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Liikkuvan koulun jalkauttaminen 

Pilottivaihe 

2010-2012 

• 21 hanketta 

• 45 koulua 

 

Ohjelmavaihe 

2013-2015 

• 61 hanketta 

• 362  800 

• Määrän kasvattaminen  
 

Levittämisvaihe 
2015-2018 

• 800  1500  2000 
koulua 

• Kaikissa kunnissa 

• Laatuun keskittyminen  



Liikkuvan koulun tavoitteet 

 

• Aktiivisempi koulupäivä – hyvinvoiva koululainen 

• Liikettä vähintään tunti koulupäivän aikana  

• Käytäntöjä kaikkiin Suomen peruskouluihin 



Muutos oppilaiden arjessa 

5.9.2013 

• Lisää liikettä ja vähemmän 
istumista koulupäivän aikana 

• Oppiminen 
• Oppilaiden osallisuus  



Saavutetut tulokset 

Onko saavutettu tulos hyvä vai huono? 
• Reipas liikunta/päivä pilottivaiheessa 

o Luokat 1-2; 69 min 
o Luokat 3-4; 61 min 
o Luokat 5-6; 59 min 
o Luokat 7-8; 45 min 

• Reipas liikunta/koulupäivä pilottivaiheessa 
o Alakoulu 27 min/ 5 tunnin koulupäivä 
o Yläkoulu 17 min/ 6 tunnin koulupäivä 

• Positiiviset seurannaisvaikutukset 
o Oppiminen 
o Viihtyvyys 
o Työrauha 
o Osallisuuden väline 
o Kiusaamisen ehkäisy 

 
 

 

Oppilaiden fyysinen aktiivisuus, Liikunnan ja 
kansanterveyden julkaisuja 272, 2013 



Alakoulu 

reipas liikunta  

 

kevyt liikunta 

  paikallaan 

Yläkoulu 

Fyysinen aktiivisuus 
koulutunnin aikana 

Liikkuva koulu –pilotti, tarkennettu seuranta, 2012 

-tutkimuskeskus 



Reipas liikunta koulupäivän aikana  
minuuttia 15 minuutin jaksoa kohti  
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VAPAA-AIKA AI MA VÄ EN/MA1 RU EN/MA2 VÄ/KE LI VÄ KU VAPAA-AIKA

= 5 eniten liikkuvaa 
= 5 vähiten liikkuvaa 

Oppilaiden fyysinen aktiivisuus, Liikunnan ja 
kansanterveyden julkaisuja 272,  2013 



Koulupäivän aikaisen liikunnan  
lisääminen edistää kouluviihtyvyyttä 

Oppilaiden välituntiliikunta edistää  
oppituntien työrauhaa 

Jokaisen opettajan esimerkki vaikuttaa  
oppilaiden asennoitumiseen liikuntaa  
kohtaan 

Oppilaiden liikunnan edistäminen on  
koulussamme jokaisen opettajan  
tehtävä 

2012 

2013 

2012 

2013 

2012 

2013 

2012 

2013 

Aktiivisuutta ja työrauhaa, Liikunnan ja 
kansanterveyden julkaisuja 269 
Jyväskylä 2013 

Liikkuvan koulun vaikutuksia 
henkilökunnan kokemana 



Reipas liikunta ja 
liikkumaton aika 

Koko päivän aikana Koulupäivän aikana  
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Liikkuva koulu –ohjelma, tarkennettu seuranta, kevät 2013 

N=896 N=773 

-tutkimuskeskus 







• Diginatiaiset eivät edes tiedä millaista on elämä 
ilman kännykkää ja nettiä.  

• He eivät jaksa istua paikallaan ja kuunnella. 
• Toisaalta heille on entistä tärkeämpää oppia 

liikkumaan, nauttimaan luonnosta ja tekemään 
asioita käsillään.  

• Emme tarvitse niinkään opetustiloja, vaan 
inspiroivia oppimisympäristöjä.  

• Emme enää puhu myöskään opetusteknologiasta, 
vaan uudenlaisista sosio-digitaalisista 
vuorovaikutuksen muodoista.  

• Koulujen tilaratkaisujen on oltava sellaisia, että ne 
koukuttavat oppimiseen.  
-  (Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto) 



1. Kehittää pitkäjänteisestä toimintaansa itsearvioinnin 
pohjalta – kehittävä työote 

2. Kehittää toimintaansa yhteisönä – yhdessä opettajien, 
muun henkilökunnan ja oppilaiden kanssa 

3. Kehittää henkilöstön osaamista jatkuvasti 

4. Käyttää leikkiä, liikettä ja toiminnallista oppimista 
keskeisinä työskentelymuotoina 

5. Verkostoituu paikallisesti ja alueellisesti muiden 
koulujen kanssa 

6. Tekee yhteistyötä vanhempien ja muiden paikallisten 
toimijoiden kanssa (järjestöt, yritykset) 

Liikkuva koulu = koulu, jossa toteutuu 
aktiivinen ja viihtyisä koulupäivä 





Koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen: 
Matkalla Liikkuvaksi kouluksi  

Idea:  

• Tuottaa kaikille halukkaille kouluille työkalut ja 
palvelukokonaisuus, jolla koulut voivat kehittää itse 
toimintaansa kohti aktiivisempaa koulupäivää ja 
liikuntamyönteistä toimintakulttuuria 

• Palvelun perustana kouluyhteisön omat sisällölliset valinnat ja  
itsearviointi 

Ensimmäinen askel: 

• Saada mahdollisimman moni koulu mukaan = rekisteröitymään 

Lupaus: 

• Saatte apua arkeen ja kehittämistyöhön 

 

 

2.10.2014 
Jukka Karvinen 



Lähde liikkeelle Kehitä toimintaa Vakiinnuta 

• Päätös mukaan 
lähtemisestä ja 
organisoituminen koulun 
tasolla 

• Nykyisen toiminnan 
arviointi 

• Ensimmäisten 
kehittämistoimenpiteiden 
suunnittelu ja 
käynnistäminen  

 

• Toimenpiteiden  määrän ja 
suunnitelmallisuuden 
lisääminen 

• Toiminnan laadun 
kehittäminen  

• Liikettä estävien rutiinien 
muuttaminen 

 

• Toimintakulttuurin pysyvä 
muutos koulussa 

• Kehittävän työotteen 
juurtuminen 

• Yhteistyö alueen muiden 
toimijoiden kanssa 

• Palkitseminen 

1-2 lukuvuotta 
 

2-3 lukuvuotta 2-3 lukuvuotta 

Vaiheittain kohti liikuntamyönteistä toimintakulttuuria 

L i i k k u v a n   k o u l u n   y d i n s i s ä l l ö t 
Fyysinen aktiivisuus   Oppiminen   Osallisuus 5.9.2014 

Jukka Karvinen 
2.10.2014 
Jukka Karvinen 



OPPILAAT LIIKKEELLE Lähde liikkeelle Kehitä toimintaa Vakiinnuta 

Välituntitoiminnan 
aktivointi 
  

- Ulkovälitunnit - Pitkä välitunti (vähintään 30 min) 

joka päivä 

- Sisätilojen hyödyntäminen  

- Lähiympäristöä hyödynnetään 

välitunneille 

- Välituntien aktivointi on 

suunnitelmallista ja vakiintunutta  

- Aktiiviset välitunnit ovat osa 

koulupäivän rakennetta 

Oppilaat 
vertaisohjaajina 
välitunneilla 

- Vertaisohjaajien kouluttaminen 

- Oppilaat toimivat välitunneilla 

vertaisohjaajina 

- Vertaisohjaajien toiminnalle on 

viikkoaikataulu 

- Vertaisohjaajilla on ohjaava 

opettaja 

- Vertaisohjaajatoiminalle on 

lukukauden aikataulu 

- Vertaisohjaajien kannustaminen 

ja palkitseminen 

- Joka syksy kaikille 

vertaisohjaajille koulutus 

- Vertaisohjaajatoiminta on 

jatkuvaa   

Välituntivälineet - Koulussa on riittävästi 

välituntivälineitä 

- Välituntivälineet ovat oppilaiden 

saavutettavissa 

  

- Välineiden tarvekartoitus 

yhdessä oppilaiden kanssa  

- Välineiden käytöstä ja niiden 

säilytyksestä sovitaan 

pelisäännöt  

- Välineiden riittävyys ja saatavuus 

varmistetaan joka lukukauden 

alussa 

- Välineiden käyttö- ja 

hankintasuunnitelma on osa 

koulun toimintasuunnitelmaa 

Liikuntatapahtumat ja 
kampanjat 

- Valtakunnallisiin kampanjoihin ja 

tapahtumiin osallistuminen 

- Koko koulun yhteiset, innostavat 

tapahtumat  

- Osallistuminen kuntakohtaisiin 

tapahtumiin ja kilpailuihin 

- Koulussa on oma, vakiintunut 

tapahtumakulttuuri 



AKTIIVISEMMAT 

OPPITUNNIT 

Lähde liikkeelle Kehitä toimintaa Vakiinnuta 

Oppitunneille 

aktiivisuutta  

- Koulussa keskustellaan ja 
sovitaan yhteisistä 
käytännöistä, joilla pitkät 
istumisjaksot katkaistaan 

- Toiminnallisia menetelmiä 
hyödynnetään eri 
oppiaineiden opetuksessa 

- Teknologian hyödynnetään 
liikkeen lisääjänä 

- Opettajat tekevät 
yhteistyötä 
aktiivisuuden 
lisäämiseksi 
oppitunneilla 

  

Oppimisympäristöt - Oppimisympäristöjen 
arviointi 

- Opetustilojen 
muokkaaminen 
toiminnallisemmiksi 

- Lähiympäristön 
mahdollisuuksia 
hyödynnetään 
oppitunneilla 

Liikuntatunneilta 

liikettä 

- Liikuntatunnit on jaoteltu 
eri viikonpäiville 

- Liikuntatuntien laatuun 
kiinnitetään huomiota 

- Liikunnassa annetaan 
kotitehtäviä ja 
tukiopetusta 



Matkalla 
Liikkuvaks
i kouluksi 

Matkalle 
lähtö 

Oppilaat 
liikkeelle 

Henkilökun-
nan yhteinen 

tehtävä 

Oppilaiden 
osallisuus 

Olosuhteet 
Aktiivi- 
semmat 

oppitunnit 

Koulu-
matkat 

Kerho-
toiminta 

Yhteistyö 
muiden 
kanssa 

KEHITTÄMISEN 
OSA-ALUEET 
= Kaikkien 
tukimuotojen 
rakenne 

6.9.2014 
Jukka Karvinen 



Matkalla 
Liikkuvaksi 

kouluksi 

Koulun päätös 
lähteä mukaan 

Rekisteröityminen 

 Apua matkalle 
paketti 

Toiminnan 
käynnistäminen 

- Organisoituminen 

- Nykytilan arviointi 

- Ensimmäiset 
kehittämisaskeleet 

 
Kehittämisvaihe  

- Toiminnan 
arviointi 

- Uusien 
kehittämisaskelten 

valinta 

Vakiinnuttamis-
vaihe 

- Verkostoituminen 

- Yhteistyö 
paikallisten 

toimijoiden kanssa 

Jatkuva 
kehittäminen 

- Kehittävä työote 

- Rutiinien 
muuttaminen 

Tuki kouluille: 
 Apua matkalle -sivusto – 

tukiverkoston palvelut 
 Opas 
 Nykytilan arviointiin 

lomake 
 Juliste – näkyvä tunniste 

kouluille 
 Suunnittelun pohjia 
 Ideat ja esimerkit 
 Muut edut 

2.10.2014 
Jukka Karvinen 















Apua matkalle - sivusto 

• Tällä hetkellä 28 tukipalvelujen tarjoajaa 
• Noin 70 erilaista tukimuotoa / -palvelua 



Työkaluja suunnittelun tueksi 

1. Nykytilan arviointi 

2. Koulun kehittämiskohteen täsmentäminen 

3. Pienin askelin – yksittäisen toimenpiteen 
suunnittelu ja arviointi 

4. Koulun kehittämissuunnitelma 

5. Oppilaiden fyysisen aktiivisuuden seuranta 

 

Kentällä hyväksi koetut lomakkeet ja työkalut 
jakoon! 

 

 



Esimerkki nykytilan arvioinnista 

OPPILAAT LIIKKEELLE EI TEHTY TEHTY 
OSITTAIN 

TEHTY 

Välitunneilla mennään pääsääntöisesti ulos  

Koulupäivään sisältyy vähintään 30 min. yhtenäinen liikkumisvälitunti 

Oppilaat osallistuvat vertaisohjaajakoulutukseen 

Välitunneilla koulutetut oppilaat toimivat vertaisohjaajina 

Välituntitoiminnasta on suunnitelma ja vuosikalenteri 

Vertaisohjaajilla on ohjaava opettaja 

Koulussa on riittävästi välituntivälineitä oppilaiden saatavilla 

Koulu osallistuu valtakunnallisiin tai kunnallisiin kampanjoihin ja 
tapahtumiin 

Koululla on kohdennettuja toimenpiteitä vähän liikkuvien oppilaiden 
liikkumisen     edistämiseen 



Koulun kehittämiskohteen täsmentäminen 

  

Koulun nimi: 

Kehittämiskohteemme: 

  

  

  

  

Aikataulu kehittämiskohteen toteuttamiseksi: 

  

  

Nykytilan kuvaus:  

Kuvatkaa kehittämiskohteen nykytilanne mahdollisimman 

tarkasti. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tavoitetilan kuvaus:  

Millaisen muutoksen haluatte aikaan saada? Millaiselta 

lopputilanne näyttää, kun tavoite on saavutettu? 

Lähde: VKK-Metro Snadit stepit lomake 

Lomake kehittämiskohteen määrittämiseen 



1. Rekisteröikää koulunne mukaan 

2. Hyödyntäkää Matkalla Liikkuvaksi kouluksi opasta ja nykytilan 
arviointilomaketta kehittämistyössänne 

3. Hyödyntäkää palveluita, joita katsotte tarpeellisiksi 

4. Käynnistäkää vuoropuhelu kuiden kunnan ja muiden koulujen 
kanssa 

5. Verkostoitukaa 

 

OPPILAAT LIIKKEELLE!  

PITÄKÄÄ MYÖS ITSESTÄNNE HUOLTA! 

 

Yhteenveto 




