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Kuva: Juha Laitalainen

Kunnat ja liikunta 2021
Kunnissa liikunnan edistäminen riippuu paitsi olo-
suhteista, myös paikallisista käytännöistä. Samaan 
aikaan kuntiin vaikuttaa erilaisia kansallisia ja globaa-
leja kehityskulkuja, jotka eivät kohtele kaikkia kuntia 
samoin. Kunnallisen päätöksenteon rakenteet ja tavat 
sekä taloudellinen liikkumavara vaihtelevat, samoin 
suhde kuntalaisiin ja heidän kuulemiseensa.

Kuntien keskinäisistä eroista puhuttaessa huo-
mio kiinnittyy usein asukaslukuun tai sijaintiin. Näi-
den lisäksi vaihtelua on kuntien väestörakenteessa ja 
-kehityksessä, elinkeino- ja palvelurakenteessa sekä 
työpaikkaomavaraisuudessa. 

On hyvä muistaa, että kunnat ovat erilaisia, mutta ne 
kaikki hoitavat samoja lakisääteisiä tehtäviä. Liikunnan 
edistämistä ohjaava sääntely rakentuu kunnissa kolmel-
le keskeiselle laille. Perustuslailla (731/1999) turvataan 
ihmisten sivistykselliset perusoikeudet ja kuntien itse-
hallinto. Kuntalaissa (410/2015) kuntien tehtäväksi sää-
detään kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman 
edistäminen. Se linjaa myös palveluiden järjestämisen 
ja tuottamisen periaatteet. Kuntien vastuuta liikunnan 
edistämisessä tarkentaa liikuntalaki (390/2015). 

Liikuntalaissa kuntien tehtäväksi määritellään lii-
kunnan yleisten edellytysten luominen. Tämä viittaa 
liikuntapalveluiden ja terveyttä ja hyvinvointia edistä-

vän liikunnan järjestämiseen, kansalaistoiminnan tu-
kemiseen sekä liikuntapaikkojen rakentamiseen ja 
ylläpitoon. Lain esitöissä (HE 190/2014) todetaan kaik-
kien kuntalaisten olevan liikunnan edistämisen kohde-
ryhmää. Palveluiden suuntaamisessa tulee huomioi da 
eri-ikäiset ja ne kuntalaiset, jotka ovat riskissä jää-
dä liikuntapalveluiden ulkopuolelle. Kunnalla julki-
sena toimijana on erityinen velvollisuus tavoitella ali-
edustettuja ryhmiä ja lisätä kuntalaisten tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta. 

Liikuntalaki antaa kunnille verrattain joustavan ke-
hyksen liikunnan edistämiselle. Se ohjaa kuntia laa-
jempaan keskinäiseen ja hallinnonalojen väliseen yh-
teistyöhön sekä paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin 
sopivien toimintamuotojen käyttöön. Kuntalaisten kuu-
lemisessa, toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteos-
sa on mahdollista huomioida paikalliset erityispiirteet 
sekä kuntien ja niiden asukkaiden monimuotoisuus.  
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Liikunnan edistämisen laajentunut tehtäväkenttä
Viime vuosikymmenten aikana liikunnan tehtäväkenttä 
on laajentunut urheilun ja kuntoliikunnan lisäksi harras-
teliikuntaan, liikkumiseen sekä fyysisen aktiivisuuden li-
säämiseen (Pyykkönen 2019, 9). Samaan tapaan kuntien 
olosuhdetyössä katse on kääntynyt erityisistä liikunta-, 
uima- ja urheiluhalleista ja -kentistä myös kohti lähilii-
kunta- ja virkistyspaikkoja, ulkoilua ja luontoa sekä liik-
kumista tukevaa yhdyskuntarakennetta. Kenttä on laa-
jentunut liikuntatoimesta sektori- ja organisaatiorajoja 
ylittäväksi työksi. Kunnan sisällä liikuntatoimen työ kyt-
keytyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja sosiaa-
li- ja terveystoimen ohella useimmiten sivistyksen, elin-
voiman sekä teknisen toimen ja kaavoituksen alueille. 
Näkökulmien monimuotoistuminen on synnyttänyt eri-
laisia odotuksia, jotka liittyvät niin työn tavoitteisiin, koh-
deryhmiin kuin olosuhteisiin. 

Liikunnan edistämiseen vaikuttaa väistämättä myös 
kunnallishallinnon uudistuminen. Hallintoa on virtavii-
vaistettu, ja esimerkiksi substanssilautakunnista on siir-
rytty laajempiin hallinnollisiin kokonaisuuksiin. Nykyisin 
liikunnan edistämiseen liittyvä päätöksenteko on yleisim-
min joko sivistys-, hyvinvointi- tai vapaa-aikalautakunnan 
tehtävä. Erillisiä liikuntalautakuntia on enää neljässä pro-
sentissa kuntia ja ne keskittyvät lähinnä suuriin kaupun-
keihin. (THL 2020.)

Hallinnon muutokset vaikuttavat liikunnan asemaan 
kunnissa. On nähty, että osana laaja-alaista lautakuntaa 
liikunnan edistäminen integroituu helpommin osaksi 
muuta kunnan toimintaa ja eri toimialojen yhteistyö hel-
pottuu. Lautakuntien tehtävien laajuus on omiaan lisää-
mään suunnitelmallisuutta ja strategista painottumista. 
Toisaalta riskiksi on arvioitu se, että kuntataloudesta muu-
taman prosentin muodostavien liikuntapalveluiden käsit-
telylle ei jää riittävästi tilaa tai että päättäjien asiaosaami-
nen ohenee, kun liikunnan teemat nousevat asialistoille 
aiempaa harvemmin.      

Taloudelliset haasteet huolena
Arvioidessaan nykytilannetta kuntien liikuntatoimen 
vastuuhenkilöt ja kuntajohto nimeävät liikuntapalvelui-
den tämän hetken haasteiksi henkilöstöresurssien sekä 
investointimäärärahojen tason. Kokonaisuudessaan kol-
mannes arvioi liikunnan investointimäärärahatilanteen 
heikoksi tai huonoksi. (Norra ym. 2020) Lähitulevaisuu-
den ongelmina he nostavat esiin liikuntapaikkojen perus-
korjaustarpeet, taloudellisten resurssien yleisen riittävyy-
den sekä väestön ikääntymiseen vaikutukset palveluiden 
tuottamiselle. Peruskorjausrahoitus nähdään puutteelli-
sena kaiken kokoisissa kunnissa. Enemmistö kokee on-
gelman joko merkittävänä tai erittäin merkittävänä tule-
vaisuuden haasteena. (Norra ym. 2020)

Liikunnan edistäminen kunnissa nojaa erittäin vahvas-
ti niiden omaan panostukseen. Kuntien liikunnan käyttö-
talous oli vuonna 2019 yhteensä 776 miljoonaa euroa, josta 
oma rahoitusosuus oli 625 miljoonaa (Tilastokeskus 2020). 
Liikunnan valtionosuuksien määrä oli samaan aikaan 
noin 19,5 miljoonaa euroa (Valtion budjetti 2019). Näiden 
lisäksi kunnat käyttävät vuositasolla liikuntapaikkainves-

tointeihin hieman yli 260 miljoonaa euroa, joista nettokus-
tannukset ovat 233 miljoonan luokkaa (Ala-Vähälä 2021). 
Suurimmasta huolenaiheesta eli peruskorjaustarpeiden 
korjausvelasta ei löydy selvää tilastotietoa. Tuoreen selvi-
tyksen mukaan liikuntapaikkoihin liittyvää korjausvelkaa 
olisi eri tavoitetasoin arvioituna 680‒1 335 miljoonaa eu-
roa, mutta arvioon liittyy monia epävarmuustekijöitä (Iso-
niemi & Isoniemi 2020). Niistä huolimatta on nähtävissä, 
että summa on merkittävä ja kuntien huoli ymmärrettävä.  

Vireillä oleva sote-uudistus voi toteutuessaan lisätä 
kuntien vastuulle jäävien palveluiden järjestämisen vai-
keuskerrointa, sillä uudistukseen liittyy merkittäviä ta-
lousvaikutuksia. Järjestämisvastuun muutos siirtää yli 
20,6 miljardin euroa rahoitusvirran kunnilta hyvinvoin-
tialueille (Sote-uudistus 2021). Siirto koostuu kunnille 
suunnattujen valtionosuuksien vähenemisestä sekä kun-
nallisvero- ja yhteisöverotuottojen pienenemisestä (Mal-
mila 2020, 8). On epäselvää, millaisia vaikutuksia tällä on 
kuntien kykyyn investoida ja ylläpitää erilaisia palveluita 
tulevaisuudessa.

Liikunnan edistäminen on sidoksissa 
yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin 
Liikunnan edistämiseen vaikuttavat myös monet laajem-
mat yhteiskunnalliset kehityskulut. Kun tutkii selvityksiä 
kuntien tulevaisuuteen liittyvistä tekijöistä, törmää väis-
tämättä esimerkiksi ilmastonmuutokseen, väestökehi-
tykseen, polarisaatioon, kaupungistumiseen tai digitali-
saatioon (kts. esim. Kuntaliitto 2018; Nikander ym. 2020). 
Osaa muutostekijöiden vaikutuksista voidaan liikunnan 
avulla hidastaa tai hillitä, kun taas osaan joudutaan toimi-
alalla lähinnä varautumaan ja sopeutumaan.  

Ilmastonmuutokseen vastaaminen ja kestävän kehityk-
sen turvaaminen ovat aikamme suurimpia haasteita. Kun-
tien kaikilla toimialoilla tehdään päätöksiä, joilla on joko 
suoria tai epäsuoria ilmastovaikutuksia. Kunnat ovatkin 
lähteneet laajasti varautumaan muutoksen vaikutuksiin 
ja rakentamaan toimenpiteitä sen hillitsemiseksi (Jalonen 
2020). Liikunnan ympäristökuormiin voidaan vaikuttaa 
mm. kaavoituspolitiikalla, rakentamisella ja hankinnoil-
la. Aktiivisen ilmastotyön rinnalla joudutaan myös mietti-
mään miten syntyvät vaikutukset muokkaavat toimintaa. 
Liikuntatoimen vastuuhenkilöistä puolet pitää ilmaston-
muutoksen vaikutuksia merkittävinä tai erittäin merkittä-
vinä haasteena palveluiden tuottamiselle tulevaisuudessa 
(Norra ym. 2020, 5).    

Liikunnan 
ymparistökuormiin voidaan 

vaikuttaa kaavoitus
politiikalla, rakentamisella  

ja hankinnoilla.
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Kuntien kannalta kriittinen tekijä liittyy väestön ikä-
rakenteeseen. Julkisessa keskustelussa tällä viitataan 
useimmiten erityisesti ikääntyvien määrän kasvuun. 
Kuntajohdon mukaan se on merkittävin liikuntatoimen 
tulevaisuuden haasteista (Norra ym. 2020, 5). Kyse ei kui-
tenkaan ole pelkästä iäkkäiden määrän noususta, vaan sa-
maan aikaan työikäisten ja erityisesti lasten määrä laskee 
(MDI 2021, 7). Tällä on monia suoria ja epäsuoria vaiku-
tuksia sekä liikunnan palveluihin että olosuhteisiin.   

Ikärakenteen muutosten ohella valikoiva, keskittyvä 
ja polarisoiva muuttoliike lisää kuntien keskinäisiä eroja. 
Sekä maan sisäinen että kansainvälinen muuttoliike suun-
tautuu erityisesti suurempiin kaupunkeihin ja kaupunki-
seuduille. (MDI 2021, 7-8.) Lisäksi on ilmeistä, että erilai-
set jakolinjat eivät kulje vain kuntien välillä, vaan myös 
niiden sisällä. Suuriin kaupunkeihin on jo muodostunut 
hyvinvoivien asuinalueiden rinnalle naapurustoja, jotka 
kantavat laajasti mukanaan periytyvää huono-osaisuutta. 
Tulevaisuudessa kaupunkien täytyy löytää uusia keinoja 
eriarvoisuuden vähentämiseen.   

Digitalisaatio puolestaan on lisännyt myös liikunnan 
mahdollisuuksia toimia paikasta ja ajasta riippumatta, 
joskin myös liikunta kilpailee entistä enemmän ihmisten 
ajasta erilaisten digitaalisten alustojen kanssa. Erilaiset 
etä- ja hybridiratkaisut haastavat nykyisen palvelutarjon-
nan ja -rakenteen. Teknologisista ratkaisuista huolimatta 
liikunnan edistämisen arvioidaan pysyvän edelleen en-
nen kaikkea vuorovaikutustyönä, johon erilaiset digitaa-
liset ratkaisut tuovat tukea (Nikander ym. 2020, 8). 

Sektorirajat ylittävän työn merkitys kasvaa
Vaikka tulevaisuus näyttää monin tavoin haasteelliselta, 
ei kunnissa ole jääty odottamaan, vaan liikunnan edistä-
mistä kehitetään ja suunnataan määrätietoisesti. Poikki-
hallinnollisia, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä liikuntaa 
koordinoivia ryhmiä on yli 80 prosentissa kuntia ja liikun-
nan edistämiseen liittyvästä työnjaosta on sovittu niissä 
vielä tätä useammin. Puolet kunnista on vahvistanut toi-
minnan strategisuutta ja niillä on käytössään monialai-
nen liikkumisohjelma joko osana laajempaa kokonaisuut-
ta (41 %) tai omana suunnitelmaan (9 %). (THL 2020.)

Kuntien liikuntatoimien vastaavat ja kuntajohto ar-
vioivat, että kuntien liikunnan edistämistä voidaan vahvis-
taa parantamalla kunnan poikkihallinnollista yhteistyötä 
sekä lisäämällä työn suunnitelmallisuutta ja strategisuut-
ta. Lisäksi he arvioivat, että alueen eri toimijoiden han-
keyhteistyötä tulee edelleen laajentaa (Norra ym. 2020, 
6.) Kunnissa tehtävä liikunnan edistäminen ei rajoitukaan 
kunnan omaan toimintaan. Laajaa ja monimuotoista yh-
teistyötä tehdään paikallisten yritysten, seurojen ja järjes-
töjen kanssa, mutta tämä yhteistyö vaatii kokonaan oman, 
laajemman tarkastelunsa. 
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