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Mitä odotettavissa Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu 
-ohjelmissa?



Hallitusohjelma 2019
”Tavoite 6

Liikunnallinen kokonaisaktiivisuus nousee kaikissa ryhmissä

Keinot

• Liikkumisohjelma ja sen arviointiyksikkö luodaan ensisijaisesti 
valtioneuvoston kansliaan. Perustetaan samalla liikuntapoliittisen selonteon 
mukainen liikuntapoliittinen koordinointielin, jonka valtioneuvosto nimittää.

• Tehdään Liikkuva Suomi -ohjelma ja kehitetään arviointitoimintaa. 
Laajennetaan Liikkuva koulu -ohjelmaa eri elämänvaiheisiin.”



Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuus

• 2 118 peruskoulua 289 kunnasta
• 90 % kaikista peruskouluista

• 93 % Suomen kunnista

• 92 % kaikista oppilaista

• 262 oppilaitosta
• 183 lukiota (49 % kaikista lukioista)

• 55 ammatillista oppilaitosta (42 %)

• 13 korkeakoulua (33 %)

• 2 281 varhaiskasvatusyksikköä
• 198 kunnasta yksiköitä mukana 

ohjelmassa



Ohjelmakokonaisuuden toimenpiteiden piirissä

• Liikkuva varhaiskasvatus
o Noin 158 000 lasta

• Liikkuva koulu
o Noin 507 000 lasta ja nuorta

• Liikkuva opiskelu
o Noin 280 000 opiskelijaa

• Toimenpiteiden piirissä yhteensä 
noin 945 000 lasta ja nuorta



Liikkuva koulu ei ole loppumassa – työ jatkuu!



Liikkuvan koulun edistäminen kunnissa ja kouluissa 
2020

• Töitä tehdään jatkuvuuden eteen. 
Kriittisintä juuri nyt
o Vastuuhenkilöiden asema kunnissa ja 

kouluissa

o Määrärahat toimenpiteiden 
toteuttamiseen

o Nykytilan arvioinnin asema koulujen 
toiminnan suunnittelun työkaluna

 Ja koko valtakunnallisen verkoston 
tietoalustana

o Toimenpiteiden jatkuvuus kouluissa



Peruskoulujen rekisteröityminen vuosittain

64 %



Toimintakulttuurin muuttaminen tai ylläpitäminen ei 
välttämättä vaadi ”ulkoista resurssia”

• Toiminnallisten menetelmien, 
välituntiliikunnan, pitkien 
välituntien, oppilaiden ja 
henkilökunnan osallistaminen ja 
monet muut toimenpiteet 
onnistuvat myös olemassa olevien 
resurssien puitteissa

• Resurssointi parhaimmillaan 
kuitenkin vauhdittaa muutosta ja 
motivoi ylläpidossa 



Tarve pysyville ”kiintopisteille”

• Vastuuhenkilöt kunnissa ja kouluissa
o Heidän ”huoltaminen”

• Yhdessä sovitut ja läpinäkyvät 
käytännöt asioista ja vastuista 
sopimiseksi kuntatasolla
o Esim. ohjausryhmä ja rehtorikokoukset

• Yhdessä sovitut ja läpinäkyvät 
käytännöt asioista ja vastuista 
sopimiseksi koulutasolla
o Esim. vuosisuunnitelma ja 

opettajakokoukset

• Systemaattisuus toimenpiteiden 
suunnittelussa
o Vuosikello ja nykytilan arviointi



Koulutuksen kehittämisen ja liikunnan edistämisen 
määrärahat mahdollisuutena
• Valtionavustukset innovatiivisten 

oppimisympäristöjen edistämiseen 
varhaiskasvatuksessa, esi- ja 
perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa.
o Hakuaika alkaa oletettavasti helmikuun 

loppupuolella ja hakuaika on yhteinen 
kaikille

o Määräraha vuonna 2019 oli noin 4,4 
miljoonaa euroa. Valtionavustusta 
myönnettiin enintään 90 % hankkeen 
kokonaismenoista

• OPH:n kerhotoiminnan avustukset 2,865 M€

• Miten OKM:n laatu- ja tasa-arvo-ohjelmassa 
olevat toimenpiteet toteutetaan?
o Valtion avustukset siihen liittyen?
o Paras koulu -hankkeet 2019-2020



Budjetti 2020: Käynnistetään toimenpideohjelma 
varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon vahvistamiseksi sekä 
osallistumisasteen nostamiseksi.

”Perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman käynnistämiseen 
esitetään 75,2 milj. euroa, jolla on tarkoitus edistää oppimistulosten 
paranemista ja vähentää eriarvoisuutta. Kyseisen ohjelman avulla 
pyritään yhä enemmän edistämään oppilaiden mahdollisuuksia 
hyvinvointiin, riittävään tuen saantiin ja erilaisten taitojen 
oppimiseen, jotta siirtyminen toiselle asteelle sujuu hyvin. ”



Liikunnallisen elämäntavan paikalliset 
kehittämisavustukset (AVI)
”Liikkuva aikuinen

• Avustuksen tarkoituksena on tukea 
liikunnallisen toimintakulttuurin 
muodostumista työelämään (Liikkuva 
työelämä), liikuntaneuvonnan 
palveluketjun kehittämistä sekä 
työelämän ulkopuolella ja 
varusmiespalvelukseen siirtymässä 
olevien henkilöiden liikunnan ja fyysisen 
aktiivisuuden lisäämistä.”

• ”Liikkuva työelämä -hankkeiden 
tavoitteena on toiminta- ja työkyvyn 
suunnitelmallinen edistäminen 
työelämässä liikunnan avulla. 
Toimenpiteissä kiinnitetään erityistä 
huomiota terveytensä kannalta liian 
vähän liikkuvan henkilöstön sekä 
toiminta- ja työkyvyltään 
heikentyneiden ja heikentymisvaarassa 
olevien työntekijöiden fyysisen 
aktiivisuuden lisäämiseen. Liikkuvilla 
työpaikoilla henkilöstöä voidaan tukea 
lisäämään liikkumista niin työmatkoilla, 
työpäivän aikana kuin vapaa-ajalla.”



OKM, Aluehallintovirastot:
Liikkuva opiskelu -avustukset lukio- ja 
ammatillisen koulutuksen järjestäjille

• Hakuaika 31.1.2020-6.3.2020 klo 16.15

• Kehittämisavustuksen tarkoituksena on tukea liikunnallisen 
toimintakulttuurin muodostumista lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. 
Pyrkimyksenä on, että jokainen opiskelija liikkuu vähintään tunnin 
päivässä. Avustuksella tuetaan Liikkuva opiskelu -ohjelman toimeenpanoa.

• Avustusta voivat hakea lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät.

• Avustukset haetaan aluehallintovirastoista

• Lisätietoa: https://minedu.fi/avustukset/avustus/-
/asset_publisher/liikkuva-opiskelu-avustukset-lukio-ja-ammatillisen-
koulutuksen-jarjestajille

https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikkuva-opiskelu-avustukset-lukio-ja-ammatillisen-koulutuksen-jarjestajille


Opetushallitus: Valtionavustukset opetustoimen ja 
varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksiin jälleen 
haettavina
• Hakuaika: 15.1. – 20.2.2020 klo 16.15

• Hakijoina voivat olla kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, yliopistot ja 
ammattikorkeakoulut. Hakijayhteisöiltä edellytetään osaamista ja kokemusta 
henkilöstökoulutuksesta kasvatuksen tai opetuksen toimialoilla.

• Haun teemat:
o Johtamisosaamisen ja yhteisöllisen kehittämisen vahvistaminen
o Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen
o Osallisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen oppimisyhteisöissä (ml. kunniaväkivalta)
o Oppimisen tuen ja yksilöllisten oppimispolkujen uudistaminen
o Arviointiosaamisen ja laadunhallinnan vahvistaminen
o Kielellisen ja kulttuurisen osaamisen vahvistaminen
o Digitalisaation tasa-arvon lisääminen
o Kestävän elämäntavan vahvistaminen (ml. kestävä kehitys)
o Jatkuvan oppimisen ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen vahvistaminen
o Seksuaali- ja tasa-arvokasvatus

• Lisätietoja: https://www.oph.fi/fi/funding-release/valtionavustukset-opetustoimen-ja-
varhaiskasvatuksen-henkilostokoulutuksiin-jalleen



Paikallisten rahoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen



Pystyporinat

• Mitä huomioita edellisistä teidän 
toimintanne jatkuvuuden 
varmistamiseen?

• Mitkä toimenpiteet ovat säilyneet ja 
miten Liikkuva koulu -näkyy 
konkreettisesti arjessanne?



Mitä oletettavissa hallitusohjelmakirjauksista?



Kertaluontoiset menot – resurssointi 
epävarmaa
”Rahoitus ja menettelytavat

• Tässä tarkoitettujen kertaluonteisten menojen katteeksi varataan 3 
miljardia euroa, joista 2,5 miljardia voidaan kerätä valtion suorista 
yhtiöomistuksista ja loput 500 miljoonaa muista omaisuuseristä.

• Näitä varoja käytetään kertaluonteisiin investointeihin ja 
yhteiskunnallisesti tärkeisiin kokeiluihin, jotka toteutetaan hankkeiden 
pääomittamisella tai suoralla budjettirahoituksella.

• Näiden varojen käytöstä päättää valtioneuvoston yleisistunto 
talouspoliittisen ministerivaliokunnan valmistelun pohjalta.”



Taulukot pysyvät ja kertaluontoiset menot

Liite 11. Liitteen 1 taulukot
• 3.7 Osaamisen, sivistyksen ja 

innovaatioiden Suomi
o Harrastusmahdollisuus kaikille 

koulupäivän yhteydessä – Suomen 
Islannin malli 14,5 M€

• 3.7.1 Kulttuuri-, liikunta ja 
nuorisoasiat
o Liikuntapoliittisen selonteon 

toimeenpano 5,0 M€

Liite 12. Kertaluontoiset 
tulevaisuusinvestoinnit, liitteen 2 
taulukot
• 3.7 Osaamisen, sivistyksen ja 

innovaatioiden Suomi
o Harrastusmahdollisuus kaikille 

koulupäivän yhteydessä – Suomen 
Islannin malli   40 M€

• 3.7.1 Kulttuuri-, liikunta- ja 
nuorisoasiat
o Poikkihallinnollinen liikkumisohjelma, 

liikuntapoliittinen koordinaatioelin, 
liikkuva koulu -ohjelman laajentaminen  
24,6 M€



Huomiot hallitusohjelman asiakirjoista

• Iso mahdollisuus harrastetoiminnassa!
o Resurssointi joka tapauksessa 14,5 M€

o Ehdollisena jopa 40 M€ edellisen lisäksi

o Voi tehdä myös jatkuvuuden kuntien 
Liikkuva koulu –toiminnalle

o Voi olla järjestökenttää yhdistävä 
toimenpide

o Voi parantaa kuntien ja seurojen 
yhteistyötä – käänteisesti voi olla myös 
riski keskinäiselle luottamukselle

o Parhaimmillaan voi parantaa seurojen 
toimintaedellytyksiä pysyvästi



Kirjaus VM:n budjettiesityksessä 2020

• Harrastusmahdollisuus kaikille 
koulupäivän yhteydessä (HO 2019)
o 5 M€

• Monenlaisia esityksiä samasta 
asiasta



Liikkuva opiskelu -ohjelma



Toinen aste ja korkeakoulut:
Liikkuva opiskelu -ohjelma

• Tavoitteena lisätä opiskelijoiden fyysistä 
aktiivisuutta ja opiskelukykyä kehittämällä 
aktiivista toimintakulttuuria.

• Ohjelmassa tavoitellaan

• parempaa oppimista

• vahvempaa osallisuutta

• tiiviimpää yhteisöllisyyttä

• lisää opiskeluintoa .



Toisen asteen kokeiluista 
Liikkuva opiskelu -ohjelmaksi

Kokeiluhankevaihe Suomen hallituksen kärkihankkeena 
2017–2019

• 50 hankkeelle jaettiin kehittämisavustuksia 
yhteensä 4,5 miljoonaa euroa

• mukana 124 oppilaitosta ja noin 95 000 
opiskelijaa

• kokeiluvaiheen lopussa ohjelmaan oli 
rekisteröitynyt 190 oppilaitosta (38 % kaikista 
lukioista ja 36 % ammatillisista oppilaitoksista)

Hallitus päätti laajentaa syksyn 2018 budjettiriihessään 
toisen asteen kokeilut valtakunnalliseksi Liikkuva 
opiskelu -ohjelmaksi, ja rahoittaa laajentamista 2,8 
miljoonalla eurolla vuonna 2019



Toisen asteen opiskelijoiden liikkumisen määrä

• Lukiolaisista
o liikkuu suosituksen mukaisesti 22 % (vähintään 

tunnin päivässä)

o Joka viides liikkuu erittäin vähän eli alle puoli tuntia 
päivässä.

• Ammattiin opiskelevista
o liikkuu aktiivisesti 24 prosenttia (vähintään 60 min 

5–7 päivänä viikossa)

o joka viides on vähän liikkuva (liikkuu korkeintaan 
yhtenä päivänä viikossa 60 minuutin ajan).

Lähde: LIKES-tutkimuskeskus, Opiskelijan fyysinen aktiivisuus, 
toimintakyky ja hyvinvointi-tutkimus 2018–2019 .



Lukiolaisilla on keskimäärin tunti enemmän paikallaanoloa 

päivässä kuin yläkoululaisilla 



Liikkuva opiskelu -toimenpiteistä



Opetus Ammatilliset oppilaitokset Lukiot

2017 2019 2017 2019

Opetustiloissa on seisomapöytiä tai vaihtoehtoisia 
istumisen tapoja (esim. jumppapallo tai satulatuoli).

7 % 72 % 32 % 82 %

Opetuksessa käytetään toiminnallisia menetelmiä, 
jotka vähentävät paikallaan oloa.

23 % 56 % 25 % 37 %

Opetuksessa hyödynnetään teknologiaa liikkumisen 
lisäämiseksi.

7 % 24 % 14 % 29 %

Liikkumisen edistämisen nykytila toisen asteen oppilaitoksissa: 
LIKES



Oppilaitos Ammatilliset oppilaitokset Lukiot

2017 2019 2017 2019

Opiskelijoilla on käytettävissä välineitä ja tiloja 
liikkumiseen opiskelupäivän aikana.

36 % 80 % 71 % 97 %

Oppilaitoksen liikuntatilat ovat vapaasti käytettävissä 
opiskelupäivän aikana.

20 % 56 % 52 % 69 %

Liikkumista hyödynnetään ryhmäytymisen ja 
yhteisöllisyyden edistämisessä.

43 % 76 % 50 % 80 %

Opiskelijoiden on mahdollista saada yksilöllistä 
ohjausta ja neuvontaa liikkumiseen liittyen.

30 % 68 % 40 % 49 %

Liikkumisen edistämisen nykytila toisen asteen oppilaitoksissa: 
LIKES



Henkilöstö suhtautuu myönteisesti liikkumisen lisäämiseen



Hankkeiden toimenpiteitä

• Henkilöstön osaamisen lisääminen (esimerkiksi koulutu
kset)

• Olosuhteiden, kuten luokka- ja aulatilojen, 
muokkaaminen aktiivisuuteen kannustavaksi

• Liikuntasalien hyödyntäminen opetuksen ulkopuolella

• Istumisen tauottaminen ja taukoliikunta

• Opiskelijoiden vertaisliikuttaminen 
(esimerkiksi liikunta-tutorointi ja välituntiliikunta)

• Liikkuva opiskelu -toiminnan organisointi 
(esimerkiksi tiimi ja johtaminen)



Nykytilan arvioinnin hyödyntäminen kehitystyössä



Nykytilan arviointi
• Kunkin ohjelman nettisivuilla on linkki kyselyyn suomeksi ja 

ruotsiksi

• Suositellaan täytettäväksi kerran vuodessa, mieluiten tiimissä

• Työkalu on tarkoitettu koulun / oppilaitoksen / kunnan / 
koulutuksen järjestäjän toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja 
arviointiin

• Yhteenvetoja tehdään kerran kuussa

• Tulokset ovat tarkasteltavissa vapaasti valtakunnallisesti tai joissain 
tapauksissa maakunta- ja kuntatasolla



Liikkuva koulu – nostoja peruskoulujen 
arvioinnin tuloksista

• Ala-, ylä- ja yhtenäiskoulut erosivat 
liikunnanedistämisaktiivisuudeltaan jo lähtötilanteessa: 

alakouluissa oltiin aktiivisimpia, yhtenäiskouluissa lähes yhtä 
aktiivisia ja yläkouluissa selvästi passiivisempia

• Kaikissa koulutyypeissä tapahtui kehittymistä, ala- ja yläkouluissa 
kehitys oli voimakkaampaa

• Kaiken kokoisissa (alle 100, 100-300 ja yli 300 oppilaan) kouluissa 
tapahtui kehittymistä



LIIKKUVA OPISKELU -KOKEILUHANKKEET 20172019

Kehitys oppilaitosten toimintakulttuurissa

2017 2019

AOL 30 25

Lukio 52 41



Nykytilan arvioinnin hyödyntäminen

https://liikkuvakoulu.fi/nykytila ja https://liikkuvakoulu.fi/nykytilan-arvioinnin-seuranta-aineisto

https://liikkuvaopiskelu.fi/nykytilan-arviointi

Koululle/oppilaitokselle
visuaalinen kooste 
vastauksista suunnittelun, 
kehittämisen ja arvioinnin 
tueksi

Kunnalle kuntakoosteet 
koulujen vastauksista 
toiminnan koordinointiin, 
hyvinvointikertomukseen, 
päätöksenteon tueksi

Valtakunnallinen tieto
koulujen/oppilaitosten 
liikkumisen edistämisen 
tilasta

https://liikkuvakoulu.fi/nykytila
https://liikkuvakoulu.fi/nykytilan-arvioinnin-seuranta-aineisto
https://liikkuvaopiskelu.fi/nykytilan-arviointi


Pystyporinat

• Oletteko hyödyntäneet nykytilan 
arviointia kunnassanne, tai 
oppilaitoksessanne/koulussanne?

• Mitä hyötyjä, mitä vaikeuksia? 

• Miten nykytilan arviointia voidaan 
kehittää, jotta se palvelee jatkossa 
paremmin kouluja/oppilaitoksia ja 
kuntia?



https://www.lyyti.fi/p/liikkuva2020/fi/ohjelma

https://www.lyyti.fi/p/liikkuva2020/fi/ohjelma


KIITOS!
antti.blom@oph.fi 


