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Saku Rikala, valtion liikuntaneuvosto

SOVELTAVAN LIIKUNNAN 
POIKKIHALLINNOLLINEN 
EDISTÄMINEN



ESITYKSEN SISÄLTÖ

1. Miksi tarvitsemme poikkihallinnollisuutta?

2. Liikunnan edistäminen valtionhallinnossa

3. Eri hallinnonalojen intressit edistää liikuntaa

4. Soveltavan liikunnan edistäminen poikkihallinnollisesti

5. Miten soveltavaa liikuntaa voitaisiin edistää poikkihallinnollisemmin?
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ESITYKSEN TAUSTAMATERIAALI

Lisätietoa: www.liikuntaneuvosto.fi
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MIKSI TARVITSEMME POIKKIHALLINNOLLISUUTTA?

Havainto 1: Jokaisella 
hallinnonalalla on kosketuspinta 
ja toimenpiteitä 
arkiliikkumiseen ja terveyttä 
edistävään liikuntaan liittyen, 
osalla lisäksi kilpa- ja huippu-
urheiluun. Joidenkin 
hallinnonalojen tavoitteet 
läpileikkaavat kaiken liikunnan 
ja urheilun.

Havainto 2: Hallinnonaloilla on 
myös tavoitteita ja 
toimenpiteitä, jotka vähentävät 
mahdollisuuksia liikkumiseen ja 
liikunnan harrastamiseen.
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MIKSI TARVITSEMME POIKKIHALLINNOLLISUUTTA?

Havainto 3: Mitä enemmän liikunnan edistäminen painottuu 
terveysliikuntaan ja etenkin arkiliikkumiseen, sitä enemmän on merkitystä 
muiden hallinnonalojen kuin liikuntasektorin ratkaisuilla. 

Saku Rikala 2020

Kuvio: Pyykkönen ja Rikala 2018



MIKSI TARVITSEMME POIKKIHALLINNOLLISUUTTA?

Havainto 4: Mitä enemmän on kyse ulkoilusta, omatoimisesta 
liikunnasta ja etenkin arjen liikkumisesta, sitä enemmän on 
merkitystä muiden kuin liikuntahallinnon ratkaisuilla.  

Kuvio: Pyykkönen 2019
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MIKSI TARVITSEMME POIKKIHALLINNOLLISUUTTA?

Havainto 5: Mitä enemmän ihmisellä on toimintarajoitteita, sitä enemmän 
yleensä tarvitaan eri hallinnonalojen osaamista ja yhteistyötä liikkumisen 
mahdollistamiseksi. 
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Kuvio: Pyykkönen ja Rikala 2018



MIKSI TARVITSEMME POIKKIHALLINNOLLISUUTTA?

Havainto 6: Soveltavan 
liikunnan ”toimintasäde” on 
laaja ja eri teemojen 
edistäminen edellyttää 
erityisosaamista. Ratkaisevaa 
ei ole vain liikunta-alan 
ammattilaisen toiminta vaan 
yhtä tärkeää voi olla 
esimerkiksi 
sosiaalityöntekijöiden, 
liikennesuunnittelijoiden tai 
kaupunginpuutarhurien 
toiminta. Moniammatillisuus 
korostuu.
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Kuvio: Rikala 2018



MIKSI TARVITSEMME POIKKIHALLINNOLLISUUTTA?

Havainto 7: Muut hallinnonalat rahoittavat soveltavaa liikuntaa niin suorasti kuin 
epäsuorasti huomattavasti liikuntahallintoa enemmän.

Valtion liikuntahallinnon (OKM/LV) avustukset soveltavaan 
liikuntaan ja vammaisurheiluun vuonna 2016.

Muiden hallinnonalojen avustukset soveltavaan liikuntaan ja 
vammaisurheiluun vuonna 2016.
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MIKSI TARVITSEMME POIKKIHALLINNOLLISUUTTA?

Havainto 8: Toimintarajoitteiset- ja esteiset muistetaan yleensä, kun 
valmistellaan heille kohdennettuja toimenpiteitä, kuten vammaisetuuksia 
koskevia linjauksia. Toimintarajoitteiset kuitenkin unohdetaan usein silloin, 
kun valmistellaan yleisiä, koko väestöä koskevia linjauksia tai ohjelmia.

Havainto 9: Väestön liikkuminen ja liikunta unohdetaan usein silloin, kun 
valmistellaan yleisiä, koko väestöä koskevia toimenpiteitä, linjauksia tai 
ohjelmia.
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LIIKUNNAN EDISTÄMINEN VALTIONHALLINNOSSA

• Liikuntapolitiikan yleinen johto ja 
yleisten edellytysten luominen 
valtionhallinnossa 

• Liikkumisen edistäminen ja 
liikunta osana koulutusta ja 
tutkimusta, opiskelijaliikunta

• Liikkumisen edistäminen osana 
nuorisotyötä

• Luovien ja ilmaisullisten 
liikuntalajien, kuten sirkus, tanssi, 
parkour edistäminen

• Liikunta- ja urheilutiedon 
välittäminen kirjastoissa

• Terveyttä ja hyvinvointia edistävän 
liikunnan poikkihallinnollinen 
edistäminen (TEHYLI)

• Fyysinen aktivisuus ja liikunta osana 
toimintakyvyn ja työkyvyn 
edistämistä

• Fyysinen aktiivisuus ja liikuntaa 
osana elintapainterventioita sekä 
sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja 
kuntoutusta

• Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan 
edistäminen osana 
sosiaalipalveluita

• Toimeentulon tukeminen 
liikuntaharrastamisessa ja 
urheilussa

• Liikkuminen ja liikunta osana 
poikkihallinnollista yhteistyötä

• Liikkuminen ja liikunta osana 
Valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja 
tutkimustoimintaa (VN TEAS)
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LIIKUNNAN EDISTÄMINEN VALTIONHALLINNOSSA

• Luonnon virkistyskäytön, 
toiminnallisten luontoharrastusten 
ja luontomatkailun edistäminen 
sekä tutkimustoiminta

• Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelman liikuntaa 
edistävät hankkeet ja 4H-toiminta

• Hevostalouden ja -urheilun 
edistäminen

• Luonnonvara-, kiinteistö- ja 
paikkatietojen kehittäminen

• Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ja 
olosuhteiden kehittäminen

• Joukkoliikenteen kehittäminen
• Yhteiskunnallisesti merkittävien 

urheilutapahtumien televisiointi

• Ulkoilun, luonnon virkistys- ja 
matkailukäytön sekä 
jokamiehenoikeuksien edistäminen 
ja tutkimustoiminta

• Maankäytön suunnittelun ja 
kaavoituksen ohjaus sekä 
liikennejärjestelmien ja liikkumisen 
kehittäminen

• Rakentamisen suunnittelun ohjaus
• Asumisen ohjaus
• Luonnonsuojelu
• Ympäristönsuojelu
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LIIKUNNAN EDISTÄMINEN VALTIONHALLINNOSSA

• Liikunta- ja hyvinvointialan 
elinkeinotoiminta, innovaatiot 
sekä matkailu 

• Liikunta osana työelämän 
kehittämistä (työhyvinvointi), 
maahanmuuttajien 
kotouttamista ja 
siviilipalvelusta 

• Liikunta osana alueiden 
kehittämistä ja Euroopan 
unionin rakennerahastojen 
liikuntaa edistävät hankkeet

• Kansalaisyhteiskunnan ja 
vapaaehtoistoiminnan 
koordinointi ja kehittäminen

• Valmisteluun vaikuttamisen, 
kuulemisen ja aloiteoikeuden 
edistäminen 

• Perusoikeuksien, 
yhdenvertaisuuden ja tasa-
arvon edistäminen sekä 
syrjinnän seuranta 

• Vankien liikunnan 
harrastaminen

• Liikuntaa ja urheilua tukeva 
verotus 

• Liikkumisen ja liikunnan 
edistäminen osana kuntien 
peruspalveluita 

• Kestävä talouspolitiikka 
mahdollistamassa liikkumisen, 
liikunnan ja urheilun edistämisen
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LIIKUNNAN EDISTÄMINEN VALTIONHALLINNOSSA

• Turvallisuus liikkumisen, 
liikunnan ja urheilun 
mahdollistajana 

• Rahapelitoiminta ja 
rahankeräykset sekä 
lainsäädäntö ja valvonta 
mahdollistamassa liikunnan ja 
urheilun rahoituksen

• Liikunta poliisi-, pelastus- ja 
rajavartiotoimen henkilöstön 
toimintakyvyn ylläpitäjänä ja 
edistäjänä sekä osana alojen 
koulutusta 

• Kansainvälisen yhteistyön 
edistäminen liikunnan avulla

• Kehitysyhteistyön edistäminen 
liikunnan avulla

• Varusmiesten liikuntakoulutus 
ja fyysinen koulutus sekä 
vapaa-ajan liikunta

• Urheilukoulu, liikunta-
aliupseerit sekä kilpailu- ja 
valmennustoiminta

• Puolustusvoimien 
henkilöstöliikunta

• Muu väestön liikunnan ja 
urheilun edistäminen

• Liikuntahankkeet ja -tutkimus 
sekä liikunnan 
täydennyskoulutus
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OKM: 
Liikunnan ja 

urheilun itseisarvo, 
välinearvo 

oppimiseen ja 
merkitykselliseen 

elämään

YM:
Luontosuhteen 
vahvistaminen 
sekä hyvinvoiva 

ihminen ja 
ympäristö

MMM:
Maaseudun 

elinvoimaisuus, 
hyvinvoiva 
ihminen ja 

luonnonvarojen 
kestävä käyttö

STM:
Väestön terveyden 

ja hyvinvoinnin 
edistäminen

OM:
Osallisuuden, 
yhdenvertai-

suuden ja
tasa-arvon 

edistäminen
TEM: 

Kasvun, 
työllisyyden sekä 

työikäisten ja 
maahanmuuttajien 

toimintakyvyn ja 
hyvinvoinnin 
edistäminen

LVM:
Kestävä 

liikkuminen ja 
hyvinvoiva 

ihminen

PLM:
Toimintakyvyn 

ylläpitäminen ja 
kehittäminen 

poikkeusolojen ja 
rauhanajan 
tarpeisiin

LIIKKUMISEN EDISTÄMISEN MOTIIVEJA KESKEISILLÄ HALLINNONALOILLA

Muilla hallinnonaloilla ei ole suoranaisia liikuntatavoitteita, mutta intressi edistää omista 
lähtökohdistaan liikkumista ja liikuntaa.



SOVELTAVAN LIIKUNNAN POIKKIHALLINNOLLINEN EDISTÄMINEN 
VALTIONHALLINNOSSA, OKM/LIIKUNNAN VASTUUALUE

• Edistymistä viime vuosina liikuntahallinnon 
sisällä: Soveltava liikunta näyttää olevan 
paremmin rakenteissa, tavoitteissa ja 
ohjausjärjestelmissä sekä läpäisevän kaiken 
toiminnan, ei enää yhtä henkilösidonnaista.

• Hyviä esimerkkejä:
o Järjestöavustuksien vastuullisuuskriteerit
o Seuratuki ja sen hakukriteerit
o Liikkuva varhaiskasvatus ja Liiikkuva koulu -

ohjelmat
o Erilaiset hankeavustukset, kuten liikunnallisen 

elämäntavan hankkeet sekä erityisavustus liikunnan 
kansalaistoiminnan tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden kehittämishankkeisiin

o Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjan 
uudistaminen ja esteettömyyden nostaminen 
vahvemmin esille (valmisteilla)

o Väestötutkimukset ja Move!-mittaukset (VLN)
OKM/LV keskeisiä toimintarajoitteisten liikuntaan ja 
urheiluun vaikuttavia toimialueita.
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SOVELTAVAN LIIKUNNAN POIKKIHALLINNOLLINEN 
EDISTÄMINEN VALTIONHALLINNOSSA, OKM

• Ei merkittävää edistystä. Soveltavan 
liikunnan poikkihallinnollinen edistäminen 
ja koordinaatio OKM:n sisällä näyttäytyy 
edelleen vähäiseltä. 

• Liikunnan ja samalla soveltavan liikunnan 
edistäminen tapahtuu pitkälti 
OKM/liikunnan vastuualueella ja sen 
vastuulla. 

• Muiden sektorien toimenpiteissä liikunta 
on mahdollisesti mukana yhtenä 
”toimintamuotona” ja toiminta 
lähtökohtaisesti yhdenvertaista.

• Hyviä esimerkkejä:
o Harrastamisen Suomen malli (mukana 

koulutus-, nuoriso-, liikunta- ja 
kulttuurisektori)

o Varhaiskasvatuksen itsearviointityökalu 
(Karvi), mukaan tulossa liikkuminen, jossa 
mukana toimintarajoitteiset (valmisteilla) OKM:n muiden hallinnonalojen keskeisiä toimintarajoitteisten 

liikuntaan ja urheiluun vaikuttavia toimialueita.
Saku Rikala 2020
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SOVELTAVAN LIIKUNNAN POIKKUHALLINNOLLINEN EDISTÄMINEN 
VALTIONHALLINNOSSA, MUUT HALLINNONALAT

• Ei merkittävää edistystä (vielä?). Soveltavan liikunnan 
poikkihallinnollinen edistäminen ja koordinaatio 
näyttäytyy valtionhallinnossa edelleen vähäiseltä. 

• Soveltavan liikunnan käsite tunnetaan lähinnä vain 
liikuntahallinnossa ja STM:ssa, ehkä nykyisin myös jo 
osin YM:ssa.

• Lähinnä yksittäisiä hyviä esimerkkejä, kuten:
o YM (Metsähallitus): Soveltavan luontoliikunnan 

edistäminen
o STM (STEA): Kansanterveys- ja 

vammaisjärjestöjen soveltavan liikunnan rahoitus
o STM: Elintapaohjauksen palveluketjut (ml. 

liikunta) mukana sote-uudistuksessa
o STM: Liikuntakysymysten huomioiminen 

vammaispalveluissa ja -etuuksissa (vielä 
keskusteluasteella)

o LVM: Esteettömyys ja yhdenvertaisuus osana 
kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa

o KAIKKI: Liikuntapolitiikan koordinaatioelin?

Muiden hallinnonalojen keskeisiä toimintarajoitteisten 
liikuntaan ja urheiluun vaikuttavia toimialueita.

Saku Rikala 2020
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SOVELTAVAN LIIKUNNAN POIKKIHALLINNOLLINEN 
EDISTÄMINEN KUNNISSA
• Poikkihallinnollinen liikunnan edistämisen työryhmä 96 % kunnista (TEAviisari 2020)

• Yhdistysten ja liikuntatoimen yhteiskokous 75 % kunnista (TEAviisari)

• Poikkihallinnollisesti toteutettu, vakiintunut liikuntaneuvontatoiminta lähes puolessa (46 %) 
kuntia (Liikkuva aikuinen -ohjelma)

• Liikuntatoimien yhteistyö soveltavassa liikunnassa näyttää pysyneen viime vuosina vähintään 
ennallaan (Soveltavan liikunnan tilanne kunnissa 2017)
o Alle 10 000 asukkaan kunnissa toiminta improvisoidumpaa ja perustuu hallinnonalojen, yhdistysten, 

vapaaehtoisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön. 
o Mitä suurempaan kuntaan siirrytään, sitä organisoidummalta toiminta näyttäytyy ja muiden 

toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö muuttuu koordinoidummaksi. 

• Yleisimmät liikuntatoimen yhteistyökumppanit soveltavassa liikunnassa:
o Yhdistykset: ryhmätoiminta, vertaisohjaajat, tiedotus, koulutus ja konsultointi jne.
o SOTE-toimi: ryhmätoiminta, avustajat, liikuntaneuvonta , asiakkaiden tavoittaminen, tiedotus jne.
o Sivistyspalvelut: ryhmätoiminta, tilat, tiedotus jne.

• Uusi yhteistyökumppani: Sote-sektorin ylikunnalliset rakenteet (valmistautuminen sote-
uudistukseen?)
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MITEN SOVELTAVAA LIIKUNTAA VOITAISIIN EDISTÄÄ 
POIKKIHALLINNOLLISEMMIN?

• Hyvät lähtökohdat edistää soveltavaa liikuntaa poikkihallinnollisesti:
o Soveltavan liikunnan toimijoilla hyvät valmiudet yhteistyöhön esim. valtionhallinnon suuntaan.
o Muita hallinnonaloja kiinnostaa terveysliikunnan ja arkiliikkumisen edistäminen. 
o Yhdenvertaisuuden edistäminen velvoittaa jokaista hallinnonalaa. Myös esteettömyyden 

tavoite ja ikääntymisen haasteet yhdistävät hallinnonaloja.
Soveltava liikunta näyttää tarjoavan sillan yhteiselle tekemiselle

• Vaatii kansalaistoimijoiden aktiivisuutta eri hallinnonalojen suuntaan (yhteistyöaloitteet, 
rahoitushakemukset jne.)

• Hyvä tunnistaa eri hallinnonalojen intressit ja puhua eri hallinnonalojen käsitteillä.

• Hyvä ymmärtää, että poikkihallinnollisen liikunnan edistäminen vaatii vähintään yhtä 
paljon toimenpiteitä ja koordinaatiota hallinnonalojen sisällä kuin hallinnonalojen 
välillä.

• Poikkihallinnollisuuden edistämisen tarve kaikilla tasoilla: Valtakunnan tasosta 
paikallistasoon ja koko väestöä koskevista toimenpiteistä kohdennettuihin 
toimenpiteisiin.
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MITEN SOVELTAVAA LIIKUNTAA VOITAISIIN EDISTÄÄ 
POIKKIHALLINNOLLISEMMIN?

• Potentiaalisia soveltavan liikunnan edistämiskohteita:
o Sosiaali- ja terveyspalvelut: Liikunnan asema terveys- ja sosiaalipalveluissa, esim. 

liikunnan palveluketjut, liikunnan asema vammaispalveluissa, liikunta osana 
ennaltaehkäisevää toimintaa. (STM)

o Aktiivinen liikkuminen ja liikenne: Esimerkiksi yhdenvertaisen kävelyn ja pyöräilyn 
edistäminen. (LVM)

o Yritystoiminta: Toimintarajoitteisten tarpeiden huomioiminen liikunta- ja 
virkistyspalveluita tarjoavissa yrityksissä. (TEM)

o EU-rakennerahastot: Soveltavan liikunnan kehittämistyön avustaminen, esim. toiminnan 
ja olosuhteiden kehittäminen. (TEM, MMM)

o Osallisuus: Toimintarajoitteisten osallisuuden edistäminen kuntien ja järjestöjen 
liikuntatoiminnassa ja –palveluissa. (OM)
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KIITOS!


