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Move! -mittaukset suoritetaan vuosittain 5. ja 8. luokkien oppilaille syyskuun loppuun 
mennessä. Tarvittaessa mittaukset voidaan tehdä 4. ja 7. luokan keväällä huhti-
toukokuussa niiden oppilasryhmien osalta, joilla laajat terveystarkastukset ajoittuvat 
ennen 5. ja 8. luokan lukuvuoden alkua/syksyn Move! -mittauksia.

Opettaja toteuttaa 
mittaukset alkusyksystä 
(elo-syyskuu)

Move! pähkinänkuoressa

Opettaja antaa yksilöllistä 
palautetta toimintakyvyn 
kehittymisestä

Tieto siirtyy 
terveydenhoitajalle 
huoltajan luvalla

Terveydenhoitaja 
keskustelee tuloksista 
lapsen ja huoltajien 
kanssa osana 5. ja 
8. luokkien laajoja 
terveystarkastuksia

Liikuntaa opettava 
opettaja hyödyntää 
ryhmän tuloksia 
opetuksen 
suunnittelussa

Terveystietoa opettava 
opettaja hyödyntää 
tuloksia opetuksensa 
suunnittelussa

Kouluyhteisössä 
huomioidaan ryhmä- ja 
koulukohtaiset tulokset

Oppilas saa eväitä oman 
toimintakyvyn arviointiin 
ja kehittämiseen

Tulokset kirjataan 
valtakunnalliseen 
tietojärjestelmään 
(syyskuun loppuun 
mennessä)
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Opintopolku.fi -järjestelmä

• Varmistakaa (rehtori/koulusihteeri), että koulunne sähköpostiosoitteet ja yhteystiedot ovat ajan 
tasalla Opetushallituksen Opintopolku.fi -järjestelmässä! 

• Opintopolku.fi -palvelussa on osoitekenttä ”Move! -yhteyshenkilö”. Tähän kenttään tulee 
kirjata henkilö koulustasi, joka vastaa Move! -mittauksista sekä tulosten syöttämisestä 
tietojenkeruujärjestelmään. Opetushallinnon yleiset tiedotteet/uutiskirjeet Move! -järjestelmästä 
toimitetaan sekä koulun yleiseen osoitteeseen että Move! -yhteyshenkilölle, jonka tulee välittää 
uutiskirjeet mm. kouluterveydenhoitajille, koululääkäreille sekä kaikille koulun 5. ja/tai 8. luokkien 
luokanopettajille/luokanvalvojille. 

Ennen mittauksia

• Suosittelemme jokaiselle koululle omaa Move! -työryhmää. Sopikaa koululla, kuka/
ketkä opettaja/-t ovat vastuussa mittauksista (luokanopettaja, liikuntaa opettava opettaja, 
liikunnanopettaja, luokanvalvoja). 

• Mittauksen ajankohdasta ja toteutuksesta tulee keskustella kouluterveydenhoitajan kanssa. 
Kouluterveydenhoitajat mukaan mittauksiin, mikäli vain mahdollista.

• Mittauksista vastaa koulu, mutta ulkopuolista apuvoimaa mittausten toteutukseen saadaan 
AMK:n ja OKL:n opiskelijoilta. Koululiikunnanohjaajien toimesta lähetetään apuvoimatarpeesta 
kysely kouluille viikolla 9, johon koulujen tulee vastata 31.3. mennessä.

• Tutustukaa Move:n nettisivustoon http://www.edu.fi/move, josta löytyvät mm. Move!-
mittauskäsikirja, oppilaitten henkilökohtaiset tuloskortit sekä mittausliikkeitten ohjevideot.

• Varmistakaa, että oppilaat ovat tutustuneet hyvissä ajoin etukäteen opettajansa (liikuntaa 
opettava opettaja/liikunnanopettaja) ohjauksessa mittauksen kaikkiin osa-alueisiin/liikkeisiin ja 
tietävät, miksi mittauksia tehdään. Mittaustilanteesta tulle keskustella kannustavasti, pelkoa ja 
ahdistusta minimoiden. Painotetaan sitä, että mittaustuloksia ei tule verrata toisten oppilaitten 
tuloksiin, eivätkä tulokset vaikuta oppilaan liikunnan arvosanaan. 

• Informoikaa huoltajia Move! -mittauksista ja kehottakaa heitä myös keskustelemaan tulevista 
mittauksista huollettavan kanssa. Käytössänne on Turun kaupungin oma Move! -huoltajatiedote, 
jota pääsette muokkaamaan koulullenne sopivaksi.

Mittauksien teko

• Suorittakaa mittaukset elo-syyskuun aikana (kevään mittausten osalta huhti-toukokuun aikana) 
siten, että ehditte syöttämään tulokset tietojenkeruujärjestelmään syyskuun loppuun mennessä. 
Huom! Myös keväällä tehtyjen mittausten tulokset kirjataan tietojenkeruujärjestelmään vasta 
syksyllä.

• Varmistakaa oppilaitten terveydentila ennen mittauksia! Sairaana mittauksiin ei pidä osallistua 
esim. flunssa, kuume, yskä tai lääkärin/terveydenhoitajan kehotus olla osallistumatta.

• Huomioikaa etenkin diabetesta tai astmaa sairastavien oppilaitten ohjeistus!

• Kouluterveydenhoitajan on hyvä osallistua mittaustilaisuuksiin, mikäli työtehtävät sen sallivat.

• Tarvittaessa järjestäkään uusintamittaustilaisuus varsinaisena mittauspäivänä sairaana tai muista 
syistä poissaolleille oppilaille.

• Mikäli oppilas ei esim. pelkotilan vuoksi osallistu mittauksiin, keskustelkaa asiasta koulukuraatto-
rin, –psykologin tai kouluterveydenhoitajan kanssa ja ohjatkaa oppilas em. henkilön puheille.
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Mittausten jälkeen

• Kirjatkaa oppilaitten henkilökohtaiset tulokset myös opetusryhmäkohtaiselle lomakkeelle, joka jää 
koululle. Turulla oma ryhmäkohtainen koontilomake (exel), jota käytetään.

• Lähettäkää oppilaan tuloskortti oppilaan mukana kotiin tarkasteltavaksi. 5. ja 8. -luokkalaisen 
huoltaja on täyttänyt lukuvuoden alussa Oppilaan tiedot -lomakkeen Wilmassa, jossa Move! 
-mittaustulosten tiedonsiirtolupaa koulusta kouluterveydenhuollon käyttöön on kysytty.

• Opettaja antaa palautetta oppilaille mittaustuloksista.

• Liikuntaa opettava opettaja huomioi tuloksia liikuntatuntien sisältöjä suunnitellessaan.

• Koulukohtaiset yhteenvedot tuloksista saapuvat kouluille marraskuun loppuun mennessä. 

Tulosten käsittely kouluissa

• Koulun oma Move! -työryhmä tai erikseen nimetty ryhmä tutustuu koulun omiin Move! -tuloksiin 
ja esittelee ne koulun KOR-ryhmälle. Myös kouluterveyskyselyn tulokset on hyvä käsitellä 
samassa yhteydessä.  

• KOR-ryhmä päättää, mihin fyysisen toimintakyvyn osa-alueisiin (esim. 2-3 kpl) koulu erityisesti 
panostaa toimenpiteillään kuluvan lukuvuoden aikana ja huolehtii, että näiden toimenpiteiden 
toteutumista seurataan ja arvioidaan.  

• Luokkatunneilla kaikkien luokka-asteiden oppilaita osallistetaan suunnittelemaan, mitä 
konkreettisia toimenpiteitä koulussa tehdään valittujen fyysisen toimintakyvyn osa-alueiden 
parantamiseksi. (Tueksi luokkatunneille esim. SKILLIKORTIT, http://www.skillilataamo.fi).

 päivittäin tehtävät toimenpiteet 

 viikoittain tehtävät toimenpiteet 

 kuukausittain tehtävät toimenpiteet 

• Jokainen opettaja sitoutetaan toteuttamaan KOR-ryhmässä ja/tai opettajakokouksessa luokka-
tuntien tekemistä ehdotuksista valittuja toimenpiteitä ja toimii esimerkkinä oppilaille. 

• Huom! Koulun kaikki oppilaat/luokat osallistuvat valittujen toimenpiteiden tekemiseen. 

• Koulu järjestää ainakin 5. ja 8. luokkien oppilaitten huoltajille vanhempainillan, jossa käydään 
läpi vähintään koulukohtaiset Move! ja kouluterveyskyselyn tulokset sekä toimenpiteet, joihin 
koulussa on ryhdytty oppilaitten fyysisen toimintakyvyn ja yleisen hyvinvoinnin parantamiseksi. 
Esitellään mielellään myös koko Turun sekä valtakunnalliset tulokset. 

• Haastetaan huoltajia osallistumaan yhteisiin talkoisiin oppilaitten fyysisen toimintakyvyn sekä 
yleisen hyvinvoinnin parantamiseksi esim. luokkatunneilla oppilaitten esittämien toimenpiteiden 
mukaisesti.


