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1 TIIVISTELMÄT VASTAUKSISTA 

Kysymys keskusta kokoomus SDP siniset PS vihreät vasemmistoliitto RKP KD 

Kysymys 1:  

Vain 1/5 
suomalaisista liikkuu 
terveyden ja 
hyvinvoinnin kannalta 
riittävästi. Tästä 
aiheutuu yli 3 
miljardin euron 
vuotuiset haittakulut.  

Miten saadaan kaikki 
suomalaiset 
kannustettua 
riittävän 
liikunnalliseen 
elämäntapaan? 

- Tavoitteeksi: jokainen 

suomalainen liikkuisi 

vähintään tunnin 

päivässä.  

- Poikkihallinnollisuus 

- Liikkuvan koulun 

kaltaisia 

toimintamalleja esim. 

varhaiskasvatukseen, 

korkeakouluihin, 

työpaikoille ja 

vanhustenhuoltoon. 

- liikunnan ja ennalta 

ehkäisevän terveystyön 

merkitys, sosiaali- ja 

terveydenhuolto 

vahvemmin mukaan 

liikkeen lisäämiseen.  

 

- Neuvoloihin lisää 

tietoa liikunnan 

merkityksestä ja 

ohjausta liikunnan 

pariin.  

- Varhaiskasvatukseen 

’’Liikkuva 

varhaiskasvatus’’ -

ohjelman laajennus.  

- Liikkuvan koulun hyvät 

toimintamallit on 

vakinaistettava.  

- liikuntaharrastuksia 

koulujen iltapäiviin.  

- Toiselle asteelle 

laajentuva liikkuva 

koulu on hyvä askel 

oikeaan suuntaan. 

- Terveydenhuollon 

henkilökunnan 

liikuntaosaaminen 

- Lisää matalan 

kynnyksen 

liikuntamahdollisuuksia 

kaiken ikäisille ja 

liikuntaneuvontaa 

- Tavoitteena kattava ja 

laadukas 

liikuntapaikkaverkosto.  

- Tarvitaan kattava 

liikkeen lisäämisen 

ohjelma 

- Liikunnallisen 

elämäntavan 

vahvistamiseen kolme 

ohjelmaa, jotka 

tukevat liikkumisen 

olosuhteita, liikuntaa 

koko elämänkulussa ja 

elämän nivelvaiheissa, 

- elinvoimaisen 

kansalaisyhteiskunnan 

vahvistamiseen toimia 

- Poikkihallinnollisuus 

vahvistamaan ja 

ottamaan käyttöön 

toimia sekä resursseja 

kaikilla olennaisilla 

hallinnonaloilla. 

 

- harrastukset 
koulupäivän 
yhteydessä  

- seuratuen 
korottaminen.  

- koulujen ja 
päiväkotien 
puitteiden 
kannustettava 
liikkumiseen.  

-  muun ikäiset: 
liikuntaneuvonnan 
tarjoaminen 
työterveyshuollon 
asiakkaille tai kotona 
asuville ikäihmisille 
on tärkeää.  

- edistetään 
arkiliikuntaa 
yhdyskuntasuunnitte
lulla mm. 
huolehtimalla 
kevyenliikenteen 
väylien hyvästä 
kunnosta ja 
turvallisuudesta, 
ulkoilumahdollisuuksi
sta.  

- Helposti 
saavutettavissa 
olevat luontoreitit. 

- matalan kynnyksen 

kohtuuhintaisia tai 

ilmaisia 

liikuntapaikkoja 

- Alakouluihin olisi 

hyvä saada 3 kertaa 

viikossa matalan 

kynnyksen 

liikuntakerhoja 

iltapäiviin  

- Välitunnit voisivat 

olla liikunnallisia.  

- Työnantajien 

kannustus liikunnan 

edistämiseen  

- Kansalaisopistojen 

liikunnan 

harrasteryhmät ovat 

tärkeitä. 

- taloudellisten 

kannustimien 

luominen  

- Yhdyskunta-

suunnittelu: Kävelyn ja 

pyöräilyn edistäminen.  

- Lähimetsät ja puistot 

liikuntapaikkoja: tulee 

huomioida 

kaavoituksessa.  

- Kansallispuistot ovat 

tärkeä retkeilykohde, 

turvattava 

- työmatka-

kompensaation 

selvittäminen. 

Työnantaja laskisi 

työajaksi osan 

liikunnallisesti 

toteutetuista 

työmatkoista. 

Työmatkavähennys 

riippumattomaksi 

kulkuvälineestä.  

- Nuorten liikkumisen 

tueksi liikuntasetelin 

kokeilu esim. 11-15-

vuotiaille. 

- Vammaisten tuki: 

lisätään apuvälineiden 

saatavuutta, 

- Maksuttomia, 

matalan kynnyksen 

liikuntamahdollisuuksia 

pitää olla kaikkien 

saatavilla  

- alennettuja hintoja 

vähävaraisille  

- Kouluissa liikunta 

arkeen. Liikuntaa on 

yhdistettävä muihin 

aineisiin 

- Liikuntakerhot 

koulupäivän 

yhteydessä ennen ja 

jälkeen koulupäivän. 

 

- liikunta on valtion, 

kuntien ja kolmannen 

sektorin 

ennaltaehkäisevää 

työtä 

- 

liikuntapaikkarakenta

minen ja 

liikuntamahdollisuuksi

en helpottaminen 

tärkeää 

- 

yhdyskuntasuunnittel

u: Kävely- ja 

pyöräteitä pitää lisätä, 

jotta arkiliikunta olisi 

helpompaa. 

 

- liikunnallinen 

elämäntapa koko 

elämänkululla tärkeää 

- osana 

neuvolatoimintaa 

tulee tukea perheitä 

liikkumaan.  

- tärkeä rooli myös 

päiväkodeissa- ja 

kouluissa.  

- liikkuminen osaksi 

työpäivää 

- liikuntasetelien ja 

liikuntareseptien 

käyttö  

- ikäihmisille erilaisia 

liikuntamahdollisuuksi

a. 

 



 
 

mahdollistetaan 

henkilökohtainen apu 

ja varmistetaan 

esteettömyys.  

- Ikäihmisten liikuntaa 

palvelutaloissa, 

kotipalveluissa ja 

liikuntaharrastuksissa. 

Kysymys keskusta kokoomus SDP siniset PS vihreät vasemmistoliitto RKP KD 

Kysymys 2:  

Mielekkäiden 
harrastusmahdollisuu
ksien lisääminen ja 
esimerkiksi Islannin 
malli harrastamisen 
järjestämisessä on 
puhuttanut muun 
muassa 
eduskunnassa.  

Mitkä ovat keskeisiä 
lasten ja nuorten 
harrastusmahdollisuu
ksien 
parantamiskeinoja? 

- saataville päivittäistä 

maksutonta 

kerhotoimintaa 

erityisesti iltapäiviin.  

- Suomen malli 

harrastamiseen: kodit, 

koulut ja kolmas sektori 

yhteistyöhön 

harrastusmahdollisuuks

ien toteuttamiseksi.  

- Suomen malli: nykyisiä 

toimintamalleja ja 

resursseja hyödyntäen 

ja vahvistaen.  

 

- Taataan jokaiselle 

mahdollisuus harrastaa.  

- Laajennetaan Liikkuva 

varhaiskasvatus -

ohjelmaa ja jatketaan 

Liikkuva opiskelu –

ohjelmaa.  

- Vahvistetaan 

toimintamallia myös 

korkea-asteella  

- Käynnistetään Harrasta 

koulussa –ohjelma sekä 

pilotoidaan 

harrastesetelimallia. 

Yhteistyössä kolmannen 

sektorin kanssa  

- vakinaistetaan 

urheilun 

yläkoulukokeilu ja 

levitetään hyvät 

käytännöt ympäri 

Suomen. 

 

- Tavoite: jokaisella 

lapsella on 

mahdollisuus löytää 

helposti mielekästä 

tekemistä 

- Jokaisella lapsella 

tulee olla mahdollisuus 

harrastaa koulupäivän 

yhteydessä.  

- [Harrastamisen 

taloudellinen tuki]: 

henkilökohtaisen 

harrastamisen tuen 

lisääminen lapselle 

- koulujen, 

vanhempien, 

yhdistysten ja seurojen 

kuntien, valtion sekä 

muiden olennaisten 

toimijoiden 

yhteistyötä. 

 

- Jokaisella lapsella 

tulee olla 

mahdollisuus 

harrastamiseen  

- Harrastuspassi-

sovelluksen 

valtakunnallinen 

käyttöönotto.  

- kannatamme 

seuratuen tason 

nostamista  

- harrastustoiminnan 

järjestämistä 

koulupäivän 

yhteydessä.  

- mahdollisuuksia 

höntsäharrastamisee

n on lisättävä. 

Palvelemaan entistä 

paremmin nuorten 

itsensä toiveita.  

- Urheiluseurojen 

tukeminen  

- harrasteliikunnan 

integroiminen 

osaksi koulupäiviä. 

Kysymyksestä 1: ” 

Alakouluihin olisi 

hyvä saada 3 kertaa 

viikossa matalan 

kynnyksen 

liikuntakerhoja heti 

koulun jälkeen.” 

- Koulujen ja 

seurojen välinen 

yhteistyö  

- koululiikuntaa 

pitäisi lisätä.  

- Tavoite: Jokaiselle 

lapsella ja nuorella 

mahdollisuus harrastaa  

- Vähävaraisten lasten 

harrastamista on 

tuettava taloudellisesti  

- Kuntien on tarjottava 

maksutta liikuntatiloja 

harrastustoimintaan. 

- Velvoitetaan kunnat 

järjestämään 

kouluissaan aamu- ja 

iltapäivätoimintaa.  

- toiminnan maksuja 

tulisi alentaa ja 

vapauttaa pienituloiset 

maksuista kokonaan.  

- Yhteistyötä koulujen 

sekä liikunta- ja 

kulttuurijärjestöjen 

kesken: harrastaminen 

koulupäivän yhteyteen 

- Liikkuva koulu -

ohjelma on 

laajennettava kaikkiin 

kouluihin, myös 

toiselle asteelle ja 

korkeakouluihin.  

- varsinkin pojat 

ammatillisissa 

oppilaitoksissa tulisi 

innostaa liikkumaan. 

 

- Tavoite: jokaisella 

perheellä on varaa 

harrastuksiin.  

- Enemmän matalan 

kynnyksen höntsä-

mahdollisuuksia, 

liikuntajärjestöjen 

avustuskriteereissä 

pitäisi tämä myös 

huomioida.  

- Kaupungit voisivat 

tarjota maksuttomia 

sisäliikuntapaikkoja 

lapsille ja nuorille. 

 

- Tavoite: Kaikilla 

lapsilla ja nuorilla 

pitäisi olla 

mahdollisuus 

harrastukseen 

- Koulun yhteydessä 

voidaan järjestää 

harrastustoimintaa. 

Iltapäivätoimintaa 

myös loma-aikojen 

aikana. 

 

- Tavoite: Liikkuminen 

osaksi arkea jo heti 

lapsuudesta lähtien 

esimerkiksi 

päiväkotien leikkien 

kautta sekä tuomalla 

harrastusmahdollisuu

det enemmän 

koulupäivien 

yhteyteen 

- Kaupunkien ja 

kuntien liikuntatilat 

tehokkaasti käyttöön, 

riittävästi vuoroja 

nuorten 

liikuntakäyttöä varten.  

- Kunnissa tulisi olla 

riittävästi tarjolla 

edullisia- ja tuettuja 

liikuntamahdollisuuks

ia.  

- harrastuspassin 

käyttöä lisättävä.  

- Lajiliittojen tulisi 

myös kehittää lapsille 

suunnattu, yhteinen 

lajilisenssi 



 
 

Kysymys keskusta kokoomus SDP siniset PS vihreät vasemmistoliitto RKP KD 

Kysymys 3:  

Seuratoiminta on 
ollut liikunnan 
kulmakivi Suomessa. 
Seurat toimivat 
edelleen vahvasti. 
Seuratoiminta on 
kuitenkin 
haastettuna: ihmiset 
odottavat seuroilta 
enemmän palvelua ja 
kilpailu vapaa-ajasta 
kiihtyy.  

Miten Suomessa 
tuetaan 
tulevaisuudessa 
elinvoimaista seura- 
ja 
kansalaistoimintaa? 

- voimavaroja 

ruohonjuuritason 

seuratoimintaan eri 

puolella Suomea.  

- On löydettävä järkevin 

mekanismi liikunnan 

lisäämiseksi seurojen 

kautta ilman, että tuen 

myötä seurojen 

hallinnolliset kulut ja 

velvoitteet kasvavat. 

- painopiste on 

asetettava lasten ja 

nuorten liikuttamiselle. 

- [normienpurku]: 

Seuroja on tuettava 

purkamalla talkootyön 

normeja ja verotusta.  

- Nykyinen seuratuki ei 

riitä, esimerkiksi 

kalliimpien lajien 

hintojen alentamiseen.  

- Seuratuen strateginen 

jäntevöittäminen 

edellyttää valtion 

ohjaus- ja 

avustuskäytänteiden 

uudelleen järjestämistä.  

- Seuratuen tasoa tulisi 

nostaa nykyisestään  

- [Seuratuen jakaminen 

järjestöille]: seuratukien 

jakaminen on 

delegoitava OKM:ltä 

esimerkiksi lajiliittojen 

tehtäväksi.  

- vapaaehtoisten 

verovapaiden 

kilometrikorvausten ja 

päivärahojen määriä on 

hyvä tarkastella. 

 

- Kansalaisjärjestöjen 

toimintaedellytykset ja 

autonomia tulee 

turvata uudistamalla, 

selkeyttämällä ja 

yhdenmukaistamalla 

järjestöjen 

avustuskäytäntöjä. 

 

- Seuratuki 6 

miljoonaan euroon.  

- harrastustoiminnan 

lisäämistä 

koulupäivien 

yhteyteen  

- [normien purku]: 

vapaaehtoistyötä 

pitää helpottaa kaikin 

mahdollisin keinoin. 

 

- [Tukea 

vaikuttavuuteen 

perustuen]: 

Urheiluseuroja voisi 

tukea taloudellisesti 

niiden näyttöjen 

perusteella.  

- [Käyttömaksut 

alas]: Julkisten 

liikuntapaikkojen 

käyttömaksuja 

pitäisi monin paikoin 

alentaa.  

 

- turvaamalla 

talkootyön 

edellytykset, tukemalla 

avoimuuden ja 

demokraattisuuden 

kulttuuria järjestöissä  

- [Veikkauksen asema]: 

varmistamalla, että 

rahapelituotoista 

saadaan riittävä 

rahoitus 

seuratoimintaan. 

 

- [Avustuksia 

vapaaehtoisuutta 

vasten]: 

Vapaaehtoistyön 

arvostusta on lisättävä, 

Julkista avustusrahaa 

järjestöille 

vapaaehtoistoiminnan 

laajuuden perusteella. 

 

varmistettava, että 

seura- ja 

kansalaistoiminnalla 

on hyvät 

toimintaedellytykset 

tulevaisuudessakin.  

- Seuratoimintaa tulee 

tulevaisuudessakin 

vaalia ja edistää mm. 

yleishyödyllisyyden 

verottomuudella 

- valmennustoiminnan 

verovapaat 

kulukorvaukset  

- seuratoimintaa voisi 

kehittää yhteistyöllä, 

esim. kaupunkien ja 

yritysten sekä muiden 

seurojen kanssa  

- Kuntien tulee 

jatkossakin tukea 

seuratoimintaa seura-

avustuksin sekä muun 

muassa tarjoamalla 

ilmaisia 

liikuntapaikkavuoroja. 

 

Kysymys keskusta kokoomus SDP siniset PS vihreät vasemmistoliitto RKP KD 

Kysymys 4: 

Suomalaisista 3/4 
pitää suomalaisten 
kansainvälistä huippu-
urheilumenestystä 
merkittävänä. 
Kansainvälinen 
kilpailu kiristyy 
huippu-urheilussa.  

Missä määrin valtion 
tulee tukea huippu-
urheilua – mikä on 
tavoiteltava 
mittakaava? 

- Tavoite: Kansainvälisen 

menestyksen 

saavuttaminen 

edellyttää 

kansainvälisen tason 

toimintaedellytyksiä.  

- urheilija- ja 

valmentaja-apurahojen 

on oltava riittävällä 

tasolla ja niitä on oltava 

riittävästi ja saatavilla.  

- urheilijan 

tukipalveluihin, eli 

akatemiatoimintaan 

panostettava.  

- Myös urheilu-uran 

jälkeiseen aikaan 

- Tavoite: valtion tulee 

tukea 

päämäärätietoisesti 

suomalaista huippu-

urheilua.  

- Erityisesti nuorille 

huippu-urheilijoille lisää 

tukea. 

- valtio varautuu 

pääomittamaan 

perustettavaa 

Olympiarahastoa.  

- on selvitettävä 

edellytykset erillisen 

huippu-urheilulain 

valmistelulle 

- [Olympiarahaston 

tuotto + 3-5 milj. 

vuodessa]: 

Liikuntapoliittisessa 

selonteossa linjataan, 

että Olympiarahaston 

tuoton lisäksi huippu-

urheilun rahoituksen 

lisätarve on 3-5 

miljoonaa euroa 

vuodessa.  

- erityisesti 

urheilujärjestöt voivat 

lisätä yksityistä 

rahoitusta.  

- [(Olympiarahaston 

tuotto +) 3-5 milj. 

vuodessa]: Olemme 

sitoutuneet 

liikuntaselonteon 

mukaiseen huippu-

urheilurahoituksen 

lisäämiseen 2020-

luvulla, eli vähintään 

3-5 miljoonaa euroa 

vuodessa.  

- tuki 

nuoruusvaiheeseen.  

- kannatamme, että 

Suomeen säädetään 

huippu-urheilulaki. 

 

- raha nykyistä 

enemmän 

"kentälle". 

- [omavastuut pois]: 

Ei ole oikein, että 

Suomea 

kansainvälisissä 

kisoissa edustavat 

urheilijat joutuvat 

maksamaan 

osallistumisestaan.  

- Huipulla 

urheilevien ja sinne 

pyrkivien 

toimeentuloa 

parannettava.  

- julkinen tuki on 

perusteltua 

- Erityisen perusteltua 

on avittaa huipulle 

tähtääviä nuoria.  

- julkinen rahoitus 

huippu-urheilulle ei 

tule kokonaisuutena 

kasvamaan 

lähivuosina. Liikunnan 

rahoituksen lisäämistä 

on tärkeää kohdentaa 

ensisijaisesti 

kansanterveyttä 

edistävään 

liikuntatoimintaan. 

 

Huippu-urheilulla on 

viihde- ja 

elämystentuottamisarv

oa ja vähän 

kannustusmerkitystä. 

Valtion tuki on pääosin 

suunnattava 

liikunnallisen 

elämäntavan 

edistämiseen ja koko 

kansan liikuttamiseen. 

 

- Valtio voinee 

jatkossakin olla 

mukana nykyisellä 

tasolla 

- yksityisen 

rahoituksen roolia 

tulee kasvattaa, tasa-

arvonäkökohdat 

huomioiden.  

- keskustelua 

voimavarojen käytöstä 

ja tuettavien huippu-

urheilulajien 

prioriteettijärjestystä 

tulee jatkaa. 

 

Huippu-urheilulla on 

tärkeä merkitys 

suomalaisille ja 

suomalaiselle 

yhteiskunnalle.  

- Valtion tulee 

rahoittaa huippu-

urheilua muun muassa 

urheilija-apuraha –

järjestelmän kautta 

sekä panostamalla ns. 

olympiarahastoon.  

–  mm. 

urheiluopistojen 

tukemisen ja 

kehittämisen kautta  



 
 

valmistautumista, eli 

urheilijoiden ns. 

kaksoisuria on tuettava. 

-  huippu-urheilun 

rahoitusta pitää lisätä 

30 miljoonalla eurolla 

seuraavan kolmen 

vaalikauden aikana. 

 

- Pitkässä juoksussa 

huippu-urheiluun 

käytettävää tukea on 

lisättävä - hyvä tavoite 

on tavoitella 

liikuntapoliittisessa 

selonteossa linjattua 

lisäystä 

[Olympiarahaston 

tuotto + 3-5 milj. 

vuodessa] pitkällä 

aikavälillä.  

- on edelleen 

priorisoitava sekä lajien 

olosuhteissa ja tuissa 

 

- urheilijoiden 

opiskelu kaipaa 

joustavoittamista. 

 

- Valtion 

taloustilanteen 

salliessa tuemme 

olympiakomitean 

tavoitetta 10 

miljoonan euron 

lisäyksestä huippu-

urheilun rahoitukseen. 
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Kysymys 5:  

Liikunta on ainoa 
toimiala, jonka 
rahoitus 
kohdennetaan 
käytännössä 
yksinomaan 
rahapelivoitto-
varoista.  

Miten liikunnan 
valtionbudjettia tulee 
kehittää? 

- Kuntoliikunnan 

valtionrahoitusta pitää 

siirtää portaittain 

yleisiin 

budjettivaroihin.  

- Liikkeen lisäämiseksi 

on mietittävä uusia ja 

sektorirajat ylittävä 

keinoja.  

- liikkeen lisääminen ja 

liikkumattomuuden 

vähentäminen on 

[rahoitusta 

poikkihallinnollisesti]: 

budjetoitava 

ilmiöpohjaisesti. Tämä 

toimisi pilottina 

uudistettaessa koko 

julkista hallintoa. 

 

- pitkällä tähtäimellä 

valtion 

budjettirahoituksen 

osuutta on lisättävä.  

- [Rahoitusta 

poikkihallinnollisesti]: 

Liikuntasektorille tulisi 

kanavoida rahoitusta 

myös muualta kuin 

pelkästään opetus- ja 

kulttuuriministeriön 

kautta: on 

poikkihallinnollinen 

politiikan sektori 

- [Veikkauksen asema 

turvattava]: On pyrittävä 

varmistamaan 

Veikkauksen edunsaajien 

rahoitus turvaamalla 

kansallisen peliyhtiön 

toiminta  

 

- liikunnan rahoitusta 

tulee vahvistaa usealla 

eri toimenpiteellä 

poikkihallinnollisessa 

yhteistyössä.  

- Tärkeää on saada 

liikunnan käyttöön 

myös yleiskatteellisia 

budjettivaroja. 

- liikunnan 

budjettirahoituksen 

asteittainen 

lisääminen;  

- kannattamme 

rahoitustason 

pysyvää nostamista.  

- Liikuntaa on 

edistettävä laajasti yli 

politiikkasektoreiden 

- 

[Liikuntavaikutusten 

arviointi]: 

liikuntavaikutukset 

otettava aiempaa 

johdonmukaisemmin 

huomioon. 

 

- [Ei rahaa 

maahanmuuttajille]

:Rahapelivoittovaroi

sta ei pitäisi 

rahoittaa 

maahanmuuttajien 

ja näiden kulttuuria 

edistäviä järjestöjä.  

- avustusten 

kohdistuttava 

"kentälle" eikä 

hallintoon. 

- Mikäli Veikkauksen 

monopoliasema 

kaatuu, urheilun tuki 

pitää taata 

budjetista. 

 

- [Budjettirahoituksen 

lisääminen 

selvitettävä]: On 

perusteltua selvittää, 

olisiko osa liikunnan 

rahoituksesta 

tarpeellista tuoda 

normaalin 

budjettirahoituksen 

piiriin. 

- Lisäpanostukset 

liikunnan rahoitukseen 

tuovat pitemmällä 

aikavälillä myös 

säästöjä 

 

- [Myös yleisiin 

budjettivaroihin]: 

Liikuntaa pitää tukea 

veikkausvoittovarojen 

lisäksi myös valtion 

budjettivaroista. 

- [Poikkihallinnollinen 

rahoitus]: Varoja 

liikunnan edistämiseen 

pitää saada muiltakin 

hallinnonaloilta kuin 

vain opetus- ja 

kulttuuriministeriöstä. 

 

- Pitäisi kehittää 

liikunnan 

valtionbudjettia tasa-

arvoisempaan 

suuntaan.  

- Yksityinen sektori 

voisi myös olla 

monipuolisemmin 

kuin nyt mukana 

rahoittamassa 

liikuntaa. 

 

- [Myös yleisiin 

budjettivaroihin]: 

Liikuntaan tulee 

budjetoida varoja 

myös valtion muusta 

budjetista, ei 

pelkästään 

rahapelivoittovaroista.  

- Poikkihallinnollisuus: 

tulee huomioida eri 

hallinnonalojen 

liikuntaan liittyvä 

toiminta. 

 

 

 

  



 
 
 

2 KAIKKIEN PUOLUEIDEN VASTAUKSET KOKONAISUUDESSAAN 

Kysymys keskusta kokoomus SDP siniset PS vihreät vasemmistoliitto RKP KD 

Kysymys 1:  

Vain 1/5 
suomalaisista liikkuu 
terveyden ja 
hyvinvoinnin kannalta 
riittävästi. Tästä 
aiheutuu yli 3 
miljardin euron 
vuotuiset haittakulut.  

Miten saadaan kaikki 
suomalaiset 
kannustettua 
riittävän 
liikunnalliseen 
elämäntapaan? 

Liikkeen lisääminen ja 

yhteiskunnallisten 

kulujen pienentäminen 

vaativat päättäväisiä 

toimia yhteiskunnan eri 

sektoreilla. Tavoitteeksi 

pitää asettaa, että 

jokainen suomalainen 

liikkuisi vähintään 

tunnin päivässä. 

Liikkeen määrää 

voidaan lisätä niin 

arkiliikunnan kuin 

tavoitteellisen 

kuntoliikunnan avulla. 

Tämän toteuttamiseksi 

tarvitaan 

poikkihallinnollista 

liikuntapolitiikan 

johtamista. 

Tällä vaalikaudella 

toteutettu Liikkuva 

koulu -hanke on 

osoittautunut 

menestystarinaksi. 

Suurin osa suomalaisista 

lapsista ja nuorista on 

saanut lisää liikettä 

arkeensa. Liikkuvan 

koulun kaltaisia 

toimintamalleja pitää 

saada jatkossa eri 

sektoreille, kuten 

varhaiskasvatukseen, 

korkeakouluihin, 

työpaikoille ja 

vanhustenhuoltoon. 

Erilaisten 

toimintaohjelmien 

ohella liikunnan ja 

ennalta ehkäisevän 

terveystyön merkitys on 

ymmärrettävä aiempaa 

paremmin. Erityisesti 

Liikuntatottumukset 

alkavat muotoutua jo 

varhaislapsuudessa. 

Eniten lapsen 

liikuntatottumuksiin 

vaikuttaa vanhempien 

kanssa yhdessä 

harrastettu liikunta. Siksi 

perheet ovat todella 

tärkeässä asemassa. 

Neuvoloihin lisää tietoa 

liikunnan merkityksestä 

ja ohjausta liikunnan 

pariin. 

Varhaiskasvatukseen 

’’Liikkuva 

varhaiskasvatus’’ -

ohjelman laajennus. 

Liikkuvan koulun hyvät 

toimintamallit on 

vakinaistettava. Lisäksi 

kerhotoiminnan 

muodossa 

liikuntaharrastuksia 

voidaan tuoda entistä 

enemmän koulujen 

iltapäiviin. Erityisen 

huolestuttavaa on, että 

suomalaiset nuoret eivät 

liiku tarpeeksi. Nuoret 

ikäluokat tulevat yhä 

pidempään ja 

hektisempään 

työelämään yhä 

huonommassa 

kunnossa, mikä tulee 

muodostamaan meille 

suuren haasteen. 

Toiselle asteelle 

laajentuva liikkuva koulu 

on hyvä askel oikeaan 

suuntaan. 

Terveydenhuollon 

henkilökunnan 

Yksinkertaista 

vastausta ei ole – 

Suomeen tarvitaan 

kattava liikkeen 

lisäämisen ohjelma. 

Liikkeen lisäämisen 

ohjelma koostuu 

kolmesta alueesta: 

- Liikunnallisen 

elämäntavan 

vahvistamiseen kolme 

ohjelmaa, jotka 

tukevat liikkumisen 

olosuhteita, liikuntaa 

koko elämänkulussa 

arkiyhteisöissä kuten 

kouluissa ja 

työpaikoilla sekä 

liikuntaa elämän 

nivelvaiheissa, 

esimerkiksi teini-iässä, 

opiskeluun siirtyessä 

tai työn loppuessa, 

- elinvoimaisen 

kansalaisyhteiskunnan 

vahvistamiseen toimia, 

jotka mahdollistavat 

kansalaisyhteiskunnan 

toiminnan vahvana 

yhteistyökumppanina 

ja liikkuvan 

elämäntavan 

lähtökohtana kaikkien 

muiden liikuntaa 

tukevien toimijoiden 

kannalta. 

- kokoava 

liikuntahallinto 

koordinoimaan, 

vahvistamaan ja 

ottamaan käyttöön 

toimia sekä resursseja 

kaikilla olennaisilla 

hallinnonaloilla. 

Tarmokkaalla 
liikuntapolitiikalla! 
Kannatamme 
erityisesti lasten 
harrastusmahdollisuu
ksiin panostamista, 
sillä liikunnallinen 
elämäntapa 
omaksutaan usein 
lapsena. Tämän 
päivän liikkuvat 
lapset ovat huomisen 
hyvinvoivia aikuisia. 
Kannatamme 
harrastustoiminnan 
järjestämistä myös 
koulupäivän 
yhteydessä ja 
seuratuen 
korottamista. Näin 
yhä useampi lapsi ja 
nuori saa 
mahdollisuuden 
ohjattuun liikuntaan. 
Kouluissa ja 
päiväkodeissa 
voidaan tehdä paljon 
lasten ja nuorten 
liikunnallisen 
elämäntavan 
parantamiseksi, 
esimerkiksi 
huolehtimalla siitä, 
että koulujen ja 
päiväkotien pihojen 
puitteet kannustavat 
liikkumiseen. Myös 
muun ikäisten 
liikuntamahdollisuuks
ista on 
huolehdittava: 
esimerkiksi 
liikuntaneuvonnan 
tarjoaminen 
työterveyshuollon 
asiakkaille tai kotona 
asuville ikäihmisille 
on tärkeää. Oleellista 
on edistää myös 
arkiliikuntaa, sillä se 

Liikuntaharrastukset 

ja -harrastaminen 

pitäisi saada 

"automatisoitua" 

osaksi perheiden 

arkea ja yhteistä 

tekemistä. Tärkeää 

on huolehtia siitä, 

että olemassa on 

avoimia, helposti 

lähestyttäviä ja 

kohtuuhintaisia tai 

ilmaisia 

liikuntapaikkoja, 

jotka madaltavat 

kynnystä lähteä 

liikkumaan. 

Alakouluihin olisi 

hyvä saada 3 kertaa 

viikossa matalan 

kynnyksen 

liikuntakerhoja heti 

koulun jälkeen. 

Välitunnit voisivat 

olla liikunnallisia. 

Myös työnantajia 

kannattaa 

kannustaa 

huolehtimaan 

työntekijöidensä 

liikuntaharrastuksist

a. Kansalaisopistojen 

liikunnan 

harrasteryhmät ovat 

tärkeitä. Kunnissa 

pitäisi muistaa, että 

liikunnan 

harrastaminen luo 

hyvinvointia ja tuo 

säästöjä. 

 

Liikunnan merkitys 

terveyden ja 

hyvinvoinnin kannalta 

on valtava. Vihreät 

haluavat panostaa 

politiikkaan, joka tukee 

kaikkien ihmisryhmien 

mahdollisuutta liikkua 

ja luo kannusteita 

liikkumiselle. 

Avainasemassa ovat 

liikkumista ja liikuntaa 

tukeva 

yhdyskuntasuunnittelu, 

taloudellisten 

kannustimien luominen 

sekä 

liikuntamahdollisuuksie

n yhdenvertaisuuden 

edistäminen. 

Elinympäristön tulisi 

innostaa kaiken ikäisiä 

hyödyntämään 

ympäristönsä 

liikuntamahdollisuuksia 

päivittäin. Kulkureitit 

voidaan alusta asti 

suunnitella tukemaan 

kävelyä ja pyöräilyä. 

Pyöräilyn edistämisessä 

voidaan tehdä 

valtavasti, kuten Oulun 

esimerkki osoittaa. 

Lähimetsät ja puistot 

tarjoavat omaehtoisen 

liikkumisen paikkoja, 

joiden merkitys tulee 

huomioida 

kaavoituksessa. 

Kansallispuistot ovat 

puolestaan tärkeä 

retkeilykohde, joka on 

välttämätöntä turvata. 

Työmatkaliikkumista ja 

Liikunnan 

harrastaminen ei saa 

olla kiinni henkilön 

varallisuudesta. 

Maksuttomia, matalan 

kynnyksen 

liikuntamahdollisuuksia 

pitää olla kaikkien 

saatavilla ja 

liikuntapalveluissa 

tulisi tarjota 

alennettuja hintoja 

vähävaraisille 

(opiskelija-, eläkeläis-, 

työttömyysalennukset)

. 

Koululiikunnassa on 

syytä keskittyä 

liikkumisen 

mahdollistamiseen 

kaikille ja siihen, että 

liikunnasta tulisi 

luonteva osa arkea, 

vaikka ei urheilua 

varsinaisesti 

harrastaisikaan. 

Liikuntaa on 

yhdistettävä muihin 

aineisiin ja 

mahdollistettava 

liikkuminen esim. 

kerhoissa ennen ja 

jälkeen koulupäivän. 

 

Panostukset liikuntaan 

maksavat itsensä 

takaisin ja myös 

parantavat ihmisten 

elämänlaatua. Siksi 

valtion, kuntien ja 

kolmannen sektorin 

tulisi panostaa 

ennaltaehkäisevään 

työhön. Käytännössä 

tämä tarkoittaa 

liikuntamahdollisuuksi

en helpottamista, 

uimahallien, 

urheiluhallien 

rakentamista, sekä 

lenkkeilypolkujen ja 

hiihtolatujen ylläpitoa. 

Kävely- ja pyöräteitä 

pitää lisätä, jotta 

arkiliikunta olisi 

helpompaa. 

 

Liikunnasta tulee 

tehdä helppo ja 

luonteva osa arkea. 

Hyötyliikunnan 

merkitystä tulee 

korostaa ja sen 

lisäämiseen tulee 

pyrkiä myös 

poliittisessa 

päätöksenteossa. 

Elämänmittaisen 

oppimisen tavoin 

myös liikunnassa ja 

sen edistämisessä 

tulee pyrkiä 

liikunnalliseen 

elämäntapaan 

lapsesta vaariin. 

Esimerkiksi jo osana 

neuvolatoimintaa 

tulee tukea perheitä 

liikkumaan. 

Vastaavasti liikunnalla 

tulee olla tärkeä rooli 

myös päiväkodeissa- ja 

kouluissa. Koska 

työnteko on 

vähenemässä määrin 

fyysistä ja toisaalta 

fyysistä työtä tekevien 

työssä korostuu usein 

liikkeen 

yksipuolisuudesta 

johtuva 

kuormittavuus, on yhä 

tärkeämpää pystyä 

tuomaan liikkuminen 

osaksi työpäivää sekä 

kannustaa liikunnan 

lisäämiseen arjen 

pienillä valinnoilla. 

Esimerkiksi 

liikuntasetelien ja 

liikuntareseptien 



 
 

sosiaali- ja 

terveydenhuolto on 

saatava vahvemmin 

mukaan liikkeen 

lisäämiseen. 

Suomalaisten 

hyvinvointia voidaan 

lisätä muun muassa 

liikuntaneuvonnan, -

reseptien ja -seurannan 

ja -teknologian avulla. 

 

osaamista liikunnan 

merkityksestä on 

vahvistettava. 

Tarvitsemme lisää 

matalan kynnyksen 

liikuntamahdollisuuksia 

kaiken ikäisille ja 

liikuntaneuvontaa ja -

ohjausta liikunnan 

pariin. 

Liikuntapaikkarakentami

sta on edistettävä 

määrätietoisesti, jotta 

meille syntyy kattava ja 

laadukas 

liikuntapaikkaverkosto. 

Erityistä huomiota on 

kiinnitettävä myös 

heikommassa 

sosioekonomisessa 

asemassa olevien 

liikunta- ja 

harrastusmahdollisuuksii

n. Tarvitsemme 

Suomeen saa liikkua –

asennetta kaikille 

ikäryhmille: jokainen 

askel, on askel oikeaan 

suuntaan. 

 

 jää monille päivän tai 
viikon ainoaksi 
liikunnaksi, mm. 
huolehtimalla 
kevyenliikenteen 
väylien hyvästä 
kunnosta ja siitä, että 
ympäristö on 
turvallinen jalan ja 
pyörällä 
kulkemiseksi. 
Pidämme tärkeänä, 
että asuinalueet 
suunnitellaan siten, 
että mahdollisuudet 
liikkumiseen ja 
ulkoilemiseen ovat 
hyvät. Helposti 
saavutettavissa 
olevat luontoreitit 
ovat merkittävä 
keino edistää 
liikkumista, sillä 
luonnossa 
liikkuminen on 
monelle 
suomalaiselle 
tärkeää. 

nuorten liikkumista 

voitaisiin tukea 

taloudellisin 

kannustein. Vihreät 

ovat ehdottaneet 

työmatkakompensaati

on selvittämistä. Siinä 

työnantaja laskisi 

työajaksi osan 

liikunnallisesti 

toteutetuista 

työmatkoista. 

Työmatkavähennys 

tulisi puolestaan 

muuttaa 

riippumattomaksi 

kulkuvälineestä, niin 

että vähennystä saisi 

myös esimerkiksi 

pyöräilystä eikä vain 

auton käytöstä. 

Nuorten liikkumisen 

tueksi olemme 

esittäneet 

liikuntasetelin kokeilua 

esim. 11-15-vuotiaille. 

Liikunnan 

yhdenvertaisuus ja 

tasa-arvo vaativat 

edelleen työtä, jotta 

liikkumisesta tulee 

todella kaikkien asia. 

Vammaisten 

liikuntamahdollisuuksia 

tulee tukea 

helpottamalla 

liikuntaan tarvittavien 

apuvälineiden 

saatavuutta, 

mahdollistamalla 

henkilökohtainen apu 

ja varmistamalla 

liikuntapaikkojen 

esteettömyys. 

Ikäihmisten liikuntaa 

puolestaan on lisättävä 

palvelutaloissa, 

kotipalveluissa ja 

käytöllä voidaan 

tehokkaasti motivoida 

liikkumaan. Samoin 

ikäihmisille tulee olla 

tarjolla erilaisia 

liikuntamahdollisuuksi

a. 

 



 
 

senioreiden 

liikuntaharrastuksissa. 

Kysymys keskusta kokoomus SDP siniset PS vihreät vasemmistoliitto RKP KD 

Kysymys 2:  

Mielekkäiden 
harrastusmahdollisuu
ksien lisääminen ja 
esimerkiksi Islannin 
malli harrastamisen 
järjestämisessä on 
puhuttanut muun 
muassa 
eduskunnassa.  

Mitkä ovat keskeisiä 
lasten ja nuorten 
harrastusmahdollisuu
ksien 
parantamiskeinoja? 

Tarvitaan suomalaista 

mallia, jossa kodit, 

koulut ja kolmas sektori 

tekevät saumatonta 

yhteistyötä päivittäisten 

harrastusmahdollisuuksi

en toteuttamiseksi. 

Lasten ja nuorten 

saatavilla pitää olla 

päivittäistä maksutonta 

kerhotoimintaa 

osaavien valmentajien 

ja ohjaajien vetämänä. 

Suomen mallia on 

lähdettävä rakentamaan 

nykyisiä toimintamalleja 

ja olemassa olevia 

resursseja hyödyntäen 

ja vahvistaen. Nykyiset 

voimavarat pitää koota 

yhteen, jotta pystymme 

takaamaan 

maksuttoman 

kerhotoiminnan 

koululaisten iltapäiviin. 

 

Laajennetaan Liikkuva 

varhaiskasvatus -

ohjelmaa ja jatketaan 

Liikkuva opiskelu –

ohjelmaa. Vahvistetaan 

toimintamallia myös 

korkea-asteella, jotta 

myös 

korkeakouluopiskelijoide

n liikuntatottumuksia 

voidaan vahvistaa. 

Taataan jokaiselle 

mahdollisuus harrastaa. 

Käynnistetään Harrasta 

koulussa –ohjelma sekä 

pilotoidaan 

harrastesetelimallia. 

Tuodaan yhteistyössä 

kolmannen sektorin 

kanssa harrastuksia 

koulujen iltapäiviin. 

Tavoitteellisesti 

harjoitteleville 

vakinaistetaan urheilun 

yläkoulukokeilu ja 

levitetään hyvät 

käytännöt ympäri 

Suomen. 

 

Lasten ja nuorten 

harrastamisen mallia 

tulee vahvistaa siten, 

että jokaisella lapsella 

on mahdollisuus löytää 

helposti mielekästä ja 

mukavaa tekemistä 

vapaa-ajalla. Tässä 

olennaista on lisätä 

harrastamista 

koulupäivän 

yhteydessä, jotta 

kaikilla lapsilla on 

helppoa siirtyä 

harrastuksiin. 

Jokaisella lapsella tulee 

olla mahdollisuus 

harrastaa koulupäivän 

yhteydessä. Myös 

henkilökohtaisen 

harrastamisen tuen 

lisääminen lapselle on 

olennaista, jotta 

kaikilla lapsilla on 

taloudellinen 

mahdollisuus 

harrastamiseen. Lisäksi 

tarvitaan koulujen, 

vanhempien, 

yhdistysten ja seurojen 

kuntien, valtion sekä 

muiden olennaisten 

toimijoiden 

yhteistyötä. 

 

Liikkuva koulu –

ohjelma on ollut 

menestystarina ja 

saimme viimeisessä 

budjettiriihessä 

neuvoteltua sille 

jatkon Liikkuva 

opiskelu –hankkeena 

(lähes 3 miljoonaa 

euroa). Sinisten 

mielestä jokaisella 

lapsella tulee olla 

mahdollisuus 

harrastamiseen 

riippumatta 

vanhempien 

lompakon 

paksuudesta. 

Urheiluministeri 

Sampo Terhon 

edistämä 

Harrastuspassi-

sovellus on hyvä alku 

tätä tärkeää 

tavoitetta kohti. 

Sovelluksen kautta 

kunnat voivat tarjota 

nuorille esimerkiksi 

ilmaisia 

liikuntakertoja. 

Siniset kannattavat 

Harrastuspassi-

sovelluksen 

valtakunnallista 

käyttöönottoa. 

Parhaimmillaan 

nuoret saavat 

Harrastuspassin 

avulla 

mahdollisuuden 

kokeilla uusia 

harrastuksia. 

Harrastuspassin 

lisäksi kannatamme 

seuratuen tason 

Urheiluseurojen 

tukeminen on 

tärkeää, samoin 

harrasteliikunnan 

integroiminen osaksi 

koulupäiviä. Seurat 

ovat suurimpia 

harrastemahdollisuu

ksien luojia. 

Koulujen ja seurojen 

välinen yhteistyö 

olisi tärkeää. 

Ylipäätänsä 

koululiikuntaa pitäisi 

lisätä. (Myös 

edellisessä kohdassa 

vastattiin osin 

tähän.) 

 

Jokaisella lapsella ja 

nuorella on oltava 

taattu mahdollisuus 

harrastaa ja kehittyä 

asioissa, jotka tuovat 

iloa elämään. Islannissa 

on saatu hyviä tuloksia 

tukemalla perheitä ja 

tarjoamalla kaikille 

nuorille harrastus. 

Monet harrastukset 

ovat pienituloisille 

perheille liian kalliita. 

Vähävaraisten lasten 

harrastamista onkin 

tuettava 

korvamerkityin varoin. 

Kuntien on tarjottava 

maksutta liikuntatiloja 

lasten ja nuorten 

harrastustoimintaan. 

Koulujen aamu- ja 

iltapäivätoiminta 

tarjoaa 

mahdollisuuden tuoda 

maksuton tai 

kohtuuhintainen 

harrastusmahdollisuus 

jokaiselle koulupäivän 

yhteydessä. Kaikki 

kunnat tulisi velvoittaa 

järjestämään 

kouluissaan aamu- ja 

iltapäivätoimintaa. 

Aamu- ja 

iltapäivätoiminnan 

maksuja tulisi alentaa 

ja vapauttaa 

pienituloiset maksuista 

kokonaan. Lisäämällä 

yhteistyötä koulujen 

sekä liikunta- ja 

kulttuurijärjestöjen 

kesken voitaisiin tuoda 

järjestöt ja niiden 

Pitää huolehtia, että 

jokaisella perheellä on 

varaa harrastuksiin. 

Joissain lajeissa 

harrastaminen voi 

muuttua äkkiä 

kilpailuksi ja tämä voi 

olla pienille lapsille ja 

niiden perheille 

raskasta sekä 

taloudellisesti että 

henkisesti. Enemmän 

matalan kynnyksen 

höntsä-

mahdollisuuksia ja 

liikuntajärjestöjen 

avustuskriteereissä 

pitäisi tämä myös 

huomioida. Kaupungit 

voisivat tarjota 

maksuttomia 

sisäliikuntapaikkoja 

lapsille ja nuorille. 

 

Kaikilla lapsilla ja 

nuorilla pitäisi olla 

mahdollisuus 

harrastukseen, 

riippumatta 

vanhempien 

taloudellisesta 

tilanteesta. Kukaan ei 

saa jäädä ilman vapaa-

ajan toimintaa ja niitä 

sosiaalisia suhteita, 

joita harrastukset 

tarjoavat. Tämä on 

tärkeää myös 

syrjäytymisen 

ehkäisemisessä. 

Koulun yhteydessä 

voidaan järjestää 

paljon 

harrastustoimintaa. 

Kaikki oppilaat 

alemmissa 

koulukuokissa tulisi 

saada osallistua 

iltapäivätoimintaan, 

myös loma-aikojen 

aikana. 

 

Liikkuminen tulee 

tuoda osaksi arkea jo 

heti lapsuudesta 

lähtien esimerkiksi 

päiväkotien leikkien 

kautta sekä tuomalla 

harrastusmahdollisuu

det enemmän 

koulupäivien 

yhteyteen ja niiden 

jatkoksi. Kaupunkien 

ja kuntien liikuntatilat- 

ja paikat, mukaan 

lukien koulujen 

liikuntasalit, tulisi 

saada tehokkaasti 

käyttöön ja varata 

riittävästi vuoroja 

nuorten 

liikuntakäyttöä varten. 

Kaupunkien 

organisoimat nuorten 

liikuntamahdollisuude

t tulee nähdä myös 

syrjäytymisen 

ehkäisemisenä sekä 

yhteisöllisyyden 

lisäämisenä. 

Liikuntaköyhyys on 

osin jo nyt totta 

Suomessa; Lapsen 

liikuntamahdollisuuksi

a rajoittavat usein 

perhetaustan ja 

asuinpaikan tuomat 

rajoitukset. Kunnissa 

tulisi olla riittävästi 

tarjolla edullisia- ja 

tuettuja 

liikuntamahdollisuuksi

a. Tuetun 

harrastuspassin 

käyttöä lisäämällä 

voidaan löytää lapsille-

ja nuorille mieleinen 



 
 

nostamista ja 

harrastustoiminnan 

järjestämistä 

koulupäivän 

yhteydessä. Näin yhä 

useampi lapsi ja 

nuori saa 

mahdollisuuden 

ohjattuun liikuntaan. 

Nuorten 

mahdollisuuksia 

myös niin kutsuttuun 

höntsäharrastamisee

n on lisättävä. 

Harrastustoimintaa 

on kehitettävä 

palvelemaan entistä 

paremmin nuorten 

itsensä toiveita! 

Tärkeää on myös että 

lapset ja nuoret 

pääsevät 

kokeilemaan erilaisia 

harrastuksia, jotta 

heillä on 

mahdollisuus löytää 

itselleen sopiva ja 

itseään kiinnostava 

liikunnan muoto. 

 

puitteissa tapahtuva 

harrastaminen osaksi 

koulupäivää aamu- ja 

iltapäivätoiminnan 

kautta. 

Koululiikunnan kautta 

on tärkeää tutustua eri 

lajeihin. Liikkuva koulu 

-ohjelma on 

laajennettava kaikkiin 

kouluihin, myös toiselle 

asteelle ja 

korkeakouluihin. 

Olennaista on pyrkiä 

eroon kielteisistä 

liikuntatuntikokemuksi

sta ja vahvistaa 

liikunnan 

mahdollisuutta kaikilla 

koulutusasteilla; 

varsinkin pojat 

ammatillisissa 

oppilaitoksissa tulisi 

innostaa liikkumaan. 

 

harrastus. Lajiliittojen 

tulisi myös kehittää 

lapsille suunnatun, 

yhteisen lajilisenssin, 

joka mahdollistaisi 

useamman lajin 

harrastamisen samalla 

lisenssillä. 
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Kysymys 3:  

Seuratoiminta on 
ollut liikunnan 
kulmakivi Suomessa. 
Seurat toimivat 
edelleen vahvasti. 
Seuratoiminta on 
kuitenkin 
haastettuna: ihmiset 
odottavat seuroilta 
enemmän palvelua ja 
kilpailu vapaa-ajasta 
kiihtyy.  

Miten Suomessa 
tuetaan 
tulevaisuudessa 
elinvoimaista seura- 

Liikunnan ja urheilun 

muutos tapahtuu 

alhaalta ylöspäin. On 

tärkeä suunnata 

voimavaroja 

ruohonjuuritason 

seuratoimintaan eri 

puolella Suomea. 

Seuratoiminnan 

kehittämistuella 

edistetään liikunnallisen 

elämäntavan 

omaksumista. On 

löydettävä järkevin 

mekanismi liikunnan 

lisäämiseksi seurojen 

kautta ilman, että tuen 

Seuratuki on ollut yksi 

keino tukea matalan 

kynnysten 

harrastusmuotoja. 

Nykyinen seuratuki ei 

kuitenkaan riitä, 

esimerkiksi kalliimpien 

lajien hintojen 

alentamiseen. Seuratuki 

luo osaltaan 

yhdenvertaisia 

mahdollisuuksia 

harrastustoimintaan eri 

puolilla Suomea, sillä 

tukea myönnetään 

alueille, joissa on paljon 

lapsia ja nuoria. 

Kansalaisjärjestöjen 

toimintaedellytykset ja 

autonomia tulee 

turvata uudistamalla, 

selkeyttämällä ja 

yhdenmukaistamalla 

järjestöjen 

avustuskäytäntöjä. 

 

Kannatamme 

seuratuen 

korottamista 6 

miljoonaan euroon. 

Urheiluministeri 

Terhon kaudella 

seuratukea saimme 

korotettua jo neljästä 

viiteen miljoonaan 

euroon. Seuratuki on 

tärkeä avustus, koska 

se tulee 

kohtuuhintaisia, alle 

50 € kuukaudessa 

maksavia 

harrastuksia. Lisäksi 

harrastustoiminnan 

Urheiluseuroja voisi 

tukea taloudellisesti 

niiden näyttöjen 

perusteella. 

Julkisten 

liikuntapaikkojen 

käyttömaksuja 

pitäisi monin paikoin 

alentaa. Tällä olisi 

välitön 

vaikutuksensa 

harrastemaksuihin, 

jotka tälläkin 

hetkellä ovat 

monien lajien 

kohdalla etenkin 

kaupungeissa 

Liikunnan järjestöjen 

merkitys suomalaisten 

liikuttajina ja urheilun 

toimintaympäristön 

luomisessa on suuri. Jo 

yksin seuroissa tehdyn 

vapaaehtoistyön määrä 

on valtava. 

Liikuntaseurat hoitavat 

perustehtävänsä - 

liikkuvien liikuttamisen 

- esimerkillisesti ja 

varsin tehokkaasti. Siksi 

onkin tärkeää parantaa 

järjestöjen 

toimintamahdollisuuksi

a mm. turvaamalla 

Vapaaehtoistyön 

arvostusta on lisättävä 

mm. 

avustuspolitiikassa. 

Julkista avustusrahaa 

järjestöille 

vapaaehtoistoiminnan 

laajuuden perusteella. 

 

Meidän on 

varmistettava, että 

seura- ja 

kansalaistoiminnalla 

on hyvät 

toimintaedellytykset 

tulevaisuudessakin. 

Kolmas sektori tekee 

arvokasta työtä. 

 

Liikunta- ja 

harrastustoiminnan 

moottoreina ovat 

usein urheiluseura-

aktiivit, joiden 

pitkäjänteinen työ on 

äärimmäisen 

arvokasta ja sitä tulee 

tulevaisuudessakin 

vaalia ja edistää mm. 

yleishyödyllisyyden 

verottomuuden sekä 

valmennustoiminnan 

verovapaiden 

kulukorvausten 

varmistamisella. 

Tulevaisuudessa 



 
 

ja 
kansalaistoimintaa? 

myötä seurojen 

hallinnolliset kulut ja 

byrokraattiset 

velvoitteet kasvavat. 

Erityinen painopiste on 

asetettava lasten ja 

nuorten liikuttamiselle. 

Seurojen toimintaa on 

tuettava myös 

purkamalla talkootyön 

normeja ja verotusta. 

Tarpeeton lainsäädäntö 

ja byrokratia eivät saa 

estää liikunnan 

harrastamista tai 

harrastustarjonnan 

lisäämistä. 

 

Seuratuen strateginen 

jäntevöittäminen 

edellyttää valtion 

ohjaus- ja 

avustuskäytänteiden 

uudelleen järjestämistä. 

Seuratuen tasoa tulisi 

nostaa nykyisestään ja 

seuratukien jakaminen 

on delegoitava opetus- 

ja kulttuuriministeriöltä 

esimerkiksi lajiliittojen 

tehtäväksi. 

Vapaaehtoistyön tulisi 

pysyä houkuttelevana ja 

vapaaehtoisten 

verovapaiden 

kilometrikorvausten ja 

päivärahojen määriä on 

hyvä tarkastella. 

 

lisäämistä 

koulupäivien 

yhteyteen on 

edistettävä. Näin yhä 

useampi lapsi ja 

nuori saa 

mahdollisuuden 

ohjattuun liikuntaan 

riippumatta 

vanhempien 

varallisuudesta. 

Lisäksi 

vapaaehtoistyötä 

pitää helpottaa kaikin 

mahdollisin keinoin. 

 

erittäin kovia. 

On kestämätöntä, 

mikäli talkootyötä 

tekevät valmentajat 

ja muut henkilöt 

joutuvat tekemään 

vielä 

varainhankintaa 

saadakseen tehdä 

ilmaiseksi enemmän 

talkootyötä. 

 

talkootyön 

edellytykset, tukemalla 

avoimuuden ja 

demokraattisuuden 

kulttuuria järjestöissä 

ja varmistamalla, että 

rahapelituotoista 

saadaan riittävä 

rahoitus 

seuratoimintaan. 

 

seuratoimintaa voisi 

enenevässä määrin 

kehittää erilaisten 

yhteistyömuotojen 

kautta, kuten 

kaupunkien ja 

yritysten sekä muiden 

seurojen kanssa 

toteutetun yhteistyön 

kautta. Kuntien tulee 

jatkossakin tukea 

seuratoimintaa seura-

avustuksin sekä muun 

muassa tarjoamalla 

ilmaisia 

liikuntapaikkavuoroja. 
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Kysymys 4: 

Suomalaisista 3/4 
pitää suomalaisten 
kansainvälistä huippu-
urheilumenestystä 
merkittävänä. 
Kansainvälinen 
kilpailu kiristyy 
huippu-urheilussa.  

Missä määrin valtion 
tulee tukea huippu-
urheilua – mikä on 
tavoiteltava 
mittakaava? 

Kansainvälisen 

menestyksen 

saavuttaminen 

edellyttää 

kansainvälisen tason 

toimintaedellytyksiä. 

Myös yksilöurheilu on 

tämän päivän 

maailmassa tiimityötä. 

Toimivien olosuhteiden 

ohella urheilija- ja 

valmentaja-apurahojen 

on oltava riittävällä 

tasolla ja niitä on oltava 

riittävästi ja saatavilla. 

Apurahojen lisäksi on 

panostettava urheilijan 

tukipalveluihin, eli 

akatemiatoimintaan. 

Myös urheilu-uran 

jälkeiseen aikaan 

valmistautumista, eli 

urheilijoiden ns. 

kaksoisuria on tuettava. 

Keskusta on ollut 

ajamassa 

Valtion tulee jatkossakin 

tukea 

päämäärätietoisesti 

suomalaista huippu-

urheilua. Erityisesti 

nuorten huippu-

urheilijoiden tukemiseen 

tarvitaan lisää tukea. On 

erinomaista, että valtio 

varautuu 

pääomittamaan 

perustettavaa 

Olympiarahastoa. 

Meidän on myös 

selvitettävä edellytykset 

erillisen huippu-

urheilulain valmistelulle 

ja säätämistarpeelle. 

Pitkässä juoksussa 

huippu-urheiluun 

käytettävää tukea on 

pystyttävä lisäämään - 

hyvä tavoite on 

tavoitella 

liikuntapoliittisessa 

selonteossa linjattua 

Liikuntapoliittisessa 

selonteossa linjataan, 

että Olympiarahaston 

tuoton lisäksi huippu-

urheilun rahoituksen 

lisätarve on 3-5 

miljoonaa euroa 

vuodessa. Valtio on 

tehnyt tällä 

vaalikaudella 

päätöksen myös 

Olympiarahaston 

perustamisesta. 

Olympiakomitean 

yhteydessä toimivalle 

olympiarahastolle saa 

luovuttaa vastikkeetta 

valtion omistamaa 

osakevarallisuutta 

enintään 20 000 000 

euron arvosta 

edellyttäen, että 

vastaava yksityinen 

rahoitus on ennen 

luovutusta toteutunut. 

Selonteossa todetun 3-

Urheiluministeri 

Sampo Terhon 

käynnistämässä 

liikuntapoliittisessa 

selonteossa kuvataan 

hyvin tulevaisuuden 

huippu-

urheilupolitiikkaa ja 

Terhon esittelemä 

Olympiarahasto on 

tärkeä toimenpide 

huippu-urheilun 

yksityisen 

rahoituksen 

kasvattamiseksi. 

Olemme sitoutuneet 

liikuntaselonteon 

mukaiseen huippu-

urheilurahoituksen 

lisäämiseen 2020-

luvulla, eli vähintään 

3-5 miljoonaa euroa 

vuodessa. Oleellista 

on suunnata tuki 

erityisesti urheilijan 

uralle valmistavaan 

Urheilun 

hallinnollisia 

rakenteita tulisi 

uudistaa ja 

ilmavoittaa niin, että 

raha menisi nykyistä 

enemmän 

"kentälle". 

Ei ole oikein, että 

Suomea 

kansainvälisissä 

kisoissa edustavat 

urheilijat joutuvat 

itse maksamaan 

osallistumisestaan. 

Suomi on monin 

paikoin huippu-

urheilun 

kehitysmaa. Ei ole 

järkevää, että 

huipulla urheilevat 

tai sinne vakaasti 

pyrkivät urheilijat 

joutuvat 

kikkailemaan 

toimeentulonsa 

Huippu-urheilun 

julkinen tuki on 

perusteltua siinä missä 

tuki muidenkin 

inhimillisten 

toimintojen 

parhaimmistolle. 

Erityisen perusteltua 

on avittaa huipulle 

tähtääviä nuoria. 

Huippu-urheilun 

rahoitus ei kuitenkaan 

voi perustua 

yksinomaan julkiseen 

tukeen, jonka 

päävastuu on 

kansalaisten 

perusoikeuksien 

turvaamisessa. Näin 

ollen on rehellistä ja 

oikein todeta, ettei 

julkinen rahoitus 

huippu-urheilulle tule 

kokonaisuutena 

kasvamaan lähivuosina. 

Liikunnan rahoituksen 

Huippu-urheilulla on 

viihde- ja 

elämystentuottamisarv

oa ja vähän 

kannustusmerkitystä. 

Valtion tuki on pääosin 

suunnattava 

liikunnallisen 

elämäntavan 

edistämiseen ja koko 

kansan liikuttamiseen. 

 

Valtio voinee 

jatkossakin olla 

mukana nykyisellä 

tasolla, mutta 

yksityisen rahoituksen 

roolia tulee kasvattaa, 

tasa-arvonäkökohdat 

huomioiden. 

Keskustelu 

voimavarojen käytöstä 

ja tuettavien huippu-

urheilulajien 

prioriteettijärjestystä 

tulee jatkaa. 

 

Huippu-urheilulla on 

tärkeä merkitys 

suomalaisille ja 

suomalaiselle 

yhteiskunnalle. Valtion 

tulee rahoittaa 

huippu-urheilua muun 

muassa urheilija-

apuraha –järjestelmän 

kautta sekä 

panostamalla 

perustettavaan ns. 

olympiarahastoon. 

Lisäksi muun muassa 

urheiluopistojen 

tukemisen ja 

kehittämisen kautta 

tuetaan myös huippu-

urheilua. Valtion 

taloustilanteen 

salliessa tuemme 

olympiakomitean 

tavoitetta 10 

miljoonan euron 



 
 

sivistysvaliokunnan 

hyväksymää linjausta, 

jonka mukaan huippu-

urheilun rahoitusta 

pitää lisätä 30 

miljoonalla eurolla 

seuraavan kolmen 

vaalikauden aikana. 

 

lisäystä pitkällä 

aikavälillä. 

Samanaikaisesti on 

edelleen priorisoitava ja 

tehtävä valintoja sekä 

lajien 

harjoitusolosuhteiden 

sijoittumisessa että 

lajien tukemisessa. 

 

5 miljoonan euron 

lisäyksen ja tulevan 

Olympiarahaston 

tuoton myötä 

suomalaisen huippu-

urheilun 

valtionrahoitus on jo 

hyvällä pohjoismaisella 

tasolla. Tärkeää olisi, 

että erityisesti 

urheilujärjestöt voivat 

lisätä yksityistä 

rahoitusta. Suomi on 

selkeästi jäljessä 

urheilun 

sponsorirahoituksessa 

muihin Pohjoismaihin 

nähden. 

 

nuoruusvaiheeseen. 

Lisäksi kannatamme, 

että Suomeen 

säädetään huippu-

urheilulaki. 

 

kanssa. Myös 

urheilijoiden 

opiskelu kaipaa 

joustavoittamista. 

 

lisäämistä on tärkeää 

kohdentaa 

ensisijaisesti 

kansanterveyttä 

edistävään 

liikuntatoimintaan. 

 

lisäyksestä huippu-

urheilun rahoitukseen. 
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Kysymys 5:  

Liikunta on ainoa 
toimiala, jonka 
rahoitus 
kohdennetaan 
käytännössä 
yksinomaan 
rahapelivoitto-
varoista.  

Miten liikunnan 
valtionbudjettia tulee 
kehittää? 

Kuntoliikunnan 

valtionrahoitusta pitää 

siirtää portaittain 

yleisiin budjettivaroihin. 

Tämä toisi 

pitkäjänteisyyttä 

liikuntatoiminnan 

kehittämiseen. 

Vapautuvia resursseja 

voidaan käyttää 

urheilun 

toimintaedellytysten 

parantamiseen. 

Liikkeen lisäämiseksi on 

mietittävä myös uusia ja 

sektorirajat ylittävä 

keinoja. Keskusta on 

esittänyt, että liikkeen 

lisääminen ja 

liikkumattomuuden 

vähentäminen on 

budjetoitava 

ilmiöpohjaisesti. 

Liikunnan 

ilmiöpohjainen 

budjetointi toimisi 

On selvää, että pitkällä 

tähtäimellä valtion 

budjettirahoituksen 

osuutta liikunnan ja 

liikkumisen 

edistämisessä on 

lisättävä. 

Liikuntasektorille tulisi 

kanavoida rahoitusta 

myös muualta kuin 

pelkästään opetus- ja 

kulttuuriministeriön 

kautta. Katsomme, että 

liikunnan edistäminen 

on poikkihallinnollinen 

politiikan sektori, jonka 

kustannuksiin myös 

muiden ministeriöiden 

on osallistuttava - 

hyödyt liikkeen 

lisäämisestä koituvat 

paitsi sote-sektorille, 

myös verotuloina 

paremman työkyvyn ja 

hyvinvoinnin myötä. On 

myös pyrittävä 

varmistamaan liikunnan 

ja urheilun ja muiden 

Liikkeen lisäämisen 

mahdollisuuksien 

monipuoliseksi 

lisäämiseksi liikunnan 

rahoitusta tulee 

vahvistaa usealla eri 

toimenpiteellä 

poikkihallinnollisessa 

yhteistyössä. Tärkeää 

on saada liikunnan 

käyttöön myös 

yleiskatteellisia 

budjettivaroja, jotta 

uusia toimia voidaan 

aloittaa. Tämä linjaus 

todetaan myös 

liikuntapoliittisessa 

selonteossa. 

 

Eduskunta sai 

urheiluministeri 

Sampo Terhon 

toimesta viime 

vuoden lopulla 

ensimmäistä kertaa 

Suomen historiassa 

käsiteltäväkseen 

selonteon 

liikuntapolitiikasta. 

Selonteossa esitettiin 

runsaasti toimia 

liikkumisen 

edistämiseksi, kuten 

liikunnan 

budjettirahoituksen 

asteittaista 

lisäämistä. Me Siniset 

kannattamme 

rahoitustason 

pysyvää nostamista. 

Se on toteutettava 

nimenomaan 

budjettirahoitusta 

lisäämällä, koska 

Veikkausvoittorahoje

n tulevaisuudesta ei 

ole varmuutta ja 

Koko 

valtionbudjettia 

tulisi järkevöittää 

tukemaan 

suomalaisia ja 

suomalaista 

hyvinvointia - myös 

suomalaista 

urheilua. 

Rahapelivoittovarois

ta ei pitäisi rahoittaa 

maahanmuuttajien 

ja näiden kulttuuria 

edistäviä järjestöjä. 

Sen sijaan niiden 

urheiluun ja 

liikuntaan 

jakamisessa pitäisi 

huolehtia siitä, että 

ne kohdistuvat 

"kentälle" eivätkä 

hallintoon. 

Mikäli Veikkauksen 

monopoliasema 

kaatuu, urheilun tuki 

pitää taata 

budjetista. 

On perusteltua 

selvittää, olisiko osa 

liikunnan rahoituksesta 

tarpeellista tuoda 

normaalin 

budjettirahoituksen 

piiriin. Lisäpanostukset 

liikunnan rahoitukseen 

ovat perusteltuja 

terveyden ja 

hyvinvoinnin 

edistämisen 

näkökulmasta; 

pitemmällä aikavälillä 

ne myös tuovat 

säästöjä, sillä 

liikkumattomuuden 

aiheuttavat 

terveyshaitat ovat 

kustannuksiltaan 

merkittävät. 

 

Liikuntaa pitää tukea 

veikkausvoittovarojen 

lisäksi myös valtion 

budjettivaroista. 

Liikuntaan pitäisi 

panostaa myös 

poikkihallinnollisesti. 

Varoja liikunnan 

edistämiseen pitää 

saada muiltakin 

hallinnonaloilta kuin 

vain opetus- ja 

kulttuuriministeriöstä. 

 

Liikunnan 

valtionbudjettia pitäisi 

kehittää tasa-

arvoisempaan 

suuntaan. Yksityinen 

sektori voisi myös olla 

monipuolisemmin 

kuin nyt mukana 

rahoittamassa 

liikuntaa. 

 

Liikuntaan tulee 

budjetoida varoja 

myös valtion muusta 

budjetista, ei 

pelkästään 

rahapelivoittovaroista. 

Samalla tulee 

huomioida eri 

hallinnonalojen 

liikuntaan liittyvä 

toiminta. 

 



 
 

pilottina uudistettaessa 

koko julkista hallintoa. 

 

Veikkauksen edunsaajien 

rahoitus turvaamalla 

kansallisen peliyhtiön 

toiminta 

tulevaisuudessakin. 

 

liikunta on tällä 

hetkellä ainoa 

kokonaan 

Veikkausvoittorahoist

a rahoitettu valtion 

toimiala. Liikuntaa on 

edistettävä laajasti yli 

politiikkasektoreiden. 

Tämä edellyttää 

pysyvän rahoituksen 

turvaamista ja 

päätöksenteon 

kehittämistä siten, 

että 

liikuntavaikutukset 

otetaan aiempaa 

johdonmukaisemmin 

huomioon. 
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