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Liikunta (TEA) 
– 2010: 268 (79 %) kuntaa 
– 2012: 230 (68 %) kuntaa 
– 2014: 249 (78 %) kuntaa 
– 2016: 273 (92 %) kuntaa 
– 2018: 283 (96 %) kuntaa 
– 2020: 286 (97 %) kuntaa 
 

Kuntakohtaiset tulokset www.teaviisari.fi  
 

Perustaulukot tuloksista kuntakoon, maakunnan ja tilastokeskuksen 
kuntaryhmityksen mukaisesti. https://teaviisari.fi/teaviisari/content/file/304  

 

Muista myös liikuntaTEA 
indikaattorit Kuntien 
valtionosuuden hyte-

kertoimessa  

http://www.teaviisari.fi/
https://teaviisari.fi/teaviisari/content/file/304
https://teaviisari.fi/teaviisari/content/file/304
https://teaviisari.fi/teaviisari/content/file/304
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/hyte-kerroin-kannustin-kunnille
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/hyte-kerroin-kannustin-kunnille
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/hyte-kerroin-kannustin-kunnille
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Koko maan tasolla ei suurta muutosta 
 Vahvuuksia: 
o Osallisuuden edistäminen 
o Johtaminen   

 Parannettavaa 
o Seuranta ja tarveanalyysi 
o Sitoutuminen  



Kuntalaisten liikunta-
aktiivisuustieto päätöksenteon 

perusteena  

• Kuntalaisten liikunta-aktiivisuus 
hyvinvointikertomuksessa 

• Liikunta-aktiivisuustietojen esittely 
luottamushenkilöhallinnolle  
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(n=279-282) 

Hyvinvointikertomuksessa kuvaus kuntalaisten 
liikunta-aktiivisuudesta  
→ Yleistynyt 



69 % kuntien hyvinvointikertomuksista sisälsi 
kuvauksen kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta 
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Pojat Tytöt 

Nuorten fyysinen toimintakyky (MOVE!-
mittaus), % 5. luokan oppilaista, jotka kuuluvat 
heikoimpaan kolmannekseen  

www.sotkanet.fi  www.sotkanet.fi  

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/kartta?indicator=szbMcQIA&region=VVC7DgMxCPujSDyi04nv6NIlQ6Wu_f_twM61VJEA2Q4YQocucQ0dstTiVSmOjB6GGsSuzy9iMX8asfAhiWvl5bKV4jJF6wE3ppQDvIf2CeJ_87R11SqNNNBlxFsXJ9E-7bbMDtxo5cAWjJTmRknm91qolN3eu-LcvozH8nYORtLAJ_3auM1CcWL58M964oKPCw==&year=sy6rsjbS0zUEAA==&gender=m;f
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/kartta?indicator=szbMcQIA&region=VVC7DgMxCPujSDyi04nv6NIlQ6Wu_f_twM61VJEA2Q4YQocucQ0dstTiVSmOjB6GGsSuzy9iMX8asfAhiWvl5bKV4jJF6wE3ppQDvIf2CeJ_87R11SqNNNBlxFsXJ9E-7bbMDtxo5cAWjJTmRknm91qolN3eu-LcvozH8nYORtLAJ_3auM1CcWL58M964oKPCw==&year=sy6rsjbS0zUEAA==&gender=m;f
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/kartta?indicator=szbMcQIA&region=VVC7DgMxCPujSDyi04nv6NIlQ6Wu_f_twM61VJEA2Q4YQocucQ0dstTiVSmOjB6GGsSuzy9iMX8asfAhiWvl5bKV4jJF6wE3ppQDvIf2CeJ_87R11SqNNNBlxFsXJ9E-7bbMDtxo5cAWjJTmRknm91qolN3eu-LcvozH8nYORtLAJ_3auM1CcWL58M964oKPCw==&year=sy6rsjbS0zUEAA==&gender=m;f
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/kartta?indicator=szbMcQIA&region=VVC7DgMxCPujSDyi04nv6NIlQ6Wu_f_twM61VJEA2Q4YQocucQ0dstTiVSmOjB6GGsSuzy9iMX8asfAhiWvl5bKV4jJF6wE3ppQDvIf2CeJ_87R11SqNNNBlxFsXJ9E-7bbMDtxo5cAWjJTmRknm91qolN3eu-LcvozH8nYORtLAJ_3auM1CcWL58M964oKPCw==&year=sy6rsjbS0zUEAA==&gender=m;f


Onko seuraavia asioita esitelty 
luottamushenkilöhallinnolle vuoden 2019 
aikana? 
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Yhdistykset, kuntalaiset ja  
kunnan liikuntatilat 

• Liikuntapaikkojen vuorojen jakoperusteet 

• Liikuntatilojen kustannukset liikuntaseuroille 
lasten ja nuorten harjoitusvuorolla 

• Kuntalaisten mahdollisuus varata vapaita 
vuoroja omaan käyttöön 

• Vapaat vuorot kunnan verkkosivuilta 
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Onko kunnalla virallisesti hyväksytyt liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteet? 
Esim. kunnanhallituksen, valtuuston tai lautakunnan hyväksymät 
 
KYLLÄ 73 %, EI 24 % JA EI TIETOA 3 % 

 VIRALLISESTI SOVITUN KÄYTÄNNÖN MUKAAN (5) 

• ”Jakoperusteet on sovittu ja hyväksytty liikuntapaikkojen käyttäjätahojen ja viranhaltijan yhteistyönä.” 

• ”Jakoperiaatteet laadittu virkamiestyöryhmässä” 

• ”Päätökset tehdään liikuntatoimen harkinnan mukaan” 

 VIRALLISIA JAKOPERUSTEITA EI OLE KOETTU TARPEELLISEKSI (33) 

• ”Käyttövuoroja on riittänyt kaikille, tähän asti” 

• ”pieni kunta, asiat saatu sovittua ilmankin” 

• ”Ei ole vielä ollut tarvetta tehdä. Vuorot jaetaan seuratoiminta edellä.” 

 ASIA ON KESKEN (24) 

• ”säännöt ovat olemassa, mutta niitä ei ole hyväksytetty kunnanhallituksessa” 

• ”toimintamalli päivitetään liikuntastrategian päivityksen yhteydessä vuonna 2020.” 

• ”perustuu vakiintuneeseen käytäntöön” 
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Lasten ja nuorten harjoitusvuorojen 
maksuttomuus liikuntaseuroille 



Onko kuntalaisten mahdollista varata 
liikuntatilojen vapaita vuoroja omaan 
käyttöönsä? 

100 % KYLLÄ 
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Ovatko kunnan liikuntatilojen vapaat vuorot 
kuntalaisten tarkasteltavissa avoimesti saatavilla 
olevasta varauskalenterista? 
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TEAviisari 2020 



Ympäristöjohtaminen 

• Tieto liikuntapaikkojen 
ympäristökuormituksista 
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Ympäristöjohtaminen 
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Kerätäänkö liikuntatoimessa tietoja 
liikuntapaikkojen ympäristökuormituksista? 
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(n=276-278) 

Liikuntatoimi = liikuntapalveluista 
vastaava taho tai yksikkö kunnassa 



Lisätietoa ja kuntakohtaiset tiedot 
• www.teaviisari.fi/liikunta 
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TILASTO 2020     TULOSSA: INFOGRAAFIT MAAKUNNITTAIN  

http://www.teaviisari.fi/liikunta


Kiitos! 

Timo Ståhl 
Pia Hakamäki 
Susanna Hatakka 
Vesa Saaristo 
Niina Saukko 
Kirsi Wiss 
 
etunimi.sukunimi@thl.fi 
https://teaviisari.fi 

 

www.teaviisari.fi/liikunta 

Seuraa ajankohtaisia 
päivityksiä. 
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