
Alueella toimivien asiantuntijoiden työpaja 

yhdenvertaisuuden edistämiseen.

https://pixabay.com/fi/users/yorgunum-844415/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=737190


 Työpajan esittely

 Alustus: Mitä tarkoitetaan yhdenvertaisilla

liikkumismahdollsuuksilla?

 Keskustelu: Saavutettavuuden ulottuvuudet

 Työpaja: Saavutettavuuden ulottuvuudet käytännössä

 Tauko

 Yhteenveto työpajasta



LIIKUNTAHALLINNON 
TIEDOLLA JOHTAMINEN

Alueen asukkaiden kanssa toimijat ovat 
avaintoimijoita paikallisen tiedolla 

johtamisen kehittämisessä

Yhdenvertaisuustyöpaja
alueella toimiville tai 

alueeseen vaikuttaville
työntekijöille ja 
toimihenkilöille

Miten voimme saada arjen 
kohtaamisissa kertyvän tiedon 

käyttöömme?



1. Edistää yhteistä ymmärrystä liikkumismahdollisuuksien

saavutettavuuteen liittyen.

2. Jakaa tietoa ja kokemuksia aiheesta alueella toimivien kesken.

3. Tunnistaa keinoja liikkumismahdollisuuksien saavutettavuuden

edistämiseen arkityössä

→Omassa työssä

→Moniammatillisesti

➔ Parantaa alueella asuvien ihmisten mahdollisuuksia liikkumiseen





1. Liikkuminen vs. liikunta vs. urheilu

2. Liikkumismahdollisuuksien yhdenvertaisuus

3. Saavutettavuuden ulottuvuudet

https://pixabay.com/fi/users/svetlanaeliseevan-14887157/


 Liikkuminen voi olla eri lajien

harrastamista urheilu- tai 

kuntoilumielessä, mutta se voi

tarkoittaa myös mitä tahansa fyysistä 

aktiivisuutta, kuten lihasvoimin tehtyjä

asiointimatkoja, ulkoilua, kotiaskareita, 

leikkimistä, työntekoa jne.



Kunta / Kaupunki

Seurat ja järjestöt

Yksityiset toimijat

 Liikkumisen edistäminen voi olla väline:

☺ Liikkumavaraa omiin työtapoihin

☺ Asukkaan hyvinvoinnin edistäminen

☺ Asukkaan osallisuuden kasvattaminen

☺ Uudet yhteistyömuodot/-kumppanit

Epäviralliset yhteisöt



Muodollinen
yhdenvertaisuus

Todellinen
yhdenvertaisuus

https://www.rwjf.org/
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Kuva: Janne Pyykönen



1. Kulttuurillinen, ihmisryhmän näkökulma (kuten maahanmuuttajatyttöjen skeittaus)

a. Kunnassa/Työyhteisössä päätetään edistää maahanmuuttajatyttöjen skeittausmahdollisuuksia.

b. Kunnassa/Työyhteisössä päätetään lisätä yksinhuoltajien mahdollisuuksia lisätä arkiaktiivisuutta arjessaan.

c. Kunnalle/Työyhteisölle annetaan tehtäväksi edistää työikäisten kävelyä ja pyöräilyä alueellaan.

2. Paikkaan sidottu, maantieteellinen case

a. Kunnassa/Työyhteisössä päätetään edistää liikkumista syrjäseuduilla ja lähiöissä. Miten eri ulottuvuudet korostuvat 

asuinpaikasta riippuen? Kaupungissa, kylässä, kaupunkien tai kylien lähiseuduilla vs. keskustassa vs. maaseudulla.

b. Kunnassa suunnitellaan uuden palloiluhallin ja sen ympäristön toiminnallisuuksien suunnittelua. Keitä tulee huomioida ja 

missä vaiheessa suunnittelua, kun tarkastellaan asiaa saavutettavuuden ulottuvuuksien näkökulmasta. Eri käyttäjäryhmät? 

(esim. satunnainen potkija vs. ammattiurheilija)

c. Kunnassa/työyhteisössä päätetään edistää yleisesti lähiliikuntapaikkojen ja kuntosalien käyttöä. Minkälaisia paikkaan 

sidottuja esteitä eri käyttäjäryhmät kokevat? Minkälaisia ratkaisuja näihin voisi kehittää?

3. Poikkihallinnollinen case esimerkki.

a. Kunnassa/työyhteisössä laaditaan uusi tai päivitetään olemassa oleva yhdenvertaisuus-suunnitelma, liikkumisohjelma tai 

vastaava toimintaa ohjaava dokumentti.

b. Kunnassa/työyhteisössä päätetään arvioida palvelutuotannon vaikutuksia kuntalaisten liikuntakäyttäytymiseen.

c. Kunnassa/työyhteisössä päätetään lisätä yhdenvertaisuusnäkökohtiin liittyvää henkilöstökoulutusta.



Mitkä saavutettavuuden ulottuvuudet ovat 

merkityksellisiä/merkityksettömiä kyseisen tapauksen kannalta?

Millaiset toimenpiteet soveltuvat esteiden poistamiseen ja 

tavoitteiden saavuttamiseen?

Millaisiin liikkumisen esteisiin on vaikea löytää ratkaisua? 

Auttaako Saavutettavuuden ulottuvuudet -käsitteistö syventämään 

ymmärrystä poikkihallinnollisen ja -sektoriaalisen yhteistyön merkityksistä? 

(Entä arvioimaan omaa työtä?)

… jos auttaa, niin miten yhteistyötä olisi järkevä 

organisoida ja kehittää?

Minkä tahojen olisi perusteltua osallistua keskusteluihin, joissa 

suunnitellaan vaikuttavia toimenpiteitä? 



Kuva: StockSnap, Pixabay

https://pixabay.com/fi/users/jatocreate-5529266/


Kuva: Janne Pyykönen





https://blogs.helsinki.fi/yhdenvertainen-liikunnallinen-lahio/

