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Yhteistyöllä lisää liikettä

Liikuntatieteellisen Seuran Erityisliikunnanohjaa
ja – kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta -han-
ke (SLKK) ja Paralympiakomitean Avoimet ovet -hanke 
(AO) pyrkivät molemmat edistämään soveltavan liikun-
nan mahdollisuuksia. SLKK-hanke tukee kuntia sovelta-
van liikunnan kehittämisessä. AO-hankkeessa autetaan 
liikunta- ja urheiluseuroja soveltavan liikunnan toimin-
nan käynnistämisessä, kehittämisessä ja urheilijapolun 
luomisessa. Molemmat hankkeet ovat saaneet rahoitus-
ta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Yhteistyön keskiössä ovat toimintarajoitteiset liikkujat. 
Yhteisenä tavoitteena hankkeilla on toimintarajoitteisten 
fyysisen aktiivisuuden lisääminen.  Hankkeiden tekemä 
selvitys paljasti, että toimintarajoitteisista liikkujista 35 
prosenttia liikkuu korkeintaan kahtena päivänä viikossa 
ja alle 2 tuntia viikossa (Saari 2021). Liikuntamäärät eivät 
täytä soveltavaa viikoittaista liikkumisen minimisuositus-
ta (UKK-Instituutti 2020). 

Soveltavan liikunnan yhteistyöllä kohti 
yhdenvertaisia liikkumisen mahdollisuuksia
SLKK-hankkeen tavoitteena on erityisliikunnanohjaajan 
työnkuvan päivittäminen vastaamaan kuntien sovelta-
van liikunnan tulevia tarpeita. Erityisliikunnan resursse-
ja on tarkoitus ohjata kunnissa uudelleen. Kunnan sisäistä 
yhteistyötä kehitetään eri hallinnonalojen kesken, lisäk-
si erityisliikunnanohjaajat tekevät enemmän yhteistyötä 

paikallisen yhdistyksien, seurojen ja järjestöjen kanssa. 
Aikaisemmassa erityisliikuntaa kuntiin hankkeessa (2015) 
havaittiin jo seurojen kiinnostus toimintarajoitteisten lii-
kuttamiseen. Kuntien avustuksella seurojen kynnys tarjo-
ta soveltavaa liikuntaa madaltuu ja liikkumismahdollisuu-
det lisääntyvät. (Rikala 2015.) 

AO-hankkeeseen osallistuu mukana liikunnan aluejär-
jestöjä, lajiliittoja ja yli 60 pilottiseuraa 19 lajista. Yksi ta-
voitteista on kaksinkertaistaa toimintarajoitteisten liik-
kujien määrä seuroissa, mikä vaatii töitä kysynnän ja 
tarjonnan kohtauttamisessa. Monet liikkujat eivät tie-
dä, että heillä on mahdollisuus osallistua oman paikka-
kuntansa seuratoimintaan liikkujana tai vapaaehtoise-
na. Hanke auttaa seuroja ottamaan soveltavan liikunnan 
osaksi toimintaansa. 

Kuntien taloustilanne vaatii soveltavan liikunnan jär-
jestämistä uudelleen ja yhteistyön lisäämistä (ks. Ala-Vä-
hälä 2021, Pyykkönen & Rikala 2018). Erityisryhmiin 
kuuluvien määrä kasvaa väestön ikääntyessä sekä tun-
nistettaessa useampia vähemmistöjä. Kunnissa liikunta-
toimen kehittämisen ongelmana on talousresurssien riit-
tämättömyys (Norra, Karimäki & Pekkala 2020). 

Soveltavan liikunnan palveluiden kehittämisessä katse 
suuntautuu liikunta- ja urheiluseuroihin. Kuntien myön-
tämissä seuratuissa soveltavalle liikunnalle on merkit-
täviä eroja (Sipilä 2019). Avustuksien myöntökriteereillä 
voitaisiin ohjata seuratoimintaa tukemaan kaikille avoin-
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linen Seura ja Paralympiakomitea 
tekevät soveltavan liikunnan hank-
keiden osalta yhteistyötä, jotta 
toimintarajoitteisille olisi tarjolla 
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ta liikuntakulttuuria. Myös valtio jakaa liikunta- ja ur-
heiluseuroille kehittämistukea, jonka perusteina paino-
tetaan mm. monikulttuurisuuden, yhteisöllisyyden ja 
osallisuuden edistämistä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 
sekä tasavertaisia mahdollisuuksia harrastaa (OKM 2021).  
Lisäksi AO-hankkeen tapaisella rahoituksella tuetaan so-
veltavan liikunnan käynnistämistä ja kehitystyötä liikun-
ta- ja urheiluseuroissa. 

Tutkitusta tiedosta tukea käytännön työhön
Liikunta- ja urheiluseuroista 66 prosenttia järjestää toi-
mintaa toimintarajoitteisille. Tyypillisemmin urheilu-
seuroissa on mukana alle 19-vuotiaita toimintarajoittei-
sia. Yleisimmin toimintarajoitteisten harrastamisen estää 
sopivan ryhmän puute. Liikuntamuodon olisi oltava kiin-
nostava, edullinen, ajankohdaltaan sopiva ja lähellä. (Saa-
ri 2021.)

SLKK-hankkeen pilottikunnissa toimintarajoitteisis-
ta 66 prosenttia harrastaa omatoimista liikuntaa lähiym-
päristössä kuten puistoissa, kevyen liikenteen väylillä tai 
kuntien ylläpitämillä liikuntapaikoilla. Soveltavaa liikun-
taa kehitettäessä ympäristön esteettömyys ja monipuoli-
set lähiliikuntapaikat ovatkin tärkein tapa tukea terveyden 
kannalta riittävää liikkumista. Erityisliikunnanohjaajat ta-
voittavat kuntien ohjattujen liikuntaryhmien kautta pää-
osin iäkkäitä liikkujia ja määrällisesti noin viidenneksen 
toimintarajoitteisista. Työikäisten toimintarajoitteisten 
keskuudessa yksityinen palveluntarjoaja on suosituin. 

Erityisliikunnanohjaajien työajasta yli puolet kuluu 
ryhmien ohjaamiseen sekä toiminnan suunnitteluun ja 
organisointiin (Roitto 2021). Tämä vuoksi vähemmälle 
huomiolle jäävät ne toimintarajoitteiset kuntalaiset, jotka 
liikkuvat omatoimisesti tai eivät liiku terveyden ja toimin-
takyvyn tukemiseksi riittävästi. Poikkihallinnollisella yh-
teistyöllä kunnassa voitaisiin tavoittaa toimintarajoitteisia 
liikkujia ja saada uusia asiakkaita liikuntapalveluihin ja 
seuroihin. Erityisliikunnanohjaajien asiantuntijuutta voi-
si hyödyntää monipuolisemmin, ja edistää siten toiminta-
rajoitteisten omaehtoista liikkumista. 

Hankkeiden hyvät käytännöt
Poikkihallinnollisten työryhmien myötä kunnissa so-
veltavan liikunnan kehittäminen jakautuu useille viran-
haltijoille. Kehittämistyö näkyy jo kunnissa. Kouvolassa 
suunnitteilla on esteettömiä leikkipuistoja perheiden lähi-
liikuntapaikoiksi. Helsinki kouluttaa kaikki liikuntapaik-
kojen työntekijät yksiköissä huolehtimaan esteettömyy-

destä ja saavutettavuudesta omassa työssään. Ohjattujen 
ryhmien osalta tarjonnan monipuolistuminen ja laajentu-
minen kunnissa on seurayhteistyön tuotosta. 

Rovaniemellä käynnistyi keväällä 2021 soveltavan lii-
kunnan monilajikerho yhteistyössä Rovaniemen liikun-
tatoimen sekä viiden urheiluseuran kanssa, Avoimet Ovet 
-hankeverkoston myötä. Useilla paikkakunnilla kuntien 
soveltavasta liikunnasta vastaavat ovat toimineet kehittä-
miskumppaneina urheiluseuroille, jotka ovat käynnistä-
neet soveltavan liikunnan toimintaa seurassaan. Osalla 
hankepaikkakunnista kokeillaan myös yhteisen harras-
tuskalenterin luomista kunnan ja muiden soveltavan lii-
kunnan toimijoiden kesken, mikä lisää soveltavan liikun-
nan tarjontaa paikkakunnalla. 
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