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Mitä on liikunta- ja liikkumisvaikutusten arviointi (LIVA)?
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Miten liikunta- ja liikkumisvaikutusten arviointi toteutetaan?
• Liikunta- ja liikkumisvaikutusten arvioinnin eteneminen
• Keskeisiä vaikutustyyppejä ja kysymyksiä

6. Tukea liikunta- ja liikkumisvaikutusten arviointiin

MIKSI TARVITAAN LIIKUNTA- JA
LIIKKUMISVAIKUTUSTEN ARVIOINTIA?
• Väestön liian vähäinen liikkuminen on yksi merkittävimmistä suomalaisen
yhteiskunnan haasteista.
• Kaikkien hallinnonalojen päätöksillä ja toimilla vaikutetaan väestön
liikkumisen ja liikunnan edellytyksiin.
Väestön riittämättömään liikkumiseen vaikuttaminen edellyttää
liikunnan ja liikkumisen kysymysten huomioimista kaikkien
hallinnonalojen ja -tasojen valmistelussa ja päätöksenteossa.
• Nykyisin eri hallinnonalojen vaikutusten arvioinneissa hyvin harvoin
huomioidaan toimenpiteen tai päätöksen vaikutuksia väestön liikkumiseen
ja liikuntaan.
• Myöskään liikuntatoimen päätösten vaikutuksia ei aina arvioida
systemaattisesti.

Kuva: Vastavalo.fi

MITÄ ON LIIKUNTA?
ENTÄ LIIKKUMINEN?
Liikunta tarkoittaa fyysistä aktiivisuutta, jota
toteutetaan tiettyjen syiden tai vaikutusten takia
(esimerkiksi liikunnan tuottama ilo ja mielihyvä,
terveyden parantaminen tai kunnon kohottaminen)
ja yleensä harrastuksena.*
Liikkuminen sisältää kaikenlaisen fyysisen
aktiivisuuden, kuten liikkumisen koulu- tai työpäivän
aikana, liikkumisen vapaa-aikana omatoimisesti tai
liikunta- ja urheiluharrastuksen parissa tai osana
leikkejä, pelejä tai kotitöitä sekä siirtymisen paikasta
toiseen aktiivisesti, kuten kävellen, pyörällä tai
pyörätuolilla.**
* Liikunta (mukaillen). Käypä hoito -suositus. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2016.
** Liikkumissuositus 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:19.
Kuva: Antero Aaltonen

MITÄ ON LIIKUNTA- JA
LIIKKUMISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI (LIVA)? (1/3)
• Arvioidaan, millaisia vaikutuksia tehtävillä toimenpiteillä tai
päätöksillä on ihmisten liikuntaan ja liikkumiseen sekä
mahdollisuuksiin liikkua ja harrastaa liikuntaa.
• Toimenpiteet tai päätökset voivat vaikuttaa (myönteisesti tai
haitallisesti) joko:
A. Välittömästi liikuntaan ja liikkumiseen (esimerkiksi uusi
kävely- ja pyörätie) tai
B. Välillisesti, pitkällä aikavälillä ja eri tekijöiden
yhteisvaikutuksena (esimerkiksi maankäyttö ja kaavoitus).

MITÄ ON LIIKUNTA- JA
LIIKKUMISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI (LIVA)? (2/3)
• Tärkeä tunnistaa, mihin kohderyhmiin vaikutukset kohdistuvat ja
tarvittaessa arvioida vaikutuksia eri ryhmien kannalta erikseen.

• Erityisen tärkeää on tunnistaa vaikutukset väestöryhmiin, joiden
liikunnan ja liikkumisen edellytykset ovat muuta väestöä
haavoittuvaisempia ja riippuvaisempia lähipiirin, ympäristön ja
yhteiskunnan tuesta, kuten:
o Lapset ja nuoret sekä
o Erityistä tukea tarvitsevat ja heikoimmassa asemassa olevat
väestöryhmät, kuten vammaiset henkilöt, maahanmuuttajat ja
toimintakyvyltään heikentyneet iäkkäät

MITÄ ON LIIKUNTA- JA
LIIKKUMISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI (LIVA)? (3/3)
• Liikunta- ja liikkumisvaikutusten arviointia voidaan tehdä:
 Osana erilaisia vaikutusten arviointiprosesseja, kuten
lainvalmistelun vaikutusten arviointia, lapsivaikutusten arviointia tai
yhdenvertaisuusvaikutusten arviointia tai erillisenä itsenäisenä
arviointina ja liittää osaksi laajempaa arviointia.
 Laaja-alaisesti eri toimijoiden osalta, kuten valtionhallinnossa,
hyvinvointialueilla, kunnissa ja järjestöissä.

LIIKUNTA- JA LIIKKUMISVAIKUTUSTEN
ARVIOINNIN TAVOITTEET
Tavoitteena on vaikutusten arvioinnin yleisten tavoitteiden (esimerkiksi
avoimuus, läpinäkyvyys ja osallisuus) lisäksi:
lisätä ymmärrystä ja tuottaa tietoa valmistelijoille, päätöksentekijöille
ja sidosryhmille (esim. kuntalaiset) eri toimenpiteiden vaikutuksista
liikuntaan ja liikkumiseen,
muuttaa suunnittelukäytäntöjä ja tehtäviä ratkaisuja liikuntaa ja
liikkumista tukeviksi ja edistäviksi,
ehkäistä tai vähentää tehtävien ratkaisujen haitallisia vaikutuksia
liikuntaan ja liikkumiseen sekä
lisätä mahdollisuuksia arvioida liikuntaan ja liikkumiseen liittyvien
tavoitteiden toteutumista.

LIIKUNTA- JA LIIKKUMISVAIKUTUSTEN
ARVIOINNIN ETENEMINEN

KESKEISIÄ VAIKUTUSTYYPPEJÄ JA
KYSYMYKSIÄ
1. Suorat vaikutukset ihmisten liikuntaan ja liikkumiseen (esimerkiksi kävelyyn ja pyöräilyyn tai
liikuntakasvatukseen)
Vaikuttaako toimenpide tai päätös suoraan ihmisten liikuntaan ja liikkumiseen?
2. Vaikutukset fyysiseen arkiympäristöön, kuten rakennettuun ja rakentamattomaan ympäristöön (esimerkiksi
asuin-, päiväkoti- ja koulurakennukset, palvelutalot sekä näiden lähiympäristöt, luonto- ja virkistysalueet sekä
liikennejärjestelmät) sekä yhdyskuntarakenteeseen (eri toimintojen sijoittuminen sekä niitä yhdistävien
liikenneväylien sijoittuminen ja saavutettavuus).
Vaikuttaako toimenpide tai päätös siihen, miten arkiympäristö tukee ihmisten liikuntaa ja liikkumista sekä
mahdollisuuksia kulkea eri matkoja aktiivisilla kulkutavoilla (esimerkiksi kävellen tai pyöräillen)?
3. Vaikutukset arjen rakenteeseen (esimerkiksi työaika ja sen joustavuus, etätyö sekä koulu- tai opiskelupäivä) ja
palveluihin (esimerkiksi varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut).
Vaikuttaako toimenpide tai päätös siihen, miten arjen toiminnoissa voidaan edistää ihmisten liikuntaa ja
liikkumista, kuten osana sosiaali- ja terveyspalveluita?
4. Vaikutukset liikuntaa ja liikkumista edistävien toimijoiden (esimerkiksi liikuntaseurat ja -järjestöt, kunnan
liikuntapalvelut ja yritykset) toimintaedellytyksiin (esimerkiksi verotus, vapaaehtoistyön edellytykset tai
hallinnollinen taakka).
Vaikuttaako toimenpide tai päätös liikuntaa ja liikkumista edistävien toimijoiden toimintaedellytyksiin?
Kuva: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Sergio Palao / ARASAAC

TUKEA LIIKUNTA- JA LIIKKUMISVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIIN: LIIKKUMISVAIKUTUKSET.FI-SIVUSTO
Liikunta- ja liikkumisvaikutusten
arvioinnin internetsivuilta
www.liikkumisvaikutukset.fi
löydät mm.
• tietoa liikkumisvaikutusten
arvioinnista

• hyviä esimerkkejä
• tarkistuslistat kunnille,
hyvinvointialueille ja
valtionhallinnolle

Liikunta- ja liikkumisvaikutusten arvioinnin tarkistuslista kunnille

LISÄTIETOA:
Erityisasiantuntija Saku Rikala
valtion liikuntaneuvosto,
opetus- ja kulttuuriministeriö
sähköposti: saku.rikala@gov.fi tai
puhelin: 029 533 0042
www.liikkumisvaikutukset.fi

