
Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen  
toimintakyvyn mittaus järjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa  

lapsia ja nuoria huolehtimaan omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan.  
Move! tukee koulujen ja vanhempien roolia liikunnallisen elämäntavan kasvattajina. 

VALMISTAUTUMINEN SYKSYN 2019 
MITTAUKSIIN KOULULLA
•	 Varmista koulusi yhteyshenkilöiden sähköposti

osoitteiden ajantasaisuus Opetushallituksen 
Opintopolkujärjestelmässä! 
Move!-mittaustulosten syöttö edellyttää koululta toi-
mivaa sähköpostiosoitetta Opintopolku-järjestelmässä. 
Yhteystietoja ylläpidetään Opetushallituksen vir-
kailijan Opintopolku-palvelussa (https://virkailija.
opintopolku.fi). Opetushallitus on antanut päivityk-
seen oikeuttavat tunnukset opetuksen järjestäjien 
ilmoittamille vastuuhenkilöille. Mikäli ette tiedä 
koulussanne, kenellä päivitysoikeudet ovat, ottakaa 
yhteyttä: yhteisetpalvelut@opintopolku.fi. Move!-
yhteyshenkilökenttään tulee merkitä henkilö, joka 
vastaa Move!-tulosten syöttämisestä. Henkilö voi 
olla sama kuin koulun yleinen yhteystieto. Opetus-
hallinnon yleiset tiedotteet Move!-järjestelmästä 
toimitetaan sekä koulun yleiseen osoitteeseen että 
Move!-yhteyshenkilölle.

•	 Tutustu Move!:n materiaaleihin ja ohjeisiin 
Opetushallituksen verkkopalvelut uudistuvat kesällä 
2019. Move!-sivut löytyvät nyt osoitteesta https://
beta.oph.fi/fi/move. Opettajalle tärkeintä on tutus-
tua Opettajan käsikirjaan sekä valmistaa oppilaita tu-
leviin mittauksiin. 

•	 Suunnitelkaa tarkennettu toteutusaikataulu  
koulullanne
Elosyyskuu 2019: 
•	 Mittausten toteutus osana liikunnan opetusta. 
•	 Mittauksen jälkeen oppilas vie oman tulos-

korttinsa kotiinsa ja palauttaa sen kouluun huol-
tajan allekirjoituksella. Allekirjoitetut lomakkeet 
annetaan kouluterveydenhuoltoon käytettäväksi 
laajoissa terveystarkastuksissa. 

Elokuun puolivälissä: Koulujen Move!-yhteyshenkilöt 
saavat sähköpostiinsa syöttösivun linkin ja tunnukset 
tulosten syöttöä varten. 
Syyskuun loppuun mennessä: Koulut syöttävät tulok-
set anonyymeinä sähköiseen tiedonkeruuseen.
Marrasjoulukuu: Koulut saavat maksuttoman raportin 
koulun oppilaiden mittaustuloksista.    

Move!-ohjeistusta mittausten aikataulusta on tar-
kennettu saadun palautteen perusteella seuraavasti:  
”Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seuranta
järjestelmä Move!:n mittaukset tehdään niin, että ne 
tukevat 5. ja 8. vuosiluokilla koulussa järjestettäviä laa
joja terveystarkastuksia. Ensisijaisesti Move!-mittaukset 
toteutetaan elosyyskuussa. Jos 5. ja 8. vuosiluokkien 
laajat terveystarkastukset aloitetaan jo kesällä tai vä
littömästi syksyllä kouluvuoden alettua, opetuksen jär
jestäjä voi jatkossa toteuttaa Move!-mittaukset näiden 
ikäluokkien osalta jo huhti-toukokuussa.”
Mikäli mittaukset toteutetaan huhti-toukokuussa, ope-
tuksen järjestäjän tulee huolehtia, että: 
•	 oppilaiden henkilökohtaiset tuloskortit on palautet-

tu koululle huoltajan allekirjoituksella ennen koulu-
vuoden päättymistä ja opetuksen järjestäjä toimittaa 
tuloskortit kouluterveydenhuollon käyttöön.

•	 opetusryhmäkohtaiset tulokset ovat koottu ja säily-
tetty huolellisesti elo-syyskuussa tapahtuvaa valta-
kunnallista tiedonkeruuta varten.

INFOKIRJE HUHTIKUU 2019 

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

Kevätterveisin 
opetusneuvos Matti Pietilä,  
matti.pietila@oph.fi, puh. 0295 331 172
pääsihteeri Minttu Korsberg,  
minttu.korsberg@minedu.fi, puh. 0295 330 018 
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