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Lisää liikettä alueellisessa yhteistyössä

• Elintapaneuvonta ja liikuntaneuvonnan palveluketjut hyvinvointialueiden strategiaan:
Erityisen tärkeää on, että hyvinvointialueet huolehtivat jatkossa elintapaneuvonnasta ja palveluketjuista liikunnan sekä 
sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestettäviksi, mutta 
ennaltaehkäisevä liikuntatoimi pysyy kuntien järjestettävänä. Näiden kahden tason välinen vuorovaikutus ja yhteistyö on 
miljardiluokan kysymys: liikunnan lisääminen on olennaista sekä terveyden että talouden näkökulmista. Kustannusten 
hillitsemiseksi, hyvinvoinnin ja terveyden lisäämiseksi sekä kunnan ja hyvinvointialueiden järkevän yhteistoiminnan 
varmistamiseksi hyvinvointialueen strategiassa tulee olla ohjaava kirjaus näistä asioista. Yhteistyön tekijöitä ovat 
hyvinvointialueiden ja kuntien lisäksi seurat, yhdistykset ja yritykset. 

• Rakenteistettu yhteistyö ja jatkuva vuoropuhelu järjestöjen kanssa:
Liikuntamahdollisuuksien toteuttajia useimmiten ovat seurat ja yhdistykset. Liikunnan aluejärjestöt yhdistävät liikunnan 
ja urheilun kansalaistoimijoiden ääntä alueella. Hyvinvointialueiden olisikin syytä luoda rakenteistettu ja säännöllinen 
vuoropuhelu järjestöjen kanssa. Jotta hyvinvointialueet ja järjestöt toimivat asukasta eniten hyödyttävässä yhteistyössä, 
vuoropuhelun on oltava systemaattista.



Lisää liikettä alueellisessa yhteistyössä

• Hallintoon liikuntatoimea koordinoiva viranhaltija:
Hyvinvointialueiden tehtäviin kuuluu terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Näistä syistä hyvinvointialueilla tulisi olla 
liikuntaa koordinoiva ja edistävä viranhaltija. Viranhaltijalla olisi kokonaisvastuu liikuntaan liittyvästä tiedotuksesta, 
virkakunnan koulutuksesta sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävien olosuhteiden kehittämisestä. Etenkään kaikilla 
pienillä kunnilla ei ole liikuntaa koordinoivaa viranhaltijaa. Alueellisen yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi viranhaltija 
tukisi erityisesti pieniä kuntia ja niiden yhteistoimintaa.

• Liikuntapaikkojen käytön edistäminen yli kuntarajojen:
Alueen asukkaiden tarpeisiin – ei kuntarajoihin – perustuvaa liikuntapaikkarakentamista tulisi edistää tiiviissä 
yhteistyössä alueellisen liikuntaneuvoston kanssa. Liikuntapaikat ovat kuntien hallinnoimia ja rahoittamia silloinkin, kun 
ne palvelevat useamman kunnan asukkaita. Kuitenkin pienelle kunnalle ylläpitäminen voi olla vaikeaa. Jokaisella alueella 
olisi hyvä pohtia, miten liikuntapaikkojen rakentamista ja kehittämistä voidaan toteuttaa niin, että koko alue hyötyy. 
Hyvinvointialueilla voi olla tässä yhdessä alueellisen liikuntaneuvoston kanssa koordinoiva rooli, vaikka 
liikuntapaikkarakentaminen on kuntien vastuulla.



Menestyvää huippu-urheilua alueellisessa yhteistyössä

• Urheiluakatemiat ja -opistot mukaan päätöksentekoon:
Suomalaiset arvostavat urheilumenestystä: kolme neljästä pitää suomalaisten urheilijoiden kansainvälistä menestystä 
tärkeänä. Menestyksen pitkäjänteinen rakentaminen edellyttää lahjakkaiden nuorten mahdollisuuksia harjoitella 
laadukkaissa olosuhteissa, innokkaassa urheilijaryhmässä ja osaavassa valmennuksessa. Urheiluakatemiat ja 
valmennuskeskukset tarjoavat tämän mahdollisuuden yhdessä seurojen ja lajiliittojen kanssa. Jotta urheilun arjen 
asiantuntijoiden kokemus saadaan esille, urheiluakatemiat tulee ottaa mukaan kaikkeen suunnitteluun, 
päätöksentekoon ja seurantaan alueen urheiluun liittyen. 

• Urheilumenestystä rakentavat tahot yhteen alueella:
Synergian hyödyntämiseksi hyvinvointialueen tulee olla mukana systemaattisessa yhteistyössä alueen urheilun 
edistämiseksi. 

• Harjoittelu- ja suoritusolosuhteet kuntoon:
Urheilijoiden kehittymismahdollisuuksien, alueen kiinnostavuuden ja taloudellisen menestyksen kannalta olosuhteiden 
tulee olla saavutettavia ja laadukkaita. Hyvässä yhteistyössä saadaan aikaan esimerkiksi urheilutapahtumien tarjoamia 
elämyksiä ja kokemuksia, jotka luovat alueellista identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta. Lisäksi urheilutapahtumilla voi olla 
merkittäviä talous- ja työllisyysvaikutuksia.

• Urheiluolosuhteiden käyttö ja kehittäminen yli kuntarajojen:
Yhteiskäytön hyötyjen toteuttamiseksi on edistettävä urheilun tarpeisiin – ei kuntarajoihin – perustuvaa kilpa- ja 
suorituspaikkojen käyttöä ja kehitystä.


