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Kunta-alan hyvinvointiseminaari 7.6.

• Tulevaisuuden kunnan hyvinvoinnin edistämisen tehtävä

• Yhteisöllisyys ja turvallisuus osana hyvinvointia

• Ennakointi

• THL:n tiedä ja toimi korttien esittely

• Ohjelma: https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/2017/kunta-
alan-hyvinvointiseminaari
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Liikunta ja nuorisotyö terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäjinä kunnassa

Kari Sjöholm 9.2.21017



Perusajatus

Kunnalla on lakisääteinen velvoite ja sosiaalinen vastuu  tarjota  
mahdollisimman tasa-arvoiset nuoriso- ja liikuntapalvelut

kaikille. Palvelut kuuluvat jokaisen kunta-
laisen  arkeen ja kaikilla

on oikeus  näihin
palveluihin.

Kari Sjöholm
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SUOMEN PERUSTUSLAKI

1.3.2000

16 §

Sivistykselliset oikeudet

Laki aluehallinto-

virastoista (896/2009)

Liikunnan peruspalvelujen

alueellisen saatavuuden arviointi

KUNTALAKI

2015

1 §

Asukkaiden hyvin-

voinnin edistäminen

Lakisääteinen 

toiminnan      

edistämistavoite

Kari Sjöholm 2016

LIIKUNTALAKI

2015

Terveydenhuolto-

laki 2010/1326

12 §

Hyvinvointikertomus



2 §
Lain tavoite

Tämän lain tavoitteena on edistää:

1) eri väestöryhmien mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa;
2) väestön hyvinvointia ja terveyttä;
3) fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista;
4) lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä;
5) liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta;
6) huippu-urheilua;
7) liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita; sekä
8) eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa

Lisäksi tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasa-arvo, 
yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat 
samoin kuin ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys.
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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 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien toteuttaminen kunnassa 
tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä sekä kehittämällä paikallista, 
kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä sekä huolehtimalla tarvittaessa 
muista paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivista toimintamuodoista.
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31.3.20178

Kunnan Liikuntatoimen voimavarat 

35 000
Liikuntapaikkaa

Yli 800 M€ liikuntaan

vuosittain 

Liikuntapaikkojen jälleenhankinta-arvo yli 10 Mrd.€

10.000

Urheiluseuraa

5.000

Työntekijää

ESIM;

250 uima- ja

225 jäähallia

Sjöholm 2016

Välillinen tuki 
urheiluseu-

roille noin 450
miljoonaa euroa 

Yli150 M€ 
vuosittain 
rakentamiseen



31.3.2017

9

NUORISOTYÖN VOIMAVARAT

Nuorten tieto- ja 

Neuvontapalveluja

250 kunnassa

3400 työntekijää

220 M€

Etsivä nuorisotyö kohtasi 23 000 nuorta 2012

Nuorten ohjaus-

ja palveluverkosto

(nuorisolaki  7a §)

90% kunnista

Tuhansia 

järjestöä

Joka kunnassa 

nuorisotila

264 kunnassa

Työpaja

13 000/1600 

Kari Sjöholm 2016

Etsivää nuorisotyötä
kunnissa tekee 
500 henkilöä
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 Alueellinen demokratia, 
osallistuminen ja vaikuttaminen

 Integroidut sosiaali- ja 
terveyspalvelut

 Palo- ja pelastustoimi

 Maakuntaliitot

 Pääosa ELY-keskusten tehtävistä 

 Ympäristöterveydenhuolto

 Elinvoiman, kulttuurin ja liikunnan 
edistäminen

 Paikallisen identiteetin ja 

demokratian edistäminen

 Elinvoiman edistäminen

 Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen

 Opetus- ja kulttuuri

 Liikunta ja nuorisotyö

 Tekniset palvelut

 Yleisen toimialan palvelut

 Muut palvelut

 Aluehallintovirasto ja 
alueelliset toimipisteet

 Liikuntapaikkojen 
avustukset ja Liikkuva koulu 
hankkeet jne.

 Poliisi ja Tulli

 Oikeuslaitos

 Verotoimistot

 Kela

 jne.

Kuntien, itsehallintoalueiden ja valtion välinen työnjako



Kunnan roolit
Varhaiskasvatus ja 
esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus

Ammatillinen 
koulutus

Vapaa 
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?
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Kunta-alan hyvinvointiseminaari 7.6.

• Tulevaisuuden kunnan hyvinvoinnin edistämisen 
tehtävä
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• Ennakointi

• THL:n tiedä ja toimi korttien esittely

• Ohjelma: 
https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/2017/ku
nta-alan-hyvinvointiseminaari

[pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma14

https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/2017/kunta-alan-hyvinvointiseminaari

