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Liikunnan ja urheilun yhteiskunnallinen Pelikirja 

 

 

 

Tiivistelmä tärkeimmistä tavoitteista 
 
Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, että suomalaiset 
liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa. Yhdessä jäsenjärjestöjemme ja liikunnan aluejärjestöjen 
kanssa rakennamme liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen. Tähän Pelikirjaan olemme koonneet keskeiset 
yhteiskunnalliset tavoitteemme ja ehdotuksemme liikkeen ja urheilumenestyksen lisäämiseksi. 
 

POIKKIHALLINNOLLISUUS: Liikunta ja urheilu koordinoidusti osaksi eri hallinnonaloja 

Kokoava liikuntahallinto: Liikunnalle ja urheilulle vahva, poikkipoliittinen jalusta. Esimerkiksi liikennepo-
litiikka, sosiaali- ja terveyspolitiikka ja puolustuspolitiikka luovat mahdollisuuksia liikunnalliselle elämän-
tavalle. Eri sektoreiden toimien koordinointiin tarvitaan liikunnan ministeriryhmä, jota johtaa liikunta- ja 
urheiluministeri. Ministeriryhmän tulee avata valtion budjetti liikunnalle ja urheilulle nykyisen veikkaus-
voittovaroihin rajauksen sijaan, etsiä ja poistaa hallinnolliset ja rakenteelliset esteet liikunnalle ja urhei-
lulle, vahvistaa liikunnan edistämisen koordinaatiota eri hallinnonaloilla ja luoda vahva jalusta liikunnan 
ja urheilun systemaattiselle ja koordinoidulle poikkipoliittiselle edistämiselle.  

 

LIIKUNNALLINEN ELÄMÄNTAPA: Tilaa ja kannustusta liikkeelle arjessa 

Kannustavat yhteisöt -ohjelma: Ihmisiä kannustavat usein liikunnan pariin ennen muuta toiset ihmiset ja 
yhteisön kulttuuri. Siksi tarvitaan liikkumaan innostavia ja toimintakykyä tukevia käytäntöjä elämänkulun 
eri arkiyhteisöihin, koulujen lisäksi esimerkiksi oppilaitoksiin ja työpaikoille. Tämä tarkoittaa myös kaik-
kien liikuntaohjelmien (esim. Liikkuva koulu ja Voimaa vanhuuteen) työn jatkamista ja niiden liikkumista 
edistävien hyvien käytäntöjen juurruttamista arkiyhteisöihin. 

Läheltä liikkumaan: Vaalikauden kestävä ohjelma liikuntapaikkojen kunnostamiseksi ja kehittämiseksi. 
Erityinen kohdennus ohjelmassa olisi koulujen liikuntatilojen ja -ympäristöjen kehittämisessä. 

 

SEURATOIMINTA: Laadun ja toimintaedellytysten kehittäminen 

Seurojen tukeminen: Seuratuen määrää tulee kasvattaa, jotta saadaan nykyistä enemmän liikettä ja ur-
heilumenestystä aikaiseksi sekä uusia jäseniä seuratoimintaan. Hallinnon keventämiseksi, kansalaistoi-
minnan autonomian kasvattamiseksi ja sen piirissä olevan asiantuntemuksen hyödyntämiseksi seuratuen 
jakaminen on luontevaa siirtää liikunta- ja urheiluyhteisön vastuulle. 

Tilaa seuratoiminnalle: Riittävästi laadukkaita ja edullisia olosuhteita seuratoiminnalle. Keskeistä on 
Läheltä liikkumaan -kunnostusohjelma. Lisäksi tilankäytön säädöskannustimet tulee käydä läpi 
tilankäytön helpottamiseksi. Näitä kannustimia ovat esimerkiksi tilojen vuokrissa ja liikuntapalveluissa 
käytetyt alv-kannat ja vastuukysymykset.  

Lasten ja nuorten harrastaminen - tukien kokoaminen: Jotta harrastamista koulupäivän yhteydessä on 
helppoa järjestää, tukimuotoja tulee koota yhteen ja niiden hakemista tulee keventää. Nykyisin erilaisia 
tukimuotoja lasten ja nuorten harrastamiselle on lukuisia. 

  

HUIPPU-URHEILU: Arvostushyppy 

Resurssit menestykselle: Resurssien pitämiseksi kansainvälisen kilpailun tasolla kasvatetaan huippu-urhei-
lun rahoitusta kolmen vaalikauden ajan 10 miljoonaa kunkin vaalikauden alussa siten, että rahoitus tulee 
kolmesta eri lähteestä: valtion budjetista, Olympia-rahastosta ja veikkausvoittovaroista jakosuhdelain mu-
kaisesti. Lisäresurssit takaavat kansainvälisesti kilpailukykyisen valmennuksen ja toimintaympäristöt. 

Johtaminen selkeäksi: Huippu-urheilun selkeän suunnan rakentamiseksi selvennetään huippu-urheilun 
johtamista siten, että sekä resurssiohjaus että toiminnallinen johtaminen ovat jatkossa Olympiakomite-
assa, ei hajautettuna OKM:n ja Olympiakomitean välillä. 
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Poikkihallinnollisuus 

Tavoite: pysäytetään vähäiseen liikuntaan liittyvien haittojen kasvu. 

 

Olympiakomitea yhteistyössä liikunta- ja urheiluyhteisön kanssa:  

 Unelmien liikuntapäivä mahdollistaa helpon osallistumisen uusiin liikuntamuotoihin. 

 Teemme ja edistämme yhteistyötä monipuolisen harrastustoiminnan mahdollistamiseksi. 

 

Esitämme kunnille ja maakunnille: 

 Toimivia elintapaohjauksen ja liikunnan palveluketjuja:  

o Palveluketjun järjestäminen jokaisen maakunnan strategiaan, hyvinvointikertomukseen ja 

mahdolliseen hyvinvointisuunnitelmaan. 

o Jokaiseen maakuntaan liikuntaa koordinoiva viranhaltija (joka voi vastata myös muista toiminnoista). 

 Liikunnan poikkihallinnollista edistämistä kunnan sisällä: 

o Koulujen liikuntasalit ovat seurojen ja harrastajien käytetyimpiä olosuhteita. Niiden kehittämistä ja 

vuorojen jakoa tulee toteuttaa yhteistyössä liikunnasta vastaavan toimialan ja seurojen kanssa. 

o Eri hallinnonalat mukaan suunnitelmallisesti: liikuntatoimen lisäksi esimerkiksi kaavoitus ja tekninen 

toimi mahdollistavat arkiliikunnan. 

 Rakenteistettua vuoropuhelua liikunta-ja urheilujärjestöjen sekä maakunnan välille, jotta kansalaistoiminnan 

näkemykset ja mahdollisuudet liikunnan edistämiseksi saadaan suunnitelmallisesti esille maakunnassa. 

 Liikuntapaikkojen kehittämistä yli paikkakuntarajojen: esimerkkinä ulkoilureitit. 

 

Esitämme valtiolle: 

 Liikuntapolitiikka kokonaisuudeksi: liikuntaa lisäävien julkisesti tuettujen toimien kokoamista vahvalle poik-

kipoliittiselle jalustalle ja niiden yhteistoiminnan varmistamista. 

o Liikunta- ja urheiluministerin keskittymistä liikuntaan ja urheiluun – ei toisiinsa liittymättömiä sekto-

reita samaan salkkuun. 

o Liikunnan ministeriryhmää ja korkeantason koordinaatioryhmää virkamiestasolla koordinoimaan ja 

edistämään liikuntaa lisääviä toimia poikkihallinnollisesti. 

o Budjetin avaamista liikunnalle – rahapelivoittovarojen ulkopuolinen, pääosin verorahotteinen budjetti 

soveltuvasti liikuntaa ja urheilua edistävien toimien käyttöön. 

o Liikuntaa vaikeuttavien ja kansalaistoimintaa kohtuuttomasti raskauttavien toimien kartoittamista ja 

kitkemistä hallinnosta ja yhteiskunnan rakenteista. 

 Kansalaisyhteiskunnan rahoitus- ja arviointijärjestelmän uudistamista, tavoitteena selkiyttää, keventää ja 
systematisoida nykyistä järjestelmää. Uusi rahoitus- ja arviointijärjestelmä tulee rakentaa seuraavista osista: 

o a) Tietopankki: Järjestöt keräävät kansalaistoiminnan tietovarannon hyödyntäen sähköistä Suomi-
Sport-alustaa. OKM järjestää yhteiskunnallisesti relevantin liikunnan ja urheilun tutkimustiedon ke-
räämisen samaan, avoimeen tietopankkiin. 

o b) Mittaus- ja arviointimenetelmä: järjestöt luovat yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi- ja mittaus-
menetelmän. Menetelmällä ilmaistaan seurojen ja järjestöjen toiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset 
mahdollisimman hyvin. Siinä hyödynnetään edellä mainittua tietovarantoa.  

o c) Avustusjärjestelmä: valtion ja järjestöjen edustajat rakentavat tietopankkia sekä mittaus- ja arvioin-
timenetelmää hyödyntävän tukijärjestelmän, joka on kansalaisjärjestötoimijoiden kannalta helppo 
käyttää, ennakoitava, läpinäkyvä ja omaan varainhankintaan kannustava. 

 Liikunnan ja urheilun satelliittitilinpitoa: Liikunnan hyötyjen tuomista näkyviksi tilastoimalla liikunnan ja 

urheilun tuotot, kuten matkailussa ja kulttuurissa toimitaan. 
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Liikunnallinen elämäntapa 

Tavoite: hyvä päivä, johon kuuluu mielekäs liikunta ja terveelliset 

elämäntavat. 
 

Olympiakomitea yhteistyössä liikunta- ja urheiluyhteisön kanssa: 

 Lisäämme laadukkaan harrastamisen mahdollisuuksia kaikenikäisille ja -kuntoisille. 

 

Esitämme kunnille ja maakunnille:  

 Harrastuskoordinaattoria joka kuntaan:  

o Koordinaattori edistää yhteistyötä koulujen, oppilashuoltoryhmien, kouluterveyden ja 

nuorisotoiminnan järjestöjen välillä. 

o Erityinen painopiste on syrjäytymisvaarassa olevien tunnistaminen ja innostaminen harrastusten 

pariin. 

 Tilaa lasten ja nuorten liikkeelle ja urheilulle: 

o Kouluympäristöjen kehittämistä liikuntaan innostaviksi lapsia ja nuoria osallistaen. 

o Liikuntapaikkojen muuttamista maksuttomiksi iltapäivisin (14-17) lapsille ja nuorille. 

o Liikuntatuntien painottamista ennen kello 14, jotta tilat vapautuvat seurakäyttöön iltapäivisin jättäen 

näin ilta-aikoja perheiden käyttöön. 

 Omaehtoisen liikunnan ja liikunnallisen elämäntavan edellytysten varmistamista: Keskeisiä tarpeita ovat 

kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet, yhtenäiset kävely- ja pyöräilyreitit, lähiliikuntapaikat sekä ulkoilun ja 

luontoliikunnan mahdollisuudet sekä uusien liikkumismuotojen huomioiminen. 

 

Esitämme valtiolle: 

 Olosuhteiden kunnostusohjelmaa Läheltä liikkumaan: vaalikauden kestävä kuntien ja valtion 

liikuntapaikkojen rakennus- ja kunnostusohjelma, jonka tavoitteena on kehittää liikuntapaikkoja ja purkaa 

niihin kertynyttä korjausvelkaa. Kunnostusohjelma koskee myös koulun pihoja ja liikuntatiloja, joita tulisi 

kehittää eri kohderyhmiä laaja-alaisesti palveleviksi liikuntapaikoiksi. Valtio kohdentaa kunnostusohjelmaan 

20 miljoonaa vuosittain vaalikauden ajan ja kannustaa näin myös kuntia kohdentamaan kunnostusohjelmaan 

rahaa. 

 Kannustavat yhteisöt -ohjelmaa: Ihmisiä kannustavat usein liikunnan pariin ennen muuta toiset ihmiset ja 

yhteisön kulttuuri. Siksi tarvitaan liikkumaan innostavia ja toimintakykyä tukevia käytäntöjä elämänkulun eri 

arkiyhteisöihin, kuten päiväkoteihin, kouluihin, työpaikoille, nuorten työpajoihin sekä kotona ja 

palvelukodeissa asuville ikäihmisille. Tämä tarkoittaa myös kaikkien liikuntaohjelmien (esim. Liikkuva koulu ja 

Voimaa vanhuuteen) työn jatkamista ja niiden liikkumista edistävien hyvien käytäntöjen juurruttamista arkiyh-

teisöihin. 

 Liikunta elämän nivelkohdissa -ohjelmaa: kehitetään ja juurrutetaan käytäntöjä, joilla autetaan ihmisiä 

liikunnan pariin niissä elämän nivelkohdissa, jolloin liikunta helposti jää: teini-iässä, opiskeluun siirtyessä, 

pienten lasten vanhemmuudessa, sairastuessa tai vammautuessa, työn loppuessa eläkkeen tai työttömyyden 

vuoksi, leskeytyessä tai ryhtyessä omaishoitajaksi.   
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Elinvoimainen seuratoiminta 

Tavoite: seurat ovat innostavia yhteisöjä, jotka elävät ajassa ja joihin 

kaikki ovat tervetulleita. Seuroilla on osaamista ja toimintaedellytyk-

siä lisätä liikettä ja rakentaa urheilijan polkua.  
 

Olympiakomitea yhteistyössä liikunta- ja urheiluyhteisön kanssa 

 Madallamme harrastamisen kynnystä: kannustamme lajiliittoja: 

o Kohtuullistamaan kilpailujärjestelmän kustannuksia sekä olosuhde- ja varustevaatimuksia. 

o Vahvistaman vapaapaikkakäytäntöä vähävaraisten perheiden tukemiseksi. 

 Luomme ratkaisuja seuratoiminnan kasvaviin olosuhdetarpeisiin. Keräämme ja levitämme oppeja seuroilta, 

jotka ottavat entistä enemmän roolia olosuhteiden ylläpidossa, hallinnoinnissa ja sekä tilojen hankkimisessa. 

 Lisäämme harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. Kannustamme ja autamme jäsenliittojamme: 

o Auttamaan seuroja laadukkaan harrastustoiminnan toteuttamisessa yhteistyössä koulujen ja muiden 

paikallisjärjestöjen kanssa. 

o Kehittämään uusia käytäntöjä harrastamisen ja perhe-elämän sovittamiseksi yhteen. 

Esitämme kunnille: 

 Seurojen tukemista:  

o Seura-avustusten kasvattamista: seuran ja kunnan rahanvaihdon on oltava nettopositiivista seuralle. 

o Seurojen tukemista iltapäivien harrastustoiminnan järjestämiseksi yhteistyössä eri tahojen kanssa. 

 Liikuntapaikkojen käytettävyyden kehittämistä:  

o Alentamalla seurojen ilta- ja viikonloppujen käyttövuorojen hintaa tai pitämällä hinnat kohtuullisina. 

o Edistämällä koulupäivän yhteydessä toteutettua harrastamista vapauttamalla iltapäivien (14-17) 

vuorot maksutta lasten ja nuorten harrastustoimintaan. 

o Liikuntapaikkojen liikuntakäytön ensisijaistamisella. 

 Monipuolisen liikuntapaikkatarjonnan kehittämistä paikallisten seurojen tarpeet huomioiden. 

 Koulujen liikuntatilojen ja -ympäristöjen kehittämistä rakentamalla koulukeskusten yhteyteen monipuoliset 

ja mitoitukseltaan riittävät liikuntatilat, jotka palvelevat laajaa käyttäjäjoukkoa (liikunnanopetusta, liikunnal-

lista koulupäivää, kerhoja ja seuroja). 

 

Esitämme valtiolle: 

 Seuratuen määrän ja vaikuttavuuden kasvattamista: 

o Avustusmäärän nostamista 4 000 000 eurosta vähintään 6 000 000 euroon ja sen laajentamista 

kattamaan myös aikuisten matalan kynnyksen harrastustoiminta. 

o Hallinnon keventämiseksi, kansalaistoiminnan autonomian kasvattamiseksi ja sen piirissä olevan asi-

antuntemuksen hyödyntämiseksi seuratuen jakaminen on luontevaa siirtää liikunta- ja urheiluyhtei-

sön vastuulle. 

o Seuratuen kohdentamista harrastajien osallistamisen osaamisen kehittämiseen.   

 Lasten ja nuorten harrastaminen - tukien kokoaminen: Jotta harrastamista koulupäivän yhteydessä on help-
poa järjestää, tukimuotoja tulee koota yhteen ja niiden hakemista tulee keventää. Nykyisin erilaisia tukimuo-
toja lasten ja nuorten harrastamiselle on lukuisia. Lisäksi haku- ja raportointikäytäntöjä tulee helpottaa yh-
dessä järjestöjen kanssa. 

 Liikuntapalveluiden tukemista: 10 %:n alv-kannan soveltamista myös liikuntapalveluihin, joissa palvelun pää-
paino on opetuksessa ja koulutuksessa. 

 Vastuukysymysten kohtuullistamista siten, että vapaiden vuorojen järjestäminen on kunnalle nykyistä 

useammin mahdollista. 
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Menestyvä huippu-urheilu 

Tavoite: parhaat urheilijat harjoittelevat jatkuvan kehittymisen peri-

aatteella yhdessä, parhaassa valmennuksessa ja parhaissa toimin-

taympäristöissä. 

 

Olympiakomitea yhteistyössä liikunta- ja urheiluyhteisön kanssa 

Mahdollistamme, että kansainvälisesti menestyviä urheilijoita ja joukkueita on entistä enemmän. 

 Kansainvälisen vertailun kestävä päivittäisvalmennus ja toimintaympäristö: 

o Lisäämme osaamista valmentautumisessa. 

o Kehitämme kansainvälisesti kilpailukykyisiä urheilijan toimintaympäristöjä. 

o Tuemme monilajisuutta. 

 Lahjakkaat nuoret voivat saavuttaa oman potentiaalinsa urheilussa ja muilla elämänaloilla: 

o Kehitämme urheiluakatemiatoimintaa ja valmennuskeskuksia. 

o Kehitämme kaksoiuramahdollisuuksia. 

 Toimimme eettisesti kestävästi. 

 Tarkastelemme olosuhdetarpeita pitkäjänteisesti: Olympiakomitea edistää huippu-urheilun valtakunnallis-

ten olosuhteiden kehittämistä selkeiden kriteerien pohjalta. 

  

Esitämme kunnille ja maakunnille:  

 Saavutettavien, monitoimisten ja laadukkaiden harjoittelu- ja suoritusolosuhteiden kehittämistä. 

 Urheiluakatemioiden osallistamista urheilua koskevaan päätöksentekoon. 

 Huippu-urheilua palvelevien liikuntapaikkojen saattamista kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle. 

 Huippu-urheilun harjoitteluolosuhteiden käytettävyyden ja saavutettavuuden varmistamista: yhteiskäytön 

hyötyjen toteuttamiseksi maakunnan on edistettävä urheilun tarpeista ohjautuvaa kilpa- ja suorituspaikkojen 

käyttöä ja kehitystä. 
 

Esitämme valtiolle: 

 Huippu-urheilun arvostushyppyä: 

o Resurssien pitämiseksi kansainvälisen kilpailun tasolla huippu-urheilun rahoituksen kasvattamista kol-

men vaalikauden ajan 10 miljoonaa kunkin vaalikauden alussa siten, että rahoitus tulee kolmesta eri 

lähteestä: valtion budjetista, Olympia-rahastosta ja veikkausvoittovaroista jakosuhdelain mukaisesti. 

Lisäresurssit takaavat kansainvälisesti kilpailukykyisen valmennuksen ja toimintaympäristöt. 

o Huippu-urheilun selkeän suunnan rakentamiseksi huippu-urheilun johtamisen selventämistä siten, 

että sekä resurssiohjaus että toiminnallinen johtaminen ovat jatkossa Olympiakomiteassa, ei hajautet-

tuna OKM:n ja Olympiakomitean välillä. 

o Selvitystyötä mahdollisesta huippu-urheilulaista tehtävien ja vastuiden selventämiseksi. 

 Urheilijoiden ja valmentajien sosioekonomisen aseman parantamista.  

 Huippu-urheilun olosuhteiden kehittämistä: 

o Toimintaympäristöjen kehittäminen kansainvälisesti kilpailukykyisiksi edellyttää lisärahoitusta keskei-

siin huippu-urheiluhankkeisiin. Suuriin kasvukeskuksiin tarvitaan monilajisia harjoitusolosuhteita, 

jotka mahdollistavat asiantuntijapalvelut, opiskelun ja asumisen. 

o Keskeisten suomalaislajien kilpailuareenojen turvaamista kansainvälisiä tapahtumia varten. 
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Pieniä mutta tärkeitä parannuksia 
 

Olympiakomitea yhteistyössä liikunta- ja urheiluyhteisön kanssa: 

 Etsimme uusia rahoitusmahdollisuuksia esimerkiksi EU:n viitekehyksessä ja yritysyhteistyössä. 

 Osallistamme ja kuulemme lapsia ja nuoria  –  hyvä käytäntö on esim. Pelaajat päättää -viikko. 

 Lisäämme ohjaajien ja valmentajien osaamista harrastajien osallisuuden sekä viestinnän suhteen. 

 Lisäämme tietoa järjestökentässä oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntaportaalista järjestötoiminnan 

kehittämiseksi. 

 Edistämme harrastamisen ja perhe-elämän yhteensovittamista. 

 

Esitämme kunnille ja maakunnille: 

 Lasten ja nuorten kannustamista kokeilemaan omaa lajiaan esimerkiksi kokeilupäivillä. 

 Seurojen, kotien, kunnan, koulujen välillä tehtävän yhteistyön sekä seurojen välisen yhteistyön tukemista. 

 Sopimista paikkakuntarajat laajasti ylittäen käytettävien liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien kehittämisestä. 

 Liikuntavälineiden lainaamismahdollisuutta – välineitä liikuntapaikoille. 

 

Esitämme valtiolle: 

 Taloudellisen tuen kohdentamista seuroihin liittyvän tiedon digitaaliseen keräämiseen siten, että järjestöt 

itse toteuttavat tiedon keräämisen. 

 Yleishyödyllisten yhteisöjen verovapauden säilyttämistä. Suomen tulee puolustaa verovapautta mahdollisia 
EU:n komission rikkomusmenettelyjä vastaan. 

 Perusasteen yläluokkien urheilukoulukokeilun vakinaistamista ja siihen kohdennettavaa määrärahaa. 

 OPH:n kerhoavustuksen tason pitämistä vähintään 6 miljoonassa eurossa. 

 Terveyden edistämisen rahoituksen osittaista kohdentamista harrastamisen mahdollistamiseen. 

 Kuntien liikunnan valtionosuuden osan kohdentamista harrastamisen mahdollistamiseen kaikille lapsille. 
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Miksi liikuntaa? 

  

 

O P P I M I N E N  

YHTE ISÖLL ISYYS  

H Y V I N V O I N T I  

T E R V E Y S  

Hyvinvoinnin tekijä: Lii-

kunta on unen ja ravin-

non ohella keskeinen 

niistä hyvinvoinnin läh-

teistä, joihin jokainen 

voi vaikuttaa. Nämä te-

kijät ovat myös keskinäi-

sesti riippuvaisia: liikunta 

edistää esimerkiksi unen 

laatua ja määrää. 

Liikunta, seura– ja kansa-

laistoiminta vahvistavat 

vuorovaikutustaitoja ja 

sosiaalisia verkostoja. 

Liikkuvan aivot pelaavat: 

Liikunnalla on yhteys hy-

viin oppimistuloksiin, elin-

ikäiseen oppimiseen ja 

aivojen hyvään toimin-

taan. 

 

Työikäisten liikunta lisää 

tuottavuutta, jaksamista 

ja vähentää poissaoloja. 

Liikunnallinen elämän-

tapa on yhteydessä pa-

rempiin tuloihin ja työllis-

tymiseen passiiviseen 

elämäntapaan nähden. 

Suomi sijoittuu kärkeen 

yhteiskunnallisen luotta-

muksen vertailuissa. 

Seura- ja kansalaistoi-

minta rakentavat sosi-

aalista pääomaa. 

Liike on lääke: Liikun-

nalla on merkittävä 

rooli kansansairauksien 

ehkäisyssä ja hoidossa 

liittyen muassa diabe-

tekseen, tuki– ja liikun-

taelinsairauksiin, ma-

sennukseen, keuhko-

sairauksiin ja useisiin 

syöpäsairauksiin. 

Liikuntaa lisäämällä voidaan säästää 3,2-7,5 miljardia vuo-

dessa yhteiskunnassa. Väestön ikääntyessä liikunnan sääs-

töpotentiaali kasvaa.  

Liikkumattomuudesta koituvat menot kasvavat tulevaisuu-

dessa, jos liikunnan määrä vähenee samalla kun väestö 

ikääntyy. Tämä on olennainen uhka kaikkien julkisten pal-

veluiden rahoitukselle.  

TUOTTAVUUS  

Mahdollisuus liikunta-

harrastukseen ja liikun-

nalliseen elämänta-

paan kaikille lisää osal-

lisuutta yhteiskunnassa. 



Liikunnan ja urheilun yhteiskunnallinen Pelikirja 

 

 

 

Miksi huippu-urheilua? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huippu-urheilu on tärkeää koska: 

 Huippu-urheilu opettaa hyvää kilpailua ja muita elämäntaitoja 

 Huippu-urheilu näyttää, ettei mahdoton olekaan mahdotonta 

 Huippu-urheilu rakentaa yhteisöllisyyttä 

 Huippu-urheilu ja -tapahtumat antavat yhteiskunnalle enemmän kuin ne ottavat 

 Huippu-urheilu vahvistaa kansallista identiteettiä 
 

 

 


