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Esipuhe
Yhteiskunnallinen tietoisuus lasten ja nuorten fyysisen ak-
tiivisuuden, liikunnan ja liikkumisen sekä laajemmin hyvin-
voinnin merkityksestä on kehittynyt huomattavan nopeasti 
2010-luvulla. Valtionhallinto on reagoinut näihin monimuo-
toisiin ja laajaa toimijakenttää koskettaviin kysymyksiin. 
Konkreettisena esimerkkinä tästä on Liikkuva koulu -ohjel-
ma.

Liikkuva koulu on kehittynyt kahdeksan vuoden aikana pie-
nestä pilottihankkeesta liikunnan edistämisohjelman kaut-
ta hallituksen kärkihankkeeksi. Ohjelma on edennyt hyvien 
käytäntöjen kokeilusta monipuoliseksi liikunnan edistämi-
seksi koulussa. Tässä raportissa tarkastellaan ohjelmako-
konaisuuden näkökulmasta toimintakulttuurin muutokseen 
tähtäävää prosessia ja sen tuloksia. 

Nykyisen hallituskauden tavoitteeksi asetettiin Liikkuvan 
koulun laajentaminen valtakunnalliseksi koskemaan kaikkia 
peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria. Kattavuutta ja rekisteröi-
tyjen koulujen määrää koskevat yksityiskohtaiset välitavoit-
teet ovat olleet luettavissa eduskunnan kullekin vuodelle 
vahvistamista valtion talousarvioista. Nämä tavoitteet on 
saavutettu.

Nyt mukana on yli 2 000 peruskoulua ja monia kumppaneita 
erilaisissa rooleissa ja verkostoissa. Ohjelmaa on toteutettu 
käytännön tasolla kunkin koulun ja kunnan omista lähtökoh-
dista. Toteutuksen taustalle ja ympärille on koottu joukko 

toimijoita, jotka ovat halunneet tukea koulujen perustoimin-
taa. Koulujen toiminnan tunnistaminen ja monien toimijoi-
den yhteistyö on ollut menestystekijä.

Oppilaiden hyvinvoinnin edistämistyö jatkuu kouluissa ja 
kunnissa niiden omilla panostuksilla. Liikkuva koulu -ohjelma 
jatkaa koulujen ja kuntien tukena opetus- ja kulttuuriminis-
teriön linjauksen mukaisesti: ”Peruskoulujen Liikkuva koulu 
-toiminnan kehittäminen ja tukeminen jatkuu valtakunnal-
lisesti, alueellisesti ja kuntatasolla myös kärkihankevaiheen 
jälkeen. Koulupäivän liikunnallistamista tuetaan koordinaa-
tion, koulutuksen ja osaamisen kehittämisen, verkostoitumi-
sen, materiaalien, tutkimuksen ja viestinnän keinoin.”

Vuoden 2019 aikana jatketaan myös Liikkuva koulu -rapor-
tointia ja tuodaan esiin monimuotoisia paikallisia ja alueelli-
sia tapoja ja keinoja, joilla Liikkuva koulu -ohjelmaa on toteu-
tettu. Valtion liikuntaneuvosto tekee ohjelman toteutuksesta 
kärkihankkeena erillisen arvioinnin.

Antti Blom
Ohjelmajohtaja



3

Annaleena Aira, Antti Blom, Matti Hakamäki, Harto Hakonen, Eino Havas, Virpi Inki-
nen, Nina Korhonen, Johanna Kujala, Katariina Kämppi, Kaarlo Laine, Kati Lehtonen, 
Noora Moilanen, Kirsi Naukkarinen, Jenny Söderman, Tuija Tammelin, Salla Turpeinen

Työryhmä:

Toimittajat: 
Annaleena Aira, Salla Turpeinen & Kaarlo Laine

Valtakunnallinen verkosto koulujen toiminnan tukena
Liikkuva koulu -ohjelman kehittyminen ja kärkihankkeen toteutus 

Sisällysluettelo

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 355
ISBN (pdf) 978-951-790-472-8 | ISSN 2342-4788
ISBN (nid.) 978-951-790-473-5 | ISSN 0357-2498 
LIKES-tutkimuskeskus 2019

Graafinen suunnittelu ja taitto:   
Brand Machine - Joonas Ojala, Tuomas Kämäräinen

Painatus: 
Painotalo Plus Digital

Liikkuva koulu -ohjelma
Kärkihankkeen tavoitteet

Liikkuva koulu -ohjelman toteutukseen valittu toimintatapa

Ohjelman vaiheet
Tausta ja valmistelu
Pilottivaihe 2010–2012
 Ensimmäiset 25 Liikkuvaa koulua
 Pilottivaiheen verkostot
 Tutkimus ja seuranta pilottivaiheessa
Ohjelmavaihe 2012–2015
 Toiminta laajenee merkittävästi
 Tavoitteena aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät
 Ohjelmavaiheen verkostot
 Liikkuva koulu perusopetuksen opetussuunnitelmissa
 Liikkuva koulu opettajien koulutuksessa
 Tutkimus ja seuranta ohjelmavaiheessa
Kärkihankevaihe 2015–2018
 Kärkihankestatuksen merkitys
 Kärkihankkeen verkostot

 Talous
 Liikkuva opiskelu
 Ilo kasvaa liikkuen
 Tutkimus ja seuranta kärkihankevaiheessa

Miten Liikkuva koulu -ohjelma etenee hallitusohjelmasta  
peruskoululaisen liikkumiseen
Hallitusohjelma
Keskushallinto
Aluehallinto
Kunnat
Koulut

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen
Yhdenvertaisuuden edistäminen

Viestin levittäminen
Liikkuva koulu -viestintä
Kansainvälinen yhteistyö

Liikkuva koulu -ohjelman vaikutusten tarkastelua

Lähdeluettelo

7

13

58

70

76

86
102

16

59
60
61
64
68

71
74

77
83

18
19

22

25

28
29

30
34

36

37

43
44

52

51

54

56

5
4

27

40



4

Liikkuva koulu -ohjelma
Liikkuva koulu -ohjelma on osa Suomen hallitusoh-
jelman (2016–2018) osaamisen ja koulutuksen kärki-
hanketta. Liikkuva koulu on alkanut pilottivaiheella 
21 kunnassa kaudella 2010–2012, ja ohjelmavaiheessa 
2012–2015 ohjelma laajeni 171 kuntaan. 

Kärkihankkeen tavoite valtakunnallisesta kattavuu-
desta on toteutunut erinomaisesti. Vuoden 2018 lo-
pussa ohjelmassa oli mukana 289 Suomen kuntaa eli 
93 % kunnista. 

Tavoitteen saavuttamiseen ovat vaikuttaneet sekä 
kärkihankevaiheessa tehty työ ja koulutuksen järjes-
täjille osoitetut avustukset toiminnan kehittämisek-
si että kärkihankevaihetta edeltäneet toimenpiteet. 
Liikkuvan koulun pilotti- ja ohjelmavaihe ovat luo-
neet vahvan pohjan, jolle kärkihanke on voitu raken-
taa. 

Liikkuva koulu -ohjelmassa on mukana 
93 % Suomen kunnista

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelma (Ratkai-
sujen Suomi 2015) nosti yhteen Osaamisen ja koulu-
tuksen kärkihankkeista Liikkuva koulu -ohjelman. 
Hallitusohjelman tavoitteeksi kirjattiin ”Liikutaan 
tunti päivässä esimerkiksi laajentamalla Liikkuva 
koulu -hanke valtakunnalliseksi”. Tässä julkaisussa 
tarkastellaan Liikkuva koulu -ohjelman toteutusta 

osana kärkihanketta ja ohjelman laajenemista valta-
kunnalliseksi. Vuonna 2019 ilmestyvässä toisessa jul-
kaisussa tarkastellaan lähemmin koulujen Liikkuva 
koulu -toimintaa. 

Julkaisun aineistoina on käytetty vuosina 2010–2018 
kerättyä monimenetelmäistä seuranta-aineistoa 
Liikkuva koulu -ohjelmasta. 

Julkaisun tarkoituksena on kuvata tehtyä ja piirtää 
kokonaiskuvaa aktiivisempia ja viihtyisämpiä kou-
lupäiviä tavoittelevasta ohjelmasta. Lisäksi julkaisun 
tarkoituksena on kuvata hyviä käytäntöjä ja kitka-
kohtia, joihin ohjelma on törmännyt toiminnan eri 
tasoilla. 
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Kärkihankkeen tavoitteet
Liikkuva koulu -ohjelman kärkihankevaiheen tavoitteita ovat olleet ohjel-
man laajeneminen valtakunnalliseksi ja liikkumisen lisääminen perus-
kouluissa.

Laajeneminen valtakunnalliseksi

Koulut ovat voineet rekisteröityä maksutta Liikkuviksi kouluiksi ohjelman 
verkkosivuilla syksystä 2014 lähtien. Liikkuvaksi kouluksi rekisteröitymi-
nen on valtakunnallisesti kattavaa. 

Vuoden 2018 loppuun mennessä 2 139 peruskoulua eli 90 % kouluista oli re-
kisteröitynyt Liikkuvaksi kouluksi1. Puoli miljoonaa peruskoululaista (92 %) 
kävi koulua Liikkuvassa koulussa. Koulumuodoittain Liikkuvia kouluja on 
91 % alakouluista, 87 % yhtenäiskouluista, 94 % yläkouluista ja 63 % muis-
ta peruskouluista (mm. erityiskoulut). Yhteensä 22 kunnassa (7 %) ei vielä 
ole Liikkuvia kouluja; vastaavasti 191 kunnassa (61 %) kunnan kaikki koulut 
ovat Liikkuvia kouluja. (Liikkuva koulu -rekisteri 2019).
1 Syyslukukauden 2018 koulu- ja oppilasmääriä on verrattu Tilastokeskuksen lukuvuoden 2017–2018 lukuihin. Lukuvuoden 2018–2019 
tilastot päivittyvät kevättalvella 2019, mikä voi muuttaa esitettyjä suhteellisia osuuksia esimerkiksi koulujen lakkautusten myötä.

KUVIO 1 Liikkuvien koulujen määrän kehitys 
2010-2018 (Liikkuva koulu -rekisteri 2019).

92 % Suomen 
peruskoululaisista käy 
koulua Liikkuvassa 
koulussa.

Kärkihanke 
2016–2018
289 kuntaa

100 %

76–99 %

51–75 %

26–50 %

1–25 %

0 %

Liikkuvien koulujen osuus 
kunnan kouluista
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Liikkumisen lisääminen

Kärkihankkeen tavoitteeksi on kirjattu ”liikutaan 
tunti päivässä” (Ratkaisujen Suomi 2015). Liikkuva 
koulu -ohjelman perimmäisenä tavoitteena on kou-
lujen toimintakulttuurin muuttaminen siten, että 
liikkuminen (fyysinen aktiivisuus) koulupäivän ai-
kana olisi mahdollista, hyväksyttyä ja yleistä. Koulun 
toimintakulttuurin muutos on kunnianhimoinen ta-
voite, joka koskettaa koko koulupäivää: välitunteja, 
eri aineiden oppitunteja, koulupäivän yhteydessä jär-
jestettävää kerhotoimintaa, koulumatkoja sekä op-
pilaiden ja henkilökunnan osallisuutta koulupäivän 
aikaisen toiminnan suunnitteluun, järjestämiseen ja 
arviointiin (Kämppi ym. 2018a). 

Liikkumisen tapojen suhteen koulut ovat ohjelmassa 
autonomisia: kukin koulu tekee omat ratkaisunsa, 
jotka sopivat parhaiten sen omaan toimintaympäris-
töön. Yhteisenä tavoitesuuntana voidaan pitää perus-
kouluikäisten fyysisen aktiivisuuden suositusta, jon-
ka mukaan koululaisen on hyvä liikkua koko päivän 
aikana vähintään 60 minuuttia (opetusministeriö & 
Nuori Suomi ry 2008). 

38 % oppilaista liikkuu liikuntasuosituksen mukai-
sesti, ja yhä useampi täyttää liikuntasuosituksen 
vuosien 2010–2018 seurannassa (LIITU 2018; Tulos-
kortti 2018). Koulujen toimintakulttuurin muutosta 
ja koululaisten liikkumista tarkastellaan lähemmin 
omassa julkaisussaan vuonna 2019. Tämän julkai-
sun viimeisessä luvussa tarkastellaan Liikkuva koulu 
-ohjelman tuloksia ja vaikutuksia tiiviisti myös liik-

kumisen näkökulmasta.
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Liikkuva koulu -ohjelman 
toteutukseen valittu 

toimintatapa
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Koulujen toiminta keskiössä
Liikkuvan koulun toimintaperiaatteena on vahva al-
haalta ylös -ideologia. Ohjelma kertoo kouluille tavoi-
tesuunnan: aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä 
sekä lisää liikettä koulupäivään. Koulut ovat itsenäi-
siä ja toteuttavat Liikkuva koulu -toimintaa kukin 
omalla tavallaan. Koulut ovat panostaneet erilaisiin ja 
itse valitsemiinsa liikkumisen edistämisen toimenpi-
teisiin.

Se että koulu saa päättää on yksi näitä 
juttuja, joka on tuottanut Liikkuvasta 
koulusta menestystarinan.
- valtion virkamiehen haastattelu ’’

Tavoitteena aktiivisemmat ja 
viihtyisämmät koulupäivät
Liikkuvan koulun alkuperäisenä tavoitteena oli jal-
kauttaa kouluikäisten liikuntasuositus (opetusmi-
nisteriö & Nuori Suomi ry 2008) kaikkiin Suomen 
peruskouluihin. Ohjelman kuluessa tavoitetta on 
muokattu ja Liikkuvan koulun sisällöllistä ydintä 
on kohdennettu seurannasta saatujen havaintojen 
pohjalta. Ohjelmavaiheessa vuonna 2012 Liikkuvan 
koulun julkilausutuksi tavoitteeksi määriteltiin ak-
tiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät. Tämän 
tavoitteen kautta ohjelman viestinnässä päätettiin 
korostaa koulupäivän aikaisen liikkumisen hyötyjä, 
kuten kouluviihtyvyyttä.

Tavoitteena on ollut koulujen toimintakulttuurin 
muutos, jonka keskiössä on liikkumisen lisääminen 
ja istumisen vähentäminen, oppilaiden ja henkilö-
kunnan osallisuus sekä oppimisen tukeminen. Ak-
tiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät koskevat 
koko kouluyhteisöä.
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Rakenteisiin vaikuttaminen
Koulujen toimintakulttuurin pysyviä muutoksia oh-
jelma on pyrkinyt tukemaan koulumaailman raken-
teisiin vaikuttamalla. 

Liikkuvan koulun ajatusmaailma ja toimintatavat 
ovat mukana Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa (2014), jotka on otettu kouluissa käyttöön 
vuodesta 2016 alkaen. Liikkuva koulu näkyy vahvasti 
myös kuntien paikallisissa opetussuunnitelmissa (ks. 
s. 35). Liikkuva koulu -ohjelma on toteuttanut opetta-
jankoulutuksessa oleville luokan- ja aineenopettaja-

opiskelijoille Liikkuva koulu -koulutuspäiviä vuodesta 
2014 lähtien.

Liikkuva koulu -toiminnan organisointi kunnissa op-
pilaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi on tuottanut uu-
sia yhteistyörakenteita kouluihin ja kuntiin, mutta 
myös laajemmin alueellisesti ja valtakunnallisesti. 
Kouluilla on tehty rakenteellisia muutoksia Liikkuva 
koulu -toiminnan myötä. Tämä näkyy esimerkiksi 
pitkien toimintavälituntien yleistymisenä, oppilaiden 
aktiivisissa rooleissa ja henkilökunnan uusina toi-
mintatapoina koulun arjessa.
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Verkostoyhteistyö
Liikkuva koulu -ohjelman toiminta perustuu verkostoyh-
teistyöhön. Verkostoyhteistyö on useiden organisaatioi-
den yhteistoiminnan koordinaatiomuoto, joka perustuu 
luottamukseen, vastavuoroisuuteen ja yleensä vapaaeh-
toisuuteen. Verkostolle ei useinkaan voida määrittää tark-
koja rajoja. (Aira 2012, 111–115.) 

Verkoston toimijat edistävät yhteistä tavoitetta omasta 
näkökulmastaan ja omilla toteutustavoillaan. Samalla 
useat verkoston toimijat voivat kokea tavoitteen omak-
seen. Verkostoyhteistyö tekee yksittäisten toimenpiteiden 
ja toimijoiden vaikuttavuuden arvioinnista vaikeaa. Tämä 
johtuu osittain myös siitä, että verkostojen tavoitteena on 
usein vaikuttaa laajoihin yhteiskunnallisiin ongelmiin, 
kuten tässä lasten ja nuorten riittämättömään fyysiseen 
aktiivisuuteen.

Liikkuva koulu -ohjelman toiminta perustuu vahvoihin 
paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin verkostoihin, 
joita ohjelma tukee muun muassa yhteistapaamisilla, 
viestinnällisillä toimenpiteillä sekä tutkimuksen ja seu-
rannan avulla. 

Verkostomaista toimintatapaa pidetään valtionhallinnos-
sa Liikkuva koulu -ohjelman vahvuutena ja uudenlaisena 
tapana tehdä kehittämistyötä. Samalla verkostoyhteistyö 
on koordinaation näkökulmasta työläs ja työaikaa vaati-
va toimintatapa. Liikkuva koulu -verkostoon on syntynyt 
useita tiimejä, yhteisöjä ja osaverkostoja, joiden toimijat 
saavat verkostoista sosiaalista tukea, ideoita ja resursseja.
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Liikkuva koulu -toimisto ja ohjelmatyön 
organisointi
Laajan Liikkuva koulu -verkoston koordinaattorina 
toimii Liikkuva koulu -toimisto. Alussa yhden han-
kepäällikön, kärkihankevaiheessa kuuden työnte-
kijän toimisto sijaitsee Opetushallituksen tiloissa, 
työyhteisössä ja tietoverkoissa. Liikkuva koulu -toi-
miston työntekijöiden työnantaja on Liikunnan ja 
kansanterveyden edistämissäätiö LIKES. Keskushal-
linnon haastatteluissa tätä Liikkuvan koulun hallin-
nollista organisoitumistapaa pidetään poikkeuksel-
lisena mutta onnistuneena (Kuure 2018).

Liikkuva koulu -ohjelman koordinaatio saa rahoi-
tuksensa veikkausvoittovaroista, joita myöntää ope-
tus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualue. 

LIKES-tutkimuskeskuksen henkilöstöresurssit ja 
osaaminen ovat olleet Liikkuva koulu -ohjelman 
käytössä. Liikkuva koulu -toimiston työntekijöiden 
lisäksi ohjelmatyöhön, kuten viestintään, tapahtu-
mien järjestämiseen ja ohjelman johtamiseen on 
pilottivaiheesta alkaen osallistunut monia LIKESin 
työntekijöitä.

On huomattava, että ohjelmatoimiston rooli on ir-
rallaan esimerkiksi avustusjärjestelmästä (ks. s. 59) 
siinä mielessä, että ohjelmatoimisto ei tee päätöksiä 
avustuksen saajista.
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Seurannan ja tutkimuksen kytkeminen
Liikkuva koulu -ohjelman toteutukseen on kytketty 
alusta asti vahvasti toiminnan etenemisen seuranta 
kouluissa ja kunnissa sekä tutkimus. Seurantaa ja tut-
kimusta on rahoittanut OKM:n liikunnan vastuualue 
veikkausvoittovaroin osana Liikkuva koulu -ohjelman 
toteutusta. Tuloksia on raportoitu tiedejulkaisuissa myös 
erillisen tieteelliseen tutkimukseen haetun ja myönnetyn 
rahoituksen tuella (OKM liikuntatieteellinen tutkimus, 
Suomen Akatemia, säätiöt). LIKES-tutkimuskeskus on 
toteuttanut ohjelman seurantaa ja tutkimusta pilotti-
vaiheesta alkaen. Kärkihankevaiheessa tutkimus on 
yhdistetty osaksi valtakunnallisia seurantajärjestelmiä.

Tutkimuksessa on tarkasteltu esimerkiksi liikunnan 
vaikutuksia oppimiseen, oppilaiden osallisuutta sekä 
oppilaiden fyysisen aktiivisuuden kehitystä. Liikkuva 
koulu -seurannan avulla ohjelman käytössä on ollut 
ajantasaista tietoa koulujen toimintakulttuurin kehi-
tyksestä, henkilökunnan asenteista ja näkemyksistä 
sekä valtionavustusten jakautumisesta eri alueilla.

 • vahvistaa koulupäivän aktivoimista tukevaa 
tietopohjaa

 • tukea koulupäivien aktivoimista Liikkuvissa 
kouluissa ja kunnissa

 • kerätä ja arvioida hyviä käytäntöjä liikkumisen 
lisäämiseksi

 • tukea ja kehittää koulujen itsearviointia
 • seurata Liikkuva koulu -ohjelman laajenemista
 • laajentaa ja kehittää Liikkuva koulu -ohjelman 

tutkijaverkoston toimintaa

Liikkuva koulu -ohjelman seurannan 
ja tutkimuksen tavoitteet
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Ohjelman vaiheet
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Istumisen vähentämi-
sen suositukset

Perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteet

Fyysisen aktiivisuuden 
suositus kouluikäisille

Opetushallituksen tilannekatsaus 
Liikunta ja oppiminen

Koululaisten fyysisen 
toimintakyvyn seuran-
tajärjestelmä Move!

Ilo kasvaa liikkuen

Liikkuva opiskelu 45 KOULUA
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1000 KOULUA

2000 KOULUA

Terveyttä ja hyvinvointia edistä-
vän liikunnan linjaukset

Varhaisvuosien fyysisen 
aktiivisuuden suositukset

Lukion opetussuunnitelman 
perusteet

Varhaiskasvatussuunni-
telman perusteet

Varhaiskasvatuslaki

Opetushallituksen tilanne-
katsaus Koulupäivän aikainen 
liikunta ja oppiminen

Hallitukset

VALMISTELUVAIHE PILOTTIVAIHE OSANA OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKETTA

Matti Vanhasen II 

hallitus 2007–2010

Mari Kiviniemen 

hallitus 2010–2011

Jyrki Kataisen hallitus 

2011–2014

Alexander Stubbin 

hallitus 2014–2015

Juha Sipilän hallitus 

2015–2019

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 20182015

OHJELMAVAIHE

Liikunnanedistämishankkeesta valtakunnalliseksi 
ohjelmaksi ja hallituksen kärkihankkeeksi

Lähde: Hakamäki ym. 2018
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Tausta ja valmistelu
Aikaisemmista toimenpiteistä oppiminen 

Liikkuva koulu -ohjelmaa edelsi ministeriön rahoittamat järjestövetoiset hank-
keet muun muassa Lasten ja nuorten liikuntaohjelma I ja II. Kokemukset niistä 
vaikuttivat siihen, että Liikkuva koulu päätettiin toteuttaa valtiojohtoisena hank-
keena.  

Ohjelman keskeisenä taustana voi pitää Koululaiset liikkeelle -yhteistyöverkos-
ton esittämää kehyssuunnitelmaa Koululaisen ja kouluyhteisön hyvinvoinnin 
edistämiseksi liikunnan avulla vuodelta 2006. Verkostossa osapuolina olivat val-
tion liikuntahallinto, Opetushallitus, liikuntajärjestöt (käytännössä Nuori Suomi 
ry) ja alan tutkimusyhteisöt. Vuonna 2008 opetusministeriö ja Nuori Suomi jul-
kaisivat Fyysisen aktiivisuuden suosituksen kouluikäisille. Liikkuva koulu -ohjel-
man päätoteuttajatahoksi esitettiin myös liikuntajärjestöä, mutta tästä toteutus-
tavasta luovuttiin valmisteluvaiheessa. 

Liikkuva koulu aloitettiin hankkeena Matti Vanhasen II hallituksen politiikkarii-
hen (24.2.2009) kannanotolla. Kannanotossa tavoitteeksi määriteltiin kouluikäis-
ten liikuntasuosituksen jalkauttaminen kaikkiin peruskouluihin.  
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Valmisteluryhmä 
Liikkuvaa koulua valmisteli opetusministeriön asettama valmis-
teluryhmä (DNRO 44/040/2009). Sen tavoitteena oli valmistella 
kouluikäisten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi Liikkuva koulu 
-hankkeen käynnistäminen. Valmisteluryhmän tuli hyödyntää ja 
yhteensovittaa aiemmin toteutettuja toimenpiteitä. Hanketta var-
ten varattiin määräraha Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittova-
roista urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen vuosien 2010 
ja 2011 valtion talousarvioissa.  

Ryhmä esitti suunnitelman, jossa suosituksen toteuttamisen kes-
keiseksi edellytykseksi kuvattiin liikunnallisen toimintakulttuu-
rin luominen. Valmisteluryhmä oli myös teettänyt kartoituksen  
aiemmista toimenpiteistä ja esitti sen perusteella, että helpointa on 
aloittaa välituntitoiminnan aktivoinnista. Valmisteluryhmä asetti 
tavoitteeksi luoda edellytykset sille, että Liikkuvan koulun tulokset 
ovat laajasti hyödynnettävissä koulujen toimintakulttuureja mää-
riteltäessä sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. 
Valmisteluryhmä ehdotti 16 toimenpidettä, joille se oli määritellyt 
myös vastuutahot.  

Liikkuvan koulun käynnistämisen edellyttämät päätökset tehtiin 
kevään 2010 aikana. Ensimmäiset toimet olivat opetushenkilöstön 
täydennyskoulutus, oppilaiden fyysisen toimintakyvyn seuranta-
järjestelmän kehittäminen, työryhmän asettaminen ja päätös en-
simmäisistä kokeiluavustuksista. LIKES nimitettiin koordinoimaan 
Liikkuva koulu -hanketta 27.5.2010. Opetus- ja kulttuuriministeriö 
(OKM) päätti kokeiluavustusta saavat 21 kuntaa 11.6.2010. Koululais-
ten fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä julkaistiin maalis-
kuussa 2011.
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Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheessa toteutettiin 
Matti Vanhasen ll hallituksen politiikkariihen kan-
nanottoa (24.2.2009) kouluikäisten liikuntasuosituk-
sen jalkauttamisesta. Tarkoitus oli vakiinnuttaa suo-
malaisiin kouluihin liikunnallinen toimintakulttuuri 
ja lisätä liikuntaa koulupäivään ja sen välittömään 
yhteyteen. Koulun liikunnalla tarkoitettiin kokonais-

valtaisesti kaikkea sitä fyysistä aktiivisuutta, joka si-
sältyy koulupäivään tai sen välittömään yhteyteen (ei 
ainoastaan liikuntaa oppiaineena). (Liikkuva koulu 
-työryhmän asettaminen; DNRO 44/040/2009.) Pilotti-
vaiheessa käytettiin nimitystä Liikkuva koulu -hanke. 
(Tammelin ym. 2012.)

Pilottivaihe 2010–2012
Hyvien käytäntöjen kerryttäminen
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Pilottivaiheen keskeiset piirteet
 • pieni pilotti, parhaat käytännöt
 • erilaisia malleja erilaisista ympäristöistä
 • omistajuus kouluilla, alhaalta ylös
 • valtionhallinnon hanke = hallinnon omistuksessa, ylhäältä alas
 • myös urheilun edistäminen (liittyen meneillään olleeseen huippu-

urheilun muutosprosessiin)
 • kokeilukulttuuri (ei täysin täsmentynyttä suuntaa, mihin pitäisi 

mennä)
 • seuranta kiinteänä osana

Tavoitteet ja suunta täsmentyivät myöhemmin pilottivaiheen ja 
seurannan pohjalta.

Pilottivaihe 
2010–2012
21 kuntaa

Ensimmäiset 45 Liikkuvaa koulua
Pilottivaiheessa oli mukana 45 Liikkuvaa koulua 21 kunnasta. 
Koulut valikoituivat kaikille peruskouluille avoimen ELY-kes-
kusten järjestämän hankehaun kautta keväällä 2010. Kesäkuun 
2010 alussa OKM myönsi tukea yhteensä 442 250 euroa 21 kun-
nan pilottihankkeille tukea hakeneiden 58 kunnan joukosta. 
Hankkeiden valinnassa kiinnitettiin huomiota muun muassa 
toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttamiskelpoisuuteen, eri 
sidosryhmien mukanaoloon, omarahoitusosuuteen ja koko-
naisvaltaiseen lähestymistapaan. Kouluissa kokeiltiin erilaisia 
jo hyväksi todettuja ja uusia toimintamalleja koulupäivän lii-
kunnallistamiseksi. (Laine ym. 2011.)

Liikkuva koulu -pilottivaiheen arvioinnin (Kuure 2012) mukaan 
paikallisen vastuun osoittaminen kunnille sitoutti koulujen li-
säksi myös kuntia mukaan Liikkuva koulu -toimintaan. Kun-
tien sitoutuminen auttoi toiminnan levittämistä ja juurrutta-
mista.

Ei mukana

Mukana
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EU-komissio palkitsi Heinolan 
Jyrängön koulun
Heinolan Jyrängön koulu on ensimmäisiä Liikkuvia kouluja. Se on ollut oh-
jelmassa mukana pilottivaiheesta saakka. Vuonna 2018 EU-komissio pal-
kitsi Jyrängön koulun eurooppalaisella Be active -palkinnolla.

Jyrängön koulun oppilaat liikkuvat niin tunneilla kuin välitunneillakin. Aktiivisen kou-
lupäivän salaisuus on toiminnallisessa oppimisessa ja liikkumaan houkuttelevassa 
ympäristössä.

Liikkumaan innostamisessa ei välttämättä tarvita erikoisia lajeja tai hienoja vempe-
leitä. Heinolalaisen Jyrängön koulun oppilaat liikkuvat koulupäivän aikana huomaa-
mattaankin. 

– Rauhallinenkin työtila voi aktivoida. Luokissa on jumppapalloja istuimina, seiso-
mapöytiä ja pöytiä käytävillä. Passiivisia jaksoja katkaistaan vaikkapa välipalajum-
palla, rehtori Kimmo Nykänen kuvailee.

– Etenkin vähän liikkuville lapsille on tärkeää, että ympäristö itsessään houkuttelee 
liikkeelle. 

Lukujärjestykseen on rakennettu kaksi pitkää välituntia, joiden aikana oppilaat ehti-
vät omatoimisen tai ohjatun liikunnan pariin.

Kun välituntivalvoja asettaa liivin merkiksi oksanhankaan, koulun piha laajenee ym-
päröivään metsään, pururadalle ja majanrakennuspaikalle. Sisävälitunneilla oppilai-
den pelit ja leikit saavat vallata liikuntasalin ja aulatilat. Kaupungin oppilashuollon 
työntekijät tuovat osaamistaan välitunneille, jotta myös syrjään jäävät lapset saa-
daan aktivoitua. 
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– Kaiken lähtökohtana on sekä oppilaiden että henkilökunnan hyvinvointi. 
Liikkuminen on oppimisen perusta ja työväline, mutta se lisää myös viihty-
mistä ja osallisuutta, Nykänen kertoo.

Rohkeus kokeilla
Yksi koulun vahvuuksista on rohkeus kokeilla ja ottaa opiksi. Opettajain-
huoneeseen tuodaan niin onnistumiset kuin epäonnistumisetkin, ja hyvät 
ideat jaetaan koko työyhteisön käyttöön. 

Oppia otetaan mieluusti myös muilta kouluilta.

– Kun aloitimme 2005, olimme edelläkävijöitä. Liikkeelle lähdettiin liikun-
tatuntien kehittämisestä, Nykänen kertaa.

– Nyt Suomesta löytyy jo satoja kouluja, joissa on pitkälle ajateltu toimin-
tamalli. Liikkuva koulu on mahdollistanut verkostoitumisen kansallisesti ja 
kansainvälisesti. 

Liikkuva koulu on tuonut mukanaan myös toiminnallisen oppimisen, jota 
uusi opetussuunnitelmakin painottaa. 

– Niin äidinkielen sanaluokkia kuin päässälaskuakin voi harjoitella juoksu-
leikkien tai pantomiimin avulla, Nykänen heittää esimerkin. 

Pitkäjänteisen työn tuloksena koulun koko arki liikkuu. Lukuvuoden alussa 
henkilökunta käy yhdessä läpi, mitä Liikkuva koulu meille tarkoittaa. Yh-
teistä keskustelupohjaa haetaan vuosittaisista koulutuksista. 

– Oppimisen maratonmatkalla suuntaa on tarkistettava jatkuvasti, Kimmo 
Nykänen summaa.
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Pilottivaiheen verkostot

Liikkuva koulu -ohjelma koordinoi eri toimijoiden yh-
teistyötä koululaisten liikkumisen lisäämisessä. Liik-
kuva koulu -ohjelma on rakentanut yhteistyötä eri si-
dosryhmien kesken pilottivaiheesta alkaen. 

Pilottivaiheen hallinnon verkostot
Hallinnon verkostojen kuvaukset ohjelman eri vai-
heissa perustuvat verkostoanalyysiin, joka pohjautuu 
erilaisten ryhmien jäsenyystietoihin (Lehtonen 2018; 
Lehtonen ym. 2018). Pilottivaiheen hallinnon verkos-
tot muodostuvat ohjausryhmästä ja pilottivaihetta 
edeltäneestä valmisteluryhmästä.

Liikkuva koulu -työryhmän (DNRO OKM/44/040/2009) 
asettamispäätöksen mukaan hanke tuli toteuttaa eri 
ministeriöiden, järjestöjen, Liikunnan ja kansanter- 
veyden edistämissäätiö LIKESin ja Jyväskylän yliopis-
ton kanssa yhteistyössä.

Verkostoanalyysissä ohjausryhmän ja valmisteluryh-
män keskeisiä organisaatioita olivat Opetushallitus 
(OPH), opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) liikun-
nan vastuualue sekä yleissivistävän koulutuksen ja 
varhaiskasvatuksen osasto, Jyväskylän yliopiston 
liikuntatieteellinen tiedekunta, sosiaali- ja terveys-
ministeriön (STM) hyvinvointi- ja palveluosasto sekä 
Pääesikunta (Puolustusvoimat). Pilottivaihe suun-
niteltiin leimallisesti valtionhallinnon hankkeeksi 
verrattuna aikaisempiin järjestövetoisiin kehittämis-

hankkeisiin. Ottaessaan enemmän vastuuta valtio-
valta reagoi liikuntaan yhteiskuntapoliittisena ongel-
mana (Kuure 2012). 

Liikkuva koulu -toimiston (pilottivaiheessa han-
kepäällikön) rooli näkyy pilottivaiheen hallinnon 
verkostoissa ohjausryhmän jäsenyytenä. Valitulla 
hankepäälliköllä oli kokemusta ja näkemystä sekä 
valtionhallinnosta että kansalaisjärjestöjen toimin-
nasta, mikä oli välttämätöntä moninaisen kokonai-
suuden hallitsemiseksi. Hankepäällikön sijoittaminen 
Opetushallitukseen LIKESin työntekijäksi hankkeen 
omalla rahoituksella oli luova ratkaisu, jolla taattiin 
luotettavuus kouluissa sekä joustava liikkuminen or-
ganisaatiokulttuurisesti erilaisten toimijoiden välillä. 
(Kuure 2012.)
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KUVIO 2 Hallinnon verkosto Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheessa 2010–2012.
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Pilottivaiheen kumppaniverkosto
Liikkuvan koulun kumppaniverkosto muodostuu toi-
mijoista, jotka toteuttavat Liikkuva koulu -ohjelmaa ja 
tukevat koulujen toimintaa. Kumppanien tavoitteena 
on tukea koulun ydinprosesseja ja pyrkiä kehittämään 
niitä (Kuure 2012). Kumppanit ovat osallistuneet ohjel-
man toteuttamiseen omasta toimintaympäristöstään 
käsin paikallisesti, alueellisesti tai valtakunnallisesti, 
ja toimintaan osallistumisen intensiteetti on vaihdel-
lut. 

Pilottivaiheen 21 kunnan voi katsoa muodostaneen 
ydintoimijoiden verkoston. Kuntien hankkeita koor-
dinoitiin erilaisilla organisointitavoilla joko kouluista 
tai kuntien eri toimialoilta, ja yhteistyömallit vaihte-
livat. Hankkeen vetovastuu paikallisesti saattoi olla 
joko koulussa, sen ulkopuolisella palkatulla henkilöllä 
tai jopa toisessa kunnassa.

Mentoriverkosto oli ensimmäinen ja konkreettisin 
verkostotoimija, jonka 14 jäsentä edustivat useita 
kumppaneita. Mentoriverkoston tehtävänä oli tukea 
kouluja ja kuntia kehittämistyössä. Toteutustavassa 
ratkaisevaa oli mentoreiden osaaminen ja motivaatio 
sekä maantieteellinen kattavuus.

Järjestöyhteistyötä edistämään palkattiin ohjelma-
toimistoon järjestöpäällikkö keväällä 2012. Hänen 
aiempi työtaustansa oli liikuntajärjestössä. Koulu-
päivään kohdistuvaa järjestöyhteistyötä tiivistettiin 
aktiivisella vuorovaikutuksella valtakunnallisten lii-
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kunta- ja kansanterveysjärjestöjen kanssa. Yhteistyön 
tavoitteena oli edistää järjestöjen toimintamahdolli-
suuksia kouluympäristössä, jakaa järjestötoimijoille 
tietoa ja osaamista Liikkuvasta koulusta sekä muo-
dostaa yhteistä näkemystä koululaisten liikkumisen 
lisäämisestä. 

Kansalaisjärjestöistä liikunnan edunvalvontaa ja lii-
kunnan edistämistä toteuttivat SLU ja sen jäsenjärjes-
töt (myöhemmin Valo ry ja Suomen Olympiakomitea). 
Alueellisesti lähimpänä hankkeita olivat liikunnan 
aluejärjestöt (SLU-aluejärjestöt). Paikallisesti myös 
urheiluseuroilla, iltapäivätoimintaa järjestävillä ja 
muilla yhdistyksillä sekä urheiluakatemioilla oli roo-
linsa. Lisäksi Liikkuva koulu koski useita sidosryhmiä. 
Näitä olivat muun muassa kansanterveysjärjestöt, 
opettajien ammatilliset järjestöt, Koululiikuntaliitto 
ja vanhempainyhdistykset.

Yritysten kanssa on tehty yhteistyötä pilottivaihees-
ta lähtien. Pilottivaiheessa konkreettista yhteistyötä 
tehtiin kahden yrityksen kanssa liittyen liikuntatek-
nologian ja sosiaalisen median hyödyntämiseen op-
pilaiden liikuttamisessa. Polar Electro antoi ohjelman 
käyttöön 50 aktiivisuusmittaria, jotka oli julkaistu 
syksyllä 2010 ja tarkoitettu kouluille. Pilottikouluista 
kerättiin kokemuksia mittareiden hyödyntämisestä 
erilaisissa käyttötarkoituksissa, kuten aktiivisuuden 
määrien mittaamisessa ja vähän liikkuvien liikun-
taan kannustamisessa. H2 Wellbeing oy:n kanssa ko-

Tutkimus ja seuranta pilottivaiheessa

Seuranta ja tutkimus ovat olleet keskeisessä roolissa 
Liikkuva koulu -ohjelman toteutuksessa alusta alkaen. 
Ohjelman toteutuksen tueksi on rakennettu seuran-
taa ja tutkimusta, jotka vastaavat nopeasti ohjelman 
erilaisiin tietotarpeisiin. Liikkuva koulu -hankkeiden 
seurannassa ja tutkimuksessa on kerätty myös objek-
tiivista eli liikemittareilla mitattua liikkumistietoa, 
joka on luonut pohjaa ko. tutkimuksen kehittymiselle 
Suomessa kouluikäisillä. 

Tuotettua tietoa on hyödynnetty ohjelman leviämisen 
seuraamisessa, ohjelman toimenpiteiden vaikutus-
ten arvioinnissa eri tasoilla, ohjelman kehittämisessä 
sekä ohjelman viestinnässä. Tutkittu tieto on autta-

keiltiin liikunnan yhteisötuote HeiaHeian käyttöä op-
pilaiden liikuttamisessa seitsemällä koululla.

Opinnäytetöiden ohjaajien verkosto on usean yli-
opiston verkosto, jonka jäsenet ovat ohjanneet Liikku-
vaan kouluun liittyviä opinnäytetöitä (www.liikku-
vakoulu.fi/opinnaytetyöt). Liikkuva koulu -ohjelman 
seurannan yhteydessä kerättyä aineistoa on hyödyn-
netty opinnäytetöissä. Lisäksi osa opinnäytetyönte-
kijöistä on kerännyt täydentävää aineistoa eri kou-
luilta. Verkostossa on ollut mukana neljä yliopistoa 
(Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopis-
to ja Åbo Akademi). Ryhmän työtä on koordinoinut  
LIKES.
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nut ohjelman toteuttamisessa ja levittämisessä. Tut-
kimus on vaikuttanut myös siihen, miten vakavasti 
kouluissa kehittämiseen on sitouduttu (Kuure 2012). 
Vaikuttajat ja päättäjät eri tasoilla ovat hyödyntäneet 
tutkittua tietoa ja materiaalia työssään. 

Ohjelmaan liittyvästä seurannasta ja tutkimuksesta 
on vastannut LIKES-tutkimuskeskus. Liikkuva koulu 
-ohjelman koordinointi sekä sitä koskeva tutkimus ja 
seuranta ovat LIKESin tarkoituksen mukaista toimin-
taa. Lasten ja nuorten liikunnan tutkimus ja lasten 
ja nuorten liikuntaohjelmien seuranta ovat olleet LI- 
KESin perustoimintaa ja viime vuosien painopiste. 

Liikkuva koulu -tutkimuksen ja seurannan tausta, 
käynnistyminen ja ensimmäiset tulokset on kuvat-
tu pilottivaiheen 2010–2012 loppuraportissa (Tamme-
lin ym. 2012). Pilottivaiheessa seurannan tavoitteena 
oli selvittää, miten hanke toteutui kouluissa ja mit-
kä olivat hankkeen vaikutukset koulun toiminta-
kulttuuriin, oppilaiden fyysiseen aktiivisuuteen ja 
kouluyhteisöön. Lisäksi pilottivaiheeseen liittyvän 
tutkimuksen tavoitteena oli lisätä perustietoa perus-
kouluikäisten fyysisestä aktiivisuudesta ja erityisesti 
aktiivisuudesta koulupäivän aikana. Hankkeiden to-
teutumista seurattiin hankevastaavien haastattelujen 
ja kyselyjen avulla. Oppilaiden fyysisen aktiivisuuden 
muuttumista selvitettiin kouluilla kyselyillä ja fyysi-
sen aktiivisuuden objektiivisilla mittauksilla. Lisäksi 
selvitettiin hankkeen sosiaalisia vaikutuksia koulu-
yhteisöön, kuten vaikutuksia koulun ilmapiiriin, so-

siaalisiin suhteisiin ja kiusaamiseen koulussa. Tulok-
sista julkaistiin useita raportteja sekä opinnäytetöitä. 
Opinnäytetöiden ohjausta koordinoi työryhmä, jossa 
oli edustajia eri yliopistoista.

Liikkuva koulu -ohjelman 
seurantaan ja tutkimukseen 
liittyvät julkaisut vuosina 
2010–2018 on kuvattu erilli-
sessä liitteessä (liite 1). 
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Ohjelmavaihe 2012–2015 
Toiminnan levittäminen
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Toiminta laajenee merkittävästi

Liikkuva koulu -hanke (ohjelman pilottivaihe) muut-
tui ohjelmaksi Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan 
kuuluvalla kirjauksella (kesäkuu 2011). Opetus- ja 
kulttuuriministeriö myönsi vuonna 2012 rahoitusta 
seitsemälletoista kokeilukunnalle, joissa toiminta-
kulttuurin vakiintumisen ehtoja seurattiin (ns. valta-
kunnalliset kehittämishankkeet). Mukana oli useita 
suuria kaupunkeja, jolloin toiminta kattoi suuren osa 
peruskoululaisista.

Ohjelmavaiheessa Liikkuva koulu laajeni merkittä-
västi. Viestinnässä korostettiin aktiivisempia ja viih-
tyisämpiä koulupäiviä ja kiinnitettiin huomiota vi-
suaaliseen viestintään. Uudet ohjelman ylläpitämät 
verkkosivut perustettiin ja kuvapankin kokoaminen 
alkoi. Oman verkkosivuston irrottaminen Opetushal-
lituksen verkkosivuilta mahdollisti verkkosivustojen 
joustavamman kehittämisen.

Liikkuvan koulun kokemukset aktiivisen koulupäivän 
hyödyistä huomioitiin opetussuunnitelman perustei-
den uudistamistyössä. Ohjelmassa havaitut myöntei-
set tulokset edesauttoivat Liikkuva koulu -henkisten 
kirjausten sisällyttämistä perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteiden yleiseen osaan. Liikkuva 
koulu -sisältöjä saatiin mukaan opettajainkoulutuk-
seen, alkuvaiheessa liikuntaan erikoistuvien luo-
kanopettajien koulutukseen. 

Ohjelmavaihe 
2012–2015
171 kuntaa

100 %

76–99 %

51–75 %

26–50 %

1–25 %

0 %

Liikkuvien koulujen osuus 
kunnan kouluista
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Kansainvälinen tutkimustieto liikunnan vaikutuksis-
ta oppimiseen lisääntyi. Tutkijat kokosivat tämän tie-
don yhteen, ja Opetushallitus julkaisi Liikunta ja oppi-
minen -tutkimuskatsauksen lokakuussa 2012 (Syväoja 
ym. 2012). Katsaus vaikutti merkittävästi ohjelman 
viestinnällisiin sisältöihin ohjelmavaiheesta alkaen. 

Liikkuva koulu -brändillä on keskushallinnon arvi-
oiden mukaan ollut merkitystä ohjelman laajenemi-
sessa valtakunnalliseksi. Liikkuva koulu -brändi on 
tunnistettu kouluissa, eikä se ole leimaantunut yk-
sin liikuntatoimijoiden asiaksi vaan laajemmin koko 
koulupäivän aikaista liikkumista, aktiivisuutta ja 
viihtyvyyttä korostavaksi toiminnaksi. Liikkuva koulu 
rekisteröitiin tavaramerkiksi vuonna 2012.

Tavoitteena aktiivisemmat ja 
viihtyisämmät koulupäivät
Liikkuva koulu -ohjelman päätavoitteeksi kirjattiin 
(DNRO OKM/72/040/2012) liikunnallisen toimintakult-
tuurin vakiinnuttaminen suomalaisiin kouluihin ja 
liikunnan lisääminen kouluissa. Ohjelman kuluessa 
tavoitetta on muokattu ja Liikkuvan koulun sisältö-
jen ydintä haettu. Ohjelmavaiheessa v. 2012 Liikkuvan 
koulun julkilausutuksi tavoitteeksi määriteltiin aktii-
visemmat ja viihtyisämmät koulupäivät.

Ohjelmavaiheen ensimmäisenä lukuvuonna julkais-
tiin runsaasti tutkimustuloksia Liikkuva koulu -pi-
lottivaiheen aineistonkeruun pohjalta. Julkaisuissa 

käsiteltiin oppilaiden fyysistä aktiivisuutta ja passii-
visuuden purkamista, Liikkuva koulu -aiheisia opin-
näytetöitä ja koulumatkoja. 

Tammikuussa 2013 julkaistiin pilottivaiheen tutki-
mustuloksia henkilökunnan näkemyksistä (Kämppi 
ym. 2013). Tutkimustulosten ansiosta havaittiin, että 
henkilöstön kokemukset ovat merkittävä ohjelman 
toteutusta määrittävä tekijä, mikä auttoi suuntaa-
maan ohjelman toimenpiteitä. Henkilökuntakysely-
jä on tehty toistuvasti Liikkuva koulu -ohjelmassa, ja 
myöhemmin niiden merkitys on tunnistettu tärkeäk-
si myös Ilo kasvaa liikkuen- ja Liikkuva opiskelu -oh-
jelmien toteutuksessa.

Kansainvälisessä vertailussa (McMullen ym. 2015; 
Tammelin ym. 2016) Liikkuva koulu edustaa holistis-
ta näkökulmaa, jossa tarkastellaan liikkumista koko 
koulupäivän aikana ja myös koko päivän aikana. Ta-
voitteena on ollut koulujen toimintakulttuurin muu-
tos, jonka keskiössä on liikkumisen lisääminen ja is-
tumisen vähentäminen, oppilaiden ja henkilökunnan 
osallisuus sekä oppimisen tukeminen. Holistista, kou-
lupäivän liikunnallistamisen mallia on kritisoitu hi-
taasti kehittyvänä ja reippaan liikunnan määrää vain 
vähäisesti lisäävänä. Valtion virkamiesten näkökul-
masta kulttuurinen muutos kouluissa on tavoitteena 
ollut onnistunut ratkaisu. Tällä tavoitteella Liikku-
vasta koulusta tuli koko kouluyhteisöä koskeva asia, 
johon itse kukin pystyi antamaan oman panoksensa.
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Ohjelmavaiheen verkostot
Ohjelmavaiheen hallinnon verkostot
Leimallista ohjelmavaiheen hallinnossa oli edustuk-
sellisuuden monimuotoistuminen. Liikkuva koulu 
-ohjelmalle luotiin ohjausryhmän rinnalle laajempi 
neuvottelukunta (DNRO OKM/72/040/2012). Neuvotte-
lukunnan perustamisen taustalla oli päätös tiivistää 
ohjausryhmätyöskentelyä: ohjelmavaiheen ohjaus-
ryhmä oli pilottivaiheen ohjausryhmää pienempi. 
Ohjausryhmä toimi ohjelman operatiivisen johtami-
sen tukena, ja neuvottelukunta oli harvemmin ko-
koontuva, informatiivinen ryhmä. Neuvottelukun-
nassa oli mukana laajemmin eri järjestöjen edustajia, 
tutkimuslaitoksia ja kuntasektorin toimijoita. Ohjel-
mavaiheessa pyrittiin myös laajaan tietoisuuden li-
säämiseen, mitä tarkoitusta erityisesti laaja neuvot-
telukunta palveli. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja so-
siaali- ja terveysministeriö jatkoivat ohjelmassa kes-
keisinä toimijoina. Liikkuva koulu -toimiston asema 
hallinnon rakenteessa vahvistui merkittävästi. Nämä 
toimijat muodostivat myös perustan kärkihankkeen 
poikkihallinnolliselle valmisteluryhmälle (DNRO 
OKM/45/040/2015). Valmisteluryhmän muiden toimi-
joiden, ympäristöministeriön, OKM:n nuoriso- ja lii-
kuntapolitiikan osaston ja liikenne- ja viestintäminis-
teriön mukaan tulo kuvaa Liikkuva koulu -ohjelman 
laajentumista muille hallinnonaloille. 
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Ohjelma toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Opetushal-
lituksen ja muiden valtion virastojen, koulutusorganisaatioiden sekä järjestöjen yhteistyönä ja 
rahoitetaan veikkausvoittovaroista. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES koor-
dinoi ja toteuttaa ohjelmaa yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa.

Ohjausryhmän tehtävänä oli 1) seurata, ohjata ja koordinoida Liikkuva koulu -ohjelman toteut-
tamista, 2) kehittää koulun liikunnallista toimintakulttuuria edistävää yhteistyötä ja työnjakoa 
eri hallinnonalojen, organisaatioiden ja ammattikuntien välillä, 3) seurata ja arvioida lasten ja 
nuorten fyysisen aktiivisuuden, koulun liikunnallisen toimintakulttuurin sekä muiden keskeisten 
tekijöiden muutoksia yhteistyössä tutkijoiden kanssa, 4) seurata Liikkuva koulu -ohjelman ko-
keiluhankkeiden etenemistä, 5) tukea valtakunnallisten Liikkuva koulu -ohjelman seminaarien 
toteuttamista, 6) antaa lausuntoja Liikkuva koulu -ohjelman määrärahoista OKM:n niin pyytäes-
sä, 7) tehdä vuosittain ehdotus opetus- ja kulttuuriministeriölle Vuoden Liikkuva koulu -palkin-
tojen saajiksi, 8) antaa toimialueeseen liittyviä lausuntoja ja suosituksia (valmisteilla olevat lait ja 
strategiat, suositukset kouluille) sekä tehdä uusia aloitteita lasten ja nuorten liikkumisen edistä-
miseksi kouluympäristössä, 9) suorittaa muut ministeriön määräämät tehtävät. 

Neuvottelukunnan tehtävänä oli 1) tukea Liikkuva koulu -ohjausryhmää Liikkuva koulu -ohjel-
man ohjaamisessa, koordinoimisessa ja seuraamisessa, 2) jakaa ja levittää tietoa ja kokemuksia 
liikkumisen edistämisestä kouluympäristössä, 3) tehdä ohjausryhmälle aloitteita ja uusia avauk-
sia lasten ja nuorten liikkumisen edistämiseksi kouluympäristössä.

(Ohjausryhmän ja neuvottelukunnan asettamispäätös, DNRO OKM/72/040/2012)



32

KUVIO 3 Hallinnon verkosto Liikkuvan koulun ohjelmavaiheessa 2013–2015. 
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Ohjelmavaiheen kumppaniverkostot

Ohjelmavaiheessa Liikkuvan koulun kumppaniver-
kostot laajenivat käsittämään suuremman määrän 
liikunta-alan yrityksiä sekä sosiaali- ja terveysalan 
järjestöjä. Merkittävää ohjelmavaiheen verkostoyh-
teistyössä oli sen tunnistaminen, että verkostot piti 
laajentaa muihinkin yhteistyökumppaneihin kuin 
pelkästään perinteisiin liikunta-alan toimijoihin (lii-

kuntajärjestöt ja liikuntahallinto). 

Laajeneva kuntien ja koulujen verkosto
Ohjelmavaiheen kuntayhteistyö käynnistyi 17 valta-
kunnallisen kokeiluhankkeen (kunnan) kanssa. Mu-
kana oli useita suuria kaupunkeja. Lisäksi pilottivai-
heen kunnat jatkoivat työtään. 

Kunnille avautui ELY-keskusten haku (nykyiset alue-
hallintovirastojen liikuntatoimet sijaitsivat tuolloin 
ELY-keskuksissa) lasten ja nuorten liikunnan pai-
kallisen kehittämisen avustuskokonaisuudesta, jos-
ta muiden kuntien oli mahdollisuus hakea valtion- 
avustusta Liikkuva koulu -toimintaan. 

Koulujen rekisteröityminen Liikkuvaksi kouluksi tuli 
mahdolliseksi syksyllä 2014. Rekisteröitymisen avul-
la toiminnan ja viestinnän piiriin saatiin nekin kou-
lut, jotka halusivat käynnistää Liikkuva koulu -toi-
mintaa ilman hankerahoitusta. 

Liikkuva koulu -konsulttiverkosto 
Pilottivaiheessa 14 hengen mentoriverkostona alka-
nut koulujen ja kuntien tuki nimettiin ohjelmavai-
heessa uudelleen konsulttiverkostoksi. Nimenmuu-
toksella haluttiin välttää sekaannusta, kun Nuori 
Suomi ry ja liikunnan aluejärjestöt saivat OKM:ltä 
avustusta oman Liikkuva koulu -mentoriverkoston 
perustamiseen. Ohjelmavaiheessa Liikkuva koulu 
-konsultit toimivat erityisesti 17 valtakunnallisen ko-
keiluhankkeen tukena.

Liikkuva koulu -kuntakoordinaattorien ja 
toimialajohdon verkostot
Ohjelmavaiheen loppupuolella (2014) konsulttiver-
kosto yhdistettiin isojen kaupunkien Liikkuva koulu 
-kuntakoordinaattoreiden kanssa kuntakoordinaat-
toriverkostoksi. Sen rinnalle perustettiin Liikkuva 
koulu -toimialajohdon verkosto. Työskentelyn tavoi-
te on ollut luoda mahdollisuuksia toimenpiteiden va-
kiintumiselle kunnissa. Verkoston sisällä levitetään 
hyviä käytänteitä, tunnistetaan toiminnan esteitä ja 
vaikutetaan niihin.  

Liikkuva koulu on vahvistanut 
koulujen välistä yhteistyötä ja eri 
sektoreiden välistä yhteistyötä.
- Kuure 2017

’’
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Alueellinen yhteistyö: aluehallintovirastot ja 
liikunnan aluejärjestöt 
Alueellisen Liikkuva koulu -toiminnan tukemissa on 
tehty yhteistyötä erityisesti aluehallintovirastojen ja 
liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Alueellista yhteis-
työtä tehdään kunkin alueen omista lähtökohdista, 
mistä johtuen yhteistyö on alueilla erilaista ja eri vai-
heissa. 

Liikkuva koulu -ohjelma on järjestänyt ohjelmavai-
heesta alkaen säännöllisiä kohtaamisia toiminnan 
suunnitteluun sekä yhteisten valintojen ja linjausten 
tekemiseen. Näihin yhteistyötapaamisiin on kutsuttu 
aluehallinnon ja aluejärjestöjen sekä Liikkuva koulu 
-toimiston ja LIKESin lisäksi edustajat opetus- ja kult-
tuuriministeriöstä ja Olympiakomiteasta. 

Aluehallintovirastoilla ja liikunnan aluejärjestöil-
lä on ollut merkittävä rooli kumppanuusverkostojen 
alueellisessa organisoinnissa. Kumppaniverkostojen 
toiminta alueellisissa verkostoissa on ollut hieman 
erilaista kuin valtakunnallisissa verkostoissa. Valta-
kunnallinen kumppanuusverkostotoiminta on perus-
tunut vapaaehtoisuuteen ja löyhään sopimuksellisuu-
teen. Yhteistyön perusta on ollut tavoite lisätä lasten 
liikkumista, ja toimenpiteiden toteutuksen ovat valin-
neet koulut ja kunnat perustuen omiin tarpeisiinsa. 
Alueellisissa verkostoissa aluehallinto ja aluejärjestöt 
ovat päättäneet itsenäisesti tai yhdessä, minkä kump-
panin kanssa tekevät yhteistyötä. Yhteistyö on pai-
nottunut enimmäkseen alueellisiin seminaareihin, 

jonne kumppanuusverkoston toimijat ovat tuotta-
neet sisältöä (työpajoja tai esittelypisteitä). Liikunnan 
aluejärjestöt ovat tottuneet valitsemaan kumppanin-
sa tarkasti ja valintaan on yleensä liittynyt sopimuk-
sellisuutta. Aluehallintovirastolle erityisesti yritysyh-
teistyö on ollut vierasta. 

Yritykset
Yritysyhteistyö laajeni ohjelmavaiheessa käsittämään 
liikuntavälinevalmistajia ja/tai liikuntavälineiden 
maahantuojia. Yhteistyön näkökulma oli koulujen 
liikuntavälinetarjonnan monipuolistaminen uuden 
tyyppisillä laitteilla ja välineillä. Lisäksi yhteistyön 
tavoitteena oli, että luokkahuoneiden kalustus ja vä-
lineistö sekä koulupihat kehittyisivät fyysiseen aktii-
visuuteen kannustaviksi. Näiden tavoitteiden suhteen 
ohjelmavaiheessa tapahtui pienimuotoista edistymis-
tä. Yritysten tarjonta luokkahuoneiden kalustuksen 
osalta on muuttunut aiempaan verrattuna, mutta yri-
tysten tarjoamat koulupihakonseptit olivat edelleen 
käytännössä samanlaisia kuin pilottivaiheessa. Oh-
jelmavaiheessa yhteistyön piirissä oli noin kymme-
nen yritystä.

Liikkuva koulu perusopetuksen 
opetussuunnitelmissa 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet jul-
kaistiin vuonna 2014 ja otettiin käyttöön vuodesta 2016 
alkaen. Opetussuunnitelman perusteisiin on kirjattu 
toimintakulttuuria koskeva linjaus: Oppivassa yhtei-
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84 % koulujen henkilökunnasta kokee, 
että Liikkuva koulu tukee uuden OPSin 
toteuttamista.

Opetuksen järjestäjät ovat laatineet perusteiden poh-
jalta opetussuunnitelmat, jotka on otettu käyttöön 
vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016 ja ylemmillä vuosi-
luokilla porrastetusti myöhemmin.  

Liikkuva koulu -teemat näkyvät kuntien (n=60) perusope-
tuksen opetussuunnitelmissa laajasti. Vain neljässä kun-
nassa kuudestakymmenestä teemoja ei löytynyt opetus-
suunnitelmista käytetyillä kriteereillä. Tulokset perustuvat 
tekstianalyysiin 60 kunnan perusopetuksen opetussuun-
nitelmista (Hakamäki 2018b).

Yleisimmät maininnat koskivat koulumatkoja ja välitunteja. 
Opetussuunnitelmissa käytettiin paljon samoja virkkeitä tai 
kappaleita:  

Myös kouluruokailu, välituntitoiminta sekä koulun päiväna-
vaukset, juhlat, retket, opintokäynnit ja leirikoulut sekä mah-
dollisuuksien mukaan koulumatkat järjestetään siten, että ne 
tukevat oppilaiden oppimiselle, monipuoliselle kehittymiselle 
ja hyvinvoinnille asetettuja tavoitteita. (25 suunnitelmassa) 

Oppilaita kannustetaan kulkemaan koulumatkat terveyttä ja 
kuntoa edistävällä tavalla. (24 suunnitelmassa)

Leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut 
toiminnalliset työtavat sekä taiteen eri muodot edistävät op-
pimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä luovaan ajatteluun ja 
oivaltamiseen. (12 suunnitelmassa)  

Tekstimassasta suuri osa on yleistä. Joitakin 
osia on joko lokalisoitu tai kirjoitettu paikal-
lisista lähtökohdista. Liikkuvaa koulua kos-
kevat omat kuvaukset ovat kolmentyyppisiä: 

1 Kerrotaan, että kunta tai koulu on muka-
na Liikkuvassa koulussa tai käyttää joita-

kin sen käytäntöjä, tai viitataan Liikkuvan 
koulun tukimateriaaleihin. 

2 Luetellaan ja kuvaillaan näitä käytän-
töjä: välkkäritoiminta, pitkät välitunnit, 

työskentely muuten kuin pulpeteissa, ulkoi-
lu ja retket, kerhot, kummit ja vertaisohjaa-
jat. 

3 Kytketään käytännöt periaatteisiin tai 
tavoitteisiin, jotka eritellään: ”Omaan 

elämään vaikuttaminen näkyy myös arki-
liikunnan korostamisena”, koko kouluyhtei-
sön fyysisen aktiivisuuden lisääminen. 

sössä ymmärretään fyysisen aktiivisuuden merkitys 
oppimiselle ja irrottaudutaan istuvasta elämäntavas-
ta. Opetussuunnitelman perusteet loivat edellytyk-
siä aktiivisemmille koulupäiville ja oppilaan roolin 
muuttumiselle. Liikkuva koulu -verkoston kokemus 
oli, että Liikkuva koulu -toiminta oli toteuttanut uu-
den opetussuunnitelman tavoitteita jo ennen sen lan-
seeraamista (Kuure 2017). 
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Liikkuva koulu opettajien 
koulutuksessa
Liikkuva koulu -ohjelma on toteuttanut vuodesta 
2014 lähtien opettajankoulutuksessa oleville luo-
kan- ja aineenopettajaopiskelijoille koulutuspäi-
viä. Operaatio aloitettiin ohjelmavaiheessa pieni-
muotoisena kokeiluna, ja se laajeni myöhemmin 
koskemaan valtaosaa opettajainkoulutuslaitok-
sista. Vuoden 2017 aikana pilotoitiin koulutusta 
aineenopettajaopiskelijoille. Tavoitteena on ollut, 
että Liikkuva koulu -sisällöt sisältyvät jatkossa yli-
opistojen omiin koulutuskokonaisuuksiin. 

Liikkuva koulu -koulutuspäivän aikana on käy-
ty läpi toiminnallisin menetelmin ja esimerkein 
ideoita fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi ja pas-
siivisuuden purkamiseksi. Liikkumisen mahdol-
lisuuksista oppimisen, viihtymisen ja työrauhan 
edistämiseen on tarjottu tutkimustietoa ja käytän-
nön kokemuksia. Lisäksi on pohdittu yhdessä ak-
tiivisen toimintakulttuurin kehittämiseen liitty-
viä haasteita sekä opetussuunnitelman tarjoamia 
mahdollisuuksia pedagogisten menetelmien ke-
hittämiseen ja oppiainerajat ylittävään yhteistyö-
hön. 

Liikkuva koulu on toteuttanut 
koulutukset seuraavissa 
opettajankoulutuslaitoksissa

 • Helsingin yliopisto  
 • Itä-Suomen yliopisto, Joensuu  
 • Itä-Suomen yliopisto, Savonlinna  
 • Jyväskylän yliopisto  
 • Lapin yliopisto  
 • Oulun yliopisto  
 • Tampereen yliopisto   
 • Turun yliopisto  
 • Turun yliopisto, Rauman toimipiste  
 • Åbo Akademi, Vasa  

Osallistujamäärät 
 • 2014: 2 koulutusta, 46 opiskelijaa
 • 2015: 3 koulutusta, 57 opiskelijaa
 • 2016: 10 koulutusta, 849 opiskelijaa
 • 2017: 8 koulutusta, 370 opiskelijaa
 • 2018: 9 koulutusta, 434 opiskelijaa
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Tutkimus ja seuranta ohjelmavaiheessa 

Ohjelmavaiheessa Liikkuva koulu -tutkimus ja seu-
ranta laajenivat useisiin kouluihin ja kuntiin. Laa-
jemman otoksen myötä kuva oppilaiden fyysisestä 
aktiivisuudesta tarkentui. Tutkimuksessa selvitettiin 
fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn muutoksia 
siirryttäessä alakoulusta yläkouluun ja muutoksiin 
vaikuttavia tekijöitä. 

Ohjelmavaiheen valtakunnallisissa kokeiluhankkeis-
sa (17 kuntaa) Liikkuva koulu -toiminta laajentui reip-
paasti niin koulujen määrässä kuin oppilasmäärässä 
mitattuna. Ohjelmavaiheen lopussa Liikkuva koulu 
-toiminta tavoitti 52–100 prosenttia kokeilukuntien 
perusopetuksen oppilaista. Valtakunnallisten kokei-
luhankkeiden vakiintumisen ehtoja tarkasteltaessa 
havaittiin, että onnistuneissa kuntaesimerkeissä oli 
kyetty luomaan omalle kunnalle sopiva koulujen ar-
kea tukeva rakenne, joka mahdollisti toiminnan ke-
hittymisen. Heikosti onnistuneissa yhteinen näkemys 
ja koordinaatio puuttuivat ja toiminta jäi irralliseksi. 
Mahdollisuuksia tarjosivat Liikkuvan koulun sitomi-
nen kunnan linjauksiin ja opetussuunnitelmaproses-
seihin sekä verkostomaisen työtavan omaksuminen. 
(Aira ym. 2015.)

Ohjelmavaiheessa kehitettiin ja otettiin syksyllä 2014 
käyttöön koulujen rekisteröitymisjärjestelmä ja vuon-
na 2015 itsearvioinnin työkalu ”Liikkuvan koulun ny-
kytilan arviointi”. Päätöksen taustalla oli ymmärrys, 

LIIKKUMINEN JA VIIHTYMINEN KOULUISSALiikkuvien koulujen henkilökunnan kokemuksia

Nettikysely keväällä 2015 Liikkuvien koulujen henkilökunnalle38 koulua, 374 vastaajaa
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Nykytilan arviointi -työkalu 
tehostanut toimintaa 
Oulun yläkouluissa

Oulussa Liikkuva koulu -konsepti linkittyy kaupungin 
strategiseen tavoitteeseen edistää asukkaiden hy-
vinvointia. Nykytilan arviointi -työkalua hyödynne-
tään säännöllisesti.

– Pohdimme, että tarvitsemme mittariston, jonka 
avulla voimme seurata Liikkuva koulu -toiminnan ke-
hittymistä. Nykytilan arviointi -työkalu soveltuu tä-
hän erinomaisesti, Oulun Liikkuva koulu -koordinaat-
tori Kati Grekula kertoo.

Grekula esittelee arviointitulokset vuosittain rehto-
reille, jotka vievät asiasta tietoa omille kouluilleen. Ar-
vioinnin tiedot välittyvät myös Oulun päättäjille sekä 
kaupungin ja opetustoimen johdolle, joten arviointi-
tuloksia voidaan käyttää kattavasti päätöksenteon 
tukena. 

Arviointi paljasti yläkoulujen 
haasteet
Oulussa Liikkuva koulu -toiminnan käynnistäminen 
ja kehittäminen on ollut vaikeampaa yläkouluissa 
kuin alakouluissa. Tämä johtuu koulujen erilaisesta 
institutionaalisesta muodosta. Yläkouluissa toiminta 
edellyttää enemmän koordinointia ja opettajien kou-
luttamista.

että verkostojen laajentuessa koskemaan sa-
toja kouluja toimintaa ei voida ohjata enää 
niin konkreettisesti suorassa vuorovaiku-
tuksessa kuin pilottivaiheessa. Rekisteröity-
minen kertoo, että koulu on halunnut lähteä 
mukaan kehittämään koulupäiviä aktiivisemmiksi ja 
viihtyisämmiksi ja on päässyt mukaan valtakunnalli-
sen verkoston toimintaan ja ohjelman viestinnän pii-
riin. Ohjelman keskeisimmän periaatteen mukaisesti 
koulut ovat tehneet itsearviointia ensisijaisesti oman 
toimintansa kehittämiseen. Nykytilan arviointi aut-
taa kouluja hahmottamaan, mikä on Liikkuva koulu 
-toiminnan nykytilanne koulussa ja mihin osa-aluei-
siin kehittämistoimenpiteitä kannattaisi kohdentaa. 
Koulujen nykytilan arvioinnin valtakunnalliset tulok-
set on koottu ja raportoitu säännöllisesti (Kämppi ym. 
2016; 2017; 2018a; 2018b; 2018c; LIKES 2019).
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Nykytilan arviointi -työkalu 
 • Liikkuva koulun verkkosivuilla täytettävä sähköinen kyselylomake, jolla koulut voivat 

seurata liikunnallisen toimintakulttuurinsa kehitystä. 
 • Koulu saa tuloksistaan visuaalisen ja helppolukuisen raportin. Tulokset on koottu avoi-

men datan periaatteella Virveli-tietokantaan (liikkuvakoulu.fi/nykytila). 
 • Työkalu on kehitetty Liikkuva koulu -ohjelmassa. Arviointiprosessin kansallisesta 

koordinoinnista, aineiston keruusta, analysoinnista ja raportoinnista vastaa LIKES-tut-
kimuskeskus.

– Oulun yläkoulujen haasteet ovat tulleet selkeästi esiin nykytilan arvioinneissa. Olemme panostaneet 
erityisesti yläkoulun opettajien kouluttamiseen, Grekula kertoo. 

– Yläkoulun opettajat ovat kokeneet yhteisen suunnitteluajan sekä omasta oppiaineryhmästä saadun 
vertaistuen ja ideat tarpeellisiksi. Tulevaisuudessa vastaavaa koulutustoimintaa on mahdollista laajentaa 
lukioon, ammattiopetukseen ja varhaiskasvatukseen.

Koulujen henkilökunta keskustelee liikkumiseen liittyvistä kysymyksistä aikaisempaa enemmän ja ke-
hittää aktiivisesti koulujen liikuntamahdollisuuksia. Tämä näkyy myös arviointituloksien paranemisena.

– Koulujen vuosisuunnitelmissa voimavaroja on kohdennettu enemmän Liikkuva koulu -toimintaan. Sa-
malla toiminnan organisointia on pystytty parantamaan ja toiminnallisten opetusmenetelmien käyttö eri 
aineiden oppitunneilla on lisääntynyt.
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Kärkihankevaihe  
2015–2018 
Sipilän hallituksen kärkihanke  
”Liikutaan tunti päivässä”

Kärkihanke 
2016–2018
289 kuntaa

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan kir-
jattiin, että hallituksen kärkihanke Uudet oppimis-
ympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskoului-
hin tulee sisältämään toimenpiteen: liikutaan tunti 
päivässä esimerkiksi laajentamalla Liikkuva koulu 
-hanketta valtakunnalliseksi. 

Kärkihankkeen valmisteluryhmän ja työjaostojen 
asettamispäätösten (DNRO OKM/45/040/2015) mu-
kaan ohjelmaa tuli toteuttaa laajassa yhteistyössä 
monien eri tahojen kanssa, ohjelmaa koordinoi Lii-
kunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES 
ja ohjelma on rahoitettu Sipilän hallitusohjelman 
(2015) kärkihankerahoituksesta, veikkausvoittova-
roista sekä muista lähteistä.

100 %

76–99 %

51–75 %

26–50 %

1–25 %

0 %

Liikkuvien koulujen osuus 
kunnan kouluista
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Toimenpiteelle osoitettiin 21 miljoonan euron 
kärkihankerahoitus vuosille 2016–2018 valtion 
budjettivaroista. Tämä rahoitus kohdennettiin 
kunnille Liikkuva koulu -toiminnan kehittä-
miseen. 

Kärkihankkeen päätoimi Liikkuva koulu -ohjel-
man valtakunnallistamisesta todettiin saadun 
valmiiksi kesäkuussa 2016 (valtioneuvosto). 
Kärkihankkeessa kuvatut toisen asteen ko-
keilut aloitettiin vuoden 2016 aikana. Maa-
liskuussa 2017 opetus- ja kulttuuriministeri 
Sanni Grahn-Laasonen ilmoitti, että Valo ry:n/
Suomen Olympiakomitean toteuttama var-
haiskasvatuksen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma 
siirretään osaksi Liikkuvaa koulua.  

Liikkuva koulu -ohjelma on hallituksen kär-
kihankkeena ollut toiminnassaan poikkeuk-
sellisen onnistunut ja tehokas, mikä osaltaan 
johtuu siitä, että ohjelmalla oli takanaan en-
nen kärkihanketta onnistunut pilotti- ja ohjel-
mavaihe. Tämän vuoksi toiminta kärkihank-
keena voitiin käynnistää nopeasti verrattuna 
niihin hankkeisiin, jotka lähtivät liikkeelle 
nollilta ja joiden ensimmäinen vuosi meni 
käynnistämiseen. (Kuure 2018.)
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Kärkihankestatuksen merkitys
Kuntien ja koulujen toiminnalle merkittävä 
perusta
Kuntien Liikkuva koulu -koordinaattorit (Kuure 2017) 
pitivät hallituksen kärkihankestatusta Liikkuva kou-
lu -toiminnalle merkittävänä perustana. Kärkihan-
kestatus antoi koordinaattoreiden näkemysten mu-
kaan uskottavuutta ja poliittista tukea viedä asioita 
eteenpäin kuntaorganisaatiossa ja viesti samalla, että 
ollaan tekemässä oikeita asioita. Tätä kautta poikki-
hallinnollinen yhteistyö eri hallintokuntien välillä 
helpottui ja vahvistui. 

Keskushallinnossa merkitystä ei koeta yhtä 
suurena
Keskushallinnon tasolla (Kuure 2018) hallituksen kär-
kihankkeen merkitystä kentälle ei nähty kovinkaan 
suurena. 

Aluehallinnon näkökulmasta lisännyt 
aktiivisuutta
Kärkihanke antoi aluehallintovirkamiesten mukaan 
uutta nostetta ohjelmalle ja lisäsi yleistä tietoisuutta 
lasten ja nuorten liikkumisen tärkeydestä. Kärkihan-

En tiedä tietääkö kukaan muu kuin valtion vir-
kamiehet, että Liikkuva koulu on hallituksen 
kärkihanke, jos rehellisiä ollaan.

- keskushallinnon haastattelu ’’

Kärkihanke tuo myös kenttätasolla lisää uskotta-
vuutta; asioita voi viedä eteenpäin helpommin eikä 
tarvitse perustella niin paljon omaa olemassaoloaan.

- kunnan Liikkuva koulu -koordinaattori, haastattelu ’’
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kevaiheessa avustuskriteerit laajenivat ja mahdollis-
tivat uudenlaista toimintaa alueilla.

Kärkihankestatus lisäsi ohjelman tunnettuutta ja 
kuntien intoa hakea valtionavustuksia toiminnan 
kehittämiseen, 50 prosentin omarahoitusvaatees-
ta huolimatta. Lisäresurssi on ollut näkyvästi esillä 
mediassa (ks. s. 79), ja tämä on lisännyt kiinnostusta 
avustushakua kohtaan. 

Poliittinen tahdonilmaisu näkyi alueellisesti lisäänty-
neenä kiinnostuksena lasten ja nuorten liikkumista 
kohtaan ja laajensi liikunnan yhteiskunnallista rele-
vanssia. Hallinnollisesti kärkihankestatus toi aluehal-
linnon liikuntatoimen virkamiehille uusia yhteistyö- 
ja toimintamahdollisuuksia aluehallintovirastojen 
muiden osastojen kanssa sekä kuntien sivistystoimen 
ja liikuntatoimen kanssa.

Liikunnan merkityksen laajeneminen
Sidosryhmähaastatteluissa (Kuure 2018) tuotiin esille 
Liikkuvan koulun hyvä brändi. Asiasisältö, lasten ja 
nuorten hyvinvointi ja oppiminen, koettiin yhteis-
kunnallisesti tärkeäksi. Kärkihankestatuksella arvi-
oitiin olevan osuutensa siinä, että liikunta-asioita ei 
ole nähty pelkästään kilpaurheilu- ja seuraharraste-
toiminnaksi vaan laajemmin oppilaiden hyvinvoin-
tiin ja koulun arkipäivään liittyväksi toiminnalliseksi 
osaksi.

Kärkihankkeen verkostot 
Hallinnon verkostot kärkihankkeessa
OKM asetti vuonna 2015 poikkihallinnolli-
sen kärkihankkeen valmisteluryhmän (DNRO 
OKM/45/040/2015). Valmisteluryhmä teki esityksen 
niistä toimenpiteistä ja ohjausrakenteesta, joilla Liik-
kuva koulu -ohjelma laajennetaan kaikkiin kouluihin 
vuosina 2016–2018. 

Ohjausrakennetta esitettiin kolmitasoiseksi: ohjaus-
ryhmä, johtoryhmä sekä työjaostot. Ohjelmavaiheen 
laajemmasta neuvottelukunnasta luovuttiin.

Ohjausryhmässä oli edustettuna kärkihankestatuk-
sen takia päätösvaltaisia toimijoita, jotka voisivat tar-
vittaessa ratkaista hallinnollisia, toimialojen yhteis-
työhön kytkeytyviä ongelmia. 

Johtoryhmän tehtäviksi määriteltiin muun muassa 
kärkihankkeen toimeenpano ja tavoitteiden toteutu-
misen seuranta. 

Yhtenä johtoryhmän tehtävänä oli nimetä harkin-
tansa mukaan työjaostoja. Työjaostojen tehtävä oli 
valmistella toimenpide-esityksiä Liikkuvan koulun 
toteutuksessa havaittuihin ongelmiin tai haasteisiin. 
Johtoryhmä vastasi työjaostojen ohjauksesta. (Liikku-
va koulu -ohjelman johtoryhmän 3.11.2016 pidetyn ko-
kouksen pöytäkirja.) 
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Kärkihankkeen valmisteluvaiheessa kokoontui kah-
deksan työjaostoa sisällöllisten teemojen ympäril-
le. Valittujen teemojen perusteena oli se, että teemat 
vaikuttavat merkittävästi kärkihanketoimenpiteen 
tavoitteen toteutumiseen ja niissä tarvitaan uusia tai 
vaikuttavampia toimenpiteitä. 

• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja esteettömyys 

• Oppimisympäristöjen kehittäminen

• Koulumatkaliikunnan edistäminen ja yhdyskun-
tasuunnittelu

• Osaaminen ja oppiminen

• Kokeilut toisen asteen oppilaitoksiin

• Toimenpiteiden vakiinnuttaminen kunnissa

• Toteutusta tukeva lasten liikuntatutkimus 

• Vanhempiin vaikuttaminen

Työjaostojen toimiaika oli 3–4 kuukautta, maaliskuun 
2017 loppuun saakka, poikkeuksena kolme pysyvää 
työjaostoa: toisen asteen kokeilut, toimenpiteiden 
vakiinnuttaminen kunnissa sekä toteutusta tukeva 
lasten liikuntatutkimus. Syksyllä 2017 johtoryhmä pe-
rusti lisäksi varhaiskasvatuksen Ilo kasvaa liikkuen 
-työjaoston, jonka tehtävänä oli valmistella esitys 
varhaiskasvatuksen toimenpiteen toteutuksesta seu-
raavalla hallituskaudella. Liikkuva koulu -ohjelman 
edustaja oli mukana jokaisessa työjaostossa sihteeri-
nä ja kahdessa jaostossa puheenjohtajana.

Työjaostojen myötä hallinnon verkostot laajenivat. 
Samalla hallinnon verkostojen ydin tiivistyi.
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KUVIO 4 Hallinnon verkostot työjaostoineen Liikkuvan koulun kärkihankevaiheessa 2016–2018. Kuvassa ovat näkyvillä myös 
työjaostot, joista valtaosa toimi vain muutaman kuukauden ajan. Kuviosta puuttuu myöhemmin, syksyllä 2017 perustettu 
varhaiskasvatuksen Ilo kasvaa liikkuen -työjaosto.
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Kärkihankevaiheen kumppaniverkostot

Yhteistyöverkosto on laajentunut systemaattisesti 
kärkihankevuosien aikana. Kärkihankkeessa on py-
ritty vahvistamaan paikallistason toimijoiden ver-
kostoa sekä tukipalveluita ja levittämään Liikkuvan 
koulun hyviä käytäntöjä laajasti koko Suomeen. Liik-
kuvan koulun laajentuessa toimenpiteiden edistämi-
sessä on nojauduttu entistä vahvemmin kumppanei-
den toimintaan ja verkostoyhteistyöhön. 

Kumppanuusverkostojen selkein muutos pilotti-
vaiheesta kärkihankkeeksi on verkostotoimijoiden 
määrän kasvu. Mukaan on tullut lisää esimerkiksi 
järjestötoimijoita, ja tutkimustoiminta on kansainvä-
listynyt.

Liikkuva koulu -toimiston rooli verkostojen koordi-
noijana on kasvanut kärkihankevaiheessa. Toimisto 
koordinoi useita osaverkostoja. Lisäksi toimisto järjes-
tää tilaisuuksia keskinäiselle verkostoitumiselle esi-
merkiksi valtakunnallisten seminaarien ja hallinnon 
yhteistyötapaamisten muodossa. Sidosryhmähaas-
tattelujen mukaan yhteistyötapaamiset ovat autta-
neet yhtenäistämään eri tahojen toimintaa.

Kärkihankeavustusta saaneet kunnat ja 
rekisteröityneet Liikkuvat koulut
Kärkihanke on tuonut Liikkuva koulu -toiminnan ke-
hittämiseen huomattavan valtionavustuksen valtion 
budjettivaroista. Uutena asiana kunnille on tullut 

merkittävän (50 %) omarahoituksen vaatimus, minkä 
tavoitteena ovat toiminnan vakiinnuttamisen edelly-
tykset hankekauden jälkeen. Linjaus on lisännyt kou-
lujen käytössä olevien resurssien määrää. Tavoittee-
na on ollut, että mahdollisimman moni kunta pääsisi 
kehittämään Liikkuva koulu -toimintaa perusopetuk-
sen kouluissa kärkihankeavustuksen turvin. Ensim-
mäisenä vuonna avustusta haki kaksi kolmasosaa 
kunnista. 

Kärkihankevaiheessakin mikä tahansa koulu on pys-
tynyt rekisteröitymään Liikkuvaksi kouluksi huo-
limatta siitä, onko kunta hakenut tai saanut kär-
kihankeavustusta. Rekisteröitymisen kattavuus eli 
verkostossa mukana olevien koulujen määrä on kas-
vanut kärkihankevaiheessa 785 koulusta 2 139 kou-
luun ja kuntien määrä 171 kunnasta 289 kuntaan.

Liikkuva koulu -kuntakoordinaattorien ja 
toimialajohdon verkostot
Ohjelmavaiheen loppupuolella perustetut Liikkuva 
koulu -kuntakoordinaattorien ja toimialajohdon ver-
kostot ovat vakiintuneet kärkihankevaiheessa työ-
jaostoksi (toimenpiteiden vakiinnuttaminen kun-
nissa -työjaosto), jonka puheenjohtajaksi nimettiin 
Liikkuvan koulun ohjelmajohtaja.

Koordinaattoreiden työ linkittää ohjelman valtakun-
nallisen toiminnan paikalliseen kehittämiseen ja 
toteuttamiseen. Liikkuva koulu -ohjelmassa kunta-
koordinaattoreilla on ollut erittäin merkittävä rooli 
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toiminnan edistämisessä kuntatasolla (ks. myös Kuu-
re 2017). Kunnissa ja kouluissa on löydetty toimivia 
malleja Liikkuva koulu -toiminnan toteuttamiseksi, 
mikä luo edellytyksiä toiminnan vakiintumiselle. Toi-
mialajohdon sitoutuminen Liikkuva koulu -toimin-
taan ja kaupunkikohtaisen toiminnan koordinointi 
ovat edellytyksiä toiminnan vakiintumiselle. 

Yhteistyöhankkeet
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtion- 
avustusta erilaisten toimijoiden varhaiskasvatukseen 
ja koulu- ja opiskelupäiviin kohdistuviin liikunnal-
listamishankkeisiin. OKM:n liikunnan vastuualue 
on koulu- ja opiskelupäivään kohdistuvien hankkei-
den päätöksissä esittänyt yhteistyötä Liikkuva koulu 
-ohjelman kanssa ja linkittymistä yhteistyöverkoston 
piiriin. Tavoitteena on ollut välttää päällekkäisiä toi-
menpiteitä ja saada yhteistyötä lisättyä niin valta-
kunnallisella kuin paikallisellakin tasolla. 

Liikkuva koulu alkoi koordinoida valtakunnallisia 
koulu- ja opiskelupäivään liittyviä hankkeita syste-
maattisemmin vuonna 2016. Hankkeet ovat kokoon-

tuneet valtakunnallisiin tilaisuuksiin kaksi kertaa 
vuodessa, ja Liikkuva koulu on vastannut hanketa-
paamisten järjestelyistä ja kustannuksista. Hankever-
koston tilaisuuksien tarkoituksena on edistää toimi-
joiden yhteistyötä ja toimenpiteitä.

OKM on pyytänyt hankkeita nimeämään ohjausryh-
män ja kutsumaan siihen Liikkuvan koulun edusta-
jan. Ohjausryhmätyöskentely on tukenut hankkeiden 
toimintaa tavoitteiden saavuttamisessa, sisällöllises-
sä toiminnan edistämisessä sekä yhteistyöverkoston 
hyödyntämisessä. Hankkeiden toimenpiteitä on le-
vitetty Liikkuva koulu -ohjelman viestintäkanavien 
sekä tilaisuuksien, esimerkiksi valtakunnallisten ja 
alueellisten seminaarien kautta. Samalla tavoin Liik-
kuva koulu on tehnyt yhteistyötä myös muiden ra-
hoittajien hankkeiden kanssa. Taloudellisesti hank-
keet ovat olleet itsenäisiä ja saaneet toimintaansa 
erillisen avustuksen.

Yritykset
Kärkihankevaiheessa yritysyhteistyö on laajentunut 
erittäin voimakkaasti. Yritysten kiinnostus on näkynyt 
yhteydenottoina ja tapaamispyyntöinä ohjelmatoi-
mistoon. Ohjelma on lisännyt kiinnostuneet yritykset 
yhteystietolistoilleen, järjestänyt informaatiotapaa-
misen, tarjonnut yritysten yhteystiedot alueelliselle 
verkostolle hyödynnettäväksi ja kutsunut yritykset 
valtakunnallisiin seminaareihin esittelemään omaa 
toimintaansa.

Hankeverkostossa mukana
 • 27 hanketta vuonna 2016
 • 30 hanketta vuonna 2017
 • 26 hanketta vuonna 2018
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Kärkihankevaiheessa yritysten ohjaaminen yksittäin 
kävi työajanhallinnan kannalta mahdottomaksi. Ke-
väällä 2016 yrityksille järjestettiin yhteistapaaminen, 
jossa esiteltiin ohjelman tavoitteita ja mahdollisuuk-
sia, joissa kouluille voisi olla hyötyä yritysten palve-
luista. Tilaisuuteen osallistui 28 henkilöä. 

Kevään 2016 tilaisuuden jälkeen valtakunnalliset ja 
alueelliset Liikkuva koulu -seminaarit ovat toimineet 
myös yritysyhteistyön foorumeina. Yritysten tarjoa-
mat esittelyt ovat tapahtuneet pääsääntöisesti tapah-
tumatorien avulla, mutta seminaareissa on voinut 
olla myös jonkin palvelun soveltamiseen liittyviä käy-
tännön case-esimerkkejä. Esimerkiksi kevään 2017 se-
minaarissa oli mukana 40 yritystä esittelemässä pal-
velujaan. Yritykset ovat kuvanneet (Hakamäki 2018a) 
seminaareihin osallistumista keinona oppia paketoi-
maan olemassa olevia tuotteita ja sovittamaan ne yh-
teen koulujen opetussuunnitelmien, uusien pedago-
gisten käytäntöjen sekä rahoitusehtojen kanssa. Kun 
yritykset ovat nähneet, mihin Liikkuvat koulut ovat 
menossa, ne ovat osanneet auttaa ja palvella. Useat 
kaupungit ovat myös neuvotelleet yritysten palvelujen 
kehittämisestä vastaamaan paremmin juuri heidän 
tarpeeseensa. Lisäksi Liikkuva koulu -verkkosivujen 
Ideat-osio on ollut maksutta yritysten käytössä tuot-
teiden ja palvelujen esittelyyn.

Koulujen muuttuminen merkitsee, että käytössä ole-
vat kalusteet käyvät vanhentuneiksi. Niiden korvaa-
minen luo uuden tarpeen ja kysynnän. Liikkuvan kou-

lun laajeneminen edelleen toiselle asteelle on jälleen 
mahdollisuus. (Hakamäki 2018a.) Yritysten kasvanut 
palvelutarjonta hyödyttää kouluja monipuolisempa-
na toimintana ja yrityksiä kasvaneena liikevaihtona. 
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Kärkihankemomentin Liikkuva koulu -avustukset peruskouluille vuosina 2016–2018

2016 2017 2018 Yhteensä

Perusopetuksen hakemuksia  
yhteensä (kpl) 225 230 243 698

Avustushakemusten yhteenlasketut 
kokonaiskustannukset (euroa) 13 429 931 13 102 464 14 044 038 40 576 433

Myönnetyt avustukset yhteensä 
(euroa) 4 711 900 5 515 050 6 139 830 16 366 780

Kuntien omarahoitus sovitusti vähin-
tään (euroa) 4 700 000 5 500 000 6 100 000 16 300 000

Kärkihankemomentin Liikkuva opiskelu -avustukset vuosina 2017–2018

2017 2018 Yhteensä

Avustukset hankkeille yhteensä (euroa) 2 062 300 2 379 618 4 441 918

Hankkeiden omarahoitus vähintään (euroa) 412 000 475 000 887 000

Rahoitus kärkihankemomentilta yhteensä vuosina 2016–2018:
Perusopetukseen 16 366 780 euroa + toiselle asteelle 4 441 918 euroa = 20 808 698 euroa

Talous
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Liikkuva opiskelu
Osana kärkihanketta Liikkuva 
koulu -ohjelma laajeni toiselle 
asteelle Liikkuva opiskelu -ohjel-
maksi. 

Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteena on lisätä 
opiskelijoiden liikkumista ja opiskelukykyä kehittä-
mällä oppilaitoksen aktiivista toimintakulttuuria. 
Oppilaitoksen aktiivisuutta tukevalla toimintakult-
tuurilla tarkoitetaan henkilöstön ja opiskelijoiden 
asenteita, toimintaa ja osaamista sekä oppilaitoksen 
olosuhteita, rakenteita, toimintatapoja ja johtamista.

Kaksivuotiset kokeiluhankkeet käynnistettiin vuonna 
2017, ja avustusta myönnettiin yhteensä noin 4,6 mil-
joonaa euroa. Näiden aluehallintovirastojen myön-
tämien avustusten omarahoitusosuus koulutusten 
järjestäjille oli 20 %. Kokeiluhankkeita käynnistyi 
50. Niissä on ollut mukana 124 oppilaitosta ja 95 000 
opiskelijaa. Liikkuva opiskelu -ohjelmalle osoitettiin  
2,8 M€ koulutuksen järjestäjille haettavaksi vuodelle 
2019 valtion budjettivaroista.

www.liikkuvaopiskelu.fi
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KUVIO 5 Liikkuva opiskelu -ohjelmaan rekisteröineet oppilaitokset 2017–
2018 (Liikkuva koulu -rekisteri 2019).
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Ilo kasvaa liikkuen
Liikkuva koulu -ohjelman yhteyteen siirrettiin ke-
sällä 2017 Suomen Olympiakomitean (ent. Valo ry) 
toteuttama varhaiskasvatuksen Ilo kasvaa liikkuen 
-ohjelma. Tämän myötä Liikkuva koulu -kärkihank-
keeseen lisättiin varhaiskasvatuksen Ilo kasvaa liik-
kuen -työjaosto.

Liikkuva varhaiskasvatus on nostettu syksyllä 2018 eduskunnal-
le annettuun Liikuntapoliittiseen selontekoon (2018). Eduskunta 
osoitti 21.12.2018 kunnille 1 M€ Liikkuva varhaiskasvatus -toi-
minnan kehittämiseen valtion budjettivaroista. 

Ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle alle kouluikäi-
selle lapselle liikkumisen ilo sekä riittävä päivittäinen fyysinen 
aktiivisuus.

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma tarjoaa varhaiskasvattajille väli-
neitä lasten liikkumisen lisäämiseen sekä oman työn kehittä-
miseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (VASU2017) 
sekä varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten (2016) 
pohjalta. 

Osana OKM:n liikunnallisen elämäntavan edistämisen paikalli-
sia kehittämishankkeita kunnilla on ollut mahdollisuus hakea 
valtionavustusta alle kouluikäisten liikunnallisiin hankkeisiin. 
Vuonna 2018 avustusta myönnettiin yhteensä 1 345 430 € alle 
kouluikäisiin kohdistuviin hankkeisiin (65 kpl). Näiden alue-
hallintovirastojen myöntämien avustusten omarahoitusosuus 
kunnille oli 50 %.

www.ilokasvaaliikkuen.fi 
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KUVIO 6 Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan rekisteröityneet varhaiskasvatusyksiköt ja kunnat 
(Liikkuva koulu -rekisteri 2019).

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan rekisteröityneet varhaiskasvatusyksiköt

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan rekisteröityneet kunnat
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Tutkimus ja seuranta kärkihankevaiheessa
Kärkihankevaiheessa vuonna 2017 Liikkuvan koulun 
nykytilan arvioinnin tulokset koottiin visuaaliseen 
tietokantaan Virveliin (liikkuvakoulu.fi/nykytila). Ny-
kytilan arvioinnin on tehnyt itsearviointina vuoden 
2018 loppuun mennessä 1 760 koulua. Kaikille avoi-
mesta tietokannasta tuloksia voi tarkastella esimer-
kiksi kunnan, maakunnan tai valtakunnan tasolla 
tai koulumuodoittain. Tietokannasta voi napata myös 
valmiita infograafeja esimerkiksi kunnan hyvinvoin-
tikertomukseen. Liikkuvan koulun nykytilan arvioin-
nin tuloksia on raportoitu niin suomeksi (Kämppi ym. 
2017; 2018a; 2018b) kuin kotimaisissa ja kansainvälisis-
sä kongresseissa (Kämppi ym. 2016; 2017; 2018c).

Kärkihankevaiheessa oppilastason fyysisen aktii-
visuuden seuranta nähtiin järkeväksi ottaa osaksi 
lasten ja nuorten liikunnan väestötason seuranta-
järjestelmiä. Valtakunnallinen lasten ja nuorten lii-
kuntakäyttäytyminen (LIITU) -tutkimus käynnistyi 
vuonna 2014. Vuosina 2016 ja 2018 LIITU-tutkimukseen 
on sisällytetty kysymyksiä liittyen Liikkuva koulu 
-ohjelman keskeisiin teemoihin. Oppilastason fyysi-
sen aktiivisuuden muutoksista vuosina 2016–2018 saa-
daan tieto kansallisella tasolla LIITU-tutkimuksesta 
(LIITU 2019). LIITU-tutkimusta koordinoi Jyväskylän 
yliopisto. 

Lokakuussa 2018 julkaistiin lasten ja nuorten liikun-
nan tietokanta (liikuntaindikaattorit.fi), johon on 

Yhteenveto ja johtopäätökset
Muuttuva toimintakulttuuri 
rakentaa yhteisöllisyyttä

Liikkuva koulu -toiminta muovaa kouluyhteisöä, sillä lisääntyvä liike edellyttää muutoksia totuttuihin 

rutiineihin. Onnistuneissa malleissa toimintakulttuurin muutos tuo kouluyhteisölle monia hyötyjä. 

Tässä tiivistelmässä kootaan Liikkuva koulu -ohjelman tutkimuksen ja seurannan tuloksia siitä, 

millaisia hyötyjä toiminta kouluyhteisölle tuo, mitä nämä onnistuneet muutokset edellyttävät  

ja keitä hyödyt koskevat.

liikkuvakoulu.fi

LIIKKUVA KOULU YHTEISÖLLISYYDEN 
JA OPPIMISEN TUKENA
Henkilökunnan kokemusten mukaan Liikkuva koulu -toiminta on vahvistanut yhteenkuuluvuuden  

tunnetta kouluyhteisössä. Taustalla ovat erityisesti myönteiset vaikutukset vuorovaikutukseen,  

niin oppilaiden ja henkilökunnan välillä kuin myös henkilökunnan kesken. 

 • Liikkuva koulu -toiminta tuo kouluyhteisölle monenlaisia hyötyjä.  

  Oppilaille on syntynyt uusia mahdollisuuksia vaikuttaa kouluyhteisön 

  toimintaan. Henkilökunnan kokemusten mukaan liikunnan lisääminen  

  on hyödyllistä oppimisen, työrauhan ja viihtymisen kannalta. 

 • Muuttuva toimintakulttuuri on mahdollisuus kehittää koulua yhteisönä.  

  Oppilaiden ja koulun henkilökunnan käyttäytymiseen vaikuttavat arvot  

  ja asenteet, koulun fyysiset tilat mahdollisuuksineen, viralliset säännöt  

  ja käytännöt sekä henkilökunnan ja oppilaiden epävirallinen vuorovaiku- 

  tus. Kouluyhteisön eri ulottuvuuksien ymmärtäminen voi olla apuna  

  kehittämistyössä.  

 • Epävirallisen koulun vuorovaikutussuhteet heijastavat oppilaiden välisiä  

  sosiaalisia hierarkioita erityisesti yläkoulussa. Liikkumisen näkökulmasta  

  virallisen koulun tuki on todennäköisesti tärkeämpää niille oppilaille, jotka  

  kokevat kouluyhteisöasemansa matalaksi. Virallinen koulu voi esimerkiksi  

  vaikuttaa säännöillään kaikkien oppilaiden istumisen tauottamiseen. 

 • Liikkuva koulu -toiminta tukee uuden opetussuunnitelman toteuttamista.  

  Esimerkiksi oppimisympäristöjen kehittäminen toiminnallisemmiksi voidaan  

  toteuttaa yhteistyöprojektina, ja lopputulos palvelee koko kouluyhteisöä.

Tiivistelmässä käytetyt sitaatit ovat kyselystä Liikkuvien koulujen henkilökunnalle (2017)  

ja kyselystä Liikkuvien koulujen oppilaille (2015).

’’

Parasta Liikkuvassa koulussa on se, että se vastaa 

nykyisen opetussuunnitelman vaatimuksiin.

- Rehtori, alakoulu ’’

Liikkuva koulu vaikuttaa positiivisesti moneen asiaan. Yhteisöllisyys, 

viihtyvyys, osallisuus, yhdessä tekeminen, motivaatio jne.

- Rehtori, alakoulu ’’

Katariina Kämppi, Virpi Inkinen, Harto Hakonen, Annaleena Aira, Salla Turpeinen ja Kaarlo Laine. 

Katja Rajala, Katariina Kämppi, Annaleena Aira, Salla Turpeinen & Kaarlo Laine 2018. Muuttuva toimintakulttuuri rakentaa yhteisöllisyyttä. 

Jyväskylä: LIKES-tutkimuskeskus.

Opettajien kannalta

77%91%

Viihtyvyyden kannalta

92%97%

Koulun kannalta

91%97%

Oppilaiden kannalta

97% 95%

Oppimisen kannalta

89%95%

Työrauhan kannalta

93% 82%

Rehtorit Muu henkilökunta

Koen Liikkuva 
koulu -toiminnan 
hyödyllisenä...

Rehtorin kannalta

86%

Lähde: Katariina Kämppi 2017. Kysely Liikkuvien koulujen henkilökunnalle 

(n = 3 031, joista 306 rehtoria)

’’
Parhaimmillaan liikkuminen ei aiheuta ylimääräistä hälinää. 

Lapset tulee opettaa liikkumiseen ilman riehumista. Se vie alussa 

aikaa, mutta sitkeä työ kyllä palkitaan!

- Opettaja, alakoulu

Toimintakulttuurin muutos vaatii 

koko kouluyhteisön tuen. Liikku-

mista kannattaa lähestyä yleisen 

hyvinvoinnin näkökulmasta, jotta 

sen edistäminen koetaan kaikkien 

yhteiseksi asiaksi. Salliva ilmapiiri 

mahdollistaa erilaiset mielipiteet, 

jotka otetaan huomioon toiminnan 

kehittämisessä.

”Miksi meidän pitää innostaa sellaiseen 

toimintaan, joka ei ole osa minua?”  
- aineenopettaja, yläkoulu ’’

Koulujen ilmapiiri oli tullut vapaammaksi, mikä näkyi oppilaiden parempana 

viihtyvyytenä. Hyvin usein haastatteluissa yläkäsitteenä käytettiin oppilaiden 

hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä, jonka alle Liikkuva koulu -toiminta sijoitettiin.

Lähde: Tapio Kuure 2018. Liikkuvissa kouluissa tehdyt haastattelut (n=27) ’’
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koottu keskeiset indikaattorit eri valtakunnan tason 
tietolähteistä (Kouluterveyskysely, TEA-viisari, LII-
TU-tutkimus, Liikkuva koulu -rekisteri ja Nykytilan 
arviointi). Tämä työ oli tulosta Liikkuva koulu -tutki-
mustyöjaoston toiminnasta vuosina 2017–2018. 

Väitöskirja Liikkuva koulu -toiminnasta, fyysisestä 
aktiivisuudesta ja oppilaiden välisisistä sosiaalisista 
suhteista julkaistiin 2017 (Haapala 2017).  

Kansainvälinen tutkimus liikunnan merkityksestä 
oppimiselle tuotti runsaasti uutta tietoa kärkihan-
kekauden aikana. Tieto koottiin LIKESin tutkijoiden 
toimesta yhteen ja julkaistiin ”Koulupäivän aikainen 
liikunta ja oppiminen” -tutkimuskatsauksena vuonna 
2018 Opetushallituksen julkaisusarjassa (Kantomaa 
ym. 2018). Myös muut LIKESin liikuntaan ja oppimi-
seen liittyvät tutkimushankkeet AFIS (Active, Fit and 
Smart) ja Liikkuvaa matikkaa ovat myötävaikuttaneet 
aiheen tutkimustiedon kertymiseen ja leviämiseen. 
Näitä hankkeita ovat rahoittaneet Suomen Akatemia 
ja OKM (liikuntatieteellinen tutkimus).

Seuranta ja tutkimus ovat laajentuneet kärkihanke-
kaudella toisen asteen kokeiluhankkeisiin ja varhais-
kasvatukseen. Tuloksia on esitelty seminaareissa ja 
hyödynnetty opiskelijoiden ja pienten lasten hyvin-
vointia edistävien toimenpiteiden kehittämiseksi. 
(Kämppi ym. 2018d; Siekkinen ym. 2018a; 2018b.)

liikkuvakoulu.fi

Liikennevakuutuksesta korvataan vuosittain keski-määrin 350 koulumatka vahinkoa. Näissä vahingois-sa on aina osallisena moottoriajoneuvo. Alle kaksi prosenttia kaikista loukkaantumisista on vakavia. Kuolemaan johtaneita koulumatkaonnettomuuksia 

on tapahtunut vuosina 2007–2016 keskimäärin kolme vuodessa. Koulumatkoilla tapahtuneista jalankulki joiden ja pyöräilijöiden kaatumisista sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden keskinäisiä tör-määmisistä ei ole saatavilla kattavaa tilastotietoa.

KOULUMATKOJEN TURVALLISUUS
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Miten Liikkuva koulu -ohjelma etenee 
hallitusohjelmasta peruskoululaisen 

liikkumiseen 
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Liikkuva koulu -kärkihankkeella tavoitellaan kou-
lujen arjen muutosta ja oppilaiden liikkumisen li-
sääntymistä. Kärkihankkeen tavoitteen etenemistä 
koulutasolle saakka tarkastellaan tässä luvussa sys-
teemisestä näkökulmasta alkaen hallitusohjelmasta 
ja keskushallinnosta, ja edeten aluehallinnon tasolta 
kuntiin ja kouluihin. Jokaisella osalla on systeemissä 
oma roolinsa, omat toimintaperiaatteensa ja lainalai-
suutensa. Osat eivät automaattisesti toimi tavoitetta 
edesauttaen. Hallituksen kärkihankkeen tavoitteet 
eivät siis itsestään toteudu eri toimijatasoilla. Eri ta-
sojen haastatteluilla (Kuure 2018; 2017) on pyritty hah-
mottamaan kunkin osan merkitys systeemissä ja 
myös ne kohdat, jotka hankaloittavat tavoitteen saa-
vuttamista.

Liikkuva koulu -ohjelmaa koordinoi LIKES-tutkimus-
keskus. Liikkuva koulu -toimisto sijaitsee Opetushal-
lituksessa. Nämä tahot eivät tee kärkihankkeen avus-
tuksia koskevia esityksiä tai päätöksiä, eikä niillä ole 
ohjausvaltaa tässä luvussa kuvattuihin toimijoihin 
nähden. Liikkuvan koulun roolina on kuitenkin pyr-
kiä edesauttamaan systeemin toimintaa, huomioida 
kunkin toimijatahon toimintalogiikka ja perustehtä-
vä sekä sovittaa Liikkuva koulu -tavoitteiden edistä-
minen näihin.

Hallitusohjelma
Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa (Ratkaisujen 
Suomi 2015) perustettiin kärkihankkeita, joille ohjat-
tiin rahoitusta valtion budjettivaroista. Liikkuva koulu 
sisällytettiin osaksi osaamisen ja koulutuksen kärki-
hankkeita. Nykyiset kärkihankkeet ovat osin sektorit 
ylittäviä, osin tiettyyn hallinnonalaan kuuluvia. Liik-
kuva koulu -kärkihanke on tyypillinen sektorit ylittä-
vä hanke. Hallinnollisesti se sijoittuu opetus- ja kult-
tuuriministeriöön. Vastuullisina ministereinä ovat 
toimineet kärkihankkeen aikana opetus- ja kulttuuri-
ministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) ja eurooppa-, 
kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin.).

Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiksi määriteltiin 
hallitusohjelmassa ohjelman valtakunnallistamisen 
jatkaminen kaikkiin peruskouluihin ja liikkumisen 
lisääminen. Ohjelmaan varattiin budjettivaroja yh-
teensä 21 miljoonaa euroa kolmelle vuodelle, ja tämä 
rahoitus ohjattiin kunnille perusopetuksen järjestäji-
nä.

Keskushallinnon haastattelujen mukaan (Kuure 2018) 
Liikkuva koulu -kärkihanke ei ole aiheuttanut poliit-
tisia reviiritaisteluja. Lasten ja nuorten liikkumisen 
lisääminen on koettu yhteiskunnalliseksi ongelmak-
si, jonka ratkaiseminen on yhteinen asia. Yhteinen 
tavoite on helpottanut sektorit ylittävän yhteistyön 
tekemistä ja verkostomaisen (organisaatioiden rajat 
ylittävän) toiminnan kehittämistä. 
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Keskushallinto 
Keskushallinnon ohjausmenetelminä Liikku-
vassa koulussa ovat informaatio- ja resurssioh-
jaus, joista jälkimmäinen kulkee liikuntapuo-
lella valtion avustuksena. Päätoimijoita valtion 
keskushallinnossa ovat opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön nuoriso- ja liikuntapoliittinen osasto 
(liikunnan vastuualue) ja Opetushallitus. Ope-
tushallitus ei osallistu kärkihankeavustusten 
jakamiseen, mutta on keskushallinnossa vas-
tuussa koulujen ydinprosesseista.

Liikkuva koulu sisältyy OKM:n hallinnonalan 
kärkihankkeeseen. Ministeriön sisäisessä or-
ganisoitumisessa kaikki muut osastot ovat 
mukana Liikkuva koulu -kärkihankkeessa 
paitsi korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto. 
OKM:n eri osastojen välillä tehtävässä yhteis-
työssä olisi keskushallinnon haastattelujen 
(Kuure 2018) mukaan kuitenkin vielä hyödyn-
tämättömiä mahdollisuuksia, samoin kuin eri 
ministeriöiden välisessä yhteistyössä.

Liikkuva koulu -kärkihankkeen arviointi kuu-
luu valtion liikuntaneuvoston lakisääteisiin 
tehtäviin. 
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Aluehallinto 
Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vas-
tuualueen alueellinen toimija on aluehallintovi-
rastojen liikuntatoimi. Pilottivaiheessa alueelliset 
liikuntatoimet sijaitsivat vielä ELY-keskuksissa. Pi-
lotti- ja ohjelmavaiheen valtakunnalliset hankkeet 
rahoitettiin suoraan ministeriöstä. Kärkihanke- 
avustukset on ohjattu aluehallintovirastojen kaut-
ta kuntiin.

Aluehallintovirastot (AVI) käsittelevät oman alu-
eensa kuntien Liikkuva koulu -hankehakemukset 
ja päättävät, mille hankkeille valtionavustukset 
jaetaan. Päätöskriteerit ja niiden perustelut mää-
rittävät hankkeiden sisällöllistä toimintaa ohjeel-
lisesti. Tärkeimmät ohjauskeinot ovat resurssi- ja 
informaatio-ohjaus. 

Aluehallintovirastot eroavat toisistaan huomatta-
vasti alueensa väestömäärän, elinkeinorakenteen, 
ikärakenteen ja maakuntien määrän sekä toimin-
takulttuurin suhteen. Kuntien, koulujen ja oppilai-
den määrä eri alueilla vaihtelee paljon (ks. kuvio 7; 
ks. myös Kokkonen & Pyykkönen 2018). Liikuntatoi-
men AVI-virkamiehellä voi olla alueestaan riippu-
en arvioitavana parikymmentä tai pitkälti yli sata 
Liikkuva koulu -hakemusta. Suurten alueellisten 
erojen vuoksi tasapuolinen hankehakemusten ar-
viointi samojen kriteerien pohjalta on vaikeaa.

KUVIO 7 Perusopetuksen koulujen, Liikkuvaksi kouluksi rekisteröityneiden koulu-
jen sekä Liikkuvan koulun nykytilan arvioinnin täyttäneiden koulujen osuudet eri 
aluehallintovirastojen alueilla (Liikkuva koulu -rekisteri 2019).

9 %

91 %

89 %

86 %

84 %

97 %

95 %

77 %

0 %

79 %

66 %

43 %

82 %

84 %

Etelä-Suomen AVI

Itä-Suomen AVI

Ahvenanmaan 
valtionvirasto

Länsi- ja Sisä-
Suomen AVI

Lapin AVI

Lounais-Suomen AVI

Pohjois-Suomen AVI

Rekisteröityneet koulut Nykytilan arvioinnin 
täyttäneet koulut

23 koulua

818 koulua

263 koulua

604 koulua

101 koulua

326 koulua

249 koulua
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Aluehallintovirastojen rooli on ollut suuri kou-
lujen ja kuntien informaatio-ohjauksessa ja alu-
eellisen verkostoitumisen tukemisessa. AVIt ovat 
järjestäneet yhteistyössä liikunnan aluejärjestö-
jen kanssa alueellisia Liikkuva koulu -seminaa-
reja. Alueseminaarit ovat olleet ennen kaikkea 
vertaisoppimisen paikka. Niissä on myös jaettu 
tietoa avustushauista, kumppaneiden palveluis-
ta, Liikkuva koulu -tutkimustuloksista ja ohjel-
man toteutuksesta. Seminaarit ovat siten olleet 
merkittävä informaatio-ohjauksen väline.

Alueelliset Liikkuva koulu -seminaarit 

2010

2011

2012

2013 

2014 

2015 

2016 

2017

2018

194

921

568

519

803

1012

1555

1440

1255

Osallistujamäärä yhteensä
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Aluehallinnon käytännöt avustuksen jakamisessa
Liikkuvan koulun kärkihankevaiheessa vuonna 2017 haastateltiin kaikki Liikkuva 
koulu -asioita hoitavat AVI-virkamiehet. Haastattelujen perusteella analysoitiin 
AVI-virkamiesten kuvaamia ns. hallinnon kitkoja, joista vahvimmaksi nousivat alu-
eelliset erot kriteerien tulkinnassa ja avustusten myöntämisessä. (Laine 2017.)

Alueilla on jo vanhastaan ollut erilaiset tavat tulkita OKM:n kanssa sovittuja ohjeita 
avustusten myöntämisperusteissa. Näistä on keskusteltu AVIen kesken ja OKM:n 
kanssa vuosia, mutta tilanne on jatkunut ennallaan: kukin alue on toiminut omalla 
tavallaan niin kriteerien tulkinnassa kuin ohjeitten ja perusteiden soveltamisessa. 
Perusongelmia näyttävät virkamiesten mielestä olevan totutut tavat, asenteelli-
set eroavuudet sekä alueiden perustavanlaatuinen erilaisuus. Näiden pohjalta on 
vaikea löytää täysin johdonmukaista ja yhtenäistä toimintalinjaa. 

Parannusehdotukseksi AVIt esittivät haastatteluissa OKM:n liikunnan vas-
tuualueen vahvempaa kärkihankkeen ohjausta sekä aluehallintoviranomaisten 
vahvempaa keskinäistä yhteistyötä. Koordinaatiota ja toimenpiteiden yhdenmu-
kaisuutta toivottiin parannettavan selkeämmillä ohjeilla ja konkreettisilla tulkinta-
tavoilla ja ohjauksella. Yhteistyön toivottiin ulottuvan aiempaa vahvemmin myös 
päätösten ja hankkeiden jälkiseurantaan. Keskinäisen yhteistyön vahvistamisen 
esteeksi nähtiin se, että ”kyllä me puhutaan, mutta kaikki toimivat kuten ennen-
kin”.

AVI-virkamiesten näkemysten mukaan eri alueiden erilaiset käytännöt avustus-
summien jakamisessa ovat näyttäytyneet kärkihankevaiheessa aiempaa vah-
vemmin. Ministeriön ohjeistus, koordinaatio ja johto koettiin puutteelliseksi sii-
nä vaiheessa, kun siirryttiin kärkihankkeen avustusten jakamiseen. Avustuksen 
myöntämiskriteereiden tulkintaa jouduttiin useaan otteeseen pohtimaan käy-
tännön näkökulmasta. Esimerkiksi avustuskriteereissä määritelty 20 000 euron 
hankintahinnan raja ”kiinteän liikuntavarustuksen” osalta herätti paljon kysymyk-
siä. Mikä ei ole kiinteää liikuntapaikkarakentamista? Mikä erottaa Liikkuva koulu 
-avustuksen liikuntapaikkarakentamiseen tarkoitetusta erillisestä avustusmuo-
dosta? 
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Kunnat

Liikkuva koulu -ohjelmassa kuntien tehtävänä on ennen kaikkea koordinoi-
da ja tukea koulujen Liikkuva koulu -toimintaa. Kunnat ovat Liikkuva koulu 
-ohjelman näkökulmasta koulujen kanssa kaikkein keskeisimmissä rooleissa. 
Koulut toimivat erilaisissa kuntaympäristöissä, mikä vaikuttaa koulujen Liik-
kuva koulu -toimintaan merkittävällä tavalla.

Kärkihankkeessa kunnat ovat hakeneet valtionavustusta Liikkuva koulu -toi-
mintaan aluehallintovirastoltaan. Valtionavustuksen saaminen on edellyt-
tänyt kuntien omarahoitusta Liikkuva koulu -toimintaan, joten käytännössä 
puolet Liikkuva koulu -toiminnan rahoituksesta on tullut kunnilta. Omarahoi-
tuksen kohdentaminen ja käyttö on ratkaistu kunnissa eri tavoin. 

Ohjelmavaiheen seurannassa tarkasteltiin kuntien rakenteita, jotka tukivat 
Liikkuva koulu -toimintaa. Onnistuneissa kuntaesimerkeissä kuntaan oli luo-
tu rakenne, joka mahdollisti uusien koulujen mukaan lähtemisen ja Liikkuva 
koulu -toiminnan kehittymisen ja laajentumisen. (Aira & Laine 2015.) Kunnissa 
on luotu ohjelma- ja kärkihankevaiheissa erilaisia, erilaisten kuntien tarpei-
siin sopivia, toimialojen yhteisiä rakenteita ja ratkaisuja, joiden tarkoituksena 
on ollut koulujen tukeminen. Tyypillisesti Liikkuva koulu -rakenteita on luotu 
varsinkin opetus- tai sivistystoimeen ja liikuntatoimeen (Kuure 2017). 

Liikkuva koulu -toiminta näkyy jo varsin yleisesti kuntastrategioissa. 68 pro-
senttia nykytilan arviointiin vastanneista kouluista arvioi, että Liikkuva kou-
lu -toiminta on kirjattu kuntastrategiaan, kunnan hyvinvointistrategiaan tai 
muuhun vastaavaan asiakirjaan (LIKES 2019).

Liikkuva koulu koordinoi kuntakoordinaattorien ja toimialajohtajien verkos-
toa. Kuntakoordinaattorien verkosto toimii sekä kuntien välisen vertaistuen 
mahdollistajana Liikkuva koulu -työssä että ohjelman linkkinä paikallistasolle.

Kuntatoimialojen välinen yhteistyö
Onnistuneiden kuntaesimerkkien vahvuutena on ollut perinteiset hallintorajat 
ylittävä yhteistyö eri kuntatoimialojen kesken. Keskeistä on, että eri toimialat 
saadaan löytämään prosessista kukin oma näkökulmansa ja että kunnassa on 
yhteinen koordinaatio, joka yhdistää eri näkökulmia yhteisten tavoitteiden suun-
nassa. (Aira & Laine 2015.) 

Kuntien toiminnan kitkakohtina ohjelmavaiheessa havaittiin hallinnonalojen 
joissain tapauksissa hyvinkin vahva siiloutuminen ja sitä kautta yhteistyön puute 
(Aira & Laine 2015). Kärkihankevaiheessakin vielä 42 prosenttia nykytilan arvi-
ointiin (LIKES 2018) vastanneista kouluista ilmoittaa, ettei tee yhteistyötä kun-
nan eri hallintokuntien kanssa tai tekee sitä hyvin vähän. On mahdollista, että 
yhteistyö hallintokuntien kanssa on järjestetty kunnassa siten, ettei koulu koe 
tekevänsä sitä suoraan. Kunnan eri hallintokuntien välinen yhteistyö on joka ta-
pauksessa monessa kunnassa vielä vähintään osittain hyödyntämätön voima-
vara.

Kunnan hallintokuntien välisen yhteistyön laatu on näkynyt aluehallintovirasto-
jen arvioiden mukaan myös avustushakemuksissa. Yhteistyön kehittymisestä 
Liikkuva koulu -toiminnassa on paljon hyviä esimerkkejä. Sen sijaan heikom-
missa kehitysmalleissa Liikkuva koulu -toiminta on ollut yhden tai muutaman 
vastuuhenkilön varassa. Tällöin avustushakemusta kirjoittanut henkilö ei välttä-
mättä ole ollut selvillä koulujen tarpeista ja tilanteista, eikä keskusteluja toimin-
tasuunnitelmasta ole käyty muiden kunnan viranhaltijoiden tai koulujen henkilö-
kunnan kanssa. (Aira & Laine 2015; Kuure 2017; Laine 2017.)

Sidosryhmähaastatteluissa (Kuure 2018; Laine 2017) Liikkuva koulu -ohjelman 
keskeisenä tulevaisuuden haasteena nähtiin toiminnan vakiinnuttaminen kun-
nissa, jos valtionavustus päättyy. Keskeisiksi tekijöiksi vakiintumisessa nähtiin 
kunnan sitoutuminen Liikkuva koulu -toimintaan, mihin vaikuttaa keskeisesti 
kunnan hallintokuntien välinen yhteistyö. Keskeinen toimenpide vakiinnuttami-
sessa kuntatasolla olisi myös resurssien turvaaminen kuntakoordinaattoreille.

nykytilan arviointiin (LIKES 2019) vastanneista 
kouluista ilmoittaa, ettei tee yhteistyötä kunnan 
eri hallintokuntien kanssa liikunnallisen elämän-
tavan edistämiseksi tai tekee sitä hyvin vähän.

42 %
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Vantaa vakinaisti Liikkuva koulu 
-koordinaattorit 
Vantaan Liikkuva koulu -hankkeen vakinaista-
minen osaksi koulujen normaalia toimintaa on 
vaatinut oikeanlaisen tahtotilan, innostuneita ih-
misiä, suunnitelmallisuutta ja rakenteen, joka yh-
distää eri hallintokunnat. Vuonna 2010 Vantaalle 
palkattiin hankerahalla kaksi liikunnanohjaajaa, 
jotka keskittyivät ensin vain yhden alakoulun toi-
mintaan. Kun tämä koulu oli otettu haltuun ja siitä 
oli hyvät tutkimustulokset, laajennettiin kuuteen 
seuraavaan kouluun ja kehitettiin lisää. Toiminta 
on nyt laajentunut kaikkiin kouluihin. Vantaalla 
on töissä kaksi vakinaista Liikkuva koulu -koor-
dinaattoria. Toimintaa ohjaa liikuntatoimen ja 
opetustoimen edustajista koostuva ohjausryh-
mä. Ryhmä kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa. 
Vantaalla on huomattu, että valmista mallia hal-
lintokuntien yhteistyölle ei ole, vaan se on raken-
nettava itse. Vantaalta muistutetaan myös, että 
on olemassa vain aikuisten luomia esteitä, jotka 
pitää poistaa lasten hyvinvoinnin tieltä.
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Turku on koulujen 
harrastetoiminnan osaaja
Turussa vuosi 2019 on Liikkuva koulu -hankkeen 
viimeinen toimintavuosi. Syksyllä toiminta muut-
tuu vakinaiseksi. Valmisteluja on tehty pitkään ja 
huolella. Sivistystoimialan ja vapaa-aikatoimialan 
koordinaattorit ovat työskennelleet yli kaksi vuot-
ta yhdessä työparina. Turku on saanut tunnustus-
ta erityisesti koulujen liikunnallisesta harrastetoi-
minnasta. Kouluissa toimii yli 200 liikunnallisen 
harrastetoiminnan ryhmää, jotka liikuttavat noin 
3000 lasta ja nuorta viikoittain. Rahallinen panos 
on suuri, 200 000 euroa vuodessa, mutta niin on 
liikunnan määräkin. Viikoittain harrastetoimin-
nassa liikutaan viisi tuntia koulua kohti eli yhteen-
sä 225 tuntia. Liikunnalliset harrasteryhmät ovat 
osa koulujen toimintaa. Ryhmiä ohjaavat koulujen 
opettajat ja turkulaisten liikunta- ja urheiluseuro-
jen ohjaajat ja valmentajat. Koordinaattorit koros-
tavat, että ilman koulutusta ei ole kehitystä. Tänä 
vuonna on koulutettu sata ruotsinkielistä ja 500 
suomenkielistä opettajaa.
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Koulut

Liikkuva koulu -ohjelma on levinnyt koulujen re-
kisteröitymisellä mitattuna 93 prosenttiin Suomen 
kunnista ja 90 prosenttiin Suomen kouluista, joissa 
se tavoittaa 92 prosenttia perusopetuksen oppilaista. 
Rekisteröitymistä voidaan pitää mittarina koulujen 
tavoittamisesta. Muutoksen kohti aktiivisempia ja 
viihtyisämpiä koulupäiviä tekevät koulut käytännön 
toiminnassa. Toimintakulttuurin pysyvä muutospro-
sessi kouluilla on usein hidas.

Liikkuva koulu -toiminta voi organisoitua koulun ta-
solla myös epätarkoituksenmukaisesti, esimerkiksi 
kun vastuu jää liiaksi yhden vastuuhenkilön harteille. 

Koulun sisällä toiminnan vakiinnuttamista vahvistaa 
myös se, että Liikkuva koulu on periaatteiltaan ja toi-
menpiteiltään linjassa uuden toiminnallisuutta ko-
rostavan opetussuunnitelman kanssa. 

Toiminnan kehittymistä Liikkuvissa kouluissa kuva-
taan vuonna 2019 valmistuvassa toisessa julkaisussa. 

kouluista on Liikkuva koulu -tiimi, joka 
koordinoi Liikkuva koulu -toimintaa.59 %
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Liikkuvien koulujen autonomia
Jotkin sidosryhmät ovat esittäneet, että koulu saavut-
taisi Liikkuva koulu -statuksen vasta toteuttaessaan 
tiettyjä toimintamalleja ja täyttäessään tietyt kriteerit. 
Tämä on ollut liikunnan edistämisessä perinteinen, ns. 
ylhäältä alas -malli. 

Monille yhteistyökumppaneille Liikkuvien koulujen au-
tonomiaan ja yksilölliseen toteutukseen luottava peri-
aate on ollut uutta, kun aiemmin on usein nojattu oh-
jaukseen sekä valmiisiin tai jatkuvasti parannettaviin 
toimintamalleihin ja kriteereihin.

”Valtakunnallista vaikuttavuutta ja muutosta saadaan, 
jos yhteismitallisuus ja -laatu taataan.”  
(sidosryhmäkysely 2018)

Liikkuva koulu -ohjelmassa koulujen itsenäinen asema 
on nähty erittäin oleelliseksi. Koulut päättävät omista 
toimenpiteistään ja aikatauluistaan. Tätä on pidetty 
keskushallinnossa poikkeuksellisena ja onnistuneena 
ratkaisuna verrattaessa yleensä kouluihin liittyviin ke-
hittämishankkeisiin (Kuure 2018).

”Mielestäni aika poikkeuksellinen tilanne on se, kuinka 
kattavasti tämä on tavoittanut kehittämismielessä lähes 
kaikki koulut. Se on kuitenkin aika harvinainen tilanne. 
Yleensä tilanne on se, että ne on ne samat aktiiviset 
koulut, jotka ovat eri hankkeissa liikkeellä.”  
(valtion virkamiehen haastattelu, 2018)
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Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
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Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen  
Liikkuva koulu -ohjelmassa
Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on ollut 
Liikkuva koulu -ohjelman läpileikkaava teema alus-
ta asti (Liikkuva koulu -hankkeen valmisteluryhmän 
muistio, OKM 2010). Tasa-arvon edistäminen on nä-
kynyt ohjelman kaikissa vaiheissa ja sen eri tasoilla. 
Ohjelman etenemisen myötä tasa-arvoajattelussa on 
kehitytty: kun tutkimustuloksista on saatu uusia ha-
vaintoja tyttöjen ja poikien välisistä eroista, on niihin 
reagoitu sekä informaatio- että resurssiohjauksen 
keinoin.

Vuosina 2016–2017 Liikkuvan koulun alla toimi työ-
jaosto ”Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja esteettömyys”, 
jossa pohdittiin ja linjattiin tasa-arvon edistämistä 
ohjelmassa. Työryhmä esitti tasa-arvon edistämiseen 
liittyen seuraavia kehittämistoimenpiteitä: 1) Valta-
kunnallisessa ja alueellisessa ohjauksessa nostetaan 
teemaksi tasa-arvo sekä sukupuolittuneiden raken-
teiden esiin tuominen ja purkaminen, 2) Liikkuva 
koulu -viestintämateriaalia päivitetään tavalla, joka 
tekee näkyväksi moninaiset oppilaat, sekä 3) Lisätään 
yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja esteettömyyteen 
liittyvää läpileikkaavaa sisältöä opettajankoulutuk-
seen. Vuonna 2018 opettajien tasa-arvo-osaamisen 
lisääminen nostettiin erityisesti kärkihankevaiheen 
hankkeiden avustusohjeisiin. 

Hankkeet
Liikkuva koulu -toimintaan myönnettävissä kehit-
tämisavustuksissa sukupuolten tasa-arvo on sisäl-
tynyt sekä hakukohtaisiin erityisperusteisiin että 
yleisperusteisiin. Kärkihankevaiheen hakuohjeissa 
todetaan, että tyttöjen liikunnan lisäämiseen tulee 
kiinnittää erityistä huomiota, koska tyttöjen fyysi-
nen aktiivisuus on poikien fyysistä aktiivisuutta al-
haisempaa kaikissa ikäryhmissä. Liikkuvan koulun 
kehittämisavustuksista päätettäessä hakemuksia on 
arvioitu myös sukupuolinäkökulmasta. Sukupuoli-
näkökulman huomioon ottaminen hankkeen tavoit-
teissa, toimenpiteissä, seurannassa ja arvioinnissa 
on ollut yksi hankkeen rahoittamista puoltava tekijä. 
Keskimäärin sukupuoli on näyttäytynyt vaatimatto-
masti hankehakemuksissa. Hankkeiden seurannassa 
ja ohjauksessa on muistutettu toimijoita sukupuoli-
näkökulman huomioimisesta. 

Koulu- ja opiskelupäivän valtakunnallisten liikunnal-
listamishankkeiden seurantakyselyssä on vuosina 
2017 ja 2018 kysytty hankkeilta sukupuolinäkökulman 
huomioimisesta. Vuonna 2017 yli puolet hanketoimi-
joista ilmoitti, että hankkeen tavoitteisiin on kirjat-
tu sukupuolinäkökulma ja että hankkeen toiminnan 
vaikutuksia on tarkasteltu sukupuolinäkökulmasta. 
Hankkeiden toimenpiteissä sukupuolinäkökulma oli 
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huomioitu 82 prosentissa hankkeista. Vuonna 2018 su-
kupuolinäkökulman huomioivien hankkeiden osuus 
pieneni selvästi, noin kolmannekseen hankkeista 
(kuvio 8). Muutos voi johtua kysymyksenasettelun 
muutoksesta: vuonna 2017 sukupuolinäkökulmaa kos-
keviin kysymyksiin sai vastata vain kyllä tai ei mutta 
vuonna 2018 kyllä-vastaukseen vaadittiin pakollinen 
selitys ”miten”. Lisäksi vastausvaihtoehdoksi lisättiin 
”en tiedä”. Yksi hanketoimija vastasi, ettei tiedä, onko 
toimenpiteissä huomioitu sukupuolinäkökulma. 

Tutkimus ja seuranta
Liikkuva koulu -ohjelmaan liittyvässä tutkimuksessa 
tiedot on kerätty ja keskeiset tulokset esitetty suku-
puolittain. Kyselyissä sukupuolet ovat olleet tyttö ja 
poika. 

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheen 2010–2012 
loppuraportissa tyttöjen ja poikien näkemyksiä oli 
selvitetty, vastaukset taulukoitu sukupuolittain, poh-
dittu osallistumisen esteitä, samoin välitunti-ilmapii-
riä. Eroja tyttöjen ja poikien välillä raportoitiin myös 
pilottien kuvauksissa (esim. tanssipelit). Lisäksi ra-
portin tutkimustulosten yhteenvedossa esitetään, että 
jatkossa tyttöjen ja poikien välisiä eroja on huomioita-
va, kun suunnitellaan oppilaita motivoivia liikkumis-
sisältöjä.

Pilottivaiheen tutkimuksen ja seurannan tulosten 
perusteella huomattiin tarve eriyttää toimintaa vas-
taamaan entistä paremmin tasa-arvon ja yhdenver-

taisuuden edistämisen tavoitteisiin. Pilottivaiheen 
havaintojen jälkeen kaikessa Liikkuvan koulun seu-
rannassa ja tutkimuksessa on ollut muuttujina su-
kupuoli ja kaikista tuloksista on laskettu tyttöjen ja 
poikien luvut. Kaikkia tuloksia ei kuitenkaan ole ra-
portoitu sukupuolittain. Sukupuolitieto on raportoitu 
kaikista muuttujista, joissa on ollut merkittäviä suku-
puolieroja, sekä niistä teemoista, joissa eri tarkaste-
luvuosien välillä on tapahtunut muutosta sukupuolit-
tain. 

Liikkuva koulu -ohjelman vuonna 2016 perustettu 
tutkimustyöjaosto kerää kuntakohtaista seuranta- 
ja tutkimustietoa myös sukupuolten tasa-arvon to-
teutumisen näkökulmasta. Tutkimustietoa kootaan 
jatkotoimenpiteitä ja informaatio-ohjausta varten, 
koulujen henkilökunnan ja hanketoimijoiden tasa-ar-
votietoisuuden lisäämiseksi sekä ohjelman toteutuk-
sen ja suunnittelun kehittämiseksi sukupuolisensitii-
visemmäksi. Vuonna 2018 Liikkuva koulu -ohjelman 
tutkimustyöjaosto laati yhteenvedon Liikkuva koulu 
-ohjelman seurantaindikaattoreista hyödyntäen val-
takunnallisia tiedonkeruujärjestelmiä. Yhteenvedos-
sa seurantaindikaattorit esitetään erikseen tyttöjen 
ja poikien fyysiseen aktiivisuuteen ja toimintakykyyn 
liittyvien mittareiden osalta. 

Viestintä
Ohjelma on kiinnittänyt huomiota tarpeeseen viestiä 
sukupuolitietoisesti. Liikkuvan koulun kuvissa ver-
kossa, materiaaleissa ja oppaissa sekä tytöt että pojat 
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esitetään aktiivisina toimijoina, toiminnan subjektei-
na. Huomiota on kiinnitetty siihen, uusinnetaanko 
kuvissa ja materiaaleissa vallitsevia stereotypioita. 
Käytännön ongelmia on kohdattu muun muassa sii-
nä, että joissakin kuvauksissa yksikään poika ei ole 
suostunut kuvattavaksi. Vastaavasti tytöillä on ollut 
tarkkoja käsityksiä, millaisina he haluavat kuvissa 
näkyä. Nämä vaikuttavat siihen, millaisia kuvia on 
ollut käytettävissä.  

Seminaareissa ja koulutuksissa sukupuolinäkökulma 
on pyritty huomioimaan läpileikkaavasti. Erityisai-
heina seminaareissa on ollut esimerkiksi yläkoulun 
tyttöjen näkökulma. OKL-koulutuksissa tasa-arvo on 
ollut yksi läpileikkaavista teemoista alusta asti. Tyttö-
jen ja poikien väliset erot liikkumisessa on koulutus-
ten vakioteemoja.

KUVIO 8 Sukupuolinäkökulman huomioiminen koulu- ja opiskelupäivän liikunnallistamisen valtakunnallisissa 
kehittämishankkeissa vuonna 2018 (n=28). 

Kyllä* Ei En tiedä

Hankkeen tavoitteisiin on 
kirjattu sukupuolinäkökulma

Sukupuolinäkökulma 
on huomioitu hankkeen 
toimenpiteissä

Hankkeen toiminnan 
vaikutuksia on tarkasteltu 
sukupuolinäkökulmasta

39 % 61 %

64 % 32 %

43 % 57 %

Kyllä-vaihtoehtoon piti lisäksi vastata,  miten 
sukupuolinäkökulma on huomioitu.

* 
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Yhdenvertaisuuden edistäminen Liikkuva koulu -ohjelmassa
Yhdenvertaisuuden edistäminen Liikkuvassa kou-
lussa perustuu paitsi liikuntalain myös valtion ta-
lousarvion liikuntapolitiikkaa koskeviin kirjauksiin. 
Asia on sanoitettu eri vuosina hieman eri tavalla 
– muun muassa yhdenvertaisena saavutettavuute-
na. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
yhdenvertaisuus on kirjattu opetuksen järjestämistä 
koskeviin velvoitteisiin ja opetuksen arvoperustaan. 
Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavaksi periaat-
teeksi on kirjattu ”Oppiva yhteisö edistää yhdenver-
taisuutta ja tasa-arvoa”, mistä seuraa, että kaikkien 
toimintakulttuurin muutokseen tähtäävien toimien 
tulee tiedostetusti olla päämäärän mukaisia.

Vuosina 2016–2017 Liikkuvan koulun alla toimi työjaos-
to ”Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja esteettömyys”, jossa 
pohdittiin ja linjattiin yhdenvertaisuuden edistämistä 
ohjelmassa. Työryhmä esitti seuraavia kehittämistoi-
menpiteitä: 1) Liikkuva koulu -ohjausryhmään pyyde-
tään mukaan yhdenvertaisuusasioiden asiantuntija, 
2) Liikkuva koulu -kehittämisavustusten hakuehto-
ja muokataan tavalla, joka kannustaa kehittämään 
käytäntöjä aiempaa yhdenvertaisemmin, 3) Liikkuva 
koulu -viestintämateriaalia päivitetään tavalla, joka 
tekee näkyväksi moninaiset oppilaat, 4) Liikkuva kou-
lu -toimia tuetaan ja tehostetaan kouluissa, joissa on 
paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita, 5) Liik-
kuva koulu -tukimateriaalia tuotetaan niin, että kaik-

kien oppilaiden osallistuminen yhteiseen toimintaan 
on mahdollista. Erityiskoulut ja esteettömyyskysy-
mykset huomioidaan materiaalintuotannossa aiem-
paa paremmin, sekä 6) Opettajien osaamista yhden-
vertaisuuskysymysten huomioimisessa lisätään niin 
opettajankoulutuksen kautta kuin täydennyskoulut-
tamalla jo työelämässä olevia opettajia.

Kunnissa toteutuvan Liikkuva koulu -toiminnan yh-
denvertaisuusnäkökulmaa on kartoitettu Liikkuva 
koulu -koordinaattoreille suunnatun kyselyn avulla 
joulukuussa 2018. Kyselyllä selvitettiin kuntien hyviä 
käytäntöjä yhdenvertaisuuden edistämisessä. Lisäksi 
kartoitettiin, mihin ryhmiin yhdenvertaisuuteen tai 
inklusiiviseen toimintaan liittyvät toimenpiteet ovat 
kohdistuneet ja millä keinoin erityistä tukea tarvitse-
via oppilaita on saatu mukaan toimintaan. 

Lokakuussa 2018 Liikkuvan koulun seurannassa to-
teutettiin kartoitus saamelaislasten ja -nuorten lii-
kunnallisesta tilanteesta. Lapin aluehallintoviraston, 
opetus- ja kulttuuriministeriön ja LIKESin edustajat 
tapasivat saamelaiskäräjillä saamelaistoimiston toi-
mihenkilöitä. Yhteistyöllä kartoitettiin mahdollisuuk-
sia lisätä saamelaislasten ja -nuorten mahdollisuuk-
sia osallistua ns. Lapin saamelaiskunnissa Liikkuva 
koulu-, Ilo kasvaa liikkuen- ja Liikkuva opiskelu -oh-
jelmiin. (Laine 2018.)
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Kotoutumisen edistäminen liikkumisen avulla kitey-
tyy siihen, että integroiminen valmistavalta luokalta 
eri oppiaineisiin tapahtuu eritahtisesti – yleensä tai-
toaineista alkaen. Erot eivät liity pelkästään kielenop-
pimiseen. Eräs Liikkuva koulu -opettaja on muotoillut 
näkemyksensä niin, että kotona omaksutut uskomuk-
set vaikuttavat valmiuteen opiskella vaikkapa maail-
mankaikkeuden syntyä, mutta motorisia taitoja har-
joitellessa kulttuuriset tekijät eivät määritä lähtötasoa. 
Toinen opettaja kuvaa jalkapallon globaalisti vahvana 
lajina, jota myös tytöt pelaavat mielellään. Sukupuoli-
roolien ero näkyy muun muassa siten, että tytöille on 
tarjottu tanssillista liikuntaa ja kehonhuoltoa. Oleellis-
ta on, että maahanmuuttajataustaisilla nuorilla itsel-
lään on aktiivinen rooli esimerkiksi liikkareina. 

Valtionavustuksissa yhdenvertaisuus on ollut avus-
tuskriteerinä alusta saakka (pilottihankkeiden valinta 
vuonna 2010). Erityisryhmiä on huomioitu koulujen 
toiminnassa (Haapala ym. 2014; Maijala & Pasanen 
2015). Systemaattisesti yhdenvertaisuuskysymyksiin 
on Liikkuvan koulun ohjelmatasolla paneuduttu vasta 
kärkihankevaiheen loppupuolella. Verkoston muodos-
tuminen on ottanut oman aikansa, ja asiantuntijare-
surssin kohdentaminen on osaltaan vaikeuttanut yh-
denvertaisuusnäkökulman esille nostamista. Koulujen 
toimenpiteistä saadaan kuva joulukuussa 2018 tehdyn 
yhdenvertaisuuskyselyn avulla. Tulokset tullaan esittä-
mään koulujen toimintaa kuvaavassa julkaisussa.
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Viestin levittäminen
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Liikkuva koulu -ohjelman viestintä on pohjannut vah-
vasti tutkimukseen ja seurantaan sekä hyvien käy-
täntöjen levittämiseen. Valtakunnalliset, alueelliset ja 
paikalliset verkostot ovat olleet tärkeässä roolissa Liik-
kuvan koulun tunnettuuden rakentamisessa. Keskeisiä 
viestinnän onnistumisia on ollut liikunnan kytkemi-
nen laajempiin teemoihin kuten oppimiseen ja koulu-
viihtyvyyteen (Kuure 2017).

Liikkuva koulu -toimistossa aloitti vuoden 2016 alus-
ta päätoiminen viestintäkoordinaattori. Lisäksi koko 
ohjelman ajan LIKES-tutkimuskeskuksen viestinnän 
asiantuntijoiden osaaminen ja työpanos on ollut Liik-
kuvan koulun käytössä.

Viestinnän perustana tutkittu tieto
Tutkimus on ollut vahvasti mukana Liikkuvassa kou-
lussa alusta saakka, mikä on näkynyt monella tapa 
myös ohjelman viestinnässä. Tutkimuksen ja seuran-
nan kautta on voitu tuottaa tärkeää perustelutietoa 
sekä kouluille, kunnille että päättäjille. Kouluissa to-
teutetuista kyselyistä ja mittauksista on tehty koulu- ja 
kuntakohtaisia koosteita, joita koulut ja kunnat ovat 
voineet hyödyntää omassa viestinnässään ja kehittä-
mistyössään.

Tutkimustiedolla on ollut tärkeä rooli ohjelman paino-
pisteiden ja sitä kautta ohjelman ydinviestien määrit-

liikkuvakoulu.fi

Liikkuva koulu -toiminta tarjoaa mahdollisuuksia lisätä henkilökunnan 

osallisuuden kokemuksia perinteisestä kouluarjesta poikkeavalla 

tavalla. Osallisuuden tunteen vahvistuminen voi lisätä henkilökunnan 

hyvinvointia ja työssäjaksamista. Nämä ovat tärkeitä edellytyksiä myös 

oppilaiden hyvinvoinnille.

YHTEISÖLLISYYTTÄ JA ILOA
Liikkuva koulu henkilökunnan osallisuuden tukena

’’
Yhteinen, hyvä pöhinä on lisääntynyt; samoin hymy 
työyhteisön jäsenten kasvoilla
- Seminaariosallistuja

Tutkimustiivistelmä - Yhteisöllisyyttä ja iloa

(Kuva: Kaisa Blomberg, Jyrängön koulu, Heinola)

liikkuvakoulu.fi

Oppilaiden osallisuus on Liikkuvan koulun keskeinen tavoite. Liikkuva koulu -toiminta tuo paljon mahdollisuuksia oppilaiden osallisuuden 
kehittämiseen kouluissa. 

Osallisuus on laaja käsite ja siihen sisältyy paljon 
henkilökohtaista tunnetta, jota on vaikea tavoittaa. 
Konkreettinen toiminta ja yhdessäaolo luovat usein 
pohjaa osallisuuden tunteelle. 

LIIKKUVIEN KOULUJEN NÄKÖKULMIA OSALLISUUTEEN

’’

’’
Ei kukkokaan käskien laula. Jos oppilaita käskee liikkumaan, siitä 
tulee pakkopulla, josta kukaan ei pidä ja jota kukaan ei arvosta.
- Oppilas, alakoulu

Tutkimustiivistelmä - Liikkuvien koulujen näkökulmia osallisuuteen

Liikkuva koulu -viestintä
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telemisessä. Ensimmäisen henki-
lökuntakyselyn tuloksista noussut 
kouluviihtyvyys on ollut mukana 
Liikkuva koulu -ohjelman julkilau-
sutussa tavoitteessa ”Aktiivisempia 
ja viihtyisämpiä koulupäiviä” oh-
jelmavaiheesta lähtien.

Tieteellisten julkaisujen ohel-
la tutkimustuloksista on pyritty 
viestimään pilottivaiheesta läh-
tien myös yleistajuisesti. Ohjelma-
vaiheessa tutkimustietoa alettiin 
koota nelisivuisiksi tiivistelmiksi, 
jotka kiinnostivat sekä valtakun-
nallisissa että alueellisissa Liik-
kuva koulu -seminaareissa. Tutki-
mustiivistelmiä eri teemoista on 
käännetty myös ruotsiksi ja eng-
lanniksi. Yhteensä tiivistelmiä on 
jaettu eri tilaisuuksissa yli 10 000 
kappaletta. Liikkuva koulu -ohjel-
man tutkimuksen ja seurannan 
tuloksista on kirjoitettu kymmeniä 
artikkeleita sekä Liikkuvan koulun 
omiin kanaviin että erilaisiin aika-
kaus- ja ammattilehtiin.
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Koulujen toiminta keskiössä
Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteena on edistää 
koulujen liikunnallista toimintakulttuuria ja li-
sätä peruskouluikäisten liikkumista. Viestinnäs-
sä tavoitteita on pyritty sanoittamaan koulujen 
näkökulmasta ja korostettu erityisesti liikunnan 
epäsuoria hyötyjä kuten liikunnan vaikutusta 
oppimiseen.

Liikkuva koulu -toiminta kytkeytyy vahvasti kou-
lun perustehtävään. Tärkeänä pohjana liikkumi-
sen ja oppimisen yhteyksien tarkastelussa toimi 
vuonna 2012 laadittu Liikunta ja oppiminen -ti-
lannekatsaus, joka julkaistiin Opetushallituksen 
sarjassa. Vuonna 2018 julkaistiin Koulupäivän 
aikainen liikunta ja oppiminen -tilannekatsaus, 
jossa käsitellään koulupäivän aikaisen liikunnan 
vaikutuksia oppimiseen. Viestinnässä on nostet-
tu esille myös Liikkuva koulu -ohjelman kytkey-
tymistä vuonna 2016 käyttöön otettuun perusope-
tuksen opetussuunnitelmaan.

Erityisesti tutkimuksen ja seurannan tuottama 
tieto henkilökunnan kokemuksista on ollut vies-
tinnällisesti tärkeää. Henkilökunta kokee koulu-
päivän aikaisen liikunnan muun muassa paran-
tavan työrauhaa, lisäävän kouluviihtyvyyttä ja 
vahvistavan yhteisöllisyyttä.

Mediaosumien määrä vuosina 2012–2018
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Kärkihanke lisäsi valtakunnallista 
näkyvyyttä
Pilottivaiheesta lähtien Liikkuvalle koululle on pyritty 
saamaan sekä paikallista että valtakunnallista medianä-
kyvyyttä. Medianäkyvyys on ollut tärkeää sekä koulujen 
tietoisuuden ja sitä kautta rekisteröitymistavoitteiden 
saavuttamisessa että toiminnan tulosten näkyväksi teke-
misessä. Valtakunnallisesti on tiedotettu pääasiassa tut-
kimuksen ja seurannan tuloksista. Kärkihankevaiheessa 
Liikkuva koulu -ohjelman etenemisestä on tiedotettu yh-
teistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

1200
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Liikkuva koulu -ohjelmalla on ollut käytössä sähköi-
nen mediaseuranta vuodesta 2012 lähtien. Mediaosu-
mien määrä kasvoi merkittävästi kärkihankestatuk-
sen myötä vuonna 2015. Mediaa ovat kiinnostaneet 
muun muassa kärkihankkeeseen myönnetyt valtion- 
avustukset ja Liikkuvan koulun paikalliset toteutus-
tavat. Vuonna 2017 Liikkuva koulu oli mainittu valta-
kunnallisessa, alueellisessa tai paikallisessa medias-
sa lähes tuhat kertaa.

Hyvät käytännöt jakoon
Yksi Liikkuva koulu -viestinnän tärkeimmistä tehtä-
vistä on ollut hyvien käytäntöjen levittäminen.  Valta-
kunnallisten, alueellisten ja paikallisten seminaarien 
ja kohtaamisten lisäksi tärkeä kanava ideoiden ja hy-
vien käytäntöjen levittämisessä ovat olleet ohjelman 
verkkosivut.

Pilottivaiheen alussa verkkosivut toimivat edu.fi-si-
vuston alla. Liikkuvalle koululle perustettiin omat 
verkkosivut osoitteessa liikkuvakoulu.fi tammikuus-
sa 2013. 

Liikkuvan koulun verkkosivujen käyttäjämäärä ja istuntojen määrä vuosina 2012–2018
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Vuonna 2016 toteutetun verkkosivu-uudistuksen ta-
voitteena oli saada hyvät käytännöt ja materiaalit 
sivustolle helpommin katseltavaan ja jaettavaan 
muotoon. Sivuston Ideat-osio onkin suunnitellusti 
noussut verkkosivujen käytetyimmäksi sisällöksi. 
Myös tavoite sisällön jaettavuuden parantamisesta 
on toteutunut, mikä näkyy verkkosivuille sosiaali-
sesta mediasta saapuvan liikenteen määrän kasvu-
na.

Sosiaalisesta mediasta tuli
 • vuonna 2016 5 % käyttäjistä, joista 80 prosenttia 

Facebookista

 • vuonna 2017 24 % käyttäjistä, joista lähes 80 pro-
senttia Facebookista

 • vuonna 2018 16 % käyttäjistä, joista yli puolet Pin-
terestistä ja 45 prosenttia Facebookista

Ensimmäinen sosiaalisen median kanava otettiin 
käyttöön jo pilottivaiheessa. Liikkuva koulu -hank-
keen nimellä ollut Facebook-sivu korvattiin uudella 
sivulla siirryttäessä ohjelmavaiheeseen vuonna 2012. 
Liikkuvan koulun Twitter-tili perustettiin vuonna 
2014 ja Instagram-tili vuonna 2016. 

Tietoisuutta Liikkuva koulu -ohjelmasta ja sen tuki-
palveluista on edistetty myös osallistumalla opetus-
alan valtakunnallisiin ja alueellisiin tapahtumiin, 
kuten Educa-messuille, Hyvinvointifoorumiin, Suo-
mi Areenaan ja Opetushallituksen tilaisuuksiin.

Liikkuva koulu -logo sai alkunsa 
kilpailusta
Liikkuva koulu -logo toteutettiin pilottivaihees-
sa logokilpailuna hankkeessa mukana olleissa 
45 koulussa. Kilpailuun lähetettyjä 18 logoa 
äänestettiin verkkosivuilla yhteensä lähes 
1800 kertaa.

Liikkuvan koulun visuaalinen ilme uudistettiin 
vuonna 2012, jolloin myös logo sai nykyisen 
muotonsa.
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Kohderyhmille ääni
Koulujen kokemusten jakaminen aloitettiin ohjel-
mavaiheessa blogikirjoitusten muodossa. Verkkosi-
vu-uudistuksen myötä tarinallisuuden rooli ohjelman 
viestinnässä on kasvanut. Vuonna 2018 verkkosivujen 
Tarinat-osion toimitettuja tekstejä ja blogeja on kat-
sottu yhteensä lähes 10 000 kertaa.

Oppilaat otettiin ensimmäistä kertaa Liikkuva koulu 
-viestinnän kohteeksi vuonna 2016 Instagram-tilin 

avaamisen yhteydessä järjestämällä oppilaille kuva-
kisa. Oppilaille suunnattua Instagram-viestintää jat-
kettiin vuosina 2016–2017 yhteistyössä kumppaneiden 
kanssa. Syksyllä 2018 oppilaat pääsivät ensimmäistä 
kertaa itse ääneen Liikkuvan koulun kanavassa, kun 
yläkoululaiset ottivat Liikkuvan koulun Instagram-ti-
lin haltuunsa Insta-takeoverissa.
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Kansainvälinen yhteistyö
Liikkuva koulu -ohjelmaa on toteutettu pilottivaihees-
ta lähtien laajassa yhteistyössä. Myös kansainvälisen 
yhteistyön näkökulma on ollut esillä pilottivaihees-
ta lähtien. Ohjelman alkuvaiheessa se tarkoitti yk-
sittäisiä yhteistyötapaamisia tai ohjelman esittelyä 
yksittäisissä tapahtumissa (tutkimusyhteisöt ja lii-
kunnan edistäminen). Ensimmäisen kerran Liikkuva 
koulu -ohjelma oli esillä Nordic Movement Solutions 
-kongressissa Malmössä syksyllä 2010. Ohjelman ede-
tessä kansainvälinen kiinnostus ohjelmaa kohtaan 
on ollut yhä laajempaa.

Liikunnan edistämisen globaalissa kontekstissa eri-
tyistä Liikkuva koulu -ohjelmassa on sen valtakun-
nallinen laajuus, toimenpiteiden laaja-alaisuus ja 
kansallinen poliittinen painoarvo. Nämä kolme seik-
kaa ovat merkityksellisiä niin tutkimusyhteisöille – 
yhdistettynä siihen, että ohjelman toteutukseen kuu-
luu myös tutkimusta – kuin liikunnan edistäjillekin. 
Pilottivaiheen jälkeen kansainvälistä kiinnostusta oh-
jelman toteutusta kohtaan määritti tutkijayhteisöjen 
kiinnostus. Ohjelmavaiheessa oli ensimmäistä kertaa 
esittää tutkimustuloksia ohjelman toteutuksesta, jol-
loin ne tekivät kansainvälisen tutkijayhteisön tietoi-
seksi ohjelmasta. Kärkihankevaiheessa julkaistujen 
tutkimustulosten määrä on kasvanut. Tutkimustie-
to yhdistettynä ohjelman poliittiseen painoarvoon 
ja kärkihankestatukseen on lisännyt kansainvälistä 

kiinnostusta. Kansainvälisessä yhteistyössä olisi ny-
kyistä enemmän potentiaalia; se ei tähän mennessä 
ole ollut ohjelman keskeisenä toimenpiteenä. 

Tavoitteena kansainvälisissä kohtaamisissa on ollut 
tietoisuus muiden maiden tilanteesta ja toimenpiteis-
tä. Tiiviimmin yhteistyötä on tehty Viron ja Ruotsin 
kanssa. Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteena yh-
teistyössä on ollut samantyyppisten toimenpiteiden 
käynnistämisen tukeminen kahdessa eri kulttuuris-
sa. Viron ja Ruotsin toimenpiteiden avulla saadaan 
mahdollisuus tarkastella, onko Liikkuva koulu -ohjel-
man levittäminen myös kansainvälisesti mahdollis-
ta. 

Kärkihankevaiheen jälkeen Liikkuva koulu -ohjel-
massa tulee ratkaista, halutaanko ohjelmasta tavoi-
tella myös kansainvälisen koulutusviennin mallia. 
Potentiaalia siihen on selkeästi olemassa. Myös oh-
jelman ympärille kansallisesti kehittynyt yritystoimi-
joiden verkosto tukee tavoitteen toteutumista. Osalla 
yritystoimijoista on intressi omien tuotteidensa kan-
sainväliseen myyntiin. Kansainvälinen kiinnostus 
”Liikkuva koulu -mallia” kohtaan on vahvistanut Suo-
men maabrändiä koulutusosaamisen suhteen, tehnyt 
näkyväksi Suomen liikunnan edistämisen osaamista 
ja vahvistanut tutkimustoimijoiden kansainvälisiä 
verkostoja.
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Liikkuva koulu -toiminnan esittely

 • Norja
 • Brasilia
 • Yhdysvallat
 • Venäjä
 • Indonesia
 • Iso-Britannia
 • Ruotsi

 • Uusi-Seelanti
 • Tanska
 • Liettua
 • Espanja
 • Kreikka
 • Italia
 • Viro

 • Kanada
 • Serbia
 • Yhdistyneet arabi-

emiirikunnat
 • Saudi-Arabia

 • Australia
 • Bangladesh
 • Belgia
 • Botswana
 • Brasilia
 • Bulgaria
 • Chile
 • Ecuador
 • Espanja

 • Etelä-Afrikka
 • Etelä-Korea
 • Etiopia
 • Ghana
 • Hollanti 
 • Intia
 • Iso-Britannia
 • Japani
 • Kanada

 • Kiina
 • Kolumbia
 • Libanon
 • Liettua
 • Meksiko
 • Nepal
 • Nigeria
 • Portugali
 • Puola

 • Qatar
 • Ranska
 • Ruotsi
 • Saksa
 • Slovenia
 • Suomi
 • Tanska
 • Thaimaa
 • Tsekki

 • Uruguay
 • Uusi-Seelanti
 • Venezuela
 • Viro
 • Yhdistyneet ara-

biemiirikunnat
 • Yhdysvallat
 • Zimbabwe

Active and Healthy Kids Global Alliance

Kansainväliset tieteelliset kokoukset, esitelmät

 • Australia
 • Iso-Britannia
 • Espanja
 • Tšekki
 • Suomi
 • Thaimaa

 • Ruotsi
 • Norja
 • Kanada
 • Brasilia
 • Tanska
 • Hollanti

 • Yhdysvallat
 • Islanti
 • Portugali
 • Etelä-Afrikka

Tutkimusyhteistyö

 • Viro
 • Tanska
 • Yhdysvallat
 • Irlanti
 • Australia
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Liikkuva koulu -ohjelman 
vaikutusten tarkastelua
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Tavoite 1: Liikkuva koulu laajenee 
valtakunnalliseksi

Osatavoite Mittarit Aineisto

Osatavoite 1a: 
Koulut rekisteröityvät Liikkuviksi kouluiksi

Rekisteröitymisen 
kattavuus

Myönnetyt 
kärkihankeavustukset 
Liikkuva koulu -toimintaan

Liikkuva koulu -toiminnan 
näkyminen koulujen ja 
kuntien asiakirjoissa

Liikkuvan koulun nykytilan 
arviointi 2015–2018

Liikkuva koulu -seuranta 
ja -tutkimus 2016–2018

Liikkuva koulu -rekisteri 
2010–2018

Osatavoite 1b: 
Kunnat hakevat avustusta Liikkuva 
koulu -toiminnan edistämiseksi

Osatavoite 1c:
Liikkuva koulu -toiminta näkyy koulujen 
ja kuntien asiakirjoissa
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Osatavoite 1a: Koulut rekisteröityvät Liikkuviksi kouluiksi
(Liikkuva koulu -rekisteri 31.12.2018)

Tulosindikaattorit

Koulujen rekisteröitymiskehitys 2010–2018

2500

2000

1500

1000

500

20182010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Peruskoulut

1 Syyslukukauden 2018 koulu- ja oppilasmääriä on verrattu Tilastokeskuksen lukuvuoden 2017–2018 lukuihin. Lukuvuoden 2018–2019 tilastot 
päivittyvät kevättalvella 2019, mikä voi muuttaa esitettyjä suhteellisia osuuksia esimerkiksi koulujen lakkautusten myötä.

Vuosien 2010-2014 Liikkuvien koulujen määrät kuvaavat Liikkuva koulu -toimintaan avustusta saaneiden koulujen määrää. Liikkuvaksi kouluksi 
rekisteröityminen otettiin käyttöön v. 2014.

92 % Suomen 
peruskoululaisista käy 
koulua Liikkuvassa 
koulussa.

Rekisteröityneiden yksiköiden 
suhteelliset osuudet 31.12.2018:

 ∙ 2139 peruskoulua = 90 % rekisteröitynyt  
Liikkuvaksi kouluksi

 ∙ 91 % alakouluista
 ∙ 87 % yhtenäiskouluista
 ∙ 94 % yläkouluista
 ∙ 63 % muista peruskouluista (mm. erityiskoulut)
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Rekisteröityminen kunnittain

Pilottivaihe 
2010–2012
21 kuntaa

Ohjelmavaihe 
2012–2015
171 kuntaa

Ei mukana

Mukana

Liikkuvan koulun eteneminen
Rekisteröityminen Liikkuva koulu -ohjelman eri vaiheissa

Suomessa on 22 kuntaa (7 %), 
joissa ei ole Liikkuvia kouluja.

Kärkihanke 
2016–2018
289 kuntaa

100 %

76–99 %

51–75 %

26–50 %

1–25 %

0 %

Liikkuvien koulujen osuus 
kunnan kouluista
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Liikkuva koulu -toiminta on kirjattu kuntastrategiaan, kunnan 
hyvinvointistrategiaan tai vastaavaan asiakirjaan.

48 %

67 %

74 %

2015–16

2016–17

2017–18

Hyvinvoinnin ja liikkumisen edistäminen 
on kirjattu koulun OPSiin.

42 %

63 %

67 %

2015–16

2016–17

2017–18

53 %

59 %

65 %

2015–16

2016–17

2017–18

Koulupäivän aikainen liikkuminen on kirjattu koulun 
lukuvuoden toimintasuunnitelmaan:

Osatavoite 1b: Kunnat hakevat avustusta Liikkuva koulu -toiminnan edistämiseksi

Osatavoite 1c: Liikkuva koulu -toiminta näkyy koulujen ja kuntien asiakirjoissa
(Nykytilan arviointi 2015–2018)

Liikkuva koulu -toimintaan 
kärkihankeavustusta saaneet kunnat 
(osuus kaikista kunnista) 
(Liikkuva koulu -seuranta ja tutkimus 
2016–2018)

Lukuvuosi 
2016–2017

Lukuvuosi 
2017–2018

Lukuvuosi 
2018–2019

59 % 62 % 68 %
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Pidemmän aikavälin vaikutukset:
Pidemmän aikavälin vaikutusten arvioimiseksi voi-
daan jatkossa tarkastella seuraavia indikaattoreita:

 • Toiminnan vakiintuminen kouluissa ja kunnissa
 • Rekisteröitymiskehitys Liikkuvaksi kouluksi
 • Nykytilan arvioinnin tulosten kehittyminen
 • Kuntien Liikkuva koulu -toimintaan osoittama rahoitus
 • Kuntien palkkaamat Liikkuva koulu -työntekijät
 • Liikkuva koulu -toiminta on kirjattu koulun ja kunnan asia-

kirjoihin (esim. OPS ja kuntastrategia)
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Tavoite 2: Liikutaan tunti päivässä
Osatavoite Mittari Aineistot

Osatavoite 2a: Koulun toimintakulttuuri muut-
tuu fyysiseen aktiivisuuteen kannustavaksi

Toiminnallisten opetusmenetelmien käytön 
lisääminen Toiminnallisten opetusmenetelmien yleisyys a, b

Liiallisen istumisen vähentäminen Istumisen katkaisun käytännöt kouluissa a, b

Välituntiliikunnan edistäminen 
Pitkien välituntien yleisyys a, c

Välituntien viettäminen ulkona ja välitunnilla liikkuminen liikuntasalissa d

Koulun sisätilojen, koulupihojen, ja lähiympä-
ristön muokkaaminen ja hyödyntäminen

Koulun sisätilojen muokkaaminen toiminnallisuutta tukeviksi a

Pihan virikkeellisyyden lisääminen a

Lähiympäristön hyödyntäminen a

Aktiivisen kulkemisen edistäminen koulumat-
koilla 

Oppilaiden koulumatkaliikkuminen d

Aktiiviseen koulumatkaliikkumiseen kannustaminen a

Oppilaiden osallisuuden edistäminen

Oppilaiden aktiivinen osallistuminen koulupäivän aikaiseen liikkumiseen a

Aktiivisen koulupäivän toteuttaminen yhteistyönä oppilaiden ja henkilökunnan 
kesken a

Harrastamismahdollisuuksien ja yhteistyön 
lisääminen kouluissa

Koulujen yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa kerhotoiminnan toteuttami-
sessa a

Liikunta- ja urheiluseuran järjestämä, opetussuunnitelman ulkopuolinen harras-
tustoiminta tai kerhot c

Osallistuminen koulun liikuntakerhoon d

Osatavoite 2 b: Kouluikäiset liikkuvat vähin-
tään tunnin päivässä Tunnin päivässä liikkuvien peruskoululaisten osuus d, e, f

Osatavoite 2c: Vähän liikkuvien oppilaiden 
osuus pienenee Vähän liikkuvien oppilaiden osuus d, e, f
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Osatavoite 2a: Koulun toimintakulttuuri muuttuu 
fyysiseen aktiivisuuteen kannustavaksi

Tulosindikaattorit

Aineistot:
a) Liikkuvan koulun nykytilan arvi-

ointi 2015–2018 (LIKES), vas-
taajina koulut, n = 2 973

b) Liikkuvan koulun henkilökunta-
kysely 2017 (LIKES), vastaajina 
koulujen henkilökunta, n = 3 103

c) TEAviisari 2017 (THL), vastaajina pe-
ruskoulujen rehtorit yhteistyössä op-
pilashuoltoryhmän kanssa, n = 2 071 

d) LIITU-tutkimus 2016 ja 2018, kysely 
(Jyväskylän yliopisto), vastaaji-
na oppilaat, n = 7 565 ja 6980

e) LIITU-tutkimus 2016 ja 2018, liike-
mittaus (UKK-instituutti), osallis-
tujina oppilaat, n = 2 931 ja 2 046

f) WHO-Koululaistutkimus 2010 ja 
2014, kysely (Jyväskylän yliopisto), 
vastaajina oppilaat, n = 6 564 ja 5 799

Toiminnallisia menetelmiä hyödynnetään 
eri oppiaineiden oppitunneilla (Nykytilan 
arviointi 2015–2018).

Hyödynnän toiminnallisia menetelmiä 
useimmilla oppitunneilla (Liikkuvan koulun 
henkilökuntakysely 2017)

Toiminnallisten opetusmenetelmien käytön lisääminen 

35 %

44 %

51 %

2015–16

2016–17

2017–18

Liikkuva koulu -ohjelman kevään 2017 henkilökuntakyselyn (n=3 687) mu-
kaan naisten ja miesten suhtautumisessa koulupäivän liikunnallistamisen 
toimenpiteisiin ei ole merkittäviä eroja. Suurin osa koulussa työskentele-
vistä naisista ja miehistä suhtautuu myönteisesti Liikkuvan koulun toi-
menpiteisiin. 

Henkilökuntakyselyssä sukupuoliero tuli esille kysymyksissä, jotka kos-
kivat opettajien omaa toimintaa liikkumisen edistämisessä koulupäivän 
aikana (n=3 062). Selvästi suurempi osa naisista kuin miehistä hyödyntää 
useimmilla tai kaikilla tunneilla toiminnallisia menetelmiä ja katkaisee 
oppilaiden pitkiä istumisjaksoja. 

48 %
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Opetuksessa on sovittu käytänteistä, joilla pitkät 
istumisjaksot oppitunneilla katkaistaan (Nykytilan arviointi 
2015–2018).

Katkaisen pitkiä istumisjaksoja useimmilla oppitunneilla  
(Liikkuvan koulun henkilökuntakysely 2017).

Koulussa on pitkät liikuntavälitunnit (TEAviisari 2017).

Jokaiseen koulupäivään sisältyy vähintään 30 min 
yhtenäinen liikkumisvälitunti (Nykytilan arviointi 
2015–2018).

Liiallisen istumisen vähentäminen

Välituntiliikunnan edistäminen

16 %

22 %

26 %

2015–16

2016–17

2017–18

59 %

YHTENÄISKOULUT

68 %

ALAKOULUT

70 %

YLÄKOULUT

43 %

51 %

49 %

58 %

2015–16

2016–17

2017–18
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Koulun opetustiloja on muokattu siten, että ne 
lisäävät toiminnallisuutta oppitunneilla.

Pojat viettävät välitunnit ulkona 
ja liikkuvat välitunnilla liikunta-

salissa useammin kuin tytöt.

Alakoululaiset viettävät 
välituntinsa lähes 

poikkeuksetta ulkona.

Koulun sisätilojen, koulupihojen, ja lähiympäristön muokkaaminen ja hyödyntäminen

15 %

16 %

23 %

2015–16

2016–17

2017–18

Koulun piha-aluetta ja lähiympäristöä 
hyödynnetään opetuksen tukena.

62 %

66 %

72 %

2015–16

2016–17

2017–18

Pihan virikkeellisyyttä on lisätty koulun 
omilla toimilla (esim. pihamaalaukset).

47 %

48 %

51 %

2015–16

2016–17

2017–18

Jokaiseen koulupäivään sisältyy 
vähintään 30 min yhtenäinen 
liikkumisvälitunti (LIITU-tutkimus, 
kysely 2018).

(Nykytilan arviointi 2015–2018)

ALAKOULULAISISTA

YLÄKOULULAISISTA

56 %

16 %

(LIITU-tutkimus, kysely 2016 ja 2018, 
Rajala ym. 2019.)

Vietän välitunnit enimmäkseen ulkona:

Välitunnilla liikun liikuntasalissa:

YLÄKOULULAISISTA 

YLÄKOULULAISISTA 

48 %

55 %

2016

2018

20 %

25 %

2016

2018
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Valtaosa oppilaista kulkee koulumatkansa aktiivisesti alle 5 km koulumatkoilla 
(LIITU-tutkimus, kysely 2018; Kallio ym. 2019).

(Nykytilan arviointi 2015–2018)

Alakoulussa sukupuolten välillä ei ole eroa koulumatkojen kulkutavoissa. 7. 
luokalla pojat olivat hieman tyttöjä aktiivisempia koulumatkakulkemisessa, 
mutta 9. luokalla tytöt olivat poikia aktiivisempia.  
(LIITU-tutkimus, kysely 2018; Kallio ym. 2019.)

Aktiivisen kulkemisen edistäminen koulumatkoilla

Oppilaiden osallisuuden edistäminen

Kouluissa kannustetaan oppilaita liikkumaan koulumatkansa 
kävellen tai pyöräillen (Nykytilan arviointi 2015–2018).

59 %

56 %

60 %

2015–16

2016–17

2017–18

Oppilaat osallistuvat aktiivisesti koulupäivän 
aikaiseen liikkumiseen.

71 %

73 %

77 %

2015–16

2016–17

2017–18

Henkilökunta toteuttaa yhdessä oppilaiden 
kanssa koulun aktiivista toimintakulttuuria. 

55 %

57 %

59 %

2015–16

2016–17

2017–18

Alle 5 km koulumatkoilla aktiivisesti 
kulkevien osuus

ALAKOULULAISISTA

YLÄKOULULAISISTA

85 %

69 %
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Koulu tekee yhteistyötä paikallisten järjestöjen kans-
sa kerhotoiminnan toteuttamisessa (Nykytilan arviointi 
2015–2018).

Harrastamismahdollisuuksien ja yhteistyön lisääminen kouluissa

34 %

42 %

44 %

2015–16

2016–17

2017–18

Liikunta- ja urheiluseurat järjestävät koulupäivän yhteydessä 
opetussuunnitelman ulkopuolista harrastustoimintaa tai kerhoja 
(TEAviisari 2018).

Pojat osallistuvat koulun järjestämään liikuntakerhoon 
useammin (26 %) kuin tytöt (21 %) (LIITU-tutkimus, kysely 
2018; Martin ym. 2019).

52 %

Oppilaat osallistuvat koulun liikuntakerhoon  
(LIITU-tutkimus, kysely 2018; Martin ym. 2019).

23 %
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Osatavoite 2b: Kouluikäiset liikkuvat vähintään tunnin päivässä

Oppilaiden liikkuminen kyselyiden mukaan 

Reilu kolmasosa (38 %) peruskoululaisista liikkuu lii-
kuntasuosituksen mukaisesti (tunnin päivässä, seit-
semänä päivänä viikossa). Pojilla suositus täyttyy ylei-
semmin (42 %) kuin tytöillä (34 %) (vuosiluokat 1–9).  
Alakoululaista hieman alle puolet ja yläkouluikäisistä 
noin neljäsosa liikkuu tunnin päivässä. (LIITU-tutkimus 
2018, kyselyt; Kokko ym. 2019)

Myönteistä kehitystä 2010-luvulla – 
yhtä useampi liikkuu tunnin päivässä

LIITU-tutkimuksen kyselyissä liikuntasuositus 
täyttyi hieman yleisemmin vuonna 2018 kuin 
vuonna 2016 (3.–9. lk., LIITU-tutkimus, kyselyt 2016 
ja 2018; Kokko ym. 2019; muutos tilastollisesti mer-
kitsevä vain 3. ja 7. luokilla.)

Liikuntasuosituksen täyttävien 11–15-vuotiaiden 
osuus on samalla tavalla toistettujen kyselytutki-
musten mukaan kasvanut koko 2010-luvun ajan 
(Tuloskortti 2018).

44 % 45 % 43 % 32 % 19 %
9. lk7. lk5. lk3. lk1. lk

Liikuntasuosituksen täyttyminen 1.–9. luokan oppilailla

Liikuntasuosituksen täyttävien 11–15-vuotiaiden poikien ja 
tyttöjen osuudet (%) vuosina 2010–2018 (WHO-Koululais-
tutkimus 2010 ja 2014, LIITU-tutkimus kysely 2016 ja 2018).

18 % 23 % 27 % 29 %
2018201620142010

Tytöt

30 % 33 % 36 % 35 %
2018201620142010

Pojat
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Oppilaiden liikkuminen liikemittausten mukaan

Liikuntasuosituksen mukaan liikkuvien 3.–9.-luokkalaisten 
osuus vuosina 2016 ja 2018 (LIITU-tutkimus, liikemittaukset 
2016 ja 2018; Husu ym. 2019).

(LIITU-tutkimus, liikemittaukset 2016 ja 2018; Husu ym. 2019)

Lähes puolet peruskoululaisista liikkuu liikuntasuosi-
tuksen mukaisesti kiihtyvyysanturimittausten perus-
teella. Ikäryhmien väliset erot ovat suuret. Pojilla liikun-
tasuositus täyttyy tyttöjä yleisemmin. (LIITU-tutkimus 
2018, liikemittaukset; Husu ym. 2019.)

1. lk

3. lk

5. lk

2016

2018

7. lk

9. lk

79 %
62 %

71 %

54 %
44 %

66 %

41 %
38 %

46 %

32 %
22 %

41 %

32 %
26 %

38 % 19%
15 %

24 %

10 %
6 %

16 % Pojat

Tytöt

Kaikki

Pojat

Tytöt

Kaikki

Liikuntasuosituksen mukaan liikkuvien osuus eri ikäluo-
kissa vuonna 2018 (Husu ym. 2019) 
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Osatavoite 2c: Vähän liikkuvien oppilaiden osuus pienenee

Lapset ja nuoret, jotka liikkuvat todella vähän, tarvit-
sevat liikkumiseen erityistä tukea. Tavallisimmat toi-
met liikkumisen edistämiseksi eivät yleensä innosta 
vähiten liikkuvia. He tarvitsevat kohdennettuja toi-
menpiteitä, kuten esimerkiksi yksilöllistä neuvontaa. 
(Siekkinen ym. 2019.)

12 % peruskoululaisista liikkuu erittäin vähän, eli 
enintään kahtena päivänä viikossa tunnin päivässä. 
Vähän liikkuvien osuus kasvaa iän myötä. (LIITU-tut-
kimus 2018, kysely; Kokko ym. 2019.)

Toimintarajoitteita kokevilla lapsilla ja nuorilla 
liikuntasuositus toteutuu harvemmin ja heidän 
joukossaan on enemmän vähän liikkuvia lapsia 
ja nuoria. (Tuloskortti 2018). Noin 15 prosentilla 
lapsista ja nuorista on näkemiseen, kuulemiseen, 
liikkumiseen tai kognitiiviseen tiedonkäsittelyyn 
liittyvä toimintarajoite tai vamma, joka häiritsee 
päivittäisiä toimia. 

14 % 14 % 26 %
9. lk7. lk5. lk

7 % 10 % 17 %
9. lk7. lk5. lk

Vähän liikkuvien oppilaiden osuus (%) (LIITU-tutkimus 
2016, kysely; Tuloskortti 2018; Ng 2018) 

Ei toimintarajoitetta: 

Toimintarajoite: 

Vähän liikkuvien oppilaiden osuus peruskoulun oppilaista: 
(1.–9. lk.)

2018

12 %

11 %

12 %
Pojat

Tytöt

Kaikki
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Myönteistä kehitystä 2010-luvulla – vähän 
liikkuvien osuus on pienentynyt

Vähän liikkuvien lasten ja nuorten osuus on pienen-
tynyt viimeisen vuosikymmenen aikana samalla ta-
valla toistettujen kyselytutkimusten mukaan. (Tulos-
kortti 2018).

Pidemmän aikavälin vaikutukset:

Pidemmän aikavälin vaikutusten arvioimiseksi voidaan 
jatkossa tarkastella seuraavia indikaattoreita:

 • Peruskoululaisten fyysisen toimintakyvyn tila 
 • Peruskoululaisten terveydentila ja liittyvät oireet
 • Peruskoululaisten sosiaalinen hyvinvointi 

Lisäksi vuonna 2019 ilmestyvässä koulujen 
toimintaa käsittelevässä julkaisussa tarkastellaan 
lähemmin liikkumisen epäsuoria vaikutuksia 
ja hyötyjä kouluyhteisölle, kuten oppimista, 
yhteisöllisyyttä ja kouluviihtyvyyttä (Aira & Kämppi 
2017; Rajala ym. 2018).

Vähän liikkuvien oppilaiden osuus 11–15-vuotiaista 
(WHO-Koululaistutkimus, kyselyt 2010 ja 2014; 
LIITU-tutkimus kyselyt 2016 ja 2018.)

18 % 14 % 11 % 11 %
2018201620142010

Tytöt

16 % 12 % 11 % 13 %
2018201620142010

Pojat
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