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Työikäisten määrä vähenee Suomessa

Lähde: Valtiovarainministeriö

2014: 42,9 %

2050: 27,9 %



Haasteenamme…ISTUVA ELÄMÄNTAPA

http://designedtomove.org/#/watch_video

http://designedtomove.org/#/watch_video


Vähintään tunnin päivittäin liikkuvat
WHO-Koululaistutkimus 2010

(noin 40 Euroopan ja Pohjois-Amerikan maata)

11 – 13 vuotiaat:

 Suomalaisnuoret kansainvälisesti verraten melko aktiivisia liikkujia 

(viiden aktiivisimman maan joukossa)

15 -vuotiaat:

 Poikien liikunta-aktiivisuus hieman maiden keskiarvon alapuolella

 Tyttöjen liikunta-aktiivisuus lähellä maiden keskiarvoa

Suomalaisnuorten liikunta-aktiivisuus vähenee kansainvälisesti 

tarkasteluna huomiota herättävän jyrkästi

- Poikien aktiivisuus vähenee Suomessa enemmän kuin missään 

muussa tutkitussa 36 maassa

- Tyttöjen romahdus on seitsemänneksi jyrkintä

Lähde: Lasten hyvinvoinnin tila kansallisten indikaattoreiden kuvaamana, Jyväskylän yliopisto,2015

Suomessa 2012 noin 1,1 

miljoonaa alle 18-vuotiasta



Liikuntasuosituksen täyttävien tyttöjen ja poikien 

osuudet iän mukaan vuosina 2002 - 2014 (%)
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Kuinka monena päivänä viikossa  

vähintään 60 min?

Liikunnan määrä perusopetuksen 

päättövaiheessa

Liikunnan 

oppimistulosten 

seuranta-arviointi 

perusopetuksessa 

2010
(Palomäki & Heikinaro-Johansson / OPH 2011)10     10

”Vastenmieliseksi 

koululiikunnan koki 

noin 7 % oppilaista”



Liikunnan määrän vähentymisen seuraukset 

lapsilla ja nuorilla Suomessa

 Fyysinen toimintakyky heikkenee (etenkin kestävyys)

 Ylipainoisten lasten määrä kasvanut (diabetes lisääntynyt)

 Lasten luusto haurastunut

 Niska- ja hartiakivut lisääntyneet

 Lasten ja nuorten väsymys ja heikotus lisääntynyt

 Psykosomaattiset ja psyykkiset oireilut ovat lisääntyneet.



Ylipainoisten* nuorten osuus lisääntyi 

3-kertaiseksi 1977 - 2011

* Ylipainon kriteerit: IOTF (Nuorten terveystapatutkimus)

Lähde: Susanna Kautiaisen kalvoesitys 12.12.2011

Pojat Tytöt



• Suomessa sattuu vuosittain n. 350 000 
liikuntatapaturmaa vuodessa.

• Liikuntatapaturmat ovat viime vuosina 
lisääntyneet toisin kuin liikenne- ja 
työtapaturmat.

• Eniten liikuntatapaturmia sattuu 
lapsille ja nuorille.

• Pojille sattuu enemmän kuin tytöille.

Liikuntatapaturmat

350 000



Erityyppiset tapaturmat Suomessa

THL Kansallinen UHRI tapaturmatutkimus 2009



Liikunnan aikana loukkaantuneet 
luokka-asteittain (LIITU 2014)

Parkkari, Räisänen, Pasanen, Rimpelä
LIITU 2014, Kokko & Hämylä (toim.) VLN 2015

”Perustaidot keskiöön!”



Koulun liikunta ja koululiikunta



Liikkuvan koulun tavoitteet

• Aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä –

hyvinvoiva koululainen

• Lisää liikettä – vähemmän istumista

• Oppimisen edistäminen

• Osallisuuden lisääminen



Reipas liikunta & liikkumaton aika
Koko päivä
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Lisää liikettä, vähemmän istumista

Liikkumisen lisääminen Passiivisuuden purku

Koulupäivän
aikana

o koulumatkat
o välitunnit (esim. pitkä välitunti, 

vertaisohjaajat)
o liikuntatunnit
o yhteinen liike oppitunneilla
o kerhot
o mahdollisuus liikkua koulun 

alueella ja tiloissa aamulla ja 
iltapäivällä.

o välineet käyttöön

o ylös ja ulos välitunneilla
o istumisen tauottaminen

oppitunneilla
o seisten työskentely oppitunneilla
o toiminnallinen opetus
o aktiivisempi istuminen esim. 

jumppapalloilla.

Vapaa-aikana
o aktiiviset koulumatkat
o aktiiviset matkat harrastuksiin ja 

kavereille
o arjen aktiivisuus, hyötyliikunta
o liikuntaharrastukset
o urheiluharrastukset.

o ruutuaika vähemmäksi
o muu istuminen vähemmäksi
o kuljettaminen kouluun ja 

harrastuksiin vähemmäksi, edes 
osa matkasta aktiivisemmin.



Matka Liikkuvaksi kouluksi

Rekisteröitykää

liikkuvaksi kouluksi

www.liikkuvakoulu.fi/lahdemukaan.

Rekisteröityminen on maksutonta.

Saatte sähköpostitse tunnukset

Liikkuvien koulujen tukisivustolle.

Sinne olemme keränneet Liikuva

koulu -tukiverkoston tarjoaman

avun valmiiksi yhteen paikkaan

koottuna. 

Saatte tukimateriaaleja,

mm. Opas matkalle Liikkuvaksi

kouluksi, julisteen koulun seinälle,

valmiita materiaalipaketteja sekä työkaluja

toiminnan suunnitteluun ja oman

koulun nykytilan arviointiin.

Arvioikaa koulunne nykytila ja 

lähtekää sen pohjalta kehittämään

omalle koulullenne parhaiten sopivia

tapoja toteuttaa Liikkuva koulu

-toimintaa koulun arjessa. 

Saatte palautteen

nykytilan arvioinnista.

Saatte ajankohtaista tietoa

Liikkuva koulu -verkoston tuesta

ja tapahtumista.

Toteutatte liikkuvampaa

koulupäivää omalla

tavallanne, hyödyntäen

Liikkuvan koulun tukea.
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OKM kärkihanke 2015 – 2018:
Osaaminen ja koulutus
Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin

2016: 7 milj €

Hakuaika päättyy 7.4.2016



Koulun liikunta ja koululiikunta



Oppilas, opettaja ja opetussuunnitelma

Perustuslaki 731/1999

Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. 

Oppivelvollisuudesta säädetään lailla.

Perusopetuslaki 30 §

Opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada 

opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta 

sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen 

tarpeen ilmetessä.



Perusopetuslaki 628/1998
2 § Opetuksen tavoitteet

 Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua 

ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen 

yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille 

elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. 

 Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta 

yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua 

koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.



OPS2016 -prosessista

 Yli 30 opetussuunnitelmatyöryhmää (noin 200 

varsinaista jäsentä ja noin 100 etäjäsentä)

 Ohjausryhmän kautta opetusalan ammattijärjestöjen, 

kuntien, vanhempien, elinkeinoelämän, 

oppimateriaalikustantajien, Suomen etnisiä ryhmiä 

edustavien järjestöjen sekä ministeriöiden näkemys

 Noin 200 opetuksen järjestäjää antoi palautetta 

luonnoksista

 Opetushallituksen verkkosivuille yli 4000 kommenttia

 Lähes 180 suomalaista organisaatiota, järjestöä tai 

ryhmää otti kantaa ja lähetti kolmessa eri 

kommentointivaiheessa ehdotuksiaan.



Perusteiden laadintaprosessia  ohjaavat    

periaatteet

• Perusteet osa ohjausjärjestelmää

• Sitoutuminen työtä ohjaaviin ylempiin normeihin ja Suomen solmimiin kansainvälisiin 
sopimuksiin

Normiperustaisuus

• Tutkimus- ja arviointitieto ratkaisujen taustalla

Tietoperustaisuus

• Perusteluonnokset avoimesti kommentoitavissa

• Jatkuva viestintä ja vuorovaikutus

• Laaja verkostoyhteistyö

Avoimuus

• Prosessin ja aikataulujen hahmottaminen heti prosessin alussa

• Paikallisen ops-työn tukeminen prosessin alusta lähtien

Suunnitelmallisuus



Opetussuunnitelman perusteet 2004 → 

Valtioneuvoston asetus tavoitteista ja tuntijaosta 

28.6.2012

Perusopetuslaki ja -asetus 1998

Opetuksen

järjestäjän linjaukset

KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA

KOULUN 

OPETUSSUUNNITELMA

22.12.2014



Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden 2014 laatiminen oli tarkoin 

ohjattua lainsäädäntötyötä 

Liikunnan normikirjoitusta säätelivät muun muassa…

 Perusopetuslaki (628/1998) ja -asetus (852/1998)

 Valtioneuvoston asetus (422/2012)

 OPS2014 yleiset osat (vaikuttivat oppiaineiden kirjoittamiseen)

 Opetushallituksen linjaukset oppiaineiden kirjoittamiseen.



”Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (tavoitteet 2-6) ja työskentely 

(tavoitteet 1 ja 7-10), joten fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei 

käytetä arvioinnin perusteena.”

OPS2014 22.12.2014, Luku 6 Oppimisen arviointi 

→  6.2. Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet (s. 48):

”Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata 

toisiinsa eikä arviointi kohdistu oppilaiden 

persoonaan, temperamenttiin tai muihin 

henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.”



Perusopetusasetus 852/1998
13 § Arvioinnin suorittaja ja tieto   

arviointiperusteista

 Oppilaan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen tai 

opintokokonaisuuden osalta opettaja, tai jos opettajia on 

useita, opettajat yhdessä

 Oppilaalla ja tämän huoltajalla on oikeus saada tieto 

arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta oppilaan 

arviointiin.



Liikunnan perusteiden valmistaminen

- ainetyöryhmän työskentelystä 

 Liikunnan aineryhmä työskenteli 15.1.2013 – 11.12.2014

 Liikunnan ryhmässä 6 alan ammattilaista (+etäjäsenet), joilla laajaa 

ja monipuolista osaamista (mm. koulun rehtori, tiede/tutkimus, 

opettajainkoulutus, suomi/ruotsi, pojat/tytöt,….)

 Työskentely uusimpaan tutkimustietoon tukeutuen.

Keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin, että koululiikunnassa 

vahvistetaan oppilaiden koettua liikuntapätevyyttä sekä 

myönteistä suhtautumista omaan kehoon, jonka myötä 

lasten ja nuorten omaehtoinen fyysinen aktiivisuus saadaan 

lisääntymään.



Oppilaiden sisäisen motivaation vahvistaminen

Deci & Ryanin (2000) itsemääräämisteoria

- edustaa uusimpia motivaatiotutkimuksen viitekehyksiä

- todella koeteltu tieteen teoria, joka on maailmanlaajuisesti hyväksytty

- psykologisia perustarpeita, joita ihmiset pyrkivät tyydyttämään 

jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa.

Koettu pätevyys

Ihmisen kokemus omista kyvyistään ja niiden riittävyydestä hänen 

toimiessaan erilaisten tehtävien ja haasteiden parissa.

Koettu autonomia

Yksilön mahdollisuus saada itse vaikuttaa omaan toimintaansa ja säädellä 

sitä.

Sosiaalinen yhteenkuuluvaisuus

Kokemus ryhmään kuulumisesta sekä turvallisuuden ja hyväksytyksi 

tulemisen tunteesta ryhmässä toimittaessa.



Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen 

Suomessa (LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014)

 Seuratoimintaan osallistui yli puolet 11 – 15 -vuotiaista lapsista ja nuorista

 Urheiluseuraharrastuksen lopettaneita reilu 1/4 -osa

 1/5-osa ei ollut koskaan osallistunut urheiluseurojen toimintaan.

”Urheiluseuroissa tapahtuvan ohjatun harjoittelun tulisi olla 

laadukasta liikuntakasvatusta, joka tarjoaa myönteisiä 

liikuntakokemuksia, kannustaa, kehittää taitoja ja innostaa sekä 

omatoimiseen harjoitteluun että omatoimisen liikunnan lisäämiseen”.

” Erityistä huomiota seuratoiminnassa tulisi kiinnittää lasten ja 

nuorten sisäisen motivaation rakentumiseen vaikuttavien 

tekijöiden, pätevyyden, autonomian sekä sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden tunteen, tukemiseen”.

Lähde: Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2015:2



”Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin 

liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset 

ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen”

EDU.fi / OPS2014 Liikunnan tukimateriaaleista:

”Ilmapiiri on oleellinen oppilaiden 

viihtymisen ja psyykkisen hyvinvoinnin 

kannalta.

Myönteistä, tehtäväsuuntautunutta 

ilmapiiriä tuetaan palautteella, jota 

annetaan turvallisessa ryhmässä. Silloin 

kaikki palaute ja vuorovaikutus on toiset 

huomioonottavaa ja toisia arvostavaa.

Hyvä ilmapiiri on luokassa, jossa jokainen 

on hyväksytty omana itsenään ja hän voi 

kokea itsensä päteväksi ja kuuluvansa 

joukkoon”
Hugleikur Dagsson



Tavoiteorientaatioteoria

Tehtäväsuuntautuneisuus

 Tehtäväorientaatio merkitsee koetun pätevyyden tunteen syntymistä 

oman kehittymisen ja yrittämisen ansiosta

 Pätevyyden tunne syntyy oman suorituksen ja sen paranemisen 

kautta

 Oppilas keskittyy yrittämiseen, oppimisprosessiin ja kehittymiseen.

Minäsuuntautuneisuus

 Minäsuuntautuneella oppilaalla pätevyyden kokeminen määräytyy      

peilaamalla itseä suhteessa toisiin tai annettuihin normeihin

 Minäsuuntautunut oppilas keskittyy kilpailulliseen lopputulokseen

 Oppilas on tyytyväinen suoritukseensa, jos hän pärjää muita paremmin 

tai saavuttaa pienemmällä panostuksella saman tuloksen kuin joku 

toinen. 
Lähde: Liiikuntapedagogiikka 2013



”Oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla” 

 Liikunnan työryhmä päätti keväällä 2013, että työskentely keskittyy 

otsikon lauseen palauttamiseen (1985 ja 1994), päivittämiseen ja 

perusteelliseen avaamiseen perustetasolla.

 Liikunnanopetuksen toimintakyvyn kolmikannan (OPS2004: 

fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen) järjestystä muutettiin siirtäen 

sosiaalinen toimintakyky psyykkisen toimintakyvyn eteen, koska 

oppiaineen luonteen mukaisesti yhteistyö liikuntatilanteissa 

edellyttää sosiaalisia taitoja ja näin luo edellytyksiä opettaa 

elämässä tarpeellisia taitoja (PL 2§).

Liikunta on erittäin monipuolinen kasvatusoppiaine! 



”Oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla” 
(Oppimisen ja työskentelyn tavoitteita vuosiluokilla 7 – 9)

Fyysinen toimintakyky

T1 Harjoittelu parhaansa yrittäen 

T2 Havainto- ja ratkaisuntekotaidot

T3-T4 Motoriset perustaidot

T5 Fyysiset ominaisuudet

(voima, nopeus, kestävyys ja liikkuvuus)

T6 Uima- ja vesipelastustaito

T7 Turvallinen ja asiallinen toiminta 
tunneilla

Psyykkinen toimintakyky

T10 Vastuu omasta 
toiminnasta ja itsenäinen 
työskentely

T11 Myönteiset kokemukset 
omasta kehosta, pätevyydestä ja 
yhteisöllisyydestä

T12 Liikunnallisen elämäntavan 
merkityksen ymmärtäminen

T13 Tietoa esim. 
harrastusmahdollisuuksista

Sosiaalinen toimintakyky

T8 Työskentely kaikkien  
kanssa ja toisten 
huomioon ottaminen

T9 Toiminta reilun pelin 
periaatteella ja vastuu 
yhteisistä 
oppimistilanteista



POPS 2004 Opetussuunnitelma-analyysi
Opetushallitus 2006-2008 /Liikunta

”Opetussuunnitelmat ovat usein lajikeskittyneesti 

ainetta käsitteleviä. Opetukselle asetettujen tavoitteiden 

saavuttamista kehittävät toimintamenetelmät sekä 

fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja 

yleisen hyvinvoinnin edistäminen liikunnalla on 

huomattavasti tärkeämpää kuin yksittäisten 

liikuntalajien taitotehtävien yksityiskohtaiset 

kuvaamiset”. 



Lajilähtöisestä opettamisesta perustaitojen ja 

ominaisuuksien vahvistamiseen

 Vuoden 1985 Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa liikunnan 

keskeiset sisällöt kuvattiin liikunta- ja urheilulajien avulla. Lajiajattelu 

oli 1980-luvulla keino lisätä liikunnanopetuksen yhtenäisyyttä

 Lajiajattelun heikkoutena nykyään muun muassa
- uusien lajien synty (300↑)

- käytettävissä oleva aika

- eriarvoistava (urheilua harrastavat vs. ei harrastavat)  

- opettajan mahdollisuudet seurata ja omaksua uusia lajeja 

- monien lajien yksipuolisuus ja kouluelämän paikallistuminen 

-> aiheuttaneet ristiriitoja opettajille ja opetukselle. 

Liikuntatehtävät, -muodot (tarkoituksenmukainen liikkuminen eri 

liikuntaympäristöissä) ja -lajit (eri urheilulajien lajitekniikat) ovat 

OPS2014:ssa välineitä opetukselle asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseen.



Yhteistyössä Suomen Olympiakomitea, 

Paralympiakomitea ja VALO ry (23.8.2013)

Liikunnanopetus lisää urheilijan liikunnan määrää ja parantaa 

LAATUA!

Urheilevan lapsen urheilijaksi kasvun näkövinkkelistä katsottuna 

kaksi sisällöllistä toivetta liikunnan opetussuunnitelmaan…



1. Perustaitojen painotus



T2/7-9 vlk: ”Ohjata oppilasta harjaannuttamaan  

havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja 

ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin 

sopivia ratkaisuja”

Havainto

PäätöksentekoLiike

Liike edellyttää 

havainnointia 

- havainnointi 

liikettä 



Motoriset perustaidot 
Gallahuen motoristen perustaitojen luokittelu

Tasapainotaidot Liikkumistaidot Käsittelytaidot
Staattinen ja dynaaminen tasapaino

• pystyasennot

• pää alaspäin asennot

• pyöriminen

• heiluminen

• pysähtyminen ja alastulo

• väistäminen

• koukistaminen

• ojentaminen

• kieriminen

Perustaidot ja 

liikeyhdistelmät

• käveleminen

• juokseminen

• loikkiminen

• rytmissä hyppiminen

• hyppääminen

• kiipeäminen

• laukkaaminen

• liukuminen

• kinkkaaminen

Itsestä poispäin tapahtuvat ja vastaanottavat 

liikkeet

• vierittäminen

• heittäminen

• potkiminen

• työntäminen

• lyöminen

• pomputtaminen

• kiinniottaminen

↓

Lajitaidot esimerkiksi uinnissa, joukkuepeleissä, voimistelussa, jääpeleissä, 

hiihdossa, yleisurheilussa, mailapeleissä, tanssissa jne….

T3 T3 T4 (T3 vlk 1-2)



EDU.fi / Liikunnan tukimateriaalit
http://www.edu.fi/ops2016_liikunnan_tukimateriaalit

Maastohiihdon liukuvaihe, jääpallon luistelu, laskettelu, skeittaus, 
jääkiekon luistelu, ringeten luistelu, lumilautailu, taitoluistelu, 

rullaluistelu, mäkihyppy, surffaus, jalkapallon liukutaklaus, lentopallon 
tiikeri, uinnin liuku, tennislyönti massalla, pesäpallon syöksy.... 

Liukuminen vauhdista ja välineillä

Liuku kehon eri osilla

ja erilaisilla alustoilla

LIIKKUMISTAITO:

LIUKUMINEN

http://www.edu.fi/ops2016_liikunnan_tukimateriaalit


2. Fyysisesti monipuolinen liikunta

FYYSISTEN 

OMINAISUUKSIEN 

KANNALTA:

Taitoa ja tekniikkaa 

monipuolisesti

Nopeutta monipuolisesti

Kestävyyttä monipuolisesti

Liikkuvuutta monipuolisesti

Voimaa monipuolisesti

ELINJÄRJESTELMIEN 

KANNALTA:

• Hermostoa monipuolisesti 

kuormittaen

• Sydän ja verenkiertoelimistöä 

ja aineenvaihduntaa 

monipuolisesti kuormittaen

• Tuki- ja liikuntaelimistöä 

monipuolisesti kuormittaen
T5

3-6 ja 7-9

T5: ”Kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan”. 



Koululiikunnassa 1.8.2016 

eteenpäin…

 Vahvistetaan oppilaiden koettua liikuntapätevyyttä 

sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon!

 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

 Liikunnan ilo ja parhaansa yrittäminen!

 Monipuoliset ja turvalliset oppimisympäristöt ja -tehtävät

 Fyysisen aktiivisuuden ja yhteistoiminnallisuuden 

korostaminen

 Liikuntatehtävät, -muodot ja -lajit toimivat välineinä 

liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle

 Fyysisten ominaisuuksien (nopeus, liikkuvuus, kestävyys 

ja voima) arviointi, ylläpito ja kehittäminen 

 Vastuu omasta ja yhteisestä toiminnasta – ihmisenä 

kasvaminen.



Paikallisen opetussuunnitelmatyön 

tukimateriaalit

Liikunnan OPS2014 tukimateriaalit:
http://www.edu.fi/ops2016_liikunnan_tukimateriaalit

Opetushallitus / Paikallisen OPS-työn tukimateriaali:
http://www.oph.fi/ops2016/paikallisen_tyon_tuki

Valtakunnalliset ePerusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi

→ OPS2014 → Oppiaineet → Liikunnan ePerusteet / Perusopetus

http://www.edu.fi/ops2016_liikunnan_tukimateriaalit
http://www.oph.fi/ops2016/paikallisen_tyon_tuki
https://eperusteet.opintopolku.fi/


Koululiikunnan historiaa Suomessa

1860 -luku: Kansakouluja alettiin perustaa vuoden 1866 kansakouluasetuksen myötä 

Kansanterveydellisten perustelujen lisäksi mm. Uno Gygnaeus ja 

Zachris Topelius korostivat liikunnan kasvatuksellisia 

mahdollisuuksia oppilaan näkökulmasta.

1880 -luvulta alkaen:

Voimistelunopettajien koulutusta Helsingin yliopiston 

voimistelulaitoksella.

Peruskoulujärjestelmä Suomeen 1972-1977:

Oppiaineen nimenä liikunta korvasi voimistelun ja urheilun.

Koululiikunnan tavoitteeksi kehittää oppilaan persoonallisuutta 

liikunnan avulla ja herättää omaehtoinen liikuntainnostus.

Lähde: Suomalainen liikuntakulttuuri – juuret, nykyisyys ja muutossuunnat (Suomen Urheilumuseo, 2015)



1. Liikuntapoliittisilta neuvottelupäiviltä 1967…

Emeritusprofessori Risto Telama:

”On masentavaa, että edes koko koulujärjestelmämme 

läpikäyneet kansalaiset eivät pysty näkemään selvää 

tavoitteellista eroa liikuntakasvatuksen ja kilpaurheilun 

välillä huolimatta siitä, että he ovat toistakymmentä vuotta 

saaneet liikuntakasvatusta.”



…Liikunta & Tiede -lehdessä 5/2015

Emeritusprofessori Heimo Nupponen:

”Tarkoittavatko lajiekspertit todella, että liikuntakasvatuksen 

tehtävänä on edistää heidän lajinsa tulemista tunnetuksi

koulun kautta? Opetussuunnitelmauudistukset (esim. 1994), 

joissa ymmärrettiin, että lajit eivät ole liikunnanopetuksessa 

se tärkein, vaan ominaisuus- ja vastaavat tavoitteet, olivat 

vuosikymmeniä aikaansa edellä.”



Perusopetuslaki 2 §: ”…antaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.”

→     Liikuntalajien tavoitteena on erilaisten urheilulajien lajitekniikoiden 

oppiminen 

→ OPS 22.12.2014: 

Koululiikunnan tavoitteena on oppilaiden toimintakyvyn, 

liikuntainnostuksen ja ihmisenä kasvun edistäminen:

Liikunta palaa oppiaineena lajilähtöisestä opettamisesta  

takaisin juurilleen eli 

oppilaiden kasvattamiseen liikkumaan ja 

liikunnan avulla



Koululiikunnan suuri mahdollisuus…

Myönteisesti koululiikunnan kokevia oppilaita nykyistä enemmän?

Liikunnasta koulun johtava hyvinvointioppiaine?  

Liikunta lähivuosina perusopetuksen selkeästi suosituin oppiaine?



Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään 

opetukseen

Perusopetus perustuu käsitykseen lapsuuden 

itseisarvoisesta merkityksestä. Jokainen oppilas on 

ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. 

Jokaisella on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja 

yhteiskunnan jäsenenä. 

 Oppilas tarvitsee kannustusta ja tukea! 

 Kokemuksia välittämisestä ja osallisuudesta!



Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään 

opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä 

Tärkeintä on välittäminen!
KIITOS


