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Miksi UKK-instituutti?
• UKK-instituutille pyyntö arvioida onko Move!-

mittauksien 20 m viivajuoksu turvallinen.
• Suhtaudutaan pyyntöön vakavasti.
• UKK-instituutti on kansallinen tutkimus ja 

asiantuntijakeskus, jonka yksi painoalue on 
LIIKUNTATURVALLISUUS.

• UKK-instituutti ja sen asiantuntijat ovat osallistuneet 
useiden liikkumista ja kuntoa selvittävien testien 
kehittämiseen, arviointiin ja turvallisuuden testaukseen.

• Henkilökohtaisesti mukana Puolustusvoimien 
kuntotestauksen turvallisuuden arvioinnissa ja  
koulutuksessa noin 20 v ajan.

• Soitin useille opettajille, kouluterveydenhoitajille ja –
lääkäreille.



Yleisesti testauksen turvallisuuteen 
vaikuttavat:

• Testi tai mittaus 
• Olosuhteet ja välineet
• Testaaja / mittauksen suorittaja
• Testattava / mittauksiin osallistuja

• Kaikilla em. tekijöillä on vaikutusta siihen onko 
testi tai mittaus turvallinen vaiko ei.



Itse mittaus – 20 m viivajuoksu

• UKK-instituutti oli 2010-luvun taitteessa mukana 
Karoliinisen Instituutin vetämässä Alpha-projektissa, 
jossa selvitettiin eri-ikäisille kohderyhmille soveltuvat 
parhaat testit useiden EU-maiden tutkijaryhmien 
yhteistyönä (EU-hanke).

• Lasten ja nuorten kestävyyskunnon osalta tutkijat 
yksiselitteisesti havaitsivat 20 m viivajuoksun ko. 
ikäryhmän parhaaksi testiksi, koska se on luotettava, 
toistettava ja turvallinen (Ruiz J, et al. Field-based 
fitness assessment in young people: the ALPHA health-
related fitness test battery for children and adolescents. 
Br J Sports Med 2011 May;45(6):518-24. doi: 
10.1136/bjsm.2010.075341).



Olosuhteet ja laitteet

• 20 m viivajuoksu ei ole laitteiden osalta 
”haasteellinen mittaus”.

• Olosuhteiden osalta – koulun sali, jossa 
opettaja näkee mittauksia suorittavat oppilaat 
koko ajan, on turvallinen.

• Ei suurta lämpötilan vaihtelua, tai tuulta 
mittausta häiritsemässä. Ainut jollain tapaa 
merkittävä seikka voi olla kuiva ilma esim. 
astmaatikolle.



Mittauksen valvojan (opettajan) 
osaaminen

• Move!-mittausten tekemistä on opetettu 
koulutuksissa ja aiheesta kirjoitettu selkeä ja 
informatiivinen opettajan käsikirja – hyvä juttu.

• Haasteena on, että kouluja on paljon, Move!-
mittauksen suorittajia on vielä enemmän, ja joka 
vuosi tulee uusia opettajia – tarvitaan hyvä 
koulutuspaketti kokonaisuus.

• Mittaus ei ole rakettitiedettä, mutta siihenkin 
pätevöityy kun asiaa opiskelee ja sen jälkeen 
suorittaa mittauksia (vrt Puolustusvoimien 
käytäntöön).

• Kouluttaminen on jatkuva haaste!



Mitattava itse
• Mitattava itse on aina kaikissa mittauksissa ja 

testauksissa suurin ”turvallisuusriski”.
• Oletusarvo, että Move!-mittauksiin osallistuu 

terve oppilas, jolla ei ole sellaisia sairauksia tai 
oireita, jotka olisivat mittauksen tekemisen vasta-
aihe (este).

• Tämän olettamuksen toteutuminen edellyttää 
liikunnan turvallisen harrastamisen kannalta 
välttämättömän oppilaan terveystiedon tai sen 
johdosta tulevien mahdollisten 
liikuntarajoitteiden tiedon saamista Move!-
mittauksen suorittavan opettajan tietoon –
tapahtuuko näin? Koskee kaikkea liikuntaa!



Mitä voisi tehdä jotta Move! olisi 
entistäkin turvallisempi

• 1) Vahvistamalla jatkossa edelleen opettajien 
osaamista Move!-mittausten turvallisessa 
suorittamisessa (sähköinen luentotallenne, 
jatkokoulutuksen, jne).

• 2) Varmistamalla kodin ja koulun välillä 
oppilasta koskevan liikunnan turvallisen 
harrastamisen kannalta välttämättömän 
terveystiedon ja sen johdosta mahdollisesti 
tulevien liikuntarajoitteiden tiedonsiirto.



Mitä voisi tehdä jotta Move! olisi 
entistäkin turvallisempi

• 3) Kouluterveystarkastuksiin tulisi sisällyttää 
lasten kardiologien ehdottamat kysymykset, 
joiden perusteella voidaan seuloa mahdolliset 
sydän oireita sekä sukurasitusta omaavat 
oppilaat ja kohdentaa. 

• 4) Laajemman yhteiskunnallisen keskustelun 
paikka on terveystietoja koskevien 
salaussäännösten toimivuus tilanteissa, joissa 
esim. aikuinen haluaa salata alaikäisen lapsen 
terveystietoja.



Santtila ym. Med Sci Sports Exerc 2018



Move!-mittauksen suuret 
mahdollisuudet

• Kertoo lapsen ja nuoren toimintakyvystä!
• Työkalu lasten kanssa toimijoille (oppilas-

vanhemmat-opettaja-kouluterveydenhuolto), 
jota voi ja pitää käyttää vielä nykyistä 
systemaattisemmin lasten terveyden ja 
toimintakyvyn edistämiseksi!

• Vielä keskustelussa on piirteitä, että kaikki eivät 
ymmärrä miksi Move!-mittauksia tehdään.



Viesti koululääkäriltä
• ”Monesta koulusta tieto tulee jo meille 

kouluterveydenhuoltoon. Tämä tieto on tarpeen, jotta 
saamme lapsen / nuoren liikkumisesta / liikunnan 
harrastamisesta jotain vertailutietoa. ….. Vielä kun 
tietäisin mitä osaisin auttaa ja kannustaa niissä 
tapauksissa, joissa Move!-mittausten tulokset näyttävät 
kovin heikoilta.

• Move!-mittauksista tulee brändi, mutta kaikkia brändin 
ympärillä toimivia tulee jatkossakin kouluttaa! Lisäksi 
tiedonsiirtoa pitää vahvistaa ja eri ammattiryhmien 
yhteistyötä tukea (terveydenhuolto – opetus).
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