


Sisältö

• Haastekilpailu

• Hankekuntien toimenpiteet 

• Hankkeiden toteutumisen arviointi

• Viestintä

• Koulumatkaliikkumisen edistämistyö

• Hankkeen jälkeiset suunnitelmat



Hakuprosessi ja karsinta

• Kilpailu järjestettiin 24.4.-25.5.2018

• Voittajat valittiin seuraavin kriteerein
• Suunniteltujen toimenpiteiden vaikuttavuus
• Kehittämistoimenpiteiden skaalautuvuus muihin Suomen kuntiin
• Käsitys koulumatkaliikkumisen nykytilasta
• Kunnan kehittämisideat kohdentuvat toimintasuunnitelmassa tunnistettuihin 

koulumatkaliikkumisen esteisiin
• Ehdotetut ratkaisut vähentävät koulumatkaliikkumisen hiilijalanjälkeä
• Ehdotetut ratkaisut lisäävät koululaisten päivittäistä liikkumista
• Ratkaisussa tehdään eri hallinnon alojen välistä yhteistyötä
• Kunnalla on halu ja tarve kehittää fiksua koulumatkaliikkumista



Hakuprosessi ja karsinta

• Kilpailuun haki yhteensä 18 kuntaa
• Mynämäki, Pirkkala, Rovaniemi, Jyväskylä, Hyvinkää, Vantaa, Lahti, Kannus, 

Kangasala, Kuopio, Lappeenranta, Lapinlahti, Nakkila, Kontiolahti, Pedersören
kunta, Hämeenlinna, Vaasa ja Salo

• Kaikki hakijat arviointiin hakemusten perusteella
• Tarkempaan tarkasteluun karsittiin 11 kuntaa: Hyvinkää, Hämeenlinna, 

Kangasala, Kannus, Kontiolahti, Kuopio, Lahti, Lapinlahti, Lappeenranta, 
Pirkkala ja Vantaa

• Nämä arvioitiin uudestaan ohjausryhmän hakukriteereillä
• Valittiin 8 kuntaa ohjausryhmän päätöstä varten: Hyvinkää, Kangasala, 

Kannus, Kontiolahti, Kuopio, Lahti, Lapinlahti ja Lappeenranta 



Hakuprosessi ja karsinta

• Lopullinen valinta tehtiin 4 kunnan välillä
• Kangasala, Kannus, Kuopio ja Vantaa

• Voittajiksi valittiin 2 kuntaa
• Kangasala ja Kuopio



Kangasala

• Kolme osa-aluetta
• Koulumatkaliikkumisen lisääminen
• Pyörän käytön lisääminen opetuksessa
• Koululaisten käytännön valmiudet

• Kolme pilottikoulua
• Liuksiala
• Vatiala
• Sariola

• Mukana olevat hallintokunnat
• Kaavoitus, rakentamissuunnittelu ja opetustoimi

• Haettu avustus 25 000 euroa



Kangasalan tehdyt toimenpiteet

Koulumatkaliikkumisen lisääminen
• Koulupyörien hankinta
• Telineet ja katokset
• Autopaikkojen siirtäminen

Pyörän käytön lisääminen opetuksessa
• Siirtymiset liikuntapaikoille, opetukseen ja toimipisteiden välillä 

pyörällä

Koululaisten käytännön valmiudet
• Pyöränhuolto valinnaiseksi oppiaineeksi
• Pyöränhuoltovälineet
• Koulupyörien huolto



Kangasalan toimenpiteiden 
toteutuminen

• Koulupyörien hankinta
• Pyörät saapuivat huhtikuun lopussa -> ei käyttöä hankekauden aikana

• Telineet ja katokset
• Katos rakennettu Sariolan koululle

• Autopaikkojen siirtäminen
• Siirretty Vatialan koulun osalta, suunniteltu jo aikaisemmin

• Siirtymiset liikuntapaikoille, opetukseen ja toimipisteiden välillä pyörällä
• Toteutunut osittain, Vatialan koulusta on tarkemmat tiedot
• Koulupyörien myöhäinen saapuminen vaikuttanut tähän

• Pyöränhuolto valinnaiseksi oppiaineeksi
• Osana valinnaista oppiainetta, muutama tunti per kurssi



Kangasalan toimenpiteiden 
toteutuminen

Pyöränhuolto valinnaiseksi oppiaineeksi
• Osana valinnaista oppiainetta, muutama tunti per kurssi

Pyöränhuoltovälineet
• Saapuivat keväällä, olleet käytössä

Koulupyörien huolto
• Myöhäisestä saapumisesta johtuen ei vielä toteutunut



Kangasalan toimenpiteiden 
toteutuminen

Hallintokuntien välinen yhteistyö
• Toteutunut hyvin ja lisännyt edistämistyötä uusilla asuinalueilla

Pyöräilyn lisääminen
• Kaupungissa linjattu pyöräilyn sallimisesta kaikilla luokka-asteilla

• Opetustoimen ja opetuksen johtoryhmä sekä henkilöstölehti

• Lautakunta-asiaksi syksyllä







Kuopio

• Neljä työpakettia
• Oppilaiden liikenneraati
• Koulujen kampanjapäivät 
• koulumatkapassi-sovellus
• Fiksusti kouluun -viestinnästä

• Viisi pilottikoulua
• Aurinkorinne
• Kettula
• Minna Canth
• Puijonsarvi
• Ala- ja Ylä-Pyörö

• Mukana olevat hallintokunnat
• Sivistystoimi, liikuntatoimi, hyvinvointitoimi, liikennesuunnittelu, 

ympäristösuunnittelu

• Haettu avustus 30 000 euroa



Kuopion tehdyt toimenpiteet

Oppilaiden liikenneraati
• Koulupyörät
• Oppilaiden kypäräkameroilla kuvaamat videot
• Pohdinta ja kehitysehdotus-työpajat

Kampanjapäivät
• Aktiiviseen liikkumiseen kannustavat päivät kouluilla

Koulumatkasovellus
• Reittejä ja kulkutapoja mittaava sovellus oppilaille

Viestintä
• Hankkeesta ja aktiivisesta kulkemisesta viestiminen



Kuopion toimenpiteiden 
toteutuminen

• Liikenneraadit
• Toteutuivat kaikissa kouluissa, osassa loistavasti, toisissa tyydyttävästi
• Monistettava toimintamalli -> esitelty työpajoissa

• Kampanjapäivät
• Toteutuivat kaikissa pilottikouluissa, vaihtelivat kouluittain
• Parhaissa oppilaiden suunnittelemia aktiivisia pisteitä

• Koulumatkasovellus
• Ei toteutunut suunnitellusti
• Suunnittelu onnistui, mutta toteutus pysähtyi tietosuojahaasteisiin

• Viestintä
• Totetui erinomaisesti -> kaksi videota, useita artikkeleja ja muuta 

viestintää laajasti







Kulkutapakyselyjen tulokset
• Kolme kyselyä: syyskuu, tammikuu ja toukokuu

• Vastausprosentit
• Kangasala: 72,2%, 79,3%, 57,6%
• Kuopio: 43,3%, 53,9%, 53,8%

• Aktiiviset kulkutavat
• Kangasala: 

• Syyskuu: 74,2% ja 78%
• Tammikuu: 58,9% ja 67,3%
• Toukokuu: 75,8% ja 80,7%

• Kuopio: 
• Syyskuu: 72,6% ja 74,4%
• Tammikuu: 58,6% ja 64,5%
• Toukokuu: 74,4% ja 75,7%



Viestintä

• Hankkeen aikana on nostettu koulumatkaliikkumisen teemaa 
eri viestintäkanavissa n. vuoden ajan (huhtikuu 18 – toukokuu 
19)

• Uutismedia-näkyvyys
• 19kpl Fiksusti kouluun –hanke

• 63kpl koulumatkaliikkuminen

• Oma tai hankkeiden verkkoviestintä
• Yli 50kpl

• Kaikki yhteensä
• N. 650-700 kpl



Viestintä

• Kangasalan ja Kuopion toimenpiteitä on levitetty seuraavasti:
• Liikkuvakoulu.fi-ideat sivun kautta

• Liikkuvan koulun seminaareissa ja työpajoissa

• SOME-viestinnässä

• Yhteistyötapaamisissa ja koulumatkakonsultaatiossa

• Viestintämateriaalit
• Vanhempainilta-esitys

• Koulumatkaliikkumisen tilastoja ja kulkutapoja

• Muuta materiaalia ei tehty valmiin materiaalin vuoksi





Koulumatkaliikkumisen 
edistämistyö

• Koordinaation lisääminen
• Yhteistyö Motivan, Pyöräilykuntien verkoston, Koululiikuntaliiton, 

Liikenneviraston kanssa

• Asiantuntijana toimiminen
• Kuntien ja koulujen tuki ja apu

• Kenttävierailut
• Olosuhteiden nykytila ja kehittämiskohdat

• Yhteistyöverkosto
• 28 eri tahoa 





• Ilmasto ja ympäristö, kaavoitus

• Lasten ja nuorten liikunta ja koulut 

• Liikenne (myös kävely ja pyöräily)

Fiksusti kouluun -ohjelma



Vili-verkosto yli 700 jäsentä

• Asiantuntijoita:  virastoista, 
ministeriöistä, maakunnista, 
kunnista, järjestöistä. 

• Energiansäästöviikko & 
tokaluokkalaisten 
energiansäästöviikko

Liikkuva koulu -
ohjelmakokonaisuus

• Liikkuva koulu 2112 
rekisteröitynyttä koulua

• Ilo kasvaa liikkuen,1832 
varhaiskasvatusyksikköä

• Liikkuva opiskelu 175 toisen ja 
korkea-asteen oppilaitosta 

Pyöräilykuntien verkosto 

• 106 kuntaa, joissa 4,5 
miljoonaa asukasta

• Yli 600 asiantuntijan verkosto 
eri hallintokunnista

• 36 muuta jäsenyhteisöä (mm. 
ELY-keskukset) 

• Pyöräilykasvatus 
valtakunnallisesti



Yhteenveto

• Fiksusti kouluun –hanke on lisännyt aktiivisen koulumatkan 
näkyvyyttä ja merkitystä

• Koulut ja kunnat ovat yhä kiinnostuneempia 
kehittämistyöstä ja pyytävät konsultaatiota

• Hankkeiden onnistumiseksi niitä tulisi rahoittaa useamman 
vuoden ja useampaa kerrallaan 

• Hankkeiden ohjauksessa tarvitaan aktiivista fasilitointia
• Mistä resurssit?
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