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MITTAUSTEN TOTEUTTAMINEN ELO-SYYSKUUN AIKANA 

Move!-mittaukset toteutetaan elo-syyskuussa opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti 5. ja 8. vuosiluokkien oppi-
laille. Ohjeet mittausten toteuttamiseksi, tarvittavat materiaalit sekä oppilas- ja ryhmäkohtaiset tuloslomakkeet löytyvät 
osoitteesta: www.oph.fi/fi/move. Erityisen tärkeää on tutustua opettajan käsikirjaan.  

! 

Move!-mittausten materiaaleja kehitetään ja uudistetaan saatujen palautteiden pohjalta. Syksyllä 2021 ovat 
saatavilla päivitetyt Move!-mittauskäsikirja, tuloslomakkeet sekä uudet mittausten ohjevideot. Lisäksi on jul-
kaistu opas mittausten soveltamiseen sekä ohjevideoita erilaisista soveltamistavoista.  Uusien materiaalien 
myötä mittausosiot eivät oleellisesti muutu, mutta toteutusohjeisiin on tehty opettajien toivomia muokkauksia. 

 

MITTAUSTULOSTEN TALLENTAMINEN JA TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN 
Koulu syöttää oppilaiden mittaustulokset ilman tunnistetietoja sähköiseen järjestelmään 30.9.2021 mennessä. Koulukoh-
tainen linkki tulosten syöttämiseksi lähetetään elokuussa Opintopolku-palveluun merkittyyn koulun yleiseen sähköposti-
osoitteeseen, josta sitä voi jakaa eteenpäin tulosten syöttämisestä vastaaville henkilöille. Mittaustulosten syöttämisen jäl-
keen koulut saavat kustannuksettoman palauteraportin koulun mittaustuloksista marras-joulukuussa 2021.  

Move!-mittaustulosten siirtäminen kouluterveydenhuoltoon 

Huoltajan suostumuksella oppilaan Move!-mittausten tuloksia hyödynnetään myös osana 5. ja 8. vuosiluokalla toteutetta-
via laajoja terveystarkastuksia kouluterveydenhoitajan ja/tai koululääkärin toimesta. Opetuksen järjestäjä vastaa tiedon-
siirtoluvan kysymisestä. Lupa voidaan jatkossa kysyä myös sähköisesti hyödyntämällä opetuksen järjestäjän omia tietojär-
jestelmiä. Tämän lisäksi Move!-verkkosivuilla on saatavilla paperilomake luvan kysymistä varten. 
 
Move! on pedagoginen työkalu, jonka tuloksia voidaan hyödyntää monipuolisesti:  

- Oppilas saa palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystä sekä vinkkejä sen kehittämiseen. Tuloksia ei käytetä op-
pilaan arvioinnin perusteena. 

- Oppilaiden vanhemmat saavat tietoa lastensa fyysisen toimintakyvyn ja 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 terveystarkas-
tuksissa, saadaan tietoa oppilaan jaksamista ja hyvinvointia mahdollisesti haittaavista tekijöistä.  

- Valtakunnan, kunnan ja maakunnan tasolla mm. päätöksentekijät saavat tietoa liikunnan ja terveyden edistämis-
toimenpiteiden seurantaan ja kehittämiseen. 

 
Syysterveisin,  
 
kehittämispäällikkö Mikko Huhtiniemi, Move!-järjestelmä, mikko.huhtiniemi@jyu.fi, puh. 040 805 3945 
opetusneuvos Matti Pietilä, Opetushallitus, matti.pietila@oph.fi, puh. 0295 331 172 
pääsihteeri Minttu Korsberg, Valtion liikuntaneuvosto, minttu.korsberg@minedu.fi, puh. 0295 330 018 
 
 
 

INFO KOULUILLE 
elokuu 2021 

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen 
toimintakyvyn mittaus- ja palautejärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on 
kannustaa lapsia ja nuoria omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. 
Move! tukee koulujen ja vanhempien roolia liikunnallisen elämäntavan kasvattajina. 

http://www.oph.fi/fi/move

