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Kunnan vastuu 
liikunnasta 



Liikunnan järjestäminen kunnissa

Keskeinen lainsäädäntö:

• Perustuslaki 731/1999

• Kuntalaki 410/2015

• Liikuntalaki 390/2015

• Terveydenhuoltolaki 1326/2010

Muita säädöksiä, jotka vaikuttavat mm. toiminnan rahoitukseen: 

• Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009

• Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 550/2015

Muita kunnassa huomioitavaa, esimerkiksi:

• Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014

• Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986

• Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987

• Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012
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5 § Kunnan vastuu

”Yleisten edellytysten luominen liikunnalle 
paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee 
luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle

1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä 
ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri 
kohderyhmät huomioon ottaen;
2) tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien 
seuratoiminta; sekä
3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Edellä -- tarkoitettujen tehtävien toteuttamisen 
kunnassa tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä 
sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja 
alueellista yhteistyötä sekä huolehtimalla 
tarvittaessa muista paikallisiin olosuhteisiin ja 
tarpeisiin sopivista toimintamuodoista.

Kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa 
keskeisissä päätöksissä

---------------------------------------------

HUOM!

Suomessa on yli 300 kuntaa – toimintatavat 
vaihtelevat paikallisesti kuntalaisten tarpeiden 
mukaan. 

Tässä yhteenvedossa on joitakin erilaisia esimerkkejä 
ja kuntien vaihtoehtoisia tapoja toimia yhteistyössä 
yhdistysten kanssa.  
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Liikuntalaki



Yhdistystoiminnan 
hyötyjä yhdistyksen 
jäsenille,  
kuntalaisille ja 
kunnalle



Järjestötoiminnan tuottama lisäarvo
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Kunnat ja kansalaistoiminta 
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verkostoyhteistyö – koulutus ja osaamisen vahvistaminen – tapahtumat ja tilaisuudet – viestintä
yleisavustus – järjestöavustus – kohdeavustus – toimitila-/ vuokra-avustus – osarahoitus – henkilöresurssi – tukipalvelu 

palvelutuotanto – ostopalvelut – muu sopimuksellinen yhteistyö

yhteisöt – yhdistykset – seurat – muut kolmannen sektorin toimijat – vapaat toimintaryhmät

sosiaali- ja terveyslautakunta – hyvinvointilautakunta – vapaa-ajan lautakunta – kulttuurilautakunta – sivistyslautakunta – kunnanhallitus

elinvoima – hallinto – sivistystoimi – sosiaali- ja terveystoimi 



Kunnat tukevat 
yhdistysten 
viestintää monin 
tavoin



Kuntaesimerkkejä 1/2
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https://asikkala.fi/kulttuuri-ja-
vapaa-aika/liikunta/

https://www.janakkala.fi/palvelut/liikunta/

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-
aika/liikunta/liikuntaseurat/liikuntaseurat
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https://tapahtumat.joensuu.fi/fi-FI/topic/5c9a114c5f22556c313a972d

https://www.masku.fi/vapaa-aika/liikuntapalvelut/urheiluseurat/

Kuntaesimerkkejä 2/2



Yhteistyö ja
vaikuttaminen eri 
kanavien ja 
yhteisten pöytien 
kautta



Osallisuus ja vaikuttaminen
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• Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamistavat ovat 
viime vuosina kehittyneet ja monimuotoistuneet. 

• Kuntien tarjoamat osallistumisen eri tavat vaihtelevat 
kunnittain. 

• Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet sekä yhdistysten ja 
järjestöjen kuuleminen ja yhteiskehittäminen ovat 
suosittuja niin pienten kuin suurten kuntien 
keskuudessa. Kuntalais- ja kansalaisraadit tms. ovat 
yleisesti suurten, yli 50 000 asukkaan, kuntien 
tarjoama kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamistapa.

• Sosiaalisen median kanavista on tullut internetsivujen 
rinnalle merkittävä kuntien viestintäkanava.

• Kuntien palautekanavista yleisimmät ovat 
henkilökohtainen suora palaute, sähköposti ja kunnan 
internet-sivut. Suurissa kunnissa palautekanavia on 
käytössä useampia kuin pienissä kunnissa.

Lähde: Piipponen, S. & Pekola-Sjöblom, M.: Osallistaako kunta, osallistuuko kuntalainen? 
Uutta kunnista –julkaisusarja 3/2019. Suomen Kuntaliitto. 

Järjestöyhteistyö ja -kumppanuus
Erilaiset menetelmät liikunnan toimijoiden yhteen 
kokoamiseksi kuntakohtaista, välineinä mm. 

• Liikuntaan liittyvät keskustelu- ja kuulemistilaisuudet
• Seuraparlamentti – edustuksellinen asiantuntijaelin
• Liikuntafoorumi – seurojen ja yhdistysten yhteiskokous
• Kumppanuuspöydät – kuntalaisten osallisuuden 

edistäminen, kunnan toiminnan kehittäminen

• Järjestötoimijoiden keskinäinen verkottuminen
• Muu yhteistyö

Vaikuttaminen

• Kuntalaisaloite 
• Päättävät toimielimet: kunnanvaltuusto, kunnanhallitus sekä 

lautakunnat 
• Vaikuttamiselimet: nuorisovaltuusto, vammais- ja 

vanhusneuvostot



Kuntalaisten kuuleminen
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https://www.pielisjokiseutu.fi/uutiset/item/2791-
liikuntapaikkasuunnitelman-paivitystyo-liikkeelle-kontiolahti-
haluaa-olla-yksi-suomen-liikkuvimmista-kunnista-vuonna-2025

https://www.lappeenranta.fi/loader.aspx?id=5a7
8dd8b-02c0-4218-9b72-adece3f401c0



Esimerkkejä järjestöyhteistyöstä 1/3
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Esimerkkejä 2/3
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Esimerkkejä 3/3



Yhteenvetäen



Liikkeelle yhteistyössä

• Yhteyshenkilöt selville
• kunnan liikuntatoimessa tai kunnassa muuten

• Yhdistyksen omat yhteystiedot ajan tasalle kunnan 
suuntaan

• Vuosikello kuntoon – avustukset, tilat, oma toiminta

• Aktiivinen osallistuminen kunnan järjestämiin 
kuulemisiin sekä muihin kuntalaisille ja järjestöille 
suunnattuihin tilaisuuksiin. Mukaan yhteisiin pöytiin. 

• Verkostoituminen muiden yhdistystoimijoiden kanssa

+ Kunnan strategisiin tavoitteisiin tutustuminen –
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja osallisuuden 
kirjaukset tärkeitä
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Kuvan lähde: https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2018/1963-
kumppanuuspoydan-rakennusopas
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