Mitä
kuntapäättäjän
tulee tietää
liikunnasta?

KUNNAT JA
KOTITALOUDET OVAT

VALTION
LIIKUNTABUDJETTI

160
miljoonaa
euroa.

Suomen
liikunnan
suurin
rahoittaja

KUNTIEN
LIIKUNTATOIMINTA

770
miljoonaa
euroa.

• Liikkumattomuus aiheuttaa kasvavia kustannuksia
• Liikunta tarjoaa ratkaisuja kuntalaisten hyvinvoinnin,
terveyden ja toimintakyvyn lisäämiseen, sairauksien
ja syrjäytymisen ehkäisyyn ja osallisuuden vahvistamiseen, jotka ovat kunnan hyvinvointityölle
asetettuja tavoitteita

Lähde: Liikuntatoimi tilastojen valossa 2019

Liian vähäisen liikunnan kustannukset
rasittavat kunnan taloutta

• Valtaosa ohjatusta liikunnasta ja urheilusta on
seurojen ja yhdistysten järjestämää. Seuratoiminta
luo eläviä paikallisyhteisöjä ja vapaaehtoistoiminnan
taloudellinen ja sosiaalinen arvo on merkittävä
• Liikunnan taloudellinen, elinkeinollinen ja
vetovoimaa tukeva merkitys kasvaa

vapaaehtoistyön arvo on
0,9-1,5 miljardia euroa/vuosi
Liikunnan ja urheilun parissa tehtävän

Lähde: Aikuisväestön liikunnan harrastaminen,
vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018

LIIKKUMATTOMUUDEN
KUSTANNUKSET **

550 € / asukas / vuosi
KUNNAT KÄYTTÄVÄT
LIIKUNTATOIMINTAAN*

100 € / asukas / vuosi

*kuntien liikuntatoiminnan nettokustannusten keskiarvo.
Lähde: Liikuntatoimi tilastojen valossa 2019

**valtakunnallisesti vuosittaiset
kustannukset varovaisimman arvion
mukaan 3,2 miljardia
(5,5 miljoonalle suomalaiselle jaettuna 582€/asukas).
Lähde: Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset. 2018.

Liikunta nostettava
kunnan hyvinvointityön
painopisteeksi.
Liikunnan ja liikkumisen edistäminen on keskeinen ratkaisu
kunnan hyvinvointityön tavoitteisiin.
Liikunnan edistämiseen tarvitaan kunnan kaikki toimialat.
KONKREETTISIA ASKELIA
• Liikunnan lisäämisen tavoite kaikkia toimialoja ohjaaviin asiakirjoihin
(kunnan strategia, hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus)
• Liikkumisvaikutusten arviointi osaksi vaikutusarviointeja (EVA)
• Poikkihallinnollinen liikkumisohjelma tai -suunnitelma
liikunnan olosuhteiden kehittämiseksi
• Valtakunnallisten suositusten mukainen liikuntaneuvonta yhteistyössä sosiaali- ja
terveyspalveluiden, liikuntapalveluiden ja liikuntaa toteuttavien järjestöjen kanssa
• Liikuntatarjonta esille kunnan sähköisiin palveluihin kaikkien saataville
• Liikunnallisen elämäntavan tukeminen lasten ja nuorten arjessa
(Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu -ohjelmat)
• Valtion tukeman harrastamisen mallin avulla jokaiselle lapselle ja nuorelle
mahdollisuus maksuttomaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä
(järjestöyhteistyöstä vastaava kunnan työntekijä, tilahankkeissa huomioon
päiväkoti- ja koulurakennuksiin liittyvät liikuntatarpeet ja -mahdollisuudet)

Liikunnan
poikkihallinnollista
edistämistä
voidaan parantaa

MITTARIT OSOITTAVAT, ETTÄ...

54%
41%
43%
36%
Lähde: TEAviisari

kunnista on kuvannut liikuntaneuvonnan
toteutumista kunnan
hyvinvointikertomuksessa tai vastaavassa

kunnista on laatinut
poikkihallinnollisen liikkumisohjelman
kunnista liikunnan viranhaltija
osallistuu lautakuntapäätösten
vaikutusten ennakkoarviointiin (EVA)
:ssa kunnista
liikunnan viranhaltija osallistuu
yleiskaava- tai osayleiskaavasuunnitteluun

...PARANTAMISEN VARAA ON.

MITTARIT OSOITTAVAT, ETTÄ...

33 %

Harrastamisen ja urheilun
mahdollisuuksia kaikille

SEUROJEN JA KUNNAN
SEURAPARLAMENTTI
toimii joka kolmannessa kunnassa

Kunnan tuki eri muodoissaan mahdollistaa monipuoliset liikuntaharrastukset.
Valtaosa ohjatusta liikunnasta ja urheilusta on seurojen ja yhdistysten järjestämää.
Vapaaehtoistyön arvo on mittava sekä kunnan, seuran että yksilön näkökulmasta.
Urheilun ja koulunkäynnin yhdistämistä helpottavat ratkaisut ovat tärkeä tuki
tavoitteellisesti urheileville nuorille. Urheilun edellytyksiin panostaminen tuo
kuntaan luonnetta ja vetovoimaa.

Lasten ja nuorten
HARJOITUSVUOROT
OVAT MAKSUTTOMIA

KONKREETTISIA ASKELIA
• Liikuntaa järjestävien seurojen ja yhdistysten avustusten
säilyttäminen vähintään nykytasolla
• Harrastustoiminnan tukeminen tilakysymyksissä
Edullisten vuorojen tarjoaminen, alle 18-vuotiaille maksuttomien
Vuorojen jakoperusteiden käyttäminen

65 %

83 %

KUNTIEN
LIIKUNTASALEISSA

KUNTIEN
PALLOKENTILLÄ

Liikunnan ja urheilun monipuolisten olosuhteiden kehittäminen
• Eri toimijoiden ja kunnan yhteistyön vahvistaminen ja osaamisen hyödyntäminen
(seuraparlamentti, seura- ja yhdistysfoorumit)
• Järjestöyhteistyötä koordinoivan tahon nimeäminen
(harrastamisen mallin toteuttamisessa keskeinen)
• Urheiluyläkoulutoiminnan kehittäminen ja tavoitteellisen urheilemisen
mahdollistaminen kehittämällä urheiluyläkoulutoimintaa

73 %

Kunnista on hyväksynyt
LIIKUNTAPAIKKOJEN
JAKOPERUSTEET

...PARANTAMISEN VARAA ON.
Lähde: TEAviisari

Mitä
kehitettävää on
omassa kunnassasi?
#liikuntaehdokas

HYÖDYKSI JA INSPIRAATIOKSI:
HYVINVOINTITYÖHÖN:
THL:n Teaviisari - verkkopalvelu on kunnille tarkoitettu hyvinvointityön apuväline,
josta löytyy kuntakohtaisia tietoja liikunnasta
POIKKIHALLINNOLLISEEN AJATTELUUN:
Helsingin liikkumisohjelma, jonka toteutumista seurataan Liikkumisvahdin avulla,
Liikunnan edistäminen kunnissa: hyviä käytäntöjä kuntien poikkihallinnolliseen
yhteistyöhön yhdyskuntasuunnittelun kontekstissa
LIIKUNTANEUVONNAN PALVELUKETJUIHIN:
LiPaKe - liikunta- ja elintapaneuvonta osana palveluketjua Lounais-Suomessa
LIIKUNNAN OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMISEEN:
Koulujen yhteydessä olevat liikuntasalit – ideoita 2020-luvun toteutusmalleihin
Nokian kaupungin olosuhdetyön suunta 2020–2025
SUOMEN OLYMPIAKOMITEA
Liikunnan ja urheilun kuntavaalisivulta löydät
hyödyllistä tietoa kuntavaikuttamisen tueksi

