
Move!-ohjeet kouluihin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mittausten toteutus kouluissa 
 
Toimi näin: 
 

 Varmistakaa, että koulunne sähköpostiosoitteet ja yhteystiedot ovat kaiken aikaa ajan tasalla Opetushallituksen Opin-
topolku.fi-järjestelmässä! 
Opintopolku.fi -palveluun on lisätty osoitekenttä ”Move-yhteyshenkilö”. Move!-yhteyshenkilökenttään tulee merkitä henkilö, joka vastaa 
Move!-tulosten syöttämisestä. Henkilö voi olla sama kuin koulun yleinen yhteystieto. Opetushallinnon yleiset tiedotteet Move!-järjestel-
mästä toimitetaan sekä koulun yleiseen osoitteeseen että Move!-yhteyshenkilölle.  
 

 Mittaukset suoritetaan vuosittain 5. ja 8. luokkien oppilaille syyskuun loppuun mennessä. 

 Sopikaa vuosittain koululla, kuka/ketkä opettaja/-t ovat vastuussa mittauksista (luokanopettaja, liikuntaa opettava opet-
taja, liikunnanopettaja, luokanvalvoja). 

 Selvittäkää mahdolliset koulun ulkopuoliset apuvoimat (AMK:n ja OKL:n opiskelijat) koululiikunnanohjaajilta. 

 Varmistakaa, että oppilaat ovat tutustuneet etukäteen opettajansa (liikuntaa opettava opettaja/liikunnanopettaja) oh-
jauksessa mittauksen osa-alueisiin/liikkeisiin. 

 Tutustukaa Move:n nettisivustoon http://www.edu.fi/move, josta löytyy mm. kohta Opettajan käsikirja. 

 Ennen mittauksien tekoa, informoikaa huoltajia Move! mittauksista (halutessasi käytä oheista valmista huoltajatiedo-
tetta). 

 Suorittakaa mittaukset elo-syyskuun aikana siten, että ehditte syöttämään tulokset Dimenteq Oy:n ylläpitämään tietojär-
jestelmään syyskuun loppuun mennessä. 

 Kirjatkaa oppilaitten henkilökohtaiset tulokset myös opetusryhmäkohtaiselle lomakkeelle (jää koululle). 

 Oppilaan tuloskortti lähetetään kotiin tarkasteltavaksi/täytettäväksi -> palautus opettajalle. (Voitte toimia myös seuraa-
vasti: Lähettäessänne tulokorttia kotiin, ilmoittakaa, että huoltajien tulee erikseen ilmoittaa, mikäli tuloksia ei saa toimittaa 
kouluterveydenhoitajalle. Näin toimien terveydenhuolto saa varmemmin tuloskortit käyttöönsä.) 

 Siirtäkää luvalliset oppilastulokset kouluterveydenhuollon käyttöön (laajat terveystarkastukset). 

 Opettaja antaa henk.koht. palautetta oppilaille mittaustuloksista. 

 Koulukohtaiset tulokset saapuvat kouluille loka-marraskuussa. 
  
 
Tulosten käsittely kouluissa 
 
Toimi näin: 
 

 Nimeä ryhmä, joka tutustuu koulun omiin Move! tuloksiin ja esittelee ne koulun KOR-ryhmälle. Myös kouluterveysky-
selyn tulokset on hyvä käsitellä samassa yhteydessä.  

http://www.edu.fi/move


 

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

 Luokkatunneilla kaikkien luokka-asteiden oppilaita osallistetaan suunnittelemaan, mitä konkreettisia toimenpiteitä kou-
lussa 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 luokkatuntien tekemistä ehdo-
tuksista valittuja toimenpiteitä (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 koulukohtai-
set Move!- ja kouluterveyskyselyn tulokset sekä toimenpiteet, joihin koulussa on ryhdytty oppilaitten fyysisen toiminta-
kyvyn ja yleisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Esitellään mielellään myös koko Turun sekä valtakunnalliset tulokset. 

 

 Haastetaan huoltajia osallistumaan yhteisiin talkoisiin oppilaitten fyysisen toimintakyvyn sekä yleisen hyvinvoinnin pa-
rantamiseksi esim. luokkatunneilla oppilaitten esittämien toimenpiteiden mukaisesti. 

 

http://www.skillilataamo.fi/

