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Miksi Move!-järjestelmä on luotu?



Työikäisten määrä vähenee Suomessa

Lähde: Valtiovarainministeriö

2014: 

42,9 %

2050: 27,9 %



Valtioneuvoston 5.4.2018 julkaisema selvitys

Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen 
fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon 
yhteiskunnalliset kustannukset
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 31/2018 (Tommi Vasankari, Päivi Kolu)

• Sairauksien aiheuttamat terveydenhuollon ja tuottavuuden kustannukset 1,5 – 4,4 miljardia euroa

• Ikääntyvän väestön koti- ja laitoshoidon kustannukset 150 miljoonaa euroa

• Tuloverojen menetys 1,4 - 2,8 miljardia euroa

• Työttömyysturvaetuudet noin 30 – 60 miljoonaa euroa

• Syrjäytymisen kustannukset vähintään 70 miljoonaa euroa

Vuosittaiset kustannukset ja tuottavuuden menetykset ovat 

3 200 000 000 – 7 500 000 000 €
Terveydenhuollon suorien kustannusten arvioidaan kasvavan 29 % vuoteen 2030

ja 58 % vuoteen 2040 mennessä vuoden 2014 kustannuksiin verrattuna



Miksi Move!-järjestelmä?

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”



Kunnon- ja liikehallinnan testaamisesta…

…oppilaiden fyysisen 
toimintakyvyn mittaamiseen ja 

palautteenantoon.



Ei valitettavasti ole mennyt 1978 ja 1999 -esipuheiden mukaan vaan 
kuntotesteistä (esim. Cooper) on muodostunut oppilaille voimakkaita 

kielteisiä kokemuksia…pysyvästi.

Vuosikymmenten ’laskut’ tulivat syksyllä 2018 nykypäivän koululiikunnan 
’maksettavaksi – ’korkojen kera’.

Mittaamisen lähihistoriaa:
Koululaisten kunnon ja liikehallinnan mittaaminen
Heimo Nupponen, Hannu Soini ja Risto Telama (1978 & 1999)

”Mittaaminen ei sinänsä ole tärkeää. Tärkeää on sen sijaan, että – mikäli mitataan 
– mittaustuloksia käytetään oppilaiden motivoimiseksi, vahvuuksien ja 
parannettavien piirteiden osoittamiseksi, kehityksen seuraamiseksi ja oppilaiden 
kaikenpuoliseksi ohjaamiseksi liikunnalliseen terveelliseen elämäntapaan. 
Näiden periaatteiden toteutumista hartaasti toivomme.” 

Testejä ja mittauksia on toteutettu koululiikunnassa 1970-luvun alusta alkaen eli 
noin 50 vuoden ajan.



Espoon suru-uutinen

To 13.9.2018: Liikuntatunti, jossa 8-luokan 20 m viivajuoksu Move!-mittauksissa

Pe 14.9.2018: Oppilas menehtyi sairaalassa

Su 16.9.2018: Iltapäivälehtien verkkosivujen uutisointi (ip)

Ma 17.9.2018: Espoon sivistysjohtaja:

YLE-verkkouutiset: ”Koulun tiedossa ei ole ollut, että olisi ollut terveysongelmia”.
YLE-iltauutiset: ”Näyttää siltä, että terve lapsi on kuollut tämän testin aikana”.

Ma 17.9.2018: Opetushallitus, tiedote 
https://www.oph.fi/ajankohtaista/tiedotteet/101/0/oppilaiden_turvallisuus_on_etusijalla_move_-mittauksissa

Pe 21.9.2018: Opetushallitus, tiedotustilaisuus 
https://www.oph.fi/ajankohtaista/tiedotteet/101/0/peruskoululaisten_move_-mittaukset_ovat_turvallisia_ja_niita_jatketaan

Pe 28.9.2018: Opetushallitus, Move!-tiedote kouluille 
https://www.edu.fi/download/193619_Move_tiedote_kouluille_28092018.pdf

Ti 2.10.2018:  Iltasanomien verkkosivujen uutisointi:
”14-vuotiaan koululaisen kuoleman taustalla harvinainen synnynnäinen 
sepelsuonien epämuodostuma”.

https://www.oph.fi/ajankohtaista/tiedotteet/101/0/oppilaiden_turvallisuus_on_etusijalla_move_-mittauksissa
https://www.oph.fi/ajankohtaista/tiedotteet/101/0/peruskoululaisten_move_-mittaukset_ovat_turvallisia_ja_niita_jatketaan
https://www.edu.fi/download/193619_Move_tiedote_kouluille_28092018.pdf


Opetushallituksen tiedotustilaisuus 21.9.2018

Move!-mittauksia jatketaan

Mittausten turvallisen toteuttamisen varmistamiseksi 
opetuksen järjestäjien

• tulee huolehtia, että Move!-mittausten toteuttamiseen 
osallistuvat opettajat ja muu henkilöstö tuntevat Move! 
Opettajan käsikirjan ohjeet ja noudattavat niitä

• tulee kehottaa oppilaiden huoltajia ilmoittamaan 
koululle sellaisista oppilaiden terveyteen liittyvistä 
seikoista, jotka voivat vaikuttaa mittausten turvalliseen 
suorittamiseen.



Perusopetuslaki 628/1998
40 § Henkilötietojen salassapito ja käsittely

Opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, 37 §:ssä 
tarkoitetut henkilöt, kouluterveydenhuollon edustajat, koulukuraattorit, 
koulupsykologit ja opetusharjoittelua suorittavat eivät saa sivullisille 
ilmaista, mitä he ovat tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan saaneet 
tietää oppilaiden tai tässä laissa tarkoitetun henkilöstön taikka heidän 
perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta 
asemasta.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa tai salassapitovelvollisuudesta erikseen 
säädetään, on oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla oikeus saada 
toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle, rehtorille ja 
tämän lain mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle 
viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen 

edellyttämät välttämättömät tiedot. (30.12.2013/1288)

Oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä 
tietoja pyytää myös muilta tahoilta.

Jos alle 18-vuotias oppilas siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tämän lain, lukiolain (629/1998) tai ammatillisesta koulutuksesta annetun 
lain (531/2017) mukaisesti järjestämään opetukseen, toimintaan tai koulutukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä 
viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen tai koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen tai koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat 
tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä. (11.8.2017/533)

Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavalla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja 
uhkaavan teon estämistä varten välttämättömät tiedot, jos hän tehtäviä hoitaessaan on saanut tietoja olosuhteista, joiden perusteella hänellä on syytä epäillä jonkun 
olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi. (20.3.2015/272)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a30.12.2013-1288
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170531
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a11.8.2017-533
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a20.3.2015-272


Testejä ja mittauksia koululiikunnassa 1970-luvun alusta alkaen     

→ Osaammeko käyttää pedagogista (ja didaktista) toimivaltaa eli opettaa 
liikunta-oppiainetta?  Täydennyskoulutustarve?

→ Kaikkien koulun aikuisten tulisi kokea lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
edistäminen tehtäväkseen 

”Mittauksen tulisi kuulua kokonaisuudessaan 
kouluterveydenhuollon tehtäväkenttään”

OPH-tiedote kouluille 28.9.2018:

• Move! on pedagoginen työkalu, jolla edistetään lasten ja nuorten terveyttä, 
hyvinvointia ja heidän selviämistään arkipäivän fyysisistä haasteista. 

• Kouluissa on käytettävissä eri asiantuntijatahoja, esimerkiksi 
kouluterveydenhuolto, opettajat, erityisen tuen osaajat sekä liikuntaa 
opettavat opettajat. Käytännössä liikunnanopettajat toteuttavat kouluissa 
fyysisen toimintakyvyn mittaukset liikuntatuntien aikana. Koulut keräävät 
ja saattavat nämä tiedot osaksi asetuksessa säädettyjä laajoja 
terveystarkastuksia.

• Move! on moniammatillista yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
parhaaksi.



2 vvt = n. 5 milj € /vuosi => 50 milj € /OPS2014-perustekausi
Koululiikuntaan yhteensä noin 50 milj € lisäresurssia

760 – 8 = 752 oppituntia…

”Move! vie alkusyksyn liikunnan oppitunneista 
merkittävän osan”

OPH-tiedote kouluille 28.9.2018:

• Liikunta oppiaineena sai valtioneuvoston asetuksessa (422/2012) 
perusopetuksen tuntijaosta +2 vuosiviikkotuntia lisää opetusaikaa. Koko 
perusopetuksen aikaisten liikuntatuntien kokonaismäärä lisääntyikin 
1.8.2016 alkaen perusopetuksen aloittaneen oppilaan kohdalla 
yhteensä 76 opetustunnin verran eli 684 tunnista 760 tuntiin. 

• Edellyttäen, että toinen lisätty vuosiviikkotunti on koulussa sijoitettu 5. 
vuosiluokalle (vuosiluokkakokonaisuudessa 3–6), liikunnan opetuksen 
tuntimäärä lisääntyy kyseistä kouluvuotta kohden 76 tunnista yhteensä 
114 tuntiin. Keskimäärin neljän oppitunnin Move!-mittaukset vievät 
kokonaismäärästä tällöin varsin vähän. 



Minkälaisia kokemuksia Move!-
järjestelmästä on saatu?



”Cooper-kulttuuri”   vs

Asiakaspalaute Opetushallitukseen muutama vuosi sitten:

”Opettaja kertoi eilen vanhempainillassa, että syksyn liikunnan 
arvosanasta 75 % muodostuu Cooperin testin tuloksen perusteella…”

OKM / Move!-palautekysely syksyllä 2017:

”Jotkut opettajat ilmoittivat, että heillä ei ole aikaa Move!-mittauksiin”

• ”Joku semmoinen tekemään, jolle tästä maksetaan”

• ”Monen testin kohdalla pitäisi testin tehtävää harjoituttaa ryhmällä 
etukäteen, jotta tehtävä onnistuisi”

• ”Liian työläs”

• ”Tehkää itse tutkimuksenne!”

• ”Move!-mittaukset ovat vastoin opetussuunnitelman arvopohjaa”

http://www.edu.fi/move/ajankohtaista/102/0/move_-_kysymyksia_ja_vastauksia

http://www.edu.fi/move/ajankohtaista/102/0/move_-_kysymyksia_ja_vastauksia


Move!-palautteissa muutos jo 
näkyvillä?
Syksy 2016:

• ” Move!-mittauksissa silmät loistivat ja halusivat tehdä uudestaan”.

• ”Suoritimme koulullamme Move!-mittauksen viime viikolla ja kaikki sujui 
hyvin”.

• ”Nykyään koululiikunnan tarkoituksena motivoida ja kannustaa 
kehitykseen - se on aina hyvä juttu!” 

• ” Lapset tykkäsivät, olivat mittauksista motivoituneita.” 

• ”Tulokset olivat mittauksissa surkeat, mutta nyt niitä harjoiteltuamme ne 
ovat jo alkaneet olennaisesti parantua.”

OKM / Move!-palautekyselystä syksyltä 2017:

”Olette kehittäneet hyvän ja toimivan mittausmenetelmän. Omalta osaltani 
olen tyytyväinen jokaisen instanssin toimintaan. Apu on aina tarvittaessa 
saatavilla. Kiitos.”



Esimerkki Move!-palautteesta 
Opetushallitukseen / syksy 2017

”Kerroin jo koulun alkaessa, että tällaiset mittaukset tulee. 

Treenattiin muutamilla tunneilla ennen mittauksia ja 

opeteltiin tekniikoita. Korostin, että ei keskinäistä vertailua 

vaan katsotaan, missä mennään. Mittauksissa hyvä tsemppi 

ja kannustus. Sitten katsottiin Move!-palautteita ja 

liikuntavinkkejä. Nyt on myös oppilaat tunneilla kyselleet, 

että voidaanko harjoitella mittausosioita. Ollaan myös 

juteltu terveydenhoitajan kanssa näistä.” 



Esimerkki Move!-palautteesta 
Opetushallitukseen / syksy 2018

”Syksyllä 2016 vihasin pitää Move!-mittauksia. Syksyllä 2017 
yritin selvitä niistä.

Tänä syksynä – pakko myöntää – pidin niistä ja mikä tärkeintä, 
lapset pitävät niistä”.



Miten oppilaat, opettajat, kouluterveydenhoitajat sekä 
vanhemmat kokevat Move!-järjestelmän?

Alustavien tutkimustulosten sekä mittauskokemusten (noin 3000 mittausta) 
perusteella oppilaat pitävät Move!-tunneista. Myös ahdistuneisuuden 
kokemukset ovat vähäisiä. 

Oppilaat
Vanhemmat ja 

perhe
Opettajat ja 

koulu
Kouluterveyden-

huolto

Huom! 
Osallistu 
tutkimukseen 
keväällä 2019



Mitä mitataan ja miten tuloksia voi 
hyödyntää?



Mitä mitataan?

Havaintomotorisia taitoja
Motorisia perustaitoja

• Liikkumistaidot
• Tasapainotaidot
• Välineenkäsittelytaidot

Fyysisiä ominaisuuksia
• Kestävyys
• Nopeus
• Voima
• Liikkuvuus

Liikunta-oppiaineen 
keskeisiä elementtejä



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

kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. 

• 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.

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 (esim. kerho) fyysisen 
toimintakyvyn kohottamiseen.  

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


Move!-tuloksia 
hyödynnetään 

laajasti

Oppilas

Opettajat

Koulu

Perhe ja 
ystävät

Terveyden-
huolto

Sidosryhmät

Erityisopettaja

Liikunnanopettaja

Luokanopettaja

Rehtori

Oppilashuoltoryhmä

Opinto-ohjaaja

Perhe

Terveydenhoitaja

Lääkäri

Fysioterapeutti
Liikkuva koulu -tiimi

Kaverit

Terv.tied.opettaja

Seurat

Vapaaehtoisjärjestöt

Opetustoimi

Liikuntatoimi

Muut asiantuntijat

Miksi
mitataan?

Miten
mitataan? Mitä

mittauksen
jälkeen?



• Move!-tulokset julkaistaan lasten ja nuorten liikunnan tietokannassa 

• 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!-tulokset 2018

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVkzUdFduvmApEIveftyk1XULrZ4oACKS

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVkzUdFduvmApEIveftyk1XULrZ4oACKS


Move!-mittausosiot

1. 20 metrin viivajuoksu (kestävyys ja liikkumistaidot)

2. Ylävartalon kohotus (vatsalihasten, erit. syvien vatsalihasten lihaskestävyys)

3. Vauhditon 5-loikka (alaraajojen voima, nopeus, dynaaminen tasapaino ja 
liikkumistaidot)

4. Etunojapunnerrus (yläraajojen voima ja kestävyys)

5. Heitto-kiinniottoyhdistelmä (käsittelytaidot, havaintomotoriset taidot, 
ylävartalon voima)

6. Kyykistys (kehon liikkuvuus)

7. Alaselän ojennus täysistunnassa (kehon liikkuvuus)

8. Olkapään liikkuvuus (kehon liikkuvuus)





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 



EURO-tutkimus 1995: < 4:43 EURO-tutkimus 1995: < 6:03



5 lk: 4:00
n. 580-600 m

5 lk: 4:29
n. 660-680 m

n. 700 m,
7 sek/min n. 960 m,

6 sek/min

























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



Move! on pedagoginen työkalu

Lasten ja nuorten liikkumista voivat mahdollistaa…

• Perhe

• Kaverit

• Varhaiskasvatus

• Koulu / Kunta

• Terveydenhuolto

• Urheiluseurat

• Muut yhdistykset

• Valtionhallinto



Kiitos!
Tärkeintä on välittäminen!

Hugleikur Dagsson


