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Liikunnallisen elämäntavan hidasteet ja 
esteet (Paja 1)

• Liikunnallisen elämäntavan haasteet sekä juurisyyt

• Infrastruktuuri, teknologia, tuotteet ja palvelut, julkinen ohjaus ja 
toimintakulttuuri

• Työpajan tuloksena useampi sata kirjattua ajatusta sekä 
loppukeskustelu

• Laadullinen analyysi koko aineistolle

• Analyysin tuloksena 12 

este-/haastekokonaisuutta





12 liikunnallisen elämäntavan estettä

Liiketoiminta &
suunnittelu jättävät 
liikkumisen huomiotta

4. Palvelut ja tuotteet 
eivät tue 
arkiliikuntaa 

5. Infrastruktuuri ja 
toimintojen sijoittelu 
eivät tue liikkumista

6. Passivoiva 
teknologia

Liikuntaa pidetään 
erillisenä sektorina

7. Arjesta eristetty 

liikunta

8. Liikkumaton 

työkulttuuri

9. Kapea 

ajattelutapa 

liikkumisesta

Prioriteetit, tunteet 
ja sosioekonominen 

asema pitävät 
paikallaan

10. Kiire ja 

mukavuudenhalu 

prioriteetteina

11. Epämiellyttävä 

liikunta

12. Osattomuus

Tietoa liikkumisen 

hyödyistä puuttuu 

tai se ohitetaan 

1. Tiedon ja 

osaamisen puute

2. Vinoutunut 

julkinen ohjaus ja 

rahoitus

3. Turvallisuushakui

suus



Visio vuodelle 2030 (Paja 2)

• Tietoa liikkumisen hyödyistä 
puuttuu tai se ohitetaan

• Liiketoiminta ja suunnittelu 
jättävät liikkumisen huomiotta

• Liikuntaa pidetään erillisenä 
sektorina

• Prioriteetit, tunteet ja 
sosioekonominen asema 
pitävät paikallaan

➢Tietoa arkiliikunnan hyödyistä on 
saatavilla ja se ohjaa 
päätöksentekoa

➢Suunnittelu ja liiketoiminta 
edistävät arkiliikuntaa ja liikkumista

➢Liikkuminen on sujuva ja 
luonnollinen osa arkea

➢Liikkuminen on elämäntapa, joka 
kuuluu kaikille



Tietoa arkiliikunnan hyödyistä on saatavilla ja 
se ohjaa päätöksentekoa

• Relevanttia tietoa liikkumisesta on kaikkien saatavilla

• Arkiliikunnan hyödyt ymmärretään ja priorisoidaan 
päätöksenteossa

• Päättäjät sitoutuvat liikkumisen lisäämiseen

• Kestävälle liikkumiselle ohjataan riittävästi resursseja

• Viestintä tukee tiedonvälitystä



Suunnittelu ja liiketoiminta edistävät 
arkiliikuntaa ja liikkumista

• Suunnittelu ja liiketoiminta lisäävät liikettä

• Arkiliikunnan tuotteiden ja palveluiden kysyntä ja tarjonta 
kasvavat

• Osallistava suunnittelu huomioi eri käyttäjäryhmien tarpeet

• Turvallinen ja viihtyisä infrastruktuuri tukee arkiliikuntaa

• Teknologia liikuttaa ja helpottaa vain tarvittaessa 



Liikkuminen on sujuva osa arkea

• Liikkuminen tapahtuu luontevasti osana arkea

• Liikkuminen on prioriteetti

• Työpaikat ja koulut tukevat aktiivisuutta

• Oikeanlaisen liikkumisen määritelmä on laajempi, ja jokainen 
liikkuu omalla tavallaan

• Liikkumisesta puhutaan lempeämmin ja kannustavammin



Liikkuminen on elämäntapa, joka kuuluu kaikille

• Liikkuminen on mielihyvää tuottava elämäntapa

• Liikkuminen koetaan hyödyllisenä, vaikkei se tuottaisikaan 
nautintoa 

• Kaikilla on oikeus liikkua

• Arkiliikunta vahvistaa yhteisöllisyyttä

• Liikkumiseen liittyviä yksilöllisiä tunteita ymmärretään ja ne 
huomioidaan
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