Move! osana kouluterveydenhuoltoa
Marke Hietanen-peltola
9.12.2020
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

1) kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä
kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta
kolmen vuoden välein;
2) vuosiluokittain oppilaan kasvun ja kehityksen sekä
terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen;
3) oppilaan vanhempien ja huoltajien kasvatustyön
tukeminen;
4) oppilaan suun terveydenhuolto, johon sisältyvät suun
terveystarkastukset vähintään kolme kertaa ja yksilöllisen
tarpeen mukaisesti;

Kouluterveydenhuolto

5) oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen
tunnistaminen ja tukeminen sekä pitkäaikaisesti sairaan
lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden
oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa
jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen;
6) oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset
erikoistutkimukset.

Kunnan on kouluterveydenhuoltoa järjestäessään toimittava yhteistyössä
vanhempien ja huoltajien kanssa sekä muun oppilashuolto- ja opetushenkilöstön
ja muiden tarvittavien tahojen kanssa
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Miksi Move! on osa laajaa terveystarkastusta?







Tarkastukseen on kutsuttu
molemmat vanhemmat ja ainakin
toinen vanhempi osallistuu.
Toteuttamiseen osallistuu sekä
terveydenhoitaja että lääkäri
Käsitellään lapsen, vanhempien ja
koko perheen terveyttä ja
hyvinvointia ja niihin vaikuttavia
tekijöitä laaja-alaisesti eri tahojen
näkökulmasta
Toteuttaminen edellyttää hyvää
vuorovaikutusta ja luottamusta
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Laajoissa terveystarkastuksissa
on vahva perhenäkökulma
• Lähtökohtana koko perhe
• Perheen hyvinvointi

• Laaja näkökulma terveyteen ja hyvinvointiin
• Mielenterveys, kehitysympäristöt, sosiaalinen tuki ja
elintavat

• Asiakkaiden näkökulma
• Mielipiteet, huolet, voimavarat, yksilölliset tarpeet ja
osallisuus

• Jatkumo
• Terveysseurannan ja terveysneuvonnan jatkumo
odotusajalta työelämän kynnykselle
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Laajan terveystarkastuksen sisältö
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Terveystarkastus toimintaa ohjaa
tarvelähtöisyys ja yksilöllisyys
•

Ei ole tarkoitus, että aihepiirejä käydään rutiininomaisesti läpi !

•

Perheen tarpeet keskustelun lähtökohtana

•

Esitietolomakkeilla selvitellään tarpeita etukäteen

•

Tarvittaessa voidaan keskittyä yhteen perheelle ajankohtaiseen asiaan ja palata muihin myöhemmin

•

Myös terveysneuvonta on tarvelähtöistä ja yksilöllistä

•

Käynnistyy lapsen ja perheen esille tuomista asioista tai terveystarkastuksessa tunnistetuista tarpeista
ja huolen aiheista.

•

Terveysneuvonnassa otetaan huomioon ennakoitavissa olevat tarpeet esim. lapsen kehitysvaiheisiin ja
perheen muutoksiin liittyvät

•

Terveysneuvonta kohdennetaan koko perheelle: vanhemmille ja lapselle tämän ikävaihe huomioiden
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Fyysistä aktiivisuutta lähestytään teemana
monin eri tavoin terveystarkastuksissa
5 lk
oppilas

Vanhem
-mat

8 lk
oppilas
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Move! tuo paljon mahdollisuuksia
kouluterveydenhuollon työhön
• Fyysistä toimintakykyä voidaan
tarkastella objektiivisemmin kuin
aiemmin
•
•

Sanoitus
Eri osa-alueet

•

Move-sivut tarjoavat hyvää
materiaalia neuvonnan tueksi

•
•

Seuranta 58 lk
Puheeksioton työväline

”Odottamattomia
hyötyjä/vaikutuksia”
• Työkalu
• Vanhemmuuden tukemiseen
• Itsetunnon tukemiseen
• Sitkeyden, pitkäjännitteisyyden
tukemiseen
• Perheen vuorovaikutuksen ja yhteisen
puuhailun tukemiseen
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Miltä Move yhteistyö kouluterveydenhuollon
vinkkelistä näyttää?
(2016 2020)
• Yhteistyössä ja käytänteissä on suuria paikallisia eroja
•

•
•
•

tietotaso ja osaaminen Moven suhteen vielä paikallisesti vaihteleva, sekä opettajilla että
kouluterveydenhuollon toimijoilla
yhteistyökäytänteistä sopiminen vaihtelevaa ja jää vielä usein ”persoonista” riippuvaiseksi
tarvitaan koulukohtaisia koosteita , joita voisi verrata valtakunnalliseen tasoon ja pohtia
koulun opiskeluhuoltoryhmässä tarvittavia toimenpiteitä osana koulun yhteisöllistä
opiskeluhuoltotyötä
tarvitaan sopimista siitä, mitä koulu voi tarjota yksittäiselle oppilaalle tuloksen pohjalta
(kerhoja, taukoliikuntaa). Entä kunnan liikuntatoimi tai seurat?

• Hyvää yhteistyötä on jo nyt syntynyt monin paikoin ja kouluterveydenhuollon
ja liikunnanopetuksen yhteinen päämäärä kirkastunut
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Tuloksista (2016):
•

Kouluterveydenhuollolle poikien lihaskireydet ja jäykkyys ovat tuttuja havaintoja ryhdin
tutkimukseen liittyvästä etutaivutuksesta. Vaikuttaako tulos liikunnan opetukseen?

toiveita:
•

Vanhemmille tiedottaminen vahvemmaksi; esim. osia Move- mittauksista vanhemmille
kokeiltavaksi vanhempainillassa tms. Sitouttaa keskustelemaan lapsen tuloksista kotona.

•

Laaditaan malli Move-mittaus kokonaisuuden hyvästä toteutuskäytännöstä koulussa. Sisältäen
mittauksen teknisen toteutuksen lisäksi:
• opettajan ja kouluterveydenhuollon (koulu- ja/tai kuntakohtaisen) yhteisen prosessin
suunnittelun
• vanhemmille tiedottamisen
• sopimisen tarjottavasta tuesta liikunnan lisäämiseen
• ohjeet miten koulukohtaisia tuloksia hyödynnetään monialaisessa opiskeluhuoltotyössä ja
kunnan liikuntatoimessa.
• vinkkejä miten oppitunneilla voidaan hyödyntää tuloksia (Move!-palautteen hyödyntäminen)
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Move! on täynnä
mahdollisuuksia
- käytäthän ne!

Move! on
oppilaiden ja vanhempien
opettajien ja kouluterveydenhuollon
koulun ja kunnan yhteinen juttu

Kiitos!
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