden, välineistön vaatimattomuuden, taloudellisuuden sekä käytäntöön helposti
sovellettavien tulosten takia. Mittaamisella sinänsä ei ole itseisarvoa, vaan sitä on
tarkoituksenmukaista käyttää vain arvioinnin välineenä. Arvioinnilla taas on kaksi
tehtävää: toteava ja motivoiva. Ensin mainittu antaa tietoa oppilaalle itselleen oman
kuntonsa tilasta ja vaikuttaa minäkäsityksen kehittymiseen. Toisaalta opettaja saa tietoa
luokkansa tai yksittäisen oppilaan liikuntakyvyistä, osaa seuloa kehityksen puutteet tai
häiriöt sekä mahdolliset erityiskyvyt. Motivoiva tehtävä tulee esiin oppilaan omassa
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halussa tietää tuloksensa ja mahdollinen kehittymisensä fyysisen kunnon eri osaalueilla. Joidenkin tutkijoiden mukaan kuntotestaus kouluissa alle 10-vuotiaille ei ole
kuitenkaan perusteltua, vaan testinpatteriston osa-alueita voisi käyttää nuoremmilla
harjoitteina liikuntatunneilla (Nupponen ym. 1999, Nupponen 2007, Nupponen ym.
2010, Takala 1999).

4.1. Lasten fyysisen kunnon testistöt

Lasten fyysisen kunnon testaamisessa kenttäolosuhteissa käytetään hyvin monenlaisia
testipatteristoja Euroopassa, USA:ssa, Kanadassa, Kiinassa, Australiassa sekä Uudessa
Seelannissa. Testistöt ovat tarkoitettu yleisimmin 5 – 18 -vuotiaille lapsille ja nuorille ja
niissä mitataan sekä lihaskuntoa että hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa sekä
vaihtelevasti näiden lisäksi motoriikkaa ja kehon koostumusta (Ruiz ym. 2011).

Lasten Eurofit-testistö on eurooppalaisen yhteistyön tulos ja käsittää yhdeksän erilaista
testiä. Testistöä alettiin koota vuonna 1978 Euroopan neuvoston toimesta ja sen
kehittämisprojektin tuloksena ensimmäinen aikuisille kohdistettu opas julkaistiin
vuonna 1988. Vuonna 1990 Eurofit-seminaarissa Turkissa aloitettiin myös lasten
Eurofit-testipatteriston kokoaminen. Testeissä mitataan tasapainoa (flamingo-seisonta),
nopeutta (lautasten koskettelu ja sukkulajuoksu), liikkuvuutta (vartalon eteentaivutus),
lihasvoimaa (vauhditon pituus ja käden puristusvoima), lihaskestävyyttä (istumaan
nousu ja koukkukäsinriipunta) sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa
(kestävyyssukkulajuoksu tai polkupyöräergometritesti). (Keskinen 2007, 195, Oja &
Tuxworth 1995, 9).

American Association for Health, Physical Education, and Recretion youth fitness
(AAHPERD) -kuntotestistö kehitettiin Yhdysvalloissa 1970-luvun puolessa välissä. Se
koostui alun perin seitsemästä nopeutta, voimaa, ketteryyttä sekä kestävyyttä
mittaavasta testistä. Erona Eurofit-testistöön tässä testikokonaisuudessa testattiin
nopeutta ja kestävyyttä sekä 50 jaardin että 600 jaardin juoksuilla. Myöhemmin 70luvun lopulla alettiin kiinnittää yhä enemmän huomiota terveyttä edistävään liikuntaan
ja mukaan testistöön tulivat myös liikkuvuus ja rasvakudoksen määrä kehossa.
Terveyskuntotestien käyttöönoton ja tutkimuksen lisääntymisen taustalla ovat laajasti
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väestössä lisääntyvät terveysongelmat, jotka johtuvat metabolisesta oireyhtymästä ja
siihen liittyvistä aineenvaihdunnallisista ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksista (Malina
ym. 2004, 216, Ruiz ym. 2011).

Myös Euroopassa on siirrytty testaamaan uudemmilla, kokonaisvaltaista terveyttä
mittaavilla ALPHA (Assessing Levels of Physical Activity and Fitness) kenttätestipatteristolla, jossa fyysisen kunnon osa-alueiden (20 m sukkulajuoksu,
vauhditon pituus ja puristusvoima) lisäksi mitataan pituus, paino, vyötärönympärys,
sekä arvioidaan rasvan määrä ihopoimuista olkavarren takapinnalta sekä lapaluun kärjen
alapuolelta. Tämä testipatteristo on todettu toimivaksi esimerkiksi kouluympäristössä
(Espana-Romero ym. 2010). Testipatteristoja on sovellettu myös tarpeiden mukaisesti,
kuten Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksessa Suomessa. Fyysisen kunnon testejä
tässä tutkimuksessa ovat polkupyöräergometritesti, eteentaivutus, yhden jalan tasapaino,
5 m:n ketteryyssukkulajuoksu, toistojuoksutesti (2x5x18 m), vatsalihastesti, vauhditon
pituushyppy ja käden puristusvoima (Lintu ym. 2011). Ajatus terveyttä edistävästä
liikunnasta

kehittyy

edelleen

ja

yhä

useammin

myös

lasten

kattavimpiin

testipatteristoihin on otettu mukaan laajempana motoriikan, kehon koostumuksen ja
aineenvaihdunnallisten tekijöiden mittaamisen, kuten seerumin lipidit ja verenpaine,
osa-alueet (Malina ym. 2004, 216).

4.2 Aerobinen kestävyys

Kestävyyssuorituskyky perustuu maksimaaliseen aerobiseen energiantuottokykyyn
(VO2

max),

suorituksen

taloudellisuuteen

sekä

hermo-lihasjärjestelmän

voimantuottokykyyn. Kestävyys määräytyy pitkäkestoisissa suorituksissa fysiologisista
kuntotekijöistä, kuten aerobisesta ja anaerobisesta kynnystehosta, energianvarastojen
riittävyydestä, väsymyksen siedosta ja motivaatiosta. Erityyppisiä kestävyyskunnon
lajeja ovat perus-, nopeus-, maksimi- ja vauhtikestävyys. Lapsilla nopeus- ja
vauhtikestävyysominaisuudet

kehittyvät

paljolti

juoksussa

ja

hyppelyissä

eli

suhteellisen lyhyissä pyrähdyksissä ja aktiivisissa leikeissä ja pihapeleissä (Nummela
ym. 2007).
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Nopeuskestävyys on nopeuden, kestävyyden, voiman ja lajitekniikan yhdistelmä. Se
voidaan

jakaa

anaerobiseen

peruskestävyyteen

sekä

maitohapolliseen

ja

maitohapottomaan nopeuskestävyyteen. Nopeuskestävyyden energiantuotto tapahtuu
lähinnä anaerobisesti 10–90 sekunnin mittaisissa suorituksissa (Nummela 2007a).

Maksimaalinen hapenottokyky on riippuvainen sukupuolesta, kehon koosta ja
kypsyysasteesta. Hyvin vahvasti siihen vaikuttaa myös hapenkuljetussysteemin toiminta
kuten sydämen koko, hermo-lihasjärjestelmän toiminta, keuhkojen toiminta, verenpaine
ja veren hemoglobiinipitoisuus. Maksimaalisessa hapenottokyvyssä on esitetty
käytettäväksi terveydelle suositeltavia viitearvoja, ns. Healthy Fitness Zone -asteikkoa.
8 -12 -vuotiailla tytöillä arvot ovat 35–38 ml/min/kg ja pojilla 40–42 ml/min/kg (Kolle
ym. 2010, Malina ym. 2004, 245, Ruiz ym. 2006).
Aerobista kestävyyttä mitataan joko suoralla maksimitestillä, jossa käytetään
hengityskaasuanalyysiä ja tutkittava rasittaa itseään niin kauan kunnes ei enää jaksa, tai
epäsuorasti arvioimalla sydämen sykettä ja suoritusmistehoa. Suoran menetelmän testi
tehdään useimmiten juoksumatolla tai polkupyöräergometrillä. Nousujohteisessa
testissä maksimaalinen hapenottokyky (VO2 max) määritellään hengityskaasuanalyysin
avulla. Se ilmoitetaan joko absoluuttisena tilavuutena minuutissa tai kehon painoon
suhteutettuna. Sekä juoksumatolla että polkupyöräegometrillä voidaan tehdä ns.
epäsuora testi, jossa hapenottokyky arvioidaan sykkeen ja kuormitustason välisen
suoraviivaisen riippuvuuden avulla. Testi on lapselle miellyttävämpi kuin suora, maskin
kanssa tehtävä testi. Epäsuoran testin on todettu olevan luotettava, kun syke nousee yli
65 % oletetusta maksimista ja parasympaattisen hermoston vaikutus lakkaa.
Arviointimenetelmän on todettu olevan tarkkuudeltaan noin + 10 % todellisesta.
Lapsilla ensimmäinen kuormaporras on yleensä 30 W ja sitä nostetaan 15 W
minuutissa. Usein samalla määritetään myös aerobinen ja anaerobinen kynnys, jotka
ilmaistaan nopeutena, tehona, sykkeenä ja hapenkulutuksena (Dencker ym. 2006,
Nummela ym. 2007b, 52-54, 78).

Maksimaalinen hapenottokyky voidaan ilmoittaa myös suhteutettuna rasvattomaan
kehon painoon. Absoluuttinen VO2 max ei eroa tytöillä ja pojilla ennen 12 vuoden ikää.
Tosin Dencker (2007) tutkimusryhmineen totesi 248 lapsella poikien hapenottokyvyn
olevan jo 7-vuotiaana tyttöjä parempi sekä absoluuttisena, kehon painoon että
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rasvattomaan kehon painoon suhteutettuna. Tähän ovat syynä biologiset erot kuten
hemoglobiinin määrä veressä ja kehon koostumus (Nummela 2007b, 52 - 54; Nummela
ym. 2007, 333 - 335).

Suoralla menetelmällä saadaan tarkkaa tietoa sydämen ja verenkiertoelimistön sekä
keuhkojen toimintakapasiteetista rasituksen aikana. Testissä mitataan testattavan
sydämen sykettä, veren laktaattipitoisuutta, verenpainetta, hengityskaasujen vaihtoa
sekä rekisteröidään sydämen sähköistä toimintaa eli EKG:ta (Barker ym. 2011;
Wasserman ym. 2005, 3, 77). Lapsille suoran testin tekeminen voi olla haasteellista
siinä käytettävän maskin takia, sillä maski on laitettava tiukkaan suun ja nenän
ympärille, mikä voi tuntua ahdistavalta tai pelottavalta. Myös 15 ml:n suukappaletta on
käytetty 6 – 10 -vuotiailla lapsilla (Biamba ym. 2010; Eiberg ym. 2005). Lisäksi lapsen
motivoiminen maksimaalisen hapenottokyvyn saavuttamiseksi voi olla haasteellista
epämiellyttävien tuntemusten ja testin rasittavuuden takia (Mahon ym. 2004).

Lasten maksimaalisen hapenottokyvyn testaamisessa käytetään sekä subjektiivisia että
sekundaarisia indikaattoreita ilmaisemaan rasituksen tasoa. Subjektiivisesti uupumisen
tasoa voidaan arvioida testattavan hikoilun, liikkumisen epävakauden tai kasvojen
punoituksen muuttumisella. Sekundaariset merkit, kuten hengitysosamäärä (Respiratory
Exhange Ratio eli RER > 1), veren laktaattipitoisuus (>6 mM) tai sydämen syke (>195
lyöntiä/ min) kertovat objektiivisesti väsymisen tasosta. On kuitenkin todettu, että
todellista

maksimaalista

hapenottokyvyn

arvoa

ei

saavutettu

sekundaaristen

indikaattorien perusteella 9-10 -vuotiailla lapsilla, vaan ainoastaan submaksimaalinen
arvo. RER:n perustuva arviointi oli huonoin indikaattori maksimihapenottokyvyn
arvioinnissa. Myös sykkeen (85% iän perusteella arvioidusta maksimista) avulla
tapahtuva

rasitustason

arviointi

on

osoittautunut

heikoksi.

Maksimaalinen

hapenottokyky voidaan siis todellisuudessa arvioida 10–20 % liian pieneksi kyseisten,
nykyään yleisesti käytettyjen indikaattorien avulla (Barker ym. 2011).

Denckerin

ym.

(2007)

tutkimuksessa

todettiin,

että

vaikka

maksimaalista

polkupyörätestiä tehdessä subjektiivisten tuntemusten perusteella näytti siltä, että lapset
olisivat saavuttaneet vaaditut maksimaalisen testin raja-arvot (syke vähintään 85%
maksimista tai RER > 1) saavutti vain 70 % tavoitellun sykerajan ja 66 % RER:n.
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Suorituksen taloudellisuus kuvastaa elimistön aineenvaihdunnallisia tapahtumia ja
siihen vaikuttavat monet tekijät, jotka on otettava huomioon myös testien tuloksia
tulkittaessa. Näitä ovat lihasmassan pääosan jakautuminen raajoihin suhteessa muuhun
kehoon, perusaineenvaihdunnan ja rasva-aineenvaihdunnan aktiivisuus sekä askelpituus
ja –tiheys. Taloudellisuus näkyy hapenotossa; mitä nuorempi lapsi, sitä enemmän hän
joutuu käyttämään happea esimerkiksi juostessa. 8-vuotiaalla aerobinen reservi eli
energiankulutus maksimista on esimerkiksi 180 m/ min juoksuvauhdissa 95%, kun taas
14 -vuotiaalla se on vain 80 % (Malina ym. 2004, 237-238, 240-241, Nummela 2007b,
56).

Juoksumatolla tehtävä testi vaatii isompaa lihasvoimaa kuin polkupyöräergometrillä
tehtävä. Lapsella alaraajojen lihasmassa suhteessa koko kehon painoon on pienempi
kuin aikuisilla. Tämä vaikuttaa tuloksiin siten, että juoksumatolla tehdyn testin tulokset
ovat 7 – 9 -vuotiailla noin 10 % suurempia kuin polkupyöräergometrillä tehdyn testin.
Juoksumatolla tehtävä testi ei vastaa lattialla askeltamista vaan vaikuttaa askelpituuteen,
askellustiheyteen ja luonnolliseen rullaamiseen (Fairley ym. 2010, Malina ym. 2004,
236, Turley ym. 1995).

Toisaalta

juoksumatolla

antropometriset

voidaan

mittasuhteet

paremmin

eivät

silloin

testata

pienempiä

lapsia,

koska

ole

rajoittava

tekijä

kuten

polkupyöräergometrissä. Juoksumatolla tehtyjen testien huono puoli on matolta
putoamisen ja kompastumisen pelko, mistä johtuen lapsi voi haluta lopettaa testin liian
aikaisin (Malina ym. 2004, 236). Toisaalta juoksumatolla käytettävät valjaat ja joissakin
testeissä

käsikahvoihin

tukeminen

vähentävät

kaatumisten

määrää

ja tuovat

turvallisuuden tunteen.

Kenttätestinä yleisimmin lapsilla käytetty nopeuskestävyyttä mittaava kuntotesti on
kestävyyssukkulajuoksutesti. Se on käyttökelpoinen lapsille, koska se ei vaadi hyvää
taitotasoa eikä harjoittelua. Testissä juostaan 20 metrin matkaa äänimerkin osoittaman
nopeuden tahdissa. Aloitusnopeus on testikokonaisuudesta riippuen 8,0 - 8,5 km/ h ja se
nopeutuu 0,5-1 km/ h / min. Sukkulajuoksutestin on todettu kuvaavan hyvin harjoittelun
avulla saavutettuja vaikutuksia ja siinä sukupuolierojen on todettu tulevan esille poikien
hyväksi vasta yli 10-vuotiailla lapsilla (Olds ym. 2006, Ruiz ym. 2011, Stigman ym.
2008, Viljanen & Taimela, 2000).
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Kestävyyskunnon testaamisessa voidaan käyttää myös askellustestejä. Suriano (2010)
tutkimusryhmineen testasi 9 – 12 -vuotiaiden lasten maksimaalista hapenottokykyä
Queen's College -askellustestillä, jossa noustiin 20 cm:n korkuiselle penkille
metronomin tahdittamana 23 kertaa minuutissa kolmen minuutin ajan. Sykettä ja
hemoglobiinin happikyllästeisyyttä (SaO2) mitattiin jatkuvasti sormenpäämittauksella ja
suurin sykearvo otettiin huomioon testin aikana. Sykettä seurattiin myös kahden ja
kolmen minuutin palautumisen jälkeen.
4.3 Lihasvoima

Lapsilla lihasvoima lisääntyy perimän ja ulkoisten tekijöiden, kuten harjoittelun
vaikutuksesta. Voima kehittyy 20 – 30-vuotiaaksi saakka ja pysyy sen jälkeen melko
tasaisena tai laskee hieman noin 50 ikävuoteen asti vaihdellen kuitenkin eri
lihasryhmissä, sukupuolen ja harjoittelun mukaan. Lihasvoiman lisääntymisen on
todettu parantavan luiden mineraalipitoisuutta, parantavan kehon koostumusta ja
ehkäisevän liikuntavammojen syntymistä aikuisiällä (Faigenbaum ym. 2002, Häkkinen
ym. 2007, 252).

Voiman lajeja ovat dynaaminen, staattinen, räjähtävä sekä nopeus- ja kestovoima.
Kullakin voimaa mittaavalla testillä voidaan yleensä mitata vain tiettyä voimantuottoominaisuutta. Lapsilla voimaa on testattu yhden toiston maksimina ylä- ja alavartalon
lihasten

(penkkipunnerrus

ja

reisiprässi),

erilaisten

hyppy-

ja

heittotestien,

istumaannousutestin sekä staattisen puristusvoimatestin avulla (Ahtiainen ym.2007,
284, Faigenbaum ym. 2002, Malina ym. 2004, 216).

Erilaisilla

hyppytesteillä,

kuten

vauhditon

pituus

ja

ylöspäin

suuntautuva

vertikaalihyppy, sekä pallon heittotesteillä, mitataan lihasvoimaa ja koordinaatiota.
Heittämisessä on havaittu isompia sukupuolieroja poikien hyväksi verrattuna muihin
perusliikuntataitoihin, kuten hyppäämiseen tai juoksuun. Toisaalta Castro-Pinêron ym.
(2010a) tutkimuksessa osa tytöistä sai pallon pään yli heitossa poikia parempia tuloksia
selän paremman liikkuvuuden takia. (Malina ym. 2004, 220 - 221).
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Castro-Pinêro (2010a) tutkimusryhmineen testasivat 6 – 17 -vuotiailla lapsilla ja
nuorilla ylä- ja alaraajojen lihasvoimaa eri hyppy- ja heittotestein ja totesivat
vauhdittoman pituushypyn olevan hyvä yleistesti sekä ylä- että alavartalon voimatason
selvittämisessä. Vauhdittoman pituushypyn lisäksi he testasivat monipuolisesti
lihasvoimaa

mm.

vertikaalihyppy-,

esikevennyshyppy-,

punnerrus-

ja

pallonheittotesteillä. Esikevennetyn ja staattisen hypyn on myös todettu olevan vaikeita
lapsille,

koska

niiden

suorittaminen

vaaditulla

tavalla

ei

ole

luontaista.

Esikevennyshypyssä liikkuminen ennen kevennystä aiheuttaa mittavirheitä ja sujuva
liikemalli vaatii erityistä keskittymistä. Staattisen hypyn alkuasento, jossa polvet ovat
90 asteen kulmassa, ei myöskään ole luontaista lapselle (Castro-Pinêro ym. 2010a,
1814-5).

Yläraajojen lihasvoiman testaamisessa on lapsilla käytetty käden puristusvoimatestiä,
joka on todettu turvalliseksi ja hyväksi myös kenttätesteissä. Testin avulla voidaan
selvittää lihasten, luiden ja nivelten toimintakyky sekä varhaisessa vaiheessa havaita
mahdollisia vammoja ja sairauksia. Aikuisilla testi ennustaa toimintakykyisyyttä
vanhuudessa. Lasten testaamisessa tulee huomioida erityisesti puristusote ja
mittauslaitteen koko, jotta voimankäyttö olisi optimaalista (Espana-Romero ym. 2007 ja
2010).
4.3.1 Nopeusvoima

Lapsilla hermoston kehittyminen ja energian käyttöönoton taso asettavat rajat
nopeusvoimaominaisuudelle. Nopeusvoimaa testataan erilaisin heitto- ja hyppytestein
sekä isometrisesti. Ylävartalon nopeusvoiman testaamisessa käytetään heittotestiä, jossa
eripainoisia palloja heitetään valokennoportin läpi. Alaraajojen voimantuottoa mitataan
kontaktimatolla tehtävällä hyppytestillä ja se kertoo testattavan painopisteen
nousukorkeuden (Häkkinen ym. 2004, 286). Kontaktimatolla on tehty hyppytestejä
myös motoriikan tutkimuksen yhteydessä. Lämmle (2010) tutkimusryhmineen testasi
nopeusvoimaa 6-17 -vuotiailla lapsilla kontaktimattohyppyjen avulla ja totesi testin
soveltuvan lapsille hyvin. Myös Viljanen ym. (2000) käyttivät Boscon menetelmään
pohjautuvaa korkeushyppytestiä tutkimuksessaan.
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Kenttätestinä on käytetty ponnistustestiä tai kurotushyppyä, jossa hyppäämällä
kosketetaan mahdollisimman ylös seinään. Heinosen (2001) mukaan tässä testissä on
monia virhemahdollisuuksia väärän asennon tai tekniikan takia. Hänen mukaansa testi
ei luotettavasti kerro lapsen ponnistuskorkeutta ja vielä vähemmän tietoa saadaan
ponnistusvoimasta.

Halme (2008) totesi tutkimuksessaan, että vauhdittomassa

pituushypyssä 3-8-vuotiaat lapset usein hyppäävät liian korkealle, mikä vaikuttaa
tulosta heikentävästi. Myös tekniikan oppimisella ja koordinaation kehittymisellä on
vaikutusta hyppytuloksen parantumiseen (Malina 2004, 217).

4.3.2 Kestovoima

Kestovoimalla tarkoitetaan pitkäkestoista voiman tuottoa, jossa energiantuottotapoja
ovat aerobinen tai anaerobinen. Kestovoimaa voidaan mitata hyvin sekä kenttä- että
laboratorio-olosuhteissa. Sitä testataan lapsilla suoristustoistoina tietyssä ajassa esim.
istumaannousu 30 tai 60 sekunnin aikana tai toistomaksimina ilman aikarajoitusta.
Istumaannousutestiä on käytetty mittaamaan vartalolihasten voimakestävyyttä ja
liikenopeutta monissa tutkimuksissa eri-ikäisillä lapsilla. Heinosen (2001) mukaan
vatsalihasten kuntotason tilaa istumannousutestin avulla ei ole kuitenkaan voitu
tutkimuksilla todistaa, koska esimerkiksi istumaannousujen optimaalisesta määrästä
tiettyyn kuntotasoon nähden ei ole tutkimustuloksia (Halme 2008, Heinonen 2001,
Häkkinen ym. 2007, 289, McMillan & Erdman 2010).

Istumaanousutestissä suoritettavan liikkeen tuttuus ja oikeiden lihasten käyttöönotto on
myös vaikuttava tekijä varsinkin lasten kohdalla. Testitilanteessa lapsen ohjeistaminen,
liikkeen opettelu ennen varsinaista testiä ja kannustus vaikuttavat suoritettujen
istumaannousujen määrään. Myös selän huono liikkuvuus tai kehon mittasuhteet voivat
olla testisuoritusta vaikeuttavia asioita.

Muita kestovoiman testejä ei yleisesti tehdä 7 – 10-vuotiailla lapsilla. Yläraajojen ja
olkapäiden lihaskestävyyttä on suositeltu testattavaksi etunojapunnerruksilla vasta
yläkouluikäisillä

ja

sitä

vanhemmilla.

Selän

ojentajien

ja

alaraajojen

toistomaksimitestejä tehdään vasta aikuisiällä (Ahtiainen ja Häkkinen 2007, 171-179;
Heinonen 2001).
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4.4 Nopeus

Nopeus on voimakkaasti periytyvä ominaisuus. Harjoittelun avulla saavutettujen
biologisten muutosten aikaansaaminen on helpointa ja toisaalta kriittisintäkin
varhaislapsuudessa, 5 – 8-vuotiaana. Liikkumisnopeus kehittyy yhtenevästi tytöillä ja
pojilla 10. ikävuoteen saakka, jonka jälkeen pojat kehittyvät selvästi enemmän ja
nopeammin. Castro-Pinêro (2010b) tutkimusryhmineen totesi myös, että poikien
juoksunopeus kasvoi koko ajan kuudesta 18. ikävuoteen, kun taas tytöillä paraneminen
päättyi 12 – 13-vuotiaana. Poikien tulokset ikäryhmissä olivat myös yhtenäisempiä
kuin tyttöjen (Malina ym. 2004, 221, Mero ym. 2007, 294-295).

Reaktionopeus on aika, joka kuluu ärsykkeen antamisesta toiminnan alkamiseen. Sillä
kuvataan mahdollisimman nopeaa yksittäistä liikesuoritusta. Hermoston kyky käsitellä
viestiä ja kuljettaa sitä paranee nopeasti lapsuudessa. 6 – 10-vuotiailla reaktioaika
lyhenee selvästi hermoston kehittymisen ja harjoittelun vaikutuksen takia (Mero ym.
2007, 293-294).

Liikkumisnopeudella tarkoitetaan nopeaa siirtymistä paikasta toiseen ja sen yleisin
muoto on juokseminen. Se voi olla nopeutta kiihdytysvaiheessa, vakionopeuden tai
nopeuden vähenemisen vaiheessa. Liikkumisnopeuden, koordinaatiokyvyn ja fyysisen
aktiivisuuden on todettu olevan läheisesti yhteydessä toisiinsa. Lapsen hyvä
juoksunopeus ja motorinen hallinta korreloivat vahvasti lapsen yleiseen fyysiseen
aktiivisuuteen. Juoksunopeutta ja yleistä ketteryyttä mitataan esimerkiksi Eurofittestistössä olevan ketteryyssukkulajuoksutestin avulla, jossa viiden metrin matka
juostaan edestakaisin viisi kertaa mahdollisimman nopeasti (Keskinen 2007, 195, Liite
ry 1999, III 18, Lopes ym. 2009, Mero ym. 2007, 293-295).

Halmeen (2008) tutkimuksessa tarkasteltiin kuuden eri ominaisuuksia mittaavien
kuntotestin soveltuvuutta 3 – 8 -vuotiaille. Nopeutta ja ketteryyttä mittaavia testejä
olivat 10 metrin juoksu sekä 6 x 10 metrin että 10 x 10 metrin sukkulajuoksu. Pidempi
sukkulajuoksutesti toteutettiin 5 – 8 -vuotiaille lapsille.

Kaikkien testien todettiin

soveltuvan 3 – 8 -vuotiaille lapsille. Tosin sukkulajuoksussa havaittiin erilaisia tapoja
juosta merkattu matka, jotkut juoksivat suoraan, jotkut kaartaen.
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4.5 Motoriikka

Motoristen taitojen hallinta vaatii useita fyysisiä tekijöitä, kuten lihasvoimaa, nopeutta
ja liikkuvuutta. Motorisissa testikokonaisuuksissa on usein monta eri osa-aluetta, kuten
voimaa, tasapainoa ja liikkuvuutta mittaavia testejä. Testit voidaan suorittaa muiden
fyysisten osa-alueiden ohessa tai itsenäisinä motorisen taidon testeinä.

Motoriikan testaamisessa voiman ja tasapainon testaamisella on todettu olevan
keskeinen merkitys. Lämmle ym. (2010) käyttivät voiman ja tasapainon testeinä
vauhditonta pituushyppyä, vertikaalihyppyä, punnerrusta, yhden jalan seisontaa ja
takaperin kävelyä. He totesivat vartalon eteentaivutustestin ja polkupyöräergometritestin
olevan itsenäisiä, voimasta ja nopeudesta riippumattomia tekijöitä. Voimaa ja
tasapainoa

testattiin

vauhdittomalla

pituushypyllä,

kontaktimatolla

suoritetulla

vertikaalihypyllä, sivuttain hyppelyllä, yhden jalan seisonnalla sekä taaksepäin
kävelyllä.

Myös Faigenbaum (2002) ym. tutkivat lihasvoimaa ja motoriikkaa. Yhden toiston
maksimi

sekä

ylä-

että

alaraajoilla,

puristusvoima,

vauhditon

vertikaalihyppy sekä eteentaivutus kuuluivat testipakettiin.

pituushyppy,

Kahdeksan viikon

lihaskuntoharjoittelulla ei todettu olevan merkittävää vaikutusta motorisiin tekijöihin.
Tutkijat kuitenkin totesivat, että pidempi harjoittelujakso voisi tuoda parempia tuloksia
myös motorisiin osa-alueisiin, kuten nopeuteen ja tasapainoon.

Tutkimuksissa on käytetty myös vuonna 1974 Saksassa kehitettyä Kiphard-Shillingkoordinaatiotestiä (KTK). Se koostuu neljästä osasta: takaperin kävely, yhden jalan
sivuttaishyppely

suurenevan

esteen

yli,

sivuttain

hyppely

kahdella

jalalla

mahdollisimman nopeasti ja liikkuminen tasapainolevyn päällä. Vandorpe (2011)
tutkimusryhmineen tutki KTK-testin soveltuvuutta 6 – 12 –vuotiaille belgialaisille
lapsille. He totesivat, että testi on käyttökelpoinen lasten karkeamotoriikan eli suurten
lihasryhmien toiminnan arvioimisessa, vaikkakin eroja alkuperäisen 1970-luvun
testipatteriston toteutuksessa löytyi tasapaino- ja yhden jalan hyppytesteissä (Graf ym.
2008, Lopes ym. 2010).
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4.6 Liikkuvuus

Liikkuvuus on nivelten liikelaajuutta ja joustavuutta. Liikkuvuudessa voidaan erottaa
yleisnotkeus ja lajikohtainen notkeus. Liikkuvuuden ansiosta liikenopeus, rentous sekä
voimantuotto paranevat ja lihasvammojen ehkäisy tehostuu. Notkeus on suurimmillaan
lapsuudessa ja sen harjoittaminen jaetaan aktiivisiin ja passiivisiin menetelmiin.
Eteentaivutustesti on yleisin testi mitattaessa lasten liikkuvuutta. Se kertoo selän ja
alaraajojen notkeuden. (Lämmle 2010, Mero ja Holopainen 2007, 364-367).

Vartalon eteentaivutustestissä liikkuvuutta testattaessa käytetään apuna laatikkoa, jonka
reunaan jalkaterät asetetaan. Testi voidaan suorittaa joko lattialla istuen (sit-and-reach)
tai laatikon päällä seisten (forward bend). Eteentaivutus pyritään tekemään polvet
suorina kohti varpaita tai niiden yli ja saavutettu asento pidetään muutaman sekunnin
ajan. Suoritus toistetaan 2-3 kertaa, jolloin tulos yleensä hieman paranee (Lämmle ym.
2010; McMillian ja Erdman 2010). Halme (2008) totesi, että eteentaivutustestin
suorittamisessa mittaustapa vaihtelee, mikä vaikeuttaa tulosten tulkintaa. Hän viittaa
useisiin artikkeleihin, joissa harvoin mainitaan jalkapohjien tason mittalukemaa.

Faigenbaum

ym.

(2002)

testasivat

liikkuvuutta

tutkiessaan

voimaharjoittelun

vaikutuksia lihasvoimaan 7 – 12-vuotiailla lapsilla. Voimaharjoittelua tehtiin joko
kerran tai kahdesti viikossa kahdeksan viikon ajan ja jokaisen harjoittelutuokion lopuksi
oli venyttelyä. Tutkimuksessa todettiin, ettei liikkuvuus vähentynyt voimaharjoittelun
vaikutuksesta, mutta ei myöskään parantunut.

5 POHDINTA

Lasten fyysisen kunnon testaus on koko ajan kehittyvä ja laajentuva tutkimusala.
Tutkijat pyrkivät löytämään sopivia testikokonaisuuksia lasten kunto-ominaisuuksien
mittaamiseen niin laboratorio- kuin kenttäolosuhteisiin. Laitteiden sopivuus, lapsen
fyysisen kehittymisen ja motivaation huomioiminen sekä pätevien testien valitseminen
nousevat keskeisiksi tutkimusalueiksi. Lasten ylipainosta ja liikkumattomuudesta
johtuvien sairauksien tai niiden riskitekijöiden yleisyyttä tutkittaessa fyysisen kunnon
testaaminen on avainasemassa. Testaamisen avulla saadaan tieto tämän hetkisestä
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tilanteesta, mutta huolestuttavan tilanteen korjaamiseksi tarvitaan paljon enemmän
tietoa liikkumismotivaation, yhteiskunnallisten ja ympäristötekijöiden, perhetaustan,
vanhempien liikuntaa kohtaan olevien asenteiden sekä perinnöllisyyden osa-alueilta.
Voidaan myös pohtia, onko fyysisen kunnon testaamisella vaikutusta lasten
liikkumiseen. Motivoivatko huonot testitulokset liikkumaan enemmän vai lannistaako
se viimeisenkin liikunnan ilon? Jos parannettavaa kunnossa on, olisi erityisen tärkeää
kertoa

testitulos

lasta

motivoiden,

liikuntamahdollisuuksista

kertoen

ja

henkilökohtaisesti muiden kuulijoiden ulottumattomissa.

Lasten kuntotestauksen muuttuminen huomioimaan ihmistä kokonaisvaltaisemmin on
tärkeä tekijä niin koulumaailmassa kuin tutkimuksen puolella. Motoriikan ja kehon
koostumuksen ym. uusien osa-alueiden painotus on osoitus kokonaisvaltaisemman
terveyskäsityksen ja elämänhallinnan arvostuksen lisääntymisestä. Ihmisen hyvinvointi
niin fyysisen kunnon osalta kuin ravinnon, sosiaalisten suhteiden ja mielenterveyden
osalta on hyvin laaja käsite. Fyysistä kuntoa ja muita terveyteen vaikuttavia tekijöitä
testattaessa ja arvioitaessa on henkilö otettava huomioon kokonaisuutena niin
psyykkisten, perinnöllisten kuin sosiaalistenkin tekijöiden summana. Testipatteristoista
AAHPER ja ALPHA ovat hyvä esimerkki tämän suuntaisista kokonaisuuksista.
Hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä lihaskunnon testaamisen lisäksi yhä useammin
koulumaailmassa kiinnitetään huomiota myös motoriikan osa-alueiden, kuten nopeus ja
tasapaino, testaamiseen. Liikkuvuutta testataan edelleen melko vähän.

Tämän

kirjallisuuskatsauksen

myötä

kokonaiskäsitykseni

lasten

nykyaikaisen

kuntotestauksen laajuudesta, sisällöstä ja jatkotutkimustarpeista on laajentunut ja
kriittinen ajattelu testaamisen tarpeellisuudesta, tuloksiin vaikuttavista tekijöistä sekä
jatkotutkimustarpeista on lisääntynyt. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta on erinomainen
tilanne jatkaa aiheen tutkimista gradutyön parissa.
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