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Liikkuva opiskelu -ohjelman 
tavoitteet

• Lisätä opiskelijoiden liikkumista ja 
opiskelukykyä kehittämällä aktiivista 
toimintakulttuuria oppilaitoksissa

• Mitä tavoitellaan?
• Parempaa oppimista
• Vahvempaa osallisuutta
• Tiiviimpää yhteisöllisyyttä
• Lisää opiskeluintoa
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Liikkuva opiskelu -ohjelmaan 

rekisteröityneet oppilaitokset
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• 148 toisen asteen oppilaitosta*
• 90 lukiota (23 % kaikista lukioista)
• 39 ammatillista oppilaitosta (25 %)
• 12 korkeakoulua (31 %)
• 1 urheiluopisto (7%)
• 6 kansanopistoa (2 % vapaasta sivistystyöstä)

• n. 190 000 opiskelijaa (oman ilmoituksen mukaan)
*kaksi kuntayhtymää, joissa useita toimipisteitä



Liikkuva opiskelu –ohjelma osana kärkihankkeita

• Suomen hallituksen OKM:n kärkihanke 1.
• Liikkuva koulu -ohjelman kokeilut toisen asteen 

oppilaitoksiin 
• Kokeiluihin myönnetty kehittämisavustusta noin 4,6 

miljoona euroa
• mukana 124 oppilaitosta ja 95 000 opiskelijaa

• Korkeakouluja rahoitettu OKM:n liikunnallisen 
elämäntavan avustuksista 

• Budjettiriihi 29.8.2018
• Liikkuva koulu -ohjelma laajennetaan Liikkuva 

opiskelu -ohjelmaksi, jota rahoitetaan vuonna 2019 
yhteensä 2,8 miljoonalla eurolla
• Kehittämisavustushaku aukeaa alkuvuodesta 

2019 (omarahoitus 50%)
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AMMATTIIN OPISKELEVIEN NUORTEN VÄHÄN LIIKKUVIEN OSUUS 

(%): Liikuntaa 0-1 päivänä viikossa vähintään 60 min/pvä
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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
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1 Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä. Opetusministeriö ja Nuori Suomi ry 2008

LUKIOLAISTEN LIIKKUMINEN

Lähde: Kirsti Siekkinen, Harto Hakonen, Janne Kulmala ja Tuija Tammelin. Lisää liikettä opiskelun 
tueksi. Tuloksia lukiolaisten fyysisestä aktiivisuudesta ja ajatuksista liikkumisen lisäämisestä. 
LIKES-tutkimuskeskus. 2018. 

https://liikkuvaopiskelu.fi/sites/www.liikkuvaopiskelu.fi/files/tiedostot/lisaa_liiketta_opiskelun_tueksi_a4_web_01.pdf


Opiskelijat suhtautuvat liikkumiseen myönteisesti

• Lukiolaisista ja ammattiin opiskelevista 
• yli 70 % haluaisi liikkua nykyistä enemmän
• yli 60 % kokee, että liikunta tukee heidän 

opiskeluaan
• Yli 70 % kokee hyvin mielekkäänä, että 

oppilaitoksen olosuhteita kehitettäisiin 
liikkumista lisääviksi
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Lähteet:
Kirsti Siekkinen, Harto Hakonen, Janne Kulmala ja Tuija Tammelin. Lisää liikettä opiskelun tueksi. Tuloksia lukiolaisten 
fyysisestä aktiivisuudesta ja ajatuksista liikkumisen lisäämisestä. LIKES-tutkimuskeskus. 2018.  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 

https://liikkuvaopiskelu.fi/sites/www.liikkuvaopiskelu.fi/files/tiedostot/lisaa_liiketta_opiskelun_tueksi_a4_web_01.pdf
file:///C:/Users/03095735/Downloads/lisaa_liiketta_ammattiin_opiskelun_tueksi_a4_web.pdf


Henkilöstön näkemyksiä
Oppilaitos liikkumisen mahdollistajana
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Lähde: Katariina Kämppi, Virpi Inkinen, Johanna Kujala, Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine. Lisää viihtyvyyttä ja oppimista. 
Henkilöstön kokemuksia liikkumisen edistämisestä toisen asteen oppilaitoksissa. LIKES-tutkimuskeskus. 2018.

https://liikkuvaopiskelu.fi/sites/www.liikkuvaopiskelu.fi/files/tiedostot/liikkuva_opiskelu_lisaa_viihtyvyytta_oppimista_a4_web_01.pdf


11.11.2017ETUNIMI SUKUNIMI

9Liikkumista ja 
opiskelukykyä 
tukevan 
toimintakulttuurin 
kehittäminen

Toimenpiteet 
kohdistuvat:
-Opetukseen 
-Opiskelun 
olosuhteisiin 
-Opiskeluyhteisön 
toimintaan



Hankkeiden toimenpiteet

• Yleisimpiä toimenpiteitä
• Olosuhteiden, kuten luokka- ja aulatilojen 

muokkaaminen aktiivisuuteen 
kannustavaksi
• Liikuntasalien hyödyntäminen 

opetuksen ulkopuolella
• Istumisen tauottaminen ja taukoliikunta
• Opiskelijoiden vertaisliikuttaminen

• Liikuntatutorointi, välituntiliikunta
• Liikkuva opiskelu -toiminnan organisointi 

(esim. tiimi ja johtaminen)
• Henkilöstön osaamisen lisääminen (esim. 

koulutukset)

• Vähemmän toiminnassa näkyviä
• Vähän liikkuvien opiskelijoiden huomiointi 

(esim. yksilöllinen liikuntaneuvonta)
• Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo (esim. 

sukupuolen huomiointi)
• Opiskeluterveydenhuollon rooli ja 

yhteistyö
• Ammatillisessa koulutuksessa 

työpaikkojen kanssa tehtävä yhteistyö
• Lukiokoulutuksessa toiminnallisten 

opetusmenetelmien hyödyntäminen
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Opiskeluhuolto Liikkuva opiskelu -toiminnassa 

• Ammatillisista oppilaitoksista 12 prosentissa ja 
harvemmassa kuin joka kymmenessä lukiossa (7%) on 
kirjattu käytännöt istumisen vähentämiseksi ja fyysisen 
aktiivisuuden lisäämiseksi hyvinvointisuunnitelmaan

• Nykytilan arviointi oppilaitoksen itsearvioinnin ja 
kehittämisen apuna
• Joka viides ammatillinen oppilaitos ei ole tehnyt lainkaan 

yhteistyötä opiskeluhuollon kanssa (5 % yhteistyö 
toteutuu täysin)

• Joka kolmas lukio ei ole tehnyt lainkaan yhteistyötä 
opiskeluhuollon kanssa (4 % yhteistyö toteutuu täysin)

• Itsearvioinnit nähtävissä Virvelissä

Lähteet:
Wiss, K. ym. 2018. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 2016. 
Tilastoraportti 10/2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Opetushallitus.  
Wiss, K. ym. 2018. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa – TEA 2016. Tilastoraportti 14/2017. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Opetushallitus.

https://www.liikkuvaopiskelu.fi/nykytilan-arviointi


Pystyporina 

• Miten näyttäytyy omassa 
oppilaitoksessa tai työssäsi?

• Mitä koet tärkeänä aktiivisuutta 
tukevan toimintakulttuurin 
kehittämisessä?
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12.9.2018JARMO HEISKANEN

5 %

95 %

Kestävyyskunto (ml/kg/min): vähän liikkuvien (0 - 3 h/vko) työkyky 
fyysisesti keskiraskaissa töissä, naiset

Riittämätön,
alle 35 ml/kg/min

Riittävä,
35 ml/kg/min ja yli

30 %

70 %

Kestävyyskunnon (ml/kg/min) ennuste: vähän liikkuvien (0 - 3 h/vko) 
työkyky fyysisesti keskiraskaissa töissä, naiset 30-vuotiaana

Riittämätön,
alle 35 ml/kg/min

Riittävä,
35 ml/kg/min ja yli

99 %

1 %

Kestävyyskunnon (ml/kg/min) ennuste: vähän liikkuvien (0 - 3 h/vko) 
työkyky fyysisesti keskiraskaissa töissä, naiset 50-vuotiaana

Riittämätön,
alle 35 ml/kg/min

Riittävä,
35 ml/kg/min ja yli

Ennuste fyysisen työkyvyn riittävyydestä keskiraskaisiin töihin: 

vähän liikkuvien naisten osuus nyt, 30- ja 50-vuotiaana, kun

liikunta-aktiivisuus säilyy ennallaan.

N
17 v

N
30 v

N
50 v

27 %

73 %

Kestävyyskunnon (ml/kg/min) ennuste 10 % kunnon paranemisella ja 
2 h/vko liikunta-aktiivisuuden lisäyksellä: vähän liikkuvien (0 - 3 

h/vko) työkyky fyysisesti keskiraskaissa töissä, naiset 50-vuotiaana

Riittämätön,
alle 35 ml/kg/min

Riittävä,
35 ml/kg/min ja yli



27 %

73 %

Kestävyyskunnon (ml/kg/min) ennuste 10 % kunnon paranemisella ja 
2 h/vko liikunta-aktiivisuuden lisäyksellä: vähän liikkuvien (0 - 3 

h/vko) työkyky fyysisesti keskiraskaissa töissä, naiset 50-vuotiaana

Riittämätön,
alle 35 ml/kg/min

Riittävä,
35 ml/kg/min ja yli

99 %

1 %

Kestävyyskunnon (ml/kg/min) ennuste: vähän liikkuvien (0 - 3 h/vko) 
työkyky fyysisesti keskiraskaissa töissä, naiset 50-vuotiaana

Riittämätön,
alle 35 ml/kg/min

Riittävä,
35 ml/kg/min ja yli
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Ennuste fyysisen työkyvyn riittävyydestä keskiraskaisiin töihin, 

vähän liikkuvat naiset

27 %

73 %

Kestävyyskunnon (ml/kg/min) ennuste 10 % kunnon paranemisella ja 
2 h/vko liikunta-aktiivisuuden lisäyksellä: vähän liikkuvien (0 - 3 

h/vko) työkyky fyysisesti keskiraskaissa töissä, naiset 50-vuotiaana

Riittämätön,
alle 35 ml/kg/min

Riittävä,
35 ml/kg/min ja yli

JARMO HEISKANEN 12.9.2018

NYT
LIIKUNTAA 

LISÄÄMÄLLÄ

N
50 v

N
50 v


