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Tiivistelmä
Liikkuva koulu -ohjelma on osa Suomen hallitusoh-
jelman osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta. 
Julkaisussa tarkastellaan Liikkuva koulu -ohjelman 
etenemistä vuosina 2015–2016. Liikkuvan koulun ta-
voitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. 
Keskeisiä teemoja ovat oppimisen tukeminen, oppilai-
den osallisuuden mahdollistaminen sekä liikkumisen 
lisääminen ja istumisen vähentäminen. 

Kärkihankkeen lähtökohtana on laajentaa Liikkuva koulu 
-ohjelma valtakunnalliseksi. Edellytykset onnistumiselle 
ovat hyvät, sillä rekisteröityminen Liikkuvaksi kouluksi 
on kattavaa. Ohjelma on ylittänyt rekisteröitymiselle 
asetetut tavoitteet vuosina 2015 ja 2016. Vuoden 2016 
loppuun mennessä 75 % peruskouluista (1 833 koulua) 
oli rekisteröitynyt Liikkuvaksi kouluksi. Ohjelmassa oli 
mukana 83 % peruskoulun oppilaista ja 84 % kunnista.

Liikkuva koulu -ohjelman sisällöt kannustavat kou-
luja huomioimaan fyysisen aktiivisuuden lisäämisen 
mahdollisuudet monialaisesti koulupäivän rakenteessa 
ja koulumatkojen aikana. Koulujen omien arvioiden 
mukaan vahvimpia osa-alueita liikkumisen edelly-
tyksistä ovat Liikkuva koulu -toiminnan organisointi 
ja välituntitoiminta. Joka toisessa koulussa on käy-
tössä pitkä toimintavälitunti. Myös koulujen tiloja 
on muokattu toiminnallisuutta tukeviksi ja koulun 
lähiympäristöä hyödynnetään sekä liikkumisessa että 
opetuksen tukena.

Oppilaat ovat koulun liikuntamahdollisuuksiin selvästi tyytyväi-
sempiä alakouluissa kuin yläkouluissa. Myös Liikkuvan koulun 
nykytilan arvioinnissa ala- ja yhtenäiskoulujen arviot ovat joka 
osa-alueella positiivisempia kuin yläkoulujen arviot. Yhteistyössä 
muiden toimijoiden, kuten kouluterveydenhuollon, kunnan eri 
toimialojen, seurojen ja yhdistysten kanssa on vielä hyödyntä-
mättömiä voimavaroja. Yläkoulujen toiminnan kehittämiseen on 
jatkossa syytä kiinnittää vahvemmin huomiota.

Liikkuvan koulun toimintaperiaatteet tukevat 1.8.2016 käyttöön 
otettua opetussuunnitelmaa. Liikkuva koulu -toiminnan myötä 
kouluissa on tehty uuden OPSin mukaisia asioita jo ennen uuteen 
opetussuunnitelmaan siirtymistä. 

Koulujen henkilökunnan mielestä liikkuminen koulupäivän aikana 
edistää kouluviihtyvyyttä ja työrauhaa. Myös nuorten suhtautu-
minen koulupäivän aktiivisuutta kohtaan on myönteinen. Liik-
kuva koulu -toiminnassa voitaisiin luontevasti huomioida myös 
henkilökunnan hyvinvointi. Koulujen henkilökunnan hyvinvointi 
voisi olla jatkossa yksi painopistealue.

Liikkuva koulu -ohjelman merkitystä ja vaikuttavuutta peruskou-
lun oppilaiden liikkumisen lisäämisessä tutkitaan ja seurataan 
monipuolisesti. Ohjelman tuloksellisuuden ja vaikutusten osoitta-
miseksi tietoa tulee tuottaa vertailukelpoisessa pitkittäisasetelmas-
sa. Tällä hetkellä noin kolmannes oppilaista liikkuu suositusten 
mukaisesti vähintään tunnin päivässä. Liikkuvissa alakouluissa 
liikuntasuosituksen täyttyminen on yleisempää verrattuna mui-
den alakoulujen oppilaisiin. Vähän liikkuville oppilaille koulu on 

tärkeä liikkumisen turvaaja. Siksi heille pitäisi koulussa kehittää 
nykyistä enemmän kohdennettuja toimenpiteitä.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan liikunnan lisäämisellä 
koulupäivään voidaan vaikuttaa myönteisesti moniin oppimisen 
edellytyksiin (kognitiivinen toimintakyky, keskittyminen tehtäviin, 
käyttäytyminen luokassa, viihtyminen) eikä runsaskaan liikunnan 
lisääminen heikennä oppimistuloksia akateemisissa aineissa.

Oppilaiden roolia aktiivisemman koulupäivän toteuttajina on 
mahdollista lisätä. Oppilaiden osallisuus on Liikkuvan koulun 
keskeinen tavoite. Toistaiseksi toiminnan järjestäminen näyttäisi 
olevan henkilökunnan vastuulla. Oppilailla tulisi olla enemmän 
mahdollisuuksia toimia erilaisissa rooleissa Liikkuva koulu -toi-
minnan järjestämisessä.

Liikkuva koulu -kuntakoordinaattoreiden työ linkittää valtakun-
nallisen toiminnan paikalliseen. Koordinaattoreilla on merkittävä 
rooli Liikkuvan koulun edistämisessä kuntatasolla.
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1. Johdanto
Liikkuva koulu -ohjelma on osa Suomen hallitusohjelman osaa-
misen ja koulutuksen kärkihanketta.

Liikkuva koulu -ohjelma kertoo kouluille tavoitesuunnan: tavoitteena 
on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä, tunti liikettä päivässä jo-
kaiselle oppilaalle. Koulut ovat itsenäisiä ja toteuttavat Liikkuva koulu 
-toimintaa kukin omalla tavallaan. Koulut ovat panostaneet erilaisiin 
liikkumisen edistämisen toimenpiteisiin. 

Tässä julkaisussa tarkastellaan Liikkuvien koulujen toiminnan kehit-
tymistä vuosina 2015–2016 sekä Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden 
suunnassa etenemistä. Tiedot on koottu saatavilla olevista seuranta- ja 
tutkimusaineistoista. Tarkempia tietoja löytyy julkaisun liitteistä.

Valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on liikuntalain (2015) mukaisesti 
arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueel-
la. Valtion liikuntaneuvosto tulee toteuttamaan kattavan arvioinnin 
Liikkuva koulu -ohjelman tuloksista ja vaikutuksista vuonna 2018.

Keskeistä Liikkuvassa koulussa on:
 • Lisää liikettä, vähemmän istumista
 • Oppiminen
 • Oppilaiden osallisuus
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KUVIO 1 Liikkuvaksi kouluksi rekis-
teröityneiden peruskoulujen määrän 
kehitys 2010–2016 ja Liikkuvan koulun 
nykytilan arviointien määrän kehitys 
2015–2016. 

Rekisteröityneet ja nykytilan arvioinnin täyttäneet 
koulut vuosina 2010-16

2. Liikkuva koulu -ohjelman 
laajeneminen valtakunnalliseksi

Suomen hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kär-
kihankkeiden yhtenä tavoitteena on, että jokainen Suomen 
peruskoululainen liikkuu vähintään tunnin päivässä. Tähän 
tavoitteeseen pyritään laajentamalla Liikkuva koulu -ohjelma 
valtakunnalliseksi. (Ratkaisujen Suomi 2015, 17.)

Liikkuva koulu -ohjelman laajentumista tarkastellaan Liik-
kuva koulu -rekisterin (2017) avulla. Vuoden 2016 loppuun 
mennessä 1 833 peruskoulua oli rekisteröitynyt Liikkuvaksi 
kouluksi.  Peruskoululaisista 83 % opiskeli Liikkuvassa 
koulussa. Koulumuodoittain Liikkuvia kouluja on 75 % 
alakouluista, 81 % yhtenäiskouluista, 76 % yläkouluista ja 
50 % muista peruskouluista (mm. erityiskoulut). Yhteensä 
50 kunnassa ei vielä ole Liikkuvia kouluja; vastaavasti 123 
kunnassa kunnan kaikki koulut ovat Liikkuvia kouluja. 
(Liikkuva koulu -rekisteri 2017; liite 1.) 

Ohjelman lähtökohdat ovat hyvät, sillä rekisteröityminen 
on kattavaa. Ohjelma on ylittänyt rekisteröitymiselle 
asetetut tavoitteet vuosina 2015 ja 2016.

Liikkuvan koulun laajeneminen 31.12.2016

75% 83% 84%
KOULUISTA OPPILAISTA KUNNISTA

Rekisteröityneitä

Nykytilan arvioinnin täyttäneitä
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Liikkuva koulu -ohjelma on käynnistynyt hankkeena vuonna 
2010. Ensimmäisten vuosien Liikkuvien koulujen määrät kuvaavat 
Liikkuva koulu -toimintaan avustusta saaneiden koulujen määrää. 
Liikkuvaksi kouluksi rekisteröityminen otettiin käyttöön v. 2014 ja 
nykytilan arviointi v. 2015. Vuonna 2017 käynnistyvät toisen asteen 
oppilaitosten Liikkuva opiskelu -kokeilut.

Liikkuva koulu -ohjelmaa voidaan pitää kansainvälisesti tarkasteltuna 
poikkeuksellisena ohjelmana, sillä Liikkuva koulu -ohjelma ei ole 
yhden toimintatavan interventio-ohjelma. Periaatteena on koulujen 
lähtökohdista ja tarpeista lähtevä toiminta. (Ks. myös McMullen ym. 
2015; Tammelin ym. 2016a.)
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Hallituksen kärkihankkeen tavoitteena on, että jokainen perus-
koululainen liikkuu tunnin päivässä.  Lasten ja nuorten fyysistä 
aktiivisuutta tutkitaan ja seurataan lukuisten valtakunnallisten 
tutkimusten yhteydessä.

 • Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen (LIITU)  
kahden vuoden välein

 • WHO-Koululaistutkimus neljän vuoden välein
 • Kouluterveyskysely kahden vuoden välein
 • Nuorten vapaa-aikatutkimus kahden vuoden välein

Pääsääntöisesti liikkumisen määrän arviointi on perustunut 
koululaisten omaan arvioon kyselyssä. Vuonna 2016 LIITU-tut-
kimuksessa oppilaiden liikkumisen määrää mitattiin kyselyn 
lisäksi liikemittareilla.

Noin kolmasosa oppilaista liikkuu suosituksen mukaan vähintään 
tunnin päivässä reippaasti (LIITU 2016; kysely ja aktiivisuusmittaus). 
Pojilla reipas liikunta on tyttöjä yleisempää; tytöillä puolestaan 
kertyy poikia enemmän kevyttä liikuntaa. Suositusten mukaisesti 
liikkuvien määrässä ei ole juurikaan tapahtunut muutosta vuosien 
2014 ja 2016 välisenä aikana (ks. liite 3). 

Liikkuvissa alakouluissa liikuntasuosituksen täyttyminen on ylei-
sempää verrattuna muiden alakoulujen oppilaisiin (ks. kuvio 2). 
Liikuntasuosituksen täyttyminen tytöillä ja pojilla eri ikäryhmissä 
Liikkuvissa kouluissa ja muissa kouluissa on esitetty tarkemmin 
liitteessä 3.

Aktiivisuusmittausten mukaan vähän liikkuvil-
la lapsilla ja nuorilla päivän korkein liikkumisen 
intensiteetti on koulupäivän aikana (Jussila ym. 
2016). Tulokset korostavat koulupäivän aikaisen 
liikkumisen merkitystä erityisesti vähän liikku-
vien oppilaiden arjessa. Viikonlopun päivät ovat 
fyysisesti passiivisempia kuin arkipäivät. 

Koulupäivän aikaisella liikunnalla on suurin mer-
kitys vähiten liikkuville oppilaille. Keskimäärin 
kolmasosa päivän reippaasta liikunnasta kertyy 
koulussa, mutta vähän liikkuvilla jopa 42 %. 
(Tammelin ym. 2016b.)

KUVIO 2 Liikuntasuosituksen täyttävien oppilaiden osuudet (%) iän mukaan Liikkuvissa kouluissa 
(n=4 232) ja muissa kouluissa (n=2 061) (LIITU 2016, kysely)

Noin kolmasosa oppilaista 
liikkuu suosituksen mukaan

9 v 11 v

13 v 15 v

45 % 42%

26% 19%

36% 35%

27% 16%

3. Oppilaiden fyysinen aktiivisuus
Liikkuvat koulut Muut koulut
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Lasten ja nuorten kokonaisaktiivisuuden nostaminen väestötasolla on mit-
tava ponnistus. 
Hieman yli puolet oppilaiden valveillaoloajasta kuluu tällä hetkellä istuen tai makuulla (LIITU 2016, 
aktiivisuusmittaus). Erityisenä huolenaiheena on liikkumistottumusten voimakas polarisaatio sekä 
liikkumisen väheneminen iän myötä: vain 17 prosenttia 15-vuotiaista saavutti liikuntasuosituksen. 

Tutkimusaineistojen välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua on syytä kehittää kansalli-
sen tason tilannekuvan syventämiseksi. 

Täsmällinen fyysisen kokonaisaktiivisuuden määrän muutos ja Liikkuvan koulu 
-ohjelman vaikutukset on mahdollista arvioida kattavammin vuonna 2018, jol-
loin kansallinen LIITU-tutkimus seuraavan kerran toteutetaan.

1/3 liikkuu 
tunnin päivässä

Omaehtoinen liikunta
Omaehtoinen liikunta on lasten ja nuorten yleisin 
liikunnan muoto. 

91% 11–15-vuotiaista harrastaa omaehtoista 
liikuntaa vähintään kerran viikossa. 

51% liikkuu omaehtoisesti vähintään 4 kertaa 
viikossa. 

Aktiivinen kulkeminen

Suurin osa koululaisista, joiden koulumatka on 
alle 5 km, kulkee koulumatkansa kävellen tai 
pyöräillen (n. 80%). 

Yhdeksäsluokkalaisilla aktiivinen kulkeminen on 
muita harvinaisempaa (61 %). Sukupuolten väliset 
erot ovat vähäisiä.

Liikunta- ja urheiluseurassa harrastavien 
11–15-vuotiaiden osuus on kasvanut parin viime 
vuoden aikana 54 prosentista 58 prosenttiin.

Organisoitu liikunta ja urheilu 

9-vuotiaat 41%
11-vuotiaat 39%
13-vuotiaat  26%
15-vuotiaat 17%

KUVIO 3 Yhteenveto lasten ja nuorten fyysisestä aktiivisuudesta 
(LIITU 2016; ks. myös Tuloskortti 2016).

Koululaiset istuvat tai ovat makuulla yli puolet 
hereilläoloajastaan: keskimäärin 7 h 44 min 
päivässä: 

-  9-vuotiaat 6 h 41 min
- 11-vuotiaat 7 h 19 min
- 13-vuotiaat 8 h 2 min
- 15-vuotiaat 8 h 24 min.

Istuminen ja paikallaanolo
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4. Aktiivisempia ja viihtyisämpiä 
koulupäiviä

Opetussuunnitelma tukee aktiivisempia koulupäiviä 
Suomen peruskouluissa astui 1.8.2016 voimaan uusi perusopetuksen opetus-
suunnitelma. Uuden opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2014) 
kannustavat aktiivisempiin koulupäiviin korostaen mm. toiminnallista 
oppimista, koulun lähiympäristön hyödyntämistä opetuksessa ja oppilai-
den osallisuutta.

Liikkuvan koulun toimintaperiaatteet tukevat uutta opetussuunnitelmaa. 
Liikkuva koulu -toiminnan myötä kouluissa on tehty uuden OPSin mu-
kaisia asioita jo ennen uuteen opetussuunnitelmaan siirtymistä. (Kuure 
2017; ks. luku 7 ja liite 4.)

Koulujen henkilökunta (n=2 934) kokee, että Liikkuva koulu -ohjelma tu-
kee uuden opetussuunnitelman toteuttamista (Kämppi ym. 2017; liite 2):

KUVIO 5 Välitunnit ulkona viettävien osuudet iän mukaan Liikkuvissa kouluissa ja muissa kouluissa vuonna 2016 (LIITU).

KUVIO 4 Tällä hetkellä noin puolet opettajista hyödyntää toiminnallisia menetelmiä useimmilla tai kaikilla tunneilla. Noin 60 % 
opettajista katkaisee oppilaiden pitkiä istumisjaksoja. (Kämppi ym. 2017.)

henkilökunnasta kokee, että Liikkuva 
koulu tukee uuden OPSin toteuttamista84%

Kaikilla tunneilla
Useimmilla tunneilla
Joillakin tunneilla
En koskaan tai tuskin koskaan

Hyödynnän toiminnallisia menetelmiä

Katkaisen oppilaiden pitkiä istumisjaksoja

8%

16% 38%

49%41%

43%

Liikkumisen edellytykset kouluissa 

Liikkuva koulu -toiminnan organisointi kouluissa on saanut 
nykytilan arvioinnin (LIKES-tutkimuskeskus 2016) osa-alueista 
keskimäärin parhaat arvosanat koulujen omien arvioiden mu-
kaan. Noin 60 prosentissa kouluista on Liikkuva koulu -tiimi, 
joka organisoi toimintaa. Yhtä yleistä on, että koulupäivän ai-
kainen liikkuminen on kirjattu osaksi koulun lukuvuoden toi-
mintasuunnitelmaa.

Liikkuva koulu -toiminta on lähtenyt usein liikkeelle välitunti-
toiminnasta. Välituntitoiminnan edellytykset ovatkin hyvällä 
tasolla erityisesti alakouluissa. Lukujärjestyksiin on raivattu tilaa 
pitkille toimintavälitunneille joka toisessa koulussa (LIKES-tut-
kimuskeskus 2016: 48 %; TEAviisari 2015: 55 %). 

Pitkiin välitunteihin voi sisältyä myös kerhotoimintaa. Väli-
tunneilla mennään pääsääntöisesti ulos alakouluissa (100 % 
kouluista); yläkouluissa huomattavasti harvemmin (38 % kou-
luista). Liikkuvien yläkoulujen oppilaat viettävät välituntinsa 
ulkona yleisemmin kuin muiden yläkoulujen oppilaat (LIITU 2016; 
liite 3; ks. kuvio 5). Oppilaita on koulutettu välituntiliikunnan 
vertaisohjaajiksi lähes joka toisessa koulussa (43 %). (LIKES-tut-
kimuskeskus 2016.)

Liikkuva koulu -toiminta tarjoaa monia konkreettisia 
keinoja uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen.

99% 99%100% 99%

9 v 11 v

13 v 15 v

53% 49%46% 37%

Liikkuvat koulut (n=4184)

Muut koulut (n=2039)
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Koulun lähiympäristöä hyödynnetään sekä liikkumisessa (65 
% kouluista) että opetuksen tukena (66 % kouluista) (LIKES-
tutkimuskeskus 2016). Koulujen tiloja on muokattu toiminnal-
lisuutta tukeviksi (Kämppi ym. 2017; ks. kuvio 6).

Neljällä koululla viidestä on koulun itse järjestämää kerhotoi-
mintaa (Kämppi ym. 2017). Noin joka toisessa koulussa on ur-
heilu- tai liikuntaseuran järjestämää kerhotoimintaa. Kouluista 
61 prosenttia haluaisi lisätä tällaista kerhotoimintaa. Kouluilla 
kerhotoimintaa järjestävät myös mm. muut yhdistykset (51 %), 
seurakunnat (26 %), muut oppilaitokset (25 %) sekä yritykset (17 %).

Yhteistyössä terveydenhoitajien, kunnan eri toimialojen ja 
muiden paikallisten toimijoiden kanssa on koulujen omien 
arvioiden mukaan vielä hyödyntämättömiä voimavaroja, sillä 
näiden kumppanien kanssa tekee yhteistyötä vain joka neljäs 
koulu. Koulut ovat perinteisesti tottuneet toimimaan yksin, 
mutta yhteistyön vahvistamisesta kouluissa ja kunnissa on 
saatu hyviä kokemuksia. (LIKES-tutkimuskeskus 2016.)

Alakoulujen ja yhtenäiskoulujen arviot ovat kaikilla Liikkuvan 
koulun nykytilan arvioinnin (LIKES-tutkimuskeskus 2016) osa-
alueilla myönteisempiä kuin yläkoulujen arviot. Myös oppilaat 
ovat koulun liikuntamahdollisuuksiin selvästi tyytyväisempiä 
alakouluissa kuin yläkouluissa. Alakoulun oppilaat arvioivat 
positiivisemmin niin koulun pihat, välituntivälineiden määrän, 
välituntiliikunnan vertaisohjauksen kuin istumisen katkaisun 
oppitunneilla verrattuna yläkoulun oppilaiden arvioihin. Liik-
kuvien koulujen ja muiden koulujen välillä on tilastollisesti 
merkitseviä eroja oppilaiden arvioissa. (LIITU-tutkimus 2016; 
ks. liite 3.)

Koulun pihalla on 
pelialue ja riittävästi 
muita liikunnallisia 
toimintapaikkoja

Kouluissa on 
riittävästi 

välituntivälineitä

Oppilaat ohjaavat 
muita oppilaita 

välituntiliikunnassa

Oppitunneilla 
katkaistaan pitkiä 

istumisjaksoja

KUVIO 7 Oppilaiden arviot siitä, toteutuvatko nämä asiat heidän koulussaan (LIITU 2016).

KUVIO 6 Onko koulunne tiloja muokattu toiminnallisuutta tukeviksi? 
(n=317 rehtoria) (Kämppi ym. 2017; liite 2).

Kyllä, liikuntavälineillä (esim. pingispöydät)

Kyllä, maalauksilla ja teippauksilla

Kyllä, rakenteellisilla ja tilamuutoksilla (esim. kiipeilyseinä, kuntosali, rauhoittumistila)

Kyllä, teknologisilla ratkaisuilla (esim. pelit)

Ei ole

15%

72%

38%

30%

27%

Liikkuvat koulut

Muut koulut 

71%

7.–9. lk5. lk

61%

61%
52%

24%
22%

24%

25%

39%
30%

28%
25%

8%
6%

6%

6%
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Viihtyvyys ja työrauha
Koulujen henkilökunnasta 94 % on sitä mieltä, että liikkuminen 
koulupäivän aikana edistää kouluviihtyvyyttä (Kämppi ym. 
2017).

Koulujen henkilökunta kokee Liikkuva koulu -toiminnan 
hyödyllisenä viihtyvyyden kannalta (Kämppi ym. 2017). 

Nuorten suhtautuminen koulupäivän aktiivisuutta kohtaan on 
myönteinen. Liikkeen lisääminen koulupäivään ja istumisen 
vähentäminen ovat nuorten toivomia keinoja lisätä viihtyvyyttä 
koulupäivään (Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto 2016).

Koulujen henkilökunta kokee Liikkuva koulu 
-toiminnan hyödyllisenä myös työrauhan kannalta 
(Kämppi ym. 2017). 

Yläkoulun oppilaiden kokemusten perusteella (Liik-
kuva koulu -ohjelman seuranta) vaikuttaa siltä, että 
häiriöiden kokeminen oppitunneilla oli keskimäärin 
yleisempää vertailukouluissa kuin Liikkuvissa kou-
luissa. Vertailukouluissa häiriöiden kokeminen li-
sääntyi ja Liikkuvissa kouluissa puolestaan hieman 
väheni kahden vuoden seuranta-aikana. Muutoksen 
suunnan erot eivät ole kuitenkaan tilastollisesti mer-
kitseviä. Tulokset antavat pohdittavaa Liikkuva koulu 
-toiminnan merkityksestä koulujen työrauhalle. Asia 
ei ole yksiselitteinen ja vaatii tarkempaa analyysiä.

koulujen henkilökunnasta kokee Liikkuva koulu 
-toiminnan hyödyllisenä viihtyvyyden kannalta92%

koulujen henkilökunnasta 
kokee Liikkuva koulu -toiminnan 
hyödyllisenä työrauhan kannalta83%

Liikkuva koulu henkilökunnan työn tukena

Henkilökunnan työhyvinvointi voisi olla yksi painopistealue tu-
levaisuudessa. Liikkuva koulu -toiminnassa voidaan luontevasti 
huomioida myös henkilökunta. Henkilökunnan hyvinvointi on 
tärkeä edellytys oppilaiden hyvinvoinnille. Toiminta koetaan 
enemmän omaksi, jos se koskee oppilaiden lisäksi myös hen-
kilökuntaa.

koulujen henkilökunnasta kokee, että 
Liikkuva koulu -toiminta edistää opettajien 
hyvinvointia.35%

KUVIO 8 Yläkoulun oppilaiden kokemat häiriöt oppitunneilla Liikkuvissa 
kouluissa ja vertailukouluissa.

Kevät 2013 Kevät 2014 Kevät 2015
1

2

1,5

2,5

Liikkuvat koulut (n=248)
Muut koulut (n=171)

Koulujen henkilökunta kokee, että Liikkuva koulu 
-toiminta on hyödyllisintä oppilaiden kannalta 
(95 %) ja koulun kannalta (92 %). Opettajien 
kannalta toiminnan näkee hyödylliseksi 79 %.

koulujen henkilökunnasta kokee, että Liikkuva 
koulu -toiminta lisää opettajien työtaakkaa.31%



5. Oppiminen
Oppiminen on koulun tärkein päämäärä. Kansainvälisten tutkimus-
ten mukaan liikunnan lisäämisellä koulupäivään voidaan vaikut-
taa myönteisesti moniin oppimisen edellytyksiin (kognitiivinen 
toimintakyky, keskittyminen tehtäviin, käyttäytyminen luokassa, 
viihtyminen) eikä runsaskaan liikunnan lisääminen koulupäivään 
heikennä oppimistuloksia akateemisissa aineissa (Kantomaa 2017; 
Syväoja 2015; Syväoja ym. 2012).

Oppimistulokset
Oppimisen edellytykset

Koulupäivän aikaisen liikunnan yhteyksistä on te-
keillä tieteelliseen tutkimukseen perustuva katsaus, 
joka julkaistaan syksyllä 2017 (Kantomaa ym. 2017). 
Katsauksessa koulupäivän aikaista liikuntaa tarkas-
tellaan erityisesti oppimistulosten ja oppimiseen vai-
kuttavien tekijöiden kannalta.

KUVIO 9 Koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutukset oppimistuloksiin, oppimi-
sen edellytyksiin ja oppimiseen vaikuttaviin tekijöihin.

Liikkuva koulu -ohjelman aikana on valmistunut Opetushallituksen 
katsaus Liikunta ja oppiminen (Syväoja ym. 2012), Heidi Syväojan 
(LIKES) väitöskirja Physical activity and sedentary behaviour in 
association with academic performance and cognitive functions in 
school-aged children (2014) sekä tutkimustiivistelmä uusimmista 
kansainvälisistä tutkimustuloksista: Liikkuva keho, tehokkaat aivot 
- Mitä merkitystä liikkumisella on oppimiselle? (Syväoja 2015). 

koulujen henkilökunnasta kokee Liikkuva 
koulu -toiminnan hyödyllisenä oppimisen 
kannalta (Kämppi ym. 2017)89%

Liikunta 
koulupäivän 

aikana

Välitunnit

Koulumatkat

Liikuntatunnit

Opetukseen 
integroitu 
liikunta

Istumisen 
tauottaminen 
ja liikunta 
oppitunnilla

Liikuntakerhot
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Liikkuva koulu -toiminnan myötä erityisesti kaikkein vähiten 
liikkuvien oppilaiden välituntiaktiivisuus on lisääntynyt (Tam-
melin ym. 2016). Vähän liikkuville oppilaille pitäisi kouluissa 
kehittää nykyistä enemmän kohdennettuja toimenpiteitä, sillä 
vain viidennes alakouluista on suunnannut osan toiminnastaan 
vähän liikkuvien oppilaiden liikkumisen edistämiseen; yläkou-
luissa tilanne on tätäkin huomattavasti heikompi (Rajala ym. 
2017). 

Hyviä kokemuksia on saatu esimerkiksi yläkoulujen personal 
trainer -toiminnasta, jossa oppilaan kanssa vahvistetaan oppi-
laan liikuntataitoja ja etsitään yhdessä oppilaalle mieleisiä har-
rastuksia tai liikkumisen tapoja (Siekkinen 2016).

Oppilaiden roolia aktiivisemman koulupäivän toteuttajina on 
mahdollista lisätä.

6. Osallisuus

Oppilaiden osallisuus on Liikkuvan koulun keskeinen tavoite. 
Liikkuva koulu -toiminta tuo paljon mahdollisuuksia oppilaiden 
osallisuuden kehittämiseen kouluissa. Kuntakoordinaattoreiden 
mukaan oppilaiden osallisuus on yksi keskeisimmistä Liikkuvan 
koulun tavoitteista, mutta kaikissa kouluissa ei vielä ymmärretä, 
mitä oppilaiden osallisuus tarkoittaa (Kuure 2017; liite 4). 

Oppilaat osallistuvat aktiivisesti koulupäivän aikaiseen liikkumi-
seen erityisesti alakouluissa – yläkoulujen oppilaiden liikkumi-
nen on huomattavasti vähäisempää (Rajala ym. 2017; ks. kuvio 10). 

Oppilaiden osallistuminen koulun aktiviteettien suunnitteluun on 
vähäistä, mutta lisääntyi seuranta-aikana selvästi. Esimerkiksi 
koulun tilojen ja piha-alueiden suunnitteluun osallistuneiden ylä-
koululaisten osuus kasvoi 50 prosenttia: vajaasta 10 prosentista 15 
prosenttiin. Alakoulun oppilaat osallistuvat suunnitteluun yläkoulun 
oppilaita useammin. (Tammelin ym. 2016b.)

Subjektiivinen sosiaalinen asema näyttäisi olevan yhteydessä 
esimerkiksi välituntiaktiivisuuteen sekä osallistumiseen koulun 
aktiviteettien suunnitteluun. Mitä korkeammaksi nuoret kokevat 
oman sosiaalisen asemansa, sitä aktiivisemmin he osallistuvat. 
Subjektiivinen sosiaalinen asema on nuoren oma käsitys siitä, 
kuinka hän itse tai hänen perheensä sijoittuu ympäröivän 
yhteisön sosiaaliseen arvojärjestykseen. Osana Liikkuvan 
koulun seurantaa on valmistumassa väitöskirja yläkoululaisten 
subjektiivisen sosiaalisen aseman ja liikkumisen välisistä 
yhteyksistä. (Rajala ym. 2014; Rajala, Itkonen & Laine 2015.)

ALAKOULUT

YHTENÄISKOULUT

YLÄKOULUT

54%
22%

88%

ALAKOULUT

YHTENÄISKOULUT

YLÄKOULUT

41%
32%

36%Noin kolmannes oppilaista osallistuu Liikkuva koulu -toimin-
nan järjestämiseen (Kuvio 11). Järjestämiseen osallistumisessa 
ei ole suuria eroja alakoulun ja yläkoulun välillä. Suurin osa 
toiminnan järjestämisestä näyttäisi olevan opettajien vastuul-
la. Oppilaat ovat toistaiseksi hyödyntämätön voimavara. Oppi-
lailla tulisi olla enemmän mahdollisuuksia toimia erilaisissa 
rooleissa Liikkuva koulu -toiminnan järjestämisessä. Esimer-
kiksi välituntiliikuttajan rooli ei innosta kaikkia oppilaita.

Alakouluissa oppilaat ja opettajat toteuttavat yhteistyössä kou-
lupäivän aikaisia aktiviteetteja huomattavasti enemmän kuin 
yläkouluissa (Kuvio 12). Taustalla vaikuttavat todennäköises-
ti erilaiset koulukulttuurit ja toimintatavat. Aikuisten rooli ja 
asenne ovat ratkaisevia oppilaiden osallisuuden kehittämises-
sä: henkilökunta luo edellytykset osallisuudelle. 

ALAKOULUT YHTENÄISKOULUT YLÄKOULUT

64% 27%48%KUVIO 10 Oppilaat osallistuvat koulupäivän aikaiseen liikkumiseen.

KUVIO 12 Henkilökunta toteuttaa yhdessä oppilaiden kanssa koulun aktiivista 
toimintakulttuuria.

KUVIO 11 Oppilaat ovat järjestämässä Liikkuva koulu -toimintaa ja siihen 
liittyviä toimenpiteitä.
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Tapio Kuure (2017) on tehnyt erillisen selvityksen Liikkuva koulu 
-ohjelman meneillään olevasta vaiheesta pohjautuen Liikkuva koulu 
-koordinaattorien teemahaastatteluihin lukuvuonna 2016–17. 
Selvityksen tarkemmat tiedot ovat liitteessä 4.

Selvityksessä käytettiin materiaalina 31 Liikkuva koulu-ohjelman 
koordinaattorin teemahaastatteluja 23 paikkakunnalla eri puolilla Suomea 
lukuvuonna 2016–2017. 

Koulut mukaan
Ohjelma on käynnistynyt paikkakunnasta riippuen eri ta-
valla joko vähitellen alhaalta ylöspäin tai ripeällä vauhdilla 
ylhäältä alaspäin. Molemmat käynnistymistavat ovat tuot-
taneet tulosta.

Koulun tehokkaat toimintamallit
Koulutasolla tehokas malli sisältää rehtorin sitoutumi-
sen, yhteysopettajan tukena olevan tiimin ja oppilaiden 
osallisuuden.

Oppilaiden osallisuus
Osallisuuden merkitys on hyvin tunnistettu ja sen arvi-
oidaan olevan yksi yläkoulujen liikkumisen lisäämisen    
avainelementeistä.

Kunnan toimialojen yhteistyö
Paikallisen yhteistyön ytimen muodostaa sivistystoimen 
ja liikuntatoimen välinen yhteistyö. Tehokkaissa toiminta-
malleissa toimialajohto on sitoutunut ohjelman toimeen-
panoon. Toimialajohto on se linkki, joka kykenee operoi-
maan kuntatasolla siten, että sektoreiden välinen yhteistyö 
vakiintuu. Teknisen toimen kanssa tehdään paljon yh-
teistyötä jo nykyisellään, mutta terveystoimen ja nuoriso-
toimen kanssa yhteistyö on vielä alullaan. Nuorisotyö on 
jalkautunut hyvin yläluokille ja se on siellä havaittavissa, 
mutta ei vielä mukana ohjelmassa yhteistyökumppanina 
laajassa mitassa. 

Uusi opetussuunnitelma
Liikkuva koulu -ohjelman toimintaperiaatteiden nähdään 
tukevan uutta toiminnallista opettamista korostavaa ope-
tussuunnitelmaa ja olleen toiminnallisuudessa sen edellä-
kävijä. 

(Kuure 2017.)

Kolmas sektori
Tehokkaissa toimintamalleissa kuntatason ohjausryhmän 
kokoonpanossa on mukana kuntien toimialajohdon lisäksi 
myös kolmas sektori. Kolmannen sektorin toimijoista nä-
kyvimpiä ovat urheiluseurat koulujen tasolla sekä liikun-
nan aluejärjestöt kunta- ja aluetasolla kouluttajina.

Kuntakoordinaattorien rooli
Liikkuva koulu -kuntakoordinaattorit ovat ohjelman yllä-
pitäjiä ja levittäjiä. Heillä on merkittävä rooli koordinaa-
tiossa ja asian edistämisessä kuntatasolla omalla työpa-
noksellaan.

7. Kunnat Liikkuva koulu 
-toiminnan toteuttajina

Liikkuvien koulujen organisoitumisessa korostetaan kuntajohtoisuut-
ta. Kunnan rooli koulujensa toiminnan organisoinnissa korostuu 
erityisesti isoissa kunnissa. Tavoitteena on ns. kuntakoordinaatto-
rimallin vakiintuminen. Isoimmissa Liikkuva koulu -kaupungeissa 
on jo käytössä Liikkuva koulu -koordinaattorit, joiden tehtävä on 
koordinoida ja kehittää kaupungin kaikkien koulujen Liikkuva 
koulu -toimintaa.

Kuntakoordinaattoreiden työryhmän työskentelyn tavoitteena on 
luoda mahdollisuuksia toimenpiteiden vakiintumiselle kunnissa. 
Mahdollisuuksia luodaan hyvien käytäntöjen levittämisellä verkos-
ton sisällä sekä esteiden tunnistamisella ja niihin vaikuttamisella. 
Liikkuva koulu -koordinaattorien ryhmässä oli 35 henkilöä vuoden 
2016 lopussa. Koordinaattorien ryhmän lisäksi ohjelma on vas-
tannut Liikkuva koulu -kaupunkien toimialajohdon työryhmästä. 
Toimialajohdon työryhmään kuuluu 22 henkilöä. 
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8. Pitkän aikavälin yhteiskunnallinen 
merkitys – lapsuusajan liikunta ja työ-
markkinakytkeymät

Liikunta-aktiivisuus lapsuudessa on yh-
teydessä koulumenestykseen peruskoulun 
päättyessä sekä koulutustasoon. 

Lapsuuden liikunnalla on myönteinen merkitys myös työurien 
kehitykselle, kun mittarina käytetään vuotuisia ansiotuloja tai 
työllistymistä. Lapsuudessa paljon liikkuneiden lasten työllis-
tymisen todennäköisyys on korkeampi, heillä on enemmän 
työllisyyskuukausia ja vastaavasti vähemmän työttömyyskuu-
kausia verrattuna vähemmän liikkuneisiin lapsiin.

Liikunta 
lapsena

Koulutus

Ansiotulot

Työllisyys

Työttömyys

Tulokset perustuvat Jaana Karin valmisteilla olevan väitöskirjan 
osajulkaisuihin (Kari ym. 2016; Kari 2017; Kari ym. 2017a; Kari ym. 
2017b). Tutkimusaineistona on hyödynnetty LASERI-tutkimusta, 
jossa henkilöiden liikunta-aktiivisuutta on seurattu etenevästi 30 
vuoden ajan (Raitakari ym. 2008). Koulutus- ja työmarkkinatiedot on 
yhdistetty aineistoon Tilastokeskuksen rekistereistä.

9. Hallituksen kärkihankkeen etenemisen seuranta

Tavoite: Laajennetaan Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi

Liikkuva koulu -ohjelmassa mukana olevien kuntien määrä 263 kuntaa | 84 %

1 833 peruskoulua | 75 %

445 560 oppilasta | 83 %

Liikkuva koulu -ohjelmassa mukana olevien koulujen määrä

Liikkuva koulu -ohjelmassa mukana olevien peruskoululaisten määrä

Tietolähde: Liikkuva koulu -rekisteri 31.12.2016

Liikkuva koulu -ohjelmatoiminnan tavoittavuus

Liikkuva koulu -internet-sivujen kävijämäärä

Liikkuva koulu -tilaisuudet ja niihin osallistuneiden määrä

69 691

347 kpl (+ printti 321 kpl)

40 365

alueellisissa tilaisuuksissa (AVI) 
1 018 osallistujaa + 
kahdessa valtakunnallisessa 
seminaarissa yht. 621 osallistujaa

19 alueellisessa tilaisuudessa 
(AVI) yht. 2 368 osallistujaa + 
valtakunnallisessa seminaarissa 
471 osallistujaa

83 905

350 kpl (ei printtiseurantaa)

47 350

2015 2016

Liikkuva koulu -mediaosumien määrä

Liikkuva koulu -painotuotteiden määrä

Tietolähde: Liikkuva koulu -ohjelman seuranta 31.12.2016
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Koulun piha-aluetta ja lähiympäristöä hyödyn-
netään muilla kuin liikuntatunneilla

Oppilaita on koulutettu välituntiliikunnan ver-
taisohjaajiksi

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

Oppilaita kannustetaan kulkemaan koulumat-
kat kävellen tai pyöräillen

Oppilaat osallistuvat koulupäivän aikaisen 
liikkumisen suunnitteluun

Toiminnallisia menetelmiä hyödynnetään eri 
aineiden oppitunneilla

Oppilaat ovat mukana suunnittelemassa ja 
järjestämässä koko koulun yhteisiä liikunnalli-
sia tapahtumia

Henkilökunta toteuttaa yhdessä oppilaiden 
kanssa koulun aktiivista toimintakulttuuria

Koulun opetustiloja on muokattu siten, että ne 
lisäävät toiminnallisuutta oppitunneilla

Oppilaat toimivat välituntitoimintaan aktivoivi-
na vertaisohjaajina

Koulun pihalla on pelialue ja riittävästi muita 
toimintapaikkoja

Koululla on toimivat polkupyörien ja kypärien 
säilytyspaikat

Koulupihan käyttöä välitunneilla ja sen kehittämistä 
on tarkasteltu yhdessä oppilaiden kanssa

65 % kouluista

43 % kouluista

46 % kouluista

57 % kouluista

38 % kouluista

38 % kouluista

44 % kouluista

56 % kouluista

49 % henkilökunnasta*

15 % kouluista

45 % kouluista

63 % kouluista

61 % kouluista

52 % kouluista

Välituntivälineiden riittävyys ja niiden käyttö
      -  välituntivälineitä on riittävästi ja niitä saa käyttää
      -  välituntivälineet ovat koulussa kaikkien saatavilla

48 % kouluista

51 % kouluista

Pidempien liikkumisvälituntien yleisyys kouluissa

Tavoite: Koulun toimintakulttuurin liikunnallistaminen
Tietolähde: Liikkuvan koulun nykytilan arviointi 31.12.2016

Välituntien viettäminen ulkona 

10 % kouluista
29 % kouluista

87 % kouluista

Koulutilojen käyttö välituntiliikunnassa
      -  koulun liikuntasali on käytössä välituntiliikkumisessa         
      -  koulun muut sisätilat ovat käytössä välituntiliikkumisessa

Välituntiliikunnan kehittäminen

Toiminnallisten opetusmenetelmien kehittäminen

Oppilaiden osallisuus

Koulupihojen kunnostaminen ja varustaminen

Koulussa on sovittu 
käytänteistä, joilla 
pitkiä istumisjaksoja 
katkaistaan.

18 % kouluista

Istumisen vähentäminen

Koulu tekee yhteistyötä 
paikallisten järjestöjen 
kanssa kerhotoiminnan 
toteuttamisessa

37 % kouluista

Kolmannen sektorin järjestötoimijoiden ja  
koulun välisen yhteistoiminnan edistäminen

Koulumatkaliikunnan edistäminen

*Tietolähde: Liikkuva koulu -henkilökuntakysely 2017
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10. Valtionavustukset

Liikkuvampaa koulupäivää toteutetaan laaja-alaisessa poikkihallin-
nollisessa, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyössä. Hallituksen 
kärkihankkeen myötä ohjelman toteuttamiseen on varattu yleisistä 
budjettivaroista yhteensä 21 miljoonaa euroa vuosina 2016–2018. 

Liikkuva koulu -ohjelman toteuttamiseen ja sen tavoitteiden mu-
kaiseen toimintaan on lisäksi myönnetty valtionavustuksia kuntien 
ja koulujen toiminnan, tutkimuksen, liikuntaseurojen ja koulujen 
väliseen yhteistyön, koulupihojen kunnostamisen ja varustamisen, 
liikuntavälineiden hankkimisen sekä järjestötoiminnan osalta. 

Yhteenvetoa avustuksista: 

 • Kehittämisavustukset kunnille ja opetuksenjärjestäjille ovat olleet myönnetyistä avustuk-
sista merkittävin kokonaisuus. Vuonna 2016 aluehallintovirastojen kautta kohdennettiin 
yhteensä 4,7 miljoonaa euroa kunnille Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden mukaiseen 
toimintaan. Avustusmäärä kohdennettiin hallituksen kärkihankerahasta. 

 • LIKES-tutkimuskeskukselle on vuodesta 2010 myönnetty valtionavustusta Liikkuva koulu 
-ohjelman toteuttamiseen. Avustusmäärä on noussut vuosien 2010–2016 välisenä aikana 
0,7 miljoonasta eurosta noin 1,6 miljoonaan euroon vuodessa. 

 • Aluehallintovirastot ovat vuosittain myöntäneet noin 2,2–3,6 miljoonaa euroa koulujen 
ulkoliikuntapaikkojen, pääsääntöisesti koulupihojen rakentamiseen ja kunnostamiseen. 
Vuosittain on mahdollistettu noin 40–60 koulupihan tai niiden välittömässä läheisyydes-
sä olevan liikuntapaikan rakentaminen tai kunnostaminen. 

 • Yksittäisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on vuosittain myönnetty eri momenteilta 
yhteensä 60 000–282 000 euroa. Pääsääntöisesti avustukset ovat kohdentuneet Move! -jär-
jestelmän kehittämiseen sekä akateemisiin, vertaisarvioituihin tutkimushankkeisiin.

 • Liikuntaa edistävien järjestöjen, seuratoiminnan kehittämistukien ja muiden toimijoiden 
määrä, sisällöt ja tuloksellisuus Liikkuva koulu -kokonaisuuteen liittyen arvioidaan koko-
naisuudessaan vuonna 2018 toteutettavan arvioinnin yhteydessä. 



30 31

Lähteet 
Jussila, A.-M., Husu, P., Vähä-Ypyä, H., Tokola, K. & Vasankari, T. 2016. 
LIITU 2016 objektiivisesti mitattu liikunta, liikkuminen ja paikallaanolo. 
Esitys valtion liikuntaneuvoston Lasten ja nuorten liikunnan ja fyysisen 
toimintakyvyn tila -seminaarissa 15.12.2016, Helsinki.

Kantomaa, M. ym. 2017 (tulossa syksyllä 2017). Koulupäivän aikainen liikunta 
ja oppiminen.

Kari, J.T., Tammelin, T.H., Viinikainen, J., Hutri-Kähönen, N., Raitakari, O. 
and Pehkonen, J. 2016. Childhood physical activity and adulthood earnings. 
Medicine and Science in Sports and Exercise 48(7), 1340–1346.

Kari, J.T. 2017. Lifelong physical activity and long-term labor market outcomes. 
University of Jyväskylä, Jyväskylä Studies in Business and Economics 
(Väitöskirjan käsikirjoitus, esitarkastuksessa, toukokuu 2017)

Kari, J.T., Pehkonen, J., Hutri-Kähönen, N., Raitakari, O. and Tammelin T.H. 
2017a. Longitudinal associations between physical activity and educational 
outcomes. (Vertaisarvioinnissa, 2017)

Kari, J.T., Tammelin, T.H., Viinikainen, J., Hutri-Kähönen, N., Raitakari, O. and 
Pehkonen, J. 2017b. Childhood physical activity and long-term labor market 
outcomes. (Vertaisarvioinnissa, 2017)

Kuure, T. 2017. Tilannekatsaus Liikkuva koulu -ohjelmasta paikallisen 
yhteistyön näkökulmasta. Julkaisematon loppuraportti.

Kämppi, K., Tammelin, T., Inkinen, V. & Laine, K. 2017. Liikkuvien koulujen 
henkilökuntakyselyn tuloksia, kevät 2017. Jyväskylä: LIKES-tutkimuskeskus.

Liikkuva koulu -rekisteri. Rekisteröityneet Liikkuvat koulut Suomessa. http://
www.liikkuvakoulu.fi/kouluhakemisto. 

LIITU 2016. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa -tutkimus. 
Julkaisemattomat tulokset, ks. liite 3.

LIKES-tutkimuskeskus 2015. Liikkuvan koulun nykytilan arviointi®. http://
www.liikkuvakoulu.fi/nykytila.

LIKES-tutkimuskeskus 2016. Liikkuvan koulun nykytilan arvioinnin tulokset 
31.12.2016.

McMullen, J.M., Ní Chróinín, D., Tammelin, T., Pogorzelska, M. & van der 
Mars, H. 2015. International approaches to whole-of-school physical activity 
promotion. Quest 67(4), 384–399.

Opetushallitus 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. 
Opetushallituksen määräykset ja ohjeet 2014:96.

Opetusministeriö & Nuori Suomi 2008. Fyysisen aktiivisuuden suositus 
kouluikäisille 7–18-vuotiaille. 

Raitakari, O.T., Juonala, M., Ronnemaa, T., Keltikangas-Jarvinen, L., Rasanen, 
L., Pietikäinen, M., Hutri-Kahonen, N., Taittonen, L., Jokinen, E., Marniemi, J., 
Jula, A., Telama, R., Kahönen, M., Lehtimäki, T., Åkerblom, H. K. and Viikari, 
J. S. 2008. Cohort profile: The cardiovascular risk in Young Finns Study. 
International Journal of Epidemiology 37, 1220–1226. 

Rajala, K., Itkonen, H. & Laine, K. 2015. Yläkouluikäisten tyttöjen subjektiivinen 
sosiaalinen asema ja koulun tilojen merkityksellisyys liikkumisympäristönä. 
Kasvatus 46(5), 448−459.

Rajala, K., Kämppi, K., Inkinen, V. & Laine, K. 2017. Liikkuvien koulujen 
näkökulmia osallisuuteen. Tutkimustiivistelmä. Jyväskylä: LIKES-
tutkimuskeskus.

Ratkaisujen Suomi. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 
29.5.2015. Hallituksen julkaisusarja 10/2015.

Siekkinen, K. 2016. Personal Trainer -toimintamalli Liikkuvassa koulussa. 
Jyväskylä: LIKES-tutkimuskeskus.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto 2016. Raportti nuorten ideakilpailusta 
kouluviihtyvyyden parantamiseksi. Lapsi- ja perhepalveluiden 
muutosohjelma. Helsinki: Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry.

Syväoja, H. 2015. Liikkuva keho, tehokkaat aivot - Mitä merkitystä liikkumisella 
on oppimiselle? Tutkimustiivistelmä. Jyväskylä: LIKES-tutkimuskeskus.

Syväoja, H. 2014. Physical activity and sedentary behaviour in association with 
academic performance and cognitive functions in school-aged children. LIKES 
Research Reports on Sport and Health 292.

Syväoja, H., Kantomaa, M., Laine, K., Jaakkola, T., Pyhältö, K. & Tammelin, T. 
2012. Liikunta ja oppiminen. Tilannekatsaus – lokakuu 2012. Opetushallituksen 
muistiot 2012:5.

Tammelin, T.H., Aira, A., Hakamäki, M., Husu, P., Kallio, J., Kokko, S., Laine, K., 
Lehtonen, K., Mononen, K., Palomäki, S., Ståhl, T., Sääkslahti, A., Tynjälä, J. & 
Kämppi, K. 2016a. Results from Finland’s 2016 Report Card on Physical Activity 
for Children and Youth. Journal of Physical Activity & Health 13, 157–164.

Tammelin, T., Kallio, J., Rajala, K., Hakonen, H. & Laine, K. 2016b. Muutoksia 
Liikkuvissa kouluissa 2013–2015. Oppilaat liikkujina ja koulun aktiviteettien 
suunnittelijoina. Tutkimustiivistelmä. Jyväskylä: LIKES-tutkimuskeskus.

Tammelin, T., Kulmala, J., Hakonen, H. & Kallio, J. 2015. Koulu liikuttaa ja 
istuttaa. Liikkuva koulu -tutkimuksen tuloksia 2010–2015. Tutkimustiivistelmä. 
Jyväskylä: LIKES-tutkimuskeskus.

Tuloskortti 2016. Lasten ja nuorten liikunta Suomessa. Liikunnan ja 
kansanterveyden julkaisuja 318.

Liitteet

1. Koulujen rekisteröityminen ja nykytilan arviointi Liikkuva kou-
lu -ohjelmassa 31.12.2016

2. Liikkuva koulu -kysely koulujen henkilökunnalle, kevät 2017

3. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) 
-tutkimus 2016 – Liikkuva koulu -toimintaan liittyvät kysymykset

4. Tapio Kuuren loppuraportti 2017

Liitteet löytyvät verkkosivuilta liikkuvakoulu.fi/valiraportti.



Liikkuva koulu -ohjelma on osa Suomen hallitusohjelman oppimisen ja koulutuksen kärki-
hanketta. Tässä julkaisussa tarkastellaan Liikkuvien koulujen toiminnan kehittymistä vuosina 
2015–2016 sekä Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden suunnassa etenemistä. Tiedot on 
koottu saatavilla olevista seuranta- ja tutkimusaineistoista.

liikkuvakoulu.fi


