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Syksyn 2021 Move!-mittaukset: 

Fyysinen toimintakyky 
heikko kahdella 

viidesosalla koululaisista 
Noin 40 prosentilla viides- ja kahdeksas

luokkalaisista fyysinen toimintakyky 

on heikko. Kahdeksasluokkalaisilla 

kestävyyskunto on edelleen heikentynyt, 

mutta viidesluokkalaisilla lasku näytti 

tasaantuneen. Positiivisia merkkejä näkyy 

erityisesti poikien liikkuvuudessa. 

SYKSYLLÄ 2021 MOVE!-MITTAUSTULOKSIA tallennet

tiin valtakunnallisessa tiedonkeruussa noin 107 000 vii

des- ja kahdeksasluokkalaiselta oppilaalta. Mittauksiin 

osallistui noin 88 prosenttia viidesluokkalaisista ja 83 

prosenttia kahdeksasluokkalaisista. Yhteiskunnallises

ti tärkeää trenditietoa fyysisestä toimintakyvystä onkin 

kertynyt erittäin kattavasti huolimatta koronarajoitusten 

ja -rokotusten sävyttämästä syksystä. Tämä osoittaa, että 

Move!-järjestelmä on tehokkaasti juurtunut osaksi perus

koulujen liikuntakasvatusta. 

Move!-mittaristossa fyysinen toimintakyky on määri

telty kansanterveydellisen näkökulman mukaan elimis

tön toiminnalliseksi kyvyksi selviytyä fyysistä ponniste

lua edellyttävistä tehtävistä ja sille asetetuista tavoitteista. 

Koululaisten arjen fyysisiä tehtäviä ovat esimerkiksi kou

lumatkan kulkeminen omin lihasvoimin sekä koulu- ja 

harrastusvälineiden nostaminen ja kantaminen. Arjen 

fyysisiä tehtäviä ovat myös liikenteessä, erilaisissa maas-
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toissa ja erilaisilla alustoilla liikkuminen sekä ympäristön 

havainnoiminen ja tilanteisiin reagoiminen. 

Tässä tuloskoonnissa tarkastellaan viidennen ja kah

deksannen vuosiluokan poikien ja tyttöjen mediaani tu

loksia sekä oppilaiden jakautumista kansallisiin viitear

voihin pohjautuviin tulosluokkiin. Kestävyyskunnon 

osalta tarkastellaan myös ylintä ja alinta desiiliä. Tarkem

mat valtakunnalliset ja alueelliset tulostiedot sekä lisätie

dot mittauksista ja viitearvoista löytyvät Move!-järjestel

män verkkosivuilta. 
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Kuvio 1. 20 metrin viivajuoksu / 5. luokan pojat (sekuntia). 
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Kestävyys kunto 

Oppilaiden kestävyyskuntoa ja liikkumistaitoja mitattiin 

20 metrin viivajuoksul\a. Mittausosiossa juostaan kiihty

vässä tahdissa edestakaisin 20 metrin matkaa. Syksyn 2021 

tulokset osoittavat, että kestävyyskunto on heikentynyt 

kahdeksasluokkalaisilla kahden edellisen vuoden aika

na, mutta viidesluokkalaisilla lasku näyttää pysähtyneen. 

Viidennen luokan tyttöjen mediaanitulos oli 3 minuut

tia 44 sekuntia ja poikien 4 minuuttia 26 sekuntia. Alim

paan tulosluokkaan kuuluvien osuus oli pienentynyt sekä 
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tytöillä että pojilla. Kahdeksannen luokan tyttöjen me
diaanitulos oli 4 minuuttia 12 sekuntia ja poikien 5 mi
nuuttia 40 sekuntia. Alimpaan tulosluokkaan kuuluvien 
osuus oli kasvanut erityisesti tytöillä. 

Mediaanitulosten lisäksi on mielenkiintoista tarkastel
la ylimmän ja alimman kymmenyksen tuloksia ja niissä 
tapahtuneita muutoksia (kuviot 1-4). Esimerkiksi kahdek
sannen luokan oppilailla ylimmän kymmenyksen tulokset 
ovat laskeneet, kun taas alimman kymmenyksen tulokset 
ovat pysyneet viime vuoden tasolla. Tämä herättää pohti
maan, onko kulunut koronavuosi vaikuttanut haitallises
ti erityisesti paljon liikkuviin ja urheiluseuratoimintaan 
osallistuviin yläkoululaisiin? 

Lihaskunto 

Oppilaiden keskivartalon lihasvoimaa ja -kestävyyttä arvi
oitiin ylävartalon kohotuksen avulla. Suorituksessa maa
taan selinmakuulla polvet koukistettuina ja käsivarret 
suorina vartalon vierellä. Tästä asennosta tehdään ääni
nauhan mukaisessa tasaisessa tahdissa mahdollisimman 
monta (enintään 75 toistoa) vatsalihasrutistusta siten, että 
sormet liukuvat maassa olevan mittausliuskan yli. 

Tulokset osoittavat, että keskivartalon lihaskunto on 
heikentynyt edellisvuoteen verrattuna sekä viides- että 
kahdeksasluokkalaisilla oppilailla. Viidennen luokan tyt
töjen mediaanitulos oli 28 toistoa ja poikien 27 toistoa. 
Kahdeksannen luokan tyttöjen mediaanitulos oli 33 ja poi
kien 40 toistoa. Alimpaan tulosluokkaan kuuluvien osuus 
oli kasvanut molempien vuosiluokkien oppilailla, mut
ta erityisesti viidesluokkalaisilla tytöillä, joilla osuus oli 
noussut 38,5 prosentista 43,5 prosenttiin. 

Toinen lihaskuntoa mittaava osio Move!-mittaristossa 
on etunojapunnerrus, jossa arvioidaan ylävartalon lihas
voimaa ja -kestävyyttä sekä vartalon tukilihasten staattista 
kestävyyttä. Mittauksessa oppilas suorittaa mahdollisim
man monta punnerrusta 60 sekunnin aikana. Tytöillä tu
kipisteenä toimivat polvet, pojilla varpaat. 

Tulosten perusteella ylävartalon voimassa ja kestävyy
dessä ei näy merkittäviä muutoksia. Viidennen luokan tyt
töjen m�diaanitulos oli 24 toistoa ja poikien 17 toistoa. 
Kahdeksannen luokan tyttöjen mediaanitulos oli 26 tois
toa ja poikien 22 toistoa. 

Motoriset taidot 

Oppilaiden motorisia taitoja arvioitiin kahden mittauso
sion avulla. Liikkumistaitoja, dynaamista tasapainoa sekä 
alaraajojen voimaa mittaavassa vauhdittamassa viisiloi
kassa loikataan yhteensä viisi kertaa siten, että ensim
mäisen ponnistus tehdään tasa jalkaa ja tämän jälkeiset 
vuorojaloin. 

Syksyn 2021 tulokset osoittavat, että vauhdittamas
sa viisiloikassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 
verrattuna edellisiin vuosiin. Viidennen luokan tyttöjen 
mediaanitulos oli 7, 7 metriä ja poikien 7,8 metriä. Kah
deksannen luokan tyttöjen mediaani tulos oli 8, 7 metriä 
ja poikien 9,5 metriä. 

Heittämistä, kiinniottamista, havaintomotorisia taitoja 
sekä yläraajojen voimaa mittaavassa heitto-kiinniotto-yh
distelmässä heitetään 20 kertaa tennispallolla määrätyltä 

Onko korona vaikuttanut 
haitallisesti erityisesti 
paljon liikkuviin ja 

urheiluseuratoimintaan 
osallistuviin yläkoululaisiin? 

etäisyydeltä (7, 8 tai 10 metriä sukupuolesta ja iästä riip
puen) seinään merkattuun neliöön ja ottaa pallon kiinni 
yhden lattiapompun jälkeen. 

Myöskään tässä mittausosiossa ei ole tapahtunut mer
kittäviä muutoksia verrattuna edellisiin vuosiin, tosin poi
kien mediaanitulos oli parantunut yhdellä toistolla. Vii
dennen luokan tyttöjen mediaanitulos oli 10 ja poikien 
13 toistoa. Kahdeksannen luokan tyttöjen mediaanitulos 
oli 14 ja poikien 15 toistoa. 

Orastavana positiivisena signaalina voidaan kuitenkin 
pitää sitä, että sekä loikassa että heitto-kiinniottoyhdistel
mässä alimpaan tulosluokkaan kuuluvien osuus väheni 
viidesluokkalaisten osalta. Esimerkiksi pojilla osuus pie
neni 40,6 prosentista 37,4 prosenttiin. 

Liikkuvuus 

Kehon liikkuvuutta mitattiin kolmella staattisella asen
nolla, joissa suoritus arvioitiin kaksijakoisesti joko onnis
tuneeksi tai epäonnistuneeksi. Mittauksissa arvioidaan 
kehon normaalia anatomista liikkuvuutta, erityisesti lan
tion alueen ja alaraajojen liikkuvuutta, alaselän ja lonkan 
alueen nivelien liikelaajuutta sekä yläraajojen ja hartian 
alueen liikkuvuutta. 

Kyykistyksessä onnistui viidennen luokan tytöistä 90 
prosenttia ja pojista 85,2 prosenttia. Kahdeksannen luo
kan tytöistä onnistui 90,6 prosenttia ja pojista 85,1 pro
senttia. Alaselän ojennuksessa täysistunnassa onnis
tui viidennen luokan tytöistä 93,9 prosenttia ja pojista 
81,9 prosenttia. Kahdeksannen luokan tytöistä onnistui 
93,8 prosenttia ja pojista 75 prosenttia. 

Olkapäiden liikkuvuudessa oikea käsi ylhäällä onnis
tui viidennen luokan tytöistä 93,3 prosenttia ja pojista 
85,2 prosenttia. Kahdeksannen luokan tytöistä onnistui 
95,2 prosenttia ja pojista 89,4 prosenttia. Olkapäiden liik
kuvuudessa vasen käsi ylhäällä onnistui viidennen luokan 
tytöistä 83,3 prosenttia ja pojista 69,9 prosenttia. Kahdek
sannen luokan tytöistä onnistui 87, 7 prosenttia ja pojista 
78,1 prosenttia. 

Ilahduttavasti sekä viides- että kahdeksasluokkalaisten 
poikien liikkuvuus on kokonaisuudessaan hieman paran
tunut edellisvuoteen verrattuna. Tämä positiivinen muu
tos näkyy kaikissa asioissa. Tytöillä on kuitenkin edelleen 
selvästi parempi liikkuvuus kuin pojilla. Esimerkiksi ala
selän suoristaminen täysistunnassa ei onnistu neljännek
sellä kahdeksasluokkalaisista pojista. 
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Tyttöjen osalta vastaava haaste on noin kuudella pro

sentilla oppilaista. Poikien osalta alaselän ojennus on sii

näkin mielessä mielenkiintoinen, että se on ainut liikku

vuusosio, jossa kahdeksasluokkalaisten tulos on selkeästi 

heikompi verrattuna viidesluokkalaisiin. Kehon liikku

vuustulokset on kuvattu tarkemmin kuvioissa 5-8. 

Fyysisen toimintakyvyn kokonaisuus 

ja alueelliset erot 

Move!-tuloksia ja fyysistä toimintakykyä voidaan tarkas

tella kokonaisuutena summaindikaattoritietojen avulla. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sotkanet-palvelus

ta löytyvän indikaattorin laskennassa kestävyyttä, lihas-
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Konkreettisesti indikaattori kuvaa toimintakyvyltään 

heikkojen oppilaiden osuuden. Tiedot ovat saatavilla 

alueellisesti. Syksyn 2021 valtakunnallisten tulosten pe

rusteella noin 40 prosentilla oppilaista fyysinen toiminta

kyky on huolestuttavalla tasolla, jolloin heillä voi olla vai

keuksia selviytyä väsymättä arjen toiminnoista. 

Alueelliset erot ovat myös merkittäviä, sillä heikon toi

mintakyvyn oppilaiden osuus vaihtelee maakunnittain 

32 prosentista 51 prosenttiin, kun huomioidaan ikä- ja 

luokkatasot. Kuntatasolla vaihtelu on vielä suurempi. 

Alueellisesti ja paikallisesti raportoidut tulokset antavat 
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Kuvio 7. Olkapäiden liikkuvuus, oikea käsi ylhäällä. 

toimijoille mahdollisuuden suunnata toimenpiteitä kehit

tämistä vaativille toimintakyvyn osa-alueille. Sotkanetis

tä löytyvien summaavien indikaattoritietojen lisäksi varsi

naiset Move!-tulokset kootaan valtakunnalliseen lasten ja 

nuorten liikunnan tietokantaan, jossa niitä voi myös tar

kastella alueellisesti. 

Tulosten hyödyntäminen ja toimintakyvyn 
kehittäminen keskiöön 

Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move! on 

monipuolinen pedagoginen työkalu oppilaiden toimin

takyvyn kehittämiseksi peruskouluissa. Move!-mittaus

tietoa voidaan ensinnäkin hyödyntää peruskoulujen lii

kunta- ja terveyskasvatuksessa, kouluterveydenhuollossa 

viides- ja kahdeksasluokkalaisten laajoissa terveystarkas

tuksissa. Lisäksi sillä on käyttöä valtionhallinnossa, maa

kunnissa ja kunnissa terveyden ja hyvinvoinnin edistä

mistoimenpiteiden kehittämisessä ja seurannassa. 

Lasten ja nuorten toimintakyvyn ja liikkumisen edis

tämiseksi tarvitaan systeemistä lähestymistapaa ja yh

densuuntaisia sekä vaikuttavia toimenpiteitä niin yksilön 

kuin yhteiskunnan tasolla. Koska kyse on merkittäväs

tä kansanterveydellisestä ja myös kansantaloudellisesta 

haasteesta, tarvitaan sen ratkomisessa kaikkia hallinnon

aloja. Keskeisiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi fyysistä ak

tiivisuutta tukevan ympäristön edistäminen sekä fyysis

tä aktiivisuutta tukevien varhaiskasvatus-, koulutus- ja 

sosiaali- ja terveyspalveluiden vahvistaminen. 
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Kuvio 8. Olkapäiden liikkuvuus, oikea käsi ylhäällä. 

Move!-järjestelmän kivijalka on alusta asti ollut oppi

laista välittäminen ja heidän kannustamisensa fyysises

tä toimintakyvystä huolehtimiseen. Siinä työssä erityisen 

tärkeää on osaava ja määrältään riittävä liikuntakasvatus, 

joka mahdollistaa toimintakyvyn eri osa-alueissa kehitty

misen sekä laajemminkin kiinnittymisen fyysisesti aktii

viseen elämäntapaan. 

MIKKO HUHTINIEMI, LitM 

kehittämispäällikkö 
liikuntatieteellinen tiedekunta 
Jyväskylän yliopisto 

LINKIT 

Valtakunnalliset ja maakunnalliset Move!-tulokset: www.oph.fi/move 

Kuntakohtaiset Move!-tulokset: www.liikuntaindikaattorit.fi 

Fyysisen toimintakyvyn indikaattori: www.sotkanet.fi 
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