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Fiksusti kouluun -ohjelman 
tavoitteet

1 Yhä useampi koululainen kulkee koulumatkansa 
aktiivisesti ja kestävästi ja yhä harvempi henkilöautolla 

2 Pääkoulureitit ovat turvallisesti käveltäviä ja 
pyöräiltäviä jokaiseen kouluun 

3 Kunnilla ja kouluilla on asiantuntijakanava, joka tukee 
koulumatkaliikkumisen edistämistä 

4 Kävelyn ja pyöräilyn tutkimustieto lisää ymmärrystä 
koulumatkaliikkumisen nykytilasta, hyödyistä ja ilmiöistä 

Ohjelma käynnistyi huhtikuussa 2020

Toteuttajat: 

2020-2021 Likes, Motiva ja Pyöräilykuntien verkosto

2022- Likes by Jamk ja Pyöräilykuntien verkosto

Rahoittajat: liikenne- ja viestintävirasto Traficom & opetus- ja kulttuuriministeriö

2



Tavoite: turvallisesti käveltävät ja pyöräiltävät 
koulumatkat 

Poikkihallinnollinen työskentely kunnissa

• tekninen toimi, tilapalvelut, sivistystoimi, liikuntapalvelut

• olemassa olevat työryhmät (kestävä kehitys, viisas liikkuminen, 
liikenneturvallisuus, hyvinvointi ja terveys)

• toiminnan yhteys kunnan tavoitteisiin (esim. kävelyn ja pyöräilyn 
edistämisohjelmaan, liikkumisohjelmaan, hyvinvointisuunnitelmaan ym.)

Olosuhdekartoitukset

• kunnan poikkihallinnollinen tiimi toteuttaa FK-ohjelman ohjauksessa
(Maptionnaire-kyselylomake)

Kulkutapaseuranta, huoltajakyselyt ym. tutkimukset

• Likes toteuttaa (okm-rahoitus)

Asiantuntijaverkosto ja viestintä
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Olosuhdekartoitus: tarkasteltavat osa-alueet
Koulun piha-alue: sisäänkäynnit

Koulun piha-alue: pysäköintijärjestelyt

Keskeiset tulosuunnat koululle kävelyn ja 
pyöräilyn näkökulmasta

Saattoliikenne- ja huoltoliikennejärjestelyt

Joukkoliikenneyhteydet

Miten liikenneympäristö kannustaa kävellen
ja pyörällä kulkemiseen? 

→ kehittämisehdotukset karttapohjalle

→ seuranta yhdessä poikkihallinnollisen 
tiimin kanssa
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Olosuhdekartoitusten 
tuloksia kunnissa

• Huomion kiinnittäminen 
koulureitteihin ja koulupihoihin
• risteysalueet, pysäköinti, saattoliikenne

• Paljon keskustelua 
saattoliikennejärjestelyistä 

• Toteutettuja toimenpiteitä

- uuden saattoliikennepaikan suunnittelu

- pyöräpysäköintikatselmus kaupungin 
kouluissa: runkolukittavat pyörätelineet + 
pyöräpysäköinnin talvikunnossapidon 
kehittäminen 

- hidastetöyssy, nopeusnäyttö, liikennemerkit

- 1-luokkalaisten pyöräilyrajoituksen 
kumoaminen 

5



6

Rehtorit ja oppilaitosten 

johtajat | Opettajat | 

Koulu- ja opiskeluterveyden-

Huolto | Koulukuljetukset

Oppilaat ja opiskelijat | 

Vanhemmat

Kiinteistön omistaja |

Kiinteistöhuolto |

Kunnossapito

Kuntapäättäjät |

Kaavoittajat | 

Kaupunki- ja 

liikennesuunnittelijat |

Sivistystoimi

Järjestöt ja hankkeet |

Yritykset | Tutkijat

Aktiivisesti ja 

kestävästi kulkeva 

koulumatkalainen

Liikennekasvatus | 

Liikunta- ja liikkumissuositukset | 

Tutkimukset ja selvitykset | 

Lainsäädäntö | Kaavoitus | 

Kaupungin strategiat ja linjaukset  |

ELY-keskukset 

Fiksun koulumatkaliikkumisen yhteistyömalli kunnissa



Kerran Fiksusti kouluun -kunta… aina Fiksusti 
kouluun -kunta
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Kunnan strategian tukeminen

- kestävä kehitys

- hyvinvoinnin ja terveellisen elämäntavan 

edistäminen

- ilmastotavoitteet 

Konkreettiset toimenpiteet

- olosuhteiden kartoittaminen ja seuranta          

→ liikenneturvallisuuden parantaminen

- kulkutapaseuranta & huoltajakysely 

→ saattoliikennekulttuurin muuttaminen

- seurantapalaverit

Viestinnän ja vuorovaikutuksen 

vahvistaminen
- kunnan sisäisen yhteistyön ja tiedonkulun 

lisääminen (ml. luottamushenkilöt)

- koulun ja kodin yhteistyön tiivistäminen

- kuntien välinen vertaistuki 

→ tiedonvaihto ja hyvien käytäntöjen jakaminen



Koulumatkaliikkumisen asiantuntija
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Seuraa meitä!

Verkkosivut www.fiksustikouluun.fi
• Koottua tietoa yhteistyökunnista: 

kulkutapaseuranta ja olosuhdekartoitus
• Parhaita käytäntöjä kunnista ja kouluista: 

Kalajoki ja Salo
• Koulumatkaliikkumiseen kannustavia

materiaaleja, mm. Vanhempainmateriaali 
kouluille ja Viisi vinkkiä kuntapäättäjille

• Webinaarit
• Oppeja kestävän koulumatkaliikkumisen 

edistämiseen kunnissa ja kaupungeissa
• Yhdessä aktiivisempia ja kestävämpiä 

koulumatkoja 
• Toimivat ja saavutettavat kouluverkot

Sosiaalinen media: Instagram @fiksustikouluun, 
Facebook 

Uutiskirje
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Kuva: Jouni Kuru BraveTeddy

http://www.fiksustikouluun.fi/
https://fiksustikouluun.fi/helmikuun-2021-kulkutapaseurannan-tulokset-julkaistu/
https://fiksustikouluun.fi/materiaalit/pilottikuntien-olosuhdekartoitukset/
https://fiksustikouluun.fi/kalajoki-kulkee-sparrauksen-avulla-kohti-kestavampia-koulumatkoja/
https://fiksustikouluun.fi/salon-yhteistyo-ohjasi-oppilaita-kulkemaan-fiksusti-kouluun/
https://fiksustikouluun.fi/materiaalit/koulumatkaliikkumisen-vanhempainmateriaali-kouluille/
https://fiksustikouluun.fi/vinkit-kuntapaattajille/
https://fiksustikouluun.fi/materiaalit/fiksusti-kouluun-ohjelman-webinaarit/


Fiksusti kouluun -tiimi 2022

Sanna Ojajärvi sanna.ojajarvi@poljin.fi

Matti Hirvonen matti.hirvonen@poljin.fi

Tuija Mikkonen tuija.mikkonen@poljin.fi

Tanja Onatsu tanja.onatsu@jamk.fi

Hanna Vehviläinen hanna.vehvilainen@jamk.fi
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