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Tuetaan liikunnallista elämäntapaa varhaiskasvatuksessa, 
koulussa ja opiskelussa

Toteutetaan kansallisia ohjelmia (Liikkuva
varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva
opiskelu) ja niille on varattu omarahoitusosuus

Taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle 
mahdollisuus mieluisaan harrastukseen 
koulupäivän yhteydessä (Harrastamisen malli). 
Toiminnan koordinointiin järjestöjen ja koulujen 
välillä on nimetty kunnan työntekijä. 

Kunnan tilahankkeissa huomioidaan päiväkoti-
ja koulurakennuksiin liittyvät liikuntatarpeet ja -
mahdollisuudet.

Kohderyhmien erityiskohtelu liikuntatilojen
vuorojaossa ja hinnoittelussa

Miten Miksi

Päivittäinen liikunta on edellytys lasten 
normaalille kasvulle ja kehitykselle, tukee 
oppimisedellytyksiä sekä parantaa fyysistä 
toimintakykyä. Se vaikuttaa myös sosiaaliseen 
ja psyykkiseen kehitykseen ja hyvinvointiin. 

Arkiyhteisöillä on perheen ohella suuri 
merkitys liikunnallisen elämäntavan 
omaksumiseen

Fyysinen passiivisuus varhaislapsuudessa 
ennustaa passiivista elämäntapaa jatkossa

10-20% alle kouluikäisistä, noin puolet 
alakoululaisista ja 17% yläkoululaisista liikkuu 
riittävästi.



Liikunnan ja liikkumisen edistäminen otetaan kunnan 
hyvinvointityön strategiseksi painopisteeksi

Liikunnan lisäämisen tavoite viedään
kaikkia toimialoja ohjaaviin asiakirjoihin, 
erityisesti kunnan strategiaan sekä
hyvinvointiohjelmaan

Liikkumisvaikutusten arviointi
otetaan osaksi vaikutusarviointeja
suunnittelussa ja päätöksenteossa

Tehdään poikkihallinnollinen suunnitelma
liikkumisen olosuhteiden kehittämiseksi

Liikunta ja liikkuminen nostetaan esille
myös viestinnässä

Liikunta on keskeinen ratkaisu hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisen tavoitteisiin

Liian vähäinen liikunta aiheuttaa
hyvinvointiongelmia

Liikuntaan ja liikkumiseen vaikutetaan
kaikilla toimialoilla ja niiden rooli
tulee tehdä näkyväksi. Liikkumisen
edistämiseen tarvitaan laajaa sitoutumista
ja strategista otetta.

Sote-uudistuksen myötä hyvinvointityön 
merkitys kunnan roolissa kasvaa. 
Hyvinvoinnin kannalta keskeisten palvelut 
voivat asemoitua uudella tavalla.

Miten Miksi



Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuus

• 2 474 varhaiskasvatusyksikköä
• 209 kunnasta yksiköitä mukana 

ohjelmassa

• 2 073 peruskoulua 290 kunnasta
• 91 % kaikista peruskouluista

• 93 % Suomen kunnista

• 91 % kaikista oppilaista

• 279 oppilaitosta
• 206  lukiota (55 % kaikista lukioista)

• 569ammatillista oppilaitosta (47 %)

• 14 korkeakoulua (36 %)



Hallitusohjelman perustelut

• Liikunnallinen 
kokonaisaktiivisuus nousee 
kaikissa ryhmissä

• Ohjelmat toteutuksen 
välineenä
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Matarma ym. 2016

Tammelin ym. 2015

Kantomaa et al. 2016

Reipas liikunta eri ikävaiheissa

min/päivä

Lähde: Kiihtyvyysanturimittaukset eri tutkimuksissa, 2009─2015, LIKES

Liikkuva Liikkuva koulu          Liikkuva
Varhaiskasvatus                               opiskelu



Liikkuva koulu ei lopu – toiminnan 
vakiinnuttamisen tukeminen



Millaisista toimenpiteitä ohjelmatoiminta 
rakentuu?

• Aktiivinen leikki
• Toiminnalliset oppitunnit 
• Fyysisesti aktiiviset matkat
• Olosuhteiden muokkaaminen
• Istumisen tauottaminen ja taukoliikunta
• Vertaisliikuttaminen (esim. välkkärit ja liikuntatutorit) 
• Vähän liikkuvien tuki ja ohjaus
• Henkilöstön osaamisen lisääminen
• Yhteistyö terveydenhuollon kanssa
• Paikallistason yhteistyö, esim. liikuntaseurat
• Perustelut ohjaavista asiakirjoista

-> Keskeistä toimintakulttuurin muutos.
-> Jokainen varhaiskasvatusyksikkö, koulu ja oppilaitos 
toteuttaa liikkuvampaa päivää omalla tavallaan.



Vakiintumisen tukena – mitä toimenpiteitä kunnissa 
toivotaan olevan kaikissa ohjelmissa

o Vastuuhenkilöt ja/tai tiimi kouluissa, 
oppilaitoksissa, kunnissa

o Johdon tuki 

o Määrärahat toimenpiteiden 
toteuttamiseen → uusia, 
mahdollisuuksia mm. koulutuksen, 
harrastamisen tai oppimisympäristön 
kehittämisen kautta, yritys-yhteistyö?

o Nykytilan arviointi toiminnan 
suunnittelun työkaluna ja koko 
valtakunnallisen verkoston 
tietopankkina



Toiminnan vakiintumista tukee sen linkittyminen 
osaksi koulun tai oppilaitoksen toimintakulttuuria

• Monet Liikkuvan koulun tai 
Liikkuvan opiskelun keskeisistä 
toimenpiteistä onnistuvat myös 
olemassa olevien resurssien 
puitteissa

• Resurssointi parhaimmillaan 
kuitenkin vauhdittaa muutosta ja 
motivoi ylläpidossa 



0 €

Istumisen tauottaminen ja 
taukoliikunta



Aktiivisuuden lisääminen 
oppisisältöihin

0 €



Oppilaiden tai 
henkilöstön
osallistaminen

Tapahtumat, 
turnaukset, 
teemapäivät

0 €



Kumppanit ohjelmien, kuntien ja yksiköiden tukena

Kumppaniverkoston tavoite:

• Varmistaa alhaalta ylöspäin -
periaatteen toteutuminen, kehittää 
toiminnan sisältöjä sekä lisätä 
kumppanien tietoisuutta ja 
toimintamahdollisuuksia 

• Lisätä lasten liikkumisen 
mahdollisuuksia yksiköissä



Harrastamisen Suomen malli uutena 
mahdollisuutena

• Valmistelutyöryhmän esitys harrastamisen Suomen malliksi 18.3.2020:

Päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. 

Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja 

maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Suomen mallissa 

yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa 

olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä 

koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

• Rahoitus

– lisätalousarvio 4: 10 miljoonaa pilotointiin

– vuodesta 2021 eteenpäin: 14,5 miljoonaa vuosittain.
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www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi

Facebook: @ilokasvaaliikkuen

www.liikkuvakoulu.fi

Facebook: @liikkuvakoulu

Twitter: @liikkuvakoulu

Instagram: @liikkuvakoulu

www.liikkuvaopiskelu.fi

Facebook: @liikkuvaopiskelu

Instagram: @liikkuvaopiskelu

http://www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi/
http://www.liikkuvakoulu.fi/
http://www.liikkuvaopiskelu.fi/


KIITOS!


