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Tuloskortti 2018  
– lasten ja nuorten liikunnan tila
Tuloskortti on tutkimustietoon perustuva yh-
teenveto suomalaisten lasten ja nuorten liikun-
nasta ja sen edistämisestä eri yhteyksissä. 

Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on koko-
naisuus, joka koostuu päivän aikana monesta eri 
osasta ja kytkeytyy vahvasti arkipäivän rutiinei-
hin, sosiaalisiin verkostoihin ja elinympäristöön. 
Tuloskortissa valotetaan uusimpien tutkimustu-
losten kautta lasten ja nuorten fyysisen aktiivi-
suuden tilaa ja sen edistämisen mahdollisuuksia 
Suomessa.
 
Lasten ja nuorten liikunnan Tuloskortti on teh-
ty aiemmin vuosina 20141 ja 20162. Tuloskortti 
2018 on koottu yhteistyössä viiden tutkimusta 
tekevän laitoksen kesken. Työryhmän jäsenet 
(s. 50) edustavat suomalaisia lasten ja nuorten 
liikunnan tutkijoita ja asiantuntijoita. Työtä on 
koordinoinut LIKES-tutkimuskeskus. Tuloskort-
tityö on osa kansainvälistä yhteenliittymää. Ver-
tailu lasten ja nuorten liikunnasta 49 maassa 
julkaistaan marraskuussa 2018.

Tuloskortissa kuvataan ja arvioidaan lasten ja 
nuorten liikunnan kokonaisuutta 11 osa-alueen 

kautta. Eri osa-alueiden arviointi on toteutettu 
asiantuntijaryhmässä kansainvälisten ohjeiden 
mukaan. Kansainvälinen vertailu kohdistuu kou-
luikäisiin lapsiin ja nuoriin. Suomessa Tuloskort-
tiin on otettu mukaan myös alle kouluikäiset ja 
toisen asteen opiskelijat. Tuloksissa ovat muka-
na kaikki lapset ja nuoret, ja lisäksi toimintara-
joitteita kokevien lasten ja nuorten liikkumista 
kuvataan omassa luvussaan. Tuoreimpien tutki-
mustulosten lisäksi kuvataan fyysisen aktiivisuu-
den muutoksia 2000-luvulla. Tuloskorttityö antaa 
omalta osaltaan lisäarvoa lasten ja nuorten lii-
kunnan tilanteen seurantaan.

Lasten ja nuorten liikuntaa mahdollistavia ja es-
täviä päätöksiä tehdään yhteiskunnassa kaikilla 
tasoilla. Lasten ja nuorten terveyden ja liikkumi-
sen edistäminen on koko yhteiskunnan tehtävä 
ja vaatii usein monialaista yhteistyötä eri toimi-
joiden välillä. Päätöksenteon vaikutukset näkyvät 
konkreettisesti lasten arkielämässä. Asiantuntija-
ryhmä kannustaakin päätöksentekijöitä kaikilla 
tasoilla – kansallisesti, maakunnallisesti, kun-
nissa, koulutusinstituutioissa, harrastuksissa ja 
perheissä – mahdollistamaan lasten ja nuorten 
liikkumista sekä poistamaan sen esteitä.
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tuloskortin ikäryhmät
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YLÄKOULUIKÄISET

FYYSISEEN AKTIIVISUUTEEN 

LIITTYVÄT SUOSITUKSET
Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset (2016)3,4

• Lapsi tarvitsee joka päivä vähintään kolme tuntia kuormittavuudeltaan monipuolista liikkumista: 
kevyttä liikuntaa, reipasta ulkoilua ja erittäin vauhdikasta fyysistä aktiivisuutta. 

• Lapselle on luonteenomaista aktiivinen toiminta, siksi pitkittyneitä yli yhden tunnin istumisjaksoja 
tulee välttää ja lyhyempiäkin paikallaanoloja tauottaa lapselle mielekkäällä tavalla.

• Lapsen tulee saada päivittäin harjoitella motorisia perustaitoja monipuolisesti eri ympäristöissä, 
kaikkina vuodenaikoina.

Fyysisen aktiivisuuden perussuositus kouluikäisille (2008)5

• Kaikkien 7-18-vuotiaiden tulee liikkua vähintään 1-2 tuntia päivässä monipuolisesti ikään sopivalla 
tavalla.

• Yli kahden tunnin pituisia istumisjaksoja tulee välttää. 

• Ruutuaikaa viihdemedian ääressä saa olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä.

Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseksi (2015)6

• Lapsille ja nuorille suosituksena yhden tunnin sääntö: älä istu paikallasi yhtäjaksoisesti yhtä tun-
tia enempää ja liiku ainakin yksi tunti päivässä.

• Suositusten tarkoituksena on tuoda esiin käytännöllisiä keinoja istumisen vähentämiseen sekä 
eri-ikäisille yksilöille itselleen että päiväkodeille, kouluille, opiskelu- ja työyhteisöille, sosiaali- ja 
terveydenhuollon laitoksille ja kuntien eri sektoreille.

Maailman terveysjärjestö WHO:n liikuntasuositus (2010)7

• Lasten ja nuorten (5–17-vuotiaat) tulisi liikkua reippaasti vähintään 60 minuuttia päivittäin.

Fyysinen aktiivisuus tarkoittaa kaikenlaista energiankulutusta lisäävää ja yleensä liikkeeseen johtavaa toimintaa.  

Liikunta tarkoittaa sellaista fyysistä aktiivisuutta, jota toteutetaan tiettyjen syiden tai vaikutusten takia ja yleensä harrastuksena.8

Reippaalla liikunnalla  tarkoitetaan liikuntaa, jonka aikana sydämen syke nousee ja hengitys kiihtyy ainakin jonkin verran.5
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Miksi lasten ja nuorten  
liikuntaa tulee edistää?

Lasten ja nuorten liikunnalla on tutkimusten 
mukaan monia edullisia vaikutuksia mm. tervey-
teen ja hyvinvointiin sekä oppimisen edellytyk-
siin.4,9,10,11,12,13,14 Lisäksi liikunta lapsena vaikuttaa 
elämäntapaan ja terveyteen aikuisena. 

luustoterveys

sydänterveys

HENKINEN 
HYVINVOINTI

LIIKUNNALLINEN ELÄMÄNTAPA 

painonhallinta

osallistuminen, osallisuus
ja sosiaalinen pääoma motoriset taidot

aivot ja tiedollinen
toiminta

oppiminen ja koulumenestys 

FYYSINEN KUNTO
JA TOIMINTAKYKY

FYYSINEN AKTIIVISUUS,
TERVEYS JA HYVINVOINTI AIKUISENA

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen 
liikunnan avulla on kirjattu Suomen hallitusoh-
jelmaan ja konkreettisena tavoitteena on, että 
jokainen peruskouluikäinen lapsi ja nuori liikkuu 
vähintään tunnin päivässä15.
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ISTUMINEN JA 
PAIKALLAANOLO

AKTIIVINEN 
KULKEMINEN

OMATOIMINEN 
LIIKUNTA JA LEIKKI ORGANISOITU 

LIIKUNTA JA URHEILU

OPPIVAT YHTEISÖT 

LIIKKUMISEN 
MAHDOLLISTAJINA

PERHE JA KAVERIT 
LIIKKUMISEN TUKENA

KUNTATASON PÄÄTÖKSENTEKO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

VALTAKUNNAN TASON TOIMENPITEET 
LIIKUNNAN EDISTÄMISEEN

FYYSINEN KOKONAISAKTIIVISUUS

LASTEN JA NUORTEN 
LIIKUNNAN OSA-ALUEET

10

suomen 
tuloskortti

2018

Lasten ja nuorten liikunnan yksitoista osa-aluetta arvioitiin 
viisiportaisella asteikolla, joka on käytössä kansainvälises-
sä konsortiossa kanadalaisen mallin mukaisesti (A=paras 
… F=heikoin). Arviointi A tarkoittaa, että osa-alue toteutuu 
lähes täydellisesti (81–100 %), ja F, että osa-alue toteutuu 
heikosti (0–20 %).

A B C D F
81–100% 61–80% 41–60% 21–40% 0–20%

PUUTTUVA 
TIETO

D 27-33%

20-26%

54-59%

47-53%

74-79%

60-66%

54-59%

74-79%

87-93%

20-26%

B+

C+

B-

A

D-

C

C+

B+

D-

80-86%A-

Fyysinen kokonaisaktiivisuus

Aktiivinen kulkeminen

Organisoitu liikunta ja urheilu

Perhe ja kaverit liikkumisen tukena

Perusopetus

Istuminen ja paikallaanolo

Omatoiminen liikunta ja leikki

Varhaiskasvatus

Kuntatason päätöksenteko 
ja rakennettu ympäristö

Lukio- ja ammatillinen koulutus 

Valtakunnan tason toimenpiteet 
liikunnan edistämiseksi

OSA-ALUE ARVIOINTI

C+ C- D- F

A- B-

C B C D+
B- D F F

B
- -

B- D+ D+

-6 7-12 13-15 16-18
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Liikuntakäyttäytyminen Liikuntakäyttäytyminen

Fyysinen kokonaisaktiivisuus pitää sisällään 
kaiken päivän aikana kertyvän liikkumisen, 
kuten harrastukset, omatoimisen liikunnan 
ja leikin, koululiikunnan ja arjen hyötyliikun-
nan. Suosituksen mukaan fyysistä aktiivisuutta 
tulisi kertyä alle kouluikäiselle lapselle kolme 
tuntia joka päivä ja kouluikäiselle lapselle tai 
nuorelle vähintään tunti joka päivä. Tässä lu-
vussa tulokset esitetään suhteutettuna tunnin 
liikuntasuositukseen.

Arviointi perustuu seuraaviin tuloksiin:
 
Alle kouluikäiset:
Kun alle kouluikäisten liikkumista on mitattu liikemittareilla, 
vähintään tunnin päivässä liikkuvien osuudeksi on saatu eri 
tutkimuksissa 71 %16 (3–6-vuotiaista); 47 %17 (5–6-vuotiais-
ta); pojista 51 % ja tytöistä 26 %18 (3–7-vuotiaat). Lisäksi ne-
livuotiaiden vanhemmista 71 % arvioi, että heidän lapsensa 
liikkuu kotioloissa reippaasti yli tunnin päivässä19.

Alakouluikäiset:
Liikemittareilla mitattuna 9-vuotiaista 51 prosenttia liik-
kuu suosituksen mukaan (pojista 65 %, tytöistä 41 %) ja 
11-vuotiaista 37 prosenttia (pojista 50 %, tytöistä 27 %)20. 
LIITU-kyselyssä 9-vuotiaista 45 prosenttia täyttää liikunta-
suosituksen (pojista 52 %, tytöistä 39 %) ja 11-vuotiaista 43 
prosenttia (pojista 45 %, tytöistä 40 %)21. Kouluterveyskyse-
lyn mukaan 45 prosenttia 4.–5.-luokkalaisista liikkuu tunnin 
päivässä (pojista 50 %, tytöistä 40 %)22.

27
–3

3%D
Niiden lasten ja nuorten osuus, jotka 
liikkuvat liikunnan minimisuosituksen5,7 
mukaisesti reippaasti vähintään tunnin 
päivässä.

C+ C- D- F
-6 7-12 13-15 16-18

Yläkouluikäiset:
Liikemittausten mukaan 13-vuotiaista 21 prosenttia liikkuu 
suosituksen mukaan (pojista 32 %, tytöistä 15 %) ja 15-vuo-
tiaista 11 prosenttia (pojista 18 %, tytöistä 8 %)20. LIITU-ky-
selyssä 32 prosenttia 13-vuotiaista (pojista 35 %, tytöistä 29 
%) ja 19 prosenttia 15-vuotiaista (pojista 23 %, tytöistä 15 
%) kertoo liikkuvansa vähintään tunnin päivässä21. Saman-
kaltainen tulos saadaan Kouluterveyskyselystä, jonka mu-
kaan 19 prosenttia 8.–9.-luokkalaisista liikkuu suosituksen 
mukaan (pojista 23 %, tytöistä 16 %)22.

Opiskelijat:
Toisen asteen opiskelijoiden osalta liikemittaustuloksia on 
saatavissa vain lukiolaisista, joista 22 prosenttia täyttää tun-
nin suosituksen23. Kouluterveyskyselyssä tunnin päivässä 
kertoo liikkuvansa 13 prosenttia lukiolaisista (pojista 16 %, 
tytöistä 11 %) ja 13 prosenttia myös ammattiin opiskelevista 
(pojista 14 %, tytöistä 11 %)22.

Tutkimuksissa on käytetty erilaisia menetelmiä  
fyysisen aktiivisuuden mittaamiseen: 

liikemittauksia sekä kyselyitä lasten vanhemmille ja 
lapsille itselleen. Erilaiset mittaus- ja analyysimenetel-
mät tuottavat hieman erilaisia tuloksia. Seurannassa 
ja vertailussa on käytettävä aina samaa menetelmää.

Varhaiskasvatus

Perusopetus

Toinen aste ja korkeakoulu

Ikä, vuotta

min/pv

0 5 10 15 20 25

Lasten ja nuorten fyysinen  
kokonaisaktiivisuus vähenee iän myötä

Liikemittausten perusteella suoma-
laiset lapset ovat aktiivisimmillaan 
peruskoulun alkuvuosina. Siitä 
eteenpäin reippaan liikunnan mää-
rä vähenee tasaisesti koko perus-
koulun ajan ja sen jälkeen.24,17,25,26

01Fyysinen
kokonaisaktiivisuus

54-59% 40-46% 20-26% <20%
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35-39 %

30-34 %

25-29 %

alle 25 %

8.-9. lk. lukiolaiset ammattiin opiskelevat

14 15

?

Liikuntakäyttäytyminen

Vähän liikkuvat  
lapset ja nuoret 
Liikkumiseen tukea tarvitsevat eniten ne lapset 
ja nuoret, jotka liikkuvat todella vähän. Tutki-
muksissa liikkuminen tulkitaan vähäiseksi silloin, 
kun tunnin liikuntasuositus täyttyy enintään 
kahtena päivänä viikossa21 tai kun vapaa-ajan 
hengästyttävää liikuntaa on korkeintaan tunti 
viikossa22. Perinteiset liikunnanedistämistoimet 

MITEN
KUNNASSANNE

• seurataan eri-ikäisten lasten liikkumisen 
määrää (esim. neuvolassa, varhaiskasvatuk-
sessa, koulussa ja toisen asteen oppilaitok-
sissa)?

• vähän liikkuvat on huomioitu liikuntatoimin-
nan tarjonnassa? Löytyykö eri ikäisille mata-
lan kynnyksen toimintaa?

• tehdään päätöksistä lapsivaikutusten arvi-
ointia ja huomioidaan siinä lasten ja nuorten 
mahdollisuus fyysiseen aktiivisuuteen var-
haiskasvatuksessa, koulu- ja opiskelupäivän 
aikana ja koulumatkoilla?

Liikuntakäyttäytyminen

Vähän liikkuvia on kyselytutkimusten 21, 22 mukaan:

OPISKELIJATALAKOULUIKÄISET

YLÄKOULUIKÄISET

10 %

19 %

23 %

23 %

41 %

9 %

6 %

9 %

23 %

24 %

22 %

37 %

9 %

8 %

13v

15v

8.—9.-LUOKKALAISET

LUKIOLAISET

AMMATTIIN OPISKELEVAT

9v

11v

Pojat

Pojat

Pojat

Pojat

Pojat

Pojat

Pojat

Tytöt

Tytöt

Tytöt

Tytöt

Tytöt

Tytöt

Tytöt

9 % 9-vuotiaista21

7 % 11-vuotiaista21

9 % 13-vuotiaista21

21% 15-vuotiaista21

24 % 8.—9-luokkalaisista22

23 % lukiolaisista22

39 % ammattiin opiskelevista22

Vähän liikkuvien osuudessa alueellisia eroja

Kun vähän liikkuvien nuorten osuutta tarkastel-
laan maakunnittain, havaitaan alueiden välisiä 
eroja. Toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointie-
rot ovat suuret lukiolaisten ja ammattiin opiske-
levien välillä, kun tarkastellaan vähän liikkuvien 
opiskelijoiden osuutta.22

innostavat harvoin vähän liikkuvia lapsia ja nuo-
ria. Tämä kohderyhmä vaatii erityistä huomi-
ointia, kuten esimerkiksi yksilöllistä liikunta- ja 
hyvinvointineuvontaa27.



Yhä useampi liikkuu  
vähintään tunnin päivässä

pojat

pojat

tytöt

tytöt

Vähän liikkuvien lasten ja nuorten 
osuus on pienentynyt
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Yhteensä
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Vähän liikkuvien poikien ja tyttöjen osuudet 
(%) eri tutkimuksissa vuosina 2002–2018 
(WHO-Koululaistutkimus 2002–2014, LIITU 
2016–2018). Nämä lapset ja nuoret kertovat 
liikkuvansa tunnin päivässä enintään kahte-
na päivänä viikossa.

Vähän liikkuvien yläkoululaisten, lukiolais-
ten ja ammattiin opiskelevien osuudet ovat 
Kouluterveyskyselyssä pienentyneet vuosina 
2006–201722. Nämä nuoret kertovat harras-
tavansa liikuntaa vapaa-ajallaan enintään 
tunnin viikossa.

Liikuntasuosituksen täyttävien poikien ja tyt-
töjen osuudet (%) eri tutkimuksissa vuosina 
2002–2018 (WHO-Koululaistutkimus 2002–2014, 
LIITU 2016–2018). Nämä lapset ja nuoret kerto-
vat liikkuvansa vähintään tunnin päivässä viikon 
jokaisena päivänä.

Myönteistä kehitystä 

2000-luvulla

Liikuntakäyttäytyminen

Lasten ja nuorten fyysisessä aktiivisuudessa 
voidaan havaita myönteistä kehitystä. Liikun-
tasuosituksen täyttävien 11–15 vuotiaiden 
osuus on kasvanut ja vähän liikkuvien osuus 
pienentynyt viimeisen vuosikymmenen aika-
na.28,29,30,21
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Istumisella ja paikallaanololla tarkoitetaan fyy-
sisesti passiivisesti vietettyä hereilläoloaikaa. 
Kansainvälisesti puhutaan istuvasta tai liikku-
mattomasta elämäntavasta, joka on Maailman 
terveysjärjestö WHO:n mukaan yksi suurimmis-
ta terveysriskeistä länsimaissa. Suomessa lapset 
tottuvat istuvaan elämäntapaan jo varhaisvuo-
sista alkaen. Tietokoneen ja television viihde-

Arviointi perustuu seuraaviin tuloksiin:

Alle kouluikäiset: 
vanhempien pitämän päiväkirjan mukaan 61 prosentille 
3–6-vuotiaista kertyy ruutuaikaa korkeintaan kaksi tuntia 
päivässä16,31. Alle kouluikäisille kohdennettua ruutuajan 
suositusta ei ole olemassa.

Alakouluikäiset:
35 prosenttia 9-vuotiaista (pojista 32 %, tytöistä 37 %) ja 20 
prosenttia 11-vuotiaista (pojista 17 %, tytöistä 23 %) arvioi 
pysyvänsä ruutuaikasuosituksessa (2 h/pv) ainakin viitenä 
päivänä viikossa21.

Yläkouluikäiset:
Kyselytutkimuksissa 11 prosenttia 13-vuotiaista (pojista 
8 %, tytöistä 14 %) ja 8 prosenttia 15-vuotiaista (pojista 9 
%, tytöistä 7 %) arvioi pysyvänsä ruutuaikasuosituksessa 
vähintään viitenä päivänä viikossa21. Sosiaaliseen mediaan 
ja pelaamiseen kuluu aikaa alle kaksi tuntia arkipäivisin 15 
prosentilla 8.–9.-luokkalaisista (pojista 16 %, tytöistä 14 %)22.

Opiskelijat:
Sosiaaliseen mediaan ja pelaamiseen käyttää aikaa alle kak-
si tuntia arkipäivisin 16 prosenttia lukiolaisista (pojista 15 
%, tytöistä 16 %) ja 18 prosenttia ammattiin opiskelevista 
(pojista 18 %, tytöistä 17 %)22.

Liikuntakäyttäytyminen

20
–2

6%D-
Niiden lasten ja nuorten osuus, joille 
ruutuaikaa kertyy suosituksen mukai-
sesti korkeintaan kaksi tuntia päivässä 
vähintään viitenä päivänä viikossa.

B- D F F

IÄN MYÖTÄ NUORET OVAT YHÄ 
ENEMMÄN PAIKALLAAN

Istumisen ja paikallaanolon 
määrä lisääntyy ja liikkumisen 
määrä vähentyy iän myötä. 
Kuviossa on kuvattu liikemit-
tausten tulokset siitä, miten he-
reilläoloaika vietetään fyysisen 
aktiivisuuden ja paikallaanolon 
näkökulmista20.

-6

60-66%

7-12

27-33%

13-15

<20%

16-18

<20%

Liikuntakäyttäytyminen

02Istuminen ja 
paikallaanolo

käyttö eli ns. ruutuaika lisää suomalaislasten ja 
-nuorten paikallaanoloa kilpaillen usein fyysisesti 
aktiivisten toimintojen kanssa. Tässä luvussa ku-
vataan kansainvälisen mallin mukaan istumista 
ja paikallaanoloa ruutuajan tutkimustulosten 
kautta. 

Rasittava liikkuminen

reipas liikkuminen
kevyt liikkuminen
seisominen
makuu ja istuminen
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Organisoitu liikunta ja urheilu on merkittävä osa 
päivän fyysisestä aktiivisuudesta osalle suoma-
laislapsista ja -nuorista. Organisoidulla liikun-
nalla ja urheilulla tarkoitetaan seurojen, kunti-
en, yhdistysten, yritysten ja muiden vastaavien 
tahojen järjestämiä liikuntaharrastuksia. 

Arviointi perustuu seuraaviin tuloksiin:

Alle kouluikäiset: 
Vanhempien mukaan 55 prosenttia 3–6 vuotiaista (pojista 
50 %, tytöistä 59 %) osallistuu johonkin ohjattuun liikun-
taharrastukseen32. Viikoittain ohjattuun lasten liikuntaan 
osallistuu vanhempien kertoman mukaan 40 prosenttia 
4-vuotiaista (pojista 36 %, tytöistä 46 %)19. Ikävertailujen 
mahdollistamiseksi myös alle kouluikäisten ohjattuun lii-
kuntaan osallistumista seurataan tutkimuksissa, vaikkakin 
on suositeltavaa, että nuorimpien lasten kohdalla suurin 
osa liikunnasta muodostuu omaehtoisesta leikistä ja ulkoi-
lusta. 

Alakouluikäiset:
Liikuntaa ja urheilua urheiluseurassa harrastaa 67 prosent-
tia 9-vuotiaista (pojista 69 %, tytöistä 65 %) ja 71 prosenttia 
11-vuotiaista (pojista 70 %, tytöistä 72 %)21.

Yläkouluikäiset:
Yhteensä 48 prosenttia 8.–9.-luokkalaisista (pojista ja ty-
töistä 48 %) harrastaa ohjattua liikuntaa vähintään joka 
viikko22. Urheiluseurassa liikuntaa tai urheilua harrastaa 
58 prosenttia 13-vuotiaista (pojista 59 %, tytöistä 57 %) ja 
44 prosenttia 15-vuotiaista (pojista 46 %, tytöistä 42 %)21. 

Opiskelijat:
42 prosenttia lukiolaisista (pojista 41 %, tytöistä 43 %) ja 25 
prosenttia ammattiin opiskelevista (pojista 27 %, tytöistä 22 
%) harrastaa ohjattua liikuntaa viikoittain22. 

Liikuntakäyttäytyminen

54
–5

9%C+
Niiden lasten ja nuorten osuus, jotka 
osallistuvat urheiluseuratoimintaan tai 
muuhun ohjattuun liikuntaan.

C B C D+

OHJATTU LIIKUNTA

Ohjattua liikuntaa järjestävät urheiluseurojen lisäksi myös 
muut yhdistykset, kuten partio, seurakunnat ja kyläyhdis-
tykset. Nämä liikuttavat 37 prosenttia 9-vuotiaista (pojista 
33 %, tytöistä 41 %) ja 28 prosenttia 11-vuotiaista (pojista 
31 %, tytöistä 26 %). Liikunta-alan yritykset, kuten ratsas-
tuskoulut ja laskettelukeskukset liikuttavat 43 prosenttia 
9-vuotiaista (pojista 36 %, tytöistä 50 %) ja 35 prosenttia 
11-vuotiaista (pojista 25 %, tytöistä 45 %).21

Yläkoululaisilla ohjattuun liikuntaan osallistuminen on vä-
häisempää kuin alakoululaisilla. Muut yhdistykset liikutta-
vat 17 prosenttia 13-vuotiaista (pojista 19 %, tytöistä 15 %) 
ja 12 prosenttia 15-vuotiaista (pojista 14 %, tytöistä 9 %). 
Liikunta-alan yritysten toiminnassa liikkuu 29 prosenttia 
13-vuotiaista (pojista 22 %, tytöistä 36 %) ja 23 prosenttia 
15-vuotiaista (pojista 17 %, tytöistä 28 %).21
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47-53%
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67-73%

13-15

47-53%

16-18

34-39%

Liikuntakäyttäytyminen

Organisoitu 
liikunta ja urheilu

KOULUN KERHOT

Koulun kerhotoiminta mahdollistaa matalan kynnyksen lii-
kuntaharrastuksen kaikille oppilaille, taustasta riippumatta. 
Kerhotoimintaa järjestetään pääosin koulupäivän jälkeen. 
Lähes puolet (47 %) peruskouluista ilmoittaa järjestävänsä 
liikunnallista kerhotoimintaa koulupäivän yhteydessä33. 
Joka viides 9–15-vuotias liikkuu koulun järjestämissä liikun-
takerhoissa21.?MITEN

KUNNASSANNE
• selvitetään lasten ja nuorten toiveet liikun-

nan harrastamisesta? Miten toiveet huo-
mioidaan?

• on tarjolla maksuttomia tai edullisia har-
rastusvaihtoehtoja lapsille ja nuorille?

• tuetaan niitä urheiluseuroja, jotka järjestä-
vät lapsille ja nuorille harrasteliikuntaa?

• tuetaan muita järjestöjä ja yhdistyksiä, 
jotka järjestävät fyysisesti aktiivista harras-
tustoimintaa?

• on tarjolla harrastusmahdollisuuksia kou-
lupäivän yhteydessä?

• toimii yhteistyöverkostoja lasten ja nuor-
ten liikuntaa järjestävien tahojen kesken?
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3%C
Niiden lasten ja nuorten osuus, jotka 
liikkuvat vapaa-ajalla omatoimisesti 
vähintään neljä kertaa viikossa. 

B B- D+ D+
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Omatoiminen liikunta ja leikki on ilman ohjaus-
ta tapahtuvaa liikkumista tai leikkimistä, jota voi 
harrastaa yksin, kavereiden tai perheen kanssa. 
Omatoiminen liikunta sisältää kaikenlaisen va-
paa-ajan omaehtoisen liikkumisen, kuten pyö-
räilyn, skeittauksen, trampoliinilla hyppimisen 
ja lenkkeilyn. Tässä luvussa tarkastellaan oma-
toimista liikuntaa päiväkoti- ja kouluajan ulko-
puolella.

Arviointi perustuu seuraaviin tuloksiin:

Alle kouluikäiset:
vanhempien mukaan 73 prosenttia 3–6-vuotiaista (pojista 
77 %, tytöistä 70 %) leikkii omaehtoisesti ulkona arkisin 
päiväkotipäivän jälkeen vähintään puoli tuntia ja 37 pro-
senttia viikonloppuisin yli kaksi tuntia päivässä (pojista 40 
%, tytöistä 34 %)32.

Alakouluikäiset:
70 prosenttia 9-vuotiaista (pojista 70 %, tytöistä 70 %) ja 
58 prosenttia 11-vuotiaista (pojista 56 %, tytöistä 60 %) liik-
kuu vapaa-aikanaan omaehtoisesti vähintään neljä kertaa 
viikossa.21

Yläkouluikäiset:
43 prosenttia 13-vuotiaista (pojista 43 %, tytöistä 44 %) ja 
27 prosenttia 15-vuotiaista (pojista 29 %, tytöistä 25 %) liik-
kuu vapaa-aikanaan omaehtoisesti vähintään neljä kertaa 
viikossa21. Kouluterveyskyselyssä 41 prosenttia 8.–9.-luok-
kalaisista (pojista 44 %, tytöistä 38 %) ilmoittaa harrasta-
vansa urheilua tai liikuntaa omatoimisesti lähes päivittäin22. 

Opiskelijat:
40 prosenttia lukiolaisista (pojista 44 %, tytöistä 38 %) ja 31 
prosenttia ammattiin opiskelevista (pojista 33 %, tytöistä 
30 %) harrastaa urheilua tai liikuntaa omatoimisesti lähes 
päivittäin22.

Liikuntakäyttäytyminen

Omatoiminen 
liikunta ja leikki ?MITEN

KUNNASSANNE
• on kiinnitetty huomiota omatoimisen 

liikunnan mahdollisuuksiin?

• tuetaan omatoimisen liikunnan mahdolli-
suuksia lapsille ja nuorille?

• on lähiliikuntapaikkoja ja leikkipuistoja, 
jotka edistävät omatoimista liikuntaa?

• kuullaan lapsia ja nuoria lähiliikuntapaik-
kojen suunnittelussa, ideoinnissa ja kehit-
tämisessä?

• huomioidaan liikunnan edistäminen osana 
yhdyskuntasuunnittelua?
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Aktiivisella kulkemisella tarkoitetaan arjen vä-
limatkojen kulkemista lihasvoimin: yleisimmin 
kävellen tai pyöräillen. Aktiivinen kulkeminen 
kouluun, harrastuksiin ja kavereiden luo on mo-
nille lapsille ja nuorille merkittävä osa päivän 
fyysisestä aktiivisuudesta. Eniten on tutkittu 
koulumatkaliikuntaa. Lisää tietoa tarvitaan ak-
tiivisesta kulkemisesta myös muilla matkoilla.

Arviointi perustuu seuraaviin tuloksiin:

Alle kouluikäisten aktiivisesta kulkemisesta ei ole tutkimus-
tietoa.

Alakouluikäiset:
80 prosenttia 9-vuotiaista (pojista 79 %, tytöistä 81 %) ja 
83 prosenttia 11-vuotiaista (pojista 85 %, tytöistä 81%) 
kulkee koulumatkansa aktiivisesti, jos välimatka kouluun 
on enintään 5 km34. 

Yläkouluikäiset: 
79 prosenttia 13-vuotiaista (pojista 80 %, tytöistä 77 %) 
ja 61 prosenttia 15-vuotiaista (pojista 59 %, tytöistä 63 
%) kulkee koulumatkansa aktiivisesti, jos koulumatka on 
enintään 5 km pituinen34.
 
Opiskelijoiden aktiivisesta kulkemisesta ei ole vertailu-
kelpoista julkaistua tutkimustietoa alle viiden kilometrin 
matkoilla. 

Moottoriajoneuvojen käyttö opiskelumatkoilla on yleistä, 
varsinkin pojilla. Esimerkiksi ammattiin opiskelevista pojis-
ta 33 % ja lukiolaispojista 24 % kulkee opiskelumatkansa 
moottoriajoneuvolla36. 

Liikuntakäyttäytyminen

74
–7

9%B+
Niiden lasten ja nuorten osuus (alle 5 km 
päässä koulusta asuvista), jotka kulkevat 
koulumatkansa aktiivisesti, kävellen tai 
pyörällä.

- A B- -

Koulumatkan pituus vaikuttaa kulkutavan valin-
taan. Alakouluikäisillä on keskimäärin lyhyem-
mät koulumatkat kuin yläkoululaisilla: enintään 
viiden kilometrin päässä koulusta asuu 85 % ala-
koululaisista ja 66 % yläkoululaisista.34,35

Talvisin koulumatkojen aktiivinen kulkeminen 
on vähäisempää kuin keväällä ja syksyllä34,35. 
Talvella moni siirtyy auton kyytiin ja menettää 
koulumatkan kulkemisen hyödyt. Lisäksi moni 
jättää pyörän varastoon ja siirtyy kävelemään. 
Suomessa potentiaali koulumatkaliikunnan lisää-
miseen vaikuttaisi olevan suurin talvisin.35 Koulu-
matkojen turvallisuuden parantaminen vaikuttaa 
koulumatkojen kulkutapoihin ympäri vuoden.

-6 7-12

80-86%

13-15

60-66%

16-18

Aktiivinen 
kulkeminen ?MITEN

KUNNASSANNE

• kannustetaan ja tuetaan eri-ikäisiä lapsia ja 
nuoria koulumatkojen aktiivisessa kulkemi-
sessa? 

• rakennetaan ja ylläpidetään kävely- ja pyö-
räteiden verkostoa, myös talvikunnossapito 
ja valaistus huomioiden?

• Onko koulumatkojen vaaranpaikat kartoi-
tettu ja saatettu kaikkien kunnanpäättäjien 
tietoon?



VÄHÄN LIIKKUVIEN OSUUS IKÄRYHMÄSTÄ39,40

Toimintarajoite

-vuotiaat11 14% 7%
-vuotiaat13 14% 10%
-vuotiaat15 26% 17%

- luokkalaiset8.-9. 36% 21%
lukiolaiset 32% 22%
ammattiin opiskelevat 50% 37%

LIIKUNTASUOSITUKSEN TÄYTTYMINEN39,40

Toimintarajoite
tytötpojat

Ei toiminta-
rajoitetta
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Hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan tunti viikossa

Liikuntasuositus täyttyy enintään kahtena päivänä viikossa
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Liikuntakäyttäytyminen

Toimintarajoitteita kokevien 
lasten ja nuorten liikunta
Noin 15 prosentilla lapsista ja nuorista on 
näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen tai 
kognitiiviseen tiedonkäsittelyyn liittyvä toimin-
tarajoite tai vamma, joka häiritsee päivittäisiä 
toimia. Tytöt kokevat toimintarajoitteita kai-
kissa ikäryhmissä poikia yleisemmin.37,38 Tässä 
luvussa esitetään toimintarajoitteita kokevien 
lasten ja nuorten liikunnan tilanne. Tulokset 
perustuvat kahteen kansalliseen aineistoon 
(LIITU 2016 ja Kouluterveyskysely 2017), joi-
den avulla toimintarajoitteita kokevien lasten 
ja nuorten vertailu saman ikäiseen väestöön 
on mahdollista.

Yleisimpiä toimintarajoitteita sukupuolesta riip-
pumatta ovat muistamisen ja oppimisen ongel-
mat kaikilla kouluasteilla. Kuulemisen ja liikkumi-
sen ongelmat ovat näissä tutkimuksissa melko 
harvinaisia: noin prosentti nuorista koki niissä 
runsaasti vaikeuksia.38 Kaikissa ikäryhmissä on 
muutama prosentti nuoria, joilla oli useampi 
kuin yksi toimintarajoite.37

Nuorten toimintarajoitteiden mittaaminen poh-
jautuu kansainväliseen suositukseen (WG 2017) 
toimintarajoitteiden mittaamisesta toimintaky-
vyn ulottuvuuksien kautta.

LIITU-tutkimuksessa terveyden, toimintakyvyn 
ja toimintarajoitteiden selvittämiseksi lapsilta ja 
nuorilta kysyttiin, onko heillä pysyviä vaikeuksia 
nähdä, kuulla, puhua sujuvasti, liikkua tai käsi-
tellä esineitä, hengittää tai muistaa asioita/kes-
kittyä.37

 
Kouluterveyskyselyssä käytettyjä ulottuvuuksia 
ovat näkeminen, kuuleminen ja liikkuminen sekä 
kognitiiviset tiedonkäsittelyyn liittyvät toiminnot 
(muistaminen, oppiminen ja keskittyminen). Toi-
mintarajoitteisten ryhmään luokiteltiin ne nuo-
ret, joilla oman kokemuksen mukaan oli ainakin 
yhdessä edellä mainituissa toiminnossa vakavia 
vaikeuksia.38

Fyysinen kokonaisaktiivisuus

Toimintarajoitteiden kokeminen on yhteydessä fyysiseen kokonaisaktiivisuuteen. Lasten ja nuorten 
liikuntasuositus, vähintään tunti reipasta liikuntaa joka päivä, toteutuu harvemmin toimintarajoitteita 
kokevilla nuorilla. Toimintarajoitteita kokevien joukossa on myös enemmän vähän liikkuvia lapsia ja 
nuoria.

Liikuntakäyttäytyminen

http://www.washingtongroup-disability.com/publications/implementing/


11
13
15
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Ei toiminta-
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?MITEN
KUNNASSANNE

• tarjotaan erityistä tukea tarvitseville apuväli-
neitä liikuntaan?

• tuetaan erityistä tukea tarvitsevien lasten lii-
kuntaa (esim. kuljetuspalvelut, apuvälineet)?

• on huomioitu toimintarajoitteita kokevat 
lapset ja nuoret päiväkotien, koulujen ja op-
pilaitosten uudisrakentamisen ja remonttien 
suunnittelussa?

• huomioidaan harrastustoiminnassa toimin-
tarajoitteiset ja tukea tarvitsevat lapset ja 
nuoret?

• on huomioitu esteettömyys erilaisia toiminta-
rajoitteita kokevien lasten ja nuorten kannal-
ta, esim. näkö- ja liikuntavammat?

Istuminen ja paikallaanolo 39, 40

Toimintarajoitteita kokevat pysyvät kahden tun-
nin päivittäisessä ruutuaikasuosituksessa har-
vemmin kuin ne, jotka eivät koe toimintarajoit-
teita. Taulukossa on tarkasteltu niiden nuorten 
osuutta, joilla ruutuaikasuositus toteutuu viitenä 
päivänä viikossa.

Organisoitu liikunta ja urheilu 39

Toimintarajoitteita kokevien lasten ja nuorten 
urheiluseuratoimintaan osallistuminen on vä-
häisempää kuin muilla lapsilla ja nuorilla.

Aktiivinen kulkeminen 39

Toimintarajoitteita kokevat nuoret 
kulkevat kouluun aktiivisilla kulkuta-
voilla (kävellen, pyöräillen) alle 5 km 
koulumatkoilla harvemmin kuin muut 
nuoret.



?
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Fyysisten ominaisuuksien 

mittaukset 
hyvinvoinnin seurannassa

Fyysisten ominaisuuksien mittaukset hyvinvoinnin seurannassa

Globaalisti tutkijoita huolestuttaa lasten ja 
nuorten fyysisen toimintakyvyn heikentymi-
nen sekä ylipainon ja lihavuuden yleistyminen. 
Erityisesti lasten ja nuorten kestävyyskunto on 
merkittävästi heikentynyt viimeisen 30 vuoden 
aikana.41

Seuraavilla aukeamilla tarkastellaan näitä tee-
moja tarkemmin. Teemat on nyt nostettu kan-
sainväliseen tarkasteluun Tuloskorttien osana, 
koska liikunta on yhteydessä sekä fyysiseen toi-
mintakykyyn että kehon painoon. 

Suomen peruskouluissa on otettu käyttöön fyy-
sisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!, 
josta saadaan joka vuosi vertailukelpoista tie-
toa sekä alueellisia tuloksia42. Lasten ja nuorten 
painon ja pituuden kehitystä seurataan ter- 
veydenhuollossa, joten myös tämä seurantatieto 
on käytettävissä. Lasten ja nuorten fyysisen toi-
mintakyvyn, pituuden ja painon osalta tilanteen 
seuraaminen kertoo osaltaan lasten ja nuorten 
hyvinvoinnista, johon liikunnan avulla on mah-
dollista vaikuttaa.

Fyysisten ominaisuuksien mittaukset hyvinvoinnin seurannassa

MITEN
KUNNASSANNE

• käsitellään Move!-tulokset osana koulu-
laisten laajoja terveystarkastuksia?

• hyödynnetään Move!-mittausten tuloksia 
lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuran-
nassa kuntatasolla?

• tuetaan lapsia ja nuoria, joiden toiminta-
kyky on heikko?

• seurataan lasten ja nuorten ylipainon ja 
lihavuuden kehitystä kuntatasolla ja hyö-
dynnetään tätä tietoa?

• tarjotaan tukea elintapamuutokseen lap-
sille, nuorille ja heidän perheilleen ylipai-
non ehkäisemiseksi?

?



Viidesluokkalaisten kestävyyskunto 2017 
Move!-mittauksen viivajuoksutulos

Viidesluokkalaisten kestävyyskunnon ti-
lanne on oheisissa karttakuvissa esitelty 
maakunnittain43. Mitä tummempi väri, 
sitä huonompi tulos Move!-mittauksen 
viivajuoksussa (aika, sekuntia). Yleisesti 
ottaen poikien tulokset kestävyyskun-
non mittauksessa ovat paremmat kuin 
tytöillä. Koko Suomen viidesluokkalais-
ten keskitulos (mediaani) viivajuoksussa 
oli pojilla 275 s (4 min 35 s) ja tytöillä 238 
s (3 min 58 s).43

tytötpojat

Alle 220 s

220-239 s

240-259 s

260-279 s

280- s
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Fyysisen toimintakyvyn seuranta 

Move!-mittauksilla

Fyysisten ominaisuuksien mittaukset hyvinvoinnin seurannassa Fyysisten ominaisuuksien mittaukset hyvinvoinnin seurannassa

Fyysinen toimintakyky tarkoittaa elimistön toi-
minnallista kykyä selviytyä fyysistä ponniste-
lua edellyttävistä tehtävistä ja sille asetetuista 
tavoitteista. Se on kykyä liikkua omin voimin, 
harrastaa ja huolehtia päivittäisistä toimista. 
Fyysinen toimintakyky vaikuttaa päivittäiseen 
hyvinvointiin ja terveyteen. 

Suomen kouluissa on vuodesta 2016 alkaen 
otettu käyttöön Move! – fyysisen toimintakyvyn 
seurantajärjestelmä. Se on perusopetuksen 5. 
ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen 
toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja 
palautejärjestelmä, joka yhdistetään oppilaiden 
laajoihin terveystarkastuksiin.42 Move!-mittaus-
ten tulokset ovat saatavilla myös alueittain, ja 

niitä voidaan kunnissa hyödyntää lasten ja nuor-
ten hyvinvoinnin indikaattoreina.

Move!-mittausosiot ovat 20 metrin viivajuoksu, 
vauhditon 5-loikka, ylävartalon kohotus, etuno-
japunnerrukset, kehon liikkuvuusmittaukset ja 
heitto-kiinniottoyhdistelmä. Osiot mittaavat op-
pilaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuut-
ta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja.

Kestävyyskunto on yksi fyysisen toimintakyvyn 
osa-alueista. Kestävyyskunnon erilaisista vaiku-
tuksista terveyteen on olemassa runsaasti tutki-
mustietoa. Move!-mittaukset tuottavat tietoa las-
ten ja nuorten kestävyyskunnosta, jota mitataan 
20 metrin viivajuoksulla.
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Paino- ja pituustietojen
seuranta
Lasten ja nuorten painon ja pituuden kehitystä 
seurataan terveydenhuollossa. Näitä mittarei-
ta voidaan hyödyntää lasten ja nuorten hyvin-
voinnin indikaattoreina. On huomattava, että 
sekä alipaino että ylipaino ovat terveyden kan-
nalta haitallisia. 

Lasten ja nuorten ylipaino on merkittävästi yleis-
tynyt Suomessa viime vuosikymmenien kulues-
sa44,45. Varhainen puuttuminen tavanomaista 
suurempaan painonlisäykseen on helpompaa 
kuin lihavuuden hoito, joten lasten, nuorten ja 
perheiden saama tuki lihavuuden ennaltaeh-
käisyssä on erittäin tärkeää. Ylipainon ehkäisys-
sä terveellinen ravitsemus ja riittävä säännölli-
nen liikunta ovat keskeisiä elementtejä.46

Fyysisten ominaisuuksien mittaukset hyvinvoinnin seurannassa
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Fyysisten ominaisuuksien mittaukset hyvinvoinnin seurannassa

Lastenneuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa 
mitatut lasten ja nuorten pituus- ja painotiedot 
Suomen kunnista kerätään valtakunnalliseen 
Avohilmo-rekisteriin. Näiden tietojen mukaan 
2–16-vuotiaista oli ylipainoisia noin 25 % pojista 
ja 16 % tytöistä.47

Kyselytutkimuksissa ylipaino arvioidaan it-
seilmoitetun painon ja pituuden perusteella. 
8.–9.-luokkaisista pojista 22 % ja tytöistä 16 % oli 
ylipainoisia. Toisen asteen opiskelijoilla ylipaino 
oli ammattiin opiskelevien keskuudessa ylei-
sempää kuin lukio-opiskelijoiden keskuudessa. 
Ylipainoisten lasten ja nuorten osuus on lisään-
tynyt viimeisten 10 vuoden aikana.22

Karttakuvissa on esitetty ylipainoisten nuorten 
osuus ikäryhmästä koulutusasteittain ja maa-
kunnittain Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan 
vuosina 2013 ja 2017. Tummempi väri kuvaa 
suurempaa osuutta.

Nuorten ylipaino on yleistynyt

Ylipainoisten osuus ikäryhmästä 22, 48



B C D F
61–80% 41–60% 21–40% 0–20%

60
–6

6%B-

Yhteisöt lasten ja nuorten liikunnan tukena

A
81–100%

Niiden kouluikäisen lasten ja nuorten 
osuus, joiden vanhemmat tai kaverit kan-
nustavat ja tukevat heitä liikkumisessa tai 
liikkuvat heidän kanssaan.
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06Perhe ja kaverit 
liikkumisen tukena
Perheen merkitys liikkumisen tukena on suu-
rimmillaan pienillä lapsilla, ja iän myötä ka-
vereiden merkitys kasvaa suuremmaksi. Van-
hempien rooli lasten liikkumisen tukemisessa 
on olla esimerkkinä, kannustaa ja mahdollis-
taa lasten liikkuminen. Kaveripiirin vapaa-ajan-
viettotavat vaikuttavat nuoren liikkumiseen. 
Vertaistukea voitaisiin hyödyntää enemmän 
nuorten liikkumisen edistämistyössä.

Arviointi B- (60–66 %) perustuu seuraaviin LIITU-tutkimuk-
sen vuoden 2016 tuloksiin49. Tutkimuksessa 9-15-vuotiaat 
kouluikäiset ovat arvioineet omaa tilannettaan. Yleisintä on 
vanhempien kannustus liikkumiselle: kannustusta saa van-
hemmiltaan 80 prosenttia koululaisista. Lähes yhtä monen 
(79 %) vanhemmat maksavat liikuntakuluja. 64 prosenttia 
vastaajista pääsee vanhempiensa kyydissä liikkumaan. Rei-
lu kolmasosa (38 %) koululaisista liikkuu yhdessä vanhem-
piensa kanssa. Kavereidensa kanssa liikuntaa harrastaa 43 
prosenttia koululaisista.

Alle kouluikäisten (3–6 v) vanhemmista yli puolet (sekä 
tyttöjen että poikien vanhemmista 55 %) liikkuu yhdessä 
lapsensa kanssa vähintään kolme kertaa viikossa ja vajaa 
viidesosa (poikien vanhemmista 19 %, tyttöjen vanhemmis-
ta 15 %) päivittäin32. Toisen kyselytutkimuksen mukaan 44 
prosenttia 3–6 vuotiaista liikkuu vanhemman kanssa vähin-
tään kerran viikossa50.

Yhteisöt lasten ja nuorten liikunnan tukena

?MITEN
KUNNASSANNE

• tuetaan lasten, nuorten ja vanhempien 
liikkumista yhdessä?

• on järjestetty tiloja ja paikkoja nuorten 
omaehtoiselle liikkumiselle?

• hyödynnetään vertaistukea nuorten 
liikkumisen edistämisessä?



Yhteisöt lasten ja nuorten liikunnan tukena
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?Oppivat yhteisöt liikkumisen 
mahdollistajina
Suomessa lapsi ja nuori viettää suuren osan 
päivästään varhaiskasvatuksessa, perusope-
tuksessa ja peruskoulun päätyttyä toisen as-
teen opinnoissa. Näiden kasvatus- ja koulutus-
instituutioiden toimintakulttuuri vaikuttaa 
lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuuteen. Sa-
malla opitaan aktiivista – tai passiivista – elä-
mäntapaa, joka vaikuttaa hyvinvointiin myö-
hemmin aikuisuudessakin.

Kasvatus- ja koulutusinstituutiot ovat tärkeässä 
roolissa liikkumisen mahdollistajina. Liikkumisen 
on tutkimuksissa todettu edistävän myös mm. 
oppimista, osallisuutta ja viihtyvyyttä. 

Suomessa on rakennettu vuodesta 2010 lähtien 
kansainvälisesti poikkeuksellista, valtakunnallista 
Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuutta, joka tu-
kee koulutusinstituutioita fyysisesti aktiivisem-
man toimintakulttuurin kehittämisessä. Var-
haiskasvatusyksiköt, peruskoulut ja oppilaitokset 
voivat rekisteröityä omiin ohjelmiinsa ja saada 
tukea toimintakulttuurinsa kehittämiseen sekä 
lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen.

MITEN
KUNNASSANNE

• rakennetaan liikuntatiloja päiväkotien, 
koulujen ja oppilaitosten yhteyteen?

• hyödynnetään kuntatasolla tietoa 
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen 
ja toisen asteen oppilaitosten nykytilan 
arvioinnista (www.liikkuvakoulu.fi/nyky-
tila), esimerkiksi osana hyvinvointikerto-
musta?

• tehdään poikkihallinnollista yhteistyötä 
eri-ikäisten lasten ja nuorten kasvatus- 
ja koulutusinstituutioissa?

• päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten 
uudisrakentamisessa ja remonteissa 
huomioidaan mahdollisuus monipuoli-
seen työskentelyyn?

Yhteisöt lasten ja nuorten liikunnan tukena

http://www.liikkuvakoulu.fi/nykytila
http://www.liikkuvakoulu.fi/nykytila
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?07Varhaiskasvatus
Alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatukses-
ta vastaavat kunnat. Suomessa 1–6-vuotiaista 
lapsista 68 prosenttia on varhaiskasvatukses-
sa51. Varhaiskasvatukseen osallistumisessa on 
suuria eroja lapsen iän mukaan. Yksivuotiaista 
päivähoidossa on 28 prosenttia, kaksivuotiais-
ta 54 prosenttia ja viisivuotiaista 78 prosenttia. 
Liikkuminen ja motoristen taitojen opettelu 
varhaiskasvatuksessa parantavat lapsen edel-
lytyksiä oppia uusia asioita ja taitoja.

Arviointi C+ (54–59%) perustuu valtakunnalliseen Ilo kasvaa 
liikkuen -ohjelmaan rekisteröityneiden varhaiskasvatusyksi-
köiden määrään (1 667 yksikköä eli noin 56 %) toukokuussa 
201852. Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoitteena on tarjota 
jokaiselle lapselle päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja 
liikkumisen iloon aktiivisessa toimintaympäristössä.

Monipuolinen ja riittävä päivittäinen fyysinen ak-
tiivisuus sekä istumisen vähentäminen on kirjattu 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin53, joita 
varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituk-
set3 omalta osaltaan täydentävät. Valtakunnallis-
ten perusteiden pohjalta laadittavissa paikallisis-
sa suunnitelmissa huomioidaan, että liikkuminen 
on luonnollinen osa varhaiskasvatuksen toiminta-
kulttuuria sekä arjen pedagogiikkaa.

Päiväkotipäivät ovat tutkimusten mukaan fyysi-
sesti varsin passiivisia. Päiväkotihenkilökunnan 
havainnointiin perustuvan tutkimuksen mukaan 
3-6-vuotiaiden lasten päivähoitopäivästä (klo 
8–16) reippaan fyysisen aktiivisuuden osuus on 
10 prosenttia (n. 48 min/pv). Peräti noin 60 pro-
senttia päivähoitopäivästä on 3–6-vuotiailla fyysi-
sesti passiivista toimintaa, kuten istumista, kynän 
käyttöä ja syömistä. Viidennes päivästä (20 %) on 
vapaata sisäleikkiä ja viidennes (21 %) vapaata 
ulkoleikkiä, josta suuri osa ei sisällä fyysisesti ak-
tiivista tekemistä.55

MITEN
KUNNASSANNE
• varhaiskasvatusyksiköt ovat rekiste-

röityneet mukaan varhaiskasvatuksen 
Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan? Onko 
kuntanne varhaiskasvatuksen johto 
ilmoittautunut mukaan?

• lasten varhaiskasvatussuunnitelmissa 
otetaan huomioon liikunta ja hyvin-
vointi?

• tuetaan varhaiskasvattajien osallistu-
mista liikunta-alan täydennyskoulutuk-
siin?

• toteutuvat varhaiskasvatusyksiköiden 
liikuntaolosuhteet: Onko jokaisessa 
päiväkodissa oma sisäliikuntatila sekä 
suuri piha-alue, jossa monipuolisia 
maastonmuotoja ja tasaisia leikkialuei-
ta? Onko jokaisen varhaiskasvatusyksi-
kön läheisyydessä metsäalue?

• varataan varoja varhaiskasvatuksen 
uimaopetukseen ja liikuntavälineistön 
uusimiseen? 

Yhteisöt lasten ja nuorten liikunnan tukena

A B C D F
81–100% 61–80% 41–60% 21–40% 0–20%

54
–5

9%C+
Niiden varhaiskasvatusyksiköiden osuus, 
jotka ovat mukana valtakunnallisessa Ilo 
kasvaa liikkuen -ohjelmassa.

Yhteisöt lasten ja nuorten liikunnan tukena

Kunnissa liikkumisen edistämisen huomiointia varhais-
kasvatuksessa on arvioitu seuraavasti54:

• 93 % kunnista lasten liikunnallisuutta edistävät toimin-

tatavat on kirjattu kunnan varhaiskasvatussuunnitel-

maan

• 82 % kunnista on järjestetty täydennyskoulutusta 

varhaiskasvatushenkilöstön tietoisuuden lisäämiseksi 

liikkumisen ja hyvinvoinnin yhteyksistä

• 72 % kunnista on kehitetty varhaiskasvatusympäristö-

jen sisäliikuntaolosuhteita

• 85 % kunnista on kehitetty varhaiskasvatusympäristö-

jen ulkoliikuntaolosuhteita.
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08Perusopetus
Koululla on merkittävä rooli lasten ja nuorten 
fyysisessä aktiivisuudessa. Lasten ja nuorten 
päivittäisestä reippaasta liikunnasta 34 pro-
senttia ja paikallaanolosta 47 prosenttia kertyy 
koulupäivän aikana. Koulupäivästä suurin osa 
ollaan paikallaan: liikkumatonta aikaa kertyy 
alakoululaisilla 39 minuuttia ja yläkoululaisilla 
46 minuuttia jokaista tuntia kohti25. Fyysistä 
aktiivisuutta koulupäivään tuovat etenkin lii-
kuntatunnit, välitunnit ja toiminnalliset oppi-
tunnit. Koulupäivän aikaisella liikunnalla on 
suurin merkitys vähiten liikkuville oppilaille25.

Liikunnan opetus

Liikunnanopetuksen tehtävänä on vaikuttaa op-
pilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaa-
lista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä 
suhtautumista omaan kehoon. Liikuntatunneilla 
pyritään tarjoamaan positiivisia kokemuksia ja 
tukemaan liikunnallista elämäntapaa.57 13- ja 
15-vuotiaat pitävät koululiikunnassa tärkeänä, 
että liikuntatunneilla on hyvä ilmapiiri ja hauskaa 
sekä sitä, että opettaja on oikeudenmukainen ja 
kannustava21.

Perusopetuksessa kaikille yhteisiä liikuntatunteja 
on keskimäärin 100 min/vk. Lisäksi monissa kou-
luissa oppilailla on mahdollisuus valita liikuntaa 
valinnaisaineeksi. Kansainvälisesti tarkastellen 
liikunnanopetuksen tuntimäärä ei ole Suomes-
sa erityisen korkea. Yläkouluissa 96 prosenttia 
liikunnanopettajista on päteviä, alakoulujen lii-
kuntaa opettavien pätevyyksistä ei ole tarkkaa 
tietoa58.

Koulun liikunnallinen toimintakulttuuri

Liikunnallinen toimintakulttuuri on tutkimusten 
mukaan kehittynyt perusopetuksessa 2010-lu-
vulla myönteiseen suuntaan59,60. Oppilaiden lii-
kunnan mahdollistaminen koulupäivän aikana 
näkyy entistä vahvemmin koulujen ja kuntien 
opetussuunnitelmissa sekä kuntastrategioissa60. 
Yli 80 % kouluista pitää koulupihaansa innosta-
vana liikuntapaikkana, jota hyödynnetään myös 
koulupäivän ulkopuolella. Miltei yhtä monessa 
koulussa käytetään koulupäivän aikana sisälii-
kuntatiloja myös liikuntatuntien ulkopuolella. 
Kaksi kolmasosaa kouluista on ottanut käyttöön 
pitkät liikuntavälitunnit.61 Oppituntien toimin-
takulttuuri on muuttunut toiminnallisemmaksi 
kaikissa koulumuodoissa, mikä näkyy toimin-
nallisen opetuksen yleistymisenä ja oppimisym-
päristöjen muokkaamisena toiminnallisuutta 

Yhteisöt lasten ja nuorten liikunnan tukena

?MITEN
KUNNASSANNE

• tuetaan kouluja liikuntatilojen ja -väli-
neiden hankinnoissa sekä koulupihojen 
suunnittelussa ja toteuttamisessa?

• tuetaan liikuntaa paikallisen opetussuun-
nitelman ja tuntijaon avulla?

• tuetaan opettajien liikuntaan ja toimin-
nalliseen opetukseen liittyvää täydennys-
koulutusta?

• tehdään yhteistyötä paikallisten toimijoi-
den (urheiluseurat, järjestöt jne.) kanssa 
koululaisten liikunnan edistämiseksi? A B C D F

81–100% 61–80% 41–60% 21–40% 0–20%

87
–9

3%A
Niiden peruskoulujen osuus, jotka ovat 
mukana valtakunnallisessa Liikkuva 
koulu -ohjelmassa.

Arviointi A (87–93 %) perustuu valtakunnalliseen Liikkuva 
koulu -ohjelmaan rekisteröityneiden peruskoulujen mää-
rään (2096; 88 %) toukokuussa 201856. Koulun roolia lasten 
ja nuorten liikkumisen edistämisessä korostaa se, että pe-
ruskoulun toimenpiteet tavoittavat koko ikäluokan.

tukeviksi. Yläkouluissa on aiempaa enemmän 
toimenpiteitä vähän liikkuville oppilaille, ja yh-
teistyö terveydenhoitajan kanssa on lisäänty-
nyt.60 

Alakoululaiset viettävät lähes kaikki välitunnit ul-
kona ja liikkuvat välitunneilla selvästi enemmän 
kuin yläkoululaiset. Pojat liikkuvat välitunneilla 
tyttöjä enemmän kaikilla luokkatasoilla. Väli-
tunneilla istuminen on yleisempää yläkouluissa 
verrattuna alakouluihin. Yläkoululaisista vain nel-
jäsosa on osallistunut välituntitoiminnan suun-
nitteluun, sen sijaan alakoululaiset osallistuvat 
suunnitteluun aktiivisemmin.62,22
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09Lukio- ja ammatillinen 

koulutus
Toisen asteen oppilaitoksissa voidaan lisätä 
liikkumiseen kannustavia olosuhteita, kuten 
hyödyntää liikuntatiloja opetuksen ulkopuolel-
la ja tarjota liikkumiseen kannustavia välineitä.  
Opiskelupäivään voidaan lisätä liikettä esimer-
kiksi paikallaanolon tauottamisella, toiminnal-
lisilla opetusmenetelmillä, opiskelijoiden ver-
taisliikuttamisella (esim. liikuntatutorointi) ja 
aktiivisiin opiskelumatkoihin kannustamalla.

Arviointi D- (20–26 %) perustuu Liikkuva opiskelu -ohjel-
maan rekisteröityneiden toisen asteen oppilaitosten mää-
rään (121; 23 %) toukokuussa 201863. Liikkuva opiskelu 
-toiminnalla tarkoitetaan oppilaitoksen toimintakulttuurin 
kehittämistä fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä tukevak-
si. Liikkuva opiskelu on osa Liikkuva koulu -ohjelmakoko-
naisuutta, jossa toisen asteen oppilaitosten kokeilut ovat 
käynnistyneet vuonna 2017.

Ammatillinen koulutus

Ammatillisessa koulutuksessa liikunta on osa 
pakollisia yleisiä tutkinnon osia työkyvyn ja hy-
vinvoinnin ylläpitämisen näkökulmista. Kaikille 
yhteistä liikunnanopetusta ammatillisessa kou-
lutuksessa on hyvin vähän. Valinnaisen liikunnan 
tarjonnassa on suurta vaihtelua oppilaitosten ja 
opintoalojen välillä. Liikunnanopettajista 90 % on 
päteviä67.

Myös ammattiin opiskelevat istuvat runsaasti 
opiskelupäivän aikana. Istumisen määrä kuiten-
kin vaihtelee koulutusaloittain. Ammatillisista 
oppilaitoksista 12 prosentissa on kirjattu käytän-
nöt istumisen vähentämiseksi ja fyysisen aktiivi-
suuden lisäämiseksi68.

Ammattiin opiskelevista 73 prosenttia haluai-
si liikkua nykyistä enemmän. Yli puolet (62 %) 
kokee liikunnan tukevan opiskeluaan. Noin 70 
prosenttia toivoo, että oppilaitoksessa olisi tar-
jolla vaihtoehtoisia tapoja istua ja oppilaitoksen 
olosuhteita kehitettäisiin liikkumista lisääviksi.69 

Ammattiin opiskelevat kokevat vaikutusmahdol-
lisuutensa välituntien tai taukojen suunnitteluun 
ja toteutuksiin selvästi paremmiksi kuin lukiolai-
set. Ammattiin opiskelevista 60 prosenttia (sekä 
tytöistä että pojista) arvioi vaikutusmahdollisuu-
tensa hyviksi.22

Lukiokoulutus

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) 
ohjaamana opiskelijoita tulee kannustaa opin-
noissaan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista 
edistävään sekä liikunnalliseen elämäntapaan. 
Liikunnan opetusta tarjotaan lukiossa kaikille 
yhteisenä kaksi kurssia ja lisäksi valtakunnalli-
sessa opetussuunnitelmassa määritellään kol-
me syventävää kurssia tarjottavaksi opiskelijoil-
le valinnaisena.64 Liikunnanopettajista 96 % on 
päteviä.65

Lukiolaisilla on runsaasti paikallaanoloa opiske-
lupäivän aikana. Harvemmassa kuin joka kym-
menennessä lukiossa (7 %) on kirjattu käytännöt 
istumisen vähentämiseksi ja fyysisen aktiivisuu-
den lisäämiseksi66.

Suurin osa lukiolaisista (80 %) haluaisi liikkua 
nykyistä enemmän ja kokee liikunnan tukevan 
opiskeluaan (70 %). Opiskelijat toivovat, että luki-
on olosuhteita kehitettäisiin liikkumista lisääviksi 
ja heillä olisi mahdollisuus käyttää liikuntatiloja 
opiskelupäivän aikana.23

Vaikutusmahdollisuuksiaan välituntien tai tauko-
jen suunnitteluun ja toteutukseen lukiolaiset ei-
vät pidä kovin hyvinä: 27 prosenttia lukiolaisista 
(pojista 32 %, tytöistä 24 %) pitää vaikutusmah-
dollisuuksiaan hyvinä22.

Yhteisöt lasten ja nuorten liikunnan tukena

?MITEN
KUNNASSANNE

• oppilaitokset ovat rekisteröityneet mu-
kaan Liikkuva opiskelu -ohjelmaan?

• kunnan eri toimialat tekevät yhteistyötä 
oppilaitosten kanssa?

• edistetään aktiivisia kulkutapoja opiskelu-
matkoilla?

• tarjotaan liikuntapalveluita opiskelijoille?

• toisen asteen opiskelijat on huomioitu 
kunnan hyvinvointikertomuksessa? 

• on suunniteltu ja toteutettu toimenpiteitä 
ja seurantaa opiskelijoiden liikkumisen 
edistämiseksi?

A B C D F
81–100% 61–80% 41–60% 21–40% 0–20%

20
–2

6%D-
Niiden oppilaitosten osuus, jotka ovat 
mukana valtakunnallisessa Liikkuva 
opiskelu -ohjelmassa.
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10Kuntatason päätöksenteko 
ja rakennettu ympäristö 
Kuntien päätöksillä on merkittävä rooli lasten 
ja nuorten liikunnan mahdollistamisessa. Kun-
nat mm. järjestävät liikuntapalveluja, tukevat 
kansalaistoimintaa, tarjoavat maksuttomia 
liikuntatiloja, rakentavat lähiliikuntapaikkoja 
ja puistoja sekä ylläpitävät kevyen liikenteen 
väyliä. Kuntien vastuu liikunnan edistämisestä 
perustuu liikuntalakiin (390/2015, 5§)70.

Arviointi B+ (74–79 %) perustuu seuraaviin tuloksiin: kun-
tastrategiassa on käsitelty kuntalaisten liikunnan edistämis-
tä (86 % kunnista); lasten ja nuorten liikunnalla on kunnas-
sa määritellyt tavoitteet (86 %) ja resurssit (83 %); lasten 
ja nuorten harjoitusvuorot ovat maksuttomia koulujen 
saleissa (63 %) ja urheilu- ja pallokentillä (77 %)54.

Kuntien yleisimmät vahvuudet liikunnan edistä-
misessä ovat ajanmukaiset perusliikuntapaikat 
ja monipuoliset liikkumisympäristöt. Keskeisim-
pinä liikunnan edistämisen haasteina kunnat ko-
kevat kunnan hallinnon sitouttamisen pitkäjän-
teiseen liikunnan kehittämiseen, eri toimialojen 
yhteistyön jäsentymättömyyden sekä puutteet 
talous- ja henkilöstöresursseissa ja toiminnan 
laadunseurannassa.71

Viime vuosina kunnissa ovat yleistyneet koulu-
päivän liikuntaa lisäävät toimet, terveyttä ja hy-
vinvointia edistävän liikunnan koordinointi sekä 
poikkihallinnolliset työryhmät, jotka käsittelevät 
liikunnan edistämistä. Kävelyn ja pyöräilyn edis-
täminen näkyy entistä vahvemmin kuntien stra-
tegisessa suunnittelussa: noin joka viidennellä 

kunnalla on tähän kytkeytyvä strategia. Liikunta 
on edelleen kuntien toiminnassa pieni toimiala, 
ja kuntakohtaiset vaihtelut liikunnan edistämi-
sessä ovat huomattavia.72

Suomessa on 37 000 rakennettua liikunta-
paikkaa73, joista noin 75 prosenttia on kuntien 
omistamia, ylläpitämiä ja hoitamia. Lisäksi luon-
toympäristöt luovat mahdollisuuksia väestön 
laaja-alaiselle liikunnalle. Kunnat ovat lisänneet 
2010-luvulla lähiliikuntapaikkojen rakentamista, 
kehittämistä ja yleistä suunnittelua. Suomessa 
on 785 lähiliikuntapaikkaa. Kunnallisten liikun-
tapaikkojen esteettömyydessä on paljon kehi-
tettävää.72

Maakuntauudistus on muuttamassa kuntien 
tehtäviä sosiaali- ja terveydenhuollon osalta. Lii-
kuntapalvelut ja kuntalaisten hyvinvoinnin edis-
täminen säilyvät kuntien tehtävinä. Yhteistyö ja 
koordinointi hallintokuntien kesken edellyttää 
uudenlaista organisoitumista kunnissa.

Yhteiskunnan rakenteet liikkumista edistämässä

?MITEN
KUNNASSANNE

• on huomioitu lasten ja nuorten liikunnan 
edistäminen kuntastrategiassa ja hyvinvointi-
kertomuksessa?

• on järjestetty hallintokuntien välinen yhteis-
työ liikunnan ja terveellisten elämäntapojen 
edistämiseksi (neuvolat, ravitsemuspalvelut, 
terveydenhuolto, opetustoimi, nuorisotoimi 
jne.)?

• seurataan lasten ja nuorten liikunta-aktii-
visuutta? Miten tätä tietoa hyödynnetään 
päätöksenteossa?

A B C D F
81–100% 61–80% 41–60% 21–40% 0–20%

74
–7

9%B+
Niiden kuntien osuus, jotka ovat käsitel-
leet liikunnan edistämistä kuntastrate-
giassa ja jotka tukevat erityisesti lasten ja 
nuorten liikkumista.

• kuullaan lasten ja nuorten mielipiteitä liikun-
tapalvelujen suunnittelussa ja kehittämises-
sä?

• lapset ja nuoret voivat maksutta vapaa-ajal-
laan käyttää koulujen saleja, urheilu- ja pallo-
kenttiä ja muita liikuntapaikkoja?

• rakennetaan ja ylläpidetään lasten leikkipuis-
toja ja lähipuistoja, uimarantoja, viheralueita, 
ulkokenttiä, ulkoilu- ja retkialueita, talvilii-
kuntapaikkoja (luisteluradat, mäet, pulkka- ja 
kelkkareitit) ja uimahalleja?

• organisoidaan ja resursoidaan lasten ja nuor-
ten liikunnan edistämistä kuntatasolla?
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11Valtakunnan tason
toimenpiteet liikunnan
edistämiseksi
Valtionhallinnon keskeisiä tavoitteita liikun-
talain (390/2015)70 mukaan ovat mm. edistää 
eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja 
harrastaa liikuntaa sekä edistää väestön hy-
vinvointia ja terveyttä ja lasten ja nuorten kas-
vua ja kehitystä. Tavoitteiden toteuttamisessa 
lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, 
yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elä-
mäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen ja 
kestävä kehitys. 

Arviointi A- (80–86 %) perustuu siihen, että Suomessa lasten 
ja nuorten liikunta on liikuntapolitiikan strateginen paino-
piste. Lisäksi valtio rahoittaa valtakunnallisia lasten ja nuor-
ten fyysistä aktiivisuutta edistäviä ohjelmia.

Liikuntapolitiikan yleinen johtaminen, yhteenso-
vittaminen ja kehittäminen kuuluvat opetus- ja 
kulttuuriministeriön vastuulle. Valtion liikunta-
määräraha vuonna 2018 on 159 miljoonaa eu-
roa. Lasten ja nuorten liikunta on jo pitkään ollut 
valtion liikuntapolitiikan painopiste. 

Valtiolla on erilaisia avustusmuotoja, jotka suu-
relta osin kohdistuvat lasten ja nuorten liikun-
taan. Vuonna 2018 määrärahat olivat: 

• seuratoiminnan kehittämistuki 4,0 M€
• liikunnallisen elämäntavan tukeminen valta-

kunnallisesti 1,37 M€ ja paikallisesti 2,43 M€
• maahanmuuttajien liikunnan edistäminen 

1,5 M€.

Aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä edis-
tävä Liikkuva koulu -ohjelma on ollut hallituksen 
kärkihankkeena vuosina 2016–2018. Tällöin kun-
nat ja muut koulutuksen järjestäjät ovat voineet 
hakea avustusta koulupäivien liikunnallistami-
seen ja toisen asteen kokeiluhankkeisiin. Mää-
räraha kunnille on ollut yhteensä 21 miljoonaa 
euroa.

Liikunnan rooli eri-ikäisten lasten ja nuorten 
kasvun ja kehityksen tukena on huomioitu Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) 
ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teissa (2014). Osana perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteita on Suomen kouluissa 
otettu käyttöön Move! – fyysisen toimintakyvyn 
seurantajärjestelmä42. Kaikki 5. ja 8.-luokkalaiset 
osallistuvat fyysisen toimintakyvyn mittauksiin 
ja tuloksia voidaan hyödyntää oppilaiden hy-
vinvoinnin tukemiseksi liikunnanopetuksessa ja 
terveystarkastuksissa.

Valtakunnallinen Liikkuva koulu -ohjelmako-
konaisuus (Ilo kasvaa liikkuen, Liikkuva koulu 
ja Liikkuva opiskelu) tukee lasten ja nuorten 
fyysisen aktiivisuuden edistämistä varhaiskas-
vatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen 
opiskelussa. Tavoitteena on liikettä lisäämällä 
ja istumista vähentämällä luoda yhteisöihin ak-
tiivisempi toimintakulttuuri, jolla voidaan tukea 
lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja oppimista.

Yhteisöt lasten ja nuorten liikunnan tukena

?MITEN
KUNNASSANNE

• haetaan valtionavustusta tai muuta rahoitus-
ta lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden 
lisäämiseen?

A B C D F
81–100% 61–80% 41–60% 21–40% 0–20%

80
–8

6%A-
Valtionhallinto luo edellytyksiä liikun-
tapolitiikan tavoitteiden toteuttami-
selle resursoimalla lasten ja nuorten 
liikuntaa. 
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(Folkhälsan) (31,50)
Liikemittaus 3-6-vuotiaat 773

MENETELMÄ OSALLISTUJAT
VASTAAJIEN TAI OSALLISTUJIEN

MÄÄRÄ (N)
TUTKIMUSVUOSI
(lähde, Lähdeluettelon numerointi)

TUTKIMUS
(toteuttaja)

2014-2018DAGIS

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN 
PERUSKOULUISSA – TEAviisari 2017 (THL) (61)

Tiedonkeruu
peruskoulujen rehtorit yhteistyössä 
oppilashuoltoryhmän kanssa 2 072

88 % peruskouluista
SYKSY 2017

LASTEN TERVEYS, HYVINVOINTI JA PALVELUT 
(LTH) -tutkimus 

(THL)
(19)

Kysely, väliaikatulokset 
ajalta 1.2.-31.5.2018 

4-vuotiaiden lasten vanhemmat 3 7732018

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAAN LIITTYVÄ 
SEURANTA JA TUTKIMUS 
(LIKES)

(33)
Koulujen nykytilan arviointi Peruskoulut 1 7052015-2018

LIIKUNTA KUNNAN TOIMINNASSA – TEAviisari 2018 
(THL) (54)

Tiedonkeruu
Kuntien liikunnan edistämisestä 
vastaavat viranhaltijat

278 
94 % Manner-Suomen 

kunnista

KEVÄT 2018

HYVÄN KASVUN AVAIMET -SEURANTATUTKIMUS
(Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus) (17)

Liikemittaus 5-6-vuotiaat 1402013-2014 

KOULUTERVEYSKYSELY
(THL) (22)

Kysely

Peruskoulun luokkien
4 ja 5 oppilaat

Peruskoulun luokkien
8 ja 9 oppilaat

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat 
(mukana myös yli 18-vuotiaita)

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. 
vuoden opiskelijat (mukana myös yli 
18-vuotiaita)

31 188

34 961

73 680

95 725
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SUOMESSA, LIITU
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MOVE!-MITTAUKSET 
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Fyysisen toimintakyvyn mittauk-
set

5. ja 8. luokkien oppilaat 48 7152017

OPISKELIJAN FYYSINEN AKTIIVISUUS, TOIMINTAKYKY JA 
HYVINVOINTI -TUTKIMUS 
(LIKES) (23)

Liikemittaus Lukion opiskelijat 1782017

ORIENTAATIO-PROJEKTI 
(Helsingin yliopisto) (55)

Päiväkoti henkilökunnan 
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3–6-vuotiaat
2 889
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kunnassa

2015

TAITAVAT TENAVAT
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vanhemmat

684
13 kunnan alueelta eri 

puolelta Suomea
2016

WHO-KOULULAISTUTKIMUS 
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Kysely
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9-, 11-, 13- ja 15-vuotiaat
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2018

(74)
Kysely2016

(20) Liikemittaus 
2016
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