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Taipaleelle lähdettäessä

strategioissa. Lisäksi on selvitetty, millä tavalla eri 
toimijat tekevät yhteistyötä ulkoilun ja luontolii-
kunnan edistämiseksi ja mitä olemassa olevia ver-
kostoja on olemassa. Säädöksistä tarkastelussa ovat 
erityisesti ulkoilu-, liikunta-, maankäyttö- ja raken-
nuslait sekä muut ulkoiluun ja luontoliikuntaan 
vaikuttavat säädökset. Lisäksi selvityksessä on käsi-
telty perustus-, kunta-, kansanterveys- ja terveyden-
huoltolakien merkitystä ulkoilun ja luontoliikun-
nan kannalta.

Selvitys sisältää suosituksia ulkoilun ja luonto- 
liikunnan aseman parantamiseksi sekä selkeyttämi-
seksi julkishallinnossa. Tarkoituksena virittää kes-
kustelua ulkoilun ja luontoliikunnan asemasta. 
Ulkoilua ja luontoliikunnan asemaa on selvitetty 
aiemmin mm. Luonnon virkistyskäytön ja luonto-
matkailun kehittämisohjelmassa VILMAT (2000-
luku) ja Suomen Ladun tekemässä selvityksessä 
ulkoilulain toimivuudesta, soveltamisesta ja muu-
tostarpeesta (2015). Kuntien osalta selvitystyötä on 
tehty mm. Suomen Ladun Ulkoilumahdollisuudet 
Suomen kunnissa SULKA I-projektissa (2002), 
jossa tarkasteltiin mm. kuntien ulkoilun ja luonto-
liikunnan hallinnointia.

Raportti täydentää osaltaan Valtion liikuntaneu-
voston (VLN) aloittamaa selvitystyötä, jossa luoda-
taan liikunnan asemaa osana eri valtionhallinnon 
sektoreita. Se nostaa esille ulkoilun ja luontolii-
kunnan erityishaasteet ja mahdollisuudet hallin-
non näkökulmasta. Selvitys tarjoaa myös aineksia 
opetus- ja kulttuuriministeriössä käynnistyneeseen 
Liikuntapaikkarakentamisen suunta -asiakirjan val-
mistelutyöhön. 

Selvityksen on toteuttanut Liikuntatieteelli-
nen Seura (LTS) yhteistyössä Luonnonvarakeskuk-
sen (LUKE), Metsähallituksen ja Suomen Ladun 
kanssa. Sen tekemiseen ovat osallistuneet LTS:sta 
Jouko Kokkonen, LUKE:sta Tuija Sievänen ja 
Marjo Neuvonen, Metsähallituksesta Liisa Kajala 
ja Matti Tapaninen ja Suomen Ladusta Anne Rau- 
tiainen. Alkuideointiin osallistui myös LTS:n eri-
tyisasiantuntija Saku Rikala. Kyseessä on olemassa 
olevaan tietoon tukeutuva katsaus. Keskeisiä läh-

Ulkoilu ja luontoliikunta ovat läheisiä suurelle 
osalle suomalaisista. Peräti 96 prosenttia suomalai-
sista ulkoilee joskus. Ulkoilu ja luontoliikunta liit-
tyvät luontevasti suomalaiseen arkeen ja vapaa-ai-
kaan. Samaan aikaan liikkumisen kokonaismäärä 
kuitenkin pienenee, mikä on lisännyt vähäisestä lii-
kunnasta ja muusta epäsuotuisasta terveyskäyttäy-
tymisestä johtuvien elämäntapasairauksien määrää. 
Tämä kasvattaa sosiaali- ja terveysmenoja.

Liikkumisen määrää olisi lisättävä niin kansa-
laisten hyvinvoinnin kuin kansaterveyden kannalta. 
Ikääntyvä väestö halutaan pitää toimintakykyisenä 
mahdollisimman pitkään. Tähän asti käytetyillä lii-
kunnan edistämisen keinoilla on kuitenkin tavoi-
tettu vain osa väestöstä. Ulkoilun ja luontoliikun-
nan lisäämismahdollisuuksia on pohdittu vähem-
män ja niihin on panostettu yhteiskunnan varoja 
suhteessa niukemmin kuin tavoitteellisen liikun-
nan edistämiseen. Ulkoiluun ja luontoliikuntaan 
kohdistuukin kasvavia odotuksia liikkumisen lisää-
jinä. Potentiaalia lisää se, että ulkoilma ja luonto 
tarjoavat elämyksiä ja kokemuksia, joita ei muu-
toin voi saada. Toisaalta ihmisten suhde etenkin 
metsässä liikkumiseen on muuttunut kaupungis-
tumisen vuoksi. Luonto ei enää ole osa arkea valta-
osalle suomalaisista, vaan viipale vapaa-aikaa, jonka 
täyttämisestä kilpailevat urbaanit ja teknologiset  
sisällöt.

 Ulkoilu ja luontoliikunta – Monen ministeriön 
tontilla -selvitys antaa yleiskuvan ulkoilun ja luon-
toliikunnan käsitteistä, suosiosta ja merkityksestä, 
säädöksistä, toimijoista, rooleista, tavoitteista, voi-
mavaroista ja jo tehdyistä toimenpiteistä. Selvitys 
kattaa valtion keskus- ja aluehallinnon. Lisäksi jul-
kaisussa käsitellään maakuntahallinnon ja kuntien 
roolia ulkoilun ja luontoliikunnan mahdollistajina. 
Tekstissä sivutaan myös järjestöjen roolia. 

Tarkoituksena on valottaa eri julkishallinnon 
toimijoiden rooleja, tavoitteita, resursseja, toimen-
piteitä ja yhteistyötä ulkoilun ja luontoliikunnan 
edistämisessä. Osana tätä on kartoitettu ulkoilun ja 
luontoliikunnan asemaa ministeriöiden strategioissa 
ja muissa asiakirjoissa sekä maakuntien ja kuntien 
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teitä ovat aiemmin tehdyt ulkoilun, luonnon vir-
kistyskäytön, luontoliikunnan sekä liikunnan selvi-
tykset ja tutkimukset, eri hallinnonalojen ja -tasojen 
strategiat ja muut asiakirjat sekä viralliset tilastot. 
Kokonaiskuvaa on täydennetty haastatteluilla sekä 
keräämällä esimerkkejä ulkoilun ja luontoliikun-
nan edistämistyön toimivista poikkihallinnollisista 
ratkaisuista ja keskeisistä haasteista hallinnon eri 
tasoilla. 

Ulkoilulla ja luontoliikunnalla 
on vetovoimaa 

Suomi on jo nykyisellään ulkoilun ja luonnossa liik-
kumisen suurvalta, jossa metsät ovat tärkeä virkis-
tysympäristö. Jokamiehenoikeuksien ansiosta suu-
rin osa Suomesta on yhtä suurta ulkoilualuetta. 
Ulkoiluun ja luontoliikuntaan on käytössä metsä-
maata 25,8 miljoonaa hehtaaria, noin 76 prosent-
tia maan kokonaispinta-alasta (Luonnonvarakeskus, 
Valtakunnan metsien inventointi VMI, Suomen 
metsävarat).

Jokamiehenoikeus mahdollistaa liikkumisen 
omin voimin useimmilla luontoalueilla ilman eril-
listä lupaa. Ulkoilu onkin yksi suomalaisten suosik-
kiharrastuksista. Suomalaisista 96 prosenttia ulkoi-
lee ainakin joskus. Lähes kaksi kolmannesta alle 
vuorokauden kestävistä ulkoilukerroista suuntau-
tuu kuntien maille, kolmannes yksityisten maille 
tai omalle loma-asunnolle. Kuusi prosenttia koh-
distuu valtion maille. (LVVI 2)

Suojeltuja metsiä on Suomessa kaikkiaan 10,6 %  
(2,4 milj. ha) ja talousmetsien monimuotoisuu-
den suojelukohteita on 1,5 % (0,3 milj. ha) metsä-
pinta-alasta (Luonnonvarakeskus, Metsien suojelu, 
https://stat.luke.fi/metsien-suojelu). Noin 87 pro-
senttia suojelluista metsistä sijaitsee valtion mailla. 
Valtaosalla näistä alueista voidaan liikkua jokamie-
henoikeudella.

Valtion maille perustetut suojelualueet ovat Suo-
men suojelualuekokonaisuuden ydin, jota täydentä-
vät yksityismaiden suojelualueet. Suomessa on mm. 
40 kansallispuistoa, 19 luonnonpuistoa, 5 valtion 
retkeilyaluetta ja 12 Lapin erämaa-aluetta. Kansal-
lispuistojen käyntimäärät ovat lähes nelinkertaistu-
neet vuodesta 2001 (851 000 → 3,17 miljoonaa). 
Samaan aikaan puistojen pinta-ala on kaksinker-
taistunut 500 000 hehtaarista miljoonaan hehtaa-
riin. Kaikkiaan Metsähallituksen hoitamille valtion 
suojelualueille tehtiin vuonna 2018 lähes 6,9 mil-

joonaa käyntiä. Luvussa ovat mukana kansallispuis-
tojen lisäksi valtion retkeilyalueet ja muut virkis-
tyskäytöllisesti merkittävät suojelualueet ja retkei-
lykohteet. 

Ulkoilun ja luontoliikunnan suosiosta kertoo 
myös se, että peräti 43 prosenttia suomalaisista teki 
yhden tai useamman luontomatkan vuosina 2009–
2010. Kolmasosalla heistä kohteena oli vapaa-ajan 
asunto, 28 prosentilla yksityinen alue, viidennek-
sellä valtion alue ja vajaalla viidenneksellä kuntien 
omistama alue. Vapaa-ajan asunto oli käytössään  
41 prosentilla suomalaisista.

Ulkoilureittien tarjonta on monipuolinen. Val-
takunnallisessa liikuntapaikkarekisterin (LIPAS) 
Suomessa on esimerkiksi hiihtoreittejä sekä latu-
uria noin 12 900, ulkoilureittejä 8 600, melonta-
reittejä 2760, luontopolkuja 1 900 ja maastopyö-
räilyreittejä 1 770 kilometriä. Luvut perustuvat 
kuntien antamiin tietoihin, jotka eivät ole täysin 
kattavia. LIPAS-rekisteri antaa kuitenkin hyvän 
yleiskuvan ulkoilu- ja luontoliikuntamahdollisuuk-
sista. (www.lipas.fi) Metsähallitus pitää yllä noin  
5 100 kilometriä erilaisia retkeilyreittejä ja luon-
topolkuja, ja noin 1 300 kilometriä hiihtoreittejä 
ja latu-uria. (https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/
mhvuosikertomus2018fin.pdf ).

Mutta mikä on ulkoilua? Onko metsänhoito 
moottori- tai raivaussahalla luonnossa liikkumista? 
Hyötyliikuntaa se ainakin on. Moottorikelkkailu on 
fyysisesti rasittavaa, vaan voiko sitä pitää luontolii-
kuntana? Selvityksessä esitellään myös ulkoilun ja 
luontoliikunnan keskeiset käsitteet.

Suomessa ei ole harjoitettu varsinaista ulkoilu-
politiikkaa toisin kuin muissa Pohjoismaissa. Sen 
sijaan liikuntapolitiikkaa on tehty Suomessa 1960-
luvun lopulta lähtien, osin jo aiemmin. Sen osana 
erottuu häivähdyksiä ulkoilusta. Voi myös kysyä, 
onko erilliselle ulkoilupolitiikalle tarvetta? Ainakin 
tietoisuus ulkoilun ja luontoliikunnan merkityk-
sestä on nousussa. Avoimen taivaan alla liikkumi-
sen arvostus kasvaa tasaisesti, mihin vaikuttavat sekä 
kasvanut huoli ilmastonmuutoksesta että lisäänty-
nyt tietoisuus ulkoilmassa liikkumisen terveysvai-
kutuksista. 

Liikkumisen edistämisessä on korostunut 
2010-luvulla terveyttä ja hyvinvointia edistävä lii-
kunta, joka tarkoittaa kaikkea elämänkulun eri vai-
heissa tapahtuvaa fyysistä aktiivisuutta. Se parantaa 
terveyden lisäksi laajemmin hyvinvointia ilman lii-
kaliikunnan haittavaikutuksia. Sosiaali- ja terveys-

https://stat.luke.fi/metsien-suojelu
http://www.lipas.fi
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/mhvuosikertomus2018fin.pdf
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/mhvuosikertomus2018fin.pdf
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ministeriön esille tuoman uuden käsitteen avulla 
on haluttu nostaa esiin liikkumisen terveysvaiku-
tusten ohella sen merkitys ilon ja innostuksen läh-
teenä, kasvatuksen, oppimisen ja luovuuden väli-
neenä sekä sosiaalisen pääoman rakentajana. Ulkoi-
lussa ja luontoliikunnassa yhdistyvät luontevasti ja 
pakottamatta terveyttä ja hyvinvointia edistävän 
liikunnan eri puolet. Kestävien liikkumistapojen 
arvostuksen nousu voi osaltaan lisätä ulkoilua kau-
punki- ja taajamaympäristöissä.

Ulkoilun kannalta merkittävää on, että käsite 
sisältyy 6.6.2019 nimitetyn Antti Rinteen halli-
tuksen ohjelmaan. Kyseessä on ensimmäinen kerta, 
kun ulkoilu on ylipäätään otettu mukaan hallitus-
ohjelmaan, jossa todetaan seuraavasti:

”Lisätään ja perusparannetaan lähiliikuntapaik-
koja ja ulkoilureitistöjä. Lisätään lasten, iäk-
käiden ja erityisryhmien liikkumisen kannalta 
keskeisiä arjen lähiympäristöjä, kuten puistoja ja 
viheralueita. Luodaan kansallinen virkistyskäyt-
töstrategia.”

Kirjaus avaa mahdollisuuden vahvistaa ulkoilun ja 
luontoliikunnan asemaa valtionhallinnossa. Tämän 
selvityksen sisältämät ehdotukset ja päätelmät tar-
joavat toivottavasti osaltaan pohjaa jatkotoimille.

Helsingissä 8.6.2019
Jouko Kokkonen
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Valtionhallinto on pyrkinyt edistämään ulkoilua ja 
luontoliikuntaa ja turvaamaan niiden edellytyksiä 
laajemmassa mitassa 1960-luvun lopulta alkaen, 
jolloin ulkoilulain valmistelu alkoi. Ulkoilulaki- 
komitean mietintö valmistui vuonna 1967. Sen 
pohjalta eduskunta hyväksyi vuonna 1973 lain, jo- 
ka on edelleen voimassa. Ulkoilulain uudistamista 
on tarkasteltu vuonna 2015 julkaistussa raportissa 
(Eränkö, Kuisma-Sandgren, Rautiainen 2015), 
mutta lainuudistamista ei ole aloitettu. Ulkoilu-
laissa säädetään valtion retkeilyalueiden, ulkoilureit-
tien ja leirintäalueiden perustamisesta. Ulkoiluasiat 
kuuluivat pääsääntöisesti sisäasianministeriön hal-
linnonalaan, kunnes ympäristöministeriö perustet-
tiin vuonna 1982.

Vuonna 1973 valmistui myös Virkistysalue- 
komitean mietintö, jossa ehdotettiin lakia virkistys-
alueiden hankkimisesta ja ylläpitämisestä sekä erä-
maa- ja saaristolakien säätämistä. Laki erämaiden 
perustamisesta toteutui vuonna 1991, mutta muilta 
osin mietinnön esitykset jäivät toteutumatta. Mie-
tintö perustui kuitenkin laajoihin ja monipuolisiin 
selvityksiin sekä sisälsi aikaa kestäneitä määritelmiä 
ja luokituksia. 

Ympäristöministeriö on kehittänyt lainsäädän-
töä etenkin maastoliikenteen ohjaamiseksi (ensim-
mäinen laki maastoliikenteen rajoittamisesta 1977, 
maastoliikennelaki 1991 ja 1996), leirintäalueiden 
pitoa koskevia ohjeistuksia ja jakanut valtionavus-
tuksia kuntien muodostamille virkistysalueyhdis-
tyksille maan hankintaan. Ministeriö rahoitti kun-
tien ulkoilureittihankkeiden toteuttamista vuoteen 
1989, jolloin tehtävä siirtyi opetusministeriölle. 
Ympäristöministeriö on tuottanut virkistyskäytön 
suunnittelun tueksi erilaisia oppaita: Ulkoilureit-
tien suunnitteluopas 1981, Ulkoilureittiopas 1995, 
Taajamametsienhoito-opas 1995, Virkistysalueiden 
suunnittelu- ja hoito-opas 1998, Matkailuyrityk-
sen ympäristöopas 1997 ja Luonto-opastuksen käsi-
kirja 1997. Ministeriön on julkaissut myös erilaisia 
ohjeita, kuten venesatamien luokitusohjeet 1993, 
veneilyn jätehuolto 1987 ja ulkoilulain leirisäännös-
ten soveltamisohjeet ja tasoluokitus 1995.

Ympäristöministeriöllä on ollut tärkeä rooli 
jokamiehenoikeuksien tulkitsijana, ja ministeriö 
onkin toimittanut sarjan oikeuksia kuvaavia esitteitä 
yleiseen valistuskäyttöön vuodesta 1984 alkaen. Pai-
nokset ovat olleet lopussa jo vuosia. Materiaalia tar-
vittaisiin eri kielillä niin kotimaisten toimijoiden 
kuin luontomatkailun tiedottamistarpeisiin. Ympä-
ristöministeriö julkaisi vuonna 2012 jokamiehen- 
oikeuksista ammattilaisen käsikirjan, jossa on laa-
jasti ja perusteellisesti tarkasteltu jokamiehen-
oikeuksien toimivuutta ja rajoja sekä sen tarjoamia 
mahdollisuuksia. 

Ympäristöministeriö osallistui (tai delegoi osal-
listumista muille) myös pohjoismaisen ulkoilu-
työryhmän (Friluftsliv i Norden) toimintaan, joka 
tuotti useita raportteja ja yhteistyöohjelman poh-
joismaisen ulkoilupolitiikan muotoilemiseksi 
1980-luvulla. Yhteistyö on jatkunut Pohjoismai-
den ministerineuvoston projekteina.Ympäristömi-
nisteriö on teettänyt useita selvityksiä ja rahoitta-
nut ulkoiluun liittyvää tutkimusta. Vuonna 1985 
valmistui ulkoilututkimusohjelma ja myöhem-
min ulkoilututkimusta on tarkasteltu kehittämis-
kohteena mm. raportissa ”Ohjelma luonnon vir-
kistyskäytön ja luontomatkailun kehittämiseksi” 
(ns. VILMAT-raportti 2002). VILMAT-raportin 
laatimiseen osallistuivat ympäristö-, maa- ja metsä-
talous-, sosiaali- ja terveys-, työministeriö- ja ope-
tusministeriö. Laaja-alainen yhteistyö tuki toimen- 
pide-esitysten toteuttamista. 

Ensimmäinen valtakunnallinen ulkoilututki-
mus valmistui vuonna 1980 sisäministeriön toteut-
tamana. Ympäristöministeriö on rahoittanut Luon-
non virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi 
(LVVI) -seurantatutkimusta opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa. 
Aluksi LVVI-seurantatutkimukset teki Metsän-
tutkimuslaitos, joka kokosi koko maata koskevat 
ulkoilutilastot vuosina 2000 ja 2010. LVVI-seuran-
taa jatkaa Luonnonvarakeskus.

Muun luonnon virkistyskäytön edistäminen 
vahvistui 1990-luvun alussa, kun maa- ja metsä-
talous- (MMM) ja ympäristöministeriöiden (YM) 

Hiukan ulkoilun ja luontoliikunnan 
historiasta ja käsitteistä

Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen:
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ohjaamassa metsähallituksessa tehtiin organisaa-
tiouudistus ja virkistyskäyttö sai oman hallinnon 
(sittemmin Luontopalvelut). YM nousi keskeiseen 
asemaan luonnon virkistyskäytön ohjaajana, jota 
se on edelleen. Virkistyskäytön palveluvarustuk-
sen ja ohjauksen kehittäminen muuttui määrätie-
toiseksi sekä kansallispuistoissa että valtion retkeily-
alueilla, mutta myös talousmetsäalueilla. Kansallis-
puisto- ja retkeilyalueverkosto laajeni voimakkaasti 
1990-luvulta alkaen. Valtionalueiden virkistyskäy-
tön kehittämistä pohti työryhmä, jonka vuonna 

1996 laatiman laajan muistion pohjalta ministe- 
riöiden ohjaus vahvistui virkistyskäytön kehittämi-
sessä valtion mailla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alla 
ovat olleet ulkoliikuntapaikkojen kehittäminen sekä 
erityisesti kuntien ulkoilureittihankkeiden tukemi-
nen valtionavustuksilla. Opetus- ja kulttuuriminis-
teriö on rahoittanut kansallista liikuntapaikkojen 
tietokannan (Lipas-järjestelmä) kehittämistä mui-
den toimijoiden kanssa jo yli 20 vuotta. Virkis-
tysalueita ja ulkoilureittejä on järjestelmään viety 

Toimijakenttä laajentunut (JK)

Ulkoilun ja luonnonliikunnan parissa toimii lukuisia 
tahoja, jotka hallinnoivat, ohjaavat, opastavat, sää-
televät, tarjoavat toimintaa tai tutkivat alaa. Niiden 
määrä on lisääntynyt 1970-luvulta lähtien. Tähän 
on koottu keskeisiä ulkoilun ja luontoliikunnan 
toimijoita ja esitelty tiivistetysti niiden ulkoiluun ja 
luontoliikuntaan liittyvät päätehtävät.

• Liikenneministeriö: kävelyn ja pyöräilyn edistä-
minen, liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentä-
minen

• Maa- ja metsätalousministeriö: metsien virkis-
tyskäytön edistäminen valtion retkeilyalueilla ja 
talousmetsissä

• Opetus- ja kulttuuriministeriö: liikkumisen koko-
naismäärän lisääminen, lähiliikuntapaikkojen ja 
liikuntaolosuhteiden kehittäminen osana liikun-
tapaikkarakentamisen linjauksia

• Sosiaali- ja terveysministeriö: luonnon hyvin-
vointia ja terveyttä edistävä vaikutus, sairauksien 
ennaltaehkäisy

• Työ- ja elinkeinoministeriö: luontomatkailu, kes-
tävien liikkumismuotojen edistäminen

• Ympäristöministeriö: terveellisen ja turvallisen 
elinympäristön edistäminen, luonnon virkistys-
käyttö erityisesti suojelualueilla, esteettömyys, 
kestävien liikkumismuotojen edistäminen

• Luonnonvarakeskus: ulkoilun, luonnon virkistys-
käytön ja luontoliikunnan, luonnon terveys- ja 
hyvinvointihyötyjen tutkimus

• Metsähallitus: ulkoilun ja luontoliikunnan mah-
dollistavan luonnonsuojelu- ja retkeilyalueilla 
mahdollistavan palveluverkoston ylläpitäminen 
ja kehittäminen sekä palveluista tiedottaminen

• Suomen ympäristökeskus (SYKE): hiilineutraalien 
liikkumistapojen ja yhdyskuntarakenteen edistä-
minen, luonnossa liikkumisen terveyshyödyt

• Kunnat: omien ulkoilu- ja virkistysten hoito, yli-
kunnallisten virkistysalueyhdistysten toiminta 

• Suomen Latu: ulkoilu- ja luontoliikuntatapahtu-
mien järjestäminen; tiedotus; ulkoilun edistämi-
nen yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoin

• Liikuntatieteellinen Seura: tiedeviestintä ulkoilus-
ta ja luontoliikunnasta osana liikkumisen tutki-
muksen kokonaisuutta 

• SoVeLi ry: ulkoilun ja luontoliikunnan esteettö-
myys

• Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry: 
ulkoilun ja luontoliikunnan esteettömyys

• Suomen Luonnonsuojeluliitto: luonnonsuojelun 
edistäminen ja luontoretkien järjestäminen

• Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiede-
kunta: ulkoilun, luontoliikunnan ja -matkailun 
tutkimus; liikunnanopettajakoulutus

• Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö 
(LIKES): fyysisen kokonaisaktivisuuden tutkimus, 
liikunta osana elämänkulkua

• UKK-instituutti: ulkoilun ja luontoliikunnan ter-
veysvaikutusten tutkimus, liikuntasuositusten 
laatiminen

• Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön liikuntaklinik-
ka: ulkoilun ja luontoliikunnan terveysvaikutus-
ten tutkimus

• Urheilu- ja liikuntaopistot, ammattikorkeakoulut, 
ammattiopistot: liikunnan- ja seikkailuohjaajien 
koulutus
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vuodesta 1998 alkaen. Lipas-järjestelmässä tallen-
netut luontoliikuntamahdollisuudet voidaan liit-
tää Metsähallituksen Retkikartta-järjestelmään kun-
tien niin halutessa. OKM:n rahoittamana on toi-
minut Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma, jolla 
on tuettu myös ulkoilun kehittämistä. STM:n ja 
OKM:n yhdessä hallinnoiman Terveyttä ja hyvin-
vointia edistävän ohjausryhmän yhteydessä toimii 
myös olosuhdetyöryhmä, jonka toiminnassa ulkoi-
lun merkitys on kasvanut viime vuosina.

Työvoima- ja elinkeinoministeriön vastuualuee-
seen kuuluvat myös matkailu ja luontomatkailu. 
Luontomatkailua ei ole juurikaan nostettu omaksi 
teemakseen tai muuten kehittämisen kohteeksi. 
Vuoden 2016–2017 aikana kuitenkin ministeriön 
vetovastuulla tehtiin Valtionneuvoston kanslian sel-
vitys ”Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestä-
vän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja 
turvaamiseksi” (VirKein), jossa on ehdotettu useita 
toimenpiteitä virkistyskäytön ja luontomatkailun 
edistämiseksi.

Ulkoilun ja luonnon 
virkistyskäytön käsitteet (MN)

Luonnon virkistyskäytöllä tarkoitetaan vapaa-aikana 
virkistäytymistarkoituksessa tapahtuvaa liikkumista 
ja oleskelua luonnonympäristössä. Luonnon vir-
kistyskäyttö -käsitettä käytetään, kun painotetaan 
luonnonvarojen kuten metsien ja vesistöjen käyt-
töä tai maankäyttöä, eli alueiden käyttämistä vir-
kistykseen.

Luonnon virkistyskäyttö sisältää kaiken vapaa-
ajan viettämistarkoituksessa luonnonympäristössä 
tapahtuvan oleskelun ja liikkumisen jalan, hiih-
täen, pyöräillen tai moottoriajoneuvolla. Myös 
loma-asuminen ja matkailu, siltä osin kun niihin 
liittyy edellä mainittua virkistystoimintaa, kuuluu 
luonnon virkistyskäytön piiriin. Luonnon virkistys-
käyttö sisältää täten kaikki jokamiehenoikeudella 
luonnossa tapahtuvat ulkoilutoiminnot ja näiden 
lisäksi metsästyksen, retkeilyreittien ja niihin liit-
tyvien maastorakenteiden sekä osan jokamiehenoi-
keuden ulkopuolelle jäävästä virkistyskalastuksesta. 
Myös motorisoitu liikkuminen luonnossa, kuten 
moottorikelkkailu tai moottoriveneily ovat luon-
non virkistyskäyttömuotoja, samoin kuin esimer-
kiksi autosta, näköalatornista tai maisemaikkunasta 
tapahtuva maisemien katselu. (Sievänen ja Neuvo-
nen 2011) 

Ulkoilulla ymmärretään ensisijassa lihasvoimin, 
kuten jalan, hiihtäen, pyöräillen, soutaen tai näihin 
verrattavalla tavalla vapaa-aikana tapahtuvaa liik-
kumista sekä oleskelua, yleistä luonnonharrastusta 
sekä muuta näihin verrattavaa harrastustoimintaa 
ulkoilmassa. (Sievänen ja Neuvonen 2011)

Ulkoilun määritelmä juontaa juurensa vuoden 
1973 Virkistysaluekomitean mietinnöstä (Komitean- 
mietintö 1973:143), missä se on kuvattu seuraa-
vasti: ”Ulkoilulla ymmärretään ensisijassa ulkosalla 
(luonnossa) jalan, hiihtäen, pyöräillen, veneillen tai 
näihin verrattavalla tavalla vapaa-ajan viettämistar-
koituksessa tapahtuvaa liikkumista sekä tilapäistä 
oleskelua, uimista, lyhytaikaista telttailua, marjo-
jen ja sienien poimimista, onkimista, joutenoloa, 
ja yleistä luonnonharrastusta sekä muuta näihin 
verrattavaa toimintaa.” Ulkoilu-käsitettä käytetään 
pääosin puhuttaessa väestön vapaa-ajan käytöstä 
luonnossa virkistäytymiseen sekä siihen liittyvästä 
harrastamisesta. Ulkoilu viittaa ihmiskeskeiseen tar-
kasteluun eli ulkoilusta voidaan puhua silloin kun 
tarkastellaan väestön, väestöryhmän tai jonkun har-
rastajaryhmän (veneilijät, marjastajat jne.) ulkoilu-
käyttäytymistä (Sievänen ja Neuvonen 2011).

Virkistys- tai ulkoiluympäristöllä tarkoitetaan 
sitä ympäristöä, missä virkistäytyminen tai ulkoilu 
tapahtuu. Virkistysympäristö voi olla metsä- ja pel-
toalue, vesialue tai muu kulttuuri- ja luonnonmai-
sema-alue ja puisto. Ulkoiluympäristöä voi olla 
asuntoalueen kevyen liikenteen väylä ja sen ympä-
ristö, luonnonmukaiset liikuntapaikat, kaupunki-
puistot, metsäalueet, peltoalueet, erityinen ulkoilu-  
ja/tai retkeilyalue, vesi- ja ranta-alue, luonnonsuo-
jelualue, tai mikä tahansa ympäristö, jossa on mah-
dollista ulkoilla. Rakennettu kaupunkipuisto ja erä-
maa ovat yhtä hyvin virkistysympäristöä. Luonnon 
virkistyskäytön kysyntä on moniulotteinen yleiskä-
site, ja kysyntää kuvataankin monilla alakäsitteillä 
ja mittareilla.  

Ulkoilun osallistumisosuus kuvaa sitä, kuinka 
suuri osuus väestöstä harrastaa ulkoilua jossa-
kin muodossa, ja usein kysynnän kuvaa tarkenne-
taan tarkastelemalla eri väestöryhmien osallistu-
misosuuksia. Ulkoiluharrastuksen osallistumisosuus 
tarkoittaa sitä, kuinka suuri osuus väestöstä har-
rastaa kyseistä ulkoiluharrastusta. Osallistumi-
nen rajataan tietylle viiteajanjaksolle, kuten kyse-
lyä edeltävään 12 kuukauteen. Toinen ulkoiluky-
syntää kuvaava tunnus on ulkoilun useus tai määrä 
eli kuinka usein ulkoillaan tai kuinka monta ker-
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taa käydään luonnossa virkistäytymistarkoituksessa. 
Useutta kuvataan ulkoilukertojen tai harrastuskerto-
jen lukumäärällä tietyn ajan kuluessa, esimerkiksi 
viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana.

Luontomatkailu 

Luontomatkailu määritellään laaja-alaisesti mat-
kailuksi, jossa luonto on ensisijainen vetovoimate-
kijä (ns. VILMAT -määritelmä). Luontomatkailun 
käsitteen pohdintaa ja muotoilua on tehty vuosien 
mittaan useissa valtionhallinnon työryhmissä ja 
raporteissa sekä alan tutkimuksen piirissä. Merkki-
paaluja tässä prosessissa ovat olleet valtioneuvoston 
asettaman työryhmän raportti Ohjelma luontomat-
kailun ja virkistyskäytön kehittämiseksi (VILMAT; 
Suomen ympäristö 535, 2002) sekä siihen perus-
tuva valtioneuvoston periaatepäätös, raportti luon-
tomatkailun tulevaisuuden näkymistä (Koivula ja 
Saastamoinen 2005) sekä kooste pohjoismaisesta 
luontomatkailun tutkimuksesta (Fredman ja Tyr-
väinen 2010).

Luontomatkailuun liitetään kirjallisuudessa 
myös reunaehtoja: luontoon perustuvan matkai-
lun tulee olla kestävää ja säilyttää matkailukohteet 
vetovoimaisina luontoalueina. Luontomatkailussa 
korostuvat ihmisen kokemus luonnosta. (Tyrväinen 
ym. 2014) Luonto on yksi Suomen matkailun veto-
voimatekijöistä. 

Luontoliikunta 

Luontoliikuntaa ei ole käsitteenä tarkasti määri-
telty. Luonto tarjoaa kuitenkin harrastusympäris-
tön useille liikuntamuodoille. Vähän tai ei lainkaan 
muokatussa ympäristössä tapahtuva luontoliikunta 
limittyy ulkoilun kanssa, mutta sille on ominaista 
luonnossa liikkuminen ja tietty tavoitteellisuus. 
Motivaation lähteenä voi olla fyysisen kunnon 
kohentaminen, lajitaitojen harjoittelu tai terveyden-
tilan tavoitteellinen parantaminen. Etenkin rasitus-
tasoltaan maltilliseen luontoliikuntaan liittyy usein 
oleilua luonnossa, kuten auringonottoa rannalla tai 
maisemien ihailua. (Luontoon.fi-sivusto)

Luonnon merkitys tavoitteellisen liikunnan 
ympäristönä on korostunut 2000-luvulla. Geokät-
köily, kalliokiipeily, lumikenkäily, maastopyöräily, 
polkujuoksu, retkiluistelu ja sukellus ovat esimerk-
kejä luontoliikunnan laajasta kirjosta. Perinteisem-
mistä liikuntamuodoista melonta, soutu, suunnis-

tus ja uinti luonnonvesissä ovat kiinteästi yhteydessä 
luontoon. Luontoliikuntana voi pitää myös moot-
torikelkkailua ja -veneilyä, vaikka konevoimainen 
liikkuminen ei monen mielestä kuulu luontoon. 

Luontoliikunnan fysiologiset perusvaikutukset 
ovat samat kuin minkä tahansa liikunnan. Luonto-
ympäristö tarjoaa kuitenkin toisenlaisia ärsykkeitä 
aisteille. Liikkuminen metsässä kuormittaa tuki- 
ja liikuntaelimiä monipuolisemmin kuin tasaisella 
tiellä. Tutkimusnäyttö luontoympäristön terveyttä 
ja hyvinvointia edistävistä sekä liikkumaan kannus-
tavista vaikutuksista on vahvistunut viime vuosina. 
Luontoympäristö auttaa palautumaan stressistä, 
parantaa unirytmiä ja lisää psyykkistä hyvinvoin-
tia. Vahva luontosuhde voi myös kannustaa liik-
kumaan. (Tyrväinen, L., Korpela, K. & Ojala, A. 
2014; Pyky, R.; Neuvonen, M., Kangas, K. Ojala, 
A., Lanki, T., Borodulin, K. Tyrväinen, L. 2018.) 
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Ulkoiluun ja luontoliikuntaan liittyviä verkkosivustoja

Käytännön informaatiota ulkoilusta ja luontoliikun-
nasta löytyy runsaasti internetistä. Tarjolla on myös 
päätöksentekoa ja valmistelua tukevaa tietoa.

Liikuntakaavoitus.fi

• Liikuntakaavoitus.fi-sivusto pyrkii edistämään 
liikunnalle suotuisten elinympäristöjen syntymis-
tä informaatio-ohjauksen keinoin. 

• Tavoitteena on lisätä kansalaisten, suunnittelijoi-
den ja päätöksentekijöiden tietoisuutta liikunnal-
le suotuisista ja liikuntaan kannustavista elinym-
päristöistä sekä niiden merkityksestä terveydelle. 

• Tavoitteena on myös parantaa erilaisten liikunta-
toimijoiden valmiuksia osallistua kaavoitukseen. 

• Tutkimustyön päärahoittajia ovat opetus- ja 
kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö. Tutki-
mustyöstä vastaa Oulun yliopiston arkkitehtuurin 
yksikön yhdyskuntasuunnittelun aineryhmä.

Lipas: www.liikuntapaikat.fi

• Lipas on valtakunnallinen ja julkinen liikunnan 
paikkatietojärjestelmä. 

• Järjestelmää hallinnoi Jyväskylän yliopiston liikun-
tatieteellinen tiedekunta ja rahoittaa Opetus- ja 
kulttuuriministeriö. 

• Lipaksessa on tietoa Suomen liikuntapaikoista, 
virkistysalueista, ulkoilureiteistä ja liikuntatoimen 
taloudesta.

Lahiliikuntapaikat.fi

• Verkkosivusto sisältää lasten ja nuorten lähilii-
kuntaympäristöjen kehittämistä tukevaa tieto- ja 
tukimateriaalia. 

• Kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Suomen 
Olympiakomitea. 

• Sisällöntuotannossa on tehty yhteistyötä ope-
tusministeriön, läänien liikuntatoimien, kuntien 
ja muiden paikallistoimijoiden sekä keskeisten 
välinevalmistajien kanssa.

Luontoon.fi

• Metsähallituksen ylläpitämältä sivustolta löytyvät 
ajantasaiset tiedot kansallispuistojen ja muiden 
Metsähallituksen retkikohteiden palveluista

• Hakupalvelusta voi etsiä kansallispuistoja sekä 
retkikohteita omien toiveiden pohjalta

Retkikartta.fi

• Metsähallituksen ylläpitämä maksuton kartta-
palvelu, josta voi hakea Metsähallituksen met-
sästys- ja kalastuskohteita sekä retkeilyyn sopivia 
kohteita ja palveluita.

• Sivustosta on tulossa vuonna 2020 uusi versio

Virkistys.info

• Sivusto esittelee Suomessa toimivan yhdeksän 
virkistysalueyhdistyksen toimintaa.

• Hakutoiminnalla voi etsiä omia tarpeita palvele-
vaa toimintaa.

http://Liikuntakaavoitus.fi
http://www.liikuntapaikat.fi
http://www.lahiliikuntapaikat.fi
http://Luontoon.fi
http://Retkikartta.fi
http://Virkistys.info


13

Ulkoilua ja luontoliikuntaa 
koskevat säädökset

Ulkoilun ja luontoliikunnan laaja-alaisuus havain-
nollistuu niitä koskevan lainsäädännön tarkaste-
lussa. Molempia alueita koskevia säädöksiä sisältyy 
lukuisiin lakeihin. Ulkoilulaki ei nimestään huo-
limatta ole niistä likikään tärkein. Suomen lain-
säädäntöön sisältyy paljon lakeja, jotka eri tavoin 
ohjaavat luonnon virkistyskäyttöä ja sen toimin-
taympäristöjä. (Eränkö, Kuisma-Sandgren, Rau- 
tiainen 2015)

Ulkoilulain voisi nimensä perusteella olettaa sää-
televän laajasti ulkoilua. Vuonna 1973 voimaan-
tullut laki on kuitenkin ylimalkainen, eikä vastaa 
ulkoilun kehittämistarpeita. Leirintäaluesäädösten 
osalta laki on uudistettu vuonna 1995. Ulkoilu-
laki säätelee ulkoilureittien ja valtion retkeilyaluei-
den perustamista sekä leirintäalueita. Ulkoilureitti 
voidaan lain mukaan perustaa yksityiselle maalle, 
jos siitä ei aiheudu huomattavaa haittaa kiinteis-
tölle. Reitin perustaminen ja kunnossapito on lain 
mukaan kuntien tehtävä. Kunta voi antaa tehtävän 
sopivaksi katsomalleen yhteisölle. Käytännössä reit-
tejä ei ole perustettu lain pohjalta, vaan sopimus-
teitse ilman ulkoilulaissa määriteltyä reittitoimi-
tusta. Leirintäalueverkosto on ollut kattava jo pit-
kään.

Valtion retkeilyalueitakaan ei ole perustettu 20 
vuoteen. Suomessa on viisi ulkoilulailla perustettua 
valtion retkeilyaluetta. Evon, Ison-Syötteen, Kylmä-
luoman, Oulujärven ja Ruunaan retkeilyalueiden 
yhteispinta-ala on 242 neliökilometriä. Alueet ovat 
Metsähallituksen hallinnassa. Lisäksi Metsähallitus 
on perustanut Napapiirin ja Inarin retkeilyalueet. 
Retkeilyalueita, kuten Teijon ja Hossan alueet, on 
myös muutettu kansallispuistoiksi.

Luonnonsuojelulaki sallii kansallispuistoissa ja 
luonnonpuistoissa alueen perustustarkoitusta vaa-
rantamattoman opastustoiminnan, retkeilyn ja 
alueeseen tutustumisen, joita palveleva rakenta-
minen on sallittua. Marjojen ja sienten keruu sekä 
onginta ja pilkkiminen ovat yleensä sallittuja. Laki 
metsähallituksesta määrittelee luonnon virkistyskäyt-
töön liittyvien luonto- ja retkeilypalvelujen tuotta-
misen sekä kulttuuriomaisuuden vaalimisen kuu-
luvan Metsähallituksen tehtäviin. Metsähallituk-

sen on toiminnassaan otettava huomioon luonnon 
virkistyskäytön vaatimukset. Se hallinnoi ja hoitaa 
lain nojalla kaikkia luonnonsuojeluun ja retkeilyyn 
varattuja valtion omistamia alueita.

Vuonna 2015 voimaantulleen liikuntalain mu- 
kaan kuntien tehtävänä on edistää liikuntaa paikal-
listasolla ja luoda sille edellytykset. Lain peruste-
luissa korostetaan, että päämäärän saavuttamiseksi 
tarvitaan eri hallinnonalojen yhteistyötä. Maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaan maankäytön suun-
nittelussa on varattava riittävästi maata virkistysalu-
eita ja ulkoilureittejä varten. Maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaan kuntien tehtävänä on järjestää ja 
varata riittävästi virkistys-alueita kaikilla kaavata-
soilla. Laissa tai hallituksen esityksessä ei kuiten-
kaan anneta ohjeita tai määreitä kuvaamaan sitä, 
mikä on riittävää. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (9 §) kaa-
vaa laadittaessa on selvitettävä ympäristövaikutuk-
set, joihin kuuluvat myös yhdyskuntataloudelli-
set, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. 
Rakentamisen ohjauksen tavoitteena on mm. edis-
tää “hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveelli-
sen, turvallisen ja viihtyisän sekä sosiaalisesti toimivan 
ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön aikaansaa-
mista”. Maakunta-, yleis- ja asemakaavoissa (28 §,  
39 §, 54 §) on kiinnitettävä erityistä huomiota mm. 
maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön 
vaalimiseen sekä virkistykseen soveltuvien alueiden 
riittävyyteen. Yleiskaavan osalta on otettava huo-
mioon myös kevyt liikenne ja mahdollisuudet tur-
valliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta 
tasapainoiseen elinympäristöön. Kuntatasolla ase-
makaavan merkitys on keskeinen:

”Asemakaava on laadittava siten, että luodaan 
edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle 
elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuu-
delle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua 
ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä 
niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaa-
voitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on 
oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistyk-
seen soveltuvia alueita.”
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Vesilaki takaa vesialueiden yleiskäyttöoikeuden. 
Rikoslaissa on jokamiehenoikeuksia koskevia sää-
döksiä. Järjestyslaki säätelee puistojen ja virkistys- 
alueiden haltijoiden oikeuksia. Kuluttajaturvalli-
suuslaissa on määritelty ulkoilupalveluiden tarjoa- 
jien kuluttajavastuu. Kokoontumislaki koskee jär-
jestettyjä tilaisuuksia. Yksityistielaki antaa oikeu-
den käyttää teitä ulkoilua varten.

Moottoriajoneuvon käyttöä maastossa säätelee 
maastoliikennelaki. Maastossa ajaminen (5 §) vaatii 
maanomistajan luvan. Jäällä ja moottorikelkkarei-
teillä saa ajaa ilman erillistä lupaa. Maastoliikenne-
lain (4 §) mukaan vaikeasti liikuntavammaisen hen-
kilön ja hänen saattajansa liikkumiseen maastossa 
moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei tarvita maan-
omistajan lupaa. Oikeus liikkua maastossa mootto-
rikäyttöisellä ajoneuvolla osoitetaan Liikenteen tur-
vallisuusviraston (Trafi) tai ELY-keskuksen myöntä-
mällä luvalla.

Ulkoilun ja luontoliikunnan 
laajempi laillisuusperusta

Vuonna 2000 voimaantulleen perustuslain (16 §) 
mukaan ”Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan 
kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen 
mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa 
mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehit-
tää itseään varallisuuden sitä estämättä”. Lain perus-
teluissa sivistyksellisiin perusoikeuksiin määritellään 
kuuluviksi myös liikunnan ja muun ruumiinkult-
tuurin harjoittaminen.

Kuntalain mukaan ”kunta edistää asukkaidensa 
hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjes-
tää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti 
ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla” (1 §). Hyvin-
vointi merkitsee kuitenkin eri ihmisille eri asioita. 
Liikunta on kunnan näkökulmasta joka tapauksessa 
hyvinvointipolitiikan väline, joka vaikuttaa myön-
teisesti kuntalaisten työkykyyn ja terveyteen. Kun-
nan on pyrittävä tarjoamaan asukkailleen palveluita 
ja edistämään heidän hyvinvointiaan mahdollisim-
man tasa-arvoisesti, mikä vaatii kaikkien hallinnon- 
alojen yhteistyötä.

Kansanterveyslaki (2004) määrittää kunnille vas-
tuun asukkaidensa terveyden edistämisestä. Tervey-
denhuoltolain (2010) mukaan kunnan tehtävänä on 
seurata asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia, nii-
hin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin ja kunnan 
hyvinvointipalveluissaan toteuttamien toimenpitei-

den vaikutuksia. Kunnan on laadittava kerran val-
tuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus. Sen 
eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kunnan on teh-
tävä yhteistyötä muiden alueellaan toimivien julkis-
ten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyl-
listen yhteisöjen kanssa.

Ulkoilulaki kaipaa uudistusta
Luonnon virkistyskäyttöä ja ulkoilu koskevat lait 
eivät muodosta kokonaisuutta, joka tukisi ulkoi-
lun edistämistä kokonaisvaltaisesti. (Eränkö, Kuis-
ma-Sandgren, Rautiainen 2015) Tilannetta paran-
taisi ulkoilulain uudistaminen. Suomen Latu 
julkaisi 2015 selvityksen ulkoilulain uudistustar-
peista. Laista puuttuu esimerkiksi liikuntalakiin 
sisältyvä tarkoituspykälä, joka avaisi lain merki-
tystä. Ulkoilulain soveltamisalaan eivät kuulu myös-
kään rahoitus tai valtion hallinnon tai viranomais-
ten ulkoiluun ja luonnon virkistyskäyttöön liittyvät 
tehtävät. Virkistysalueista ulkoilulain soveltamis-
alaan kuuluvat vain valtion retkeilyalueet.

Vuonna 2000 voimaantullut perustuslaki on 
laajentanut kansalaisten perusoikeuksia. Myös jul-
kishallintoon kohdistuu kasvavia odotuksia ulkoi-
lun edellytysten turvaamiseksi. Suomen Latu esitti 
2015 ulkoilulain muokkaamista liikuntalain suun-
taan kirjaamalla uudistettuun lakiin tavoitteet ja 
määrittelemällä valtion ja kuntien vastuut ulkoilun 
kehittämisessä. Selvityksessä ehdotetaan ulkoilureit-
tien ja virkistysalueiden määrittelemistä liikuntalain 
tarkoittamiksi liikuntapaikoiksi, jolloin ne tulisivat 
valtion liikuntapaikka-avustusten piiriin. Jokamie-
henoikeudet ovat toimivia, eikä niitä ole tarpeen 
sisällyttää ulkoilulakiin. Sen sijaan oikeuksien laa-
juudesta ja sisällöstä tarvitaan jatkuvasti  tiedotusta.

Liikuntalaki on luonteeltaan puitelaki, jossa 
ei määritellä tarkasti kuntien velvoitteita liikun-
nan järjestämisessä. Kunnan on luotava edelly-
tyksiä asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikun-
tapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistä-
vää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, 
tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seu-
ratoiminta ja rakentamalla ja ylläpitämällä liikun-
tapaikkoja. Kuntalain nojalla kunnan tulee kuulla 
asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätök-
sissä sekä osana terveyden ja hyvinvoinnin kehit-
tämistä arvioida kunnan asukkaiden liikunta- 
aktiivisuutta. 
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Ulkoilulain uudistamistarvetta korostaa se, 
et tä Suomi on muuttunut paljon lain säätämisen 
jäl keen. Taajamat kasvavat ja tiivistyvät samaan 
aikaan kun maaseutu autioituu. Myös maan eri 
osien väliset erot esimerkiksi väestörakenteessa kas-
vavat. Kaikki tämä vaikuttaa ulkoilun luonteeseen. 
Ulkoilutavat ja -harrastukset ovat myös muuttu-
neet. Arjen virkistysalueiden osalta on korostunut 
helppo saavutettavuus ja läheinen sijainti. Toisaalta 
monet 1980-luvulla rakennetut ylikunnalliset rei-

tit ovat jääneet unholaan etenkin, jos niiden var-
rella ole vetovoimaisia luontokohteita. 

Selvitys korostaa lakiuudistuksen ohella tarvetta 
vahvistaa eri ministeriöiden välistä luonnon virkis-
tyskäyttöä koskevaa yhteistyötä. Toimenpide-eh-
dotuksiin sisältyvät myös valtioneuvoston luon-
non virkistyskäyttöä ja luontomatkailua koskevan 
periaatepäätöksen (VILMAT) uudistaminen val-
tion toimenpiteiden osalta, ympäristöministeriön 
virkistysalueiden suunnitteluohjeiden uudistami-

Jokamiehenoikeudet käytännössä 2019

Jokamiehenoikeudet antavat Suomessa laajat 
mahdollisuudet ulkoilla ja liikkua luonnossa kenen 
tahansa omistamalla maalla ja myös vesistöjä pit-
kin, ellei oikeutta ole lainsäädännössä tai muutoin 
rajoitettu. Jokamiehenoikeudet eivät ole voimassa 
esimerkiksi pihapiirissä, viljelysmailla, luonnonsuo-
jelualueilla, puolustusvoimien hallinnassa olevilla 
alueilla ja rajavyöhykkeellä. Maastoon saa myös 
leiriytyä. Oikeudet koskevat kaikki Suomessa asuvia 
ja oleskelevia. Avotulenteko vaatii maanomistajan 
luvan. 

Maastossa saa liikkua jalan, hiihtäen, pyöräillen 
ja ratsastaen. Jokamiehenoikeus kattaa myös yk-
sityisteillä kulkemisen omin voimin tai ratsain. Jos 
ratsastus tai muu jokamiehenoikeuteen perustuva 
liikkuminen aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa 
maanomistajalle, siitä on sovittava maanomistajan 
kanssa. Järjestyslaki kieltää ratsastuksen kuntopo-
lulla, yleiseen käyttöön kunnostetulla ladulla ja 
urheilukentällä.

Jokamiehenoikeudet luovat Suomessa luonnossa 
liikkumisen, luonnon virkistyskäytön, luontomat-
kailun ja luonnontuotteiden keruun perustan. 
Ne mahdollistavat hyvin monenlaisen luonnossa 
liikkumisen: hiihdon, kävelyn, lintubongauksen, 
lumikenkäilyn, maastopyöräilyn, marjastuksen, 
melonnan, polkujuoksun, retkiluistelun, sienestyk-
sen, soudun ja vaeltamisen. Jokamiehenoikeudet 
pohjautuvat sekä tapaoikeuteen että lainsäädän-
töön. Hyväksyessään ulkolain vuonna 1973 edus-
kunta liitti siihen seuraavan ponnen:

”Hyväksyessään lain eduskunta toteaa, että 
maamme kansalaisille ikimuistoisista ajoista alkaen 
kuuluneet maan ja veden yleiskäyttöoikeudet, jo-
kamiehenoikeudet, säilyvät sellaisina, jollaisiksi ne 
ovat yleisesti hyväksytyn maan tavan ja erinäisten 

lainsäännösten varassa muotoutuneet, vaikka näistä 
ei ole ulkoilulakiin säännöksiä otettukaan. Eduskunta 
edellyttää, että hallitus huolehtii siitä, että yhteiskun-
tasuunnittelu, rakentaminen ja maankäyttö järjeste-
tään niin, että mahdollisuudet jokamiehenoikeudella 
tapahtuvaan luonnon virkistyskäyttöön säilytetään 
ja taataan.” (Eränkö, Kuisma-Sandgren, Rautiainen 
2015)

Lainsäädännössä on joitakin jokamiehenoikeuk-
sia tarkentavia säädöksiä. Luonnonsuojelulaki (36 
§) kieltää jokamiehenoikeuden perusteettoman 
rajoittamisen esimerkiksi kulkemista tai rantautu-
mista koskevilla kieltotauluilla. Suojelualueilla joka-
miehen oikeuksia tarkennetaan luonnonsuojelulain 
lisäksi alueiden perustamissäädöksillä ja järjestys-
säännöillä. Rikoslaki (28 luku 11 §) kieltää mm. 
toisen piha-alueen käytön kulkutienä. Siinä on 
myös erikseen todettu (28 luku, 14 §), että rau-
hoittamattomien kukkien, marjojen ja sienten sekä 
maahan pudonneiden risujen ja käpyjen keruu on 
sallittu. Sen sijaan jäkälän ja sammalen otto vaatii 
maanomistajan luvan. Roskaaminen on kielletty 
jätelain (8 luku 72 §) nojalla. Jätelaki (8 luku 73 §) 
velvoittaa myös roskaajan siivoamaan jälkensä.

Vesilain (2 luku 3§) mukaan on sallittua liikkua 
vesistöä pitkin tai jäällä. Tilapäiseen ankkurointiin 
ei tarvita lupaa. Myös uiminen on sallittua. Vesillä 
liikkuja voi käyttää ranta-alueita lepoon ja virkistäy-
tymiseen siellä, missä liikkuminenkin on sallittua. 
Lintujen ja muiden eläinten pesintää ei saa häiritä.

Maksuttomien luontoliikuntapaikkojen käsitetään 
usein kuuluva jokamiehenoikeuksien piiriin. Ne 
palvelevat myös matkailutoimintaa. Kyse ei ole 
jokamiehenoikeudesta vaan siitä, että yhteiskunta 
on päättänyt antaa reitit ja palvelut kaikkien käyt-
töön maksutta.
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nen ja kuluttajaturvallisuussäännösten soveltamisen 
yhtenäistäminen ulkoilupalveluiden osalta. Suosi-
tuksiin sisältyy myös ulkoilututkimuksen turvaami-
nen sekä valtion retkeilyalueita koskevan kehitys-
ohjelman laatiminen. (Eränkö, Kuisma-Sandgren, 
Rautiainen 2015)

Liikuntalaista saatujen kokemusten perusteella 
voidaan sanoa, että ulkoilua ei suoranaisesti lisätä 
lainsäädännöllä. Sen avulla voidaan kuitenkin vai-
kuttaa ulkoilun määrään ja olosuhteisiin etenkin 
pitemmällä aikavälillä. Liikuntalakikaan ei itses-
sään saanut kaikkia suomalaisia liikkumaan, mutta 
se on vaikuttanut merkittävästi olosuhteiden kehit-
tämiseen ja asenteiden muuttumiseen.

Esteettömyys ulkoilussa ja 
luontoliikunnassa 

Maankäyttö- ja rakennuslain (117 §) mukaan 
rakennushankkeissa on huolehdittava siitä, että 
rakennuksen ja sen piha- ja oleskelualueiden toteu-
tuksessa ”esteettömyys ja käytettävyys otetaan huo-
mioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten 
henkilöiden kannalta”. Esteetön kulku kotoa on kes-
keinen ulkoilun mahdollistaja.

Esteettömyyden vaatimus on johdettavissa laa-
jemmin YK:n vammaissopimuksesta, jonka pääpe-
riaatteena on syrjinnän ehkäiseminen. Luontolii-
kunnan näkökulmasta tärkeitä ovat etenkin esteet-
tömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvä sopimuksen 
9. artikla sekä kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyvä 
30. artikla. Artiklan 9 mukaan vammaisille hen-
kilöille on taattava yhdenvertainen pääsy fyysiseen 
ympäristöön ja yleisölle avoimiin tilaisuuksiin sekä 
maaseudulla että kaupungeissa. Artiklassa 30 mai-
nitaan yhdenvertainen mahdollisuus matkailupal-
veluiden käyttöön. (Suomen YK-liitto, 2015, s. 
29–32; 63–64.) 

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, 
Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) sekä Met-
sähallituksen Luontopalvelut toteuttavat vuosina 
2018–2020 Luonto kaikille -hankkeen. Hank-
keen tavoitteena on kehittää Päijät- ja Kanta-Hä-
meen luontomatkailukohteiden esteettömyyttä ja 
saavutettavuutta sekä auttaa alueella toimivia yri-
tyksiä tuotteistamaan ja markkinoimaan esteettö-
miä ja saavutettavia luontomatkailupalveluitaan. 
Tavoitteena on kehittää esteettömän luontomat-
kan sisällön katkeamatonta ketjua, johon kuuluvat 

ennakko informaatio, saatavuus, majoitus, ruokailut 
ja opastetut tai omatoimiset luontoretket.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 
koordinoi myös Esteetön eräpolku-hanketta yhteis-
työssä Metsähallituksen Luontopalvelujen ja Invali-
diliiton esteettömyyskeskuksen kanssa. Hankkeessa 
on tähän mennessä päivitetty ja täydennetty luon-
toreittien esteettömyyden kartoitusohjeita (Luon-
to-ESKEH), ja laadittu malli pitkien luontoreittien 
esteettömyyden ja saavutettavuuden kartoittami-
seen (Reitti-ESKEH Eräpolkuohjeet) ja raportoi-
miseen. Tarkoituksena on myös päivittää Luonto- 
ESKEH kartoittajien ohjeistus, sekä laatia Reit-
ti-ESKEH Eräpolkuohjeisiin kartoittajien opas.

Esteettömyys on huomioitu osassa luontokoh-
teissa, mutta toteutustapa vaihtelee. Joissakin koh-
teissa se tarkoittaa pyörätuolille soveltuvia WC-ti-
loja, toisissa liikuntarajoitteisille sopivia eripitui-
sia luontoliikuntareittejä. Lisäksi esteettömyys- ja 
saavutettavuustiedon yksityiskohtaisuus vaihte-
lee. Osassa kohteita on ilmoitettu, miten haastava 
esteetön reitti on pyörätuolilla liikkuvalle (helppo 
tai vaativa pyörätuolireitti), toisissa on kerrottu vain 
reitin pituus. 

Liikuntarajoitteiset eivät ole ainoa ryhmä, joka 
tarvitsee tietoa esteettömyydestä ja saavutettavuu-
desta. Luontokohteissa olisi tärkeä huomioida 
myös näkö- ja kuulorajoitteiset. Onko luontokes-
kuksissa huomioitu kuulorajoitteisia asentamalla 
tiloihin induktiosilmukka? Onko kohteiden opas-
teet suunniteltu siten, että näkörajoitteisten on hel-
pompi erottaa ne tummuuskontrastieroilla?

Luontoreittien ja -kohteiden esteettömyyden ja 
saavutettavuuden arvioimisessa tarvitaan järjestel-
mällisyyttä. Lisäksi mittareiden tulee olla yhteismi-
tallisia ja tiedon pitää olla käyttäjien helposti saata-
villa nettisivuilla sekä paikan päällä.

Metsähallitus suosittelee mm. seuraavia kohteita 
esteettömyysnäkökulmasta: Etelä-Konneveden kan-
sallispuisto, Laajalahden luonnonsuojelualue, Lan-
ginkosken luonnonsuojelualue, Leivonmäen kan-
sallispuisto, Liminganlahden luontokeskus, Napa-
piirin retkeilyalue, Nuuksion kansallispuisto, 
Paukaneva, Seitsemisen kansallispuisto ja Teijon 
kansallispuisto. Yhteensä Luontoon.fi-sivustolta 
löytyy 74 esteetöntä kohdetta. 

https://www.luontoon.fi/etela-konnevesi
https://www.luontoon.fi/etela-konnevesi
https://www.luontoon.fi/laajalahti
https://www.luontoon.fi/langinkoski
https://www.luontoon.fi/langinkoski
https://www.luontoon.fi/leivonmaki
https://www.luontoon.fi/leivonmaki
https://www.luontoon.fi/liminganlahdenluontokeskus
https://www.luontoon.fi/napapiiri
https://www.luontoon.fi/napapiiri
https://www.luontoon.fi/nuuksio
https://www.luontoon.fi/paukaneva
https://www.luontoon.fi/seitseminen
https://www.luontoon.fi/teijo
https://www.luontoon.fi/teijo
http://Luontoon.fi
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Monen ministeriön asia

Ulkoilun ja luontoliikunnan hallinto on ministe-
riötasolla kevyt ja hajautunut. Ulkoilun ja luonto-
liikunnan kanssa ovat tekemisissä liikenne- ja vies-
tintä-, maa- ja metsätalous-, opetus- ja kulttuuri-, 
työ- ja elinkeino- ja ympäristöministeriöt. Ulkoilu 
ja/tai luontoliikunta ulottuvat muun muassa lii-
kenteeseen, luonnonsuojeluun, matkailuun, met-
sien käyttöön, opetukseen, rakentamiseen ja tervey-
teen. Sirpaloituminen on johdattanut ministeriöt 
yhteistyöhön ja etsimään yhteistä toimintapohjaa. 
Liikunnan ja liikkumisen lisäämisessä on puhuttu 
poikkihallinnollisuuden lisäämistarpeesta. Ulkoi-
lussa ja luontoliikunnassa yhteistyö on syntynyt 
käytännön tarpeista ja välttämättömyyden pakosta.

Missään ministeriössä ulkoilu ja luontoliikunta 
eivät ole suuressa roolissa, eikä niiden edistäminen 
suoranaisesti kuulu yhdenkään ministeriön ydin-
tehtäviin. Ministeriöt lähestyvät asiaa oman hallin-
nonalansa näkökulmasta. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriössä päähuomion saavat liikunta ja urheilu. 
OKM avustaa mm. liikuntapaikkarakentamista ja 
siten sen vastuulla ovat myös ulkoilureittien valtio-
navustukset. Liikuntapaikkarakentamisen rahoitus-
järjestelmään pienet ulkoilua palvelevat hankkeet 
eivät kuitenkaan ole soveltuneet. 

Liikkuva koulu -hankkeessa ulkoilulla ja luon-
toliikunnalla on ollut melko merkittävä rooli. Lii-
kunnallisen elämäntavan valtakunnallisista kehittä-
misavustuksista on tuettu luontoliikuntaa. Tukea on 
saanut esimerkiksi Metsähallituksen Polku luontoon 
-hanke, joka on päätynyt huhtikuun lopussa 2019. 
OKM avustanut myös ulkoilun ja luontoliikunnan 
tutkimusta. Kohteina ovat olleet mm. ympäristön 
vaikutus liikkumiseen ja luontoympäristön merkitys 
liikunta-aktiivisuuden edistäjänä Suomessa.

Liikuntapaikkarakentamiseen myönnetyistä avus- 
tuksista pääosa on suuntautunut 1960-luvulta läh-
tien kilpaurheilua ja säännöllisesti liikuntaa har-
rastavia palvelevien sisäliikuntatilojen rakentami-
seen. Niillä on laaja käyttäjäkunta, mutta käyte-
tyimpiä liikuntapaikkoja ovat kevyen liikenteen 
väylät, lähiulkoilureitit ja metsät. Runsas kolman-
nes aikuisväestön vapaa-ajan liikunnasta tapahtuu 
luontoympäristössä, neljännes kodin pihapiirissä, 
neljännes rakennetussa ulkoympäristössä ja vain 14 

prosenttia sisäliikuntatiloissa. Nuoret, kaupunkilai-
set ja hyvin koulutetut käyttävät eniten sisätiloja ja 
muita rakennettuja liikuntapaikkoja. Luontoympä-
ristössä liikkuvat eniten eläkeläiset. (Muutosta liik-
keellä 2013)

OKM:n yhteydessä toimiva Valtion liikuntaneu-
vosto (VLN) julkaisi keväällä 2014 Liikuntapaik-
karakentamisen suunta-asiakirjan, jossa linjataan 
rakentamistarpeita. Asiakirjassa mainitaan yhtenä 
kehittämiskohteena luonnon virkistyskäytön edistä-
minen: ”Luontoon liittyvää virkistyskäyttöä vaalitaan 
ja kehitetään ja ulkoilun olosuhteita sekä jokamie-
henoikeuksia edistetään.” Helmikuussa 2019 VLN 
esitti, että Kansallisen ilmansuojeluohjelman kes-
keisiksi toimenpiteiksi nostetaan kävelyn ja pyöräi-
lyn edistäminen sekä liikkumisolosuhteiden huomi-
oiminen osana kaikkea alue- ja maankäytön suun-
nittelua ja kaavoitusta. (VLN:n lausunto 28.1.2019 
Kansallisesta ilmansuojeluohjelmasta 2030.)

VLN ehdotti huhtikuussa 2019 uuteen halli-
tusohjelmaan poikkihallinnollisesti toteutettavaa ja 
resurssoitua liikkumisohjelmaa. Ulkoilua ja luonto-
liikuntaa koskettavat VLN:n kokoamista ministeri-
öiden ehdotuksista YM:n hallitusohjelmaan tarjo-
ama, kansallinen ulkoilun ja luonnon virkistyskäy-
tön edistämisohjelma ja LVM:n päävastuulla oleva 
kävelyn ja pyöräilyn edistäminen. Kokonaisuuteen 
kuuluu myös YM:n hallinnonalaan sisältyvä aktii-
visen liikkumisen edistäminen kaavoitus- ja raken-
tamisprosesseissa. YM:N ja LVM:n tavoitteet ovat 
mukana Rinteen hallitusohjelmassa. 

Yhtymäkohtia ulkoiluun ja luontoliikuntaan on 
lisäksi STM:n ja TEM:n hallitusohjelmatavoitteena 
esittämässä työkykyohjelmassa ja STM:n vastuulla 
oleva liikuntaneuvonnan ja liikunnan palveluketju-
jen kehittäminen osana elintapaohjausta. Ohjelmaa 
johtaisivat ministeritasoinen ohjausryhmä ja viran-
haltijoista koostuva johtoryhmä. (Valtion liikunta-
neuvoston hallitusohjelmatavoite)

Syksyllä 2018 valmistuneen Liikuntapoliittisen 
selonteon mukaan ”liikkumisen olosuhteet ovat koko-
naisuus, jossa rakennettu ja luontoympäristö sekä nii-
hin liittyvät palvelut mahdollistavat fyysisen aktiivi-
suuden”. Olosuhteisiin kuuluvat kävely- ja pyörätiet, 
leikkipaikat, erilaiset puisto- ja piha-alueet, raken-



18

nettu liikuntapaikkaverkosto, luontoympäristöön 
kytkeytyvät virkistys- ja ulkoilualueet sekä reitit ja 
rakentamaton luonto. Selonteossa korostetaan, että 
liikuntaa edistävään rakentamiseen liittyvät kävely- 
ja pyörätieverkoston jatkuva kehittäminen sekä 
luontoliikuntamahdollisuuksien parantaminen, joi-
den merkitys on keskeinen omatoimisen liikunnan 
kannalta. Myös kansallispuistolla on tärkeä merkitys 
terveyden edistämisessä ja luontomatkailun kehittä-
misessä. (Liikuntapoliittinen selonteko)

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) vastuulla 
on uusiutuvien luonnonvarojen kestävä ja moni-
puolinen käyttö, hoito, suojelu ja metsätalous. 
Ministeriön luonnon virkistyskäyttöyksikön tehtä-
viin kuuluvat mm. kala-, riista- ja porotalous. Se 
hallinnoi myös valtion retkeilyalueita. Ministeriö 
vastaa metsälaista ja laista metsähallituksesta. 

– Metsäpolitiikassa on ollut pitkään laaja hyvin-
voinnin käsite, kestävää hyvinvointia monimuotoisista 
metsistä. MMM lähtee päällekkäiskäytön periaat-
teesta. Pitäisi pyrkiä optimoimaan eri käyttömuotoja 
niin, että niistä saatava hyvinvointi olisi mahdollisim-
man suuri. Sitä kautta ulkoilu ja virkistyskäyttö pitää 
sovittaa yhteen muiden käyttömuotojen kanssa niin 
että kansalaiset saisivat luontoympäristöstään hyvin-
vointipalveluja, määrittelee neuvotteleva virkamies 
Ville Schildt.

MMM:n Metsä 2025 -strategian helmikuussa 
2019 hyväksytyn päivityksen mukaan kauden 
aikana ”metsien virkistyskäyttö ja terveysvaikutuk-
set kasvavat ja metsät ovat kaikkien saavutettavissa”. 
Hyvinvointi- ja terveysvaikutuksiin kohdistuvien 
odotusten toteutumista tukevat helppo pääsy met-
sään ja jokamiehenoikeudet: 

”Metsän tai viheralueen läheisyys tasaa sosioeko-
nomisia terveyseroja. Metsien saavutettavuuden 
kannalta avainasemassa ovat lähimetsät, hyvät 
reittiverkostot ja niiden ulkoilu- ja retkeilyraken-
teet sekä informaation saatavuus. Suuri osa virkis-
tyskäytöstä tapahtuu tavallisissa talousmetsissä ja 
Metsähallituksen normaaleissa monikäyttömetsissä. 
Kehittämällä valtion retkeilyalueiden ja kansal-
lispuistojen käyttöä lisätään metsien virkistys- ja 
hyvinvointivaikutuksien saavutettavuutta suurem-
mille, palveluita käyttäville ryhmille.”

MMM:n strategisista hankkeista virkistyskäyttöön 
liittyvät talousmetsien luonnonhoito ja metsäluon-
non monimuotoisuus, metsätiet ja metsien saavu-
tettavuus ja luontomatkailu, luonnontuoteala ja 
luontoon perustuvat muut palvelut. Talousmetsien 
luonnonhoitoa on tarkoitus kehittää osana metsän-
hoitoa niin, että luonnon monimuotoisuus, vesien-
suojelu, riista-, virkistyskäyttö- ja maisema-arvot, 
kulttuuriperintö sekä muut ekosysteemipalvelut 
otetaan huomioon paremmin. Luonnonhoitotyöt 
pyritään yhdistämään metsätaloustöihin.

Ensisijaisesti puuraaka-aineen hankintaa ja met-
sänhoitoa palvelevat metsätiet ovat niin virkistys-
käytön kuin luontomatkailun kannalta tärkeitä. 

Onko hallinto sirpaleista?  
Riippuu katsojasta.
Luonnon virkistyskäyttöä ja ulkoilua koskeva vas-
tuunjako on epäselvä eri ministeriöiden välillä eri-
tyisesti alalla toimivien järjestöjen, yritysten sekä 
kansalaisten silmissä. Yhden toimijan näkökul-
masta kenttä näyttää hajanaiselta. Tämä tuli ilmi 
myös Kaskas-median syksyllä 2018 toteuttamissa 
ulkoilun ja luontoliikunnan hallintoa koskeneissa 
haastatteluissa. 

Ministeriöistä katsottuna tilanne ei näytä yhtä 
sekavalta. Itse asiassa sektorilähtöisyys perustuu 
valtionhallinnon pitkään perinteeseen. Ylitarkasta-
ja Mari Miettinen (STM) muistuttaa, että ulkoilu 
ja luontoliikunta ei ole ainut sektorirajat ylittävä 
kokonaisuus. 

 – Se voi olla myös mahdollisuus, joka voi lisätä 
volyymia, kun asiaa viedään usealta hallinnonalalta 
eteenpäin, sanoo Miettinen. 

Erityisasiantuntija Miliza Malmelin (YM) sanoo, 
että kaikkien ministeriöiden viranhaltijat ym-
märtävät tarpeen edistää liikuntaa ja liikkumista. 
Ulkoilu ja luontoliikunta ovat osa tätä kokonai-
suutta. Valtionhallinnon sisällä kyse on erilaisten 
tulokulmien yhdistämisestä ja suuntaamisesta 
kohti yhdessä määriteltyä tavoitetta.

– Jos asia koetaan tärkeäksi ja kaikki tahot hyöty-
vät siitä, niin yhteistyö toimii. Jos joku hallinnonala 
kokee, ettei asia ole niin tärkeä, niin tilanne on 
haasteellisempi, arvioi Miettinen.

Ympäristöneuvos Kaisa Mäkelä (YM) näkee, että 
niin kauan kuin hallinto perustuu ministeriöraken-
teeseen, niin ulkoilua ja luontoliikuntaa ei voida 
osoittaa yhden hallinnonalan vastuulle. Kukin 
sektori vastaa omasta roolistaan. Neuvotteleva 
virkamies Ville Schildt (MMM) kokee, että hallin-
nonalojen yhteistyö on parantunut viime vuosina: 
”On pyritty siiloutumisesta horisontaaliseen vuoro-
vaikutukseen”. 
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Metsien tiheä tieverkosto palvelee marjastajia, sie-
nestäjiä ja metsästäjiä. Kansalliseen metsästrate- 
giaan ehdotetussa Metsätiet ja metsien saavutetta-
vuus -hankkeessa on tarkoitus investoida virkistys-
käyttörakenteisiin ja maastoliikennereitteihin, tur-
vata kaupunkimetsien saavutettavuus maankäy-
tön suunnittelussa ja kehittää yhteistyötä kuntien 
kanssa. Hankkeeseen liittyy kansallispuistojen ja 
valtion virkistyskäyttöön varattujen alueiden pal-
veluvarustuksen sekä virkistyskäyttö- ja moottori-
kelkkareitistön korjausvelan purkaminen, joka vaa-
tii yhteistyötä LVM:n ja YM:n kanssa. Metsä 2025 
-strategian mukaan luontomatkailun, metsien ter-
veys- ja hyvinvointipalveluiden ja luonnontuotealan 
toimintaedellytyksiä sekä yhteistyötä metsäsektorin 
kanssa on määrä kohentaa. (Kansallinen metsästra-
tegia 2025 – päivitys. Valtioneuvoston periaatepää-
tös 21.2.2019)

Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) hallinnon- 
alaan kuuluvat valtion tieverkkoon liittyvät kevyen 
liikenteen väylät, jotka ovat liikunnan ja ulkoilun 
kannalta tärkeitä. LVM vastaa myös veneilyn olo-
suhteista. Ministeriön tavoitteisiin kuuluu liiken-
teen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen kestä-
viä liikkumistapoja ja joukkoliikennettä lisäämällä. 
LVM:n vuonna 2010 hyväksytyn Kävelyn ja pyö-
räilyn strategian mukaan ”kestävässä yhdyskunnassa 
kävellään ja pyöräillään paljon”. Lihasvoimin tapah-
tuvan liikkumisen ja joukkoliikenteen osuuden kul-
kutavoista oli tavoitteena nousta 2010-luvulla 32 
prosentista 35–38 prosenttiin, mikä ei kuitenkaan 
toteutunut. Tavoitetta on perusteltu keskustojen 
elävöitymisellä, lähipalveluiden käytön lisääntymi-
sellä, ilmastotavoitteilla ja liikennemelun vähenty-
misellä. Lisäksi pysäköintiin ja liikennealueisiin tar-
vitaan vähemmän tilaa, jos autoliikenne vähenee.

Kävelyn ja pyöräilyn kasvupotentiaali on suu-
rin erikokoisissa taajamissa ja kaupunkiseuduilla. 
Vaikeinta on strategian mukaan muuttaa ihmisten 
omaksumia liikkumistapoja ja asenteita. Kannusti-
mina ovat muun muassa mahdollisuus liikuntaan ja 
sen tuomaan virkistykseen, terveyden paraneminen 
ja elämyksellisyys.

”Tieliikenteen energiankulutusta ja kasvihuone-
kaasupäästöjä vähennetään vaikuttamalla ihmis-
ten liikkumistarpeeseen, kulkutapavalintoihin ja 
liikennesuoritteeseen muun muassa liikenteen ja 
maankäytön suunnittelua kehittämällä sekä lii-

kenteen kysyntää ohjaamalla. Ihmisten liikkumi-
seen on mahdollista vaikuttaa erityisesti kaupunki-
seuduilla, jossa välimatkat ovat usein kohtuullisia 
myös kävelyä ja pyöräilyä ajatellen ja joukkolii-
kenteen järjestäminen taloudellisesti mielekkäällä 
tavalla mahdollista.” 

LVM:n ympäristöstrategian tavoitteena on ohjata 
ihmisiä siirtymään kestäviin liikkumistapoihin ja 
vähentämään yksinautoilua. Liikkumisen ohjaus-
keinoista korostuvat tiedottaminen ja markki-
nointi. Ohjaustoiminnan sai vuonna 2010 minis-
teriön osoittamana vastuulleen Liikennevirasto, 
joka ostaa suurimman osan työstä Motiva Oy:ltä. 
(LVM: Kävelyn ja pyöräilyn strategia 2020. Liiken-
teen ympäristöstrategia 2013–2020.)

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimista ul- 
koilua ja luontoliikuntaa koskettavat energiate-
hokkuus ja matkailu. TEM:n liikennejärjestelmän 
energiatehokkuuden parantamista käsittelevän stra-
tegian mukaan ”huolehditaan liikenteen ja maan-
käytön yhteensovittamisesta sekä kävelyn, pyöräilyn 
ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä erityisesti 
kaupunkiseuduilla”. Energiatehokas liikennejärjes-
telmä perustuu toimivaan ja tiiviiseen yhdyskunta-
rakenteeseen. Sekä joukkoliikenteen järjestäminen 
että kävelyn ja pyöräilyn edistäminen vaativat tuek-
seen tiivistä yhdyskuntarakennetta sekä liikenteen 
ja maankäytön yhteensovittamista.

”Joukkoliikenteen ennakkoluuloton kehittäminen 
sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen parantaa 
paitsi liikenteen energiatehokkuutta, myös kau-
punkiliikenteen sujuvuutta, liikenneturvallisuutta 
ja ilmanlaatua. Valtion on tähän asti ollut hyvin 
vaikeaa osallistua kuntien kävelyä, pyöräilyä tai 
joukkoliikennettä edistävien hankkeiden toteutta-
miseen.”

TEM koordinoi myös poikkihallinnollisen Mini-
Matka-yhteistyöryhmän toimintaa. Ryhmän tavoit-
teena on ministeriöiden välinen tiedonvaihto. Se 
toimii yhtenä matkailustrategian toimeenpanijana. 
Käytännön matkailuedistäjänä toimii Visit Fin-
land, joka on Business Finlandin yksikkö. Visit 
Finland on tuottanut mm. luontoaktiviteettien 
kehittämisstrategian vuosille 2015–2018. Luonto 
ja vuodenajat ovat yksi Suomen matkailuvalteista. 
Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeena toteutetun 
Matkailu 4.0. -toimenpideohjelman yhtenä tavoit-
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teena on ollut vuosina 2018–2019 edistää luonto-
matkailua.

– Matkailun kannalta luonto ja luontoympäristö 
on yksi tärkeimpiä toimintaympäristöjämme. Luon-
tomatkailun edellytysten turvaaminen on keskeistä, 
sanoo johtava asiantuntija Sanna Kyyrä TEM:stä. 

Luonto on Kyyrän mukaan matkailulle tärkeä 
sekä tarjonnan että kysynnän näkökulmista. Luon-
toympäristö toimii erilaisten aktiviteettien ja inspi-
raation lähteenä. Monet matkailijat tulevat Suo-
meen luonnon takia. Matkailullisesti on tärkeää, 
että kansallispuistot ja retkeilyalueet ovat hyvässä 
kunnossa. Luontoarvojen ja matkailun yhteenso-
vittaminen ei ole helposti ratkaistavissa. Matkailu 
kuluttaa luontoa, kuten kaikki muukin ihmisen toi-
minta. Mahdollisimman vastuullinen ja ympäristöä 
säästävä toteutus on haasteellista. Matkailukeskus-
ten kehittäminen helpottaa haittavaikutusten hal-
lintaa ja tarjoaa kattavampia palveluja paikallisille. 

– Matkailijavirtojen hallinnasta puhutaan paljon 
ja luonnon kantokyvyn turvaaminen on tärkeää. Mat-
kailijavirtojen ohjaaminen edellyttää luontoon koh-
distuvaa rakentamista. Matkailijat ohjataan katso-
maan ja kokemaan luontoa tietyllä tavalla, kertoo 
Kyyrä.

Digitalisoituminen muuttaa osaltaan Kyyrän 
mukaan luontomatkailua. Tiedon oletetaan ole-
van mahdollisimman helposti saatavissa mobiili-
laitteilla. Esimerkiksi kansainvälisille matkailijoille 
suunnatuilla helppokäyttöisillä ja selkeillä kartta-
sovelluksilla on kysyntää, mutta ne voivat innostaa 
myös suomalaisia, jotka eivät muuten lähtisi kan-
sallispuistoon. 

Ympäristöministeriö (YM) tarkastelee ulkoilua 
ja luontoliikuntaa sekä luonnon että rakennetun 
ympäristön näkökulmista. Ministeriön vastuulla 
on luonnon virkistyskäyttö lukuun ottamatta val-
tion retkeilyalueita. Virkistyskäyttöön vaikuttavat 
myös maisemanhoito ja -suojelu, alueiden käytön 
suunnittelu ja alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä 
elinympäristöjen laadun kehittäminen. 

 – Jos ja kun ihmiset saadaan ulos ja luontoon liik-
kumaan, niin heidän ymmärryksensä ja käsityksensä 
siitä, mitä luonto on ja tarjoaa, paranee. Tämä vie 
välillisesti YM:n päämäärää kohti, määrittelee Miliza 
Malmelin.

YM:n strategian mukaan kaupunkiseutujen 
suunnittelun kehittäminen on oleellinen osa maan-
käyttö- ja rakennuslain uudistuksen valmistelua. 

Muun muassa ilmasto- ja kiertotalousnäkökulmat ja 
kestävän liikkumisen edellytykset otetaan huomioon 
valmistelussa. Kaupunkiluonnon terveys- ja hyvin-
vointivaikutukset on strategian mukaan sisällytet-
tävä osaksi yhdyskuntasuunnittelua. (Ympäristö- 
ministeriön strategia 2030)

Yksi vahvistuvista kehityssuunnista on kaupun-
kirakenteen tiivistäminen ja vanhojen alueiden täy-
dennysrakentaminen. Etenkin 1960-luvun lähiöt 
on rakennettu väljästi ja niiden täydennysrakenta-
minen on meneillään. Tämän on pelätty heiken-
tävän lähiulkoilumahdollisuuksia. Kaisa Mäkelän 
mukaan päämääränä on varmistaa, että elinympä-
ristössä on mahdollista liikkua käyttäen kestäviä 
kulkumuotoja, mikä vaatii palveluiden turvaami-
seksi tiivistä asumista.

– Yksi täydennysrakentamisen tavoite on saada 
kaupunkirakenteesta niin tiivis, että palvelut olisivat 
lähellä. Matkat päiväkoteihin, kouluihin ja kauppoi-
hin olisivat niin lyhyitä, että ne pystyttäisiin tekemään 
kestävillä kulkumuodoilla, sanoo Mäkelä. 

Täydennysrakentaminen ei sulje Mäkelän mu- 
kaan pois liikunnallista elämäntapaa, vaan muutok-
silla pyritään tukemaan omin voimin tapahtuvaa 
liikkumista lähiympäristössä. YM tekee yhteistyötä 
LVM:n kanssa kestävän liikkumisen edellytysten 
parantamiseksi. Tavoitteena on mm. yhdyskunta-
rakenteen muokkaaminen siten, että kohtuuhin-
taista asumista saadaan joukkoliikenteen vaikutus-
piiriin. Tämä tukee omin jaloin liikkumista, jolloin 
askeleita kertyy huomattavasti enemmän. 

– Liikuntaihmisillä olisi tarvetta asennekasvatuk-
seen. Muullakin kuin autolla voi tulla hallille tai ken-
tälle. Säädöksillä kulkumuotoihin on vaikea puuttua. 
Ei ketään voi kieltää tulemasta harjoituksiin autolla, 
toteaa Mäkelä.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa kan-
santerveydestä ja sen tehtävänä on edistää mm. ter-
veyttä, toimintakykyä ja sosiaalista hyvinvointia.  
STM:n ja OKM:n asettamana on toiminut vuo-
desta 2002 terveyttä edistävän liikunnan (TEHYLI) 
ohjausryhmä, jossa on edustus seitsemältä hallin-
nonalalta, järjestöistä ja tutkimuslaitoksista. Poh-
jan sen työlle loi valtioneuvoston periaatepäätös 
terveyttä edistävästä liikunnasta, joka on saanut jat-
kokseen erilaisia asiakirjoja. Viimeksi STM ja OKM 
ovat yhdessä valmistelleet vuoteen 2020 ulottuvat 
Muutosta liikkeellä!-linjaukset, joilla kannustetaan 
instituutioita ja organisaatioita omalla toiminnal-
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laan edistämään terveyttä ja hyvinvointia liikun-
nan avulla. 

TEHYLI-olosuhderyhmä edistää poikkihallin-
nollisesti valtionhallinnon eri sektoreiden ja olosuh-
deasiantuntijatahojen kesken arkiympäristön kehit-
tämistä kansalaisten terveysliikuntaan kannusta-
vaksi. Ryhmää koordinoivat Kunnossa kaiken ikää 
-ohjelma (KKI) ja OKM. Olosuhderyhmä pyrkii 
edistämään liikuntaa suosivien yhdyskuntaraken-
teiden ja elinympäristöjen syntyä, kehittämistä sekä 
saavutettavuutta. Tavoitteena on luoda edellytyksiä 
kansalaisten koko elämänkaaren mittaiselle liikun-
nalliselle elämäntavalle. Olosuhdeasioihin vaikutta-
minen on neutraalimpaa kuin yksilöiden käyttäyty-
misen muuttamiseen tähtäävä toiminta.

STM julkaisi 2010 suositukset liikunnan edis-
tämiseksi kunnissa. Liikuntatoimelle on osoitettu 
mm. seuraavat suositukset:
• Asuinalueiden suunnittelussa otetaan huo- 

mioon arki- ja lähiliikuntapaikat ja ne raken- 
netaan samanaikaisesti muun aluerakentami-
sen kanssa. 

• Kevyen liikenteen väylien suunnittelussa, to-
teutuksessa ja hoidossa mahdollistetaan väylien 
käyttö myös liikunnan harrastamisessa. Kevyen  

liikenteen väylät ja seutukunnan muu reitis-
tö muodostavat toimivan kokonaisuuden ja 
takaavat pääsyn laajemmille viher- ja ulkoilu- 
alueille. 

• Kunnan liikuntatoimi osallistuu aktiivisesti 
maankäytön, liikenteen ja ympäristön rakenta-
misen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Kunnassa teknisen toimen on suositusten mukaan 
varmistettava maankäytön suunnittelulla, että viher- 
alueet ja -reitit muodostavat yhtenäisen kokonai-
suuden, joka ulottuu kuntalaisten asuinalueilta kun-
tien rajat ylittäville ympärivuotisille ulkoilureittiyh-
teyksille. Niiden suunnittelussa otetaan huomioon 
erilaiset käyttäjäryhmät. Kevyen liikenteen väylät 
toteutetaan niin, että ne palvelevat kuntalaisten kes-
keisenä liikkumisympäristönä. Kaupunkiympäris-
tössä kaupunkipuistot, vapaat kenttäalueet ja muut 
asukkaille tärkeät hengähdyspaikat säilytetään osana 
kaupunkikuvaa. Arvokkaiden kulttuuri- ja luon-
nonperinnön ympäristöjen saavutettavuutta omin 
voimin liikkuen parannetaan. Kaavoituksella ja lii-
kennesuunnittelulla varmistetaan helposti saavutet-
tavat ja turvalliset liikkumisolosuhteet kouluihin ja 
työpaikoille. (Muutosta liikkeellä 2013)

Ministeriöiden keskeiset vastuualueet ulkoilussa ja luontoliikunnassa

Kohteet Näkökulma Keinot

Liikenne- ja viestintä-
ministeriö

Kevyen liikenteen väylät, 
tiet

Kestävää kehitystä edis-
tävä liikenne

Informaatio-ohjaus, 
rahoitus

Maa- ja metsätalous-
ministeriö

Retkeilyalueet, 
talousmetsät

Luonnon virkistyskäyttö Tulosohjaus (Metsä- 
hallitus), rahoitus,  
informaatio-ohjaus

Opetus- ja kulttuuri- 
ministeriö

Liikuntapaikat, 
lähiliikuntapaikat, 
liikkumisolosuhteet

Liikunnan, urheilun ja 
liikkumisen edistäminen

Rahoitus, informaatio- 
ohjaus (neuvonta ja op-
paat), tutkimus

Sosiaali- ja terveys- 
ministeriö

Koko yhteiskunta,  
erityisesti kunnat;  
sosiaalitoimi ja  
terveydenhuolto

Terveyttä ja hyvinvointia 
edistävä liikunta (TEHY-
LI-ohjausryhmä ja TEHY-
LI-olosuhderyhmä)

Informaatio-ohjaus, 
rahoitus

Työvoima- ja  
elinkeinoministeriö

Matkailuelinkeino,  
matkailukeskukset; 
rakennettu ympäristö

elinkeinotoiminta, luon-
tomatkailu osana matkai-
lua; energiatehokkuus

Rahoitus, maakuvatyö

Ympäristöministeriö Luonto; rakennettu 
ympäristö

Luonnossa liikkuminen, 
luonnonsuojelu, luonnon 
virkistyskäyttö; kaavoi-
tuksen ohjaus

Tulosohjaus (Metsä- 
hallitus), rahoitus,  
informaatio-ohjaus , 
kaavoituksen ohjaus, 
tutkimus
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Kunnat ja aluehallinto ulkoilussa ja 
luontoliikunnassa

Kunnat ovat Suomessa keskeisiä julkisten palve-
luiden tuottajia. Suomesta tuli 1990-luvulla kun-
tien rahoituslain uudistamisen jälkeen kunnallisval-
tio, jossa ihmisten elämään vaikuttavat päätökset 
tehdään suurelta osin paikallisesti. Samalla valtion 
suora ohjausvalta heikentyi oleellisesti. Kunnat 
saavat valtiolta liikuntatoimen menoihin asukas-
lukuun sidotun valtio-osuuden, jonka käytöstä ne 
voivat päättää itsenäisesti. Valtionosuus kattaa 2,9 
prosenttia kuntien liikuntatoimen yhteenlasketuista 
käyttömenoista. (www.kuntaliitto.fi/asiantuntija-
palvelut/opetus-ja-kulttuuri/liikuntapalvelut/kun-
tien-liikuntatoimen-voimavarat) 

Kuntien mahdollisuudet ylläpitää ja paran-
taa ulkoilu- ja luontoliikuntamahdollisuuksia ovat 
hyvin erilaiset. Erot tulivat selvästi ilmi vuonna 
2010 tehdyssä Sulka II -selvityksessä. Tilanne ei 
ole tästä ratkaisevasti muuttunut. Kuntien väliset 
erot ovat pikemminkin kasvaneet kuin kaventuneet 
2010-luvulla. 

Kuntien tilanteeseen ovat osaltaan vaikuttaneet 
organisaatiomuutokset. Päätöksenteossa liikunta- 
tai liikunta- ja urheilulautakunnat ovat kadonneet 
kunnista ja tilalle ovat tulleet yleensä toimintaken-
tältään laajemmat vapaa-ajanlautakunnat. Vastaa-
vasti kuntien organisaatioissa on yhdistelty toimi-
aloja. Liikunta ja urheilu ovat yleensä osa vapaa-
ajan- tai sivistystointa.  Pienissä kunnissa liikunta- ja 
ulkoiluasioista vastaavat yhdistelmävirkoja hoitavat 
viranhaltijat, joiden kiinnostus ja osaaminen eivät 
aina ole riittävän korkealla tasolla. Kaikissa kunnissa 
ulkoilumahdollisuuksien ylläpitopito vaatii yhteis-
työtä eri hallinnonalojen kanssa.

Kyvyssä järjestää ulkoilu- ja luontoliikuntapal-
veluja on suuria eroja kuntien välillä. Pienten kun-
tien niukat voimavarat hupenevat rakennettujen lii-
kuntapaikkojen kunnossapitoon ja peruskorjauk-
siin. Kuntatasolla ulkoilupalveluiden kehittäminen 
on liikuntarakentamisen tapaan helpointa keskisuu-
rissa kunnissa, joissa on henkilö- ja talousresursseja, 
mutta organisaatio ei ole liian suuri. Suurten kun-
tien on puolestaan halutessaan mahdollista toteut-
taa laajojakin hankkeita. Parhaimmillaan kunnan 
hallintokuntien välinen, kolmannen sektorin kanssa 

tehtävä ja seudullinen yhteistyö on erittäin hyvää. 
(Vrt. Kokkonen & Pyykkönen 2018)

Kaavoituksessa on maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaan otettava virkistyskäytön tarpeet huomioon. 
Kaavoituksen käytännön toteuttajina kunnat mää-
rittelevät myös ulkoilun ja osin myös luontolii-
kunnan edellytykset. Kunnista kuitenkin riippuu, 
miten ne huomioivat kaavoituksessa ulkoilun ja 
luontoliikunnan. Niiden voimavarat eroavat tässä-
kin suhteessa toisistaan suuresti. STM:n Muutosta 
liikkeellä (2013) tiivistää valtionhallinnon toive- 
tilan:

”Yhdyskuntarakennetta, kaavoitusta, kevyen 
liikenteen olosuhteita ja liikuntapaikkoja tulee 
kehittää terveyttä edistävää liikuntaa suosiviksi. 
Turvalliset, esteettömät ja viihtyisät arjen ym-
päristöt ja niiden kunnossapito mahdollistavat 
kaikkien ikäryhmien liikkumisen. Hyvin hoidetut 
ja saavutettavat viheralueet, kuten pihat, puistot 
ja ulkoilureitit kannustavat ihmisiä liikkumaan 
istumisen sijasta.”

Kunnat ovat avainasemassa ulkoilun ja luontolii-
kunnan toteuttajina. Niiden ulkoilupaikkojen tilaa 
selvittäneen Sulka II -hankkeen mukaan kunnissa 
on sinänsä runsaasti virkistysalueita ja ulkoilupaik-
koja. Ylläpidon taso kuitenkin vaihtelee, eivätkä 
alueiden kunto tai ulkoilua tukevat rakenteet aina 
vastaa käyttötarkoitusta. Mikäli ulkoilu ja ulkoi-
lualueet on sisällytetty kunnan strategiaan, niin nii-
den kehittäminen on johdonmukaisempaa. Kun-
tien tietoisuus liikunnan ja ulkoilun merkityksestä 
on vahvistunut 2010-luvulla. Yhä useammat kun-
nat ovat laatineet liikuntastrategian tai laajemman 
hyvinvointistrategian, joissa on yleensä tarkasteltu 
myös ulkoilua ja luontoliikuntaa osana liikkumisen 
lisäämispyrkimyksiä.

http://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/opetus-ja-kulttuuri/liikuntapalvelut/kuntien-liikuntatoimen-voimavarat
http://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/opetus-ja-kulttuuri/liikuntapalvelut/kuntien-liikuntatoimen-voimavarat
http://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/opetus-ja-kulttuuri/liikuntapalvelut/kuntien-liikuntatoimen-voimavarat


23

Kunnilla iso vastuu kävely- ja pyöräilyolojen kehittämisessä

Kuntien merkitys on ratkaiseva kävelyn ja pyöräilyn 
lisäämisessä. Suomalaiset tekivät vuonna 2016 
kertoina mitattuna 30 prosenttia matkoistaan jalan 
tai pyörällä. Jalkaisin matkoista taitettiin 22 pro-
senttia ja pyörällä 8 prosenttia. Jalankulkumatkojen 
keskipituus oli 1,6 kilometriä ja pyöräilymatkojen 
3,3 kilometriä. Pyöräilyn osuus on korkein Oulun 
seudulla, jossa tehdään 16 prosenttia matkoista 
pyöräillen. Koko maan keskiarvo on 8 prosenttia. 
Kokonaismatkasuoritteesta kevyen liikenteen osuus 
on neljä prosenttia (3,1 miljardia kilometriä). Ke- 
vyen liikenteen osuus on pysynyt ennallaan 2000- 
luvulla.

Kävelyn ja pyöräilyn lisäämistoimet eivät näytä 
purreen toivotulla tavalla. Toisaalta niiden voi olet-
taa katkaisseen 1990-luvulla alkaen liikunnallisten 
kulkutapojen vähenemisen. Jalankulku ja pyöräily 
ovat käteviä, nopeita ja ekologisia kulkumuotoja. 
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä tarvitaan usei-
den hallinnonalojen yhteistyötä, jonka tuloksena 
kaikki hyötyvät: liikunta lisääntyy, terveys paranee, 
liikenneruuhkat ja ilmansaasteet vähenevät, kou-
lulaisten oppimisedellytykset paranevat ja työnte-
kijöiden työkyky ja tehokkuus kasvavat. Yhdyskun-
tarakennetta kehitettäessä onkin varmistettava, 
että peruslähipalvelut voidaan saavuttaa kävellen 
ja pyöräillen. Kävelyn ja pyöräilyn lisäämistä tukee 
niiden helppo yhdistettävyys osaksi pitempää työ-
matkaa. Koulumatkojen osalta keskeistä on turvalli-
suuden parantaminen.

Vaikka valtakunnan tasolla pyöräily polkee paikal-
laan, niin paikallisia poikkeuksia löytyy. Oulu on 
tunnettu hyvistä pyöräilymahdollisuuksistaan, jotka 
näkyvät pyöräilymäärissä. Kaupunki on panostanut 
myös pyöräteiden talvikunnossapitoon. Oulussa 
pyöräilymäärät pysyvät korkeina läpi koko vuoden. 

Jyväskylän vuoteen 2021 ulottuvan liikuntastra-
tegian mukaan 83 prosenttia kaupunkilaisista oli 
viikoittain liikkunut kevyen liikenteen väylillä ja 43 
prosenttia kuntoradoilla tai -poluilla ja ulkoilurei-
teillä. Jyväskylässä on tavoitteena ulkoilualueita ja 
-reittejä sekä hiihtolatuja parannettaessa edistää 

matalan kynnyksen liikuntaa. Kaupunki pyrkii 
ottamaan uusien asuinalueiden kaavoituksessa ja 
rakentamisessa huomioon liikunnan helppouden. 
Liikkumista helpottavat hyvät opasteet ja ajan ta-
salla olevat kartat. Ilmastonmuutos ja myös ihmis-
ten harrastustottumusten muutokset vaikuttavat 
osaltaan kaupungin toimiin:

”Nykyisinä vähälumisina ja epävakaina talvina hiih-
tokausi jää usein hyvin lyhyeksi, joten reittiverkostoa 
tulisi hyödyntää hiihdon ohella myös muilla tavoin. 
Monipuolisen talviliikunnan edistämiseksi on tärkeää 
suunnitella hiihtoreittien ohella erillisiä maastokäve-
lyreittejä.”

Valtio on pyrkinyt lainsäädännön ohella lisäämään 
liikuntaa kunnissa suosituksin. Vuonna 2010 val-
mistuivat sosiaali- ja terveysministeriön laatimat 
suositukset liikunnan edistämiseksi kunnissa. Suosi-
tusten tavoitteena on kannustaa kuntia tekemään 
liikunnasta kunnan keskeinen strateginen valinta. 
Valtioneuvosto sitoutui vuonna 2008 antamassaan 
periaatepäätöksen edistämään liikunnallista elä-
mäntapaa lisäämällä arkiliikkumisen mahdollisuuk-
sia elämänkulun eri vaiheissa.

Opetusministeriön vuonna 2008 valmistuneeseen 
ehdotukseen kansalliseksi liikuntaohjelmaksi (2008) 
sisältyy visio Suomesta yhteiskuntana, jossa kaikilla 
on yhdenvertainen mahdollisuus harrastaa liikun-
taa. Suositusten ja periaatepäätösten ohjausvoima 
kuntien suuntaan on kuitenkin suhteellisen heikko. 
Ne ovat kuitenkin lisänneet tietoisuutta liikunnan 
myönteisistä vaikutuksista. Etenkin suuremmat 
kunnat ovat laatineet hyvinvointi-, liikunta- tai 
terveysstrategioita.

Kuntien ja valtion välisiä vastuita virkistyskäytön 
järjestämisessä ei ole määritelty tarkasti. Ulkoilulla 
ja luontoliikunnalla ei ole suoranaista viranomais-
tahoa, joka neuvoisi kuntia. Suomen Latu toimii 
ulkoilun ja luontoliikunnan ”puolivirallisena” asian-
tuntijana. Kuntaliitto kokoaa tilastotietoa kuntien 
liikuntatoimen investoinneista, joista osa kohdistuu 
ulkoilupalveluihin.
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Aluehallinnon ja maakuntien 
roolit epäselviä

Valtion alueellisen liikuntahallinnon rooli on ulkoi-
lussa ja luontoliikunnassa pieni. Osasyynä on se, 
etteivät ulkoilureitit yleensä sovellu rahoitettavaksi 
opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkara-
kentamisen avustusrahoin. Aluehallintovirastot 
(AVI) ovat ohjanneet rahoitusta lähiliikuntapaik-
koihin, jotka ovat asukkaiden elinympäristössään 
helposti saavutettavissa. Näillä avustuksilla on 
muun muassa muutettu koulupihoja liikuntaystä-
vällisemmiksi. 

Luontoliikuntakohteisiin rahoitusta etsivät 
AVI:t ohjaavat hakemaan tukea elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusten kautta maaseutura-
hastosta. EU-rahoituksella on toteutettu paikalli-
sesti merkittäviä ulkoilua ja luontoliikuntaa pal-
velevia hankkeita. Niitä ovat toteuttaneet myös 
kolmannen sektorin toimijat ja yritykset. Rahaa on 
kanavoitu maaseuturahastosta LEADER-tukena 
pienempiin hankkeisiin ja ELY-keskusten kautta 
isompiin hankkeisiin. Tukea on jaettu myös Euroo-
pan aluekehitys- ja sosiaalirahastoista. Esimerkiksi 
Kalajoen, Rukan (Kuusamo) ja Syötteen (Pudas-
järvi) luontomatkailua on kehitetty ELY-keskusten 
myöntämällä rahoituksella.

LEADER-tuella toteutetut hankkeet ovat virin-
neet paikallisen aktiivisuuden pohjalta usein osana 
kylätoimintaa tai muita maaseudun elinvoimai-
suuden parantamispyrkimyksiä. Paikallisten ulkoi-
lureittien ja luontoliikuntapalveluiden ongelmana 
on se, että ne eivät kiinnity osaksi laajempaa koko-
naisuutta. Niiden elinkaari on riippuvainen paikal-
listen toimijoiden aktiivisuudesta. Suuren innostuk-
sen siivittämänä toteutettu reitti voi jäädä nopeasti 
unohduksiin, kun sen toteuttaneet aktiivit jäävät 
pois toiminnasta.

Valtion aluehallinnon on määrä lakkautua 
nykyisessä muodossaan vuoden 2021 alussa. Alue-
hallinnon toiminnot kootaan kahdeksan ministe-
riön yhteisen LUOVA-viraston alaisuuteen, johon 
siirtyy myös liikunnan aluehallinto. (Kokkonen 
& Pyykkönen 2018) Ulkoilun ja luontoliikunnan 
hallintoon muutoksella ei ole toteutuessaan suu-
ria vaikutuksia. Välillisesti tärkeämpi on edelleen 
hämäränpeitossa oleva SOTE-ratkaisu ja ennal-
taehkäisevän sosiaali- ja terveydenhuollon asema 
tässä kokonaisuudessa. Liikkumisen lisäämisen tar-
joamat näkymät sairaudenhoitokulujen vähentämi-

sessä houkuttelevat, mutta potentiaalin liittäminen 
osaksi ennaltaehkäisyä ja hoitoa vaatii edelleen pal-
jon pohdintaa ja työtä.

Maakuntien rooli ulkoilussa ja luontoliikun-
nassa ei ole selkeä. Osalla maakunnista on hyvin-
vointi-, liikunta- tai terveysliikuntastrategia, joissa 
ulkoilu ja luontoliikunta on huomioitu. Liikkumi-
sen merkityksen huomioonottava stategia on laa-
dittu muun muassa Keski-Suomessa, Kymenlaak-
sossa, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä ja Uudella-
maalla. Kymenlaakson terveysliikuntastrategiassa 
vuosiksi 2014–2020 nostetaan esiin monipuoliset 
ulkoilu- ja luontoliikuntamahdollisuudet ja kuntien 
välinen yhteistyö:

”Liikuntaystävällinen ympäristö edistää ihmisten 
terveysliikuntaa arjessa. Kymenlaaksossa on mo-
nipuoliset mahdollisuudet liikkumiseen hyödyntä-
mällä kansallispuistoja, vaellusreittejä sekä vesistö-
jä, Kymijokea ja Suomenlahtea. Hyvää yhteistyötä 
on kehittää sujuvia liikuntareittejä sekä kevyen 
liikenteen väyliä yli kuntarajojen.”

Kunnat tekevät yhteistyötä 
virkistysalueyhdistyksissä
Ulkoiluun ja luontoliikuntaan tarjoavat ylikunnal-
lisia mahdollisuuksia myös kuntien perustamat 
virkistysalueyhdistykset, joita toimii Etelä- ja 
Itä-Suomessa yhteensä yhdeksän: Hämeen, 
Kymenlaakson, Lounais-Suomen, Pirkanmaan, 
Päijänteen, Saimaan ja Uudenmaan virkistysalu-
eyhdistykset sekä Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö 
ja Pohjois-Karjalan virkistysreitistöyhdistys. Niiden 
tehtävänä on kehittää toimialueensa jokamiehe-
noikeuksiin perustuvia virkistys- ja retkeilymah-
dollisuuksia. Yhdistysten hallinnassa on satoja 
luontokohteita saaristossa, sisävesillä ja metsä- 
alueilla. 

Virkistyskäytön edistämiseksi yhdistykset osta-
vat tai vuokraavat alueita sekä hankkivat niihin 
käyttöoikeuksia. Ne huolehtivat hallinnoimiensa 
alueiden hoidosta ja rakentamisesta. Ylikunnalli-
silla virkistysalueyhdistyksillä on Etelä- ja Itä-Suo-
messa tärkeä rooli olosuhteiden luomisessa. Vir-
kistysalueyhdistysten järjestämät palvelut lisäävät 
osaltaan ulkoilumahdollisuuksia lähellä Suomen 
asutuimpia alueita. Ympäristöministeriö voi tukea 
virkistysalueyhdistysten maanhankintaa 30–50 
prosentilla ostohinnasta. Loppuosan maksavat 
yhdistyksen jäsenkunnat suhteutettuna asukas-
määräänsä.
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Ylös ja ulos!

Lähtökohdat kehittää ulkoilua ja luontoliikuntaa 
kansalaisia entistä enemmän houkutteleviksi ovat 
parantuneet 2010-luvulla. Tietoisuus niiden mer-
kityksestä liikkumisen kokonaismäärän kannalta 
on vahvistunut.  Suomalaiset ulkoilevat erityisesti 
kevyen liikenteen väylillä, ulkoilureiteillä, hiihto-
laduilla, kuntoreiteillä, luontopoluilla ja puistoissa. 
Ulkoilukerroista kaksi kolmannesta suuntautuu 
alueelle, jolla on metsäistä luontoa. 

Maastossa tapahtuva ulkoilu ja luontoliikunta 
kehittävät lihaskuntoa ja tasapainoa. Metsässä kul-
keminen kuormittaa usein kehoa monipuolisemmin 
kuin liikkuminen muissa ympäristöissä. Luonnossa 
liikkuminen tarjoaa lisäksi samanaikaisia virikkeitä 
useille aisteille, mikä ylläpitää ja parantaa aivotoi-
mintaa. Psyykkisestä näkökulmasta luonnossa liik-
kuminen tuottaa enemmän myönteisiä vaikutuksia 
kuin rakennetussa ympäristössä liikkuminen. Kas-
vuympäristönä ulkoilun ja etenkin luontoliikunnan 
mahdollistava ympäristö on suotuisa. 

Ulkoilun hyvinvointivaikutuksia voidaan hyö-
dyntää kansanterveystyössä. Ulkoilun ja luontolii-
kunnan fyysisistä ja psyykkisistä hyödyistä on saatu 
kiistatonta näyttöä. Molempien lisäämistä puolta-
vat myös edullisuus, helppous ja rentous. Päättäjille 
ja viranhaltijoille suunnattu puhe kannattaa kuiten-
kin pitää erillään ulkoilijoille tarkoitetusta. Ulkoi-
lijat eivät useinkaan miellä harrastavansa liikuntaa, 
mutta saavat iloa liikkumisestaan – ja samalla ter-
veyshyötyjä. Vetoaminen suotuisiin terveysvaiku-
tuksiin on tarpeen päätöksentekijöiden vakuutta-
miseksi, mutta osalle ihmisistä se tuo ulkoiluunkin 
lääkkeen maun. Osalle järkiperusteinen lähestymis-
tapa toimii, toisille ei. Ulkoilun edistämisessä kan-
nattaa korostaa iloja ja riemuja.

Käsitykset ulkoilusta ja luontoliikunnasta ovat 
murroksessa. Askeettisen samoilun ja luonnossa 
tapahtuvan hyötyliikunnan rinnalla ovat vahvistu-
neet muut virkistyskäytön muodot. Ulkoilu koh-
dentuu entistä enemmän lähivirkistykseen ja luon-
tomatkailuun. Luonnossa liikkumisen muodot ovat 
muuttuneet moninaisemmiksi. Ulkoilua on mah-
dollista lisätä parantamalla lähivirkistyspaikkojen 
saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Erilaisten käyt-

täjien toiveiden yhteensovittaminen korostuu tule-
vaisuudessa. Hiihtoreittien rinnalle tarvitaan erilli-
siä maastokävely- ja pyöräilyreittejä myös talvella. 
Suomessa on ehkä taivuttava päällystämään lähivir-
kistysalueiden metsäpolkuja, vaikka keskieurooppa-
laisille asvalttipoluille onkin aiemmin naureskeltu.

Luontomatkailun merkitys on noussut 2010- 
luvulla ja sen aluetaloudelliset vaikutukset ovat huo-
mattavat. Luontomatkailu tukeutuu rakennettui-
hin ulkoilupaikkoihin ja niiden ympärillä toimi-
viin muihin matkailupalveluihin. Kansallispuistot 
ovat koti- ja ulkomaanmatkailun kannalta tärkeitä 
kohteita. 

Luontomatkailu muuttuu sekä suomalaisten että 
eri puolilta maailmaa tulevien matkailijoiden kulu-
tustottumusten mukana. Siihen vaikuttavat myös 
kulttuurierot suhtautumisessa metsään. Suurkau-
pungeissa koko elämänsä asuneille hiljainen metsä 
voi olla aluksi pelottava kokemus. 

Kaupungistuneessa Suomessakaan luonnontilai-
nen metsä ei ole enää välttämättä tuttu paikka liki-
kään kaikille kotimaanmatkailijoille. Ulkoilussa ja 
luontoliikunnassa ovat korostumassa ääripäät yhtä 
lailla kuin liikunnassa. Viikkokausien vaellukset 
erämaassa eivät liikuttele suuria joukkoja. Hyviin 
palveluihin tukeutuvien lyhyiden vaellusten suo-
sio kasvaa. Päivän pyrähdyksen jälkeen saunotaan, 
syödään hyvin ja nukutaan puhtaiden lakanoiden 
välissä. Luontoliikuntaan kytkeytyvät yhä useam-
min erilaiset digitaaliset palvelut, kuten karttaso-
vellukset. 

Väestön keskittyminen aluekeskuksiin ja erityi-
sesti Etelä-Suomeen vaikuttaa liikkumisen edelly-
tyksiin. Kustannustehokkain tapa edistää väestön 
liikkumista on lisätä ulkoilumahdollisuuksia raken-
netussa ympäristössä. Kestävän kehityksen näkö-
kulmasta kannattaa edistää sekä ulkoilua että liik-
kumista lähiluonnossa. Liikkuminen luonnossa 
ei vaadi järeää erillistä rakentamista. Ulkoilua on 
syytä suosia myös liikkumisen lisäämisen näkökul-
masta. Hankaluuksia aiheuttaa ilmaston muuttumi-
nen. Jäisillä kaduilla on vaikea liikkua turvallisesti, 
eivätkä todennäköisesti lisääntyvät tuuliset ja satei-
set säät houkuta lähtemään ulos.
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Liikkumista on mahdollista lisätä fyysiseen aktii-
visuuteen houkuttelevilla ja siihen suuntaavilla rat-
kaisuilla. Avainasemassa ovat vapaamuotoisen lii-
kunnan ja ulkoilun mahdollistavat alueet. Kaupun-
kiympäristöissä tarvitaan erityisesti kaikenikäisille 
soveltuvia ulkoilumahdollisuuksia, kuten viher- 
alueita, ulkoilureittejä, luonto- ja kuntopolkuja, 
leikki- ja kuntoilupaikkoja, rollaattorireittejä ja 
skeittipaikkoja. Toisaalta liikuntaan houkuttelevia 
lähiluontokohteita tarvitaan lisää. Ylipäätään kau-
punkiluonnon merkitys kasvaa. Niiden rinnalla 
tavallinen metsä säilyttää asemansa luontoliikun-
nassa.

Uusi hallitusohjelma tarjoaa poliittiset edelly-
tykset ulkoilun ja luontoliikunnan aseman vahvis-
tamiseen. Ohjelman liikunta- ja ulkoilupoliittisten 
tavoitteiden vieminen käytäntöön vaatii eri hallin-
nonalojen tiiviimpää yhteistyötä. Siihen sisältyvän 
Liikkuva Suomi -ohjelman tavoitteena on lisätä 
liikkumisen kokonaismäärää kaikissa ikäryhmissä. 
Päämäärä jää saavuttamatta, jos sitä kohti mennään 
perinteinen liikuntakärki edellä. Vähän liikkuvien 
tavoittamiseen tarvitaan uusia keinoja, joita ulkoilu 
ja luontoliikunta tarjoavat.

Miten tästä eteenpäin?
Valtionhallinnon eri toimijat suhtautuvat myön-
teisesti ulkoiluun ja luontoliikuntaan, joiden 
yhteiskunnalle ja kansalaisille tuottamat hyödyt 
ymmärretään entistä paremmin. Liikkuminen 
avoimen taivaan alla auttaa pysymään fyysisesti 
ja psyykkisesti terveenä. Eri ministeriöt voivat 
toimillaan tukea kansalaisten ulkoilua ja liikuntaa, 
vaikka liikkuminen lähtee viime kädessä yksilöstä 
itsestään. Seuraavat suositukset valtionhallinnolle 
ovat kiteytyneet tämän selvitystyön aikana.

1. Valtio laatii yhdessä ulkoilun ja luonnon vir-
kistyskäytön toimijoiden kanssa pitkän aika-
välin kehittämistarpeet ja -suunnat kokoavan 
strategian. Pohjan tähän tarjoaa VILMAT- ja 
VIRKEI-raportit. Strategian ohessa huolehditaan 
tutkimuksellisen tietopohjan jatkuvuudesta.

2. Ulkoilun ja luonnon virkistyskäyttöä edistävää 
koordinaatiota ja yhteistyötä parannetaan eri 
ministeriöiden välillä. Ministeriöt sopivat yhtei-
sestä ulkoilun ja luontoliikunnan edistämis- ja 
kehittämisvisiosta.

3. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuk-
sessa turvataan asukkaille lähimetsien, virkis-
tysalueiden ja rantojen käyttömahdollisuudet. 
Lakiin sisällytetään viheralueiden riittävyyden, 
laadun ja saavutettavuuden kriteerit.

4. Valtio tekee pitkän aikavälin suunnitelman Met-
sähallituksen Luontopalvelujen retkeilyrakentei-
den korjausvelan kuromiseksi kiinni.

5. OKM ryhtyy rahoittamaan tehostetusti pienten 
luontoliikuntareittien kunnostamista ja perusta-
mista samaan tapaan kuin lähiliikuntapaikkojen 
osalta on tehty. Tämä tukisi erityisesti pienten 
kuntien edellytyksiä tarjota ulkoilu- ja luonto-
liikuntapalveluja.
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