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Move!-järjestelmä

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien 
oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn 
mittaus-, palaute- ja seurantajärjestelmä, jonka 
keskeisenä tarkoituksena on kannustaa lapsia ja 
nuoria omasta terveydestä ja hyvinvoinnista 
huolehtimiseen. 

Move!

Oppilas

Opettajat

Koulu

Perhe ja 
ystävät

Terveyden-
huolto

Sidosryhmät

Päätöksen-
tekijät

1 Move! on monipuolinen pedagoginen 
työkalu kouluille.

2 Yksilöllisen terveysneuvonnan tuki ja 
kouluterveydenhuollon työkalu.

3 Yhteiskunnallisesti merkittävän tiedon 
tuottaja, joka tukee tiedolla johtamista.



Move!-mittausten kattavuus 2022

Syksyn 2022 Move!-mittausten valtakunnallinen kattavuus oli 

erinomainen. Kiitos oppilaille, opettajille ja kouluille!

Pojat Tytöt Sovellettu Yhteensä

Koko maa

5. luokka
26971 26703 357 54031

Koko maa

8. luokka
26346 26093 263 52702

YHTEENSÄ 106733



MITTAUSOSIO OMINAISUUDET, TAIDOT

K
es

tä
vy

ys

20 metrin viivajuoksu Kestävyys, liikkumistaidot

M
o

to
ri

se
t 

ta
id

o
t Vauhditon 5-loikka

Alaraajojen voima, nopeus, dynaamiset 
tasapainotaidot, liikkumistaidot

Heitto-kiinniotto-yhdistelmä
Käsittelytaidot, havaintomotoriset taidot 

sekä yläraajojen voima

Li
h

a
sk

u
n

to Ylävartalon kohotus Keskivartalon voima

Etunojapunnerrus yläraajojen voima

Li
ik

ku
vu

u
s Kyykistys Lantion alueen ja alaraajojen liikkuvuus

Alaselän ojennus täysistunnassa 
Alaselän ja lonkan alueen nivelien 

liikelaajuus

Oikean ja vasemman olkapään liikkuvuus Yläraajojen ja hartian alueen liikkuvuus

Move!-mittausosiot



Tulokset 2022
Tässä tarkastelussa keskitytään mediaanituloksiin sekä 

tulosten jakaumiin.

Valtakunnalliset, alueelliset ja kuntakohtaiset tulosraportit 
löytyvät Move!-verkkosivuilta: oph.fi/move



Move!-tulosten yhteenveto 2022





20 metrin viivajuoksu / 5. luokka
Kestävyys ja liikkumistaidot



20 metrin viivajuoksu / 8. luokka
Kestävyys ja liikkumistaidot



20 metrin viivajuoksun jakauma / 8. luokka
Kestävyys ja liikkumistaidot





Vauhditon 5-loikka / 5. luokka
Alaraajojen voima, nopeus, dynaaminen tasapaino ja liikkumistaidot





Heitto-kiinniottoyhdistelmä / 8. luokka
Käsittelytaidot, havaintomotoriset taidot ja ylävartalon voima





Ylävartalon kohotus / 5. luokka
Keskivartalon voima ja lihaskestävyys



Ylävartalon kohotus / 5. luokka
Keskivartalon voima ja lihaskestävyys





Etunojapunnerrus / 8. luokka
Ylävartalon voima ja keskivartalon lihaskestävyys





Kyykistys
Lantion alueen ja alaraajojen liikkuvuus



Alaselän ojennus
Alaselän ja lonkan alueen nivelien liikelaajuus



Olkapäiden liikkuvuus, oikea käsi ylhäällä
Yläraajojen ja hartian alueen liikkuvuus



Olkapäiden liikkuvuus, vasen käsi ylhäällä
Yläraajojen ja hartian alueen liikkuvuus



Toimintakyky hyvinvointialueittain, 5. luokka
Osuus oppilaista, joiden fyysinen toimintakyky on mahdollisesti terveyttä ja 
hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla.



Toimintakyky hyvinvointialueittain, 8. luokka
Osuus oppilaista, joiden fyysinen toimintakyky on mahdollisesti terveyttä ja 
hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla.



Toimintakyky kuntatyypeittäin
5. ja 8. luokan oppilaiden osuus (%), joiden fyysinen toimintakyky on mahdollisesti 
terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tasolla
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Yhteenveto
Move!-tulokset 2022

• Fyysisen toimintakyvyn kokonaistulos: Noin 40 prosentilla 5. ja 8. 
luokan oppilaista fyysinen toimintakyky on tasolla, joka voi 
vaikeuttaa arjessa jaksamista. Tulos on säilynyt edellisvuoden 
tasolla.

• Alueelliset erot: Tuloksissa näkyy merkittävää vaihtelua kuntien ja 
hyvinvointialueiden välillä. Maaseutumaisissa kunnissa on 
kaupunkimaisia kuntia enemmän oppilaita, joiden fyysinen 
toimintakyky on tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa jaksamista. 

• Tulosten hyödyntäminen ja toimintakyvyn kehittäminen 
keskiöön 
• Vaikuttavuus on suurinta, kun toimenpiteet kohdennetaan 

monipuolisesti eri tasoille: oppilas ja perhe, opettaja ja koulut, 
kouluterveydenhuolto sekä paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset 
päätöksentekijät. 

• Tulevaisuudessa kunnat ja hyvinvointialueet vastaavat yhdessä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, mukaan lukien lasten ja 
nuorten fyysisen toimintakyvyn edistämisestä. 



Lisätietoa Move!-järjestelmästä ja yhteystiedot:
www.oph.fi/fi/move

Maakunnalliset ja valtakunnalliset Move!-raportit:
www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/move-tulokset

Kouluikäisten toimintakyvyn ja liikunnan seurantatiedot:
www.liikuntaindikaattorit.fi

Fyysisen toimintakyvyn summaindikaattorit:
www.sotkanet.fi

Tukea ja ideoita Move!-järjestelmän hyödyntämiseksi:
www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tukea-ja-ideoita

Lisätietoja
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