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Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%), 

65 vuotta täyttäneet (Sotkanet 4447) 

Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%), 

75 vuotta täyttäneet (Sotkanet 4448) 
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Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomat 65 ja 75 
vuotta täyttäneet Lapissa ja koko maassa  

Lappi 

Koko 

maa 

Lappi 

Koko 

maa 



500 metrin matkan kävelemisessä suuria 
vaikeuksia kokevien osuus (%), 65 vuotta 
täyttäneet 
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Lappi 

Koko maa 

- liikkumiskyvyn mittari, joka soveltuu erityisesti iäkkään väestön 

liikkumiskyvyn arviointiin 

- kykyä kävellä puolisen kilometriä (esimerkiksi lähikauppaan) voidaan 

ainakin taajamissa pitää yhtenä edellytyksenä sille, että pystyy asumaan 

itsenäisesti kotonaan 



Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA)  

 TEA-termillä tarkoitetaan yhteisön 

terveydenedistämisaktiivisuutta.  

 

 Se on laajaan kansainväliseen 

tutkimustietoon perustuva viitekehys, 

jota voidaan soveltaa kunnan kaikille 

toimialoille  

 

 Terveydenedistämisaktiivisuutta 

mitataan TEAviisarissa seuraavilla 

toimialueilla: 

– perusterveydenhuolto 

– perusopetus 

– lukiokoulutus 

– ammatillinen koulutus 

– liikunta 

– kuntajohto 

– Ikääntyneiden palvelut 
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Liikunta TEAviisarissa 

 THL kerää terveyttä edistävästä liikunnasta tietoa joka toinen 

vuosi parillisina vuosina 

 

 Tiedonkeruulomake lähetetään kaikkiin Suomen kuntiin, 

liikunnan edistämisestä vastaaville viranhaltijoille, 

paperisena ja sähköisenä 

 

 Tiedonkeruu käsittää mm. 
– liikunnan huomiointia hyvinvointikertomuksessa 

– työnjakoa ja yhteistyötä kunnan muiden hallintokuntien kanssa 

– lähiliikuntapaikkojen kehittämistä 

– kuntien tukea liikuntapaikkojen harjoitusvuoroihin. 
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Lapin maakunta 2016: 

Liikunta > Sitoutuminen > Liikunnan edistäminen strategioissa 

:  

        
Käsitelty kuntastrategiassa 

Liikuntasuunnitelma tai kehittämis- 

ohjelma  

Pyöräilyn ja kävelyn edistämisen  

suunnitelma tai ohjelma 
 

 

Liikuntapaikkojen (ml. lähiliikunta- 

paikat) rakentaminen, perus- 

korjaus ja ylläpito 

 

 

 

 

 

Lapin maakunta Koko maa 

Liikunnan edistäminen strategioissa 68 69 

Käsitelty kuntastrategiassa 95 Toteutuu hyvin 81 Toteutuu hyvin 

Liikuntasuunnitelma tai kehittämisohjelma 65 Toteutuu vaihtelevasti 69 Toteutuu vaihtelevasti 

Pyöräilyn ja kävelyn edistämisen suunnitelma tai 

ohjelma 

81Toteutuu hyvin 80 Toteutuu hyvin 

Liikuntapaikkojen (ml. lähiliikuntapaikat) 

rakentaminen 

94 Toteutuu hyvin 98 Toteutuu hyvin 



Kunnan 

hyvinvoinnin ja 

terveyden 

edistämisen 

vastuutaho  
(lähde: kuntajohdon TEAviisari-

kysely 2015)  
Enontekiö 

Inari 

Kemi 

Kemin- 
maa 

Kittilä 

Kolari 

Kemijärvi 

Muonio 

Pelkosenniemi 

Posio 

Ranua 

Salla 

Savu- 
koski 

Simo 

Sodankylä 

Tervola 
Tornio 

Pello 

Utsjoki 

Ylitornio 

Rovaniemi 

 

Kunnan johtoryhmän vastuulla  

 

Muun johtoryhmän vastuulla  

 

Sosiaali- ja terveystoimen johtavan 

viranhaltijan vastuulla  

 

Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijan 

vastuulla  

 

Muun viranhaltijan vastuulla  

 

Usean eri viranhaltijan vastuulla  

 

Ei erityisesti kenenkään vastuulla  

 

Ei vastattu  

 



Hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen 

työryhmä kunnassa  
(lähde: kuntajohdon TEAviisari-kysely 

2015)  

Enontekiö 

Inari 

Kemi 

Kemin- 
maa 

Kittilä 

Kolari 

Kemijärvi 

Muonio 

Pelkosenniemi 

Posio 

Ranua 

Salla 

Savu- 
koski 

Simo 

Sodankylä 

Tervola 
Tornio 

Pello 

Utsjoki 

Ylitornio 

Rovaniemi 

 

On olemassa 

 

 

Ei ole  

 

 

Tieto puuttuu 

 



 Lapin maakunta 2016: Liikunta > Sitoutuminen > 

 Poikkihallinnollinen työryhmä  

        
Liikunnan edistämistä käsittelevä 

Lapin maakunta Koko maa 

Poikkihallinnollinen työryhmä 94 84 

Liikunnan edistämistä käsittelevä 94Toteutuu hyvin 84Toteutuu hyvin 



9.2.2017 

 

 

Lapin AVI 
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Hyvinvointikertomukset  

Enontekiö 

Inari 

Kemi 

Kemin- 
maa 

Kittilä 

Kolari 

Kemijärvi 

Muonio 

Pelkosenniemi 

Posio 

Ranua 

Salla 

Savu- 
koski 

Simo 

Sodankylä 

Tervola 
Tornio 

Pello 

Utsjoki 

Ylitornio 

Rovaniemi 

Hyväksytty valtuustokaudelle  

2013 – 2016  

Hyväksytty valtuustokaudelle  

2009 – 2012  

Ei hyvinvointikertomusta  

Hyväksytty valtuustokaudelle  

2017 – 2020  



Lapin maakunta 2016: Liikunta > Sitoutuminen > 

Hyvinvointikertomus  

 

        
Kuvaus kuntalaisten  

liikunta-aktiivisuudesta 

Lapin maakunta Koko maa 

Hyvinvointikertomus 59 62 

Kuvaus kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta 59Toteutuu vaihtelevasti 62Toteutuu vaihtelevasti 
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Liikunta hyvinvointikertomuksessa 
https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/johtaminen/tyokaluja/hyvinvointikertomus/ketka-tekevat-hyvinvointikertomuksen-/liikunta-

hyvinvointikertomuksessa 



Liikunta kuntien hyvinvointikertomuksissa  

 Lapissa11/17 kunnan hyvinvointikertomuksessa liikunta näkyy 
 7 painopisteenä tai kehittämiskohteena tai tavoitteena 

 4 toimenpidetasolla  

 

 Esimerkkejä toimenpiteistä:  
– Lähiliikuntapaikat 

– Uimataito kaikille oppilaille 

– Frisbee-radan rakentaminen 

– Urheilukentän rakentaminen 

– Hiihtoladun käyttöönotto 

– Omaehtoisen vapaa-ajan liikunnan lisääminen 

– Perheiden ja erityislasten liikunnan ohjaus  

– Koulun toimintakulttuuri uudistetaan liikkuvuutta lisääväksi  

– Liikkuva koulu – ohjelman toteuttaminen 

– Haastekampanjat liikunnan edistämiseksi  

– Erilaiset tapahtumat  

– Liikuntaneuvojan palkkaaminen 

– Ylläpidetään kohtuullinen latuverkosto  
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Esimerkkejä hyvinvointikertomuksissa 
käytetyistä liikuntaan liittyvistä indikaattoreista 

 Liikuntaa vapaa-ajalla harrastavat 8.-9.lk. korkeintaan 1 h 

/vko (kouluterveyskysely) 

 Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajallaan 

korkeintaan 1 h/vko (kouluterveyskysely) 

 Työikäisillä tuki- ja liikuntaelinsairausindeksi, ikävakioitu  

 Liikuntatilastot kouluilta, kansalaisopistosta ja vapaa-

aikatoimesta  

 Osallistuminen, kävijämäärät 

 Kampanjat  

 Liikuntaryhmät  
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Liikunta: Lapin maakunta 2016 

Vahvuudet Vastaus 

Liikuntapaikat: Kunnan liikuntapuistot, lähiliikuntapaikat ja ulkokuntoilupuistot Toteutuu hyvin 

Liikuntapaikat: Liikuntapaikat yhteensä Toteutuu hyvin 

Henkilöstö: Liikunnan hallinnon ja suunnittelun ammattihenkilöitä Toteutuu vaihtelevasti 

Sukupuolittainen seuranta: Työikäisten liikunta-aktiivisuutta Toteutuu vaihtelevasti 

Säännöllinen seuranta: Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus Toteutuu hyvin 

Liikuntapaikat: Kunnan jääurheilualueet Toteutuu vaihtelevasti 

Säännöllinen seuranta: Ikääntyneiden liikunta-aktiivisuus Toteutuu hyvin 

Liikuntapaikat: Kunnan liikuntasalit Toteutuu vaihtelevasti 

Liikunnan edistäminen strategioissa: Käsitelty kuntastrategiassa Toteutuu hyvin 

Esittely johtoryhmälle: Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta Toteutuu vaihtelevasti 



Liikunta: Lapin maakunta 2016 

Kehittämiskohteet Vastaus 

Liikkumisryhmiä: Painonhallintaa tarvitseville Toteutuu vaihtelevasti 

Kevyen liikenteen väyliä: metriä/asukas (Tilastokeskus 4603) Paljon kehitettävää 

Yhteistoiminta: Seurojen edustajien asiantuntijaelin Paljon kehitettävää 

Esittely luottamushenkilöille: Liikuntaseuratoimintaan osallistuvien lasten ja 

nuorten suhteellista osuutta 

Paljon kehitettävää 

Esittely johtoryhmälle: Liikuntaseuratoimintaan osallistuvien lasten ja nuorten 

suhteellista osuutta 

Paljon kehitettävää 

Sukupuolittainen seuranta: Liikuntaseuratoimintaan osallistuvien lasten ja 

nuorten suhteellista osuutta 

Paljon kehitettävää 

Palveluiden kehittäminen: Kunnan muiden liikuntapalveluiden kehittämiseen Toteutuu vaihtelevasti 

Liikuntaneuvontaa: Kunnassa järjestetään Toteutuu vaihtelevasti 

Yhteenveto hyvinvointikertomuksessa: Seuratoimintaan osallistuvien lasten 

osuus 

Paljon kehitettävää 

Ohjelmien käsittely johtoryhmässä: Liikuntapaikkarakentamisen suunta-

asiakirja (VLN 2014) 

Paljon kehitettävää 



Liikunnan edistäminen on yhteistyötä  
- eri hallinnonalat yhdessä 

 Mm. miten huolehditaan kulkuväylistä (lumi, 

hiekka), potkurikaistoista, levähdyspaikoista 

(penkit, merkkaa wc:t) – tarjoa erilaisia 

mahdollisuuksia 

 Miten mahdollistetaan liikuntareseptin 

”määräykset” 

 Hoito- ja hoivakodit, asumispalveluyksiköt 

 

 Prosessit kuntoon sote vs kunnan toimijat 2019- 
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Järvenpää  
Liikunnan poikkihallinnollinen palveluketju tuottaa palveluja vähän 
liikkuville kuntalaisille    
7.2.2017 Husin alueellinen hvyvinvointikertomusseminaari twitter Tapani Kauppinen 
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Sodankylä 



500 metrin matkan kävelemisessä suuria 
vaikeuksia kokevien osuus (%), 65 vuotta 
täyttäneet 
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Lappi 

Koko maa 

- liikkumiskyvyn mittari, joka soveltuu erityisesti iäkkään väestön 

liikkumiskyvyn arviointiin 

- kykyä kävellä puolisen kilometriä (esimerkiksi lähikauppaan) voidaan 

ainakin taajamissa pitää yhtenä edellytyksenä sille, että pystyy asumaan 

itsenäisesti kotonaan 
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Jalankulkuväylien liukkauden haittaavaksi 
kokevat (%) ikäryhmittäin Lapissa ja koko 
maassa 



Iäkkäiden kaatumiset kävellessä maakunnittain  
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