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Move! 

-fyysisen toimintakyvyn 

mittaristo

Mittaristo ja kaikki materiaalit löytyvät: www.edu.fi/move

http://www.edu.fi/move


Move!

OPS 2016

Liikunta oppiaine:

”Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn 
seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset 
tehdään niin, että ne tukevat 5. ja 8. 
vuosiluokalla koulussa järjestettäviä 
laajoja terveystarkastuksia.”

Terveystarkastukset

Laajat terveystarkastukset 5. ja 8.luokalla
-> terveydenhuoltaja keskustelee oppilaan 
tuloksista oppilaan vanhempien kanssa



Mikko Huhtiniemi, JY



ohjeistuksessa, tiedotuksessa, koulutuksessa ja tietojärjestelmässä
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Taustaa
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Tavoite



“

Opettajan käsikirja, Toni Piispanen
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”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.”
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Joustava systeemi – on oltava erilaisia 
vaihtoehtoja suorittaa mittaukset

Kolme erilaista tapaa toteuttaa eri 
mittausosiot:

Kuva: Anita Kiraly



Liikkumisen haasteet 

Kognitiiviset haasteet 
(ymmärtäminen, hahmottaminen, keskittyminen)

Näkemisen haasteet

Kuulemisen haasteet

YLEISTÄ 
SOVELTAMISESTA
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- tieto testien etenemisestä ja tunnin 

kulusta etukäteen

- selkeät kuvat, mallisuoritukset tai 

tekniikoiden kuvailu

- aikaa harjoitella testisuorituksia ennen 

varsinaista mittausta

- selkeät suorituspaikat: kontrastit ja 

tunnusteltavat lähtö- (ja”maali”) paikat, 

selkeästi kartioilla merkatut suorituspisteet

- rauhallinen, tilava ja liioilta virikkeiltä 

siivottu suorituspaikka



MITTAUSOSIOT   

1 20 m viivajuoksu

2 Vauhditon viisiloikka

3 Heitto- ja kiinniottoyhdistelmä

4 Ylävartalon kohotus

5 Etunojapunnerrus

6 Kehon liikkuvuus: Olkapään liikkuvuus

Kehon liikkuvuus: Alaselän ojennus täysistunnassa

Kehon liikkuvuus: Kyykistys
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Esimerkki 1:

20 metrin viivajuoksu

kestävyys, liikkumistaidotMitä mitataan? 

~$Move!.2pptx.pptx


Sovellukset:
20 metrin viivajuoksu

VAIHTOEHTOINEN 
MITTAUS:

• 5 minuutin 
pyörätuolitesti 
(FUNFITNESS, 15m 
tai 20m – mitataan 
matka)

• Opettajalta selkeä 
näyttö/mallisuoritus ennen 
oppilaan suoritusta.

• Merkitään alue selkein 
kontrastein

• Annetaan tietoa testin 
etenemisestä ja jäljellä olevasta 
ajasta

• Juostaan tarvittaessa oppilaan 
kanssa

VAIHTOEHTOINEN MITTAUS:

2 minuutin step-testi (FUNFITNESS) 
tai vaihtoisesti 1 mailin kävelytesti

• Käännöspaikoilla äänilähde. 
Varoitetaan tulevasta 
kääntöpaikasta n. 3-5 metriä 
etukäteen

• Testi suoritetaan avustajan 
kanssa a) käsituntumalla eli 
kosketus avustajaan (ei käsi 
kädessä) b) avustuslenkin kanssa

• Juostaan matkalle viritetyn narun 
avulla

• Merkitään alue selkein 
kontrastein

VAIHTOEHTOINEN MITTAUS:

2 minuutin step-testi (FUNFITNESS) 
tai 1mailin kävelytesti

• Annetaan tietoa 
testin etenemisestä ja 
jäljellä olevasta ajasta 
viittoen tai 
valo/bassomerkillä.

• Näytetään etukäteen 
sovittu merkki 
äänimerkin sijaan 
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https://youtu.be/0WIW68janqE
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Esimerkki 2:

Vauhditon viisiloikka

Mitä mitataan? alaraajojen voima, nopeus, dynaamiset tasapainotaidot, liikkumistaidot 



Sovellukset:
vauhditon viisiloikka
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• Tarkka sanallinen ohje 

suorituksesta ja tekniikasta.

• Suorituspaikalla hyvä valaistus ja 

kontrastein merkityt 

suorituspaikat.

• Ohjataan suoritussuunta äänellä 

(äänimajakka; puhutaan sieltä 

suunnasta, jonne suoritus on 

tarkoitus tehdä

VAIHTOEHTOINEN MITTAUS:

• vauhditon pituushyppy

• Alla olevan kuvan mukainen 
harjoittelu ja suorituspaikan 
mallintaminen voivat auttaa 
testisuorituksen ymmärtämisessä.

VAIHTOEHTOINEN MITTAUS:

• Vauhditon pituushyppy

• Vauhdittoman pituushypyn 
tuntuessa liian haastavalta, 
tehdään tuolilta nousu -
testi (FUNFITNESS)

• Pyörätuolikelaus: 5 sekuntia 
aikaa kelata, mitataan 
matka. 

• Annetaan harjoitteluaikaa ja korjataan 

suoritusta harjoittelun aikana.

• Hyväksytään tulos, vaikka ponnistus 

ja alastulo ei olisi tasajalkaa.

VAIHTOEHTOINEN MITTAUS:

• vauhditon pituushyppy

https://youtu.be/0WIW68janqE


21 21

Esimerkki 3:

Ylävartalon kohotus

Mitä mitataan? 
keskivartalon voima, lihaskestävyys



Sovellukset:
ylävartalon kohotus

VAIHTOEHTOINEN MITTAUS:

• Osittainen istumaannousu, 

jossa alkuasennossa selkä ja 
jalkapohjat lattiassa, polvet 
koukussa. Toistoksi lasketaan 
5 sekunnin pito, jossa pää, 
niska ja olkapäät ovat 
ilmassa.

• Lasketaan oppilaan 
ylävartalon kohotusten 
määrä ilman äänimerkkiä 
(rauhallisempi tahti)

• Toimintakyvyn salliessa 
tavallinen suoritustapa, 
mutta jaloista tuettuna 

• Ylävartalon nosto 
päinmakuulta (30cm 
mitataan leuasta maahan, 
muu vartalo maassa, kädet 
reisien alla, liike kontrolloitu, 
väh. 30 cm maasta ja hidas à 
läpäisty suoritus 
(BROCKPORT)

• Merkitään tarkka paikka istumiselle ja 
käsien liikerataa maassa mukailevat viivat 
tunnusteltavalla teipillä. Teipit antavat 
liikeradan lisäksi tuntuman, miten pitkä 
liike on. Teipin pitää olla selkeästi 
tunnusteltavissa + hernepussit / 
avustajan kädet pysäyttävät liikkeen

VAIHTOEHTOINEN MITTAUS:

• Liu´utetaan käsiä omia reisiä pitkin 
polviin ja takaisin (jos tämäkin liian 
haastava, pidetään nilkoista kiinni) 
(BROCKPORT)

• Lasketaan ylävartalon kohotusten määrä 
ilman äänimerkkiä (rauhallisempi tahti)

• Nostetaan selinmakuulla jalat tuolin 
päälle ja käydään koskettamassa polvia 
istumaannousun tyylisesti. (FUNFITNESS)

• Merkitään tarkka 
paikka istumiselle ja 
käsien liikerataa maassa 
mukailevat viivat 
tunnusteltavalla teipillä. 
Teipit antavat liikeradan 
lisäksi tuntuman, miten 
pitkä liike on. Teipin 
pitää olla selkeästi 
tunnusteltavissa + 
hernepussit / avustajan 
kädet pysäyttävät 
liikkeen

VAIHTOEHTOINEN 
MITTAUS:

• Liu´utetaan käsiä omia 
reisiä pitkin polviin ja 
takaisin (jos tämäkin 
liian haastava, pidetään 
nilkoista kiinni) 
(BROCKPORT)

• Äänimerkin sijasta 
visuaalinen merkki 
(tai bassomerkki)

VAIHTOEHTOINEN 
MITTAUS:

• Lasketaan ylävartalon 
kohotusten määrä 
ilman äänimerkkiä 
(rauhallisempi tahti, 
mutta liikkeen oltava 
kuitenkin jatkuva)
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https://youtu.be/0WIW68janqE
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Kiitos!

piritta.asunta@jyu.fi


