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Mitä mitataan ja miten tuloksia voi 
hyödyntää? 



Mitä mitataan? 
Havaintomotorisia taitoja 

Motorisia perustaitoja 
• Tasapainotaidot 
• Liikkumistaidot 
• Välineenkäsittelytaidot 

Fyysisiä ominaisuuksia 
• Voima 
• Nopeus 
• Kestävyys 
• Liikkuvuus 

 

 Liikunta-oppiaineen 
 oppimistavoitteita 



Move!:n kolme päämäärää 
1. Pedagoginen työkalu, jolla liikuntakasvatusta tuetaan. Niiden 

avulla päästään oppilaiden kanssa konkreettisesti pohtimaan, 
miten omaa fyysistä toimintakykyä voi arvioida, ylläpitää ja 
kehittää. 

2. Move! tuottaa tietoa, jota voi yhdistää 
kouluterveydenhuollon laajoihin terveystarkastuksiin. 
Mittaustulokset antavat tukea ja toimivat välineenä 
keskusteltaessa lapsen jaksamista, hyvinvointia ja oppimista 
tukevista tai haittaavista tekijöistä. 

3. Move!-mittausten tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää 
monella muullakin tavalla. Oppilas ja hänen perheensä saavat 
käsityksen siitä, millainen oppilaan fyysinen toimintakyky on ja 
mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota. Koulut ja opettajat 
saavat tuloksista aineksia opetuksen suunnitteluun. 
Päätöksentekijät ja viranomaiset saavat arvokasta tietoa 
kansallisen liikunta- ja terveyspolitiikan sekä kuntatasolla 
tehtävien terveyden edistämistoimenpiteiden kehittämiseen 
ja seurantaan. Move!-mittausten johtopäätöksenä voidaan 
myös tarjota tukea tarvitseville oppilaille tukitoimia fyysisen 
toimintakyvyn parantamiseen. 

 



Tulosten hyödyntäminen kouluyhteisössä 

Opetuksen suunnittelu 
• erityisesti liikunnan ja terveystiedon osalta 

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä  
• Käsittelee Move!-tulokset vuosittain 
• Tekee koulun tasolla toimintakyvyn nykytilan arviointia 
• Toimenpiteiden suunnittelu. 

Laaja-alainen osaaminen (3.3, s.22) ja Move! 
• Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

Monialaiset oppimiskokonaisuudet (4.4, s.31) 
• ”Eheyttämisen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi opiskeltavien asioiden välisten 

suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen.” 

Kerhot, koulumatkojen kulkeminen, Liikkuva koulu -toiminta 



Tulosten hyödyntäminen kouluterveydenhuollossa 

Kouluterveydenhoitaja ja/tai koululääkäri käsittelevät Move!-
mittausten tuloksia osana laajoja terveystarkastuksia. 

• Move!-mittaustulosten pohjalta (mikäli huoltajilta suostumus) palaute ja 
tulkinta (sekä motivointi ja ohjaus)  

• Laajassa terveystarkastuksessa muodostettavan kokonaisarvion pohjalta 
suunnitellaan yhdessä perheen kanssa tarvittava tuki. Yleisesti ottaen 
tukitoimet voivat olla kouluterveydenhuollon seurantakäyntejä, 
moniammatillista oppilashuoltotyötä, lisätutkimuksia tai tukea ja palveluja 
vanhemmille. 

• Jatkotoimet, kuten aikataulu ja toimintatavat, kirjataan terveys- ja 
hyvinvointisuunnitelmaan. 

• Potilaskertomustiedot / KANTA-arkisto 
 
 



Tulosten hyödyntäminen:  
valtakunta, maakunta, kunta 
Move!-mittausten tuloksia hyödynnetään laajasti 
päätöksenteon tukena eri tasoilla 

• Move!-mittaukset tuottavat tietoa valtakunnan, 
kunnan ja maakunnan tasolla päätöksentekijöille 
kansallisen liikunta- ja terveyspolitiikan sekä kuntien 
terveyden edistämistoimenpiteiden kehittämistä ja 
seurantaa koskien. 

• ks. oman kuntasi tilanne: www.liikuntaindikaattorit.fi  
• Esim. Lappeenranta / syksy 2016:  

”Kuntakohtaisia Move!-mittausten tuloksia käytetään 
kunnan hyvinvointistrategiassa lapsiin ja nuoriin 
kohdistuvien toimenpiteiden arvioinnissa” 
 

http://www.liikuntaindikaattorit.fi/








Minkälaisia 

kokemuksia 
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5. luokan oppilaat, N = 322 



Kouluterveydenhoitajien kokemuksia toimintakyvyn edistämisestä ja 

Move! –järjestelmästä 
Huhtiniemi, Salin & Jaakkola, 2019 [alustavia tuloksia] 

Since 1863. 13 

Tulokset perustuvat keväällä 2019 toteutettuun valtakunnalliseen kyselyyn, johon 

vastasi 192 kouluterveydenhoitajaa eri puolelta maata. 

 



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tärkeää

Hyödyllistä

Mielenkiintoista

1 2 3 4 5

Kuinka tärkeänä / hyödyllisenä / mielenkiintoisena pidät oppilaan fyysisen 

toimintakyvyn tukemista laajoissa terveystarkastuksissa? (N = 191) 

1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä 



1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä 
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Laajassa terveystarkastuksessa on

riittävästi aikaa käsitellä oppilaan…

Laajan terveystarkastuksen yhteydessä

voidaan vaikuttaa oppilaan fyysisen…

Tunnen paikkakuntani

liikuntamahdollisuudet, joihin voin…

Fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja

palautejärjestelmä Move! on minulle tuttu

Käytössäni olevat Move!-mittauksen

tulokset ohjaavat keskustelua…

Toimintakyvyn edistäminen laajoissa terveystarkastuksissa (N = 

191) 



1=täysin eri mieltä...5=täysin samaa mieltä 

Yhteistyö toimintakyvyn edistämisessä (N = 191) 
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Teen liikuntaa opettavien opettajien kanssa…

Yhteistyölle liikuntaa opettavien opettajien…

Liikuntaa opettava opettaja on tarvittaessa…

Move!-mittaukset tehdään ennen 5. ja/tai 8.…

Mittaustulosten siirtymisestä…

Koulussa on tarjolla fyysisen toimintakyvyn…

Kunnassa on tarjolla fyysisen…

Koulun toimintakulttuuri tukee oppilaiden…
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Missä asioissa olet tehnyt Move!-järjestelmään liittyen yhteistyötä liikuntaa 

opettavien opettajien kanssa (N = 135) 



OPS2014, koululiikunta ja Move! 
760 - 8= 752 oppituntia…   

• 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. 

 



Kiitos! 
Tärkeintä on välittäminen! 

Hugleikur Dagsson 


