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Korkeakouluopiskelijoiden liikunta-aktiivisuus

Terveyden kannalta riittävästi liikkuvien opiskelijoiden osuus (KOTT2021): 

45,9%

https://www.terveytemme.fi/kott/html/ko_phexcer_guidel_enough.html


Korkeakouluopiskelijoiden liikunta-aktiivisuus

Terveyden kannalta riittävästi 
liikkuvien opiskelijoiden 
osuuden kehitys:

2013: 31%

2017: 33%

2021: 45%

→ tarkoittaa n. 35 000 uutta 
opiskelijaa, jotka täyttävät 
liikuntasuosituksen 💎



Korkeakouluopiskelijoiden istuminen (KOTT2021)

11,3t
2016: 10,75t

https://www.terveytemme.fi/kott/html/ko_phexcer_guidel_enough.html


● Ollaan valmistelemassa KOTT21 -aineistosta kahta 
Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisua

● Joulukuussa 2022 valmistuu istumisasioita käsittelevä koonti

● Alkuvuodesta 2023 valmistellaan varsinaisia liikunta-asioita 
koskeva julkaisu



Korkeakoulujen liikuntaolosuhteet

● Yliopistolain (2009) perusteluissa todetaan näin: 

Tavoitteena on, että yliopistot jatkossakin 
turvaavat opiskelijoiden 
tarkoituksenmukaiset liikuntapalvelut. 
(https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090007)

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090007


Korkeakoulujen liikuntaolosuhteet

● Vastaavasti Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista
(2014)  todetaan yksityiskohtaisissa perusteluissa näin:

6 §.  Ammattikorkeakoulun toimilupa.  

[...] Toimilupahakemukseen sisällytettävän opiskelijapalveluiden 
järjestämistä koskevan selvityksen  tulee  kattaa  myös  opiskelijoiden  
liikunta- ja  hyvinvointipalvelut. Tavoitteena  on varmistaa, että 
ammattikorkeakoulut huolehtivat opiskelijoiden 
liikuntamahdollisuuksista hallitusohjelman edellyttämällä tavalla.
(https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2013/20130009.pdf) 

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2013/20130009.pdf


Korkeakoulujen liikuntaolosuhteet

● Eduskunnan Sivistysvaliokunta toteaa ko. asetusta koskevassa 
mietinnössään (2014) näin: 

Liikuntapalvelut. [...] Valiokunta  korostaa,  että  liikuntapalvelut  ovat  tärkeä  opiskelijoiden  
hyvinvointia  lisäävä  ja  sen myötä  opiskelua  edistävä  palvelu  myös  ammattikorkeakouluissa.

Valiokunta  pitääkin  erittäin tärkeänä,  että  tässä  uudistuksessa  toimilupahakemukseen  sisällytettävä  
opiskelijapalveluiden järjestämistä koskeva selvitys kattaa myös opiskelijoiden liikunta- ja 

hyvinvointipalvelut. Valiokunta  pitää  tärkeänä,  että  selvitys  sisältäisi  kuvauksen  liikuntapalvelujen  
järjestämisestä vähintään  korkeakoululiikunnasta  annettujen  suositusten  tasoisina.  Tämä  edellytys  
velvoittaa jokaisen ammattikorkeakoulun järjestämään opiskelijoiden liikuntapalvelut käytännössä 

toimiviksi.



Korkeakoulujen liikuntaolosuhteet

● No jos korkeakoulujen pitää
järjestää liikuntapalveluja, niin 
kannattaako se?

● KANNATTAA - ja siinäkin 
mielessä, että liikunta-aktiivisuus 
on yhteydessä isompaan 
opintopistekertymään



Korkeakoulujen 
liikuntaolosuhteet

● Keskeisen taustan toiminnalle luo 
valtakunnalliset 
Korkeakoululiikunnan suositukset 
(2018 / 2011) 

● Suositukset on rakennettu 
korkeakoulujen rehtorineuvostojen 
ARENEn & UNIFIn johdolla, OKM:n 
tuella laaja-alaisessa 
korkeakoululiikunnan työryhmässä 
(ml. esim. YTHS)

https://www.oll.fi/site/assets/files/2482/korkeakoululiikunnan_suositukset-2018_nettiversio.pdf


Korkeakoulujen 
liikuntaolosuhteet

● Tilanne on joissakin 
korkeakouluissa olennaisesti 
parantunut tästä 2018 koonnista

● Esimerkiksi Vaasan yliopiston 
liikuntapalvelut on vakinaistettu 
kesällä 2022 🌞

● Joissakin korkeakouluissa tilanne 
on ehkä mennyt myös 
huonompaan suuntaan 👈



Korkeakoulujen 
liikuntaolosuhteet

● Korkeakoululiikunnan 
tiedonkeruu ollaan digitalisoitu

● Jatkossa korkeakouluyhteisöjen, 
korkeakoululiikuntojen ja 
opiskelija- ja ylioppilaskuntien 
käytössä on Liikkuva korkeakoulu 
-tuloskortti



Korkeakoulujen liikuntaolosuhteet: 

Opiskelijoiden tyytyväisyys &
toiveita

● Perinteinen ero ammattikorkeakoulujen 
ja yliopistojen liikuntapalveluissa 
heijastuu tyytyväisyyteen korkeakoulun 
liikuntapalveluihin

● Toki myös yliopistojen liikuntapalveluihin 
ollaan osittain tyytymättömiä

● Toisaalta melkein 40% 
korkeakouluopiskelijoista on tyytyväisiä 
tai erittäin tyytyväisiä oman 
korkeakoulun liikuntamahdollisuuksiin

(Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö, 
Opiskelijabarometri 2022 / ei julkaistu)

https://www.otus.fi/hanke/opiskelijabarometri/


Korkeakoulujen liikuntaolosuhteet: 

Opiskelijoiden tyytyväisyys &
toiveita

● Opiskeluympäristöön liittyvät toiveet 
nousivat yllättävän isosti esille

● Perinteisistä liikuntapalveluista kuntosali 
edelleen toivelistalla kärjessä

● Toimenpiteissä en asettaisi varsinaisia 
liikuntapalveluja ja opiskeluympäristön 
muokkaamista kilpailemaan keskenään

(Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö, 
Opiskelijabarometri 2022 / ei julkaistu)

https://www.otus.fi/hanke/opiskelijabarometri/




@Liikuntaliitto

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - OLL

@Liikuntaliitto

#liikkuvakorkeakoulu

Liikkuva korkeakoulu -
tietopankki

www.oll.fi

Ollaan yhteydessä!

https://oll.fi/koulutukset/korkeakoululiikunnan-tietopankki/
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