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Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuus

rekisteröityneet 
koulut / kunnan 
kaikki koulut

• 2114 peruskoulua 284 kunnasta
• 88 % kaikista peruskouluista
• 91 % Suomen kunnista
• 91 % kaikista oppilaista

• 144 toisen asteen oppilaitosta*

• 86 lukiota
• 40 ammatillista oppilaitosta
• 11 korkeakoulua
• 7 kansanopistoa
• n. 150 000 opiskelijaa (oman ilmoituksen mukaan)
*kaksi kuntayhtymää, joissa useita toimipisteitä

• 1667 Varhaiskasvatusyksikköä
• 88 Kuntatasoista toimijaa
• 126 Perhepäivähoidon tiimiä  
• 153 Kunnasta yksiköitä mukana ohjelmassa
• ~132 500 lasta (n. 50 % kohderyhmästä)



Liikkuva koulu -ohjelman toimenpiteiden 
piirissä
• Ilo kasvaa liikkuen

oNoin 132 500 lasta

• Liikkuva koulu
oNoin 496 000 lasta ja nuorta

• Liikkuva opiskelu
oNoin 150 000 opiskelijaa

• Toimenpiteiden piirissä 
yhteensä noin 778 500 lasta ja 
nuorta



Liikkuva koulu toimintakulttuuria 
muuttamassa

• aktiivinen ja viihtyisä koulupäivä –
hyvinvoiva koululainen

• oppilaiden osallisuus
• oppiminen
• lisää liikettä – vähemmän istumista.

• Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa 
koulupäivää
omalla tavallaan
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Tutkimukset:

Soini ym. 2013

Matarma ym. 2016

Tammelin ym. 2015

Kantomaa et al. 2016

Tausta: Reipas liikunta eri 
ikävaiheissa

min/päivä

Lähde: Kiihtyvyysanturimittaukset eri tutkimuksissa, 2009─2015, LIKES

Ilo kasvaa 
liikkuen Liikkuva koulu   

Liikkuva opiskelu



Varhaiskasvatus: ILOA, LEIKKIÄ JA 
YHDESSÄ TEKEMISTÄ

Nina Korhonen, asiantuntija
Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma



Ilo kasvaa liikkuen –ohjelman tavoitteena on 
mahdollistaa jokaiselle lapselle päivittäinen 
mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon 
aktiivisessa toimintaympäristössä.

22.12.2017 MATTI MEIKÄLÄINEN



Fyysinen aktiivisuus varhaisvuosina
• Päiväkotipäivät fyysisesti varsin passiivisia.

• Noin 60 % päivähoitopäivästä (klo 8-16) on 3–6-vuotiailla fyysisesti passiivista toimintaa, kuten 
istumista, kynän käyttöä ja syömistä. 

• Noin 20 % on vapaata sisäleikkiä ja noin 20 % vapaata ulkoleikkiä, josta suuri osa ei sisällä 
fyysisesti aktiivista tekemistä.

• Ohjattua sisäliikuntaa päiväkodeissa hyvin vähän.

22.12.2017 MATTI MEIKÄLÄINEN



Liikkuminen vahvoina kirjauksina uusissa varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa

Varhaiskasvatuslaki (2015) 

Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet 2017 sekä 

Esiopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet 2016

Fyysisen aktiivisuuden 
suositukset –Iloa leikkiä ja 
yhdessä tekemistä 2016

Ilo kasvaa liikkuen ohjelma 
2015

•tukimateriaalia ja työkaluja

•vertaistukea ja seminaareja

•hyvien käytäntöjen jakamista

•valtakunnallinen verkosto

•oman työn kehittämistä





Peruskoulujen Liikkuva koulu –toiminta 



Koulupäivän 
aikainen 
liikunta

Aivojen 
rakenne ja 
toiminta

Uni Motoriset 
taidot

Ravinto Vuorovai
kutus

Oppiminen

Esimerkkinä oppiminen: Liikunnan vaikutus 
oppimiseen välittyy monen eri tekijän kautta





Oppilaiden osallistumisen ja osallisuuden 
kokemuksista



Missä olemme sisältöjen muuttamisessa – oppilaiden 
arviot

Oppilaiden arviot siitä, 
toteutuvatko nämä asiat 
heidän koulussaan 
(LIITU 2016)



Koettu kouluyhteisöasema - nuoren käsitys 
arvojärjestyksestä verrattuna muihin oppilaisiin

Katja Rajalan väitöskirja-aineistot: Liikkuva koulu –kärkihankeraportin osajulkaisu



Toimenpide-indikaattorit: 
Kouluterveydenhoitaja mukana liikkumisen 
edistämisessä



Toimenpide-indikaattorit: Vähän liikkuvien 
kohdennetut toimenpiteet



WWW.LI IKKUVAOPISKELU.FI

Liikkuva opiskelu
– liikkumista ja opiskelukykyä
edistävä toimintakulttuuri

JOHANNA KUJALA, johanna.kujala@oph.fi



Liikkuva opiskelu -toiminnan 
tavoitteet

• Lisätä opiskelijoiden liikkumista ja 
opiskelukykyä kehittämällä aktiivista 
toimintakulttuuria oppilaitoksissa

• Mitä tavoitellaan?
• Parempaa oppimista
• Vahvempaa osallisuutta
• Tiiviimpää yhteisöllisyyttä
• Lisää opiskeluintoa
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Mitä Liikkuva opiskelu -toiminta voi olla?

• Mielekästä tekemistä välitunneille
• Liikuntasali ja välineitä käytössä

• Vähän liikkuville opiskelijoille 
henkilökohtaista neuvontaa

• Opiskelijoiden ja henkilöstön yhdessä 
liikkuminen

• Osana oppimista ja opintoihin 
integroimista (esim. yrittäjyys, 
välineiden tekeminen, viestintä)

• Osa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa



Opiskelijat liikuttajina

• Liikuntatutorointi

• Välituntiliikunnan ja kerhojen 
ohjaaminen

• Opiskelijoiden tekemät projektit

• Tapahtumien ja tempausten 
järjestäminen

• ”Meidän lukiossa opiskelijat kalustivat 
ja maalasivat itselleen taukotilan, jossa 
voi pelata esim. biljardia.” 



Aktiivisiin opiskelumatkoihin ja vapaa-aikaan kannustaminen

• Opiskelumatkat kävellen tai fillarilla
• Tukevat olosuhteet
• Kannustaminen

• Vapaa-ajan liikkumismahdollisuudet
• Yhteistyö alueen muiden 

toimijoiden kanssa, esim. kunta, 
yritykset, järjestöt, seurat

• ”Meidän lukiolaiset saavat käydä 
läheisellä kuntosalilla euron 
kertamaksulla”



Jokainen oppilaitos 

omalla tavallaan

Jokainen opettaja 
omalla tavallaan

Yhdessä 
opiskelijoiden 
kanssa



Osallisuus läpileikkaava teema kaikissa ohjelmissa ja 
liikunta toimii välineenä henkilöstön ja 
lasten/nuorten vuorovaikutuksen parantamiseen



WWW.LIIKKUVAOPISKELU.FI



Budjettiriihi 29.8.2018
• ”Hallituksen kärkihankkeena on vuosina 2015-2018 toteutettu 

Liikkuva koulu–ohjelmaa, jonka tavoitteena on ollut tuoda tunti 
liikuntaa päivässä jokaisen peruskoululaisen päivään. Ohjelma on 
onnistunut erinomaisesti ja se on saavuttanut noin 90 prosentin 
kattavuuden kunnista, peruskouluista ja peruskoululaisista. Liikkuva 
koulu –ohjelma laajennetaan toisen asteen opiskelijat kattavaksi 
Liikkuva opiskelu –ohjelmaksi, jota rahoitetaan vuonna 2019 
yhteensä 2,8 miljoonalla eurolla.”



Valtion liikuntaneuvoston lausunto valtion 
talousarviosta 2019
1) Valtion liikuntatoimen budjetti 2019 – budjettivaroista tulisi 

kohdentaa 3 M€ Liikkuva varhaiskasvatus -pilottiin 

• Liikkuva koulu -ohjelman toimintamallin mukaisesti tulisi käynnistää 
Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman pilotti, johon tulisi kohdistaa 
3 M€ vuodelle 2019. Pilottivaiheen avulla voidaan luoda seuraaville 
vuosille edellytykset varhaiskasvatuksen 
liikunnallistamistoimenpiteiden ulottamiseksi kaikkiin maamme 
varhaiskasvatusyksiköihin.



OKM:n lausunto 12.10. VLN kannanottoon:

• ”Ministeriö yhtyy liikuntaneuvoston näkemykseen siitä, että 
Liikkuva varhaiskasvatus – hanke tulisi saada käyntiin ja sille 
tulisi löytää rahoitus samaan tapaan kuin vuoden 2019 
talousarviossa on rahoitus Liikkuva opiskelu – hankkeelle. Vuoden 
2019 talousarvion valmistelun yhteydessä jouduttiin kuitenkin 
määrärahojen puutteen vuoksi tekemään valinta edellä mainittujen 
hankkeiden välillä ja tällöin päädyttiin priorisoimaan Liikkuva 
opiskelu – hanketta, koska siinä on jo takana kahden vuoden 
menestyksekäs pilottijakso ja koska erityisesti ammatillisen 
koulutuksen puolella liikkumattomuushaaste on poikkeuksellisen 
suuri.”



Lisätietoja ja ideoita

liikkuvakoulu.fi


