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Kouvolan MOVE! toimintamalli

Move!-koulutukset 
opetus- ja 

terveydenhuollon-
henkilöstöille

Tulevan vuoden Move!-
toteutuksen 

suunnittelu keväällä

Move! -liikkeiden 
harjoittelu ja ennakko-

tiedottaminen

Move!-tiimit 
toteuttavat mittaukset 

elo-syyskuussa

Opettaja/terveydenhoitaja 
antaa palautetta 
toimintakyvyn 
kehittymisestä

Oppilas saa eväitä oman 
toimintakyvyn 
arviointiin ja 

kehittämiseen

Tulokset kirjataan 
valtakunnalliseen 
tietojärjestelmään 
syyskuun loppuun 

mennessä

Opettaja hyödyntää 
ryhmän tuloksia 

opetuksen 
suunnittelussa

Tieto siirtyy 
terveydenhoitajalle 

huoltajan luvalla

Terveydenhoitaja  ja 
lääkäri keskustelevat 
tuloksista lapsen ja 

huoltajien kanssa osana 
5. ja 8. luokkien laajoja 

terveystarkastuksia

Liikun-lähete vähän 
liikkuville lapsille

Huoltajien tiedon 
lisääminen 

kohtaamistilanteissa

Move!-tulokset koulun 
seuraavan vuoden 

suunnitelmiin

Kuntakohtaisten 
tulosten tarkastelu 

Move!-ohjausryhmässä 
ja toimenpiteiden 

suunnittelu 
kuntasektorilla

Yhteistyö kunnan 
toimijoiden ja 

kolmannen sektorin 
kanssa

Toiminnan arviointi ja 
kehittäminen

Move!-mittausten suorittaminen

Tulosten siirtyminen toimenpiteisiin

Oppilaan toimintakyvyn edistäminen

Move!-tulosten hyödyntäminen yhteisössä



Move-mittauksen suunnittelu

• Terveydenhoitaja on mukana koulun Move- tiimin toiminnassa

• Keväällä ensimmäinen tiimin suunnittelupalaveri Move- mittaukseen 
liittyen

• Mietinnässä Move-mittaukset jo 4lk:n ja 7lk:n keväällä

• Suunnittelupalaverissa suunnitellaan Move- mittauspäivä/tunnit, 
aikataulu päivän suhteen ja mittauspisteiden vastuuhenkilöt

• Näistä kirjallinen suunnitelma jokaiselle osallistujalle

• Suunnittelussa hyvä huomioida laajojen terveystarkastuksien 
aikataulut

• Kouvolassa uusilla terveydenhoitajilla kerran vuodessa mahdollisuus 
osallistua kaupungin järjestämään Move- koulutukseen

• Kouluterveydenhoitajissa nimetty/nimetyt Move- vastaavat



Move-mittaukseen osallistuminen ja
mitä mittauksen jälkeen

• Terveydenhoitaja pyrkii osallistumaan Move- päivään koululla 
sovittujen käytäntöjen mukaisesti esim. Liikkuvuus- osio tai työparina 
jossakin muussa osiossa

• Tutustutaan oman testipaikan sääntöihin ja ohjeisiin
• MOVE! Opetushallitus

https://beta.oph.fi/fi/move/

• Kouluterveydenhuollon Move!- kansio

• Kouvolan kaupungin koulujen Move!- kansio

• Opettaja tai LV toimittaa luvan saaneet luokkansa tulospaperit 
terveydenhoitajalle

https://beta.oph.fi/fi/move/


Terveydenhoitajan työvälineeksi tehty 
Move- kansion sisällysluettelo

• Ohje Move- tulosten kirjaamisesta potilastietojärjestelmään

• Perehdytys- sivu

• Move- liikkeet

• Move- palaute oppilaalle ( työntekijän käyttöön)

• Move- palaute huoltajalle (työntekijän käyttöön)

• Move- liikuntavinkit jaettavaksi

• Mikä lasta liikuttaa – esite

• Move treeni- esitteet
• Move- kestävyysvinkit
• Alavartalon liikkuvuustreeni

• Ylävartalon liikkuvuustreeni

• Lihasvoimatreeni oman kehon painolla
• Lihasvoimatreeni kuntosalilla yläkoululaisille

• Move- nettisivut linkit

• Liikun- lähete ohjeistus

Materiaalit työstetty kouluterveydenhuollon Move- tiimien ryhmätyönä



Moven puheeksiotto terveydenhoitajan luona

• Terveydenhuollon tavoitteet;
• vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen 

toimintakykyyn ja hyvinvointiin

• ohjata oppilas ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys

• ohjata oppilas kehittämään omaa toimintakykyä konkreettisilla vinkeillä

• Aloitetaan keskustelu oppilaan omasta ajatuksesta mittauksista 
ja vahvuuksien korostamisesta

• Jatketaan keskustelua Move- testin osa-alueista ja pohditaan 
mahdollisia kehittämiskohteita kannustavassa hengessä

• Kirjataan tulos erillisen Fraasi- ohjeiden mukaisesti ( työn alla)



Materiaalia hyödynnettäväksi MOVE!- kansiosta

• Move- palaute oppilaalle 
( työntekijän käyttöön)

• Hyödynnetty Move! 
Opetushallituksen tekemää 
materiaalia
https://www.oph.fi/fi/move

https://www.oph.fi/fi/move


Moven puheeksiotto koululääkärin vastaanotolla

• Kerrataan Move-mittauksen tarkoitus ja aloitetaan keskustelu 
vahvuuksista

• Terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät yhteistyötä ja sopivat työnjaon etukäteen

• Huomioidaan terveydenhoitajan kirjaus ja jatketaan keskustelua 
perheen tarpeisiin perustuen

• Tehdään tarvittaessa jatkosuunnitelma/ sovitaan vanhemman kanssa 
yhteinen tavoite 

• Esimerkiksi fysioterapeutin käynnistä, LIIKUN- lähetteestä tai jatkokäynnistä 
terveydenhoitajan luona

• Lääkäri kirjaa Moven erillisen Fraasi- ohjeiden mukaisesti ( työn alla)

• Moven tulospaperi palautetaan oppilaalle



Materiaalia hyödynnettäväksi MOVE!- kansiosta

• Move- liikkeet

• Move- palaute huoltajalle ( työntekijän käyttöön)

• Mikä lasta liikuttaa- esite

• Move- liikuntavinkit

• Move- treeni- esitteet

• Move- nettisivujen hyödyntäminen ohjauksessa



Move- liikkeet



Move- palaute huoltajalle 
( työntekijän käyttöön)

• Move- palaute huoltajalle 

(työntekijän käyttöön)

Hyödynnetty Move! 

Opetushallituksen tekemää 

materiaalia

https://www.oph.fi/fi/move

https://www.oph.fi/fi/move


Liikkuvakouvola.fi



Move- liikuntavinkit kotiin jaettavaksi



Move- treeni - esitteet

• MOVE-TREENIT

https://www.tervekoululainen.

fi/opetusmateriaalit/tyokaluja-

teemoittain/move-treenit

• Sivustolta löydät Move! –

treeniohjelmat: treenivideot 

ja suoritusohjeet kuvitettuina 

pdf- tiedostoina

• Lihasvoimaa kehon 

oman painolla

• Lihasvoimaa kuntosalilla

• Liikkuvuutta ylävartaloon

• Liikkuvuutta alavartaloon

• Move!- kestävyysvinkit

https://www.tervekoululainen.fi/opetusmateriaalit/tyokaluja-teemoittain/move-treenit


Move - nettisivut
• MOVE! Opetushallitus

https://beta.oph.fi/fi/move

• MOVE-TREENIT
https://www.tervekoululainen.fi/opetusmateriaalit/tyokaluja-teemoittain/move-treenit

• Liikkuva Kouvola
https://liikkuvakouvola.fi/

• Terve koululainen sivusto
https://www.tervekoululainen.fi/opetusmateriaalit/tyokaluja-teemoittain/tyovalineita-terveydenhoitajille/

• Vauhti virkistää- kortti
https://www.tervekoululainen.fi/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/teko-vauhti-virkistaa-kortti.pdf

• Istumisen tarkistuskortti
https://www.tervekoululainen.fi/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/TEKO-istumisen-tarkistuskortti.pdf

• Feet Energy-tehtävälehtinen (pdf) 
https://www.tervekoululainen.fi/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/UKK-FeetEnergy-kotitehtavat-lehtinen-nettiin.pdf

YouTube-videot

• Feet Energy- UKK instituutti (yläkoulu)
https://www.youtube.com/watch?v=Q22XOs1DEtM

• Liikuntavideo koululaisille: https://www.youtube.com/watch?v=2ZWr7tJd-A0 (opinnäytetyö)

• Liikunnallinen lapsuus (huoltajille suunnattu video): https://www.youtube.com/watch?v=XcmhEHq4xv8 (opinnäytetyö)

• Terveurheilija Youtube-kanava
https://www.youtube.com/user/Terveurheilija

https://beta.oph.fi/fi/move
https://www.tervekoululainen.fi/opetusmateriaalit/tyokaluja-teemoittain/move-treenit
https://liikkuvakouvola.fi/
https://www.tervekoululainen.fi/opetusmateriaalit/tyokaluja-teemoittain/tyovalineita-terveydenhoitajille/
https://www.tervekoululainen.fi/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/teko-vauhti-virkistaa-kortti.pdf
https://www.tervekoululainen.fi/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/TEKO-istumisen-tarkistuskortti.pdf
https://www.tervekoululainen.fi/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/UKK-FeetEnergy-kotitehtavat-lehtinen-nettiin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Q22XOs1DEtM
https://www.youtube.com/watch?v=2ZWr7tJd-A0%20
https://www.youtube.com/watch?v=XcmhEHq4xv8%20
https://www.youtube.com/user/Terveurheilija


LIIKUN-lähete

• Kaikille Kouvolan kuntalaisille avoin ja maksuton neuvontapalvelu, jossa tuetaan 
mm. liikunnan aloittamiseen ja ohjataan liikunnalliseen/ aktiiviseen elämäntapaan

• Liikuntaneuvojilla ei toistaiseksi ole käyttöoikeuksia terveyspuolen Lifecaren 
potilastietojärjestelmään. Asia selvityksen alla.

• Lähettävä taho laittaa lähetteen turvasähköpostilla suoraan liikuntaneuvojalle
• Asiakkaan yhteystiedot, tulosyy ja liikkumiseen vaikuttavat sairaudet
• Liikuntaneuvoja ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja varaa ajan

• Lapsilla ja nuorilla oma työntekijä 

• Henkilökohtaiset neuvontakäynnit 2-3 krt, noin 45min aika, prosessinkesto 2-12kk

• Neuvonta sisältää;
lähtötilanteen kartoitus, terveys ja liikuntatietoutta, liikuntamahdollisuuksien 
esittely, Inbody - kehonkoostumismittaus halutessa, henkilökohtainen 
liikuntasuunnitelma ja tarv. ohjaus ravitsemusterapeutti/fysioterapeutti





Move- ryhmätulosten hyödyntäminen 
yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä

• Koulun välituntitoiminta
• Välinevuokraamo

• Välituntiliikuttajat

• Yläasteella liikuntavälkkä

• Liikuntakerhot
• Alakoululla 3.sektorin kanssa toteutettavat liikuntakerhot

• Yläkoululaisten liikuntakerho 1 krt/vko 7.oppitunnilla

• Vanhempaintapaamiset/ illat
• Luokkayhteenvedon hyödyntäminen

• Luokkakohtaiset kilpailut/ yhteinen tavoite luokassa
• Esim. punnerrushaaste, ruutuajan seuranta, ”Mansikkamaraton”



KIITOS!


