


10 vuotta sitten… 

Kouluikäisten liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta koskevassa tietopohjassa oli Suomessa, 
ennen Move!-järjestelmää, objektiivisen mittauksen osalta suuria puutteita: 

Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävästä  liikunnasta ja 
ravinnosta (2008):

”Liikunnan seurantajärjestelmiä on kehitettävä niin, 
että ne kattavat myös lapset ja nuoret”. 



Move! - lyhyesti

• Taustalla huoli lasten ja nuorten heikkenevästä fyysisestä toimintakyvystä

• OPS 2014 

• Move!-mittaukset toteutetaan syksyisin perusopetuksen 5. ja 8. -luokkien oppilaille

• Oppilaat saavat omat tuloksensa kotiin vietäväksi. Huoltajien luvalla oppilaan tiedot 
siirretään kouluterveydenhuoltoon

• Koulut syöttävät tulokset anonyymiin tietokantaan

• Koulut saavat maksuttomat tulosraportit

• Kunnan, maakunnan ja valtakunnan tason tulokset julkaistaan. 



OPS2014, koululiikunta ja Move!  

• Yksi keskeisimmistä koululiikunnan tavoitteista on oppilaiden sisäisen 
motivaation vahvistaminen synnyttämällä myönteisiä kokemuksia ja 
vahvistamalla oppilaiden omaa pätevyydentunnetta liikkumisessa 

• Kaikkein keskeisintä koululiikunnan kaikissa 
vuorovaikutustilanteissa on oppilaiden kannustaminen ja 
motivoiminen liikkumaan sekä ylläpitämään ja kehittämään omaa 
toimintakykyään

• Move! on pedagoginen työkalu, jonka keskeisenä tarkoituksena on 
kannustaa oppilaita säännölliseen, omatoimiseen, fyysisestä 
toimintakyvystä huolehtimiseen.

760 - 8= 752 oppituntia…



Mitä mitataan?

Havaintomotorisia taitoja

Motorisia perustaitoja
• Liikkumistaidot
• Tasapainotaidot
• Välineenkäsittelytaidot

Fyysisiä ominaisuuksia
• Kestävyys
• Nopeus
• Voima
• Liikkuvuus

Liikunta-oppiaineen keskeisiä elementtejä



Move!:n päämäärät 

1. Toimia pedagogisena työkaluna liikunnan opetuksessa

• OPS 2014: yhtenä tavoitteena on ”kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, 
ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, 
kestävyyttä ja voimaa”. 

2. Tuottaa tietoa yhdistettäväksi kouluterveydenhuollon laajoihin terveystarkastuksiin 

• Mittaustulokset toimivat puheeksi ottamisen välineenä keskusteltaessa lapsen 
jaksamista, hyvinvointia ja oppimista tukevista tai haittaavista tekijöistä. 

3. Tuottaa tietoa toiminnan eri tasoilla hyödynnettäväksi

• Oppilas, perhe, koulu, opettajat, kunta, maakunta, valtionhallinto 



Move!-mittaustulosten hyödyntäminen
Oppilas ja perhe
• Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen 

kehittämiseen (vinkkejä mm. Move!-sivuilla). 

• Huoltajat saavat tietoa lapsensa fyysisen toimintakyvyn tilasta sekä siitä, mihin asioihin heidän tulisi kiinnittää 
huomiota. 

• Oppilaan huoltajien luvalla Move!-mittaustulokset siirtyvät kouluterveydenhuollon laajoihin 
terveystarkastuksiin, joissa keskustellaan lapsen jaksamisesta, hyvinvoinnista ja oppimista tukevista tai 
haittaavista tekijöistä. Mittaustulosten perusteella voidaan tunnistaa lapsen tai nuoren fyysiseen 
toimintakykyyn liittyviä tuen tarpeita.

Koulu ja opettajat
• Opettajat ja koulu saavat tietoa siitä, mihin fyysisen toimintakyvyn osa-alueisiin voidaan opetuksen 

suunnittelussa kiinnittää huomiota, esim. vanhempainillat, Liikkuva koulu -toiminta, oppilashuolto sekä 
liikunnanopetuksen sisältöjen suunnittelu 

Valtakunta, maakunta ja kunta
• Move!-mittaukset tuottavat tietoa valtakunnan, kunnan ja maakunnan tasolla päätöksentekijöille kansallisen 

liikunta- ja terveyspolitiikan sekä kuntien terveyden edistämistoimenpiteiden kehittämistä ja seurantaa 
koskien. 

• Tukea tarvitseville oppilaille voidaan tarjota tukitoimia fyysisen toimintakyvyn kohottamiseen.  

https://www.edu.fi/move/move_palaute


• Move!-tulokset julkaistaan lasten ja nuorten liikunnan tietokannassa (kunta, maakunta, 
valtakunta) 

• Tietokantaan on koottu keskeiset indikaattorit kouluikäisten lasten ja nuorten 
liikunnasta, liikunnan edistämisestä ja fyysisestä toimintakyvystä.

• Tietokantaan linkki osoitteessa: liikuntaindikaattorit.fi 

Move!-tulosten julkaisu

Move!-tulokset





Move! – sovelletut mittaukset

Luokka-aste Tytöt Pojat Yhteensä

Klass Flickor Pojkar Totalt

5.-luokkalaiset

5.-klassister

8.-luokkalaiset

8.-klassister

170-286

66-142

104-14766-139

23-59 43-83

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. 

Move! –sovellettujen mittaustulosten hyödyntäminen 
• Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään ja vinkkejä sen kehittämiseen. 
• Vanhemmat saavat tietoa lapsensa fyysisen hyvinvoinnin tilasta sekä siitä, mihin asioihin heidän tulisi kiinnittää huomiota. 
• Vanhempien antaessa suostumuksensa mittaustulokset käydään läpi kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa, 

joissa keskustellaan lapsen jaksamisesta, hyvinvointia ja oppimista tukevista tai haittaavista tekijöistä.

Sovellettujen mittausosioiden suoritusmäärän vaihteluväli vuonna 2018 







































































Move! 2018 - johtopäätökset

Tulokset osoittavat, että 5-ja 8-luokkalaisten kestävyyskunto on heikko

Siihen tulee kiinnittää huomiota jaksamisen, mutta myös oppimisen 
näkökulmasta

Kestävyyttä on helppo kehittää: Alussa jo pienikin muutos arkirutiineihin, 
kuten rappuset hissin sijaan ja kävely- tai pyöräilymatkojen pidentäminen, 
kehittävät 

Hengästyttävää sykettä nostavaa liikuntaa 2-3 kertaa viikossa, vähintään 30 
min. nostaa kestävyyskuntoa selkeästi

• Istuvan elämäntavan vaikutukset näkyvät heikoissa käsivoimissa ja olkavarren 
liikkuvuudessa. Näihin tulee kiinnittää huomiota, jotta riskit tuki- ja 
liikuntaelinvaivoihin vähenisivät.



Tärkeintä on yhteinen oppilaista välittäminen!

Lasten ja nuorten liikkumista voivat mahdollistaa…

• Perhe

• Kaverit

• Varhaiskasvatus

• Koulu / Kunta

• Terveydenhuolto

• Urheiluseurat

• Muut yhdistykset

• Valtionhallinto


