
Miten eteenpäin? 
 

Valmistelutyöryhmän esitys toimenpiteiksi Liikkuva koulu -ohjelman 
laajentamiseksi kaikkiin kouluihin 

 



 
Opettajien osaamisen lisääminen 
 
• Kehitetään erityisesti luokanopettajien liikunta- ja 

hyvinvointiosaamista  

• Toteutetaan liikunta- ja hyvinvointiosaamisen kehittämistä tukevaa 
täydennyskoulutusta, 

• Liikkuva koulu -verkkosivuja hyödynnetään opettajien osaamisen 
tukemisessa. 

• Mahdollistetaan toiminnallisten opetusmenetelmien täysimittainen 
käyttöönotto liittyen uuden opetussuunnitelman jalkautukseen mm. 
kehittämällä malli, jolla toiminnallisten opetusmenetelmien 
aktiivisuutta lisäävä vaikutus voidaan arvioida. 

 



Rakennetun ja luonnon ympäristön hyödyntäminen 
ja kehittäminen 
 
• Oppimisympäristöjen hyödyntäminen ja kehittäminen, esimerkiksi 

hyödyntämällä paikallisia resursseja ja olosuhteita sekä kehittämällä 
koulun sisä- ja ulkotiloja.  

• Huomioidaan uusien koulujen rakentamisessa erityisesti oppilaiden 
liikuntamahdollisuudet ja vanhojen koulujen suhteen tehdään 
lapsivaikutusten arviointi oppilaiden liikkumisen näkökulmasta.  

 



Muu aktiivisen koulupäivän toteutumista tukeva 
toiminta 
 
• Laaja-alainen usean toimialan yhteistyö, esimerkiksi kerhotoiminnan ja 

iltapäivätoiminnan toteutuksessa sekä nuorisotyön tuomisessa 
koulupäivään. 

• Koulujen harrastustoiminnan erityinen huomioiminen aamu- ja iltapäivissä; 
esimerkiksi liikuntatoimen ja järjestöjen yhteistoteutuksella, tai laajemman 
maksullisen liikunnallisen aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjoaminen useille 
ikäluokille. 

• Selvitetään aktiivisemman koulupäivän epäsuorat hyödyt 
koulutusjärjestelmälle 
• Aktiivisemman koulupäivän vaikutukset oppilaiden ja henkilökunnan 

kouluviihtyvyyden lisäämiseen 
• Fyysisen aktiivisuuden merkitys oppilaiden oppimiselle 
• Aktiivisemman koulupäivän käytäntöjen siirtyminen alakoulusta yläkouluun 

aktiiviseen koulupäivään tottuneiden oppilaiden mukana. 
 



Avustushaku kevät 2016 

• Nyt tiedetään: 7 M€ 

• Nyt huhutaan ja arvaillaan: 
• Kohdentaminen – olosuhteet? 

• Omarahoitusosuudet –suuret, kasvavat? 

 



Miten tulokseen? 

• Kaikki koulut mukana 

• Tunti päivässä 



• Lähde mukaan 

• Arvioi toimintaa – reagoi palautteeseen 

• Tunnista onnistumiset, pienet ja isommatkin 
• Omassa työssä, muiden työssä – valtakunnan tuloksissa 

• Jaettu ilo on kaksinkertainen 

• Parasta kaverilta 

 



Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteet ja 
toimintaperiaatteet 
 • Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Jokainen 

koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Tärkeää Liikkuvan 
koulun toteutuksessa on: 

 
• oppilaiden osallisuus 
• oppiminen 
• Lisää liikettä – vähemmän istumista. 

 

• Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan 
vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan 
välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin. 

• Keskeisimmäksi vahvuudeksi kuntien Liikkuva koulu toiminnassa on osoittautunut 
toiminnan kytkeytyminen koulujen arkeen ja perustoimintaan. Onnistuneissa 
kuntaesimerkeissä kuntaan on luotu omalle kunnalle sopiva, koulujen Liikkuva 
koulu -toimintaa tukeva rakenne,  

 



Usko, toivo, rakasta… 

• Liikkuva koulu –toiminnassa kaikki voittavat 



Tavoitekansalaisia? 


