PELIKIRJA 2019-23

Vaalikauden
keskeiset
liikuntapoliittiset
teemat

Laaja liikuntakulttuuri
Seura- ja järjestötoiminta, kilpa- ja
huippu-urheilu ja yleinen liikunta:
arkiliikunta, omatoiminen liikunta,
työpaikkaliikunta, jne.

Seura- ja
järjestötoiminta

Huippu-urheilu

Jokaisen hyvinvointi ja kestävä kehitys:
5,5 miljoonan tärkein terveyden edistäjä

Yhteisöllisyys ja vapaaehtoisuus:
1,2 miljoonan ihmisen kansanliike

Yhteiset elämykset ja inspiraatio:
suomalaisten suurin yhdistäjä

4/5:n liikkumattomuus – yli 3 miljardin
euron yhteiskunnalliset haitat

Kilpailu vapaa-ajasta – yksinäisyys,
syrjäytyminen, eriarvoistuminen

Liikkuva Suomi
Jossa liike tukee hyvinvointia
Kattavat toimet liikuntakulttuurin
edistämiseksi,
yhdenvertaiset harrastusmahdollisuudet

Kasvava kilpailu –
menestymättömyys

Yhteisöllinen Suomi
Jossa liikutaan hyvässä seurassa

Menestyvä Suomi
Jossa elämykset ovat yhteisiä

Vakaa ja kasvava rahoitus, matalan
kynnyksen seuratoiminta ja tehokas
avustusjärjestelmä

Kilpailukykyiset huippu-urheilun
resurssit ja selkeä johtaminen

Budjetin avaaminen ja poikkihallinnollinen liikunnan ja urheilun edistäminen

Keskeistä liikuntapolitiikassa vaalikaudella 2019-23
Budjetin avaaminen:
Vahvistetaan liikuntabudjettia yleiskatteellisista
varoista
Pitkäjänteinen rahapelipolitiikka:
Estetään suomalaisen rahapelaamisen valuminen
toimiluvattomiin peliyhtiöihin
Huippu-urheilumenestys:
Selkiytetään huippu-urheilun johtaminen, lisätään
resursseja
Poikkihallinnollisuus:
Perustetaan toimivaltainen ja kattava
poikkihallinnollinen koordinointielin

Liikkuva Suomi:
Rakennetaan ohjelma vastaamaan liian vähäisen
liikunnan haasteeseen koko liikuntakulttuuria
vahvistaen
Harrastamisen malli:
Toteutetaan käytännössä jo harrastamisen strategiaan
kootut toimet ja hyödynnetään seurojen sekä
yhdistysten hyvät käytännöt
Elinvoimainen kansalaistoiminta:
Turvataan seurojen ja järjestöjen avustustaso,
uudistetaan avustusjärjestelmä ministeriön ja
järjestöjen yhteistyössä
Virkistyskäyttöstrategia sekä kävelyn ja pyöräilyn
edistäminen:
Toteutetaan koko väestön kevyttä liikuntaa edistäviä
hallitusohjelmakirjauksia

Muistio-osa
Keskeiset liikuntapoliittiset nostot ja niihin liittyvät ehdotukset
toimiksi valtakunnallisella sekä paikallisella ja alueellisella tasolla

Budjetin avaaminen

Valtion toimia

Liikuntapoliittinen
selonteko:

Hallitusohjelma:

Budjetin avaaminen on erityisen tärkeä nyt 2020-luvun kynnyksellä koska:
1)

Veikkausvoittovaroilla on epävarma ja laskeva kehitysnäkymä.

”Mikäli [selonteon toimet]
fyysisen aktiivisuuden
lisäämiseksi yhteiskunnassa
aiotaan toteuttaa, on
rahoitus niihin haettava
[yleisistä]
budjettivaroista.”

Tehdään
Liikkuva Suomi
–ohjelma

2)

Liikunnan ja urheilun yhteiskunnallinen tarve on entistä suurempi. Perusteita ovat liikunnan ja
urheilun tuoma hyvinvointi, terveys, yhteisöllisyys, elämykset ja yhteenkuuluvuus sekä kestävä
kehitys. Nyt kaikissa näissä kärsitään vajeesta.

Kompensoidaan
yleisistä
budjettivaroista
rahapelivoittovarojen
lasku

3)

Liikuntabudjetti on erityisen riippuvainen veikkausvoittovaroista.

Kokonaiskustannusvaikutus
2020-luvun alkuvuosina n.
45 miljoonaa euroa.
”Liikuntaan lisätään
asteittain
budjettirahoitusta 2020luvulla” selonteossa
mahdollisiksi siirrettäviksi
mainitut määrärahat ovat
yhteensä 36-70 milj. €

Olympiakomitean ehdotukset jatkosta:
Luodaan näkymä yhdenvertaistamisesta eli siitä, miten muilla toimialoilla (esim. kulttuuri) nyt
yleisistä budjettivaroista katetut määrärahat (esim. olosuhderahoitus, kuntien valtionosuudet)
siirretään myös liikuntabudjetissa yleiskatteellisiksi.

Aloitetaan soveltuvien määrärahojen siirrot jo tällä vaalikaudella. Soveltuvia siirrettäviä
määrärahoja ovat esimerkiksi liikuntapaikkarakentamisen avustaminen (32 milj.) valtionosuudet
kuntien liikuntatoimintaan (n. 20 milj.), urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapuraha (2,3 milj.),
liikunnan koulutuskeskusten veikkausvoittovaroista kohdennettava rahoitus (17,8 milj.).
Toimien myötä siirretään 2020-luvulla yhteensä noin 90 miljoonaa euroa veikkausvoittovaroista
yleiskatteelliseen budjettiin ja kasvatetaan näin noin 90 miljoonalla eurolla liikunnan
kokonaisbudjettia.

Arpajaislain uudistus
Hallitusohjelma:
”[…] hallitus toteuttaa
hallituskauden alussa
arpajaislain uudistuksen
toisen vaiheen.”
”Arpajaislain vastaiseen
markkinointiin puututaan
tehokkaasti. Selvitetään
keinoja rajoittaa
pelaamista yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisten
toimijoiden sivustoille.”
” Kompensoidaan
Veikkauksen edunsaajille
tulevalla hallituskaudella
arpajaislain vaikutuksen
johdosta mahdollisesti
vähenevät määrärahat
kulttuurin, liikunnan ja
nuorisotoiminnan osalta.

Valtion toimia

Edunvälittäjäverkoston* ehdotuksia jatkosta:
Kanavoiminen lailliseen pelaamiseen (sisäministeriö):

Kompensaatio (avustuksia myöntävät ministeriöt):

Hallitusohjelmassa mainittu Veikkauksen tuloutuksen
laskun kompensointi edunsaajille.

-

Ulkomaille pelaamisen esto (ns. geoblokkaus),
ulkomaisten pelisivustojen avaamisen esto

-

Ulkomaisille pelisivustoille tapahtuva rahansiirtojen
esto

-

Veikkaukselle oikeus riittävään mainontaan vähintään
digitaalisessa markkinassa

-

Rahapelihaittojen torjunnan lisäksi myös kanavoiminen Osallistaminen (erityisesti sisäministeriö):
lailliseen pelaamisen tulisi näkyä rahapelipoliittisen
- Jatkossa on syytä, että kaikki osalliset - edunsaajat, valtio
ohjelman päämäärissä.

Avustusjärjestelmän uudistaminen (VM ja avustuksia
myöntävät ministeriöt: OKM, STM, MMM):
-

Hallitusohjelmassa kuvattu avustusjärjestelmän
uudistaminen on aiheellinen työ, ja valmista tulisi olla
mahdollisimman pikaisesti, viimeistään hallituskauden
puolessa välissä.

-

Kompensaation tulee koskea kaikkia edunsaajia

-

Kompensaatio tulee toteuttaa vaalikauden aikana,
vaikka taloustilanne heikkenee, sillä se on elinvoimaisen
kansalaisyhteiskunnan kannalta olennaista, eikä
hallitusohjelmassa ehdollistettu kirjausta
taloustilanteen kehitykselle.

ja Veikkaus keskeisinä - ovat mukana valmistelemassa
rahapelipolitiikkaa ja erityisesti tunnistautuvaan
pelaamiseen siirtymistä.

- Tarkemmat säännökset tulee antaa valtioneuvoston
asetuksella laajapohjaisen valmistelun ja
vaikutusarviointien jälkeen. Lainsäädäntövalmistelussa
on syytä laskea tarkasti vaikutukset edunsaajille ja sitä
kautta yhteiskuntaan.

* Veikkauksen tuloutuksella (osittain) rahoitettavien tahojen muodostama yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen keskittyvä verkosto.
Verkostossa: Olympiakomitea, Kulta ry, Suomen Akatemia, Hippos, Soste, Allianssi, Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Huippu-urheilun edistäminen:
resurssit ja johtaminen
Liikuntapoliittinen
selonteko:
”[…] avustusjärjestelmää,
selkiytetään ja
yksinkertaistetaan niin, että
se mahdollistaa huippuurheilupanostuksia nykyistä
joustavammin.”
Huippu-urheilun
rahoitustarve: +3-5 milj. €
Huom. myös: eduskunnan
kannanotossa (perustuen
SiVM 22/2018)
lisärahoituksen tarpeeksi
arvioitiin +10 milj. €
vuositasolla.
Selvitettävä huippuurheilulain tarpeellisuus.

Hallitusohjelma:
”…lisätään huippuurheilun rahoitusta,
lajeille jaettavaa
tehostamistukea ja
tehdään selvitys
huippu-urheilulain
tarpeellisuudesta
liikuntapoliittisen
selonteon mukaisesti.”
Lisäresurssit
kohdennetaan
urheiluakatemioille ja
valmennuskeskuksille,
tehostamistukeen sekä
pieneltä osin
ammatillisen
koulutuksen
opiskelijoiden
tukemiseen

Valtion toimia

Olympiakomitean ehdotukset jatkosta:

Siirretään käynnissä olevan prosessin mukaisesti
urheiluakatemioiden ja valmennuskeskuksien tuen jakaminen
Olympiakomiteaan, lisätään Olympiakomitean lajeille jakamaa
tehostamistukea.
Käynnistetään pikaisesti huippu-urheilun lainsäädäntöselvitys,
jotta mahdollista lakia voidaan alkaa laatia jo tällä vaalikaudella.
Keskeistä: voidaanko lainsäädännöllä purkaa nykyisiä esteitä
Olympiakomitean huippu-urheiluun liittyvälle
resurssiohjaukselle ja selkiyttää johtaminen.

Luodaan kansallinen näkymä resurssien lisäämiseksi
eduskunnan linjaamalle tasolle (vrt. SiVM 22/2018), jotta
huippu-urheilussa voidaan lisätä ja vahvistaa urheilijoiden,
valmentajien ja asiantuntijoiden ammattilaisuutta.

Huippu-urheilun edistäminen
Esityksiä seurojen
ja järjestöjen toimiksi:
-Luomme kansainvälisen
vertailun kestävän
päivittäisvalmennuksen ja
toimintaympäristön.
-Kehitämme
urheiluakatemiatoimintaa
ja valmennuskeskuksia.
-Edistämme
kaksoisuramahdollisuuksia.
-Kehitämme
olosuhdetarpeita
pitkäjänteisesti ja selkeiden
kriteerien pohjalta.

Kuntien ja
alueellisen
tason toimia

Olympiakomitean ehdotukset jatkosta:
Huippu-urheilua palvelevien liikuntapaikkojen saattaminen kansainvälisesti
kilpailukykyiselle tasolle: saavutettavien, monitoimisten ja laadukkaiden
harjoitus- ja suoritusolosuhteiden kehittäminen.
Huippu-urheilun harjoitteluolosuhteiden käytettävyyden ja saavutettavuuden
varmistaminen. Yhteiskäytön hyötyjen toteuttamiseksi maakunnan on edistettävä
urheilun tarpeista ohjautuvaa kilpa- ja suorituspaikkojen käyttöä ja kehitystä.

Urheiluakatemioiden osallistaminen urheilua koskevaan kuntien ja maakuntien
urheilua koskevaan päätöksentekoon.

Poikkihallinnollinen koordinaatioelin
Liikuntapoliittinen
selonteko:
Jatkossa tulisi perustaa
yksi valtioneuvoston
nimittämä ja opetus- ja
kulttuuriministeriön
johtama
liikuntapolitiikan
koordinaatioelin, jossa
olisi edustus kaikista
fyysisen aktiivisuuden ja
liikunnan edistämiseen
tavalla tai toisella
liittyvistä ministeriöistä
sekä tarvittaessa myös
[…] asiatuntijajäseniä
esimerkiksi järjestöistä.

Hallitusohjelma:
Perustetaan […]
liikuntapoliittisen
selonteon mukainen
liikuntapoliittinen
koordinointielin,
jonka
valtioneuvosto
nimittää.

Valtion toimia

Olympiakomitean ehdotukset jatkosta:
Rakennetaan kokoonpano ylijohtaja-kansliapäällikkötasolle. Vrt. ympäristöhallinto

Akuutti poikkihallinnollinen tehtävä: Liikkuvan Suomen ja
harrastamisen (Islannin) mallin ohjaus
Muita lähtökohtia työlle: liikuntapoliittisen selonteon,
hallitusohjelman ja VLN:n rakentaman tuloskortiston
toteuttamisen seuranta ja koordinaatio
Järjestöillä on keskeinen rooli liikunnan järjestäjänä, joten on
luontevaa, että järjestöillä on edustus koordinaatioelimessä

Poikkihallinnollisuuden vahvistaminen
Esityksiä seurojen
ja järjestöjen
toimiksi:
Teemme ja
edistämme
yhteistyötä
monipuolisen
harrastustoiminnan
mahdollistamiseksi.

Kuntien ja
alueellisen
tason toimia

Liikuntayhteisön ehdotuksia kunnille ja alueille:
Toimivat elintapaohjauksen ja liikunnan palveluketjut

Liikunnan poikkihallinnollinen edistäminen kunnan sisällä
Liikunnallinen toimintakulttuuri kouluissa päiväkodeissa ja muissa
kuntalaisten arkiympäristöissä
Liikuntaa tukeva yhdyskuntasuunnittelu ja liikuntaolosuhteiden edistäminen
hallinnonalojen välillä. Esim. koulujen liikuntatilojen kehittäminen ja käytön
ohjaus yhteistyössä liikunnasta vastaavan toimialan kanssa
Eri hallinnonalat mukaan suunnitelmallisesti
Rakenteistettu vuoropuhelu liikunta- ja urheilujärjestöjen sekä maakunnan
välille. Mahdollisuutena mm. liikuntapaikkojen kehittäminen yli
paikkakuntarajojen

Liikkuva Suomi
Liikuntapoliittinen
selonteko:
”[…] 2020-luvulla
merkittäviä panostuksia
liikunnan lisäämiseen siten,
että liikuntaa on tarjolla
kattavasti elämänkulun
kaikissa vaiheissa”
”Mikäli tässä selonteossa
esitetyt ihmisen koko
elämänkululle sijoittuvat
hankkeet fyysisen
aktiivisuuden lisäämiseksi
yhteiskunnassa aiotaan
toteuttaa, on rahoitus
niihin haettava
budjettivaroista”

+ Liikuntapaikkojen
korjausvelkaan 20 milj.

Hallitusohjelma:
Tehdään Liikkuva
Suomi -ohjelma ja
kehitetään
arviointitoimintaa.
Laajennetaan
Liikkuva koulu ohjelmaa eri
elämänvaiheisiin.
”Tuetaan
liikuntapaikkojen
rakentamista,
pienennetään
korjausvelkaa […].
Lisätään ja
perusparannetaan
lähiliikuntapaikkoja
ja ulkoilureitistöjä.”

Valtion toimia

Olympiakomitean ehdotukset jatkosta:

Ohjelman rahoitus yleisistä budjettivaroista, pysyväksi
toiminnaksi
Nykyisten ohjelmien arviointi, vahvistaminen ja yhdistäminen
Liikkuvaan Suomeen
Liikkumista tukevat toimenpiteet eri ikävaiheissa
huomioiden myös nivelvaiheet (katveiden tunnistaminen)
Liikkumisolosuhteiden kehittäminen eri hallinnonalojen
yhteistyönä luo edellytyksiä
Eri arkiympäristöissä toimivien ammattilaisten osaamisen
kehittäminen liikkumisen edistämiseen

Järjestöillä on selonteon ja liikuntalainkin mukaan keskeinen
rooli liikunnan järjestäjänä, joten on luontevaa, että
järjestöjen edustus on mukana Liikkuvan Suomen
ohjauksessa ja huomioidaan ohjelman toteuttajana.

Kuntien ja
alueellisen
tason toimia

Liikkuva Suomi
Esityksiä seurojen ja
järjestöjen toimiksi:
Matalankynnyksen
seuratoiminta: kattavan,
matalan kynnyksen liikunnan
tarjoaminen yhteisöllisesti
kaikille ikä- ja ihmisryhmille
Liikuntajärjestöt
luovat valtakunnalliset raamit,
jotta seurojen on helppo tehostaa
matalan kynnyksen toimintaa.
Raameihin kuuluvat resurssit,
hyvät käytännöt ja jaetut
tavoitteet.
Seurat lisäävät ammattimaisuutta
erityisesti hallinnossa,
johtamisessa, viestinnässä
ja markkinoinnissa,
valmennuksessa ja ohjaamisessa,
jotta vapaaehtoisten on
helpompaa osallistua toimintaan ja
matalan kynnyksen liikuntaa on
helppoa järjestää.

Liikuntayhteisön ehdotuksia kunnille ja alueille:
Liikuntapoliittisessa selonteossa esitetyn liikuntaolosuhteiden nykytilan analyysin
toteuttaminen, huomioiden myös kävelyn ja pyöräilyn
olosuhteet sekä luontoliikunnan mahdollisuudet (kehitteillä työkalu kunnille)
Omaehtoisen liikunnan ja liikunnallisen elämäntavan edellytysten varmistamista:

Olosuhteiden osalta keskeisiä tarpeita ovat kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet,
lähiliikuntapaikat, ulkoilun ja luontoliikunnan mahdollisuudet
Matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksien tukeminen ja järjestäminen
Kuntien liikkumisohjelmien käynnistäminen ja ylläpito muilta kunnilta oppien – esimerkkinä
Helsinki Liikkuu
Vaalikaudella valmistuvan virkistyskäyttöstrategian edistäminen

Harrastamisen malli – ehdotuksia
Liikuntapoliittinen
selonteko:
Lukuisia
kirjauksia
harrastamisen
kehittämiseen.
Myös: OKM:n
johdolla tehty
harrastamisen
strategiassa
(2019)
esitetään useita
käytännöllisiä ja
poliittisia
toimia

Hallitusohjelma:
Taataan
jokaiselle
lapselle ja
nuorelle aito
mahdollisuus
mieluisaan
harrastukseen
koulupäivän
yhteydessä.
Luodaan Islannin
mallista
suomalainen
toteutus.

Saatavuus ja
saavutettavuus

Yhteistyö, koordinaatio
ja resurssit
•
•

Valtakunnallinen ja
kunnallinen rahoitus sekä
järjestöjen resurssit
Valtakunnallinen
muutosjohtaja ja ohjausryhmä

Valtion toimia

•
•
•

Seurojen matalan kynnyksen
liikunnan mallin
rahoittaminen ja tukeminen
Valtion rahoitus
yhteiskuljetuksiin
Liikkuva koulu –ohjelman
vahvistaminen ja
laajentaminen toiselle
asteelle

Yksilöllinen tuki

•

•

Harrastamisen
huomioiminen
sosiaaliturvassa
Harrastuspassin
valtakunnallinen
käyttöönotto

Harrastamisen malli – ehdotuksia:
Yhteistyö, koordinaatio ja
resurssit

Saatavuus ja saavutettavuus

Kunnat palkkaavat harrastuskoordinaattorit

Kunnat valtion tuella: Harrastustunnit (-kerhot) koulupäivän yhteydessä jokaiseen kouluun

Liitot ja mahdollisuuksien mukaan seurat
palkkaavat harrastekoordinaattorit

Seurat järjestöjen, koulujen, kuntien ja valtion tukemina sekä avulla kehittävät matalan
kynnyksen liikunnan mallin, eli helppojen, matalalla kynnyksellä osallistavien harrastamisen
tapojen kuntakohtaisesti siirrettävissä olevien käytäntöjen kokoelman

Koordinaattori edistää yhteistyötä
koulujen, oppilashuoltoryhmien,
kouluterveyden ja
nuorisotoiminnan järjestöjen välillä
Erityinen painopiste on
syrjäytymisvaarassa olevien
tunnistaminen ja
innostaminen harrastusten pariin

Harrastuskoordinaattorin ei tarvitse olla
kokoaikainen henkilö, mutta keskeistä
on että joku on nimetty koordinoimaan
harrastamista

Kunnat tukevat seuroja ja yhdistyksiä harrastustoiminnan järjestämiseksi koulupäivän
yhteydessä
Koulut ja kunnat kehittävät liikuntatiloja palvelemaan laajaa käyttäjäjoukkoa
(liikunnanopetusta, liikunnallista koulupäivää, kerhoja ja seuroja)
Kunnat ja seurat järjestävät koulukyydit/kuljetuspalvelut tukemaan harrastamista:
yhteiskuljetukset
Kunnat järjestävät liikuntavälineiden lainaamismahdollisuus – välineitä liikuntapaikoille.
Seurat edistävät liittojen tuella yhdenvertaisuustoimia lisäten vapaaehtoisten
osaamista syrjinnän, kiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun tunnistamisessa sekä erityistä
tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastamisen edistämisessä. Olympiakomitea ja liitot
laativat ohjeistuksen näihin liittyen.

Kuntien ja
alueellisen
tason toimia

Yksilöllinen tuki
Kunnat, Olympiakomitea
valjastavat digitalisaation
tukemaan harrastamista esim.
vuorojen varauksissa,
harrastuspalettien tarjonnassa
sekä tapahtumiin ja harrastuksiin
ilmoittautumisessa.
Konkreettisena työkaluna on
SuomiSportin kehitys.

Kansalaisjärjestötoiminnan edistäminen
Liikuntapoliittinen
selonteko:
”Uusi järjestelmä on
tarkoitus ottaa käyttöön
asteittain vuodesta 2020
lähtien”, ”Tavoitteena on
selkeyttää ja
yksinkertaistaa
avustuskriteereitä ja luoda
järjestelmään
läpinäkyvyyttä ja
pitkäjänteisyyttä”, tulee
kannustaa omaan
varainhankintaan.
Seuratuki 6 miljoonaan
Sääntelyn purkaminen

Valtion toimia

Hallitusohjelma:

Olympiakomitean ehdotukset jatkosta:

Kansalaisyhteiskunnan
toimintaedellytyksiä
vahvistetaan

Tuetaan monipuolista, mukaan ottavaa kansalaistoimintaa, eli
seurojen ja järjestöjen jäsenmäärien kasvua.

”Toimeenpannaan
liikuntapoliittisen
selonteon toimia.
Nostetaan seuratukea ”
”Kansalaistoimintaa
häiritsevää
hallintokuormaa
puretaan ja
lupakäytäntöjä
kevennetään.”
Kompensoidaan
arpajaislain
vaikutuksen johdosta
mahdollisesti
vähenevät määrärahat

Turvataan kansalaistoiminnan tukitaso Veikkauksen
tuloutuksen vähentyessäkin

Toteutetaan avustusjärjestelmän uudistaminen
liikuntapoliittisen selonteon suuntaviivojen ja aikataulun
mukaisesti
Osallistetaan liikuntajärjestöt avustuskriteerien laadintaan
Korotetaan seuratukea, erityisenä painopisteenä matalan
kynnyksen seuratoiminta ja seuratoiminnan
ammattimaistaminen
Luodaan tilaa seuratoiminnalle: käydään läpi mahdollisuudet
tilankäytön helpottamiseksi sekä huomioidaan seuratoiminnan
erityiset tilatarpeet.

Kansalaisjärjestötoiminnan edistäminen
Esityksiä seurojen
ja järjestöjen toimiksi:
Kansalaisjärjestöt, seurat ja
yhdistykset toteuttavat
monipuolista toimintaa
kaikille ihmisryhmille ja eri
tasoisille liikkujille.
Kansalaisjärjestöt tekevät
aktiivista ja tavoitteellista
yhteistyötä julkisen vallan
ja yritysten kanssa.

Kuntien ja
alueellisen
tason toimia

Olympiakomitean ehdotukset jatkosta:
Seurojen tukeminen:
seuran ja kunnan rahanvaihdon on oltava nettopositiivista seuralle

Liikuntapaikkojen kehittäminen:
Pitämällä seurojen käyttövuorojen hinnat kohtuullisina
Edistämällä koulupäivän yhteydessä toteutettua harrastamista
vapauttamalla iltapäivien (14-17) vuorot maksutta lasten ja nuorten
harrastustoimintaan
Huomioimalla seurojen tarpeet erityisesti liittyen tilojen käytettävyyteen,
seurojen osallistamiseen suunnitellussa ja käyttövuorojen jaossa
Kehittämällä koulujen yhteyteen liikuntatiloja, jotka palvelevat laajaa
käyttäjäjoukkoa (liikunnanopetusta, liikunnallista koulupäivää, kerhoja ja seuroja)

Kävely, pyöräily ja virkistyskäyttö
Hallitusohjelma:
Tuetaan liikuntapaikkojen rakentamista,
pienennetään korjausvelkaa ja parannetaan
energiatehokkuutta.
Lisäksi lisätään ja perusparannetaan
lähiliikuntapaikkoja ja ulkoilureitistöjä.
Lisätään lasten, iäkkäiden ja erityisryhmien
liikkumisen kannalta keskeisiä arjen
lähiympäristöjä, kuten puistoja ja
viheralueita.
Aivan uutena asiana:
Luodaan kansallinen
virkistyskäyttöstrategia.

Valtion toimia

Huomioita hallitusohjelman
toteutuksesta:
Kävelyn ja pyöräilyn infratarpeet
otetaan huomioon väyläverkon
kehittämishankkeiden yhteydessä 10
miljoonan euron osuudella
kokonaisrahoituksesta.
Toteutetaan kävelyn ja pyöräilyn
edistämisohjelma: KÄPY-suunnittelu
ja hankkeiden edistäminen.

Perustelut
Liikunnan ja urheilun yhteiskunnallisia perusteluja
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Liikunnallinen elämäntapa on yhteydessä hyvään
elämänhallintaan ja menestymiseen
työelämässä.
www.ttl.fi

Työikäisten liikunta lisää tuottavuutta,
jaksamista ja vähentää poissaoloja.
www.ttl.fi

Liikkuvan aivot pelaavat: Liikunnalla on
yhteys hyviin oppimistuloksiin, elinikäiseen
oppimiseen ja aivojen hyvään toimintaan.
www.likes.fi/ajankohtaista/koulupaivanaikainen-liikunta-ja-oppiminen

Liikunta, seura- ja kansalaistoiminta vahvistavat
vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisia verkostoja.
www.ukkinstituutti.fi

Hyvinvoinnin tekijä: Liikunta on unen ja ravinnon
ohella keskeinen niistä hyvinvoinnin lähteistä,
joihin jokainen voi vaikuttaa. Nämä tekijät ovat
myös keskinäisesti riippuvaisia: liikunta edistää
esimerkiksi unen laatua ja määrää.
www.ukkinstituutti.fi

Liikuntaa lisäämällä voidaan säästää 3,2-7,5
miljardia vuodessa yhteiskunnassa. Väestön
ikääntyessä liikunnan säästöpotentiaali
kasvaa. Liikkumattomuudesta koituvat menot
kasvavat tulevaisuudessa, jos liikunnan määrä
vähenee samalla kun väestö ikääntyy. Tämä
on olennainen uhka kaikkien julkisten
palveluiden rahoitukselle.
www.ukkinstituutti.fi/tutkimus/liikuntatutkimus_
suomessa/liikkumattomuuden-kustannukset

Mahdollisuus liikuntaharrastukseen ja
liikunnalliseen elämäntapaan kaikille lisää
osallisuutta yhteiskunnassa.
thl.fi/fi/web/hyvinvointi_ja_terveyserot/
eriarvoisuus/hyvinvointi/osallisuus

Suomi sijoittuu kärkeen yhteiskunnallisen
luottamuksen vertailuissa. Seura- ja
kansalaistoiminta rakentavat sosiaalista
pääomaa.
https://www.stat.fi/ajk/satavuotiassuomi/
suomimaailmankarjessa.html

Liike on lääke: Liikunnalla on merkittävä rooli
toimintakyvyn kehittämisessä sekä
kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa liittyen
muassa lihavuuteen, diabetekseen, tuki– ja
liikuntaelinsairauksiin, masennukseen,
muistisairauksiin ja useisiin syöpäsairauksiin.
www.ukkinstituutti.fi

Liikkuva Suomi – miljardisäästöt hyvinvointia lisäämällä
Liian vähäisestä liikunnasta aiheutuu
3,2-7,5 miljardin euron
kustannukset vuosittain
3,5

Ratkaisuna liikkeen lisääminen
Liikuntapolitiikan keskeinen tarkoitus
tulee
olla
pysäyttää
liikkumattomuuteen liittyvien haittojen
lisääntymisen lyhyellä aikavälillä ja
puolittaa haittakustannukset pitkällä
aikavälillä.

3
2,5
2
1,5

Vain yksi viidestä
suomalaisesta liikkuu
riittävästi

1
0,5

0
Tupakointi Vähäinen
liikunta

Alkoholi

Esimerkki: diabetes
Diabeteksen hoidon
kustannukset jo 2007 olivat
yli 800 milj. (epäsuorat: yli
1 mrd.)(lähde: THL)
Diabetekseen liittyy usein
lisäsairauksia, jolloin
yksittäisen henkilön
kohdalla haitat ja
kustannukset kasvavat
Vastaavia keskeisesti liian
vähäisestä liikunnasta ja
epäsuotuisista elintavoista
aiheutuvia sairauksia ja
terveysongelmia on
diabeteksen lisäksi lukuisia:
tuki- ja
liikuntaelinsairaudet,
lihavuus, sydänsairaudet,
jne.
Lähde: THL, Sund ym: FinnDM II. https://thl.fi/fi/web/kansantaudit/diabetes/diabeteksen-yleisyys
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HUIPPU-URHEILU ON
MERKITYKSELLISTÄ
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
Katso tarkemmin:
Huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu

