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Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteena on lisätä opiskelijoiden 
fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä kehittämällä aktiivisuutta 
tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa� Kaikki kiinnostuneet 
lukiot, ammatilliset oppilaitokset ja korkeakoulut ovat voineet 
rekisteröityä maksutta mukaan ohjelmaan� Jokainen oppilaitos 
on kehittänyt aktiivisempaa opiskelupäivää omalla tavallaan�

Liikkuva opiskelu -ohjelmassa liikkumisella tarkoitetaan kaikkea 
fyysistä aktiivisuutta� Opiskelukyvyn edistämisellä tarkoitetaan 
oppimisen, opintojen sujumisen ja hyvinvoinnin parantamista 
kehollisin, toiminnallisin ja liikunnallisin keinoin� Opiskelukyky on 
opiskelijan työkykyä ja hyvinvointia�

Liikkuva opiskelu -ohjelman tehtävänä on koordinoida, tukea, 
tutkia ja seurata valtakunnallisesti Liikkuva opiskelu -toimintaa� 
Kokeiluhankevaiheessa pääpaino oli hankkeissa, jotka olivat saa-

neet opetus- ja kulttuuriministeriön osoittamaa ja aluehallinto-
viranomaisten myöntämää avustusta� Hankkeissa keskeiset toi-
menpiteet ovat kohdistuneet opetukseen, opiskelun olosuhteisiin, 
opiskelijatoimintaan sekä laaja-alaiseen yhteistyöhön� Liikkuva 
opiskelu -toiminnalla voidaan tukea esimerkiksi opiskelijan opis-
keluyhteisöön kiinnittymistä, ryhmäytymistä, yhteisöllisyyttä, 
sosiaalisia suhteita, jaksamista ja hyvinvointia sekä tarjota ilon, 
osallisuuden, oppimisen ja pystyvyyden kokemuksia� Vaikuttavuu-
den lisäämiseksi hankkeita on kannustettu toteuttamaan useampia 
toimenpiteitä sekä integroimaan toiminta osaksi opiskeluyhteisön 
toimintakulttuuria�

Tässä raportissa tarkastellaan Liikkuva opiskelu -ohjelman ko-
keiluhankevaihetta vuosina 2017–2019� Raportissa kuvataan ko-
keiluvaiheen etenemistä, kokeiluhankkeita sekä niistä saatuja 
kokemuksia ja tuloksia�

Johdanto
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Aikajana

2015

Juha Sipilän hallituksen ohjelmassa keväällä 2015 Liikkuva koulu 
oli sijoitettu kärkihankkeeseen Uudet oppimisympäristöt ja digi-
taaliset materiaalit peruskouluihin ja kirjattu muodossa: ”Liikutaan 
tunti päivässä esimerkiksi laajentamalla Liikkuva koulu -hanketta 
valtakunnalliseksi�” (Ratkaisujen Suomi 2015) Talousarvioesityk-
seen vuodelle 2016 asetettiin 7 miljoonan euron siirtomääräraha 
(Valtion talousarvioesitys vuodelle 2016)�

Esityksen Liikkuva koulu -ohjelman laajentamisesta toiselle asteelle 
olivat tehneet neljä järjestöä: Koululiikuntaliitto, Opiskelijoiden 
Liikuntaliitto, Suomen Lukiolaisten Liitto ja Suomen ammatillisen 
koulutuksen ja kulttuurin urheiluliitto� Niiden 22�5�2015 päiväämän 
vision mukaan vuonna 2020 kaikkien asteiden kaikkien oppilai-
tosten tuli olla Liikkuvia kouluja vuonna 2020� (KLL ym� 2015�)

Liikkuvan koulun ulottamisen toiselle asteelle toi esiin opetus- ja 
kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen hallituksen osaamisen 
ja koulutuksen kärkihankkeita käsitelleessä tiedotustilaisuudessa 
4�9�2015� (Grahn-Laasonen 2015�)

Opetushallitus päätti 27�10�2015 lukion opetussuunnitelman pe-
rusteista nuorille tarkoitettua lukiokoulutusta varten� (Opetus-
hallitus 2019�)

Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä valmistelutyöryhmä 
muotoili 21�12�2015 päivätyssä muistiossa esityksen Liikkuva koulu 
-ohjelman laajentamiseksi� Toisen asteen oppilaitosten kirjautu-
minen Liikkuviksi kouluiksi piti mahdollistaa vuoden 2016 aikana 
ja mukaantulo ohjelmaan vuoden 2017 aikana� Ensimmäisessä 
vaiheessa tavoitteena oli levittää olemassa olevia hyviä käytäntöjä 
ja kokeilla uusia� Tavoitteeksi asetettiin 25 oppilaitoksen saaminen 
mukaan� Samassa muistiossa esitettiin hallinnollisten työryhmien 
perustamista kärkihankkeen toimenpiteen toteutumisen seuraa-
miseksi ja ohjaamiseksi� Yksi ehdotetuista työjaostoista oli ”Toisen 
asteen kokeilut”� (Valmistelutyöryhmä 2015�)

2015 2016

Liikkuva koulu 
hallituksen kärkihankkeeksi

Esitys Liikkuva koulu 
-ohjelman laajentamisesta

Toisen asteen kokeilujen 
työjaosto perustettiin

Opetushallitus päätti lukion 
opetussuunnitelman perusteista
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2016

Liikkuva koulu -ohjelman ohjausryhmä määritteli 31�3�2016 kokouk-
sessaan työjaostoille toimiajat vuoden 2016 loppuun� Kuntakoor-
dinaation sekä toisen ja korkea-asteen kokeilujen työjaoston tuli 
kuitenkin työskennellä koko toimenpiteen ajan� (Liikkuva koulu 
-ohjausryhmä 1/2016�)

Ensimmäinen Liikkuva opiskelu -kutsutyöpaja järjestettiin valta-
kunnallisessa Liikkuva koulu -seminaarissa Turussa 12�–13�4�2016� 
Kutsutyöpajaan osallistui 29 henkilöä toiselta asteelta ja korkea-
kouluista�

Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2015 mukaan laadittu 
opetussuunnitelma otettiin käyttöön lukion aloittaneilla opiske-
lijoilla 1�8�2016 alkaen� (Opetushallitus 2019�)

Liikkuva koulu -ohjelman ohjausryhmä keskusteli 8�9�2016 toisen 
asteen kokeilujen reunaehdoista ja siitä, mikä on riittävä laajuus 
valtakunnallisen kokeilun perustaksi ja toisaalta, kuinka paljon 
hankkeita voi olla, jotta kokeiluja pystytään riittävällä tarkkuudella 

ohjaamaan� Laajuudeksi linjattiin enintään 50 hanketta siten, että 
oppilaitoksista esimerkiksi 2/3 olisi lukioita� Tavoitteeksi asetettiin, 
että jokaiselta AVI-alueelta olisi hankkeissa mukana kuitenkin 
vähintään yksi lukio ja ammattioppilaitos� (Liikkuva koulu -ohjaus-
ryhmä 2/2016�)

Käynnistysseminaari Liikkuvan koulun laajentamisesta toiselle 
asteelle pidettiin 1�12�2016 Helsingissä� Osallistujia oli 158, minkä 
nähtiin enteilevän, että avustusta haetaan� (Liikkuva koulu -ohjaus-
ryhmä 1/2017�)

2017

 Uusi opetussuunnitelma otettiin 
käyttöön lukion aloittaneilla

Käynnistysseminaari Liikkuvan 
koulun laajentamisesta toiselle asteelle

Ensimmäinen Liikkuva opiskelu 
-kutsutyöpaja Liikkuva koulu -seminaarissa

Kärkihankeavustusta 50 kokeiluhankkeelle 
yhteensä 2,1 M€ lukuvuodelle 2017–2018
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2017

Hallitus päätti lukiokoulutuksen uudistamisesta kevään 2017 puoli-
väliriihessä� (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019a�)

Lukuvuodelle 2017–2018 kärkihankeavustuksia myönnettiin 50 
toisen asteen hankkeelle yhteensä 2,1 miljoonaa euroa� Hankkeet 
koskivat 121 oppilaitosta, ja niissä oli 76 000 opiskelijaa� Vuoden 
2017 loppuun mennessä Liikkuva opiskelu -toimintaan oli rekis-
teröitynyt oppilaitoksia yhteensä 122, joista 70 oli lukioita, 39 
ammatillisia oppilaitoksia, kuusi korkeakouluja, yksi urheiluopisto 
ja kuusi kansanopistoja� (Liikkuva koulu -ohjausryhmä 2/2018�)

Kärkihankkeen etappi Liikkuva koulu -ohjelman kokeilujen käyn-
nistämisestä toisen asteen oppilaitoksissa kirjattiin hallituksen 
toimintasuunnitelmassa 2018–2019 saaduksi valmiiksi vuoden 
2017 alussa� (Ratkaisujen Suomi� Hallituksen toimintasuunnitelma� 
2018–2019�)

2018

Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö astui voimaan 1�1�2018� 
Ammatillisen koulutuksen reformi oli suurin koulutuslainsäädän-
nön uudistus lähes kahteenkymmeneen vuoteen� (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö 2019b�)

Valtion vuoden 2018 talousarvioesityksessä sen yksityiskohtaiset 
perustelut -osassa esitettiin tavoite, että Liikkuvan koulun tuli 
tavoittaa 95 prosenttia koululaisista� Lisäksi ilmoitettiin luvut alle 
kouluikäisille ja toiselle asteelle� Toisen asteen opiskelijoiden mää-
räksi arvioitiin 100 000 vuonna 2018� (Valtion talousarvioesitys 
vuodelle 2018�)

Lukuvuodelle 2018–2019 jatkoavustusta haki ja sai 49 kokeiluhan-
ketta� Ne kohdistuivat 124 oppilaitokseen ja noin 95 000 opiskeli-
jaan� Liikkuviksi kouluiksi 28�5�2018 rekisteröityneitä oppilaitoksia 
oli 136 ja niissä oli 150 000 oppilasta� Ohjelman tukikeinoja hank-
keille olivat muun muassa koulutus, koordinointi sekä sparraus 
hankevierailuin ja viestinnän keinoin� (Liikkuva koulu -ohjausryhmä 
2/2018�)

Ehdotus hallituksen esitykseksi uudeksi lukiolaiksi oli keväällä 2018 
laajalla lausuntokierroksella� Eduskunta hyväksyi uuden lukiolain 
kesäkuussa 2018� (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019c�)

Marraskuussa 2018 rekisteröityneissä oppilaitoksissa oli jo noin 
190 000 opiskelijaa� Lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista 
mukana oli neljännes� Liikkuvan koulun ohjausryhmän viimeisessä 
kokouksessa joulukuussa 2018 todettiin muun muassa ammatil-
lisen koulutuksen reformin sekä resurssien puutteesta johtuvan 

2018Liikkuva opiskelu -toimintaan 
rekisteröitynyt 122 oppilaitosta

Jatkoavustusta haki ja sai 49 hanketta 
lukuvuodelle 2018–2019

8



hankkeistamisen ”aiheuttavan haasteita”� (Liikkuva koulu -ohjaus-
ryhmä 4/2018�)

Hallitus päätti laajentaa syksyn 2018 budjettiriihessään toisen 
asteen kokeilut valtakunnalliseksi Liikkuva opiskelu -ohjelmaksi, 
ja rahoittaa laajentamista 2,8 miljoonalla eurolla vuonna 2019� 

2019

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille myönnettiin kehit-
tämisavustusta Liikkuva opiskelu -toimintaan 2,8 miljoonaa euroa 
lukuvuodelle 2019–2020� Koulutuksen järjestäjien omarahoitus 
nousi 50 prosenttiin�

Valtioneuvosto totesi eduskunnalle antamassaan liikuntapoliitti-
sessa selonteossa kokeiluvaiheen perusteella voitavan arvioida, 
että liikunnan lisääminen jokaiseen opiskelupäivään on toisella 
asteella vähintään yhtä tärkeää kuin peruskouluissa� Selonteossa 
todettiin, että riittävään vaikuttavuuteen päästään 2,5–3,5 miljoo-
nan euron vuotuisella avustuksella vuosina 2019–2021� Lisäksi 
koulutuksen järjestäjiltä edellytetään 50 prosentin omarahoitus-
osuutta, jotta hankkeella olisi edellytyksiä muodostua pysyväksi 
käytännöksi toisen asteen oppilaitoksissa hankekauden päätyttyä� 

Korkeakouluissa tulisi toteuttaa kattava hanke vuosina 2022–2024, 
johon rahoitus olisi 3–4 miljoonaa euroa vuosittain ja korkeakoulu-
jen omarahoitusosuus 50 prosenttia� (Valtioneuvoston selonteko 
liikuntapolitiikasta 2018�)

Eduskunta hyväksyi sivistysvaliokunnan ehdotuksen kannanotoksi 
valtioneuvoston selonteon johdosta (Eduskunnan kirjelmä EK 
52/2018)� Kannanotossa sivistysvaliokunta ehdotti eduskunnan 
edellyttävän, että hallitus panostaa riittävästi Liikkuva koulu 
-toiminnan laajentamiseen kaikille koulutusasteille ja varhaiskas-
vatukseen, liikunnan edistämiseen erityisesti niissä oppilas- ja 
opiskelijaryhmissä, jotka liikkuvat kaikkein vähiten, ja kouluissa ja 
oppilaitoksissa järjestettävän liikunnan laadun ja vaikuttavuuden 
parantamiseen� (Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM22/2018�)

Uusi lukiolaki tuli voimaan 1�8�2019� Opetushallitus päätti 7�11�2019 
lukion opetussuunnitelman perusteista nuorille tarkoitettua lukio-
koulutusta varten� Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 
mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion 
aloittaneilla opiskelijoilla 1�8�2021 alkaen� (Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö 2019c�)

2019

Hallitus laajensi toisen asteen kokeilut 
Liikkuva opiskelu -ohjelmaksi

Liikkuva opiskelu -hankkeille myönnettiin 2,8 M€ 
kehittämisavustusta lukuvuodelle 2019–2020
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Liikkuva opiskelu -ohjelman valtakunnallinen organisointi

Rekisteröityminen Liikkuva opiskelu 
-ohjelmaan
Ensimmäiset oppilaitokset rekisteröityivät syksyllä 2015� Aluksi 
rekisteröityminen tapahtui Liikkuva koulu -ohjelman verkkosivujen 
kautta� Liikkuva opiskelu -ohjelman omien verkkosivujen auettua 
vuonna 2017 on rekisteröityminen tapahtunut niiden kautta�

Vuoden 2019 toukokuun loppuun mennessä on 
rekisteröitynyt:

• 190 toisen asteen oppilaitosta

 ɥ 143 lukiota (38 % kaikista lukioista)

 ɥ 47 ammatillista oppilaitosta (36 % kaikista 
ammatillisista oppilaitoksista)

• 13 korkeakoulua (33 % kaikista korkeakouluista)

• 9 muuta oppilaitosta kuten kansanopistoja 
(2 % muista oppilaitoksista)

Ohjelmaan rekisteröityneissä oppilaitoksissa opiskelee oppilaitos-
ten oman ilmoituksen mukaan yli 240 000 opiskelijaa�

Rekisteröityminen kunnittain:

• lukioita on rekisteröitynyt 92 kunnasta (41 % kunnista, joissa 
on lukio) (ks� kuvio 1)

• ammatillisia oppilaitoksia on rekisteröitynyt 36 kunnasta 
(55 % kunnista, joissa on ammatillisia oppilaitoksia)�

Liikkuva opiskelu -ohjelman 
koordinointi
Liikkuva opiskelu -verkoston koordinaattorina toimii Liikkuva 
koulu -toimisto� Toimistossa työskentelee kuusi henkilöä, joista 
yksi työskentelee päätoimisesti Liikkuva opiskelu -ohjelmassa� 
Liikkuva koulu -toimisto sijaitsee Opetushallituksen tiloissa, työ-
yhteisössä ja tietoverkossa� Liikkuva koulu -toimiston työntekijöi-

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

LIKES-tutkimus keskus. Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuuteen 
kuuluvat Liikkuva opiskelu -ohjelman lisäksi peruskoulujen Liikkuva 
koulu -ohjelma ja varhais kasvatuksen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma.

1 0



Kuvio 1. Lukioiden rekisteröityminen Liikkuva opiskelu 
-ohjelmaan kunnittain

Vähintään yksi rekisteröitynyt lukio

Ei yhtään rekisteröitynyttä lukiota 

Kunnassa ei ole lukioita

den työnantaja on Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö 
LIKES� Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuus rahoitetaan veikkaus-
voittovaroista, joita myöntää opetus- ja kulttuuriministeriön lii-
kunnan vastuualue�

LIKES-tutkimuskeskuksen henkilöstöresurssit ja osaaminen ovat 
Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuuden käytössä� Liikkuva opiskelu 
-ohjelmasta vastaa tiimi, johon kuuluu henkilöitä sekä Liikku-
va koulu -toimistosta että LIKES-tutkimuskeskuksesta� Liikkuva 
opiskelu -tiimin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa ohjelman 
toimenpiteitä, kuten viestintää, tapahtumia sekä ohjelmaan liit-
tyvää tutkimusta ja seurantaa� Tiimin päätöksenteon tukena on 
Liikkuva koulu -ohjelman johtotiimi�

Ohjelmatoimiston rooli on irrallaan esimerkiksi avustusjärjes-
telmästä siinä mielessä, että ohjelmatoimisto ei tee päätöksiä 
avustuksen saajista�

Hankkeiden tuki
Liikkuva opiskelu -ohjelman ensisijaisena kohderyhmänä ovat 
olleet kokeiluhankevaiheessa oppilaitosten henkilöstö, johto ja 
koulutuksen järjestäjät� Muita kohderyhmiä ovat olleet esimerkiksi 
opiskeluterveydenhuollon toimijat�

Liikkuva opiskelu -toiminnan kehittämisessä keskeistä on toimin-
nan integroituminen oppilaitosten ja opiskelijoiden arkeen, vähän 
liikkuvien opiskelijoiden huomiointi, laaja-alainen kehittäminen ja 
yhteistyö sekä koulutuksen järjestäjien toimintaa tukeva rakenne� 

Oppilaitosten kehittämistyötä tuettiin kokeiluhankkeiden aikana 
esimerkiksi koulutuksilla, sparrauskeskusteluilla, seminaareilla, 
Nykytilan arviointi oppilaitoksille -työkalulla, Johtamisen tarkis-
tuslista -toimintamallin tuottamisella sekä tuottamalla tutkimus- ja 
seurantatietoa�
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Suurimpaan osaan (90 %) kokeiluhankkeista oltiin yhteydessä 
puhelimitse tai tehtiin hankevierailu vuosina 2017–2019� Hankekes-
kustelujen aikana käytiin läpi muun muassa hankkeen käynnistymi-
nen, hankkeen kokemukset ja kertyneet ideat, hanketta eteenpäin 
vieneet asiat, hanketta haitanneet asiat ja ratkaisumallit� Lisäksi 
käytiin läpi hankkeen jatkosuunnitelmat sekä toiveet Liikkuva 
opiskelu -toiminnalle ja hankkeille tarjotulle tuelle� Keskusteluun 
osallistui yleensä hankkeen koordinaattori, mutta osassa hankkeita 
myös muita keskeisiä hanketyöntekijöitä ja oppilaitoksen johtoa� 
Osassa hankevierailuista oli mahdollisuus keskustella myös opis-
kelijoiden kanssa ja nähdä hankkeen toimintaa oppilaitoksessa�

Kokeiluhankkeet koskivat vain lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia, 
mutta myös korkeakoulut ovat voineet rekisteröityä Liikkuva 
opiskelu -ohjelmaan vuodesta 2015 lähtien� Korkeakouluille ei ole 
ollut omaa kohdennettua avustushakua, vaan korkeakoulut ovat 
voineet hakea rahoitusta Liikkuva opiskelu -toimintaan opetus- ja 
kulttuuriministeriön liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisista 
avustuksista� Avustettujen korkeakouluhankkeiden ohjausryhmissä 
on ollut Liikkuva opiskelu -ohjelman edustajia�

Liikkuva opiskelu -seminaarit
Seminaarit ovat olleet keskeisessä roolissa kokeiluhankkeiden 
ja ohjelmaan rekisteröityneiden tukemisessa� Vuonna 2016 jär-
jestettiin kutsutyöpaja toimijoille, jotka olivat lisänneet liikettä 
opiskelupäiviin� Kutsutyöpajaan osallistui 29 henkilöä, ja se pi-

dettiin Liikkuva koulu -seminaarin yhteydessä Turussa� Ennen ko-
keiluvaihetta järjestettiin Helsingissä seminaari, jossa tiedotettiin 
avustushausta� Seminaariin osallistui 158 henkilöä� 

Kokeiluvaiheessa järjestettiin kaksi valtakunnallista Liikkuva opis-
kelu -seminaaria� Syksyllä 2017 ja 2018 Helsingissä järjestetyt 
seminaarit oli suunnattu erityisesti hankekoordinaattoreille ja 
-vastaaville� Vuonna 2017 seminaariin osallistui 44 hanketta (122 
henkilöä) 50 avustusta saaneesta hankkeesta ja vuonna 2018 
osallistui 46 hanketta (141 henkilöä) 49 hankkeesta� Seminaarien 
tavoitteena oli tukea hankekoordinaattorin työtä lisäämällä tietoa 
ja verkostoitumista�

Kaikki Liikkuva opiskelu -hankkeet kutsuttiin keväällä 2018 järjes-
tettyyn Liikkuen läpi elämän -seminaariin, jossa oli edustettuna 
45 hanketta� Keväällä 2019 Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuuden 
yhteisessä Liikkuva ja oppiva yhteisö -seminaarissa oli kohdennet-
tua ohjelmaa toisen ja korkea-asteen oppilaitoksille�

Valtakunnallinen verkosto
Yhteistyötä on tehty esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön, 
Opetushallituksen, aluehallintovirastojen, yritysten sekä liikunta-, 
sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kanssa�

Kokeiluvaiheessa rakennettiin kumppaniverkostoa, jonka tehtävä-
nä on ollut tukea oppilaitosten kehittämistyötä� Osa kumppaneista 
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on saanut avustusta toimintaansa opetus- ja kulttuuriministeriön 
liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisesta avustuksesta, jossa 
on ollut yhtenä painotuksena Liikkuva opiskelu -ohjelman tuke-
minen� 

Keskeisimpiä kumppaneita ovat olleet Suomen ammatillisen kou-
lutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto (Saku ry), UKK-instituutin Smart 
Moves -hanke, Helsingin yliopiston Let’s Move It -tutkimushanke, 
Opiskelijoiden liikuntaliitto (OLL) ja Suomen lukiolaisten liitto� 
Muita kumppaneita ovat olleet muun muassa Golfliitto ja Hen-
gitysliitto� Kumppanit ovat esimerkiksi pitäneet oppilaitoksille 
koulutuksia, tarjonneet materiaaleja ja sparranneet opiskelupäivän 
aikaisen liikkumisen lisäämisessä�

Toisen asteen työjaosto on toiminut kokeiluvaiheen ajan Liikkuva 
koulu -ohjausryhmän alaisena työjaostona� Työjaoston tehtävänä 
on ollut tukea ohjelman suunnittelua ja toteutusta� Työjaostossa 
ovat edustettuna toisen asteen oppilaitosten henkilöstö ja opiske-
lijat, aluehallintovirasto, Opiskelijoiden liikuntaliitto (OLL), Suomen 
lukiolaisten liitto (SLL), Koululiikuntaliitto (KLL), UKK-instituut-
ti, Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto 
(SAKU) sekä Helsingin yliopiston Let´s move it -tutkimushanke� 
Työjaostossa on ollut osaamista myös opiskeluterveydenhuollosta� 
Kokeiluvaiheen toisena vuonna toisen asteen työjaoston nimi 
muutettiin Liikkuva opiskelu -työjaostoksi� Työjaosto kokoontui 
kokeiluhankevaiheessa noin viisi kertaa vuodessa�
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Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin 
ja sukupuolen ilmaisun perusteella� Yhdenvertaisuuslaissa luetellut 
syrjintäperusteet ovat ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, 
vakaumus, mielipide, politiikka, ammattiyhdistystoiminta, vam-
maisuus, seksuaalinen suuntautuminen ja muu henkilöön liittyvä 
syy� Kumpikin laki velvoittaa niin Liikkuva opiskelu -ohjelmaa kuin 
toisen asteen hankkeita edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertai-
suutta sekä puuttumaan häirintään� Lisäksi avustuskriteereissä 
mainitaan, että hankkeissa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
toiminnan esteettömyyteen ja saavutettavuuteen sekä soveltavan 
liikunnan mahdollisuuksiin�

Liikuntahankkeisiin, kuten muuhunkin hanke- ja ohjelmatoimin-
taan, liitetään odotuksia ja lupauksia erityisistä läpileikkaavista pe-
riaatteista ja arvoista� Liikuntalaissa nämä on lueteltu lain toisessa 
pykälässä, jossa kuvataan lain kahdeksan edistämistavoitetta sekä 
niiden toteuttamisen seitsemän lähtökohtaa: tasa-arvo, yhden-
vertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat 
sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys� 

Seuranta ja tutkimus
Liikkuva opiskelu -ohjelman toteutukseen on liitetty toiminnan 
etenemisen seuranta oppilaitoksissa� Seurannassa kerätään ja 
tuotetaan tietoa oppilaitosten kehittämistyöstä sekä avustusta 
saaneista hankkeista ja niiden tuloksista� Keskeisiä seurannan 
kohteita ovat esimerkiksi Liikkuva opiskelu -ohjelmaan rekisteröi-
tyneiden oppilaitosten määrä, nykytilan arvioinnin tulokset sekä 
oppilaitosten kehittämistoimenpiteet ja niistä saadut kokemukset 
ja tulokset�

Liikkuva opiskelu -ohjelmassa tutkitaan toisen asteen opiskelijoi-
den fyysistä aktiivisuutta, toimintakykyä, hyvinvointia ja opiskelu-
kykyä, sillä kohderyhmästä on niukasti tietoa� Ohjelma on myös 
mukana kehittämässä nuorten aikuisten liikkumisen ja hyvinvoin-
nin seurantajärjestelmiä sekä valtakunnallisen tiedon koontia� 
Tietopohjan laajentaminen on tärkeää nykytilanteen selvittämi-
seksi sekä ohjelman tavoitteiden asettamiselle ja toteutumisen 
seurannalle� Seurantaa ja tutkimusta toteuttaa LIKES-tutkimus-
keskus, ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan 
vastuualue veikkausvoittovaroin osana Liikkuva opiskelu -ohjelman 
toteutusta�
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Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuudessa lähtökohdat ovat näky-
neet johtoryhmän nimeämän yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja esteet-
tömyys -työjaoston ja sen tekemien konkreettisten esitysten ja 
niiden toteuttamisen kautta� Yhteisöllisyys ja terveet elämäntavat 
ovat kuuluneet tärkeinä periaatteina Liikkuva koulu -ohjelmaan 
sen valmisteluvaiheessa tehdyistä valinnoista asti� Ohjelma on 
ollut koko kouluyhteisön ohjelma� Ympäristö ja kestävä kehitys on 
tarkoittanut sitä, että Liikkuvan koulun on käsitetty kattavan myös 
kouluun ja koulun yhteydessä tapahtuvan kulkemisen ja että niitä 
koskevia hyviä käytäntöjä on erityisesti etsitty, kehitetty ja tuettu� 

Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden huomioimista 
kokeiluhankkeissa on käsitelty sivulla 37� Kokeiluhankkeista löytyy 
joitain hyviä esimerkkejä muun muassa monikulttuuristen naisten 
liikuntamahdollisuuksien edistämisestä�

Liikkuva opiskelu -viestinnässä kaikki keskeiset tutkimustulokset 
on esitetty sukupuolittain ja niiden kuvaamisessa käytetään suku-
puolineutraaleja symboleja� Kuvastossa ja käsitteistössä otetaan 
huomioon sukupuolten moninaisuus ja vältetään sukupuolis-
tereotypioita� Kuvituskuvissa on eri-ikäisiä, eri sukupuolisia ja 
monikulttuurisia opiskelijoita� 

Kepeli – Kotoutumista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä -hank-
keen kokoamia ja kehittämiä kotoutumista edistäviä liikunnallisia 
harjoitteita on jaettu verkkosivuilla ja uutiskirjeessä� 

Liikkuva opiskelu -ohjelman tapahtumien järjestämisessä on otettu 
huomioon mahdolliset erityistarpeet, kuten tulkkaus ja esteettö-
myys� Liikkuva opiskelu -ohjelman tilaisuuksiin on nimetty häirin-
täyhdyshenkilö, ja hänen yhteystietonsa on ilmoitettu osallistujille�
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Liikkuva opiskelu -ohjelman viestintä
Liikkuva koulu -ohjelman laajentuminen toiselle asteelle alkoi 
vuonna 2017� Viestinnän tavoitteena on ollut lisätä tietoisuutta 
Liikkuva opiskelu -toiminnasta, kertoa toisen asteen kehittämis-
avustuksista ja saada oppilaitokset rekisteröitymään� Liikkuva 
opiskelu -ohjelman viestinnän pääasiallisena kohderyhmänä on 
ollut oppilaitosten henkilöstö� Liikkuva opiskelu -ohjelman oma 
visuaalinen ilme ja logo julkaistiin syksyllä 2017 Liikkuva opiskelu 
-seminaarissa�

Viestinnän toteutuksessa hyödynnettiin aluksi toisen asteen työ-
jaoston osaamista� Liikkuva koulu -ohjelman toiselle ja korkea-as-
teelle kohdistuvan toiminnan nimeä työstettiin työjaostossa, ja 
toimintaa alettiin kutsua Liikkuva opiskelu -toiminnaksi vuonna 
2017� Liikkuva opiskelu -toiminnan julkilausutuksi tavoitteeksi 
valittiin ”yhteisöllisyyttä ja opiskelukykyä”, jolla korostettiin hy-
vinvoinnin laajempaa merkitystä sekä liikunnan epäsuoria hyötyjä, 
kuten vaikutusta oppimiseen ja tulevaan työkykyyn�

Tutkimuksen ja seurannan tuottamaa tietoa henkilökunnan koke-
muksista on hyödynnetty viestinnässä� Toisen asteen oppilaitosten 
henkilöstölle suunnatun kyselyn (2018) mukaan henkilökunta 
kokee, että opiskelupäivän aikaisella liikunnalla edistetään viih-
tyvyyttä ja oppimista�

Liikkuva opiskelu -ohjelmasta saatuja tutkimustuloksia on viestitty 
mahdollisimman yleistajuisesti esimerkiksi visualisoimalla tutki-
mustietoa� Kokeiluhankevaiheessa julkaistiin kolme nelisivuista 
tutkimustiivistelmää, joita on jaettu Liikkuva opiskelu -ohjelman 
ja yhteistyökumppanien tilaisuuksissa�

Liikettä lisääviä ideoita opiskelupäiviin

Kokeiluhankevaiheen alussa vuonna 2017 Liikkuva opiskelu 
-ohjelmalla ei ollut omia verkkosivuja� Ohjelma oli esitelty 
liikkuvakoulu�fi-sivustolla� Liikkuvaopiskelu�fi-sivusto julkaistiin 
syksyllä 2018� 

Liikkuva opiskelu -ohjelman Facebook-sivu perustettiin vuonna 
2017� Kokeiluhankkeet perustivat lisäksi oman suljetun Liikkuva 
opiskelu -ideapankki -Facebook-ryhmän�

Liikkuvan opiskelun verkkosivujen Ideat-osioon on koottu yhteis-
työkumppanien ja oppilaitosten omia ideoita aktiivisen opiskelu-
päivän toteuttamiseksi� Ideoiden ja hyvien käytänteiden jakaminen 
onkin ollut yksi tärkeimmistä viestinnän tehtävistä kokeiluhan-
kevaiheen aikana� Hyviä ideoita jaettiin verkkosivujen lisäksi se-
minaareissa, uutiskirjeessä sekä Facebook-sivuilla� Keväällä 2019 
järjestettiin ideahaaste kaikille kokeiluhankkeille, minkä myötä 
ideapankkia täydennettiin kymmenillä uusilla ideoilla� Ideat-osio 
onkin ollut suosituin verkkosisältö liikkuvaopiskelu�fi-sivuilla� 

Hyviä käytäntöjä on levitetty ja ohjelman näkyvyyttä on lisätty 
osallistumalla opetus- ja liikunta-alan valtakunnallisiin sekä alu-
eellisiin tapahtumiin, esimerkiksi EDUCA-messuille, Hyvinvoin-
tiareenaan, Valtakunnallisille lukiopäiville, SuomiAreenaan sekä 
Opetushallituksen tilaisuuksiin ja verkostoihin� Liikkuva opiskelu 
-ohjelman yleisesitettä on jaettu useassa tilaisuudessa, ja se on 
käännetty englanniksi ja ruotsiksi� Liikkuva opiskelu -ohjelman 
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ilmeellä on teetetty myös kangaskasseja, julisteita, roll-upeja, 
tarroja ja pingispalloja�

Liikkuva opiskelu -ohjelmalla oli kokeiluhankevaiheessa käytös-
sä M-Brainin sähköinen mediaseuranta, jonka kautta seurattiin 
printti-, televisio-, radio- ja digimedioita� Eniten mediaosumia oli 
hankeavustusten hakuajan alkamisen ja avustuspäätösten myön-
tämisen aikaan�

Julkaisut

• Lisää liikettä opiskelun tueksi -tutkimustiivistelmä (2018)

• Lisää viihtyvyyttä ja oppimista – henkilöstön kokemuksia 
liikkumisen edistämisestä toisen asteen oppilaitoksissa 
-tutkimustiivistelmä (2018)

• Lisää liikettä ammattiin opiskelun tueksi -tutkimustiivistelmä 
(2018)

• Liikkuva opiskelu -yleisesite (2018)

• Studier i rörelse -yleisesite (2018)
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Kokeiluhankkeiden toimenpiteet ja 
toimintakulttuurin kehittyminen 

Hankeavustukset
Liikkuva opiskelu -kokeiluhankkeita rahoitettiin lukuvuosina 
2017–2018 ja 2018–2019 budjettivaroista osana Liikkuva koulu 
-kärkihankkeen toteutusta� Avustusta pystyivät hakemaan lukio- 
ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät� Lukuvuodelle 2018–2019 
avustushaku koski vain edellisenä lukuvuonna kokeiluun valittuja 
hankkeita� Aluehallintovirastoista haettujen avustusten omarahoi-
tusosuus koulutusten järjestäjille oli 20 prosenttia�

Hakuilmoituksen mukaan kehittämisavustuksen tarkoituksena oli 
tukea liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista lukioissa 

ja ammatillisissa oppilaitoksissa� Pyrkimyksenä oli, että jokainen 
opiskelija liikkuu vähintään tunnin päivässä� Tärkeänä pidettiin 
erityisesti terveytensä kannalta vähän liikkuvien opiskelijoiden 
fyysisen aktiivisuuden tukemista� Muita hakuilmoituksessa tärkeik-
si nostettuja teemoja olivat laaja-alainen yhteistyö, tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus, osallisuus ja yhteisöllisyys sekä kestävä kehitys�

Toisen asteen kokeiluhankkeille myönnettiin yhteensä noin 4,5 
miljoonaa euroa avustusta lukuvuosille 2017–2019�

Liikkuva opiskelu -ohjelman seurannassa kerätään ja tuotetaan tietoa oppilaitosten 
kehittämistyöstä sekä avustusta saaneista hankkeista ja niiden tuloksista. 

Seurannassa keskeisiä ovat esimerkiksi Liikkuva opiskelu -ohjelmaan 
rekisteröityneiden oppilaitosten määrä, nykytilan arvioinnin tulokset sekä 

oppilaitosten kehittämistoimenpiteet ja niistä saadut kokemukset ja tulokset.
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LAPPI

POHJOIS- 
SUOMI

ITÄ- 
SUOMI

LÄNSI- JA 
SISÄ-SUOMI

ETELÄ-SUOMI
LOUNAIS- 

SUOMI

LU K U V U O S I  2 0 1 7 – 2 0 1 8 AV U S T U K S E T  2 0 1 7 – 2 0 1 8 
AV I - A LU E I T TA I N

HANKETTA

76 000

LUKIOHANKETTA

18

YHTEISHANKETTA

OPPILAITOSTA

2 500–150 000 €

OPISKELIJAA

AMMATILLISTEN 
OPPILAITOSTEN HANKETTA

HANKKEISSA OLI MUKANA YHTEENSÄ

AVUSTUKSET OLIVAT MÄÄRÄLTÄÄN 

50

30

2

121

185 500 €
4 

hanketta

170 000 €
5 

hanketta

571 500 €
14 

hanketta

206 000 €
5 

hanketta

806 000 €
15 

hanketta

123 300 €
7 

hanketta

YHTEENSÄ
AVUSTUS  2 062 300 €

HANKKEITA  50 
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LAPPI

POHJOIS- 
SUOMI

ITÄ- 
SUOMI

LÄNSI- JA 
SISÄ-SUOMI

ETELÄ-SUOMI
LOUNAIS- 

SUOMI

LU K U V U O S I  2 0 1 8 – 2 0 1 9

HANKETTA

95 000

OPPILAITOSTA

2 800–262 000 €

OPISKELIJAA

HANKKEISSA OLI MUKANA YHTEENSÄ

AVUSTUKSET OLIVAT MÄÄRÄLTÄÄN 

49

124

175 500 €
4 

hanketta

169 000 €
5 

hanketta

769 000 €
14 

hanketta

140 000 €
5 

hanketta

1 029 000 €
14 

hanketta

97 118 €
7 

hanketta

YHTEENSÄ
AVUSTUS  2 379 618 €

HANKKEITA  49 

AV U S T U K S E T  2 0 1 8 – 2 0 1 9 
AV I - A LU E I T TA I N
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Toimintakulttuurin kehittyminen oppilaitoksissa

Toimintakulttuurin kehittymistä oppilaitoksissa on tarkasteltu 
nykytilan arvioinnin osa-alueiden keskiarvoilla� Keskiarvot on 
laskettu hankekauden alussa ja lopussa lukioille ja ammatillisille 
oppilaitoksille (kuvio 2)� Keskiarvoja vertailemalla selviää, että 
seurantakauden aikana kaikki muut osa-alueet ovat kehittyneet 

Kuvio 2. Osa-alueiden keskiarvot ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa. Kunkin osa-alueen keskiarvo on kyseisen osa-alueen 
väittämien keskiarvo. Jos oppilaitos on vastannut yli puoleen osa-alueen väittämistä “ei arvioitavissa”, keskiarvoa ei ole laskettu.

myönteisesti sekä lukioissa että ammatillisissa oppilaitoksissa, 
paitsi toiminnan organisointi -osa-alue ammatillisissa oppilaitok-
sissa� Parhaimman keskiarvon on saanut toiminnan organisointi 
-osa-alue lukioissa hankekauden lopussa�

T O I M I N N A N
O R G A N I S O I N T I O P E T U S O P P I L A I T O S Y H T E I S T Y Ö

AMMATILLINEN
OPPILAITOS

LUKIO

4

2

0

4

2

0

4

2

0
AMMATILLINEN

OPPILAITOS
LUKIO AMMATILLINEN

OPPILAITOS
LUKIO AMMATILLINEN

OPPILAITOS
LUKIO

2,89 2,88 3,19 3,39 2,11 2,81 2,11 2,62 1,92 2,80 2,35 2,87 2,16 2,47 2,19 2,62

2017 2019
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Nykytilan arviointi oppilaitoksille -työkalu

Liikkuva opiskelu -ohjelmassa on kehitetty Nykytilan arviointi 
oppilaitoksille -työkalu, jolla oppilaitokset arvioivat toiminta-
kulttuurinsa tilaa liikkumisen näkökulmasta� Arviointi voidaan 
täyttää oppilaitos-, yksikkö-, toimipiste- tai linjakohtaisesti� 
Arvioinnissa on neljä osa-aluetta: toiminnan organisointi, 
opetus, oppilaitos ja yhteistyö� Jokainen osa-alue koostuu 
5–8 väittämästä, joita arvioidaan asteikolla 0–4 (0=ei lain-
kaan ja 4=toteutuu täysin)� Vastausvaihtoehtona on myös 
”ei arvioitavissa”�

Taulukko 1. Nykytilan arvioinnin täyttäneet kokeiluhankkeissa mukana olleet oppilaitokset.

Nykytilan arvioinnin täytti kokeiluhankekauden alussa 82 
toisen asteen oppilaitosta tai toimipistettä (30 ammattiop-
pilaitosta ja 52 lukiota) ja kauden lopussa 66 oppilaitosta (25 
ammattioppilaitosta ja 41 lukiota) (taulukko 1)� Arvioinnin 
tehneissä oppilaitoksissa opiskelee useita kymmeniä tuhansia 
oppilaita� 

Tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että kaikki kokeiluhank-
keissa mukana olleet oppilaitokset eivät täyttäneet nykytilan 
arviointia� Osa oppilaitoksista täytti arvioinnin hankekauden 
alussa ja lopussa (52), osa vain alussa (30) tai lopussa (14)�

Koulutusorganisaatio Hankekauden alku 
(lukuvuosi 2017–18)

Hankekauden loppu 
(lukuvuosi 2018–19)

Yhteensä

Ammatillinen oppilaitos 30 25 55

Lukio 52 41 93

Yhteensä 82 66 148
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Toiminnan organisointi hyvällä mallilla

Toiminnan organisointi tarkoittaa Liikkuva opiskelu -toiminnan 
järjestämistä oppilaitoksessa� Tavoitteena on jäsentynyt ja koordi-
noitu toiminta, jossa kaikilla on selkeät roolit ja vastuut� Erityisen 
tärkeässä roolissa toiminnan organisoinnissa ovat oppilaitoksen 
johto ja käytännön toimintaa ohjaava tiimi� Opiskelijoiden otta-
minen mukaan toiminnan kehittämiseen on tärkeää�

Toiminnan suuntaamista auttaa sen liittäminen oppilaitoksen 
kokonaisstrategiaan, jolloin se tukee oppilaitoksen perustehtävää, 
eikä ole irrallista hanketoimintaa� Olennaista kehittämistyössä 
on säännönmukaisuus ja jatkuvuus� Apuna oppilaitostasolla voi 
käyttää Johtamisen tarkistuslista -työkalua�

Liikkuva opiskelu -toimintaa on organisoitu oppilaitoksissa koordi-
noidusti: vastuuttamalla, tiimiyttämällä sekä ottamalla opiskelijoita 
mukaan suunnitteluun ja toteuttamiseen� Tiimit ovat kokoontu-
neet säännöllisesti joka toisessa ammatillisessa oppilaitoksessa ja 
kahdessa kolmesta lukiosta� Oppilaitoksen johdon sitoutuminen 
toimintaan on ollut hyvällä tasolla sekä lukioissa että ammatillisissa 
oppilaitoksissa� Ammatillisissa oppilaitoksissa Liikkuva opiskelu 
-toiminnan kirjaaminen toiminta- ja hyvinvointisuunnitelmaan 
on ollut vielä harvinaista� Lukioissa kirjaaminen on ollut huomat-
tavasti yleisempää�

Avustuksen myöntökriteereissä on mainittu, että hankkeella tulee 
olla toimintaa tukeva koordinaatio- ja ohjausrakenne (ohjausryh-
mä, vastuuhenkilö, oppilaitos- ja/tai yksikkökohtainen vastuutiimi 
ja -henkilö, yhteistyörakenne opiskeluterveydenhuollon kanssa)� 
Nämä kirjaukset näkyvät myönteisesti toiminnan organisointi 
-osa-alueen tuloksissa�
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Taulukko 2. Niiden vastaajien osuus, jotka ovat vastanneet toiminnan organisointia koskeviin väittämiin 3 tai 4 
(0=ei lainkaan ja 4=toteutuu täysin).

VÄITTÄMÄT

AMMATILLISET
OPPILAITOKSET LUKIOT

Liikkuva opiskelu -toimintaa koordinoi tiimi tai ryhmä.

 

 
Liikkuva opiskelu -toiminnalle on vastuuhenkilö.
 

 
Liikkuva opiskelu -tiimi kokoontuu säännöllisesti.

 
Opiskelijat ovat säännöllisesti mukana toiminnan 
suunnittelussa ja toteutuksessa.

 
Liikkuva opiskelu -toiminta on kirjattu toiminta- tai 
hyvinvointisuunnitelmaan.

 
Liikkuva opiskelu -toiminnan koordinointiin on
osoitettu resursseja.

 
Koko oppilaitoksen tasolla on ryhmä, joka koordinoi 
Liikkuva opiskelu -toimintaa.

 
Oppilaitoksen johto on sitoutunut Liikkuva opiskelu 
-toimintaan osoittamalla resursseja ja tukea
toiminnalle.

60 % 76 % 85 % 83 %

97 % 96 % 96 % 100 %

60 % 52 % 60 % 66 %

54 % 48 % 68 % 76 %

17 % 28 % 67 % 80 %

96 % 84 % 78 % 93 %

70 % 68 % 77 % 81 %

76 % 80 % 94 % 95 %

2017 2017 20192019
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Opetuksessa kiinnitetty huomiota istumisen 
vähentämiseen ja tauottamiseen

Liikkumisen tuominen osaksi opetustilanteita on oleellinen osa 
Liikkuva opiskelu -toimintaa� Tavoitteena on oppimisen tukemi-
nen liikkumisen avulla� Käytännössä liikkumista voidaan lisätä ja 
istumista vähentää esimerkiksi kalustevalinnoilla, pitkien istumis-
jaksojen tauottamisella ja toiminnallisilla opetusmenetelmillä� 
Liikkumisen avulla voidaan myös huolehtia opetuksen tauotta-
misesta ja tukea palautumista�

Opetuksessa on kiinnitetty huomiota istumisen vähentämiseen 
ja tauottamiseen: seisomapöydät, vaihtoehtoiset istumisen tavat, 
tauot ja toiminnalliset menetelmät ovat yleistyneet kokeiluhan-
kekauden aikana� Myönteinen kehitys näkyy sekä lukioiden että 
ammatillisten oppilaitosten tuloksissa� Ammatillisissa oppilaitok-
sissa opiskelu- ja työergonomia on ollut jo kokeiluhankekauden 
alussa osana opetusta ja opintoja, mutta hankekauden aikana se 
on yleistynyt jonkin verran myös lukioissa� Henkilöstön oman 
liikkumisen tukemiseen on panostettu jokaisessa ammatillisessa 
oppilaitoksessa�
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Taulukko 3. Niiden vastaajien osuus, jotka ovat vastanneet opetusta koskeviin väittämiin 3 tai 4 
(0=ei lainkaan ja 4=toteutuu täysin).

VÄITTÄMÄT

AMMATILLISET
OPPILAITOKSET LUKIOT

Opetustiloissa on seisomapöytiä tai vaihtoehtoisia 
istumisen tapoja (esim. jumppapallo tai satulatuoli).

Opetuksessa vähennetään tai katkaistaan istumista 
ja staattisia työasentoja.

Opetuksessa pidetään liikettä lisääviä taukoja.

Opetuksessa käytetään toiminnallisia menetelmiä, 
jotka vähentävät paikallaan oloa.

Opetuksessa hyödynnetään teknologiaa liikkumisen
lisäämiseksi.

Opiskelu- ja työergonomia on sisällytetty opetukseen 
ja opintoihin.

Osana opintoja voi suorittaa hyvinvointi-, sportti- tai
työkykypassin ja/tai valinnaisia liikuntakursseja.

Opetus- ja muun henkilöstön omaa liikkumista 
tuetaan (esim. liikuntapalvelut tai -setelit, työmatka-
liikunnan tukeminen).

7 % 72 % 32 % 82 %

17 % 48 % 27 % 53 %

10 % 56 % 19 % 36 %

23 % 56 % 25 % 37 %

7 % 24 % 14 % 29 %

80 % 92 % 27 % 42 %

50 % 56 % 75 % 90 %

77 % 100 % 58 % 59 %

2017 2017 20192019
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Liikkumisen mahdollisuudet oppilaitoksissa 
parantuneet

Oppilaitoksen rakenteilla, välineillä ja olosuhteilla on tärkeä mer-
kitys Liikkuva opiskelu -toiminnan mahdollistajina� Tavoitteena 
on, että rakenteet ohjaavat liikkumiseen, ja että välineet ja tilat 
ovat opiskelijoiden ja henkilöstön vapaasti käytettävissä� Erilais-
ten opiskelijoiden ja heidän toiveidensa huomiointi toiminnan 
suunnittelussa on tärkeää�

Opiskelijoilla on kokeiluhankkeiden päättyessä entistä paremmin 
välineitä ja tiloja käytettävissä liikkumiseen opiskelupäivän aikana, 
ja oppilaitoksen liikuntatilat ovat yleisemmin vapaasti käytettävis-
sä� Lisäksi kerhoja tai opiskelijaliikuntaa on tarjolla useammassa 
oppilaitoksessa� Liikkumista on hyödynnetty ryhmäytymisen ja 
yhteisöllisyyden edistämisessä hyvin yleisesti sekä lukioissa että 
ammatillisissa oppilaitoksissa� Opiskelijoiden on ollut mahdollista 
saada yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa liikkumiseensa useas-
sa ammatillisessa oppilaitoksessa, ja lukioistakin joka toisessa� 
Vertaisliikuttajatoiminta on vielä melko harvinaista: joka viides 
ammatillinen oppilaitos ja kaksi viidestä lukiosta on hyödyntänyt 
opiskelijoita vertaisliikuttajina� 
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Taulukko 4. Niiden vastaajien osuus, jotka ovat vastanneet oppilaitosta koskeviin väittämiin 3 tai 4 
(0=ei lainkaan ja 4=toteutuu täysin).

VÄITTÄMÄT

AMMATILLISET
OPPILAITOKSET LUKIOT

Opiskelijoilla on käytettävissä välineitä ja tiloja 
liikkumiseen opiskelupäivän aikana
(esim. pingispöydät ja kuntosali).

Oppilaitoksen liikuntatilat ovat vapaasti käytettävissä 
opiskelupäivän aikana.

Opiskelijoille on tarjolla liikunnallisia kerhoja tai
opiskelijaliikuntaa.

Opiskelijat toimivat vertaisliikuttajina (esim. hyvin-
vointi- tai liikuntatutorit ja kerhojen ohjaajat).

Liikkumista hyödynnetään ryhmäytymisen ja
yhteisöllisyyden edistämisessä.

Oppilaitoksessa on riittävästi pyörätelineitä ja 
suihkumahdollisuus.

Opiskelijoiden on mahdollista saada yksilöllistä 
ohjausta ja neuvontaa liikkumiseen liittyen.

Liikkuva opiskelu -toiminnassa hyödynnetään
tapahtumia ja tempauksia.

MAAL I

36 % 80 % 71 % 97 %

20 % 56 % 52 % 69 %

27 % 64 % 28 % 49 %

10 % 20 % 27 % 39 %

43 % 76 % 50 % 80 %

60 % 68 % 72 % 78 %

30 % 68 % 40 % 49 %

57 % 88 % 58 % 88 %

2017 2017 20192019
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Yhteistyön kehittämisessä on päästy alkuun

Liikkuva opiskelu -toiminnan ympärille kannattaa rakentaa yhteis-
työverkosto� Tavoitteena on yhteisen ymmärryksen ja tietoisuu-
den lisääminen oppilaitoksessa sekä mahdollisuuksien avaaminen 
aktiivisemman toimintakulttuurin kehittämiseksi� Käytännössä 
tämä voi tarkoittaa uusien foorumeiden ja kohtaamisten löytä-
mistä toiminnan edistämiseksi� Liikkuva opiskelu -toiminnassa 
kannattaa hyödyntää myös muiden tahojen, kuten järjestöjen, 
osaamista�

Yhteistyön tekeminen Liikkuva opiskelu -toimintaa tukevissa 
asioissa on yleistynyt hieman kokeiluhankekauden aikana� Oppilai-
toksen sisäistä yhteistyötä tehdään kahdessa kolmesta oppilaitok-
sesta, mutta opiskeluhuolto tai -terveydenhuolto osallistuu vielä 
harvoin Liikkuva opiskelu -toimintaan� Lähes jokaisessa lukiossa 
henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua Liikkuva opiskelu 
-toimintaa tukevaan koulutukseen, kun taas ammatillisissa oppilai-
toksissa kahdessa viidestä� Ulkopuolisten tahojen kanssa on tehty 
yhteistyötä kahdessa kolmesta ammatillisesta oppilaitoksesta ja 
joka toisessa lukiossa�
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Taulukko 5. Niiden vastaajien osuus, jotka ovat vastanneet yhteistyötä koskeviin väittämiin 3 tai 4 
(0=ei lainkaan ja 4=toteutuu täysin).

VÄITTÄMÄT

AMMATILLISET
OPPILAITOKSET LUKIOT

Oppilaitoksessa tehdään yhteistyötä Liikkuva
opiskelu -toiminnassa (esim. opiskelijoiden kanssa,
yli oppiaine- tai hallinnollisten rajojen).

Opiskeluhuolto tai -terveydenhuolto osallistuu 
Liikkuva opiskelu -toimintaan (esim. neuvonta, 
suunnittelu ja asiantuntijuus).

Oppilaitoksen henkilöstöllä on mahdollisuus
osallistua Liikkuva opiskelu -toimintaa
tukevaan koulutukseen.

Oppilaitoksessa tehdään yhteistyötä
Liikkuva opiskelu -toiminnassa muiden
oppilaitosten kanssa.

Oppilaitoksessa tehdään yhteistyötä Liikkuva
opiskelu -toiminnassa muiden ulkopuolisten
tahojen kanssa (esim. kunta, järjestöt ja yritykset).

40 % 68 % 36 % 66 %

10 % 36 % 14 % 24 %

50 % 40 % 72 % 93 %

33 % 32 % 38 % 58 %

30 % 64 % 43 % 51 %

2017 2017 20192019
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Yhteenveto

Toisen asteen oppilaitokset ovat päässeet alkuun aktiivisen toimin-
takulttuurin kehittämisessä kahden kokeiluhankevuoden aikana� 
Tämä näkyy liikkumisen mahdollisuuksien kohentumisena� 

Ammatillisten oppilaitosten haasteena liikkumisen edistämisessä 
on esimerkiksi organisaatioiden suuri koko, toimipisteiden sijainti 
eri paikoissa, erilaiset osaamisalat ja se, että opiskelu tapahtuu 
osittain oppilaitoksen ulkopuolella� Lukioissa opetus tapahtuu 
yleensä yhdessä paikassa ja kaikki opiskelijat opiskelevat pää-
asiassa samoja aineita� Ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden 
toimintakulttuurien erot on otettava huomioon toimenpiteiden 
kohdentamisessa� 

Jatkotyössä huomioitavaa:

• toiminta kiinteämmin osaksi oppilaitoksen arkea

• opiskelijoiden osallisuuden kehittäminen

• henkilökunnan ja opiskelijoiden välinen yhteistyö 
toimintakulttuurin kehittämiseksi

• strateginen johtaminen: läpäisevä periaate, jotta toiminta ei 
jää irralliseksi hankkeeksi�

Aktiivisen toimintakulttuurin kehittämisessä oleellista on toimin-
nan kytkeminen oppilaitoksen strategiaan, ja strategian jalkautta-
minen rakentamalla tietoista yhteistyötä� Esimerkiksi terveyden-
huollon kanssa tehtävä yhteistyö on olennaista vähän liikkuvien 
opiskelijoiden tukemiseksi�
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Hanketoiminta kokeilukauden aikana

Koordinaattoreiden rooli hankkeissa

Liikkuva opiskelu -koordinaattoreiden vastuulla on ollut tyypil-
lisesti hankkeiden koordinaatiotehtäviä, yhteistyötä, toiminnan 
organisointia ja hallinnointia� Konkreettisesti näihin tehtäviin on 
kuulunut kouluttamista, henkilökunnan ja opiskelijoiden ohjaamis-

ta ja neuvontaa, viestintää, toiminnan ja tapahtumien järjestämistä, 
hankintojen tekemistä, talousseurantaa ja raportointia� Koordi-
naattoreiden työnkuvat ja työaika ovat vaihdelleet eri hankkeis-
sa� Koordinaattoreiden hanketyöaika oli lukuvuonna 2018–2019 
keskimäärin 192 tuntia/lukuvuosi� Työajan organisointi hankkeessa 
on esitetty kuviossa 3�

Kuvio 3. Koordinaattoreiden työaika kokeiluhankkeissa.

M I T E N  O M A  T Y Ö A I K A S I  H A N K K E E S S A  O N  O R G A N I S O I T U ?

34 %
23 % 26 %

17 %
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vaihtoehto

Teen lisätyötä,
josta maksetaan
erillinen korvaus

Hanketyö sisältyy
normaaliin työaikaani eikä 

siitä makseta erillistä 
korvausta

Hanketyö sisältyy
normaaliin työaikaani ja
siitä maksetaan erillinen 

korvaus
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Hankekysely

Liikkuva opiskelu -kokeiluhankkeille toteutettiin seurantaky-
sely lukuvuoden 2018–2019 päätteeksi� Kyselyllä kartoitettiin 
lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien Liikkuva opiskelu 
-hankkeiden toteutumista� Kyselyyn vastasi 43 hanketta, joista 
23 oli lukiohankkeita, 14 ammatillisen koulutuksen hankkeita 
ja kuusi ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishankkeita� 
Puuttuvista vastauksista viisi oli Pohjois-Suomen aluehallinto-
viraston ja yksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 
alueelta� Vastaajista 14 oli hankkeen hallintohenkilöitä, 27 hank-
keen käytännön toimijoita ja 2 koko hankkeesta vastaavia� 
Liikkuva opiskelu -toimenpiteisiin osallistuneita opiskelijoita 
raportoitiin 59 727� Näistä lukioissa opiskeli 22 439 (12 762 
naista ja 9 677 miestä) ja ammatillisissa oppilaitoksissa 37 288 
(17 638 naista ja 19 650 miestä)�

Koordinaattorikysely

Liikkuva opiskelu -koordinaattorikysely toteutettiin huhti-
kuussa 2019� Kyselyn tavoitteena oli selvittää Liikkuva opis-
kelu -kokeiluhankkeiden organisointia, koordinaattoreiden 
roolia paikallistasolla sekä hanketyössä koettuja onnistumisia 
ja vaikeuksia� Kyselyyn vastasi 44 koordinaattoria� Vastaajista 
yhdeksän oli hankkeen hallintohenkilöitä, 21 käytännön toimi-
joita ja 14 koko hankkeesta vastaavia�
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Hankkeiden onnistumiset ja vaikeudet

Hankkeiden yleisimpiä onnistumisia olivat erilaiset toteutuneet 
toimenpiteet ja tapahtumat� Hankekoordinaattorit kuvailivat 
onnistumisina erilaisia tapahtumia ja tempauksia, väli- ja hyp-
pytuntiliikuntaa sekä kerhotoimintaa� Välinehankinnat ja olo-
suhdemuutokset nähtiin opiskelijoita aktivoivina toimenpiteinä� 
Toiminnalliset opetusmenetelmät ja istumisen vähentäminen oli 
koettu myönteisiksi�

Henkilökunnan sitoutuminen ja aktiivisuus olivat monissa oppi-
laitoksissa lisääntyneet hankkeen edetessä, mikä oli vaikuttanut 
merkittävästi hankkeiden onnistumisiin� Erilaiset henkilöstön 
koulutukset olivat yksi merkittävä keino hankkeiden edistämi-
sessä� Koordinaattorin tai hanketyöntekijän onnistunut roolitus, 
osaaminen ja innostus sekä opiskelijoiden ideat, roolit ja osallisuus 
olivat tärkeitä tekijöitä monien toimenpiteiden onnistumiselle� 

Hankkeissa koetut vaikeudet ja epäonnistumiset liittyivät usein 
organisointiin ja henkilökunnan osallisuuteen� Haasteita koet-
tiin toimijoiden työajan järjestämisessä, johdon ja henkilöstön 
sitoutumisessa, opiskelijoiden mukaan saamisessa ja opettajien 
motivoinnissa ja asenteissa� Syiksi vaikeuksille ja epäonnistumisille 

kuvailtiin sisäisen yhteistyön takkuamista, järjestelmien kankeutta 
ja byrokratiaa, työaikapulaa ja kiirettä, johdon sitoutumattomuutta 
sekä henkilökunnan asenteita, tottumuksia ja kuormittuneisuutta�

Kaksi kolmasosaa hankkeista on toteutunut suunnitellulla tavalla 
ja kymmenesosa jopa suunniteltua laajempana� Vajaa neljäsosa 
hankkeista on toteutunut suunniteltua suppeampana� Suppeam-
pina toteutuneissa hankkeissa oli jäänyt yleisimmin toteuttamatta 
yksittäinen suunniteltu toimenpide, tapahtuma tai koulutus�

Yhteistyökumppanit tärkeä osa hanketta

Liikkuva opiskelu -hankkeissa on tehty sekä satunnaista että jatku-
vaa yhteistyötä useiden eri yhteistyökumppaneiden kanssa (kuvio 
4)� Hanketoimijat näkevät paikallisten urheiluseurojen, kunnan eri 
hallinnonalojen, yksityisten palveluntarjoajien, liikunnan aluejär-
jestöjen ja muiden oppilaitosten kanssa tehdyn satunnaisenkin 
yhteistyön tärkeänä osana hanketta� Yhteistyökumppanit ovat 
esimerkiksi järjestäneet koulutusta, lajikokeiluja, liikuntavuoroja 
ja liikunnallisia tapahtumia� Puolet hankkeista teki jatkuvaa yh-
teistyötä opiskelu- tai terveydenhuollon kanssa�
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Kuvio 4. Hankkeissa toteutunut yhteistyö.

Opiskeluhuolto tai -terveydenhuolto

Yksityiset palveluntuottajat

Kunnan/kaupungin eri hallinnonalta 
(liikuntatoimi, sote, tekninen toimi, 

työvoimahallinto, sivistystoimi…)

Työyhteisö, kunnan/
kaupungin hallinnonalat

Liikunnan aluejärjestöt

Valtakunnalliset liikuntaohjelmat

Muut toisen asteen oppilaitokset

Paikalliset urheiluseurat

Liikunta- ja urheiluopistot

Lajiliitot

Yliopistot/korkeakoulut

Paikalliset kansanterveysjärjestöt

Valtakunnalliset kansanterveysjärjestöt

Puolustusvoimat

0% 20% 40% 60% 80% 100%

JATKUVAA YHTEISTYÖTÄ EI LAINKAAN YHTEISTYÖTÄKERTALUONTEISTA/
SATUNNAISTA YHTEISTYÖTÄ

51 42 7

42 56 2

37 58 5

33 40 28

30 51 19

28 37 35

26 51 23

23 63 14

9 42 49

5 30 65

5 21 74

37 63

35 65

19 81
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Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus paremmin 
huomioon jo hankkeen suunnittelussa

Viidessä eri hankkeessa oli kirjattu tavoitteisiin sukupuolinäkökul-
ma ja maahanmuuttajataustaisten naisten liikunnan lisääminen� 
Muutamissa hankkeissa oli huomioitu naisten heikompi osallistu-
minen ohjattuun liikuntaan� Sukupuolinäkökulma oli huomioitu 
järjestämällä naisille tai maahanmuuttajataustaisille naisille toimin-
taa� Vaikutuksia oli tarkasteltu lähinnä seuraamalla osallistujien 
sukupuolijakaumaa� Suuressa osassa vastauksia todettiin, että 
toiminta on ollut kaikille avointa tai että siinä on noudatettu tasa- 
arvosuunnitelmaa ilman konkreettisia esimerkkejä� 

Yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoitti monille vastaajille sitä, 
että hankkeen toiminnot ovat kaikille opiskelijoille suunnattua 
avointa toimintaa� Muutamissa hankkeissa yhdenvertaisuutta 
edistettiin maksuttomuudella ja monipuolisella tarjonnalla sekä 
ottamalla maahanmuuttajataustaiset mukaan suunnitteluun ja 
liikuntatutor-toimintaan� 

Saavutettavuutta oli edistetty käyttämällä monipuolisesti erilaisia 
some-tilejä ja verkkoalustoja hankeviestinnässä� Yksi vastaaja 
mainitsi ruudunlukuohjelman toimivuuden vastauksessaan� Esteet-
tömyys huomioitiin hankkeissa pääasiassa pyrkimyksenä tarjota 
kaikille soveltuvia välineitä ja toimintaa� Yhdessä hankkeessa oli 
järjestetty tapahtumapäivä, jossa opiskelijat pääsivät kokeilemaan 

vammaisurheilulajeja� Kaksi vastaajaa edusti erityistä tukea tar-
vitsevien oppilaitoksia, joiden kaikessa toiminnassa esteettömyys 
on periaatteellinen lähtökohta� 

Tasa-arvon ja sukupuolinäkökulman huomiointi, yhdenvertaisuus 
sekä saavutettavuus ja esteettömyys ovat tärkeitä läpileikkaavia 
yhteiskunnallisia arvoja� Tyypillistä on, että nämä arvot huomioi-
daan puutteellisesti hanketyön suunnittelussa, toteutuksessa ja 
arvioinnissa� Hankkeet usein yliraportoivat näiden osa-alueiden 
huomiointia� Liikkuva opiskelu -hankekyselyn tulokset vahvistavat 
havaintoa� Hankkeiden ohjauksen puolesta olisikin tärkeää tarjota 
hankkeille jo suunnitteluvaiheeseen työkaluja näiden arvojen 
huomiointiin�

Hankkeiden jatko ja toimenpiteiden 
vakiinnuttaminen

Liikkuva opiskelu -hankkeiden tärkeimmät jatkotoimenpiteet ja ke-
hittämiskohteet liittyvät toiminnan vakiinnuttamiseen, toiminnan 
kehittämiseen sekä opiskelijoiden rooliin� Valtaosassa hankkeita 
pidettiin hanke- ja koordinaattorikyselyjen perusteella saatua 
avustussummaa riittävänä suunnitellun toiminnan toteuttami-
seen� Kyselyjen perusteella joka toisessa hankkeessa uskotaan 
kehitettyjen ja kokeiltujen toimintamuotojen vakiintuvan pysyväksi 

37



osaksi oppilaitosten toimintaa� Vain pieni osa hankkeista pitää 
vakiintumista melko epätodennäköisenä�

Liikkuva opiskelu -toimintaa vakiinnutetaan hankekyselyn vastaus-
ten perusteella henkilöstökoulutuksilla, joiden ansiosta lisäänty-
neellä tietotaidolla toimintatavat juurtuvat arkeen� Opiskelijoiden 
osallisuus nähdään tärkeänä toiminnan jatkuvuuden kannalta, ja 
vuosittaisilla liikuntatutoreiden koulutuksilla aktiivisten toimijoiden 
rooli aiotaan säilyttää� Välinehankinnat ja oppimisympäristöjen 
muutokset koetaan toimintaa vakiinnuttavina elementteinä� Yh-
teistyötä jatkamalla useat hankkeet pyrkivät saamaan sekä ulkoiset 
että sisäiset toimijat pysymään mukana toiminnassa jatkossakin�

Edellä mainittujen lisäksi hankkeissa on luotu Liikkuva opiskelu 
-tiimejä, käyty keskusteluja johdon ja henkilökunnan kesken sekä 
opiskelijoiden kanssa� Joissakin hankkeissa Liikkuva opiskelu -toi-
minta on kirjattu tai sitä on suunniteltu lisättäväksi oppilaitosten 
toimintasuunnitelmaan tai strategiaan� Toimintoja on myös kirjat-
tu talousarvioon tai vuosikalenteriin� Edelleen melko harvat mai-
nitsivat toiminnan kirjaamisen osana toiminnan vakiinnuttamista� 

Yhteenveto

• Hankkeiden onnistumisia ovat olleet erilaiset toteutuneet 
toimenpiteet, mutta toiminnan organisointi ja henkilöstön 
sitouttaminen ovat tuoneet haasteita matkan varrella�

• Hankkeissa on toteutettu yhteistyötä monenlaisten yhteis-
työkumppaneiden kanssa� Satunnainenkin yhteistyö näh-
dään arvokkaana�

• Tasa-arvo, yhdenvertaisuus, saavutettavuus ja esteettömyys 
tulisi huomioida nykyistä paremmin hankesuunnitelmissa, 
toimenpiteissä ja arvioinnissa� Hankkeet tarvitsevat ohjausta 
näissä asioissa�

• Liikkuva opiskelu -hankkeiden tärkeimmät jatkotoimenpi-
teet ja kehittämiskohteet liittyvät toiminnan vakiinnuttami-
seen, toiminnan kehittämiseen sekä opiskelijoiden rooliin� 
Joka toisessa hankkeessa uskotaan kehitettyjen toiminta-
muotojen juurtumiseen osaksi oppilaitosten toimintaa�
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Liikettä voidaan lisätä opiskelupäivään muun muassa muokkaa-
malla olosuhteita, käyttämällä toiminnallisia opetusmenetelmiä, 
tarjoamalla opiskelijoille oppilaitoksen liikuntatiloja omaehtoiseen 
käyttöön tai järjestämällä vertaisohjattua toimintaa� Oppilaitoksen 
liikettä lisäävät toimenpiteet tavoittavat opiskelijat tasapuolisesti� 
Tutkimusten mukaan koulupäivän aikaisella liikunnalla on suurin 
merkitys vähän liikkuville oppilaille (Jussila ym� 2016; Tammelin 
ym� 2016)� Jotta liikettä lisäävät toimenpiteet olisivat opiskelijoille 
mielekkäitä ja heitä motivoivia, on tärkeää tietää, mitä opiskelijat 
ajattelevat liikunnasta ja sen lisäämisestä opiskelupäivään�

Opiskelijat suhtautuvat liikkumisen 
lisäämiseen myönteisesti

Kyselytutkimuksen mukaan opiskelijoiden suhtautuminen liikun-
taan ja liikkumiseen oli yleisesti myönteinen, ja 75 prosenttia opis-
kelijoista haluaisi liikkua nykyistä enemmän� Vähän liikkuvistakin 

Opiskelijoiden ja henkilöstön kokemuksia 
Liikkuva opiskelu -toiminnasta

Kysely opiskelijoille

Opiskelijan fyysinen aktiivisuus, toimintakyky ja hyvinvointi 
-tutkimuksessa 2018–2019 (kuvattu sivulla 50) selvitettiin kyse-
lyn avulla toisen asteen opiskelijoiden mielipiteitä liikkumisesta 
ja sen lisäämisestä opiskelupäivään� Kyselyyn osallistui 888 alle 
21-vuotiasta opiskelijaa eri puolelta Suomea� Opiskelijoista 
352 opiskeli lukiossa ja 536 ammatillisessa oppilaitoksessa� 
Tuloksissa tarkasteltiin eroja lukiolaisten ja ammattiin opis-

opiskelijoista 81 prosenttia haluaisi liikkua nykyistä enemmän� 
Vain 9 prosenttia opiskelijoista vastasi, ettei pidä liikunnasta tai 
liikkumisesta� 

Liikunnalla nähtiin hyötyjä� Tutkimukseen vastanneista opiskelijois-
ta yli puolet koki, että liikunta tukee opiskelua ja kaksi kolmesta 
koki, että liikunta on välttämätöntä kunnossa pysymisen kannalta� 
Liikunnan harrastamisen esteinä nähdään ajan riittämättömyys 
ja sopivien liikuntapaikkojen sijainti liian kaukana� Opiskelijoista 
69 prosenttia vastasi, että aikaa liikuntaan on riittävästi� Miehet 
vastasivat naisia useammin, että aikaa on riittävästi liikuntaan� 
Vähän liikkuvista opiskelijoista kolme viidestä oli sitä mieltä, että 
aikaa liikkumiseen on riittävästi� Vähän liikkuvista opiskelijoista 
viidenneksen mielestä sopivat paikat liikkumiseen sijaitsevat liian 
kaukana�

Lukiolaiset suhtautuivat hieman ammattiin opiskelevia myöntei-
semmin erilaisiin opiskelupäivän aikaisiin liikettä lisääviin toimen-
piteisiin� Liikkumista lisäävät olosuhteet ja välineet oppilaitoksen 

kelevien, naisten ja miesten sekä vähän ja enemmän liikkuvien 
opiskelijoiden välillä� Tutkimukseen osallistuneista lukiolaisista 
vähän liikkuvia oli 18 prosenttia ja ammatillisessa oppilaitok-
sessa opiskelevista 36 prosenttia� Tässä tutkimuksessa vähän 
liikkuvaksi määriteltiin opiskelija, joka raportoi liikkuvansa 
vähintään 60 minuuttia 0–2 päivänä viikossa�
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Taulukko 6. Opiskelupäivään liikettä lisäävien toimenpiteiden mielekkyys lukiolaisilla ja ammattiin opiskelevilla naisilla ja miehillä. 
Niiden opiskelijoiden osuudet (%), joiden mielestä toimenpiteen mielekkyys on hyvä tai erittäin hyvä.

tiloissa ja pihoilla (70 %) nousivat opiskelijoiden vastauksissa mie-
lekkäimmiksi liikettä lisääviksi toimenpiteiksi� Seuraavaksi eniten 
kannatusta sai mahdollisuus käyttää oppilaitoksen liikuntatiloja 
opiskelupäivän aikana (64 %)� Naisopiskelijat kokivat miesopiske-
lijoita mielekkäämpänä toiminnalliset opetusmenetelmät, taukolii-
kunnan oppitunneilla, vaihtoehtoiset tavat istua ja mahdollisuuden 
yksilölliseen liikuntaneuvontaan� (Taulukko 6�)

Enemmän liikkuvat pitivät opiskelupäivään liikuntaa lisääviä toi-
menpiteitä mielekkäämpinä kuin vähemmän liikkuvat� Toisaalta 

yli puolet vähän liikkuvista piti oppilaitoksen olosuhteiden ke-
hittämistä, liikuntatilojen käyttömahdollisuutta ja vaihtoehtoisia 
istumistapoja vähintään hyvänä toimenpiteenä� (Taulukko 7�)

Kun suunnitellaan liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämistä 
oppilaitoksessa, on tärkeää ottaa opiskelijat mukaan jo toiminnan 
suunnitteluvaiheessa� Lisäksi on tärkeä huomioida opiskeluala ja 
sen erityispiirteet� 

57 67 48 62 71 52 59

43 54 34 58 67 47 49

43 48 39 63 70 55 51

59 71 49 74 84 62 65

62 65 59 82 81 84 70

26 28 25 42 48 35 33

54 61 49 80 84 76 64

26 28 24 35 44 25 29

37 46 29 53 63 43 44

LUKIOLAISET

Istumisen vähentämiseen
toiminnallisia opetusmenetelmiä

Taukoliikunta oppitunneilla

Mahdollisuus seisomatyöskentelyyn

Vaihtoehtoiset tavat istua

Liikkumista lisääviä olosuhteita
ja välineitä koulussa

Vertaisliikuttaminen

Mahdollisuus käyttää liikuntatiloja

Liikunnalliset kerhot

Yksilöllinen liikuntaneuvonta

%

VÄITTEET

AMMATTIIN OPISKELEVAT

YHTEENSÄ
KAIKKI

Yht. Yht.Naiset NaisetMiehet Miehet
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Taulukko 7. Vähän liikkuvien ja enemmän liikkuvien opiskelijoiden arvio opiskelupäivään 
liikettä lisäävien toimenpiteiden mielekkyydestä. Niiden opiskelijoiden osuudet (%),  
joiden mielestä toimenpiteen mielekkyys on hyvä tai erittäin hyvä.

Istumisen vähentämiseen
toiminnallisia opetusmenetelmiä

Taukoliikunta oppitunneilla

Mahdollisuus seisomatyöskentelyyn

Vaihtoehtoiset tavat istua

Liikkumista lisääviä olosuhteita
ja välineitä koulussa

Vertaisliikuttaminen

Mahdollisuus käyttää liikuntatiloja

Liikunnalliset kerhot

Yksilöllinen liikuntaneuvonta

VÄHÄN LIIKKUVAT
(60 min päivässä 0–2 krt / vko)

ENEMMÄN LIIKKUVAT
(60 min päivässä 3–7 krt / vko)

50 62

39 53

43 54

58 68

62 73

26 35

55 68

23 32

39 46

%
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Opiskelijoiden kokemuksia osallisuudesta ja 
vaikutusmahdollisuuksia

Opiskelijahaastatteluiden perusteella Liikkuva opiskelu -toiminta 
näkyy oppitunneilla hyvin vaihtelevasti� Opiskelijoiden mukaan 
opettajien toiminnassa on eroja� Haastatellut lukio-opiskelijat 
tunsivat kaikki ainakin yhden opettajan, joka käytti toiminnalli-
sen opetuksen keinoja, tauotti opetusta tai istumista, hyödynsi 
lähiympäristöjä opetuksessa tai piti taukojumppia oppitunneilla� 
Useimmiten mainittiin kieltenopettaja, terveystiedon opettaja tai 
biologian ja maantiedon opettaja�

Haastatellut opiskelijat kokivat, että joskus heidän tekemänsä 
parannusehdotukset olivat opettajien intresseistä, innostumises-
ta ja viitsimisestä kiinni – ei niinkään ehdotusten hyvyydestä tai 
huonoudesta� Kaikkiin ehdotuksiin ei suhtauduttu samalla tavalla, 
joten toisinaan opiskelijoiden näkökulma jäi huomioimatta�

Opiskelijat kokivat, että toisaalta he saavat paljon vastuuta ja 
vapautta, mutta kuitenkaan heihin ei täysin luoteta� Tämä ilmeni 
esimerkiksi siten, että opiskelijoilta rajattiin pääsyä tiloihin tai vä-
lineisiin� Opiskelijoiden mukaan henkilökunnan puolella pelätään 
välineiden varastamista ja ilkivaltaa, mikä esti välineiden käyttöä� 
Opiskelijat olivat myös suunnitelleet tapahtumia, joita ei koskaan 
toteutettu, koska asia oli jäänyt junnaamaan henkilöstön osalta� 

Luokkiin tehdyt kalustemuutokset aiheuttivat opiskelijoissa risti-
riitaisia ajatuksia, vaikka he ymmärsivätkin, että tarkoituksena oli 
lisätä fyysistä aktiivisuutta ja vähentää istumista� Monet opiskelijat 
vierastivat ajatusta seisten työskentelystä� Opiskelijat kertoivat, 
että opiskelijat ylipäätään käyttivät seisomapöytiä harvoin seisten� 
Sen sijaan niiden ääressä istuttiin� Syynä tähän pidettiin sitä, ettei 
seisten työskentely ole yleistä� Opiskelijat pitivät outona ajatusta, 
että luokassa vain pari ihmistä työskentelee seisten muiden is-
tuessa� Opetuksessa olisikin kiinnitettävä huomiota siihen, miten 
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opiskelijoita kannustetaan ja ohjataan työskentelemään, 
jotta fyysisesti aktiivisempi opiskelu koettaisiin normaalina�

Useimmissa hankkeissa on ollut liikuntatutor-toimintaa, 
minkä kautta opiskelijoilla on ollut mahdollisuus osallistua 
toimintaan aktiivisina toimijoina� Opiskelijahaastatteluiden 
perusteella vaikutti siltä, että joskus opiskelijoiden osal-
lisuus ja vaikutusmahdollisuudet ovat olleet näennäisiä, 
vaikka liikuntatutoreilla on nimetty rooli opiskeluyhteisössä� 
Lähes kaikki koordinaattorit raportoivat, että opiskelijat 
ovat päässeet osallistumaan Liikkuva opiskelu -toiminnan 
suunnitteluun ja toteutukseen� Opiskelijoiden kokemaa 
osallistamisen näennäisyyttä tulisi pyrkiä muuttamaan an-
tamalla opiskelijoille aidosti mahdollisuuksia suunnitella ja 
toteuttaa toimintaa� Yhteisymmärryksen luomiseen tarvi-
taan myös selkeää viestintää ja pelisääntöjä opiskelijoiden 
ja henkilökunnan välille�

Opiskelijahaastattelut

Opiskelijahaastattelut toteutettiin huhti–toukokuussa 
2019� Haastatteluiden tavoitteena oli saada tietoa siitä, 
mitä opiskelijat ovat tehneet osana Liikkuva opiskelu 
-hanketta ja millaisia havaintoja heillä oli oppilaitoksen 
toimintakulttuurista� Haastatteluiden avulla haluttiin myös 
nostaa esiin hyviä käytäntöjä sekä tuoda esiin opiskelijoi-
den ääntä ja osallisuutta�

Opiskelijahaastatteluihin valittiin opiskelijoita sellaisista 
Liikkuva opiskelu -hankkeista, joiden hankesuunnitelmissa 
korostettiin opiskelijoiden osallisuutta ja aktiivista roolia� 
Haastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina kolmella 
eri paikkakunnalla� Haastatteluita oli yhteensä neljä ja 
haastateltavia 18� Yksi haastattelu toteutettiin ammat-
tioppilaitoksessa, jossa haastateltavat olivat kolmesta eri 
yksiköstä ja kolmelta eri alalta� Kolme haastattelua toteu-
tettiin lukioissa� Haastatelluista 13 oli naisia ja 5 miehiä�
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Liikkuva opiskelu -toiminta
näkyy oppilaitoksessamme.

Liikkuva opiskelu -toiminnasta
puhutaan henkilöstön kesken.

Oppilaitoksen johto tukee
Liikkuva opiskelu -toimintaa.

Oppilaitoksessamme opiskelijoita osallistetaan 
aktiivisesti Liikkuva opiskelu -toimintaan.

Olen kokenut Liikkuva opiskelu -toiminnan 
hyödyllisenä oppilaitoksessamme.

AMMATILLISET
OPPILAITOKSETVÄITTÄMÄ LUKIOT

61

44

47

47

52

85

78

88

74

76

 %

Henkilöstön asenneilmapiiri opiskelupäivän 
liikkumisen lisäämiseen on myönteinen

Henkilöstökyselyn perusteella asenneilmapiiri liikkumisen lisäämis-
tä kohtaan on toisen asteen oppilaitoksissa erittäin myönteinen� 
Yli 90 prosenttia henkilöstöstä kokee opiskelupäivän aktivoinnin 
tarpeelliseksi ja liikkumisen opiskelupäivän aikana edistävän opis-
kelijoiden oppimista ja viihtyvyyttä oppilaitoksessa� Kolme neljästä 
on huolissaan opiskelijoiden tulevasta työkyvystä�

Valtaosa vastaajista on kuullut oppilaitoksensa Liikkuva opiskelu 
-toiminnasta� Lukioissa neljällä viidestä ja ammatillisissa oppi-

laitoksissa kolmella viidestä on kokemuksia Liikkuva opiskelu 
 -toiminnasta� Kolme neljästä on osallistunut toimintaan lukiois-
sa ja noin puolet ammatillisissa oppilaitoksissa� Puolet lukioiden 
ja kolmannes ammatillisten oppilaitosten vastaajista on saanut 
koulutusta opiskelijoiden liikkumisen edistämiseksi�

Yleisesti ottaen henkilöstön kokemukset ovat lukiossa myöntei-
sempiä verrattuna ammatillisiin oppilaitoksiin�

Taulukko 8. Henkilöstön kokemuksia Liikkuva opiskelu -toiminnasta. Luvut kuvaavat väittämistä samaa mieltä olevien prosenttiosuuksia.
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Noin puolet vastaajista kokee, että Liikkuva opiskelu -toiminta 
edistää henkilöstön hyvinvointia� 20 prosenttia lukion ja seitsemän 
prosenttia ammatillisten oppilaitosten vastaajista kokee toiminnan 
lisäävän henkilöstön työtaakkaa� 

Joka kolmas opettaja hyödyntää toiminnallisia menetelmiä useim-
milla tai kaikilla tunneilla� Lähes puolet katkaisee opiskelijoiden 
pitkiä istumisjaksoja ja noin kolmannes mahdollistaa taukoliikun-
nan useimmilla tai kaikilla tunneilla� Lukion opettajista joka kolmas 
on muokannut opetustilaa toiminnallisuutta tukevaksi esimerkiksi 
tila- ja kalusteratkaisuilla�

Kysely oppilaitosten henkilöstölle

Liikkuva opiskelu -kokeiluhankkeiden oppilaitosten 
henkilöstölle tehtiin kysely keväällä 2018 (Kämppi ym� 
2018), kun hankkeet olivat olleet käynnissä kahdeksan 
kuukautta� Kyselyn tavoitteena oli selvittää toisen asteen 
oppilaitosten henkilöstön näkemyksiä liikkumisen lisää-
misestä opiskelupäivään ja kokemuksia Liikkuva opiskelu 
-toiminnasta� Vastauksia saatiin yhteensä 26 lukiosta ja 
18 ammatillisesta oppilaitoksesta� Kyselyyn vastasi 572 
henkilöä, joista 66 prosenttia oli naisia, 32 prosenttia oli 
miehiä ja kaksi prosenttia ei halunnut kertoa sukupuol-
taan� Vastaajista 40 prosenttia työskenteli lukioissa ja 
60 prosenttia ammatillisissa oppilaitoksissa� Suurin osa 
vastaajista oli opetustyötä tekeviä (472)� Hankkeet ja osa 
oppilaitoksista saivat yhteenvedon omista vastauksistaan 
hyödynnettäväksi hanketyössä�

Yhteenveto

• Opiskelijoista neljä viidestä haluaisi liikkua nykyistä 
enemmän�

• Opiskelijoiden mielestä oppilaitoksen liikkumista tukevat 
olosuhteet ja välineet sekä mahdollisuus käyttää liikunta-
tiloja ovat mielekkäimmät keinot lisätä liikettä opiskelu- 
päivään�

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

• Valtaosa henkilöstöstä kokee opiskelupäivän aktivoinnin 
tarpeelliseksi ja liikkumisen opiskelupäivän aikana edistävän 
opiskelijoiden oppimista ja viihtyvyyttä oppilaitoksessa�

• Henkilöstöstä kolme neljästä on huolissaan opiskelijoiden 
tulevasta työkyvystä�

• Noin puolet henkilöstöstä kokee, että Liikkuva opiskelu 
-toiminta edistää henkilöstön hyvinvointia�

• Yhteisymmärryksen luomiseen henkilöstön ja opiskelijoiden 
välille tarvitaan viestintää ja vuorovaikutusta�
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Opiskelijoiden fyysinen aktiivisuus, 
toimintakyky ja hyvinvointi 

Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä. Se vaikuttaa opintojen sujumiseen, 
tuloksiin sekä opiskelijan ja yhteisön hyvinvointiin. Fyysinen aktiivisuus 

edesauttaa oppimista ja hyvinvointia monin eri tavoin. 
Siksi aktiivisuuden lisääminen voidaan oppilaitoksissa nähdä 

nimenomaan mahdollisuutena.

Aktiivisuudella opiskelukykyä 
Opiskelijan fyysinen aktiivisuus, toimintakyky ja hyvinvointi -kyse-
lytutkimuksen mukaan fyysisesti aktiivisia, eli 5–7 päivänä viikossa 
vähintään tunnin liikkuvia, on lukiolaisista noin neljä kymmenestä 
ja ammattiin opiskelevista noin kolme kymmenestä (kuvio 5B)� 

Vähän, eli 0–2 päivänä viikossa, liikkuvia on lukiolaisista lähes vii-
dennes ja ammattiin opiskelevista reilu kolmannes (kuvio 5A)� 
(LIKES-tutkimuskeskus 2019�)
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9. LUOKKA AMMATILLINEN

OPPILAITOS
LUKIO 9. LUOKKA AMMATILLINEN

OPPILAITOS
LUKIO

A )  0 – 2  P V B )  5 – 7  P V

MIEHET NAISET KAIKKI

27 
21 

24 

16
20 18 

39 

47 46 46 47 

39 
43

30 
27 28 

33 
36 

Kuvio 5. Vähintään tunnin päivässä liikkuvien osuus kyselyä edeltävien seitsemän päivän aikana. 
A) vähän liikkuvien (0–2 päivänä) ja B) aktiivisten (5–7 päivänä) osuudet 9.-luokkalaisista, lukiolaisista ja ammattiin opiskelevista.

Kouluterveyskyselyn mukaan toisen asteen opiskelijoista vain 14 
prosenttia täyttää kouluikäisten liikuntasuosituksen vähintään 
tunti liikuntaa päivässä (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2019)� 
On kuitenkin huomioitava, että toisen asteen opiskelijat sijoittuvat 
iältään täysi-ikäisyyden molemmin puolin myös liikuntasuositusten 
osalta (UKK-instituutti 2019)�

Opiskelijan fyysinen aktiivisuus, toimintakyky ja hyvinvointi -tut-
kimuksessa kysyttiin myös vapaa-ajan aktiivisuudesta� Lukio- 
opiskelijoista 14 prosenttia ja ammattiin opiskelevista 29 pro-
senttia valitsi vapaa-ajan aktiivisuutta kuvaavaksi vaihtoehdoksi 
"Vapaa-aikanani luen, katselen televisiota ja suoritan askareita, 
joissa en paljonkaan liiku ja jotka eivät rasita minua ruumiillisesti"� 
FinTerveys-tutkimuksessa 30–39-vuotiaista reilu neljännes (miehis-
tä 27 %, naisista 29 %) vietti vapaa-aikansa muuten kuin fyysisesti 

rasittavissa harrastuksissa (Koponen ym� 2018)� Liikuntaharras-
tusten puuttuminen on aikuisiässä yleisempää kuin lukiolaisilla 
ja ammattiin opiskelevista sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilla 
(18 %), mutta harvinaisempaa kuin logistiikan (36 %) ja tieto- ja 
viestintätekniikan opiskelijoilla (57 %)�

Liikemittarilla mitattuna lukiolaisista joka viides liikkuu erittäin 
vähän, alle puoli tuntia päivässä� Paikallaanolon määrä kasvaa iän 
myötä ja on lukiolaisilla jo 75 prosenttia koko valveillaoloajasta 
(kuvio 6A)� Lukiolaisilla on keskimäärin tunti enemmän paikallaan-
oloa päivässä kuin yläkoululaisilla� Lukiossa opiskelevat miehet 
liikkuvat hieman vähemmän (46 min/päivä, 7 469 askelta) kuin 
yläkoululaiset pojat (48 min/päivä, 8107 askelta), mutta lukion 
naisopiskelijoiden ja yläkoulun tyttöjen välillä samanlaista eroa 
ei ole (kuvio 6)� (Siekkinen ym� 2018�)
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8107 8028 7927

43

7469

Kuvio 6. Liikemittarilla mitattu 
A) paikallaanolo (h/päivä), B) reipas liikunta (min/päivä) ja C) askeleet (askelia/päivä) yläkoululaisilla sekä lukiolaisilla.
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Kuvio 7. Eri-ikäisten koululaisten, opiskelijoiden ja nuorten aikuisten liikemittarilla mitattu reipas liikunta arkipäivisin ja viikonloppuisin.

Koululaiset, opiskelijat ja nuoret aikuiset (20–26-vuotiaat) liikkuvat 
vähemmän viikonloppuna kuin arkipäivinä (kuvio 7) (Kantomaa 
ym� 2016)� Ero on erityisen selkeä lukiolaisilla sekä 4�–6�-luokka-
laisilla� Lukiolaisilla kertyy reipasta liikuntaa arkena suunnilleen 
saman verran kuin yläkoululaisilla, mutta viikonloppuna liikkumi-

nen on huomattavasti vähäisempää� Nuorilla aikuisilla myös arjen 
liikkumisen määrä on lähempänä viikonlopun liikkumismäärää� Ero 
näkyy myös askelissa, joita lukiolaisille kertyy viikonloppupäivänä 
noin 2 700 (31 %) vähemmän kuin arkipäivänä�
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Opiskelijan fyysinen aktiivisuus, 
toimintakyky ja hyvinvointi -tutkimus

Opiskelijan fyysinen aktiivisuus, toimintakyky ja hyvinvointi 
-tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää toisen asteen opis-
kelijoiden fyysinen aktiivisuus ja toimintakyky sekä niiden yh-
teydet hyvinvointiin� Tutkimustuloksia on hyödynnetty suun-
niteltaessa toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointia edistäviä 
toimenpiteitä� Mittauksista on myös toimitettu yksilölliset 
palautteet osallistujille ja yhteenvedot tuloksista oppilaitoksille 
edistämistoimien tueksi� Lukiolaisten fyysisen toimintakyvyn 
mittaustuloksia on hyödynnetty Opetushallituksen lukion 
liikuntadiplomissa, kun mittausten perusteella laadittiin uudet 
vertailuarvot diplomin liikuntakykyisyysosioon vuonna 2017�

Poikkileikkaustutkimus toteutettiin sekä lukioissa että amma-
tillisissa oppilaitoksissa� Siihen osallistui yhteensä 1 204 suo-
malaista toisen asteen opiskelijaa, joista lukiossa opiskelevia 
oli 416 (210 miestä ja 206 naista, keski-ikä 16,8±0,8 vuotta) 
ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevia 788 (407 miestä 
ja 381 naista, keski-ikä 20,8±9,0 vuotta)� Erityisesti ammatil-
lisista oppilaitoksista mittauksiin osallistui hyvin eri ikäisiä 

opiskelijoita� Analyysiin otettiin mukaan kaikki alle 21-vuotiaat, 
joista lukiolaisia oli yhteensä 412 (207 miestä ja 205 naista, 
keski-ikä 16,8±0,9 vuotta) ja ammattiin opiskelevia 629 (348 
miestä ja 281 naista, keski-ikä 17,0±1,0 vuotta)� Aineisto kerät-
tiin opiskelijoilta vuosien 2017 ja 2018 aikana neljästä lukiosta 
ja viidestä ammatillisesta oppilaitoksesta eri puolilta Suomea� 
Lukiolaisista 90 ja ammattiin opiskelevista 87 prosenttia oli 
ensimmäisen tai toisen lukuvuoden opiskelijoita�

Ammatillisesta koulutuksesta tutkimukseen kutsuttiin mukaan 
opiskelijoita kolmesta peruskoulutusalasta, jotka olivat logistii-
kan perustutkintoon, sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 
ja tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon tähtäävät alat� 
Uusien opiskelijoiden määrän suhteen nämä alat edustivat 
suurimpia peruskoulutusaloja (Tilastokeskus 2017)� Mittausten 
eri osiot on esitetty kuviossa 8� Opiskelijoita ja heidän huolta-
jiaan informoitiin kirjallisesti ennen tutkimuksen aloittamista� 
Opiskelijat ja alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden huoltajat antoi-
vat kirjallisen suostumuksen osallistumisesta ennen tutkimuk-
sen aloittamista� Jyväskylän yliopiston eettinen toimikunta on 
antanut puoltavan lausunnon tutkimuksen toteuttamisesta�
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Kuvio 8. Opiskelijan fyysinen aktiivisuus, toimintakyky ja hyvinvointi -mittausten eri osiot. 
(FA-mittaus = Fyysisen aktiivisuuden mittaus)

Kysely

Opiskelijat vastasivat joko oppilaitoksessa tai vapaa-ajallaan 
nettipohjaiseen kyselyyn� Kysely sisälsi kysymyksiä liittyen 
seuraaviin aiheisiin:

• fyysinen aktiivisuus oppilaitoksessa, opiskelumatkoilla ja 
vapaa-aikana

• oppilaitoksen ilmapiiri

• opiskelijoiden väliset suhteet

• opiskelu-uupumus ja opiskeluinto

• koettu terveys ja hyvinvointi�

Oppilaitoksille toimitettiin kooste osasta kyselyn tuloksia niin, 
ettei yksittäisen opiskelijan henkilöllisyyttä voinut tunnistaa�

Lukio (n=412)

Kysely (n=891)

FA-mittaus (kiihtyvyysanturi)
Hyvinvointianalyysi

Move!-mittaus

FA-mittaus 
(kiihtyvyysanturi)

Täydentävät mittaukset (n=179)

Ammatillinen koulutus (n=629)

Täydentävät mittaukset (n=24)

Kehon kuntoindeksi (n=629)

Kestävyyskunto Puristusvoima Kehon koostumus
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Uni, palautuminen ja stressi
Fyysinen aktiivisuus auttaa stressistä palautumiseen ja henkiseen 
hyvinvointiin� Tämä on tärkeää, sillä lukiolaisnaisista joka kolmas 
kärsii uupumuksesta ja lähes puolella toisen asteen opiskelijois-
ta on viikoittaista väsymystä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
2019)� Liikunta parantaa muun muassa yöunta, sillä se helpottaa 
nukahtamista, pidentää syvän unen vaihetta ja vähentää unihäi-
riöiden määrää�

Fyysisen aktiivisuuden mittauksen yhteydessä opiskelijat täyttivät 
päiväkirjaa muun muassa nukkumaanmeno-, heräämis- ja uniajois-
taan (kuvio 9)� Päiväkirjatiedon perusteella lukiolaiset nukkuvat 
arkena keskimäärin 7,9 tuntia ja viikonloppuna 8,8 tuntia vuoro-
kaudessa� Unen määrä lukiolaisilla vaikuttaa keskimäärin hyvältä, 
mutta suuri hajonta tuloksissa kuvaa suurta yksilöllistä vaihtelua�

Kuvio 9. Lukiolaisten unen määrä (tuntia vuorokaudessa) päiväkirjojen perusteella eri viikonpäivinä.
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Kuvio 10. Lukiolaisten sekä ala- ja yläkoululaisten keskimääräinen nukkumaanmenoaika päiväkirjojen perusteella eri viikonpäivinä.

Vastaavista päiväkirjoista kerätyn aineiston mukaan lukiolaiset 
menevät lähes tunnin myöhemmin nukkumaan kuin yläkoululaiset 
ja lähemmäs kaksi tuntia myöhemmin kuin alakoululaiset (kuvio 
10)� Lukiolaisten rytmi on siis erilainen kuin muilla ikäluokilla� On 
huomioitavaa, että lukiolaisten unirytmi siirtyy viikonloppuisin 
noin kahdella tunnilla� Tämä saattaa vaikuttaa opiskelijoiden vi-
reystasoon alkuviikosta� (LIKES-tutkimuskeskus 2019�)
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Firstbeatin hyvinvointianalyysin antama stressin ja palautumisen 
tasapainon pistemäärä on muuttuja, joka ottaa huomioon sekä 
yö- että päiväaikaisen palautumisen tason� Lukiolaisilla viikonloppu 
vaikuttaisi palauttavan keskimäärin arkea paremmin (kuvio 11)� 
Tuloksissa on kuitenkin suurta vaihtelua opiskelijoiden välillä� 
Sekä arkena että viikonloppuna pistemäärä on heikolla tasolla 
noin joka viidennellä opiskelijalla� 

Mittauksiin osallistuneilla lukiolaisilla stressin ja palautumisen tasa-
painon pisteet olivat hiukan heikommat kuin saman ikäisillä keski-
määrin (taulukko 9) (LIKES-tutkimuskeskus 2019)� 20–29-vuotiai-
siin verrattuna tulokset olivat samaa luokkaa� Hyvinvointianalyysi 
mittausmenetelmänä kiinnostaa lukiolaisia, sillä se antaa henki-
lökohtaista tietoa nukkumisesta, liikkumisen määrästä, stressistä 
ja palautumisesta� Kyseistä mittausta on myös käytetty muun 
muassa osana lukiolaisten Liikunta, hyvinvointi ja mittaaminen 
-kurssia, joka integroi fysiikkaa, kemiaa, liikuntaa, terveystietoa, 
biologiaa ja psykologiaa�

Kuvio 11. Stressin ja palautumisen tasapainon pistemäärät 
(heikko alle 29, kohtalainen 30–59, hyvä yli 59).
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Taulukko 9. Stressin ja palautumisen tasapaino kaikilta mittausvuorokausilta verrattuna Firstbeatin aineistoihin.

% vuorokausista

KESKIARVO HEIKKO KOHTALAINEN HYVÄ

LUKIO 
(n=332 vrk) 62,0 19,3 26,8 54,0

15–19-VUOTIAAT 
(n=2768 vrk) 65,6 16,1 26,8 57,1

20–29-VUOTIAAT 
(n=27508 vrk) 62,6 18,3 26,4 55,3

STRESSIN JA PALAUTUMISEN TASAPAINO ERI RYHMILLÄ
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Täydentävät mittaukset

Fyysisen aktiivisuuden mittaus liikemittarilla
Opiskelijoille jaettiin vyötärölle kiinnitettävä liikemittari (Acti-
Graph-kiihtyvyysanturi), jota pidettiin päivisin seitsemän ko-
konaisen vuorokauden ajan� Liikemittarin datan perusteella 
analysoitiin päivittäin kertynyt paikallaanoloaika sekä kevyesti 
liikkuen, kohtuullisen kuormittavasti liikkuen (ripeä kävely) 
tai raskaamman liikunnan parissa (esim� hölkkä) vietetty aika� 
Mittausjakson aikana opiskelijat täyttivät myös päiväkirjaa� 
Tuloksista lähetettiin palaute opiskelijoille ja oppilaitokselle�

Opiskelijoiden hyvinvointianalyysi
Hyvinvointianalyysi perustuu sydämen sykettä analysoivaan 
tietokoneohjelmistoon, joka tunnistaa erilaisia fysiologisia 
muutoksia sykevälivaihtelun avulla� Hyvinvointianalyysiin 
(n=89) osallistui samoja henkilöitä kuin aktiivisuusmittauk-
seen, mutta mittausviikko ei ollut kaikille sama kuin aktiivi-
suusmittauksessa� Hyvinvointianalyysimittauksissa käytettiin 
Bodyguard 2 -laitetta (Firstbeat), jolla suoritettiin kolme vuo-
rokautta kestävä mittausjakso� Hyvinvointianalyysin avulla ku-
vattiin havainnollisesti päivittäisiä stressi- ja palautumisjaksoja� 
Hyvinvointianalyysillä voitiin selvittää, onko vuorokaudessa 
riittävästi palautumista ja palautuuko keho unijaksojen aikana� 
Hyvinvointianalyysin tärkeimpiä tavoitteita on löytää keinoja 
pitkäaikaisen stressin välttämiseen ja päivittäisen hyvinvoinnin 
parantamiseen� Tuloksista lähetettiin palaute opiskelijoille ja 

oppilaitokselle� Opiskelijoille annettiin myös mahdollisuus 
osallistua erilliseen palautetilaisuuteen�

Fyysisen toimintakyvyn Move!-mittaukset
Fyysisen toimintakyvyn Move!-mittausjärjestelmä (www�edu� 
fi/move) koostuu yhdeksästä erillisestä mittauksesta, joiden 
on tarkoitus mitata oppilaan kestävyyskuntoa, lihasvoimaa 
ja -kestävyyttä, koordinaatiota, tasapainoa, liikkuvuutta sekä 
yleisiä liikkumistaitoja� Lukion liikuntadiplomia varten ke-
rättiin Move!-mittausten viitearvoaineisto� Aineistonkeruu 
toteutettiin osana liikunnanopetusta, ja siihen osallistuivat 
ne kohdelukioiden toisen vuoden opiskelijat, joilla oli liikun-
takurssi kyseisenä ajankohtana�  Yksittäiset mittaukset teh-
tiin ”Peruskoululaisten fyysisen toimintakyvyn mittaristo: 
Opettajan käsikirja” -ohjeiden mukaan� Mittauksiin sisältyi: 
1) alkuverryttely, 2) vauhditon 5-loikka, 3) ylävartalon kohotus, 
4) heitto-kiinniottoyhdistelmä, 5) kehon liikkuvuuden mittaus 
(kyykistys, alaselän ojennus täysistunnassa sekä oikean ja 
vasemman olkapään liikkuvuus), 6) etunojapunnerrus ja 7) 
20-metrin viivajuoksu� Opiskelijat saivat Move!-mittauksista 
henkilökohtaisen palautteen� Oppilaitokselle toimitettiin yh-
teenveto tuloksista niin, ettei yksittäisen opiskelijan henkilöl-
lisyyttä voitu tunnistaa�
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Nuorten tuki- ja liikuntaelinoireet
Nuorilla erilaiset tuki- ja liikuntaelinoireet ovat yleisiä� Lapsena ja 
nuorena alkaneilla tuki- ja liikuntaelinoireilla on taipumus toistua 
myös aikuisiällä (El-Metwally ym� 2004)� Pitkäkestoisella paikal-
laanololla – varsinkin, jos reipasta liikuntaa kertyy alle tunnin päi-
vässä – on todettu yhteys itseraportoituihin niska-hartiakipuihin 
10–12-vuotiailla (Siekkinen ym� 2016)� Erityisesti tytöillä nuorena 
alkaneilla niska-hartiakivuilla on havaittu yhteys aikuisiällä esiin-
tyviin niska-hartiakipuihin (Siivola ym� 2004)�

Aikuisikäisillä tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovatkin mielenterveys-
ongelmien ohella suurimpia työikäisten sairauspoissaolosyitä 
(Kela 2019)� Paikallaanolon vähentäminen ja liikkeen lisääminen 
on tämän vuoksi opiskelijalle tärkeää myös tulevaisuuden työ-
kyvyn kannalta�

Opiskelijan fyysinen aktiivisuus, toimintakyky ja hyvinvointi -tutki-
muksessa kysyttiin opiskelijoilta heidän kokemiaan tuki- ja liikunta-

elinoireita kyselyä edeltävän kolmen kuukauden ajalta� Päänsärky, 
niska-hartiakipu ja alaselän kipu olivat vähintään kerran viikossa 
esiintyvistä oireista yleisimmät sekä ammattiin opiskelevilla että 
lukiolaisilla� Naiset oireilivat miehiä enemmän� (Taulukko 10�)

Tulokset ovat samansuuntaiset Kouluterveyskyselyn 2019 tulosten 
kanssa� Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan lähes joka kolmas 
toisen asteen opiskelija kärsii viikoittaisista niska- ja hartiakivuista� 
Erityisen yleisiä niska-hartiaoireet ovat naisopiskelijoilla, joista 
lähes joka toinen oirehtii�

Alaselkäkipuja vähintään kerran viikossa esiintyy viidenneksellä 
toisen asteen opiskelijoista� Ammattiin opiskelevista naisista lähes 
30 prosentilla on alaselkäkipuja vähintään kerran viikossa� Pään-
särkyoireita on erityisesti naisopiskelijoilla, joista kaksi viidestä 
vastasi kärsivänsä niistä viikoittain� (Terveyden- ja hyvinvoinnin 
laitos 2019�)
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AMMATTIIN OPISKELEVAT (n=538) N (n=248) M (n=290) YHTEENSÄ

PÄÄNSÄRKYÄ 54 20 36

NISKA-HARTIAKIPUA JA SÄRKYÄ 54 27 39

YLÄRAAJOJEN KIPUA TAI SÄRKYÄ 19 11 15

RINTAKEHÄN KIPUA TAI SÄRKYÄ 12 5 9

YLÄSELÄN KIPUA TAI SÄRKYÄ 26 10 18

ALASELÄN KIPUA TAI SÄRKYÄ  33 12 22

PAKAROIDEN KIPUA TAI SÄRKYÄ 8 5 6

ALARAAJOJEN KIPUA TAI SÄRKYÄ 21 11 15

LUKIOLAISET (n=362) N (n=187) M (n=175) YHTEENSÄ

PÄÄNSÄRKYÄ 42 24 33

NISKA-HARTIAKIPUA JA SÄRKYÄ 50 24 38

YLÄRAAJOJEN KIPUA TAI SÄRKYÄ 11 11 11

RINTAKEHÄN KIPUA TAI SÄRKYÄ 11 8 9

YLÄSELÄN KIPUA TAI SÄRKYÄ 21 13 16

ALASELÄN KIPUA TAI SÄRKYÄ 24 15 19

PAKAROIDEN KIPUA TAI SÄRKYÄ 5 7 6

ALARAAJOJEN KIPUA TAI SÄRKYÄ 15 14 16

Taulukko 10. Vähintään kerran viikossa kyselyä edeltävän kolmen kuukauden aikana oireita kokeneiden opiskelijoiden osuudet (%) 
ammattiin opiskelevilla ja lukiolaisilla, naisilla (N) ja miehillä (M). 

58



Kuvio 12. Ammattiin opiskelevien ja lukiolaisten 16–20-vuotiaiden naisten kuntoindeksiluokkien jakaumat verrattuna LIKESin 
tietokannan jakaumiin samasta ikäluokasta.

Ammattiin opiskelevista 16–20-vuotiaista naisista oli erinomaisessa 
tai hyvässä kunnossa 17 prosenttia, keskitason kunnossa puolet 
(49 %) ja huolestuttavassa tai hälyttävässä kunnossa noin joka 

Lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien sekä 
osaamisalojen välillä eroja kehon kuntoindeksissä

kolmas (34 %)� Lukiolaisnaisista hyvässä tai erinomaisessa kun-
nossa oli joka neljäs (24 %), keskitason kunnossa puolet (48 %) ja 
hälyttävässä tai huolestuttavassa kunnossa noin joka neljäs (27 %)� 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ERINOMAINEN (>3)

HÄLYTTÄVÄ (<-3)

HYVÄ (1–3) OOKOO (-1–1)

HUOLESTUTTAVA (-3–-1)

Ammatillinen oppilaitos (n=275)

Lukio (n=205)

LIKES (n=1884)

2 15 49 29 5

5 19 48 24 3

4 22 43 26 5
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Ammattiin opiskelevista miehistä oli erinomaisessa tai hyvässä 
kunnossa 42 prosenttia, keskitason kunnossa 38 prosenttia sekä 
huolestuttavassa tai hälyttävässä kunnossa joka viides (21 %)� 
Lukiolaismiehistä erinomaisessa tai hyvässä kunnossa oli kaksi 

kolmesta (68 %)� Keskitason kuntoisia ja huolestuttavassa tai 
hälyttävässä kunnossa oli lukiolaismiehistä joka viides (ookoo 
20 %, huono tai hälyttävä 21 %) (kuvio 13)�

Kuvio 13. Ammattiin opiskelevien ja lukiolaisten 16–20-vuotiaiden miesten kuntoindeksiluokkien jakaumat verrattuna 
LIKESin tietokannan jakaumiin samasta ikäluokasta.

Kuvio 14. Sosiaali- ja terveysalalla opiskelevien 16–20-vuotiaiden naisten kuntoindeksiluokkien jakaumat verrattuna 
LIKESin tietokannan jakaumiin samasta ikäluokasta.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ammatillinen oppilaitos (n=345)

Lukio (n=207)

LIKES (n=3604)

8 34 38 20 1

10 38 35 15 2

18 50 20 10 1

ERINOMAINEN (>3)

HÄLYTTÄVÄ (<-3)

HYVÄ (1–3) OOKOO (-1–1)

HUOLESTUTTAVA (-3–-1)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SOTE (n=192)

LIKES (n=1884)

ERINOMAINEN (>3)

HÄLYTTÄVÄ (<-3)

HYVÄ (1–3) OOKOO (-1–1)

HUOLESTUTTAVA (-3–-1)

3 17 47 29 4

4 22 43 26 5

6 0



Kuvio 15. 16–20-vuotiaiden miesten kuntoindeksiluokkien jakaumat osaamisaloittain verrattuna LIKESin 
tietokantaan vastaavasta ikäryhmästä.

Sosiaali- ja terveysalalla (sote) opiskelevista naisista (16–20 vuotta) 
oli erinomaisessa tai hyvässä kunnossa 20 prosenttia, keskitason 
kunnossa 47 prosenttia ja huolestuttavassa tai hälyttävässä kun-
nossa joka kolmas (33 %) (kuvio 14)� Miehissä osaamisala heijastui 
selkeästi kuntoindeksiin� Erinomaisessa tai hyvässä kunnossa 
oli sote-opiskelijoista 63 prosenttia, logistiikka-alan (logi) opis-

kelijoista 39 prosenttia ja tieto- ja viestintätekniikan alan (data) 
opiskelijoista 18 prosenttia (kuvio 15)�

Osaamisaloittaisessa tarkastelussa naisten osalta logi- ja data-opis-
kelijoiden määrät olivat niin vähäisiä, että heidän jakaumiaan ei 
esitetä tässä raportissa�

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SOTE (n=37)

LOGI (n=107)

DATA (n=72)

LIKES (n=3604)

ERINOMAINEN (>3)

HÄLYTTÄVÄ (<-3)

HYVÄ (1–3) OOKOO (-1–1)

HUOLESTUTTAVA (-3–-1)

22 41 35 3

3 15 40 42

2 37 43 16 2

10 38 35 15 2
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Kehon kuntoindeksi

Fyysinen kunto mitattiin Kuntoindeksi-testeillä, joihin sisältyi-
vät kestävyyskunnon arviointi Polar Own Index lepomittauk-
sella (tarvittaessa kyselyllä), käden puristusvoiman mittaus 
Saehan dynamometrillä ja kehon koostumuksen mittaus 
InBody 720 bioimpedanssilaitteella� Testeihin osallistuneet 
saivat heti mittausten jälkeen palautteen testituloksistaan�

Kehon kuntoindeksi kuvaa kehon kuntoa asteikolla –5 – +5, 
jossa 0-taso vastaa saman ikäisen ja samaa sukupuolta olevan 
keskitasoa� Kuntoindeksi laskettiin seuraavista muuttujista 
(suluissa kuntoindeksipisteiden painoarvot):

• rasvaprosentti, % (10 %)

• viskeraalirasvan eli vatsaontelossa, sisäelinten ympärillä 
olevan rasvan ala, cm2  (15 %)

• lihasmassa suhteessa pituuteen, kg/m (15 %)

• puristusvoima suhteessa painoon, kg/kg (10 %)

• kestävyyskunto, ml/kg/min (50 %)�

Kuntoindeksin laskentamallit on kehitetty LIKESille vuodesta 
2007 lähtien kertyneestä aineistosta� Laskukaavojen viimeinen 
päivitys on tehty vuonna 2016, jolloin aineistoa oli kertynyt yli 
85 000 suomalaisesta henkilöstä�

Työkyvyn perustana ovat terveys ja toimintakyky, ja muutokset 
näissä heijastuvat työkykyyn� Toimintakyky voidaan jaotella fyy-
siseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn (Pohjanen & 
Töyry 2001, 244–245; Nevala-Puranen 2001, 46)� Lukiolaisista ter-
veytensä hyväksi kokee 84 prosenttia ja kuntonsa 70 prosenttia� 
Ammattiin opiskelevista terveytensä hyväksi kokee keskimäärin 
70 prosenttia ja kuntonsa 54 prosenttia, mutta osaamisalojen 
välinen vaihtelu on suurta� (LIKES 2019�)

Vähän liikkuvien naisten fyysinen työkyky 
tuottaa haasteita tulevaisuudessa

Hyvä kestävyyskunto eli hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto 
suojaa monilta sairauksilta (Suni & Vasankari 2011, 34–35; Puder 
ym� 2011; Berman ym� 2012; Veijalainen ym� 2016)� Hyvän kestä-
vyyskunnon merkitys korostuu fyysisesti keskiraskaissa ja ras-
kaissa ammateissa (esim� lähihoitaja, siistijä, ajoneuvoasentaja), 
joissa riittävä kestävyyskunto on työssä suoriutumisen kannalta 
välttämätön�
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Kuvio 16. Keskiraskaissa niukasti tauotetuissa töissä työkuormituksen ei tulisi ylittää 33 prosenttia työntekijän 
maksimaalisesta suorituskyvystä. Tällä perusteella päädyttiin määrittelemään, että raja (=riittävä toimintakykyreservi) 
fyysisesti keskiraskaille töille selviämiseen on 10 MET (35 ml/kg/min) sukupuolesta riippumatta.

Riittävä kestävyyskunto

Fyysisesti keskiraskas työ

Työ vaatii keskimäärin päivän aikana 
3–6 MET 

(vastaa 3–6 km/h etenemistä jalan)

Kunnon olisi hyvä olla vähintään 
10 MET 

(jaksaa juosta täysillä 
muutaman min 10 km/h tai 

esim. kävellä reippaasti tunnin 6 min/km)
Huono kunto 

Riittävä kunto työhön

Hyvä kunto 

Reservi Reservi

Työ Työ
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Kuvio 17. Vähän liikkuviksi luettiin alle kolme tuntia viikossa hengästyttävästi liikkuvat opiskelijat. Heitä oli miehistä 60 prosenttia, 
naisista 63 prosenttia ja kaikista yhteensä 61 prosenttia. Ensimmäisessä vaiheessa laskettiin ennuste työkyvylle, kun liikunta- 
aktiivisuus säilyy ennallaan 50-vuotiaaksi. Toisessa vaiheessa laskettiin ennuste sille, että liikunta-aktiivisuus lisääntyy yhden 
luokan verran, eli noin kaksi tuntia viikossa, ja säilyy samana 50 ikävuoteen.

Kestävyyskunnon ja fyysisen työkyvyn ennusteet 
liikunta-aktiivisuuden (LA) perusteella:

LA-luokka Tuntia/vko Kestävyyskunnon muutos/vuosi, %

1 0–1 -1,5
Vähän liikkuvat

2 1–3 -0,9

3 3–5 -0,6
Aktiiviset

4 Yli 5 -0,3
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Reipas liikunta edistää kestävyyskunnon ylläpitämistä (Käypä 
hoito -suositus Liikunta, 2016)� Ennustemallit osoittavat liikun-
ta-aktiivisuuden merkityksen erityisesti naisten työkyvyn kannalta 
(kuvio 18)� Vähän kestävyysliikuntaa harrastavista naisopiskelijoista 
vain yhdellä prosentilla kestävyyskunto on keskiraskaisiin töihin 
riittävällä tasolla 50-vuotiaana, mikäli liikunnan määrä pysyy sa-
mana� Toisaalta jo kahden tunnin lisä viikoittaiseen liikuntamää-

rään parantaa työkyvyn ennustetta huomattavasti� Kaksi tuntia 
reipasta liikuntaa viikkoihinsa lisäävistä naisista 74 prosenttia on 
keskiraskaisiin töihin riittävällä kuntotasolla 50-vuotiaana� Miehillä 
työkyvyn ennuste on biologisista tekijöistä johtuen huomatta-
vasti parempi, mutta liikuntamäärän lisääminen auttaa heitäkin 
merkittävästi (LIKES-tutkimuskeskus 2019)�  

Kuvio 18. Ennuste vähän liikkuvien (alle 3 tuntia / vko) opiskelijoiden kestävyyskunnon 
riittävyydestä (10 MET tai yli) fyysisesti keskiraskaisiin töihin. Tilanne 17-vuotiaana ja 
50-vuotiaana, jos liikunta-aktiivisuus säilyy ennallaan tai jos se lisääntyy kaksi tuntia viikossa.

NAISET

MIEHET

Saman verran 
reipasta liikuntaa

Saman verran 
reipasta liikuntaa

2 t/vko enemmän 
reipasta liikuntaa

2 t/vko enemmän 
reipasta liikuntaa17V

2 %

98%

17V

2 %

98%

50V

1 %

9 9 %

17V

5%

9 5%

50V

5%

9 5%

17V

5%

9 5%

50V

2 6%

74%

50V

31 %

69 %

RIITTÄVÄ KESTÄVYYSKUNTO RIITTÄMÄTÖN KESTÄVYYSKUNTO
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3. LK. 5. LK. 7. LK. 9. LK. LUKIO AMMATILLINEN
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Opiskelumatkan kulkeminen kävellen tai pyörällä voi muodos-
taa merkittävän osa nuoren päivittäisestä liikunta-annoksesta 
(Rainham ym� 2012)� Tutkimusten mukaan tämä aktiivisuus on 
yhteydessä sekä parempaan kuntoon että kehon koostumuk-
seen (Larouche, Saunders, ym� 2014)� Toisen asteen opiskelijoista 
valtaosa kulkee opiskelumatkansa autolla tai muulla moottori-

Opiskelumatkojen aktiivinen kulkeminen

ajoneuvolla (kuvio 19)� Lyhyillä matkoilla aktiivinen kulkeminen 
on vain hieman yhdeksäsluokkalaisia harvinaisempaa (kuvio 20)� 
Etäisyydet kotoa oppilaitokseen ovat kuitenkin keskimäärin huo-
mattavasti pidempiä: ammattiin opiskelevista 62 ja lukiolaisista 38 
prosentilla on yli viiden kilometrin opiskelumatka (toinen aste: 
LIKES- tutkimuskeskus 2019, peruskoulu: LIITU 2018)�

Kuvio 19. Kävellen tai pyörällä koulu- tai opiskelumatkansa kulkevien osuus.



0–1,0 KM 1,1–3,0 KM 3,1–5,0 KM YLI 5 KM

9. LUOKKA

LUKIO

AMMATILLINEN
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75

50
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%

Kuvio 20. Aktiiviset kulkijat etäisyyden mukaan (kevät/syksy).

Yhteenveto
• Toisen asteen opiskelijoista vain 14 prosenttia täyttää 

kouluikäisten liikuntasuosituksen� Ero liikkumisen määrässä 
nuorempiin ikäluokkiin verrattuna on suurin viikonloppuisin�

• Lukiolaisista kaksi kolmesta ja ammattiin opiskelevista hie-
man yli puolet kokee fyysisen kuntonsa hyväksi� 

• Puolet naisopiskelijoista kokee viikoittain niska-hartiakipuja� 
Myös päänsärky on yleisesti koettu oire naisopiskelijoilla� 

• Lukiolaisten nukkumismäärissä on suurta hajontaa, ja 
nukkumaanmenoaika siirtyy viikonloppuisin huomattavasti 
myöhemmäksi� 

• Tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelevissa miehissä on tule-
vaisuuden terveyden kannalta tarkasteltuna huolestuttavan 
paljon huonokuntoisia�

• Työkyvyn ennuste on huonoin vähän liikkuvilla naisilla� He 
hyötyvät reippaan tai kuormittavan liikunnan lisäämisestä�
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