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Aktiivisuutta ja opiskelukykyä
Liikkuva opiskelu -kokeiluhankkeiden 

toteutus vuosina 2017–2019

Johanna Kujala, Liikkuva opiskelu -ohjelma
Kaarlo Laine, LIKES-tutkimuskeskus



Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuus

• Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma 
varhaiskasvatuksessa, mukana noin 60 % 
varhaiskasvatusyksiköistä

• Liikkuva koulu -ohjelma perusopetuksessa, 
mukana 90 % kouluista

• Liikkuva opiskelu -ohjelma toisella asteella 
ja korkeakouluissa, mukana 257 
oppilaitosta
• 47 % kaikista lukioista (178 lukiota)
• 42 % ammatillisista oppilaitoksista (55)
• 33 % korkeakouluista (13)
• Oppilaitoksissa opiskelee yli 280 000 opiskelijaa





Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteet

Lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja 
opiskelukykyä kehittämällä aktiivista 
toimintakulttuuria oppilaitoksissa

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



Liikkuva opiskelu -ohjelman tuki 

kokeiluhankkeille

• Oppilaitosten kehittämistyötä tuettiin 
kokeiluhankkeiden aikana esimerkiksi koulutuksilla, 
sparrauskeskusteluilla, seminaareilla ja Nykytilan 
arviointi oppilaitoksille -työkalulla sekä tuottamalla 
tutkimus- ja seurantatietoa.

• Kokeiluvaiheessa rakennettiin kumppaniverkostoa, 
jonka tehtävänä on ollut tukea oppilaitosten 
kehittämistyötä.

• Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta 
vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja 
Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi LIKES-
tutkimuskeskus.



Hankkeiden toimenpiteitä

• Henkilöstön osaamisen lisääminen (esimerkiksi koulutukset)

• 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)



Lukiolaisilla on keskimäärin tunti enemmän paikallaanoloa 

päivässä kuin yläkoululaisilla 



Noin joka viides ammattiin opiskeleva nuori liikkuu erittäin vähän, 

enintään yhtenä päivänä viikossa 60 minuuttia päivässä

Lähde: Kirsti Siekkinen, Jarmo Heiskanen, Hermanni Oksanen, Harto Hakonen ja Tuija Tammelin. Lisää liikettä ammattiin opiskelun tueksi. 
Tuloksia ammattiin opiskelevien nuorten liikkumisesta, ajatuksista liikkumisen lisäämisestä ja ennusteita fyysisestä työkyvystä 

file:///C:/Users/03095735/Downloads/lisaa_liiketta_ammattiin_opiskelun_tueksi_a4_web.pdf


Ammattiin opiskelevien ajatuksia liikunnasta



Lukiolaisten ajatuksia liikunnasta



Henkilöstö suhtautuu myönteisesti liikkumisen lisäämiseen



Liikkuva opiskelu -toiminta edistää 

oppimista ja opiskelukykyä

• Oppimisen tukeminen liikkumisen avulla

• Opiskelijan opiskelukyvyn ja jaksamisen edistäminen

• opiskeluyhteisöön kiinnittyminen, ryhmäytyminen, 
yhteisöllisyys ja sosiaaliset suhteet 

• Voidaan tarjota ilon, osallisuuden, oppimisen ja 
pystyvyyden kokemuksia



Vähän liikkuvien naisten fyysisen 

työkyky tuottaa haasteita 

tulevaisuudessa

• Henkilöstöstä kolme neljästä on huolissaan 
opiskelijoiden tulevasta työkyvystä

• Vähän kestävyysliikuntaa harrastavista naisopiskelijoista 
vain yhdellä prosentilla kestävyyskunto on 
keskiraskaisiin töihin riittävällä tasolla 50-vuotiaana, 
mikäli liikunnan määrä pysyy samana
• Toisaalta jo kahden tunnin lisä viikoittaiseen 

liikuntamäärään parantaa työkyvyn ennustetta 
huomattavasti



Opiskelupäivän aktivointi onnistuu 

parhaiten yhdessä

• Opiskelijoista kolme neljästä haluaisi liikkua nykyistä 
enemmän

• Opiskelijat haluaisivat osallistua enemmän Liikkuva 
opiskelu -toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen

• Yhteisymmärryksen luomiseen henkilöstön ja 
opiskelijoiden välille tarvitaan viestintää ja 
vuorovaikutusta
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Liikkuva opiskelu -kokeiluhankkeiden 
toteutus 2017–2019
Seurannan ja arvioinnin näkökulmia

Seuranta- ja arviointitiimi / LIKES-tutkimuskeskus: Harto Hakonen, Johanna Hentunen, 
Virpi Inkinen, Katariina Kämppi, Marianne Turunen, Kaarlo Laine

Lasten ja nuorten toiminta- ja opiskelukykyä edistämässä 12.12.2019



Seurannan ja arvioinnin taustaa

Kokeiluhankkeisiin liitetty seurantaa, arviointia ja tutkimusta 2017–2019
Sisäisen arvioinnin näkökulma perustuen seuraaviin aineistoihin:

• Toisen asteen oppilaitosten Nykytilan arviointi -työkalu, itsearviointi liikkumisen 
edistämisen tilasta

• Kokeiluhankkeille suunnatut kyselyt

• Hankekoordinaattoreiden ja opiskelijoiden haastattelut

• Dokumentit







Kokeiluhankkeet 20172019

Kehitys oppilaitosten toimintakulttuurissa

2017 2019

AOL 30 25

Lukio 52 41











• Kokeiluhankkeet ja Liikkuva opiskelu -toiminta tulleet tarpeeseen

• Henkilöstö ja opiskelijat ovat kokeneet toiminnan myönteisenä

• Oppilaitoksissa on herännyt tietoisuus aktiivisen opiskelupäivän hyödyistä

• Kokeiluhankekauden aikana on päästy alkuun aktiivisen toimintakulttuurin kehittämisessä

Liikkumisen mahdollisuudet oppilaitoksissa ovat kohentuneet 

Kokeiluista toiminnan vakiinnuttamiseen



Seurannasta ja arvioinnista nousseita kehityskohteita

• Toiminta kiinteämmin osaksi konkreettista oppilaitoksen arkea

• Opiskelijoiden osallisuuden kehittäminen

• Henkilöstön ja opiskelijoiden välinen yhteistyö toimintakulttuurin kehittämiseksi

• Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioiminen hankkeissa edellyttää ohjausta ja 
koulutusta

• Strateginen johtaminen: läpäisevä periaate, jotta toiminta ei jää irralliseksi hankkeeksi, 
vaan vakiintuu osaksi oppilaitoksen toimintakulttuuria

• Ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden toimintakulttuurien erot on otettava huomioon 
toimenpiteiden kohdentamisessa: organisaation koko, toimipisteiden sijainti, erilaiset 
osaamisalat, opiskelu oppilaitoksen ulkopuolella (etäopiskelu, työssäoppiminen)



Pohdintoja tulevaan

• Oppilaitokset ”kehittämisen myrskynsilmässä”: opintosuunnitelmat, resurssit, 
oppilaitosten henkilöstön kokema paine, opiskelijoiden jaksaminen

• Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset tulevat oppilaitoksen seinien sisään, esim. 
teknologian kehitys, digitalisoituminen, kulutus- ja elämäntapavalinnat

• Opiskelijoiden yksilöllinen sitoutuminen/sitoutumattomuus opintoihin ja oppilaitokseen, 
yksilölliset aika-tila-polut, valinnat, ryhmäjäsenyyksien vaihtelevuus

 Vaikuttavat tuleviin ponnisteluihin liikkumisen edistämiseksi
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