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Liikunnan edistämisen tukeminen valtion erityisavustuksin
• Esityksessä tarkastellaan erityisavustusten jakautumista Suomen kuntiin vuosina 2017 ja 2018. Taustalla on
monivuotinen OKM:n ja Avien myöntämien avustusten seuranta LIKESillä.
• Tutkimus liittyy laajempaan hankeseurannan ja -arvioinnin kokonaisuuteen, jossa yhdistettyjen tietojen ja eri
aineistojen avulla muodostetaan pirstaleisesta kentästä kokonaiskuvaa tiedolla johtamisen tueksi.
• Aineistona ovat liikuntapaikkarakentamisen avustuksia lukuun ottamatta kaikki opetus- ja kulttuuriministeriön
jakamat liikunnan edistämisen erityisavustukset:
• KKI-hanketuki
• erityisavustus maahanmuuttajien kotoutumiseen liikunnan avulla
• liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset
• Liikkuva koulu -ohjelman kehittämisavustukset peruskouluille ja toiselle asteelle
• seuratoiminnan kehittämistuki.

• Havaintoyksikkönä kunta
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Liikunnan edistämisen erityisavustusten jakautuminen
avustusmuodoittain vuosina 2017 ja 2018
6 139 830 €

Liikkuva koulu

5 519 450 €
3 843 500 €

seuratuki

3 945 500 €
2 429 580 €

liikunnallinen elämäntapa

1 813 000 €
2 379 618 €

LK toinen aste

2 062 300 €
861 000 €

kotouttava liikunta

1 236 930 €
655 200 €

KKI-hanketuki

642 900 €
0€
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Yhteensä
15,2 milj. euroa
1 092 hanketta
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2018
Yhteensä
16,3 milj. euroa
1 099 hanketta

Kohti vaikuttavampaa seuranta- ja
arviointitietoa
• Paljon eroja kuntien välillä resurssien, rakenteiden ja prosessien suhteen;
kunnat toimivat hyvinvoinnin ja liikunnan edistämisen tehtävässä keskenään
hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä
- vrt. avustusjärjestelmä
• Visuaalinen tietokanta esittämisen muotona
- raportointitavan muutos
- tietojen kokoaminen ja yhdistäminen liikunnan edistämisen
suunnittelun, toimenpiteiden toteutuksen ja seurannan tueksi
- valtionavustusten yhteys esim. kunnan demografiaan, talouteen,
rakenteisiin, toimenpiteisiin ja väestön terveyskyselyiden tuloksiin
-> puuttuuko liikunnan edistämisestä strategiset yhteydet em. tekijöihin?
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