
13.30 Kahvia ja kuulumisten vaihtoa

14.00 Avaus

14.05 Maakuntavaalit: yhteiset valinnat (Eki)

14.20 Eduskuntavaalien ja Liikkuva Suomi –ehdotuksen esittely (Ilmari)

14.30 Yhteinen työstö: mitkä ovat eduskuntavaaleihin liittyvät valinnat

15.30 Seuraavista askeleista sopiminen

15.50 Yhteenveto (Eki)

16.00 Lopetus

17.5. verkostotapaaminen – vaikuttaminen ja 
eduskuntavaalit
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Suomalaisen liikunnan 
ja urheilun tavoitteet 
maakuntavaaleihin 
2018



Tiivistelmä liikunnan ja 
urheilun teemoista



Mistä maakuntavaltuusto päättää?
• palvelut, 

ympäristöterveydenhuolto, terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen, alueellinen alkoholihallinto

• Alueen ja sen elinkeinoelämän kehittäminen, yritys-, 
työ-, ja elinkeinopalveluiden järjestäminen eli ns.

• : kala- ja vesitalous, vesihuollon suunnittelu, 
vesi- ja merenhoito

• : maakuntatason alueiden käytön 
suunnittelu, maakuntakaavoitus, rakennustoimen 
edistäminen

•

• , maaseudun kehittäminen

• : edistäminen

• järjestelmäsuunnittelu, alueellinen tienpito ja 
yksityisteitä koskevat valtionavustustehtävät

• : kulttuurin, 
osaamisen/koulutuksen, liikunnan edistäminen 

• : parantaminen

• Maakunnan                             ja alueellisen 
varautumisen yhteensovittaminen

• : alueellinen järjestäminen ja 
kehittäminen

• erikseen maakunnalle säädetyt tehtävät

• Lisäksi maakunta voi päättää kaikkien alueen kuntien 
kanssa sopien kunnilta maakunnalle siirrettävistä lailla 
rajatuista tehtävistä sekä esimerkiksi joistain 
kansainvälisistä tehtävistä 

Terveys- ja hyvinvointi

kasvupalvelut

Vesistöt

Kaavoitus

Pelastustoimi

Maatalous

Liikenne

Sivistyksen edistäminen

Ympäristötietous

varautuminen

Yhteispalvelut

Muut

Kotouttaminen



Terveys- ja hyvinvointi

kasvupalvelut

Vesistöt

Kaavoitus

Pelastustoimi

Maatalous

Liikenne

Sivistyksen edistäminen

Ympäristötietous

varautuminen

Yhteispalvelut

Muut
Kotouttaminen
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Elintapaneuvonta

Urheilutapahtumien
taloudellinen ja 

identiteetillinen arvo.

Luonto- ja virkistysalueet 
osana maakuntakaavoitusta: 

ylikunnallisten reittien 
huomioiminen.

Pelastusalueiden lupakäytäntöjen
yhdenmukaistaminen mm. 

valtakunnallisten liikuntakampanjoiden 
helpottamiseksi. Urheilu ja liikunta 

yhteisenä kielenä.

Urheiluakatemioiden ja –
opistojen kehitys.

Maakunnan ja 
virkistysalueyhdistysten yhteistyö 

virkistysalueiden tehokkaaksi 
käytöksi.

Yhtenäiset maakunnalliset 
käytännöt liikuntapaikkojen
hoidossa ja korjaamisessa.

Yhteistyö vapaa-
ajanpalveluiden välillä.

Kevyen liikenteen 
kehitys.Liikunta ja urheilu

työllistäjänä



Lisää liikettä: 
Terveyttä ja hyvinvointia

Menestyvä huippu-urheilu:
Elämyksiä, yhteenkuuluvuutta ja 

työtä

Elintapaohjaus hyvinvoinnin 
edellytyksenä

Urheiluakatemiat menestyksen 
lähtökuoppina

Seurat, yhdistykset ja yksilöt 
aktiivisina toimijoina



Elinvoimaa maakuntiin

Elintapaneuvonta ja liikunnan palveluketjut maakunnan strategiaan

Maakuntahallintoon liikuntatoimea koodinoiva viranhaltija

Rakenteistettu vuoropuhelu liikunnan ja urheilun aluejärjestöjen ja maakunnan välille 

Liikuntapaikkojen käyttö ja kehittäminen yli kuntarajojen



Urheiluakatemiat ja –opistot mukaan maakunnan urheilun päätöksentekoon

Urheilumenestystä rakentavat tahot yhteen alueella

Harjoittelu- ja suoritusolosuhteet kuntoon

Urheiluolosuhteiden käyttö ja kehittäminen yli kuntarajojen

Elinvoimaa maakuntiin



Eduskuntavaalit ja perustelu 
liikunnan kärkihankkeelle

Lähtökohtia 17.5.
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Prosessi: eduskuntavaalit

Mitä Milloin Omat tavoitteet Avainhenkilöt

Puolueet kirjoittavat 
ohjelmiaan

Kevät-
syksy 2018

Mahdollisimman usean 
puolueen tavoitteissa näkyvät 
liikunnan ja urheilun tavoitteet

Puolueiden liikuntapoliittiset vastaavat

Puolueet hyväksyvät 
eduskuntavaaliohjelmat

2018-19 
vaihde

Ehdokasasettelu Kevät 2019 ?

Eduskuntavaalikampanjat Kevät 2019 - Puolueyhteistyö
- Mediayhteistyö
- Yhteisön sisäinen yhteistyö

- Puoluetoimistot
- Avaintoimijttajat (yksilöitävä)
- Alueet, jäsenet, LP-verkosto, HU-verkostot

Eduskuntavaalit 14.4.2019

Hallitusohjelman 
rakentaminen

Seuraavat 
viikot 
vaalien 
jälkeen

Hallitusohjelmassa näkyvät 
kärkitavoitteemme liikkeen 
lisäämisestä ja huippu-
urheilusta.

Tulevien hallituspuolueiden sivistys-, 
kulttuuri-, ja liikuntavastaavat neuvotteluissa
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Politiikkaohjelma, jonka tavoitteena on purkaa talouteen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää aikapommiamme

Katse erityisesti liikunnan ”katvealueilla”

Sateenvarjo erilaisille alaohjelmille – vaikkapa liikkuva työpaikka, liikkuva oppilaitos tai liikkuva työpaja. 

Liikkuva Suomi -ohjelmaa lähellä oleva kokonaisuus on käytössä esimerkiksi Saksassa, nimellä In Form.

Ohjelmassa:

1) tunnistetaan liikunnan kannustamisen ja mahdollisuuksien katvealueet, 

2) tunnistetaan parhaat käytännöt liikunnan edistämiseksi Suomesta ja maailmalta

3) saadaan erilaiset toimet sekä hankkeet ’liikkumaan’ yhteen suuntaan, kokonaisuutena, ei pisteittäin.

4) Lisätään tarvittavat, parhaiden käytäntöjen mukaiset toimet em. Tunnistetuille katvealueille.

Liikkuva Suomi (työnimi/luonnos)



Prosessi: Liikkuva Suomi –kärkihanke 
hallitusohjelmaan (työnimi/luonnos)
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1 PERUSTELU

2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT

3 LIIKKUVA SUOMI

Toimijat: tutkijat (8.5.), LP-
verkosto. Huippu-urheilulla 
oma prosessinsa.
Aika: toukokuu -18

Tavoite: jaettu 
yhteiskunnallisen merkityksen 
tunne puolueiden 
liikuntapoliittiseen työhön.

Toimijat: Tutkijat, LP-verkosto

Aika: toukokuu -18
Tavoite: kansainvälisesti 
toimivien liikuntaohjelmien 
periaatteiden löytäminen.

Toimijat: Puolueet, järjestöt

Aika: syyskausi
Tavoite: yhteinen pohja 
tulevan hallituksen 
”kärkihankkeeksi”.



1 Perustelu: demo

Terveydenhuolto:

Vähäinen liikunta:

Työkyky:

14 mrd.

3-7,5 mrd.



1 Perustelu: demo

Terveydenhuolto:

Vähäinen liikunta:

Työkyky:

18 mrd.

6-15 mrd.



1 Perustelu: demo

Terveydenhuolto:

Vähäinen liikunta:

Työkyky:

28 mrd.

9-25 mrd.



2 Hyvät käytännöt: demo

Saksa: In form

Iso-Britannia: ”Nudge unit”

Islanti: harrastaminen koulupäivän yhteydessä

Keskeistä: millä periaatteella saadaan parhaita tuloksia



3 Liikkuva Suomi (työnimi/luonnos): demo
Olosuhteet Kulttuuri Kannustimet Ohjaus

Valtio

Kunnat

Maakunnat

Järjestöt

4. sektori

Yritykset

Arkiyhteisöt



3 Liikkuva Suomi (työnimi/luonnos): demo

Vähän liikkuvat Arkiliikkujat Aktiiviliikkujat Urheilijat



3 Liikkuva Suomi (työnimi/luonnos): demo

Alkusyksy 2018

Puolueiden liikuntapoliittiset vastaavat koolle

Esim. Prof. Fiona Bull avaa

Rakennetaan Liikkuva Suomi, jonka periaatteita kukin puolue voi täsmentää

Kärkihankemuoto



Seuraavat askeleet

Kolme raidetta, joilla edetään – kullekin oma suunnitelmansa:

1) Järjestökumppanuus (tutkijat, järjestöt -> taustat: askeleet 1 ja 2)

2) Poliittinen kumppanuus (puolueet -> ohjelma: askel 3)

3) Mediakumppanuus (toimitukset -> näkyvyys läpileikkaavasti)



Kiitos!



Yhteinen työstö

1

Liikkuva Suomi:

Käykö tämä 
yhteiseksi 

tavoitteeksi?

10 + 5 min

2

Hyvät käytännöt:

Mistä parhaita 
käytäntöjä 

ohjelmaan tai 
tavoitteisiin?

15 + 10 min

3 

Teemat ohjelmaan 
tai tavoitteisiin: 

mitkä otsikot 
ohjelmassa / 

tavoitteissa tulisi 
olla?

20 + 20 min
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1 Ohjelma

Käykö Liikkuva Suomi –kärkihanke (työnimi/luonnos) yhteiseksi tavoitteeksi 
tulevalle vaalikaudelle?

Käykö ohjelman rakentamisen tapa: 
1) perusteet tutkijoiden kanssa, 
2) hyvät käytännöt järjestöjen (ja tutkijoiden) kanssa, 
3) ohjelman rungon rakentaminen puolueiden kanssa

Muita huomioita ohjelmasta?

11.6.2018 23



2 Hyvät käytännöt

Onko järjestölläsi mahdollisuus olla koostamisessa mukana?

Miten: kysely, tutkimuskatsaus, tms. Mitä ajatuksia tavasta, jolla hyvät 
käytännöt voidaan koostaa?
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3 Rakenne

Onko järjestölläsi mahdollisuus olla koostamisessa mukana?

Mitkä otsikot ohjelmalla/tavoitteillamme tulisi olla?

Onko jotain yksittäisiä tavoitteita, joita ehdotatte jo tässä vaiheessa ohjelmaan/tavoitteisiin? 
Esim. jokin nosto järjestöjen lausunnosta liikuntapoliittiseen selontekoon.

Esimerkki otsikoista:

1) Olosuhteet: liikuntapaikka jokaiselle

2) Ohjausta ja tukea: löydä sopiva liikuntamuoto

3) Kansalaisyhteiskunta: tuki matalan kynnyksen harrastamiseen

4) Arkiyhteisöt: liikunta osaksi kaikkien arkiyhteisöjä, kuten kouluja, työpaikkoja, vanhainkoteja.
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