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

Huom. Move!-materiaalit löytyvät Opetushallituksen uusilta verkkosivuilta osoitteessa: www.oph.fi/fi/move

MOVE!-MITTAUSTEN TOTEUTTAMINEN 

•	 Mittaukset toteutetaan osana liikunnan opetusta 
elo-syyskuussa 2019. 

•	 Ohjeet mittausten toteuttamiseksi ja tuloslomak-
keet löytyvät osoitteesta: www.oph.fi/fi/koulutus-
ja-tutkinnot/move-mittaus. Tärkeintä on tutustua 
Opettajan käsikirjaan 

•	 Oppilaan mittaustulokset kirjataan kahteen tulos-
lomakkeeseen: 
•	 Oppilaan henkilökohtaiseen tuloskorttiin, joka toi-

mitetaan oppilaan kotiin. Tuloskortti palautetaan 
opettajalle huoltajan allekirjoituksella. Mikäli oppi-
laan huoltaja on antanut luvan, oppilaan tuloskortti 
toimitetaan kouluterveydenhuoltoon käytettäväksi 
laajan terveystarkastuksen yhteydessä.

•	 Opetusryhmäkohtaiseen lomakkeeseen, jos-
ta oppilaiden tulokset syötetään anonyymeinä 
valta kunnalliseen tiedonkeruuseen. 

MOVE!-MITTAUSTULOSTEN  
SYÖTTÄMINEN VALTAKUNNALLISEEN  
TIEDON KERUUSEEN 

•	 Mittaustulokset syötetään valtakunnalliseen tiedon-
keruuseen syyskuun loppuun mennessä. 

•	 Koulun Move!-yhteyshenkilölle lähetetään viikolla 
34 sähköpostitse tunnusviesti, jossa on ohje sala-
sanan luomiseksi sekä linkki tulosten syöttösivulle. 
Tunnusviesti on koneellisesti yksilöity, joten vain 
sähköpostin saanut henkilö voi luoda salasanan. 
Myös tulosten syöttösivun linkki on yksilöllinen eli 
koulun tulokset voi syöttää vain tunnusviestissä ole-
vasta linkistä. 

•	 Tunnusviestin saamisen ja tulosten syöttämisen 
edellytyksenä on, että koulun Move!-yhteyshenki-
lön sähköpostiosoite on oikein Opetushallituksen 
Opintopolku-järjestelmässä. Tunnusviesti lähetään 
Move!-yhteyshenkilöille viikolla 34. Näin ollen Move!-
yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen oikeellisuus 
Opintopolku-järjestelmässä tulee olla tarkastettuna 
viimeistään 16.8.2019. Move!-yhteyshenkilön tietoja 
ylläpidetään Opetushallituksen virkailijan Opinto polku-
palvelussa: https://virkailija.opintopolku.fi. Opetus-
hallitus on antanut päivitystunnukset opetuksen järjes-
täjien ilmoittamille vastuuhenkilöille. Mikäli ette tiedä 
koulussanne, kenellä päivitysoikeudet ovat, ottakaa 
yhteyttä: yhteisetpalvelut@opintopolku.fi. 

•	 Mittausten suorittamisen ja tulosten syöttämisen jäl-
keen koulut saavat kustannuksetta palauteraportin 
koulun mittaustuloksista marras-joulukuussa 2019. 

MAKSUTONTA MOVE!-KOULUTUSTA 

UKK-instituutti järjestää Opetushallituksen rahoittamana 
Move!sta on moneksi – kokemukset jakoon -koulutuksen 
lukuvuonna 2019-2020. Koulutus lisää perus opetuksen 
opetushenkilökunnan ja kouluterveyden huollon Move!-
osaamista ja yhteistyötä. 
Monimuotokoulutus muodostuu viidestä koulutus-
osiosta, jotka sisältävät lähi- ja verkkokoulutusta. Puolen 
päivän mittaiset lähikoulutukset toteutetaan viidessä 
kaupungissa, kukin eri teemalla (31.10.2019 Jyväskylä, 
28.11.2019 Oulu, 30.1.2020 Turku, 13.2.2010 Kuopio ja 
19.3.2020 Helsinki). Koulutuksen lähipäivät myös strii-
mataan. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: tervekoulu-
lainen.fi/movekoulutus

INFOKIRJE ELOKUU 2019 

M OV E!-M I T TAU KS E T 

Syysterveisin 
opetusneuvos Matti Pietilä (matti.pietila@oph.fi)
pääsihteeri Minttu Korsberg (minttu.korsberg@minedu.fi)
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