


Liikuntasuosituksen täyttyminen (>1h / päivä)

Lähde: Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU 2018) -tutkimus



Move!:n lähtökohdat
• Huoli lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn heikkenemisestä 

• Tietopohjassa oli objektiivisen mittauksen osalta suuria puutteita

• Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (OPS) uudistuksessa v. 2014 (voimaan v. 
2016) liikunnan opetuksen painopiste siirtyi lajitaidoista motoristen perustaitojen 
opettamiseen

• OPS 2014 tavoitteita:

• ”auttaa hahmottamaan miten asiat liittyvät toisiinsa ja ’oikeaan’ elämään”

• ”L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot”

• Liikunnan opetus:
”T5: kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä 
ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa”

• Tavoitteiksi ja arvioinnin kohteiksi oppiminen ja työskentely (ei esim. Cooper-testit)



Move!:n tavoitteet

1. Moniammatillisen yhteistyön tukeminen kouluissa ja kunnissa lasten ja 
nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

2. Pedagoginen työkalu osana liikuntakasvatusta. Keskustelu oppilaiden 
kanssa oman fyysisen toimintakyvyn arvioimisesta, ylläpitämisestä ja 
kehittämisestä. Tavoitteena jokaisen oppilaan hyvinvointi.

3. Tietoa hyödynnettäväksi kouluterveydenhuollon laajoissa 
terveystarkastuksissa. Puheeksi ottamisen väline lapsen hyvinvointiin 
liittyen.

4. Tietoa hyödynnettäväksi kouluissa, kunnissa, maakunnissa sekä koko 
maan osalta hyvinvointitoimenpiteiden suunnittelussa, seurannassa ja 
arvioinnissa (ml. sovelletut mittaukset) (www.liikuntaindikaattorit.fi) 



Mitä mitataan?

Havaintomotorisia taitoja

Fyysisiä ominaisuuksia
• Voima
• Nopeus
• Kestävyys
• Liikkuvuus

Motorisia perustaitoja
• Tasapainotaidot
• Liikkumistaidot
• Välineenkäsittelytaidot

Liikunta-oppiaineen 
keskeisiä elementtejä









































































Keskeisiä havaintoja

• Kestävyyskunto: Viidesluokkalaisten kestävyyskunnossa näkyy heikkenemistä, 
mutta kahdeksasluokkalaisten tilanteesta ei ole todennettavissa muutosta. 

• Lihaskunto: Viidesluokkalaisilla ei ole havaittavissa merkittäviä muutoksia 
aiempien vuosien tuloksiin. Kahdeksasluokkalaisten lihaskunnossa 
(etunojapunnerrukset ja ylävartalon kohotus) näkyy positiivista kehitystä. 

• Heitto-kiinniottoyhdistelmä: Viidesluokkalaisten osalta ei ole havaittavissa 
muutoksia, mutta kahdeksasluokkalaisten osalta on nähtävissä myönteistä 
kehitystä.

• Liikkuvuus: Kummankaan ikäluokan kehon liikkuvuudessa ei näy merkittäviä 
muutoksia, mutta tytöillä on merkittävästi parempi liikkuvuus kuin pojilla. 
Istuvan elämäntavan vaikutukset näkyvät etenkin pojilla. Viidesluokkalaisista 
pojista kolmasosalla on vaikeuksia tehdä ylävartalon luonnollista 
liikkuvuutta osoittava käsien liike. Neljännes kahdeksasluokkalaisista pojista ei 
onnistu alaselän ojennuksessa täysistunnassa. 



Keskeisiä havaintoja

• Tuloksissa on paikoin selkeitä alueellisia eroja

• Fyysisen toimintakyvyn edistäminen on keskeistä 
liikunnanopetuksessa. Tarkoituksena on tukea monipuolisesti lasten ja 
nuorten toimintakykyä arjen tilanteista selviämiseksi. Move!-
mittausten tulosten mukaan perusopetusikäisten fyysistä 
toimintakykyä on onnistuttu jo osittain edistämään. Ensimmäistä 
kertaa viidennellä luokalla vuonna 2016 mittauksiin osallistuneet 
oppilaat ovat nyt vuonna 2019 kahdeksasluokkalaisina nostaneet 
kahdeksasluokkalaisten tuloksia. 



• Move!-tulokset julkaistaan lasten ja nuorten liikunnan tietokannassa (kunta, maakunta, 
valtakunta) 

• Tietokantaan on koottu keskeiset indikaattorit kouluikäisten lasten ja nuorten liikunnasta, 
liikunnan edistämisestä ja fyysisestä toimintakyvystä.

• Linkki tietokantaan löytyy osoitteesta: liikuntaindikaattorit.fi 

• Move-tulokset löytyvät tietokannasta välilehdeltä ”toimintakyky”

Move!-tulosten julkaisu

Move!-tulokset



Mittaaminen ei ole itseisarvoista, vaan 
arvo syntyy siitä, mitä tuloksilla 
tehdään ja mihin ne vaikuttavat.



Kiitos!


