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Kuntien soveltavan liikunnan lyhyt historia

o LTS:n kunnallinen kokeiluprojekti erityisryhmien liikunnan kehittämiseksi (1976-1979)

o Erityisryhmien liikuntatoimikunnan mietintöjen (1981) ja liikuntalain muutoksen (1984) pohjalta kunnat palkkaavat
ensimmäiset erityisliikunnanohjaajat

o Opetusministeriöltä opas liikuntatilojen esteettömyydestä (1987)

o 80 erityisliikunnanohjaajan virkaa kunnissa (1989)

o Erityisliikuntaa kuntiin 1997-1999 –hankkeet
o Erityisliikuntaa kuntiin 2004-2006
o Erityisliikuntaa kuntiin 2007-2009 
o Erityisliikuntaa kuntiin 2013-2015

o 2010 –luvulla kunnissa n. 100 kokopäiväistä erityisliikunnanohjaajaa

o Kunnat käyttävät vuosittain n. 5,3 miljoonaa euroa erityisliikuntatoimintaan

(Piispanen T. & Koivumäki K. 2010)



Erityisliikuntaa kuntiin –hankkeet 1997-1999, 2004-2006, 2007-2009 ja 2013-2015

o 1997 – 1999: mukana 30 kuntaa. Hankkeen tuella 12 uutta erityisliikunnanohjaajaa hankekuntiin, ryhmien määrällinen

kasvu 42% ja osallistujien määrä kasvoi 41% hankekunnissa.

o 2004 – 2006: mukana 13 kuntaa, joihin 7 uutta erityisliikunnanohjaajaa. Hankekunnissa liikuntaryhmien määrät kasvoivat

56% ja osallistujien määrä kasvoi 76%.

o 2007 – 2009: mukana 8 kuntaa. Hankkeen aikana liikuntaryhmien määrät kasvoivat 30% ja osallistujien määrä kasvoi

40%.

o 2013 – 2015: mukana 7 kuntaa. Hankekunnissa liikuntaryhmien määrät kasvoivat 28%. 

(Ponsi V. 2000, Piispanen T. 2007, Piispanen T. 2010, Rikala S. 2015)



Suositukset soveltavan liikunnan kehittämiseksi kuntien osalta 2019-2022 

o Huomioidaan nykyistä paremmin toimintarajoitteisten liikkuminen ja liikunta koko väestöä koskevissa

toimenpiteissä sekä kaikissa kuntien liikkumiseen, liikuntaan ja urheiluun liittyvissä strategioissa ja 

suunnitelmissa.

o Lisätään hallinnonalojen välistä sekä hallinnon ja yhdistyksien välistä yhteistyötä. Selkiytetään eri toimijoiden

roolit toimintarajoitteisten liikunnan edistämisessä. 

o Liikuntaneuvonnan kehittäminen myös pitkäaikaissairaiden ja toimintarajoitteisten näkökulmasta. SOTEn

palvelurakenneuudistuksessa huolehditaan palveluketjujen ulottuminen maakunnista kuntien ja järjestöjen

soveltavan liikunnan palveluihin.

(Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun suositukset 2019 – 2022)



#SLKK –hankkeen tavoitteet

o Erityisliikunnanohjaajien työnkuvan päivittäminen 
ja muuttaminen
➢ Hankekunnat luovat uusia yhteistyömuotoja 

eri sektoreiden välille 
➢ Erityisryhmille nykyistä tasa-arvoisemmat 

liikuntaedellytykset 
o Määritellä kunnille yhteiset ohjeet kaikille avoimen 

liikunnan tukemiseksi
o Lisätä tiedonkulkua kunnan, palveluntarjoajien ja 

kohderyhmien välillä
o Uusien yhteistyömuotojen ja –kumppaneiden 

löytäminen
o Lisätä soveltavaa liikuntaa ohjaavia alan 

ammattilaisia
o Lisätä liikettä



Hankekuntien erityisliikunnanohjaajien nykyinen työnkuva

o Erityisliikunnan suunnittelija, ei ohjauksia

o Vastaava liikunnanohjaaja (soveltava liikunta), 10h ohjauksia viikossa

o Erityisliikunnanohjaaja – liikunnanohjaaja, 20h ohjauksia viikossa

o Soveltavan liikunnan ohjaaja + hyvinvointikoordinaattori, 10h ohjauksia viikossa

o Erityisliikunnan koordinaattori, ei ohjauksia



Soveltava liikunta hankekunnissa tilastojen valossa (2019)

Kunnan 
asukasmäärä 

Arvio 
toimintarajoitt

eisista 

Soveltavan 
liikunnan 
ryhmät

Ryhmien 
asiakasmäärät

Ryhmien 
käyntikerrat

Liikunnanohja
ajien määrä 

(htv)

Helsinki 653 835 98 075 247 3405 24844 47 + 0

Lappeenranta 72 634 10 895 46 411 3786 22 + 0

Rovaniemi 63 042 9 456 37 3321 13 + 3

Oulu 205 489 30 823 354 131 688 32 + 8

Kouvola 82 113 12 316 76 850 10 + 0

Tampere 238 140 35 721 45 + 8

Pirkkala 19 620 2 943 4 + 0

Naantali 19 314 2 897 18 150 1540 1 + 0

Jyväskylä 142 400 21 360 18 + 5
(Tilastokeskus 2020, TEAviisari 2019, tiedonanto hankekunnista 2020)



Soveltava liikunta hankekuntien strategioissa ja asiakirjoissa

o 8/9 kunnassa on liikuntasunnitelma tai kehittämisohjelma

o 9/9 kunnassa on liikunnan edistämistä käsittelevä poikkihallinnollinen työryhmä

o 8/9 kunnan hyvinvointikertomuksessa on kuvaus kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta

o 6/9 kunnan hyvinvointikertomuksessa on yhteenveto kunnan ikääntyneiden liikunta-aktiivisuudesta

o 4/9 kunnan yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma sisältää näkökulmia kuntalaisten liikunnan

edistämisestä

o 8/9 kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa on tavoitteet soveltavan liikunnan edistämiseksi

o 8/9 kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa on määritelty resurssit soveltavan liikunnan edistämiseksi

o 9/9 kunnassa on tarjolla liikuntaneuvontaa

(TEAviisari 2019)



Hankekuntien vahvuudet soveltavan liikunnan toteuttamiseksi



Hankekuntien haasteet soveltavan liikunnan toteuttamiseksi



Soveltavan liikunnan yhteistyö kuntien ja kehityskumppaneiden kesken

(Hölsömäki 2008)

Kunnat Kehityskumppanit

Laki velvoittaa kehittämään 

paikallista ja alueellista yhteistyötä

Liikunnan merkitys 

kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Kokemusasiantuntijat kunnan 

käytettävissä

Kunta tarjoaa tiloja ja osaavia 

ohjaajia

Monipuolisempien ryhmien 

tarjoaminen

Koulutusta vertaisohjaajille

Uusi asiakaskunta yhdistyksien ja 

järjestöjen kautta

Liikuntavälineiden lainaus

Tapahtumien monipuolisuus 

yhdessä

Vaikuttaminen kunnan palveluiden 

esteettömyyteen, tukipalveluihin

Kansantaloudellisesti kunnalle 

säästöä sote-kustannuksista

Mahdollisuus liittyä kunnan laajoihin 

verkostoihin



Millainen on (soveltavan) liikunnan tulevaisuus?

o Kaupungistuminen

o Digitalisaatio

o Ilmastonmuutos

o Hyvinvointitietoisuuden lisääntyminen

o Liikunta-alan kaupallistuminen

o Kansainvälistyminen

o Taloudellinen polarisaatio

o Väestön ikääntyminen

o Fyysisen aktiivisuuden polarisaatio

o Yksilöllistyminen

o Liikunta ennaltaehkäisevänä hoitokeinona

(Hanhijoki I. 2020, Kauravaara K. 2018, Koponen J. ym. 2017, OPH 2018, Valtion liikuntaneuvosto 2019, Vehmas H. ym. 2005)



Mihin suuntaan soveltava liikunta tulee kehittymään kunnissa?

o Erityisryhmiin kuuluvien määrä tulee kasvamaan sekä uusia vähemmistöjä tunnistetaan

o Kunnan ydinpalveluita tuottavat myös kolmannen sektorin toimijat, liikuntapalvelut toimii koordinoivana ja 

toiminnan mahdollistavana yhteistyökumppanina

o Yhtenäiset tukimuodot ja mahdollisuudet soveltavan liikunnan järjestämiseksi

o Soveltavan liikunnan hankkeet ja kehitystoimenpiteet lisärahoituksella, perustoimintaan ei ole tulossa

lisäresursseja

o Soveltavan liikunnan osaaminen ja koulutusmahdollisuudet



Kiitos!
riikka.roitto@lts.fi / 010 778 6606

https://www.lts.fi/tutkittua-

sovellettua/soveltava-

liikunta/tutkimus-ja-

hankkeet/slkk-hanke.html

https://www.lts.fi/tutkittua-sovellettua/soveltava-liikunta/tutkimus-ja-hankkeet/slkk-hanke.html
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