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Helsinki 

Kaupungin peruskouluja yli 100.

Peruskoululaisia yhteensä 52 253.

Kaupungin työntekijöitä 38 000.



Mitä teemme?
1. Move! ei ole vain koulujen asia 

● Poikkihallinnollinen ohjausryhmä perustettu 

2. Opimme muilta kaupungeilta

● Käynnissä 7 suurimman kaupungin Move!-hanke

3. Tuemme kouluja mittausten toteuttamisessa 

● Huoneentaulut, Move!-kansiot ja viestintä

4. Lisäämme liikkumista jokaiseen päivään

● Liikkumisohjelma Helsingin strategisena kärkenä

● Koululaisten kampanja syksyllä 2020

5. Seuraamme ja hyödynnämme Move!-tuloksia 

● Move!-tulokset ovat kaupungin yksi strategisista 

mittareista



1 Move! ei ole vain koulujen asia

Toimialojen yhteinen ohjausryhmä:
• Mukana perusopetus, kouluterveydenhuolto, 

oppilashuolto, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä 

syrjäytymisen ehkäisyn ja liikkumisen 

kärkihankkeet

Move!-prosessi piirretty

• Mitä tapahtuu ennen mittauksia, miten 

mittaukset tehdään sujuvasti ja mitä tapahtuu 

mittausten jälkeen.

Mittaustulosten hyödyntäminen

• Move!:n hyödyntäminen yksilö-, perhe-, alue-, 

palvelu- tai kaupunkitasolla



2 Opitaan muilta kaupungeilta

● 7 suurimman kaupungin Move!-hanke 

● Hyvien käytäntöjen kokoaminen ja osaamisen 

vahvistaminen mittausten toteuttamisessa, tulosten 

kirjaamisessa sekä tulosten hyödyntämisessä kouluissa ja 

kouluterveydenhuollossa.

● Liikkumiseen kannustaminen, liikkumismahdollisuuksien 

tarjoaminen jokaiselle lapselle yksilölliset tarpeet 

huomioiden

● Lasten ja nuorten osallistaminen



3 Tuetaan kouluja 
mittausten toteuttamisessa

● Move!-huoneentaulu

● Konkreettiset Move!-kansiot

● Sisäisen viestinnän sivut ja 
kaupunkitasoinen sähköpostiosoite



4 Lisäämme liikkumista osana elämää

Koululaiset istuvat päivästään jopa 10 tuntia. 

Vaikka noin 80 % harrastaa, vain kolmannes liikkuu riittävästi. Liikkumista ei voi 

jättää ainoastaan ohjattujen treenien varaan.

Liikkumisen määrä romahtaa yläkoulussa. 9.-luokkalaisista enää joka kymmenes 

täyttää liikkumisen suositukset. 

Liike lisääntyy heti. Kysymys on ajattelutavasta, rutiineista – ei extratyöstä tai 

rakettitieteestä. 

Aikuinen on esimerkki ja tärkein lapsen liikkeen mahdollistaja.

Arjen aktiivisuus on vähentynyt, myös lapsilla. Aiemmilla sukupolvilla 

liikkuminen oli ”pakollinen” osa elämää.  Nyt näin ei ole ja seuraukset alkavat näkyä. 



4 Lisäämme liikkumista osana elämää
Noin 60 toimenpidettä käynnissä 

• 10 koulupihaa on kunnostettu vuosina 2019-2020 

• Yläkouluikäisille on valmistunut digitaalinen harrastuspassi. 

• Kaupunkipyörien määrä on kasvanut 2 430:een.

• Terveysasemilla on käynnistynyt liikkumisprojekti.

• Liikkuminen on ollut koulujen vanhempainiltojen teema syksyllä 2020.

• Jokaisella työntekijälle on asennettu taukoliikuntaohjelma.

• 70 %:lla kotihoidon asiakkaista on käytössä liikkumissopimus.

• Jokaiselle pikkulapsen ja koululaisen huoltajalle on painettu 

liikkumisinfo. 

• KouluPT-toiminta on laajentumassa yli 20 kouluun. 

• Jne. jne. 



… ja kampanjoimme siitä
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Mitä tarkoittaa tunti reipasta 

liikkumista päivässä? 

Mitä Helsingissä voi tehdä? 

Kuinka motivoida lasta? 

Paljonko liikutaan? 



Koululaisten kampanja





5. Seuraamme ja hyödynnämme 

Move!-tuloksia 

● Kaupungin johto seuraa Movesta

kolmea mittausosiota 4 krt vuodessa

● 20 metrin viivajuoksu

● Etunojapunnerrukset

● Kehon liikkuvuus (alaselän ojennus)

● Move! on Helsingin liikkumisohjelman yksi 

strategisista mittareista. 

● Tulosraportit käsittelyyn laajasti 

perusopetuksessa, kouluterveydenhuollossa, 

liikuntapalveluissa ja johtopäätökset
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Kiitos!

#HelsinkiLiikkuu

www.helsinkiliikkuu.fi

liikkumisvahti.hel.fi

minna.paajanen@hel.fi
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