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Lähtökohdat
Move!-mittaukset suoritetaan kouluissa syyskuun loppuun 
mennessä. 

Tiedot syötetään Dimenteq Oy:n ylläpitämään Harava-
järjestelmään koulukohtaisilla tunnuksilla syyskuun loppuun 
mennessä. Vuonna 2017 syöttöikkuna suljettiin 10.10.2017.

Tietoja ei syötetä järjestelmään tunnistetiedoin. Yksittäistä 
koululaista ei kyetä jäljittämään aineistosta.

Valtion liikuntaneuvosto vastaa siitä, että koulut saavat 
yhteenvedon koulukohtaisista tuloksista lokakuun loppuun 
mennessä. Tulokset toimitettiin kouluihin marraskuun 23. päivä.
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• Koulu ei ehtinyt toteuttaa mittauksia 
tai syöttää niitä järjestelmään. 

• Koulun yhteystiedot eivät olleet ajan 
tasalla tunnusten lähettämistä 
varten.



Miten tulokset syötettiin?

• Taustamuuttujat: koulu, kunta, maakunta, luokka-
aste ja sukupuoli.

• Mittausosioittain tulokset syötettiin: 
• Oppilas suoritti mittauksen yleisen käytännön mukaisesti

• Oppilas ei suorittanut mittausosiota.

• Oppilas suoritti mittausosion sovelletusti. 





Miten tulokset on raportoitu?

• Kansallisten viitearvojen,

• mediaanin, 

• hajonnan (alin viidennes, keskiluokka, ylin viidennes) ja 

• trendin mukaisesti aina kun mahdollista.



Kasvokuvat kolmessa tasossa

Mittaustulos on terveyttä ja hyvinvointia edistävällä tasolla 
eli oppilaan fyysinen toimintakyky edistää hänen fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan.

Mittaustulos on terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävällä tasolla 
eli oppilaan fyysinen toimintakyky ylläpitää hänen fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan.

Mittaustulos on mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia 
kuluttavalla tai haittaavalla tasolla eli oppilaalla voi olla 
vaikeuksia selviytyä väsymättä arkipäivän toiminnoista.

Kansalliset viitearvot tulosten tulkinnassa 



Yhteenvetoja ja tulkintoja tuloksista

• Tulosten määrä nousi noin 10 000 oppilaalla 5.-
luokkalaisten osalta.

• Tieto on syötetty ”oikeammin” kuin viime vuonna 
mm. sovellettujen tulosten osalta.

• Raportointia kehitettiin, mm. hajonnat lisättiin 
raportointiin. 

• Aineistoa siivottiin.  



20 m viivajuoksu
mittaa kestävyyttä ja liikkumistaitoja

https://www.youtube.com/watch?v=7yYE31svnNQ

https://www.youtube.com/watch?v=7yYE31svnNQ




EURO -tutkimus 1995 / alin kolmannes:
Tytöt: < 4.43 Pojat: < 6.03



Ylävartalon kohotus
mittaa vatsalihasten, erityisesti syvien vatsalihasten
lihaskestävyyttä

https://www.youtube.com/watch?v=ygSESgoJYUg

https://www.youtube.com/watch?v=ygSESgoJYUg


Vauhditon 5-loikka
mittaa alaraajojen voimaa, nopeutta, dynaamista 
tasapainoa ja liikkumistaitoja

https://www.youtube.com/watch?v=l3
dvTai9vT4

https://www.youtube.com/watch?v=l3dvTai9vT4


Etunojapunnerrus
mittaa yläraajojen voimaa ja kestävyyttä

Tytöt: 
https://www.youtube.com/watch?v
=zxUWUwdEl3s

Pojat:
https://www.youtube.com/watch?v=
HdBSa_2CWWk

https://www.youtube.com/watch?v=zxUWUwdEl3s
https://www.youtube.com/watch?v=HdBSa_2CWWk




Heitto-kiinniottoyhdistelmä
mittaa käsittelytaitoja, havaintomotorisia taitoja sekä 
ylävartalon voimaa

https://www.youtube.com/watch?v=GgNrby0_BXk

https://www.youtube.com/watch?v=GgNrby0_BXk


Kehon liikkuvuus
kyykistys



Kehon liikkuvuus
alaselän ojennus täysistunnassa



Kehon liikkuvuus
olkapään liikkuvuus, oikea ylhäällä



Kehon liikkuvuus
olkapään liikkuvuus, vasen ylhäällä



Move!-soveltava osio on tarkoitettu oppilaille, joilla on pitkäaikaisia (kroonisia) tai pysyviä 
vaikeuksia nähdä, kuulla, liikkua, keskittyä, huolehtia itsestä tai kommunikoida. Kyseessä on 
oltava siten pitkäaikainen tai pysyvä, toimimista vaikeuttava haitta tai vamma. 



Yhteenvetoa sovelletuista mittauksista

• Suomesta puuttuu tietoa siitä, miten toimintarajoitteita kokevat ja toimintakyvyltään 
heikentyneet vammaiset ja pitkäaikaissairaat lapset ja nuoret liikkuvat ja mikä heidän 
toimintakykynsä on. 

• Erityisesti vaikeammin vammaiset ja kaikista toimintarajoitteisimmat lapset ja nuoret, jotka 
usein ovat erityisluokissa ja –kouluissa, puuttuvat olemassa olevista kyselyistä ja objektiivisista 
mittauksista.

• Päätavoitteena Move!:n yhteydessä on auttaa oppilasta ja hänen perhettään ymmärtämään 
fyysisen toimintakyvyn yhteydet oppilaan terveyteen, päivittäiseen hyvinvointiin, jaksamiseen 
ja opiskeluun. 

• Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden osalta yksilöllinen palautteen anto sekä yhteistyö 
oppilaan hyvinvoinnin kannalta olennaisimpien tahojen kanssa on tärkeää. Tätä on nyt voitu 
toteuttaa Move! mittausten tulosten valossa. Menetelmät kehittyvät vuosi vuodelta 
paremmiksi.

• Move! mittaukset antavat ensimmäistä kertaa kehittyvää yleiskuvaa erityistä tukea tarvitsevien 
oppilaiden osalta.



Yhteenvetoa

• Muutosten ja trendien osoittaminen toistaiseksi työlästä. 

• Aineiston luotettavuudesta esitetty kritiikkiä koulujen suunnalta.

• Edellytyksenä paremmalle huomiselle on tietoisuuden ja osaamisen 
vahvistaminen kaikissa Move!-vaiheissa mittauksista tulosten raportointiin.  

• Olennainen kysymys: Mikä on ”riittävä” tulostaso terveyden edistämisen 
näkökulmasta?  Kansainvälinen konsensus? 

• Kissan hännän veto: Aineiston hyödyntäminen tutkimuksellisesti vai lasten 
ja nuorten hyvinvoinnin näkökulmaa painottaen? Valitsemme molemmat, 
mutta ymmärtää täytyy, ettei kaikkea voi saada. 



• Ääripäiden erot suuria: lapsissa ja nuorissa on niin huippu- kuin heikkokuntoisiakin.

• Noin kolmannes oppilastuloksista sijoittuu alimpaan kolmannekseen 
mittausosiosta riippumatta. Pääsääntöisesti tuloksissa normaalikantainen jakauma. 

• Viitearvoittain tarkasteltuna alimman kolmanneksen osuus lisääntyi sekä tytöillä että 
pojilla:

20 metrin viivajuoksussa, heitto-kiinniottoyhdistelmässä, ylävartalon kohotuksessa 
sekä vauhdittomassa 5-loikassa.

• Lasten kestävyyskunnon tason on arvioitu laskeneen kansainvälisesti viime 
vuosikymmeninä. Kun verrataan kansainvälisiä tuloksia vuoden 2017 Move! 
valtakunnallisiin mediaanituloksiin, voidaan huomata, että suomalaisten lasten 
kestävyyskunto on tällä hetkellä 5. luokkalaisten osalta kansainvälistä keskitasoa. (Laura 
Joensuu, LIKES-tutkimuskeskus) 

• Poikien liikkuvuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota. 30 prosenttia 8.-luokkalaisista 
pojista ei onnistu ojentamaan alaselkää täysistunnassa.  

• Kaikkiin mitattaviin ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa myönteisesti.  

Yhteenvetoa 



Move! pähkinänkuoressa

Opettaja toteuttaa
mittaukset

alkusyksystä

(elo-syyskuu)

Opettaja antaa
yksilöllistä palautetta

toimintakyvyn
kehittymisestä

Tulokset kirjataan
valtakunnalliseen
tietojärjestelmään

(syyskuun loppuun
mennessä)

Tieto siirtyy
terveydenhoitajalle

huoltajan luvalla

Terveydenhoitaja
keskustelee tuloksista

lapsen ja huoltajien
kanssa osana 5. ja 8. 

luokkien laajoja
terveystarkastuksia

Liikuntaa opettava
opettaja hyödyntää

ryhmän tuloksia
opetuksen

suunnittelussa

Terveystietoa opettava
opettaja hyödyntää

tuloksia opetuksensa
suunnittelussa

Kouluyhteisössä
huomioidaan ryhmä-

ja koulukohtaiset
tulokset

Oppilas saa eväitä
oman toimintakyvyn

arviointiin ja
kehittämiseen



Tulokset hyötykäyttöön!

• Yksittäiselle koululaiselle Move! tuottaa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä 
toimintakyvystä ja antaa vinkkejä sen kehittämiseen.

• Huoltajat saavat tietoa lastensa fyysisen hyvinvoinnin edellytyksistä sekä siitä, mihin 
lasten hyvinvointiin liittyviin asioihin heidän tulisi kiinnittää huomiota.

• Opettaja ja koulu saavat tietoa siitä, mihin fyysisen toimintakyvyn osa-alueisiin tulee 
opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnittää huomiota.

• Vanhempien antaessa suostumuksensa mittaustulosten käyttöön 
kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa, saadaan tietoa oppilaan 
jaksamista ja hyvinvointia mahdollisesti haittaavista tekijöistä.

• Valtakunnan, kunnan ja maakunnan tason päätöksentekijöille Move!-järjestelmä
tuottaa seuranta- ja trenditietoa toimenpiteiden seurantaa, suunnittelua ja vaikutusten 
arviointia varten.



Tärkeintä on yhteinen oppilaista välittäminen!

Lasten ja nuorten liikkumista voivat mahdollistaa…

• Perhe

• Kaverit

• Varhaiskasvatus

• Koulu / Kunta

• Terveydenhuolto

• Urheiluseurat

• Muut yhdistykset

• Valtionhallinto


