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Taustaa
● Suomessa on yhteensä 36 korkeakoulua

○ 14 yliopistoa (ml. Maanpuolutuskorkeakoulu)

○ 22 ammattikorkeakoulua.
● Korkeakouluilla on lakisääteinen tehtävä järjestää liikuntapalveluita.

● Palveluista noin 70 % on tuotettu korkeakoulun alaisessa 
liikuntatoimessa ja noin 30 % opiskelija- tai ylioppilaskunnan 
alaisuudessa.

● Palvelut liikuttavat vuosittain n. 55 000 korkeakouluopiskelijaa.



Taustaa

● Kyseessä on seurantakysely keväällä 2020 
toteutetulle kyselylle.

● Kyselyyn vastasi 13 henkilöä (vs. edellinen 
kysely 20 hlö)

● 11 eri korkeakoululiikunnan järjestäjää (vs. 19), 
jotka toimivat 10 eri paikkakunnalla/alueella (vs. 
23). 



Taustaa
● Vuoden 2020 kyselyn päätulokset:

○ Yksikään korkeakoululiikunta ei toiminut normaalisti kevään 
rajoitusten aikana. Jopa 45 % toiminnasta oli täysin pysähdyksissä.

○ Loput ylläpitivät palveluja soveltavin tavoin, kuten hyödyntämällä 
etäyhteyksiä työskentelyssä ja palveluntarjonnassa sekä 
henkilökunnan lomautuksilla tai lomilla. 

○ Vastaajien huolena olivat erityisesti budjetin pienentyminen ja 
yhteisöllisyyden heikentyminen.

○ Positiivisiksi vaikutuksiksi nähtiin liikuntapalveluiden digiloikka ja 
muuntautumiskyky.



Toiminnan rakenne pandemia-aikana 
(1/3) 

Muutoksia kevään 2020 tilanteeseen:

● Kolmen työntekijän organisaatioita 
ei enää ole, ja niiden tilalle on 
muodostunut neljän työntekijän 
organisaatioita.

● Lisäksi on ilmennyt 
liikuntapalveluita, jotka eivät 
työllistä lainkaan työntekijöitä



Toiminnan rakenne pandemia-aikana 
(2/3)

● Muita keskeytettyjä palveluita:
○ Uinti
○ Kurssitoiminta
○ Erityisryhmien omat vuorot

● Paikkaavia palveluita on joissain 
paikoissa voitu toteuttaa 
yhteistyökumppaneiden kautta.



Toiminnan rakenne pandemia-aikana 
(3/3)

● Virtuaalisuus ja netissä tapahtuva 
toiminta on kasvanut kaikilla 
vastaajilla.

● Vain yksi vastaajista oli 
käynnistänyt/lisännyt uusia 
taloudellisia avustusmuotoja.

● Muina toimenpiteinä mainittiin 
lisätty yhteistyötä ulkopuolisten 
toimijoiden kanssa.



Koronan vaikutukset
korkeakoululiikuntaan syyslukukaudella 
2020 ja muutokset keväällä 2021



Yleistilanne syksyllä 2020 (1/2)

● Suurimmalla osalla palvelut osittain 
käytössä joulukuuhun saakka.

● Käynnissä olleita palveluita useissa 
paikoissa:

○ Palloiluvuorot
○ Ryhmäliikunnat joko rajatuilla henkilömäärillä 

tai etätoteutuksena
○ Pidemmälle syksyä mentäessä online- ja 

streamitunnit tulivat useammalle valikoimaan.

● Keväällä 2020 jopa 45 %:lla palvelut 
olivat pääosin pysähdyksissä (vrt. 8,3 % 
v. 2021). Korkeakoululiikuntaa on siis 
saatu avattua.



Yleistilanteessa keväällä 2021 (2/2)

● Pääosin läsnä tapahtuva toiminta 
oli kevään tauolla - joissain 
paikoissa loppukeväästä saatu 
läsnä tapahtuvaa toimintaa auki 
hyvin rajatuilla henkilömäärillä.

● Käyttäjämäärät olivat 
romahtaneet selkeästi.

● Online- ja streamitunnit kovassa 
käytössä



Hallinnon tilanne syksyllä 2020 (1/2)

● Osassa paikoista korkeakoululiikunnan 
työnkuvissa tehtiin lomautuksia 
ehkäiseviä muutoksia. Toisaalla tämä 
ei ole ollut mahdollista ja 
henkilötyövuosia on jouduttu 
vähentämään.

● Syksyllä aikaa kului 
epidemiatilanteeseen reagoimiseen ja 
kehitystoiminta olit tästä syystä jäissä.

● Vuodesta 2020 tilanne 
normalisoitunut: silloin 45 %:lla lähes 
normaali.



Hallinnon tilanne keväällä 2021 (2/2)

● Etätyö ja onlinetoiminta ovat 
tulleet vahvasti osaksi arkea. 
Joissain paikoissa ohjaajille on 
maksettu erillistä korvausta 
onlinetuntien toteuttamisesta.

● Työn painopisteet ovat vaihtuneet: 
keskitytty eri paikoissa toiminnan 
kehittämiseen.

● Tässäkään tilanteessa kaikkialla ei 
olla voitu välttyä irtisanomisilta.



Mikä on muuttunut kyselyiden välillä?

Yleisesti
● Toiminta on ollut lukukaudella 2020/2021 laajasti 

pysähdyksissä → tilalle on tullut kuitenkin online- 
ja streamitunnit, sekä yhteistyö ulkopuolisten 
yhteistyökumppaneiden kanssa.

● Toimintaa on pyöritetty minimituloilla pitkään, 
mutta tilanne ei silti ole katastrofaalinen.

○ Syy: Korona on jatkunut jo jonkin aikaa, 
jolloin tilanteeseen reagoimiseen ei mene 
enää kaikkea  aikaa → aikaa jää 
kehittämiselle ja uusien toimintojen 
lanseeraamiseen.

Hallinto
● Toiminta hieman normaalimmin käynnissä

○ Syy: Pienen normalisoitumisen taustalla 
voisi nähdä työtehtävien uudelleen 
järjestelyn ja kehittämisen lisääntymisen.



Korkeakoululiikunnan toiminta - Vaikutuksia 
lyhyellä aikavälillä
Positiivista

● Etäjumpat, onlinetunnit, jumppastreamit 
osaksi normaalia toimintaa.

● Mahdollistaa verkostokoulujen eri kampusten 
opiskelijoille laajemmin liikuntapalveluiden 
käytön.

● Mahdollistaa toiminnan jatkumisen jatkossakin 
poikkeusoloissa.

● Uusi näkökulma kehittämistoimintaa.

● On kehitetty uusia ilmoittautumisjärjestelmiä.

Negatiivista
● Sosiaalisen kanssakäymisen rajoittaminen.

● Huoli siitä palaavatko opiskelijat kampukselle 
ja liikuntapalveluiden pariin. 

● Liikuntatilojen saaminen kaupungilta voi 
vaikeutua - kaupungilla vielä rajoituksia omissa 
tiloissaan, vaikkei korkeakoululla ole. 

● Tuntityöntekijöille työn takaaminen hankalaa.



Koronan vaikutukset
korkeakoululiikuntaan järjestäjien 
talouteen



Tilannearvio taloudesta

● Yksikään vastaajista ei arvioinut 
tilanteen olevan kriittinen mikäli 
tilanne vielä entisestä pitkittyy.

● Valtaosalla vaikutuksia olisi jonkun 
verran - korkeakoululiikunnan 
toiminta ja talous saadaan 
tasapainoon korkeakoululiikunnan 
sisäisillä toimenpiteillä.

● Kevään 2020 kyselyssä 50 % arvioi 
ongelmia aiheutuvan vain vähän. 
Tilanne nyt siis haastavampi.



Tilannearvio taloudesta - Käyttäjämaksut

● Käyttömaksujen perintä on 
normalisoitumaan päin → edellisessä 
kyselyssä vain 20 % vastaajista peri 
käyttömaksuja normaalisti.

● Kevätlukukaudella 2021 vastaajista 
2/13 toiminta ja kausimaksujen perintä 
oli muuttunut. 

○ Muutoksia ei vastauksissa avattu 
tarkemmin.



Tilannearvio taloudesta -
sopeuttamistoimet

● Ostopalveluiden vähentäminen oli edelleen 
tärkein keino menojen vähentämisessä.

● Seuraavaksi yleisimmät olivat ostojen lykkääminen 
ja jotkin muut sopeutustoimet

○ Muita sopeutustoimia oli esimerkiksi 
työtuntien vähentäminen tuntityöläisiltä.

Menojen vähentäminen



Tilannearvio taloudesta -
sopeuttamistoimet
Tulojen lisääminen

● Suurin osa jätti uudessa kyselyssä tähän 
vastaamatta - ei toimintaa tulojen 
kasvattamiseksi vai ei tietoa?

● Vastanneiden joukossa toteutettiin edelleen 
enimmäkseen koronaan liittyviä 
myyntikampanjoita.

● Toiseksi suosituin oli avustuksien 
hakeminen ja saaminen julkiselta taholta. 
Lisäksi hyödynnettiin muitakin tahoja 
avustusten hankinnassa. ← edellisessä 
kyselyssä avustuksia oli harkinnassa.



Lopuksi: Korona-aikana tarjotut 
tukitoimet



Tuki kunnalta

● Valtaosa vastaajista ei ollut sidoksissa 
kunnan liikunnasta vastaavaan 
hallinnon alaan. 

● Niillä ketkä olivat sidoksissa, 
yleisimmin 

○  ei peritty tilavuokria tutkitulla 
välillä koronan johdosta. 

○ Osalle edellisen kauden 
tilavuokrista oli maksettu 
hyvitystä (sopimuksia oli lisäksi 
muokattu vastaisuuden varalle).



Tuki ulkopuolisilta toimijoilta

● Suurin osa vastaajista ei ollut 
vastaanottanut mitään mainittavia 
tukitoimenpiteitä pandemia aikana.

● Muutamat valtion puolelta saadut avut 
olivat luonteeltaan erilaisia hankkeita 
opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi.

○ Yksi vastaajista oli saanut suoraa 
rahallista tukea 
korkeakoululiikuntaan

● Edellisessä kyselyssä nostettiin esiin 
korkeakoulun erilaisia tukimuotoja 
korkeakoululiikunnalle.



#liikkuvakorkeakoulu

oll.fi/koronavirus

www.oll.fi

Kiitos!

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - OLL

@Liikuntaliitto

@Liikuntaliitto

http://www.oll.fi/toimintamme/vaikuttaminen/korona-virus/
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