TÄRKEIMPIÄ OLL:N EDUNVALVONNAN TULOKSIA JA MUUTOKSIA 2007-2018:
Taloudellisesti ja OLL:n toimiston rakenteen kannalta:
2007: Ei yhtään liikuntapolitiikan/korkeakoululiikunnan asiantuntijaa
2009: Yksi korkeakoululiikunnan asiantuntija
2010-: Kaksi korkeakoululiikunnan asiantuntijaa
2007: 10 000 euroa hankerahoitusta korkeakoululiikunnan paikalliseen edistämiseen
2013: 220 000 euroa hankerahoitusta korkeakoululiikunnan paikalliseen edistämiseen
2018: 254 700 euroa hankerahoitusta korkeakoululiikunnan paikalliseen edistämiseen
2011-2018: yhteensä 1,65 miljoonaa euroa hankerahoitusta korkeakoululiikunnan paikalliseen
edistämiseen
2007: OLL:n valtionapu: 230 000 euroa
2013: OLL:n valtionapu: 277 000 euroa
2018: OLL:n valtionapu: 320 000 euroa
2007: OLL:n hallituksen puheenjohtaja kokopäivätoiminen
2008-: OLL:n työhallitus (puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa) kokopäivätoimisia.

Toiminnallisia tuloksia:
Korkeakoulujen liikuntapalveluiden alueellinen kehittäminen (2008-):
OLL on ollut mukana kehittämässä alueellisia korkeakoululiikunnan palveluita. Olennainen
kehitysaskel edunvalvonnallisesti tapahtui vuonna 2011, kun opiskelija- ja korkeakoululiikuntaa
koskevan hallitusohjelmakirjauksen myötä opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualue alkoi
myöntää korkeakoululiikunnan kehittämiseen hankeavustuksia. OKM on myöntänyt vuosina
2011-2018 yhteensä 1,65 miljoonaa euroa hankerahoitusta korkeakoululiikunnan paikalliseen
edistämiseen.
Hankerahoituksen tuella korkeakoulujen yhteiset liikuntapalvelut on otettu käyttöön seuraavilla
paikkakunnilla (vapaa järjestys):
● Oulussa (Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto): Oulun korkeakoululiikunta:
www.oulunkorkeakoululiikunta.fi),
● Lapissa / Rovaniemi ja Kemi-Tornio (Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto): Lapin
korkeakoululiikunta:  https://blogi.eoppimispalvelut.fi/korkeakoululiikunta/
● Lappeenrannassa (Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto): Salut
- Saimaan korkeakoululiikunta: http://www.salut.fi
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Tampereella (Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen
yliopisto): Unipoli Sport - Korkeakoululiikuntaa Tampereella: http://sport.unipolitampere.fi/,
Jyväskylässä (Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän amk): Jyväskylän Korkeakoululiikunta:
https://www.korkeakoululiikunta.fi,
Pääkaupunkiseudulla:
○ Ammattikorkeakoulupuolella (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu,
Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu): Zone –
Ammattikorkeakoulujen liikuntapalvelut: http://zonesports.fi/
○ Yliopistopuolella (Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto, Hanken) UniSport:
https://unisport.fi/.
Itä-Suomessa (Savonia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto (Iisalmi, Joensuu,
Kuopio, Varkaus) ) SYKETTÄ - Itä-Suomen korkeakoulujen liikuntapalvelukokonaisuus:
https://sykettä.fi/
Turussa (Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan
Novia sekä DIAKin ja HUMAKin Turun toimipisteet) CampusSport - Turun
korkeakoululiikunta: http://www.campussport.fi
Lisäksi1: tällä hetkellä alueellista korkeakoululiikunnan kehitystyötä tehdään OKM:n
hanketuella Vaasassa (Vaasan ammattikorkeakoulu, Novia, Vaasan yliopisto) ja
Satakunnassa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, Porin yliopistokeskus, DIAK:n Porin
toimipiste).
Lisäksi2: myös yksittäiset korkeakoulut ovat päässeet kehittämään liikuntapalvelujaan
OKM:n tuella, esim. XAMK:ssa (entiset MAMK ja KYAMK), HAMK:ssa, LAMK:ssa ja
Kajaanin ammattikorkeakoulussa.

Valtioneuvoston periaatepäätös liikunnan edistämisen linjoista (2008):
“Korkeakoulut ja muut oppilaitokset vastaavat omalta osaltaan nuorten aikuisten liikunnasta ja
hyvinvoinnista.”
Eduskunnan lausumat ammattikorkeakoulu- ja yliopistolaista (2009):
Yliopistolaki:
“Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa, miten yliopistot järjestävät liikuntapalveluja opiskelijoille,
ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien edistämiseksi.”
Ammattikorkeakoululaki:
“Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa miten ammattikorkeakoulut järjestävät liikuntapalveluja
opiskelijoille, ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien
edistämiseksi.”
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Korkeakoululiikunnan 1. valtakunnallisten suositusten tekeminen (2010-2011) ja
suositusten päivittäminen ja täydentäminen (2017-2018):
Korkeakoululiikunnan suositukset luotiin yhdessä Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä yliopistojen ja
ammattikorkeakoulujen rehtorineuvostojen UNIFI:n ja Arenen kanssa. Korkeakoululiikunnan
suosituksia käytetään OLL:n kaiken edunvalvonnan pohjana.
Laaja-alainen asiantuntijatyöryhmä päivitti ja täydensi korkeakoululiikunnan suosituksia vuoden 2017
aikana. Uusitut suositukset julkaistiin 1.3.2018. Keskeisimmät uudet teemat suosituksissa ovat
päivittäisen istumisen vähentäminen ja koko korkeakouluympäristön liikunnallistaminen. Lisäksi
uusitut suositukset huomioivat aiempaa paremmin saavuttavuuden edistämisen ja erilaiset
erityisryhmät (esim. yksinäiset opiskelijat, erilaiset etniset ryhmät, kansainväliset opiskelijat). Täällä
uusitut suositukset kokonaisuudessaan:
https://oll.fi/assets/uploads/2018/02/Korkeakoululiikunnan_suositukset-2018_nettiversio.pdf

Hallitusohjelmakirjaus korkeakoululiikunnasta (2011):
“Huolehditaan opiskelijaliikunnasta.”
Vuosien 2011-2015 hallitusohjelmaan saatiin ensimmäistä kertaa historiassa kirjaus
korkeakoululiikunnasta. Hallitusohjelmakirjaus ja sen aikaansaamat muutokset ovat olleet hyvä
selkänoja kaikessa OLL:n vaikuttamistyössä myös yli hallituskausien.

Liikuntapalvelujen saaminen osaksi Valtioneuvoston asetusta ammattikorkeakouluista
(2012-2014):
Vuodesta 2014 lähtien valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista yhtenä
ammattikorkeakoulun toimiluvan kriteerinä on opiskelijapalveluiden järjestäminen (mukaanlukien
liikuntapalvelut):
25 § (4.7.2013/546)
Toimiluvan hakeminen
Ammattikorkeakoulun toimilupaa haettaessa on selvitettävä:
10) opiskelijapalveluiden järjestäminen
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
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.
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Liikuntatuutoroinnin & liikunnan palveluketjun valtakunnallinen levittäminen (2012-2014):
OLL:n ehdotuksesta YTHS hyväksyi liikunnan palveluketjun ja liikunta-asioiden puheeksioton
(liikunnan mini-interventio) viralliseksi osaksi hoitokäytäntöään 2013:
http://www.yths.fi/filebank/2299-Mediatiedote_mini_interventio_30102013.pdf . Samaa mallia on
pilotoitu ja kehitetty myös ammattikorkeakoulujen opiskeluterveydenhuollossa Tampereella. Jatkossa
YTHS:n laajeneminen kaikille opiskelijoille auttaa olennaisesti liikunnan palveluketjumallin
kehittämistä ammattikorkeakouluopiskelijoiden tueksi.
OLL:n aloitteesta vertaistukeen perustuvaa liikuntatuutorointia on alettu kehittämään useassa
korkeakoulussa. Liikuntatuutorointi on levinnyt noin 25 korkeakouluun.

OLL:n ehdotuksesta Rakennustieto Oy:lle “RT-ohjeistus istumisen vähentämisestä”
(2016-2019):
Osana päivittäisen istumisen vähentämisen toimenpiteitä OLL ehdotti Rakennustieto Oy:lle, joka
ohjeistaa arkkitehtejä ja sisustusarkkitehtejä hyvään rakentamiseen, että istumisen vähentämiseen
oppilaitoksiin valmistellaan oma RT-ohjeistus. Rakennustieto Oy tarttui teemaan ja
oppimisympäristöjä koskeva RT-ohjekorttikokonaisuus, jossa istumisen vähentäminen on yksi
teemoista, valmistunee vuoden 2018 aikana.

Liikkuva koulu -ohjelman kanssa tehtävä yhteistyö (2010-):
OLL on Liikkuva koulu -ohjelman alusta asti esittänyt, että ohjelman järkevin viitekehys on koko
suomalainen koulutusjärjestelmä. Parin viime vuoden aikana ohjelma on ilahduttavasti laajentunut 2.
asteen ja osittain myös korkea-asteen sisältäväksi Liikkuva Opiskelu -ohjelmaksi. Korkea-aste ei
kuitenkaan saa ohjelmasta vielä suoraan rahoitusta. Toiminnallista yhteistyötä on tehty mm.
Metropolian “istumisen vähentämisen innovaatio-opintojakson” (MINNO) rakentamisessa.

OLL:n ehdotuksesta opiskelija- ja korkeakoululiikunnan kansainvälisen kattojärjestön
FISU:n uuteen strategiaan tasa-arvokirjaus, joka kattaa kaikki FISU:n toiminnot (2017):
FISU:n liittokokouksessa 2017 OLL:n esityksestä FISU:n uuteen strategiaan (Global Strategy 2027:
http://www.fisu.net/about-fisu/fisu-global-strategy-2027) kirjattiin uudeksi tavoitteeksi
tasa-arvon edistäminen:
“10.3. KEY OUTCOMES FOR 2027:
FISU has a policy paper for promoting equality. This plan covers all actions of FISU.”
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Eurooppalaisen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan kattojärjestön EUSA:n European
Universities Games 2018 -häirintätapaus Portugalin Coimbrassa (kesä 2018-):
Surullinen seksuaalisen väkivallan tapaus, joka tapahtui Portugalin Coimbran Opiskelijoiden
EM-kisoissa, osoitti että häirinnästä vapaa tila ei todellakaan toteudu vielä kansainvälisellä
urheilukentällä. Opiskelijoiden Liikuntaliiton johdosta aiheesta kuitenkin alettiin käydä kunnon
keskustelua maailmanlaajuisesti ja eri maiden paikalliset liitot ovat ottaneet asian hyvin vakavasti.
Liikuntaliiton tiedotteet sekä yhteistyö median kanssa on ollut onnistunutta ja keskustelu on
tapahtunut pitkälti OLL:n johdolla. Tapauksen esiin nostamisen seurauksena muun muassa
kattojärjestö FISU laatii nyt selkeämpää ohjeistusta häirinnän ehkäisemiseksi Australian mallin
pohjalta. Opiskelijoiden Liikuntaliitto pyrkii vaikuttamaan siihen, että asian käsittely ei unohdu, vaan
siihen panostetaan myös jatkossa. Jatkamme neuvottelua EUSAN hallituksen kokouksessa lokakuun
lopussa.

9.10.2018
Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL)

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan
yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaatio, joka edustaa Suomen kaikkia yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoita.
OLL:n tarkoituksena on opiskelijoiden hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden, opiskelukyvyn ja terveyden edistäminen liikunnan
avulla. OLL:n tavoitteena on korkeakoulujen liikuntaolosuhteiden ja -kulttuurin vahvistuminen.
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