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Lounais-Suomen aluehallintovirasto liikunnan edistäjänä

• Aluehallintovirastot edistävät alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, 
ohjaus- ja valvontatehtäviä alueilla. (laki aluehallintovirastoista 896/2009, 2 §)

• Aluehallintovirastojen vastuu liikunnan edistämisessä (liikuntalaki 390/2015, 4 §):

Liikunnan aluehallinnon tehtävistä vastaavat aluehallintovirastot. Tehtävistä säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella.

Valtion tulee tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä kuntien, kansalaisjärjestöjen 
ja muiden liikunta-alan toimijoiden kanssa.



Lounais-Suomen aluehallintovirasto liikunnan edistäjänä

• Liikunnan aluehallinnon tehtävät (Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 550/2015, 4 §):

1) kuntien ja liikunnan sidosryhmien informointi ja koulutuksen järjestäminen liikuntapoliittisista tavoitteista, 
toimenpiteistä ja resursseista;

2) eri väestöryhmien terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan edistäminen ja tukeminen;

3) liikuntapaikkarakentamisen ohjaus ja tukeminen sekä 11 §:ssä tarkoitetuista valtionavustuksista päättäminen;

4) lausunnon antaminen opetus- ja kulttuuriministeriön toimivaltaan kuuluvista liikuntapaikkarakentamisen 
perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksistä ja perustamiskustannuksiin myönnettävistä avustuksista;

5) eri hallinnonalojen välisen yhteistyön kehittäminen liikunnan edistämisessä;

6) kansainvälinen yhteistyö; sekä

7) muut ministeriön osoittamat tehtävät.



LSAVI liikuntatoimen strategiset kärjet 
2021-2024

Liikunnan 
peruspalveluluonteisuus  

kunnissa

•Vahvistetaan kunnissa 
liikunnan edistämistä 
peruspalveluluonteisena 
toimintana. 

•Kannustetaan kuntia 
edistämään liikuntaa 
toimenpiteiden 
ennakkovaikutusarviointiin, 
vaikutusten seurantaan ja 
tarveanalyysiin nojautuen. 

Liikunnan edistäminen 
poikkihallinnollisena ja eri 

toimijoiden välisenä 
yhteistyönä

• Edistetään kunnissa 
hallinnonalojen välistä, 
kuntien välistä sekä kuntien 
ja muiden liikuntaa 
edistävien tahojen välistä 
yhteistyötä, jotta liikunnan 
edistämistyön vaikuttavuus 
lisääntyy. 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 
liikunnassa

•Edistetään syrjimättömyyttä 
ja sukupuolten välistä tasa-
arvoa liikuntakulttuurissa. 
Tavoitteena on liikuntapalve-
lujen yhdenvertaisen 
saatavuuden ja kansalaisten 
tasa-arvoisen kohtelun 
vahvistaminen. 

1. Pyritään fyysisen aktiivisuuden 
lisäämiseen kaikissa 
väestöryhmissä. Erityishuomio 
vuosina 2021-2022 on työikäisissä. 

2. Erityishuomio vuonna 2021-22 on 
kuntien sekä 3. ja yksityisen 
sektorin välisen yhteistyön 
tehostamisessa.

1. Edistetään esteettömyyttä 
liikuntapaikkarakentamisen 
valtionavustushankkeissa. 

2. Pyritään lisäämään 
liikuntapalvelujen tasavertaisuutta 
kuntien välillä.

1. Tuodaan esiin liikunnan asemaa 
peruspalveluluonteisena 
toimintana voimassa olevaan 
lainsäädäntöön nojaten.

2. Edistetään erilaisten liikunnan 
edistämiseen liittyvien analyysi- ja 
arviointityökalujen käyttöönottoa 
erityisesti kunnissa.



Soveltavan liikunnan palvelujen kehittäminen Lounais-Suomen 
kunnissa

1/2021 3/2021 9/2021

Erilliskyselyosio 
soveltavan 
liikunnan 
kuntakyselyyn 
Neuroliitto ry 
yhteistyössä 
Hengitysliitto ry:n 
ja Parkinsonliitto
ry:n kanssa
→ erityisuinti- ja 

kuntosalikortit 
kunnissa ja niiden 
myöntämisehdot

Soveltavan 
liikunnan tilanne 
kunnissa 2019 –
selvitys 
Valtion 
liikuntaneuvosto

Liikuttaako? 
Toimintarajoittei-
sille henkilöille 
suunnattu 
Liikkujakysely ja 
Seurakysely –
raportti         
Suomen 
Paralympiakomitea
ja 
Liikuntatieteellinen 
Seura

Soveltavan 
liikunnan 
palvelut Lounais-
Suomen 
aluehallintoviras
ton alueella –
raportti 
Liikuntatieteellinen 
seura

1/2022

Soveltavan 
liikunnan 
palvelujen 
strateginen 
toimintasuunnitel-
ma Lounais-
Suomen 
aluehallintoviras-
ton alueella –
Liikuntatieteellinen 
seura

11/2021

”Liikunnan 
yhdenvertaisuus 
Lounais-
Suomessa vaatii 
päättäväisyyttä” 
-kannanotto 
Lounais-Suomen 
alueellinen 
liikuntaneuvosto

3-12/2022

Soveltavan 
liikunnan 
palvelujen 
strategisen 
suunnittelun 
työkirjan 
pilotointi       
Turun kaupunki ja 
Paimion kaupunki

Kevät 2023

Soveltavan liikunnan 
palvelujen 
strategisen 
suunnittelun 
työkirjan lanseeraus 
valtakunnalliseen 
käyttöön 
Aluehallintovirastot ja 
LTS ry



Selvitys liikunnan edistämisestä Lounais-
Suomen kunnissa 2022

• Toimintaympäristön muutoksesta johtuva kasvava paine julkisten 
palvelujen tilan ja laadun tarkastelulle. Lainsäädännön mukaisten 
palveluiden tuottamisen osalta ennustetaan haasteiden kasvua, ja 
ohjausta ja valvontaa tarvitaan enenevissä määrin peruspalvelujen 
oikeudenmukaisessa turvaamisessa.

• Liikunta lakisääteisenä määrärahasidonnaisena kunnan tehtävänä, 
jonka jokainen kunta voi toteuttaa parhaaksi arvioimallaan tavalla, 
ottaen huomioon alueelliset tarpeet, olosuhteet ja resurssit

Lakisääteisenä ja määrärahasidonnaisena tehtävänä liikunnalle ei ole 
kuitenkaan asetettu täsmällisiä laadullisia eikä määrällisiä tavoitteita 

➢ Liikunnan edistäminen kuntien strategia-asiakirjoissa (tavoitteet ja 
mittarit)

➢ Liikuntasuunnitelmat, -hankkeet ja -ohjelmat 

➢ Liikunnan edistämisen resurssit 

➢ Liikunnan edistämistyön poikkihallinnollisuus ja muu yhteistyö



Kiitos!
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