
Liikuntapoliittinen 
selonteko
Lähtökohtia järjestöjen vaikuttamiselle 3.2.18



Mikä selonteko?

Selonteko = Liikuntapolitiikan nykytila ja tulevien vuosien poliittiset 
suuntaviivat.

http://valtioneuvosto.fi/paatokset/selonteot-tiedonannot-ilmoitukset

OKM: kolme tavoitetta:

Liikunta-asiat laajasti koko eduskunnan käsittelyyn -> koko puolueiden kirjo sitoutumaan 
keskeisiin liikuntapoliittisiin tavoitteisiin

Strategiset liikuntapoliittiset linjaukset lähivuosille

Pohja tulevan vaalikauden liikuntapolitiikalle
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Esimerkki: kehityspoliittinen selonteko

Toimintaympäristön kuvaus

Mihin Suomen toimia 
tarvitaan, mihin Suomi 
keskittyy

Kehityspolitiikan suunnat 
koottuna yhteen

(Kehityspolitiikan yhteys 
muuhun ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan)
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Prosessi

Kuntien kanssa selontekoasioita käydään läpi 13.2. kuntaliiton koulutuspäivässä

Muille ministeriöille oma käynnistystilaisuus virkamiestasolla Tehylin
ohjausryhmän yhteydessä 7.3.

VLN:n seminaaripäivä selonteosta 21.3.

Valtioneuvoston istuntoon joko kevätkauden viimeisessä tai syyskauden 
ensimmäisessä istunnossa

Eduskunnan käsittelyyn syyskaudella
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Sisältö: esimerkkejä kysymyksistä

Liikuntapolitiikan tavoitteet

Ammatillinen koulutus ja urheiluopistot

Polarisoitunut lajivalikoima: suurin osa 
harrastamisesta tapahtuu kymmenessä 
suosituimmassa lajissa

Liikunta osana yhteiskuntaa: mikä on 
sen itseisarvo ja välinearvo

Eri hallinnonalojen tavoitteet

Erityisryhmät

Olosuhteet
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Sote-uudistuken jälkeinen elämä kunnissa ja 
maakunnassa

Liikunnan arvostus

Lisää liikettä ja huippu-urheilu

Harkimon työryhmän esitykset: mitä pannaan 
toimeen, miten?

Valtion liikuntabudjetin tulorakenne: mikään 
muu toimiala kuin liikunta ei ole budjetissa 
kokonaan veikkausvoittovarojen varassa

eettiset kysymykset



Sisältö: lähtökohtia aiheiksi

nykytila ja tutkimuskatsaus

Fyysisen aktiivisuuden edistäminen 
yhteiskunnassa: lähtee liikunnan 
yhteiskunnallisesta perusteesta

Omatoiminen ja ohjattu liikunta (eri 
ikäryhmät)

Liikunnan kansalaistoiminta
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Huippu-urheilu

Valtion liikuntapolitiikan kokonaisuus: 
poikkileikkaava katsaus, 
kokonaisliikuntapolitiikka: miten eri 
hallinnonaloilla edistetään ja voidaan 
edistää liikuntaa ja urheilua

liikuntatoimen resurssit ja rahoitus

yhdenvertaisuus läpileikkaavana teemana



Vaikuttaminen

Keskeiset järjestöjen osallistamisen keinot OKM:n näkökulmasta: 
1) verkkokysely: 
https://www.olympiakomitea.fi/2018/03/12/okmlta-laaja-kysely-
liikuntapoliittiseen-selontekoon/
2) erilliset mahdolliset järjestöjen oman aktiivisuuden varassa olevat ryhmät 
koordinoituna OKM:n kanssa, 
3) mahdollinen toinen kokoava tilaisuus (kick-offin lisäksi)

Järjestöjen yhteinen tilaisuus tulossa: kootaan yhteen näkökulmia 
kansalaistoiminnan näkökulmasta
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Järjestöstartti 2.3.

Syötteitä OKM:lle neljästä näkökulmasta: 
näkökulmat asiakas, kansainvälisyys, 
1) kansalaistoiminta: kansalaistoiminnan asema ja rahoitus
2) liikuntahallinto: poikkihallinnollisuus, liikunnan toimijoiden roolit
3) olosuhteet
4) kilpa- ja huippu-urheilu, harrastaminen, omatoiminen liikunta

Tutustu työstöasiakirjaan:
https://docs.google.com/document/d/1l4q3v520BEiLaMtIsVgmiWOZXK3wCGO
ZAq16Fs1pyjk/edit?usp=sharing
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Kiitos!

15.3.2018 9


