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Move! toimintakyvyn seurantajärjestelmän

yhteys oppilaiden fyysiseen aktiivisuuteen, 

toimintakykyyn sekä liikuntamotivaatioon
[OKM:n rahoittama tutkimushanke 2017-2020 / Timo Jaakkola ym.]

Oppilaat Opettajat
Kouluterveyden-

hoitajat
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Terveydenhoitajien kokemukset

toimintakyvyn tukemisesta ja Movesta!

Aiheesta valmistunut Pro gradu –tutkielma:

Koukkari, Heli-Maija. 2020. Kouluterveydenhoitajien näkemyksiä Move! Fyysisen toimintakyvyn 

seuranta- ja palautejärjestelmästä, oppilaiden fyysisen toimintakyvyn edistämisestä sekä 

yhteistyöstä liikuntaa opettavien opettajien kanssa. Pro gradu –tutkielma, Jyväskylän yliopisto.

13.2.2020



JYU. Since 1863. 4

Aineisto

• Anonyymi verkkokysely

• Vastaajia yhteensä 192

Keski-Pohjanmaata, Etelä-Savoa ja Ahvenanmaata 
lukuun ottamatta kaikki maakunnat edustettuina. 

• Vastaajien ikäjakauma 25-64 vuotta (ka = 46,2 
vuotta)

• Työkokemus kouluterveydenhoitajana 0-40 vuotta
(ka = 13,2 vuotta)

Huom! Työkokemuksella ei yhteyttä Move! -tulosten 
käsittelyyn osana laajoja terveystarkastuksia.
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Millä kouluasteella työskentelet?
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Kuinka monella koululla

työskentelet?
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Kuinka monta tarkastusta (5. ja 8.lk) 

toteutat vuosittain?
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Kuinka suuressa osassa laajoista terveystarkastuksista 

Move!-tulokset ovat käytössä 5. luokan oppilailla?
Asteikko 0-100 %

13.2.2020
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Keskimäärin: 
5.lk: 42,5%
8.lk: 37,1% “Miksi tulokset

eivät ole käytössä
tarkastuksissa?”
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Oppilaiden ja vanhempien tietoisuus ja 

suhtautuminen Move!-järjestelmää kohtaan

13.2.2020

1 2 3 4 5

Oppilaiden tietoisuus fyysisen toimintakyvyn 

merkityksestä on lisääntynyt Move! –järjestelmän 

myötä?

Vanhempien tietoisuus fyysisen toimintakyvyn 

merkityksestä on lisääntynyt Move! –järjestelmän 

myötä?

Oppilaat suhtautuvat positiivisesti Move! –

järjestelmään?

Oppilaiden vanhemmat suhtautuvat positiivisesti Move! 

–järjestelmään?

1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tärkeää

Hyödyllistä

Mielenkiintoista

1 2 3 4 5

Kuinka tärkeänä / hyödyllisenä / mielenkiintoisena pidät 

oppilaan fyysisen toimintakyvyn tukemista laajoissa 

terveystarkastuksissa? (N = 191)

1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä

13.2.2020JYU. Since 1863. 10



JYU. Since 1863. 11

Valmiudet toimintakykyyn liittyen

13.2.2020

1 2 3 4 5

Minulla on riittävät valmiudet oppilaiden fyysisen

toimintakyvyn arvioimiseen

Minulla on riittävät valmiudet antaa palautetta

fyysisestä toimintakyvystä

Minulla on riittävät valmiudet tulkita Move-mittausten

tuloksia

Minulla on riittävät valmiudet jatko- ja

tukitoimenpiteiden suunnitteluun toimintakyvyn osalta

1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä



1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä

1 2 3 4 5

Laajassa terveystarkastuksessa on riittävästi aikaa

käsitellä oppilaan fyysistä toimintakykyä

Laajan terveystarkastuksen yhteydessä voidaan vaikuttaa

oppilaan fyysisen toimintakyvyn edistämiseen

Tunnen paikkakuntani liikuntamahdollisuudet, joihin

voin ohjata oppilaan tarvittaessa

Fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmä

Move! on minulle tuttu

Käytössäni olevat Move!-mittauksen tulokset ohjaavat

keskustelua liikuntatottumuksista ja annettavasta

terveysneuvonnasta?

Toimintakyvyn edistäminen laajoissa

terveystarkastuksissa
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Yhteistyö liikuntaa opettavien

opettajien kanssa

13.2.2020



1=ei lainkaan tärkeä...5=erittäin tärkeä

1 2 3 4 5

Koululääkäri

Muut kouluterveydenhoitajat

Fysioterapeutti

Koulun rehtori

Liikuntaa opettava opettaja

Terveystietoa opettava opettaja

Oppilaanohjaaja

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Erityisopettaja

Luokanopettaja tai luokanvalvoja

Nuoriso-, liikunta- tai vapaa-ajantoimi

Liikunta- tai urheiluseura

Kuinka tärkeiksi koet seuraavat yhteistyötahot 

oppilaiden fyysisen toimintakyvyn edistämisen 

näkökulmasta?
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Kouluterveydenhoitajien kokemukset 

yhteistyöstä liikuntaa opettavien opettajien 

kanssa

1 2 3 4 5

Teen liikuntaa opettavien opettajien kanssa yhteistyötä

oppilaiden toimintakyvyn edistämiseksi

Yhteistyölle liikuntaa opettavien opettajien kanssa on

riittävästi aikaa.

Liikuntaa opettava opettaja on tarvittaessa hyvin

saavutettavissa.

Move!-mittaukset tehdään ennen 5. ja/tai 8. luokan tarkastusten

aloittamista

Mittaustulosten siirtymisestä kouluterveydenhuoltoon on

sovittu opettajan kanssa

Koulussa on tarjolla fyysisen toimintakyvyn puutteisiin

liittyviä tukitoimia, joihin voin oppilaita ohjata…

Kunnassa on tarjolla fyysisen toimintakyvyn puutteisiin

liittyviä tukitoimia, joihin voin oppilaita ohjata…

Koulun toimintakulttuuri tukee oppilaiden fyysisen

toimintakyvyn kehittymistä.
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1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä
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Move-mittausten suunnittelu

Move-mittausten toteutus käytännössä

Yksilöllisen oppilaspalautteen antaminen

Luokkakohtaisen ryhmäpalautteen antaminen

Koulukohtaisten Move!-tulosten käsittely

Jatko- ja tukitoimenpiteiden suunnittelu

Jatko- ja tukitoimenpiteiden toteuttaminen

Missä asioissa kouluterveydenhoitaja on tehnyt Move!-

järjestelmään liittyen yhteistyötä liikuntaa opettavien 

opettajien kanssa
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1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä
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Yhteistyötä edistävät tekijät liikuntaa opettavien 

opettajien ja kouluterveydenhoitajien välillä

Menetelmät
•Jatkosuunnitelmien tekeminen yhdessä

•Keskustelut

Viestintä

•Huolten jakaminen

•Palautteen ja toiveiden antaminen/saaminen

•Viestintäjärjestelmä

•Tiedonkulku

Ammatillinen tausta

•Ammatillinen tuki

•Kouluterveydenhoitajan osallistuminen Move-mittauksiin

•Opettajan työkokemus

Ammatillinen 
persoonallisuus ja 

kulttuuri & 
organisaation kulttuuri

•Opettajan ja koulun johdon positiivinen asennoituminen

•Näkemys yhteisestä edusta

•Moniammatillinen työryhmä

Yhteistyön tavoitteet
•Käytännön järjestelyjen toimivuus

•Aikataulujen suunnitteleminen/sopiminen yhdessä

Tilanne •Opettajan tavoitettavuus

13.2.2020Koukkari, H-M. 2020. Pro gradu -tutkielma
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Yhteistyötä heikentävät tekijät liikuntaa opettavien 

opettajien ja kouluterveydenhoitajien välillä

Aikaan liittyvät 
tekijät

•Ajanpuute

•Aikataulujen sopimattomuus

Opettajaan 
liittyvät tekijät

•Opettajan negatiivinen suhtautuminen Moveen

•Opettajan heikko saavutettavuus

•Opettajien vaihtuvuuteen ja erilaisiin näkemyksiin 
liittyvät tekijät

•Opettajan ammatilliseen osaamiseen liittyvät tekijät

Rakenteisiin 
liittyvät tekijät

•Kouluun liittyvät tekijät

•Resursseihin liittyvät tekijät

•Yhteisen toimintamallin puuttuminen

Yhteydenpitoon 
liittyvät tekijät

•Tiedonkulkuun liittyvät ongelmat

•Aktiivisuuteen liittyvät tekijät

•Vastuuseen liittyvät tekijät
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Keinoja toimintakyvyn tukemiseen

Keinot koulupäivän 
aikana ja kouluajan 

ulkopuolella

•Oppituntien aikainen 
toiminta

•Välituntien aikainen 
toiminta

•Muu koulupäivän 
aikainen toiminta

•Kouluajan ulkopuolinen 
toiminta

Ympäristö-tekijät

•Fyysinen ympäristö

•Sosiaalinen ympäristö

Move! -järjestelmään 
liittyvät tekijät

•Kouluterveydenhoitajan 
osallistuminen Move-
mittauksiin

•Moven käsittely 
vanhempainilloissa

•Move-tulosten käsittely 
terveystarkastuksissa ja 
oppilashuoltoryhmässä

•Move-tehtävät 
liikuntatunneilla

•Move-tulokset 
motivaattorina

Ammatilliset 
yhteistyötahot

•Fysioterapeutti

•Liikuntatoimi ja liikunta-
alan työntekijät

•Vapaa-ajan toimi

•Kunta

•Urheiluseurat

•Liikuntaa opettavat 
opettajat

•Moniammatillinen 
oppilashuoltoryhmä

13.2.2020Koukkari, H-M. 2020. Pro gradu -tutkielma
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Yhteenveto

• Terveydenhoitajat kokevat oppilaiden fyysisen 
toimintakyvyn tukemisen laajoissa terveystarkastuksissa 
erittäin tärkeäksi, hyödylliseksi ja mielenkiintoiseksi.

• Terveydenhoitajat kokevat omat valmiutensa vain 
kohtalaiseksi

Täydennyskoulutukselle tarvetta + toivetta!

• Kouluterveydenhoitajien mukaan Move!-tulokset ovat 
olleet käytössä alle puolessa laajoista 
terveystarkastuksista.

• Terveydenhoitajat kokevat, että liikuntaa opettava 
opettaja on heidän tärkein yhteistyötahonsa oppilaiden 
fyysisen toimintakyvyn edistämisen näkökulmasta.

Eniten yhteistyötä tehdään mittausten suunnittelussa sekä 
yksilöllisen oppilaspalautteen antamisessa.

Jatko- ja tukitoimenpiteiden osalta yhteistyötä tehdään vähän.

• Toimintakyvyn tukemisen keinoja tunnistetaan hyvin, 
toisaalta keinot hyvin perinteisiä.

13.2.2020



Kiitos!
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Mikko Huhtiniemi

Väitöstutkija

mikko.huhtiniemi@jyu.fi

Liikuntatieteellinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto
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