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sitoutuminen 
kuvaa terveysliikunnan asemaa kunnan strategia-asia-
kirjoissa ja toimialan vuosittaisissa talous- ja toiminta-
suunnitelmissa. 

johtaminen 
kuvaa terveysliikunnan organisointia, vastuun määritte-
lyä ja toimeenpanoa.

seuranta ja arviointi 
kuvaavat liikunta-aktiivisuuden ja siihen vaikuttavien 
tekijöiden seurantaa ja analyysiä väestöryhmittäin sekä 
niiden raportointia yksikön johtoryhmälle ja luottamus-
henkilöille.

voimavarat 
kuvaavat henkilöstön ja muiden voimavarojen 
mitoitusta ja osaamista. 

osallisuus 
kuvaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua liikun-
tapalveluiden ja liikuntaympäristöjen kehittämiseen ja 
arviointiin sekä palautteen keräämistä ja raportointia.

ydintoiminnat 
ovat koko väestön liikunnan edistämisen ydintoimintoja, 
jotka jokaisessa kunnassa tulisi toteuttaa. 

Tiedonkeruulomake lähetettiin kaikkiin Suomen kuntiin, 
liikuntatoimien yhdyshenkilöille, keväällä 2014. Kaikkiaan 
249 kuntaa (78 %) toimitti tietonsa. Vastanneet kunnat 
kattoivat 92 prosenttia koko maan väestöstä. 

Kuntien terveyttä edistävää toimintaa selvittävä tiedon-
keruu on toteutettu aikaisemmin vuosina 2010 ja 2012. 
Vuonna 2010 kaikkiaan 269 kuntaa (79 %) ja vuonna 2012 
kaikkiaan 229 kuntaa (68 %) toimitti tietonsa.

terveyttä edistävä liikunta 
kunnissa vuonna 2014
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esipuhe

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2013 julkaisemat 
Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään 
liikuntaan 2020 korostavat kuntatason poikkihallinnollisen, -ammatillisen ja -sekto-
raalisen työn strategisen tärkeää merkitystä suomalaisen väestön terveyttä ja hy-
vinvointia edistävän liikunnan kokonaisuudessa. Kunnan toimintaympäristössä 
tavoitetaan parhaiten koko yhteiskunnassa eri-ikäiset, eri sosioekonomisiin 
ryhmiin kuuluvat sekä fyysisen aktiivisuuden janalla eri kohtiin sijoittuvat 
ihmiset. Tavoittaminen tapahtuu erityisesti varhaiskasvatusyksiköiden, 
koulujen, liikuntaolosuhteiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon or-
ganisaatioiden kautta.
 
Uusi liikuntalaki vahvistaa kunnan peruspalveluluonnetta täs-
mentämällä kunnan vastuita liikunnassa. Tehtävien toteuttami-
nen kunnassa tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä sekä 
kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä. Laissa sääde-
tään myös kunnan vastuusta arvioida asukkaidensa liikunta-
aktiivisuutta. Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä 
(TEAviisari) vastaa osaltaan näihin haasteisiin ja tukee kuntia 
niiden toimeenpanossa.
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on vuodesta 2010 al-
kaen kerännyt kahden vuoden välein tietoa liikunnan edistä-
misestä ja sen muutoksista kunnissa. Tulosten pääraportointi-
kanava on maksuton ja kaikille avoin TEAviisari-verkkopalvelu, 
jossa voi tutustua kunta- ja aluekohtaisiin tuloksiin sähköisesti. 
Tämän julkaisun tavoitteena on kuvata tiiviissä muodossa lii-
kunnan edistämisen tilannetta ja kehitystä koko maassa vuosi-
na 2010–2014. Vastaavaan laajempaan tuotokseen voi tutustua 
opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarjan trendiraportissa.  
 
Haluan kiittää Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta ja Suomen Kunta-
liittoa kumppaneineen tämän työn toteuttamisesta. Lisäksi kiitos kuu-
luu Kunnossa kaiken ikää -ohjelmalle tiedon puristamisesta nopeasti 
luettavaan muotoon sekä tiedon levittämisestä verkostojensa kautta eri 
toimijoiden käyttöön.    
 

Päivi Aalto-Nevalainen 
kulttuuriasiainneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
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sivistyslautakunta 
vastaa yhä useammin 
liikunnan edistämisestä kunnassa

Liikunnan edistämisestä kunnassa vastaa edelleen ylei-
simmin sivistyslautakunta (46 %). Liikuntalautakunta 
vastaa liikunnan edistämisestä vain kaupunkimaisissa 
kunnissa. Yhdessäkään kunnassa sosiaali- ja terveyslau-
takunta ei vastaa liikunnan edistämisestä. 

Liikunnan 
organisointi 
kunnissa

Liikunnasta vastaava  
luottamus organisaatio kunnissa

6 %
15 %

9 %

Liikuntalautakunta

26 %
25 %
29 %

Vapaa-aikalautakunta

46 %
40 %
38 %

Sivistyslautakunta

22 %
19 %
25 %

Jokin muu

0 %
0 %
0 %

Sosiaali- ja terveyslautakunta

2014 2012 2010
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liikunnan edistäminen  
strategiatasolla kasvussa

Kuntalaisten liikunnan edistämistä oli käsitelty kuntastra-
tegiassa yleisemmin kuin aikaisempina tiedonkeruuvuo-
sina (2010: 47 %, 2012: 54 %, 2014: 63 %). Kasvua on 
tapahtunut erityisesti maaseutumaisissa kunnissa, joista 
nykyään jo yli puolessa liikunnan edistäminen on mukana 
kunta strategiassa (2010: 39 %, 2012: 46 %, 2014: 58 %). 
Kaupunkimaisissa kunnissa käsittelyn yleisyys on säily-
nyt noin 70 prosentin tuntumassa kaikkina tiedonkeruu-
vuosina.  

Hieman alle puolet (46 %) vastanneista kunnista ilmoitti 
käsitelleensä liikunnan edistämistä sosiaali- ja terveystoi-
men hallintokohtaisissa suunnitelmissa, mikä on enem-
män kuin aikaisemmissa tiedonkeruissa (2010: 35 %, 
2012: 35 %).  Miltei yhtä suuri osa (42 %) vastaajista il-
moitti, ettei tiedä onko asiaa käsitelty kyseisissä suunni-
telmissa. Liikunnan edistämistä oli käsitelty jonkin verran 
edellisiä tiedonkeruuvuosia yleisemmin sivistystoimen, 
ympäristötoimen sekä teknisen toimen asiakirjoissa.

Sitoutuminen terveysliikunnan 
edistämiseen

Kuntalaisten liikunnan edistämisen käsittely 
kuluneen valtuustokauden kuntastrategiassa

63 %
54 %
47 %

Kyllä

21 %
38 %
44 %

Ei

16 %
8 %
9 %

Ei tietoa

46 %
35 %
35 %

Sosiaali- ja terveystoimi

78 %
60 %
55 %

Sivistystoimi

18 %
15 %

7 %

Ympäristötoimi

48 %
30 %
24 %

Tekninen toimi

Liikunnan edistämisen käsittely eri toimialo-
jen hallinnonalakohtaisissa suunnitelmissa

2014 2012 20102014 2012 2010
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poikkihallinnollisten 
työryhmien määrä ennallaan

Liikunnan edistämistä käsittelevien poikkihallinnollisten 
työryhmien yleisyys kunnissa ei ole muuttunut merkit-
tävästi tiedonkeruuvuosien välillä. Kunakin tiedonkeruu-
vuonna noin kolmannes vastaajista ilmoitti, että kunnassa 
toimii poikkihallinnollinen työryhmä liikunnan edistämis-
tä vastaavan toimialan vetämänä. Samoin kolmannes kun-
nista ilmoitti, että työryhmä kokoontuu jonkin muun toi-
mialan johtamana. 

lähiliikuntapaikkojen 
kehittäminen yleistynyt

Yhä suurempi osa kunnista (62 %) ilmoitti, että kunnassa 
on tehty lähiliikuntapaikkojen kehittämiseksi suunnitel-
ma tai kehittämisohjelma (2010: 43 %, 2012 56 %). Tyy-
pillisimmin lähiliikuntapaikkojen kehittämissuunnitelma 
on tehty osana liikuntapaikkasuunnitelmaa tai osana 
jotain muuta suunnitelmaa. Erillinen lähiliikuntapaikka-
suunnitelma on vain 10 prosentilla kunnista. Erityistä 
kasvua lähiliikuntapaikkojen kehittämisessä on tapahtu-
nut taajaan asutuissa kunnissa (2010: 43 %, 2012: 45 %, 
2014: 70 %). 

pyöräilyn ja kävelyn  
edistämisessä vielä parannettavaa

Vuoden 2014 tiedonkeruussa kysyttiin ensimmäistä 
kertaa kuntien pyöräilyn ja kävelyn edistämisen suunnit-
telusta. Puolet kunnista ilmoitti, ettei heillä ole suunni-
telmaa tai ohjelmaa pyöräilyn ja kävelyn edistämiseksi. 
Suunnitelma tai ohjelma löytyy 44 prosentissa kunnis-
ta. Yleisimmin suunnitelma on osa jotain muuta kuin lii-
kunnan tai erillisen pyöräilyn ja kävelyn edistämisen 
ohjelmaa. Erillinen pyöräilyn ja kävelyn edistämisen 
suunnitelma löytyi selvästi useammin kaupunkimaisista 
kunnista (74 %) kuin maaseutumaisista kunnista (32 %).

Kyllä

Ei

Ei tietoa

44 %
50 %

6 %

Pyöräilyn ja kävelyn edistämisen suunnitelman 
tai ohjelman yleisyys kunnissa
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hyvinvointikertomus laaditaan  
yhä useammassa kunnassa – myös  
liikunta-aktiivisuuden kuvaus osana  
hyvin vointikertomusta on yleistynyt

Kunnassa toteutettavaa hyvinvointipolitiikkaa kuvaa laaja 
hyvinvointikertomus. Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden 
kuvauksen sisällyttäminen hyvinvointikertomukseen on 
yleistynyt merkittävästi ensimmäisestä tiedonkeruuvuo-
desta, vaikka paljon on vielä parannettavaa: vuonna 2014 
miltei joka toinen kunta (46 %) kertoi kuvauksen sisälty-
vän hyvinvointikertomukseen, kun vuonna 2010 näin teki 
vain 16 prosenttia kunnista. 

Kuvaus kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta 
hyvinvointikertomuksessa

46 %
36 %
16 %

28 %
28 %
40 %

11 %
24 %
26 %

15 %
12 %
18 %

Kuvaus sisältyy

Kuvaus ei sisälly

Hyvinvointikertomusta ei laadita

Ei tietoa

2014 2012 2010
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terveyttä edistävän liikunnan 
koordinointi vahvistunut

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan koordinointi 
on selkiytynyt kunnissa merkittävästi tiedonkeruuvuosi-
en aikana (2010: 56 %, 2012: 69 %, 2014: 73 %). Terveyt-
tä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa koordinoi kokonai-
suutena yhä yleisemmin liikuntatoimi (2010: 40 %, 2012: 
56 %, 2014: 61 %).

Kunnan liikunnasta vastaava taho tekee tiivistä yhteis-
työtä liikunnan edistämiseksi yleisimmin opetustoimen 
(58 %) sekä teknisen toimen (51 %) kanssa. Yli puolessa 
kunnista tehdään lisäksi vähintään jonkin verran yhteis-
työtä varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä maankäytön ja kaavoituksen kanssa.

Liikunnan johtaminen kunnissa

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan 
koordinointivastuu kunnassa on sovittu

Liikunnasta vastaavan toimialan ja muiden tahojen 
välinen yhteistyö liikunnan edistämiseksi

Tiivistä yhteistyötä

Jonkin verran yhteistyötä

Ei yhteistyötä

Ei tietoa

Liikuntatoimi perusterveyden-
huolto

muu taho

61 %

56 %

40 %

A B C

2 %

4 %

5 %

10 %

9 %

11 %

73 %
69 %
56 %

Kyllä Opetustoimi

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Tekninen toimi

Varhaiskasvatus

Maankäyttö ja kaavoitus

A CB

A B C

A B C

24 %
26 %
38 %

Ei

3 %
4 %
6 %

Ei tietoa

1

2

2

6

2

1 9 60 30

19 51 28

16 58 20

7 59 31

3 44 51

41 58

2014 2012 2010
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tavoitteiden määrittely liikunnan 
edistämiseksi on lisääntynyt,  
mutta seurantamittarit  
puuttuvat yhä

Liikunnan edistämisestä vastaavan toimialan toiminta- ja 
taloussuunnitelmassa on määritelty tavoitteet ja toimen-
piteet kuntalaisten liikunnan edistämiseksi selvästi ylei-
semmin kuin resurssit ja seurantamittarit. Trendi on ollut 
sama myös aikaisempina tiedonkeruuvuosina. 

Lasten ja nuorten liikunnan osalta kasvua on tapahtunut 
merkittävästi ensimmäisestä tiedonkeruuvuodesta. Nyt 
tavoitteet ja toimenpiteet on määritelty jo kolmessa kun-
nassa neljästä ja seurantamittarit joka toisessa kunnassa. 
Työikäisten liikunnan osalta tavoitteet ja toimenpiteet 
on määritelty hieman yli ja seurantamittarit hieman alle 
puolessa kunnista. Ikääntyneiden liikunnalle on asetettu 
tavoitteet ja toimenpiteet noin 70 prosentissa kunnista ja 
seurantamittarit noin joka toisessa kunnassa. Työikäisten 
ja ikääntyneiden osalta kasvua kaikissa osa-alueissa on 
ensimmäisestä tiedonkeruusta tapahtunut noin kymme-
nen prosenttiyksikköä. 

Maahanmuuttajien liikunnan tavoitteiden, toimenpitei-
den, resurssien ja seurantamittareiden määrittely on 
kasvanut noin viisi prosenttiyksikköä vuoden 2012 tie-
donkeruusta, lukujen ollessa nyt noin 15 prosenttia. Su-
kupuolten tasa-arvon osalta luvut ovat pysyneet hyvin 
samoina kuin edellisessä tiedonkeruussa; kymmenen 
prosentin tuntumassa. Soveltavan liikunnan osalta ta-
voitteet ja toimenpiteet on määritelty hieman alle puo-
lessa kunnista ja resurssit sekä seurantamittarit reilussa 
kolmanneksessa kunnista. 

väestömäärältään suurissa kunnissa 
päätetään koko kunnan väestön 
liikuntaa edistävistä toimenpiteistä 
pieniä kuntia useammin

Hieman yli puolet kunnista (58 %) ilmoitti, että liikunnan 
edistämisestä vastaavassa työryhmässä tai luottamushal-
linnossa oli päätetty vuosina 2013–2014 toimenpiteistä, 
joiden tavoitteena on edistää mahdollisimman laajasti 
kunnan väestön liikuntaa (2010: 50 %, 2012: 62 %). Jo-
kaisena tiedonkeruuvuotena tavoitteet kuntalaisten lii-
kunnan edistämiseksi oli päätetty selvästi yleisemmin 
väestömäärältään yli 20 000 asukkaan kunnissa (keski-
määrin 80 %) verrattuna väestömäärältään tätä pienem-
piin kuntiin (keskimäärin 50 %).

Kuntien nimeämät tärkeimmät toimenpiteet kunnan vä-
estön liikunnan edistämiseksi liittyvät liikuntapaikkojen 
rakentamiseen ja ylläpitoon, lähiliikuntapaikkarakenta-
miseen, liikuntaneuvonnan edistämiseen, liikuntatapah-
tumien järjestämiseen, eri ikäryhmien liikunta-aktiivi-
suuden lisäämiseen sekä terveysliikuntahankkeisiin tai 

-projekteihin. 



kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden 
seuranta yleistymässä

Lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikääntyneiden liikun-
ta-aktiivisuutta seuraa vuosittain tai joka toinen vuosi 
noin puolet kunnista liikunnan edistämisestä vastaavan 
toimialan toteuttamana. Yleisimmin seurataan lasten ja 
nuorten liikunta-aktiivisuutta, mikä jätetään kokonaan 
tekemättä vain joka kolmannessa kunnassa. Lasten ja 
nuorten liikunta-aktiivisuuden seuranta joka toinen vuo-
si tai useammin on yleistynyt (2010: 38 %, 2012: 56 %, 
2014: 62 %). Lisäksi enemmistö kunnista (2010: 64 %, 
2012: 69 %, 2014: 68 %) seuraa joka toinen vuosi tai 
useammin liikuntaseuratoimintaan osallistuvien lasten 
ja nuorten määrää. 

Työikäisten liikunta-aktiivisuuden seuranta jää puoles-
taan kokonaan toteuttamatta joka toisessa kunnassa. Työ-
ikäisten (2012: 39 %, 2014: 42 %) ja ikääntyneiden (2012: 
53 %, 2014: 53 %) liikunta-aktiivisuuden seuranta vähin-
tään joka toinen vuosi on pysynyt samalla tasolla kuin 
aikaisempina tiedonkeruuvuosina. Kaikista aktiivisimmin 
kunnat seuraavat liikuntapaikkojen käyntitietoja; noin 80 
prosenttia kunnista on seurannut käyntitietoja joka toinen 
vuosi tai useammin kaikkina tiedonkeruuvuosina. 

Toimenpiteiden 
seuranta ja 
arviointi

10
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Liikunta-aktiivisuuden ja -tietojen vuosittaisen seurannan ja raportoinnin yleisyys kunnissa vuonna 2014

kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden 
raportoinnissa parannettavaa

Lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikääntyneiden liikun-
ta-aktiivisuus raportoidaan liikunnasta vastaavan toi-
mialan toteuttamana vuosittain noin joka kolmannessa 
kunnassa osana hyvinvointikertomusta tai muuta vastaa-
vaa raporttia. 

Liikuntapaikkojen käyntitiedot raportoi vuosittain hie-
man useampi kuin joka toinen kunta (55 %). Liikuntaseu-
ratoimintaan osallistuvien lasten ja nuorten määrän sekä 
kuntalaisten tyytyväisyyden kunnan liikuntapaikkoihin 
ja -palveluihin raportoi vuosittain noin joka kolmas kunta. 

Seuranta

Raportointi

46 %
29 %

37 %
26 %

47 %
31 %

83 %
55 %

66 %
34 %

34 %
28 %

Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus

Työikäisten liikunta-aktiivisuus

Ikääntyneiden liikunta-aktiivisuus 

Liikuntapaikkojen käyntitiedot

Seuratoimintaan osallistuvat lapset ja nuoret

Tyytyväisyys liikuntapaikkoihin ja -palveluihin 
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Maksuttomien ja nimellisen maksun sisältävien seurojen järjestämien 
harjoitusvuorojen yleisyys kunnissa 

liikuntapalvelujen hallintoon  
ja suunnitteluun käytettävissä  
vähemmän aikaa kuin ennen

Liikunnan edistämisen hallinnon ja suunnittelun henkilöi-
tä toimi kunnissa vuonna 2014 saman verran kuin vuonna 
2012. Henkilöstöä oli keskimäärin 0,8 henkilötyövuotta 
10 000 asukasta kohden. Liikunnan edistämisestä kun-
nassa vastaavan johtavan viranhaltijan virka-/toiminimi-
ke oli tyypillisesti vapaa-aikasihteeri, sivistys(toimen)
johtaja, liikuntasihteeri, liikunta(toimen)johtaja tai vapaa-
aika(toimen)johtaja. Muita yleisiä nimikkeitä olivat vapaa-
aika(toimen)päällikkö, liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja tai 

-sihteeri, liikuntapäällikkö sekä liikunnanohjaaja. 

Viidennes viranhaltijoista käyttää koko työaikansa liikunta-
palvelujen hallintoon ja suunnitteluun (2012: 26 %, 2014: 
20 %). Joka neljännessä kunnassa johtava viranhaltija käyt-
tää liikuntapalvelujen hallintoon ja suunnitteluun vähem-
män kuin yhden päivän viikossa (2012: 15 %, 2014: 24 %). 
Noin 40 prosenttia (samoin kuin 2012) kunnista ilmoitti, 
että kunnassa toimii johtavan viranhaltijan lisäksi myös mui-
ta liikunnan hallinnon ja suunnittelun ammattihenkilöitä. 

liikuntavuorojen  
maksuttomuus vähenemässä

Seurojen järjestämät lasten ja nuorten harjoitusvuorot 
koulujen liikuntasaleissa sekä urheilu- ja pallokentillä ovat 
maksuttomia suuressa osassa kunnista. Koulujen liikunta-
salien käyttö on maksullista joka kolmannessa kunnassa ja 
urheilu- ja pallokenttien käyttö joka viidennessä kunnas-
sa. Pääsääntöisesti maksut ovat kuitenkin hyvin nimellisiä; 
enintään kymmenen prosenttia todellisista kustannuksista. 
Vuoden 2014 tiedonkeruussa maksuttomien tai nimellisen 
maksun sisältävien harjoitusvuorojen yleisyys on vain hie-
man vähäisempää kuin aikaisempina tiedonkeruuvuosina, 
mutta muutoksen suunta on huolestuttava. 

Aikuisillekaan ei tarjota enää aivan yhtä usein maksutto-
mia seurojen järjestämiä harjoitusvuoroja kuin aikaisem-
min. Koulujen salit ovat maksuttomassa käytössä joka 
kolmannessa kunnassa ja urheilu- ja pallokenttien käyt-
tö on maksutonta kahdessa kunnassa kolmesta. Sekä las-
ten ja nuorten että aikuisten harjoitusvuorot ovat huo-
mattavasti yleisemmin maksuttomia maaseutumaisissa 
kunnissa kuin kaupunkimaisissa kunnissa. 

Liikunnan edistämisen voimavarat

82 %
86 %
84  %

65 %
65 %
67 %

90 %
92 %
92 %

82 %
84 %
85 %

Lapset ja nuoret Koulujen liikuntasalit Aikuiset Koulujen liikuntasalit

M
ak

su
to

n

N
im

el
lin

en
 m

ak
su

Lapset ja nuoret Urheilu- ja pallokentät Aikuiset Urheilu- ja pallokentät

2014

2012

2010

65 % 17 % 31 % 34 %

78 % 12 % 66 % 16 %

 %  %

70 % 16 % 33 % 32 %

81 % 11 % 67 % 17 %

65 % 19 % 40 % 27 %

81 % 11 % 69 % 16 %



13

kunnan yhteistyö liikuntaseurojen ja 
yhdistysten kanssa

Liikuntaseurojen, yhdistysten ja kunnan yhteiselimien 
yleisyys ei ole muuttunut merkittävästi aiemmista tie-
donkeruuvuosista. Säännöllisesti kokoontuva asiantun-
tijaelin on perustettu joka viidenteen kuntaan (2010: 
17 %, 2012: 24 %). Kunnan koolle kutsumia seurojen ja 
yhdistysten yhteiskokouksia järjestetään 71 prosentissa 
kunnista (2010: 68 %, 2012: 69 %). 

palautteen kerääminen 
liikuntapaikkojen ja -palveluiden 
käyttäjiltä on yleistynyt hieman

Liki puolet kunnista kerää kuntalaisilta palautetta lii-
kuntaympäristön tai liikuntapalvelujen kehittämiseksi 
asiakaskyselyiden ja palautelaatikon kautta. Joka kolmas 
kunta kerää palautetta verkossa.

Palautteen kysyminen kunnan liikuntapaikoista ja -pal-
veluista näyttää pääosin hieman yleistyneen aikaisem-
piin tiedonkeruuvuosiin verrattuna. Eniten palautetta 
kysytään ohjatusta toiminnasta; näin tekee 40 prosent-
tia kunnista. Kolmannes kunnista kerää palautetta sisälii-
kuntatilojen käyttäjiltä. Urheilu- ja palloilukenttien sekä 
ulkoilureittien käyttäjiltä kysytään palautetta selvästi 
harvemmin, vain reilussa 15 prosentissa kunnista. 

Kuntalaisten 
osallisuus

Palautteen kerääminen kunnan liikunta-
paikkojen ja -palvelujen käyttäjiltä

32 %
34 %
23 %

16 %
15 %
12 %

17 %
15 %
11 %

40 %
38 %
30 %

Sisäliikuntatilat

Ulkoilureitit

Urheilu- ja pallokentät

Ohjattu toiminta

2014 2012 2010
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kohdennettua liikuntaneuvontaa 
järjestetään harvemmin kuin 
liikkumisryhmiä 

Kunnissa järjestetään kohdennettuja liikkumisryhmiä 
yleisimmin ikääntyneille (92 %) ja työikäisille (80 %), lii-
kuntaseuratoiminnan ulkopuolella oleville lapsille ja nuo-
rille (73 %) sekä toimintaesteisille (67 %). Eri kohderyh-
mille suunnattua liikuntaneuvontaa järjestetään selvästi 
harvemmassa kunnassa kuin liikkumisryhmiä. Useimmin 
liikuntaneuvontaa järjestetään ikääntyneille (76 %), työ-
ikäisille (66 %) sekä painonhallintaa tarvitseville (62 %). 

Kohdennettuja liikkumis- ja liikuntaneuvontaryhmiä on 
lisätty kunnissa erityisesti painonhallintaa tarvitseville, 
toimintaesteisille (aiemmin liikkumisesteiset), maahan-
muuttajille sekä työttömille. Kullekin joukolle kohdennet-
tujen ryhmien yleisyys on kasvanut tiedonkeruuvuosien 
2010 ja 2014 välillä noin kymmenellä prosenttiyksiköllä. 

liikunnan edistäminen 
varhaiskasvatuksessa

Vuoden 2014 tiedonkeruussa selvitettiin ensimmäistä 
kertaa varhaiskasvatuksessa toteutettavia liikkumista li-
sääviä toimenpiteitä. 79 prosenttia kunnista ilmoitti, että 
lasten liikunnallisuutta edistävät toimintatavat on kir-
jattu kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lisäksi 70 
prosentissa kunnista on järjestetty täydennyskoulutusta 
varhaiskasvatushenkilöstön tietoisuuden lisäämiseksi 
liikkumisen ja hyvinvoinnin yhteyksistä. 

liikuntaa koulupäiviin

Peruskouluissa yleisimmin käytetyt keinot liikunnan 
lisäämiseen koulupäivän aikana ovat pihojen kehittä-
minen liikkumiseen innostaviksi ja houkutteleviksi lähi-
liikuntapaikoiksi (60 %) sekä sisäliikuntatilojen hyödyn-
täminen liikuntatuntien ulkopuolella (55 %). Reilusti alle 
puolessa peruskouluista koululaisia aktivoidaan koulu-
matkaliikuntaan, käytetään pitkiä liikuntavälitunteja tai 
koulutetaan liikunnan vertaisohjaajia. Liikuntaa lisäävis-
sä toimenpiteissä on paljon kehittämispotentiaalia, eri-
tyisesti yläkoululaisten ryhmässä (THL 2013). 

rahan ja resurssien puute 
keskeisin haaste liikunnan 
edistämisessä kunnissa

Kunnat ilmoittivat keskeisimmiksi haasteiksi liikunnan 
edistämisessä liian vähäiset henkilöstöresurssit sekä 
kunnan heikon taloudellisen tilanteen. Muita usein mai-
nittuja haasteita olivat riittävien liikuntapalveluiden 
järjestäminen kasvavalle ikääntyvien kuntalaisten jou-
kolle,  resurssien puute, liikuntapaikkojen vähäisyys sekä 
liikuntapaikkojen ylläpito/kunnostus ja rakentaminen 
sekä pitkät välimatkat liikuntapaikoille. Lisäksi haasteek-
si koettiin yhteistyön ontuminen sosiaali- ja terveystoi-
men kanssa, poikkihallinnollisen yhteistyön puuttumi-
nen, paine maksuttomien liikuntavuorojen poistamiseen, 
liikkumattomuus sekä liikuntaneuvonnan kehittäminen/
puuttuminen. 

Koko väestön liikunnan 
edistämisen ydintoiminnot
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Lähteet: 
 
THL, Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen peruskouluissa 2013 

Terveyttä edistävä liikunta kunnissa 2014 -julkaisu nostaa esille keskeisiä tietoja kuntien terveyttä edistävän 
liikunnan nykytilasta. Julkaisussa verrataan vuoden 2014 tietoja vuosina 2012 ja 2010 toteutetuista tiedon-
keruista saatuihin tuloksiin. Kuntakohtaiset tiedot ovat vapaasti tarkasteltavissa maksuttomassa TEAviisari-
verkkopalvelussa.

  www.thl.fi/TEAviisari

Sitoutuminen

Johtaminen

Seuranta ja tarveanalyysi

Voimavarat

Osallisuus

Muut ydintoiminnat

Liikunta 2014


