
Liikkuvat-ohjelmat edistävät 
liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja 

väestöryhmissä
Ohjelmien tuloksia tiivistetysti



Liikkuva varhaiskasvatus
• Ohjelmaa on toteutettu vuodesta 2015 lähtien ja siinä on mukana hieman yli puolet yksiköistä. Tavoitteena on, 

että ohjelma laajenee kattamaan koko varhaiskasvatuksen. 

• Ohjelman tavoitteena on, että varhaiskasvatus mahdollistaa lapselle vähintään kaksi tuntia monipuolista 
liikkumista varhaiskasvatuspäivän aikana.

• Pienten lasten liikkumisessa on määrän lisäksi tärkeää sen laatu: motoriset perustaidot tulisi oppia 
varhaiskasvatusiässä, ja ne luovat perustaa kaikelle myöhemmälle liikkumiselle.

• Kolmen tunnin päivittäisen fyysisen aktiivisuuden suosituksen täyttävät noin 70 % lapsista, reipasta ja rasittavaa 
liikkumista tarvitaan pienillä lapsilla lisää.

• Varhaiskasvatusyksiköiden toimintakulttuurin muutosta seurataan Nykytilan arviointi -työkalun avulla. Työkalua 
hyödyntää tällä hetkellä noin neljännes rekisteröityneistä yksiöistä. Tavoitteena on, että Nykytilan arvioinnin 
tekee vuosittain 50 % varhaiskasvatusyksiköistä.

• Suomesta puuttuu systemaattinen seurantajärjestelmä varhaiskasvatusikäisten lasten liikkumisen osalta.

• Valtionavustuksen toimintakulttuurin liikunnallistaminen on ollut valtionavustuksen erityisenä painopisteenä 
kolme vuotta. Koronapandemia vaikutti avustettuun toimintaan merkittävästi jopa puolet tästä ajasta.

• Rahoitusta ei tämänhetkisen tiedon mukaan olla kohdistamassa liikkumisen edistämiseen varhaiskasvatuksessa. 
Kolmasosa vuonna 2022 valtionavustusta saaneista varhaiskasvatuksen hankkeista oli uusia. Kyselyiden mukaan 
rahoituksen loppuminen liian aikaisin nähdään uhkana toiminnan vakiintumiselle. 



Liikkuva koulu

• Liikkuva koulu toimintaa on toteutettu Suomessa yli kymmenen vuotta ja se on edennyt pienestä 
pilottihankkeesta yli 90 % Suomen kouluista ja kunnista. 

• Liikkuva koulu ohjelman tavoitteena ovat aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät. Lisäämällä liikkumista 
koulupäiviin voidaan vaikuttaa myös oppimiseen.

• Koulujen kautta voidaan tavoittaa kaikki lapset ja nuoret. Koulupäivän aikaisella liikkuminen on tutkimusten 
mukaan tärkeää erityisesti vähän liikkuville, joiden reippaasta liikkumisesta lähes puolet kertyy koulussa.

• Liikkuva koulu oli hallituksen kärkihanke vuosina 2016–2018, mutta vuoden 2019 jälkeen kouluille ja 
kunnille ei ole ollut erityisavustusta toiminnan toteutukseen.

• Kärkihankkeen aikana onnistuttiin muuttamaan koulujen toimintakulttuuria, mutta erityisavustuksien 
loputtua kuntien ja koulujen toiminta on eriytynyt. Koulujen Liikkuva koulu -toiminnan tilaa seurataan 
nykytilan arviointi -työkalun avulla. Tavoitteena on, että Liikkuvan koulun nykytilan arvioinnin tekee 
vuosittain 50 % kouluista.

• Suomi on ollut koulupäivien liikunnallistamisessa edelläkävijä myös kansainvälisesti tarkasteltuna.

• Kouluikäisten liikkuminen väheni koronapandemian aikana ja ero oli kahden vuoden takaiseen jopa 
kymmeniä prosentteja. Lisäksi pandemia on vaikuttanut koulujen toimenpiteisiin, ja osasta Liikkuva koulu -
käytäntöjä on jouduttu luopumaan. 

• Yksi kolmasosa kouluikäisistä lapsista liikkui terveytensä kannalta riittävästi, ennen pandemiaa. Tavoitteena 
on, että liikuntasuositusten täyttävien määrä kääntyy tulevina vuosina kasvuun.



Liikkuva opiskelu

• Liikkuva opiskelu -ohjelma käynnistettiin osana Liikkuva koulu -kärkihankkeen toteutusta vuonna 2017

• Oppilaitoksille on myönnetty erityisavustuksia toiminnan toteutukseen vuosina 2017-2021. Tavoitteena on 
vakiinnuttaa Liikkuva opiskelu -toiminta avustusta saaneissa oppilaitoksissa.

• Nyt Liikkuva opiskelu -ohjelma kattaa noin 66 % lukioista, 60 % ammatillisista oppilaitoksista sekä 53 % 
korkeakouluista. Reilu 450 000 opiskelijaa (oppilaitosten oman ilmoituksen mukaan). Tavoitteena on, että ohjelma 
laajenee kattamaan koko toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksen vuoteen 2025 mennessä.

• Kevään 2022 hankekeskusteluiden mukaan (n.33) oppilaitoksista 5%  laajentaa toimintaa, 40% jatkaa saman 
kaltaisena ja 55 % toiminta jatkuu osittain

• Oppilaitosten henkilöstön suhtautuminen liikkumisen edistämiseen ja kokemukset Liikkuva opiskelu -toiminnasta 
ovat varsin myönteisiä. Noin 90 % mielestä liikkuminen opiskelupäivän aikana edistää oppimista ja lisää viihtyvyyttä 
oppilaitoksessa. 

• Hyödyllisenä Liikkuva opiskelu -toiminnan kokee 74 % lukion ja 42 % ammatillisen oppilaitoksen henkilöstöstä. 

• Vähän liikkuvien lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien nuorten osuudet ovat vuosien 2017-2021 välisenä aikana 
hieman vähentyneet ja liikkumissuosituksen mukaan (vähintään tunnin päivässä) liikkuneiden osuus puolestaan 
hieman lisääntynyt 

• Opiskelijan fyysinen aktiivisuus, toimintakyky ja hyvinvointi -kyselytutkimuksen mukaan fyysisesti aktiivisia, eli 5–7 
päivänä viikossa vähintään tunnin liikkuvia, on lukiolaisista noin neljä kymmenestä ja ammattiin opiskelevista noin 
kolme kymmenestä. Vähän, eli 0–2 päivänä viikossa, liikkuvia on lukiolaisista lähes viidennes ja ammattiin 
opiskelevista reilu kolmannes



Liikkuva aikuinen 
Työikäisistä 80 % ei liiku terveytensä kannalta riittävästi, tämä tarkoittaa 2,5 miljoonaa työikäistä (2018).

• Pandemia ja etätyö on työikäisillä lisännyt fyysistä passiivisuutta: vähän liikkuvat ovat entistä passiivisempia. 

• Suomen huoltosuhde-ennuste ei kestä työikäisten työ- ja toimintakyvyn laskua. 

• Liikkuminen ennaltaehkäisee ja  hoitaa kaikkia merkittävimpiä työ- ja toimintakykyä uhkaavia sairauksia. Liikunnan keinoin 
pidennetään työuria, mikä vaikuttaa työllisyysasteeseen sekä edelleen tuottavuuteen. 

• Vastuu työikäisten heikkenevästä työkyvystä lankeaa yksilölle ja työelämälle sekä sosiaali- ja terveydenhuollolle.  

Liikkuva aikuinen -ohjelmalla on kaksi painopistealuetta: Liikkuva työelämä ja Liikuntaneuvonnan palveluketju

• Liikuntaneuvonnan palveluketju -painopisteen tavoitteena on, että kaikissa Suomen kunnissa on suositusten mukaista
liikuntaneuvontaa vuoteen 2025 mennessä.
• Liikuntaneuvonnan palveluketjuja on rakennettu viime vuosikymmenen aikana kunnissa liikunta- ja vapaa-aikatoimen,

sosiaali- ja terveystoimen sekä järjestöjen välille. Liikuntaneuvonta toimii lähes 170 kunnassa. Sote-uudistuksessa on
erinomaisen tärkeä luoda toimiva, suosituksiin (2021) perustuva, liikuntaneuvonnan yhdyspinta kuntien ja
hyvinvointialueiden välille.

• Liikkuvan työelämän tavoitteena on, että työpaikan päättäjät, kuten johto ja HR, käyttävät liikunnallisia keinoja henkilöstön
työkyvyn tukena.
• Tällä hetkellä työpaikoista suurin osa (73 %) tarjoaa rahallista liikuntaetua, jota käyttävät eniten koulutetut

asiantuntijatyötätekevät Työntekijöistä 30 % jättää tämänkin edun käyttämättä. Työnantajat tunnistavat liikunnan yleiset
terveyshyödyt, mutta eivät liikunnan vaikutuksia työntekoon. Liikunta on vain harvoin osa työkykyjohtamista tai
työhyvinvoinnin johtamista. Toisaalta valtaosa palkansaajista lisäisi liikkumista, jos työnantaja tarjoaisi siihen
monipuolisia liikunnallisia ratkaisuja (Henkilöstöliikunnan barometri 2021).

• Tutkimukseen perustuvat Liikkuvan työelämän suositukset (2022) ohjaavat työpaikkoja kehittämään työkykyä lisäävää
liikuntaa.

Liikkuva aikuinen -ohjelma on vaikuttamisviestinnän organisaatio. Sen tärkeimmät työmuodot ovat verkostotoiminta ja valituille
kohderyhmille suunnattu monikanavainen, rohkea ja huomiota herättävä viestintä.



Ikiliikkuja
Ikiliikkuja-ohjelma tukee kuntia ja järjestöjä lisäämään ikäihmisten liikkumismahdollisuuksia rakenteita, osaamista ja toimintaa
kehittämällä. 

Toimenpiteinä mm. poikkisektorinen yhteistyö, kuntakohtainen sparraus, maksuttomat koulutukset ja materiaalit ikäihmisten 
terveysliikunnan käytännöistä, alueelliset Voimaa vanhuuteen -oppimisverkostot ja viestintäkampanjat. 

Kolme terveytensä kannalta liian vähän liikkuvaa iäkkäiden kohderyhmää: 

1. juuri eläkkeelle jääneet 65+

2. kotona asuvat iäkkäät, joilla alkavia toimintakyvyn ohjelmia

3. Hoivan piirissä asuvat.

Tiesitkö, että

• 21 % liikkuu terveytensä kannalta riittävästi (70+).

• 50 % kokee vaikeuksia 500 m kävelyssä (75+).

• suurin osa iäkkäistä asuu kotona.

• puolet iäkkäiden kaatumismurtumista on ehkäistävissä voima- ja tasapainoharjoittelulla.

Vuonna 2020 käynnistynyt Ikiliikkuja-ohjelma on jatkoa Ikäihmisten liikunnan kansalliselle toimenpideohjelmalle. Ohjelmaa 
toteuttaa myös vuonna 2005 alkanut Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelma. Ohjelmia koordinoi Ikäinstituutti. Lisätietoa 
www.ikainstituutti.fi/ikiliikkuja/ ja www.voimaavanhuuteen.fi/

http://www.ikainstituutti.fi/ikiliikkuja/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/


Tavoitteet ja nykytila

• Ohjelma on käynnistynyt vuonna 2020 ja sitä koordinoi Suomen Latu.
• Liikkuva perhe -ohjelman päätavoitteena on lisätä perheen ja sen 

lähipiiriin fyysisesti aktiivista yhdessäoloa ja hyvinvointia.
• Ohjelman päätoimenpiteenä on vaikuttaa perheliikuntaa edistäviin 

toimijoihin (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori). Perheet 
tavoitetaan näiden toimijoiden ja viestinnällisten toimenpiteiden 
kautta.

• Perheliikunnan lisääntyminen vahvistaa perhekohtaista 
yhteisöllisyyttä, yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikkumiseen ja 
harrastamiseen (sosiaalis-taloudellista näkökulmasta) sekä perheiden 
hyvinvointia ja terveyttä.

• Lapsiperheitä on Suomessa lähes 560 000. Lapsiperheissä elää noin 
2,1 miljoonaa henkilöä, mikä on noin 38 prosenttia väestöstä

• Kohderyhmien laajuuden vuoksi viestintä- ja vaikuttamistyötä tulee 
tehdä priorisoituna, eri tavoin ja yhteiskunnan eri tasoilla.

• Kunnissa on havahduttu tai ollaan havahtumassa perheliikunnan 
merkitykseen ja mahdollisuuksiin sekä tuen tarpeeseen. Tavoitteena 
on, että Liikkuva perhe -työpajoja järjestetään 10-15 kunnassa 
vuosittain.

• Perheessä lapset, nuoret ja aikuiset vaikuttavat toistensa 
liikuntakäyttäytymiseen läpi elämänkulun. Tavoitteena on, että 
vuoden 2028 lopussa 70 % lapsiperheistä liikkuu yhdessä 
säännöllisesti (vähintään 1-2 kertaa viikossa).

• Tavoitteena Liikkuva perhe -ohjelmaan on vuoden 2028 lopussa 
liittynyt 1100 toimijaa, 30 %:sta kunnista.

• Liikkuva perhe -ohjelmalla vastataan liikunnallisen elämäntavan 
edistämisen tavoitteisiin laajasti eri ikä- ja väestöryhmissä.

Tuloksia
• Liikkuva perhe -työpajoilla rakennetaan uutta toimintamallia, jolla 

vahvistamme yhteistyön tapoja, lisäämme perheliikunnan arvostusta 
sekä perheiden liikkumisen kuten omatoimisen liikkumisen ja ohjatun 
liikunnan olosuhteiden ja mahdollisuuksien edistämistä kunnissa. 
Mittarina ovat työpajan toteuttaneiden kuntien määrä ja sen 
vaikutukset perheliikunnan edistämisen toimiin kunnissa. Vuonna 
2022 pilottikunnat kokivat, että toiminta vastasi tavoitteita kartoittaa 
perheliikunnan tilannekuvaa, tunnistaa kehittämisen tarpeita ja 
mahdollisuuksia perheiden yhteisen liikkumisen lisäämiseen sekä 
ohjata aktiiviseen yhteistyöhön. 4/6 kunnista lähti perustamaan 
perheliikuntatoimijoiden verkostoa ja suunnittelemaan yhteistä 
toteutusta yhteistyössä yhdistysten/muiden toimijoiden kanssa tai 
hanketoimintaa.

• Perheliikunnan barometri. Mittareina perheiden yhteisen liikkumisen, 
omatoimisen liikkumisen, ohjatun liikkumisen määrät sekä 
perheliikunnasta koetut hyödyt ja haasteet. Perheliikuntabarometrin 
2021 mukaan 53 % lapsiperheistä liikkuu omatoimisesti yhdessä 
vähintään kerran viikossa, 1-2 h kerrallaan ja 24 % lapsiperheistä 
liikkuu ohjatusti yhdessä vähintään kerran viikossa, 1-2 h kerrallaan.

• Toimijoiden ohjelmaan rekisteröityminen. Lisätään ohjelmaan 
liittymistä, tarjotaan ja kehitetään siihen liittyviä tukitoimia. 
Ohjelmaan liittyneet toimijat sitoutuvat ohjelman tavoitteisiin sekä 
lisäävät omatoimista ja ohjattua perheliikuntaa. Ohjelmaan liittymistä 
rakennetaan syksyllä 2022 ja mukaan liittyminen on mahdollista 
vuodesta 2023 eteenpäin. 

Liikkuva perhe



Kiitos!


