
PELIKIRJA 2019-23

VAALIKAUDEN KESKEISET 
LIIKUNTAPOLIITTISET TEEMAT



Jokaisen hyvinvointi: 
5,5 miljoonan suomalaisen keskeinen 

terveyden edistäjä

Yhteisöllisyys ja vapaaehtoisuus: 
yli 1 miljoonan ihmisen kansanliike

Yhteiset elämykset ja inspiraatio: 
suomalaisten keskeinen yhdistäjä

Liikkumattomuus – yli 3 miljardin 
euron yhteiskunnalliset haitat

Kilpailu vapaa-ajasta – yksinäisyys, 
syrjäytyminen, eriarvoistuminen

Kasvava kilpailu –
menestymättömyys

Liikkuva Suomi
Jossa liike tukee hyvinvointia

Yhteisöllinen Suomi
Jossa liikutaan hyvässä seurassa

Menestyvä Suomi
Jossa elämykset ovat yhteisiä

Kattavat toimet liikuntakulttuurin 
edistämiseksi,

yhdenvertaiset harrastusmahdollisuudet

Vakaa rahoitus, matalan kynnyksen 
seuratoiminta ja tehokas 

avustusjärjestelmä

Kilpailukykyiset huippu-urheilun 
resurssit ja selkeä johtaminen

Budjetin avaaminen ja poikkihallinnollinen liikunnan ja urheilun edistäminen

Seura- ja 
järjestötoiminta Huippu-urheilu

Laaja liikuntakulttuuri
Seura- ja järjestötoiminta, kilpa- ja
huippu-urheilu ja yleinen liikunta



Keskeistä liikuntapolitiikassa vaalikaudella 2019-2023

Huippu-urheilu

Laaja liikuntakulttuuri

Seura- ja järjestötoiminta

Huippu-urheilu

Urheilijan ammatillisen 
aseman vahvistaminen
Selkiytetään ja parannetaan 
ammattiurheilijoiden 
sosioekonomista asemaa

Huippu-urheilun johtamisen
selkiytys
Päivitetään Olympiakomitean 
rooli huippu-urheilun 
edistämisessä ja johtamisessa 
liikuntalakiin

Harrastaminen
Osallistumme harrastamisen mallin 
toteuttamiseen. Edistetään harrastamista 
koko elämänkulussa

Ammattilaisuuden lisääminen 
seuroissa
Kasvatetaan liikunnan ja urheilun 
työntekijä- ja ammattiurheilijamääriä 
vapaaehtoisten rinnalla ja tukena

Rahoitusongelman ratkaisu
Turvataan liikunnan ja urheilun 
kansallinen rahoitus

Tuki Liikkuvat-ohjelmille
Tuetaan Liikkuvat -ohjelmia 
vastaamaan liian vähäisen liikunnan 
haasteeseen

Avustusjärjestelmien 
uudistaminen
Uudistetaan liikunnan ja urheilun 
avustusjärjestelmät nykyistä 
kannustavimmiksi ja kevyemmiksi 
digitalisaatiota hyödyntäen 

Korona-ratkaisut
Järjestetään liikunta ja urheilu 
mahdollisimman vastuullisesti, mutta  
tarpeetonta rajoittamista välttäen

Liikunta rakennemuutoksissa
Liikunnan aseman nostaminen 
uudistuvissa sote-ratkaisuissa, 
hyvinvointialueilla ja kunnissa



Muistio-osa

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



Rahoituksen turvaaminen

Ongelma:

• Liikunta on rahapeli-
toiminnan tuotoista 
riippuvaisin toimiala

• Rahapelitoiminnan tuotot 
vähenevät 
vastuullisuustoimien, 
ulkomaille pelaamisen ja 
koronakriisin vuoksi 
merkittävästi

• Vuoden 2021 osalta 
tuottojen lasku on 
päätetty kompensoida

• Vuoden 2021 jälkeen 
kompensointi ei jatku 
täysimääräisenä, joten 
liikunnan 
valtionrahoituksen 
tulevaisuus on epävarma

Budjetin avaaminen 2020-luvulla 
asteittain
• Liikunnan ja urheilun rahoitus 

on turvattava
• Liikunnan rahoitus ei voi olla 

riippuvainen vain 
rahapelitoiminnan tuotoista

Hallitusohjelmassa mainittu 
kompensaatiokirjaus käyttöön

Yhteistyö, synergia ja 
rahoitusinnovaatiot

Ratkaisuja: Toteutus:Vaikutuksia:

• Uhka koko 
liikuntakulttuurille, 
erityisesti järjestöille

• Liikuntapoliittisen 
selonteon ja 
hallitusohjelman 
tavoitteiden vastaista

• Vähennyksiä 
henkilöstöön 
ja toimintoihin

• Vaikutus toimintaan 
kentällä olisi vakava

Vaikuttaminen eri 
raiteilla
• Poliittiset päättäjät
• Viranhaltijat
• Järjestöt
• Media

Yhdessä liikunnan 
kentän kanssa
• Kentän 

osallistaminen
• Viestitään avoimesti 

ja näkyvästi 
tavoitteista



Budjetin avaaminen

Liikuntapoliittinen 
selonteko:

”Liikuntaan lisätään 
asteittain 
budjettirahoitusta 2020-
luvulla”, selonteossa 
mahdollisiksi siirrettäviksi 
mainitut määrärahat ovat 
yhteensä 36-70 milj. €

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

Kokonaiskustannusvaikutus 
2020-luvun alkuvuosina n. 
45 miljoonaa euroa.

Hallitus-
ohjelma:

Kompensoidaan 
yleisistä 
budjettivaroista 
rahapeli-
toiminnan 
tuottojen lasku

Budjetin avaaminen on erityisen tärkeää nyt, koska:

1) Rahapelitoiminnan tuotoilla on epävarma ja laskeva kehitysnäkymä.

2) Liikuntabudjetti on erityisen riippuvainen rahapelitoiminnan tuotoista.

3) Liikunnan ja urheilun yhteiskunnallinen tarve on entistä suurempi. Perusteita ovat liikunnan ja urheilun 
tuoma hyvinvointi, terveys, yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuus.

Yhteiskunnan näkökulmasta rahoitusongelman ratkaisemisessa on kyse arvovalinnasta. Mitkä asiat ovat 
suomalaiselle yhteiskunnalle tärkeitä ja miten niitä halutaan rahoittaa? Mikä toiminta on niin 
merkityksellistä, että valtion tulee sitä tukea budjettivaroista ja minkä verran?

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 esim. liikuntapaikkarakentamisen avustaminen (32 M€), valtionosuudet kuntien 
liikuntatoimintaan (n. 20 M€), urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahat (2,3 M€) ja liikunnan 
koulutuskeskusten rahapelitoiminnan tuotoista kohdennettava rahoitus (17,8 M€).

Valtion toimia



Huippu-urheilun edistäminen

Hallitus-
ohjelma:

Valtion toimia

Liikuntapoliittinen 
selonteko:

”[…] avustusjärjestelmää, 
selkiytetään ja 
yksinkertaistetaan niin, 
että se mahdollistaa 
huippu-urheilupanostuksia 
nykyistä joustavammin.”

Huippu-urheilun 
rahoitustarve: +3-5 milj. €

Lisäksi eduskunnan
kannanoton mukaan 
huippu-urheilun rahoitusta 
tulisi kasvattaa vuositasolla 
noin 30 miljoonalla eurolla 
vuoteen 2030 mennessä  
(SiVM 22/2018). 

Selvitettävä huippu-
urheilulain tarpeellisuus.

”…lisätään huippu-
urheilun 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

Olympiakomitean ehdotukset jatkosta:

• Lisätään huippu-urheilun rahoitusta eduskunnan linjaamalle 
tasolle (SiVM 22/2018).

• Päivitetään liikuntalakiin Olympiakomitean rooli huippu-urheilun 
edistämisessä ja johtamisessa.

• Nostetaan urheilun yhteiskunnallista arvostusta parantamalla 
urheilijoiden sosioekonomista asemaa sekä edistämällä 
urheilijoiden, valmentajien ja asiantuntijoiden ammattilaisuutta.

• Edistetään huippu-urheilun tutkimusta ja sen rahoitusta.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/SiVM_22+2018.pdf


Huippu-urheilun edistäminen Kuntien ja 
alueellisen 

tason toimia

Esityksiä seurojen 
ja järjestöjen toimiksi:

• Luomme 
kansainvälisen 
vertailun kestävän 
päivittäisvalmennuksen 
ja toimintaympäristön.

• Kehitämme 
urheiluakatemia-
toimintaa ja 
valmennuskeskuksia.

• Edistämme kaksoisura-
mahdollisuuksia.

• Kehitämme olosuhteita 
pitkäjänteisesti ja 
selkeiden 
kriteerien pohjalta.

Olympiakomitean ehdotukset jatkosta:

• Huippu-urheilua palvelevien liikuntapaikkojen saattaminen kansainvälisesti 
kilpailukykyiselle tasolle: saavutettavien, monitoimisten ja laadukkaiden 
harjoitus- ja kilpailuolosuhteiden 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 kunnalliseen ja alueelliseen urheilua 
koskevaan päätöksentekoon. Huippu-urheilun edistäminen tulee huomioida 
kuntien strategioissa.



Poikkihallinnollisuuden vahvistaminen
Valtion toimia

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. 

Olympiakomitean ehdotukset jatkosta:

• Liikuntapoliittinen koordinaatioelin (LIPOKO) on perustettu

• Lähtökohtia työlle: käytännöllinen ja linjaava koordinaatio, 
liikuntapoliittisen selonteon, hallitusohjelman ja VLN:n rakentaman 
tuloskortiston toteuttamisen seuranta

• Akuuttina asiana mm. liikunnan ja urheilun rahoituksen 
turvaaminen, huippu-urheilijoiden sosioekonomisen aseman 
edistäminen, harrastamisen malli

• LIPOKOn toiminnan vakiinnuttaminen ja vahvistaminen



Poikkihallinnollisuuden vahvistaminen Kuntien ja 
alueellisen 

tason toimia

Esityksiä seurojen ja 
järjestöjen toimiksi:

Teemme ja edistämme
yhteistyötä 
monipuolisen 
harrastustoiminnan 
mahdollistamiseksi 
kaikenikäisille.

Liikuntayhteisön ehdotuksia kunnille ja alueille:

• Toimivat liikuntaneuvonnan palveluketjut ja seurojen ja yhdistysten roolin 
vahvistaminen niissä

• Liikunnallinen toimintakulttuuri kouluissa, päiväkodeissa ja muissa 
kuntalaisten arkiympäristöissä

• Liikuntaa tukeva yhdyskuntasuunnittelu ja liikuntaolosuhteiden edistäminen 
hallinnonalojen välillä ja kuntarajat ylittäen.

• Rakenteistettu vuoropuhelu kunnan ja liikunta- ja urheilujärjestöjen sekä 
maakunnan välille.

• Kuntien liikkumisohjelmien käynnistäminen ja ylläpito muilta kunnilta oppien –
esimerkkinä Helsinki Liikkuu

• Liikuntapoliittisessa selonteossa esitetyn liikuntaolosuhteiden nykytilan 
analyysin toteuttaminen, huomioiden myös kävelyn ja 
pyöräilyn olosuhteet sekä luontoliikunnan mahdollisuudet.



Kansalaisjärjestötoiminnan edistäminen
Valtion toimia

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 

Hallitusohjelma:

Kansalaisyhteiskunnan 
toimintaedellytyksiä 
vahvistetaan

”Toimeenpannaan 
liikuntapoliittisen 
selonteon toimia. 
Nostetaan seuratukea ”

”Kansalaistoimintaa 
häiritsevää 
hallintokuormaa 
puretaan ja 
lupakäytäntöjä 
kevennetään.”

Kompensoidaan 
arpajaislain 
vaikutuksen johdosta 
mahdollisesti 
vähenevät määrärahat 

Olympiakomitean ehdotukset jatkosta: 

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

• Turvataan kansalaistoiminnan tukitaso rahapelituottojen 
vähentyessäkin

• Toteutetaan avustusjärjestelmän uudistaminen liikuntapoliittisen 
selonteon suuntaviivojen ja aikataulun mukaisesti 

• Osallistetaan liikuntajärjestöt avustuskriteerien laadintaan

• Korotetaan seuratukea, erityisenä painopisteenä matalan 
kynnyksen seuratoiminta ja seuratoiminnan ammattimaistaminen



Kansalaisjärjestötoiminnan edistäminen Kuntien ja 
alueellisen 

tason toimia

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.

Olympiakomitean ehdotukset jatkosta:

• Seurojen tukeminen

• Säilytetään seura-avustukset vähintään nykytasolla. Seuran ja kunnan 
rahanvaihdon on oltava nettopositiivista seuralle

• Liikuntapaikkojen kehittäminen (kuntien ja seurojen yhteispelillä):

• Pitämällä seurojen käyttövuorojen hinnat kohtuullisina, maksuttomina alle 18-
vuotiaiden 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)

• Yhteistyöhön kunnan ja seurojen välillä on selkeä toimintamalli

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/07/724415e7-olosuhteita-yhteistyossa_seuratjakunnat.pdf


Liikkuvat-ohjelmat
Valtion toimia

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.”

Olympiakomitean ehdotukset jatkosta:

Vahva, koordinoitu ohjelmakokonaisuuden toteutus

Seurojen ja yhdistysten osaamisen ja työn hyödyntäminen 
ohjelmien toteutuksessa

Ohjelmien rahoitus on turvattava pitkäjänteisesti



Matalan kynnyksen harrastaminen Kuntien ja 
alueellisen 

tason toimia

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.

Olympiakomitean ehdotukset jatkosta:

• Harrastamisen Suomen mallin edistäminen paikallisesti

• Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa harrastus 
koulupäivän yhteydessä.

• Liikkuvat-ohjelmien toimeenpano paikallisesti

• Seurojen ja yhdistysten tarjonnan kokoaminen ammattilaisten ja liikkujien saataville 
(liikuntaneuvonnan palveluketju, harrastamisen malli)

• Omaehtoisen liikunnan ja liikunnallisen elämäntavan edellytysten varmistaminen

• Keskeisiä tarpeita ovat kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet, lähiliikuntapaikat, ulkoilun 
ja luontoliikunnan mahdollisuudet (kts seuraava dia)



Kävely, pyöräily ja virkistyskäyttö
Valtion toimia

Olympiakomitean ehdotukset jatkosta:

Vahva, koordinoitu ohjelmakokonaisuuden toteutus

Seurojen ja yhdistysten osaamisen ja työn hyödyntäminen 
ohjelmien toteutuksessa

Ohjelmien rahoitus on turvattava pitkäjänteisesti

Liikuntapoliittinen 
selonteko:

Jokaisen kunnan tulee 
laatia liikuntaolosuhteiden 
nykytilan analyysi, jossa 
otetaan huomioon myös 
kävely- ja 
pyörätieverkoston 
kehittäminen sekä 
luontoliikunnan 
mahdollisuudet

Hallitusohjelma:

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



LIIKUNNAN JA 
URHEILUN
RAHOITUKSEN 
YHTEISKUNNALLINEN 
PERUSTELU

• 5.11.2020



Turun Sanomat, 2012

Kuntalehti, 2014

Uusi Suomi, 2018

Helsingin Sanomat, 2018

Talouselämä, 2018



Miksi liikuntaan ja urheiluun 
kannattaa investoida?

• Liikunta ja urheilu on Suomen suurin kansanliike

• Olympiakomitealla on 128 jäsenjärjestöä, joissa lähes 10 000 seuraa

• Seuroissa yli 1 000 000 jäsentä, 500 000 vapaaehtoista ja 160 000 
ohjaajaa ja valmentajaa

• Liikkumattomuuden kustannukset yhteiskunnalle ovat yli 3 
miljardia euroa vuodessa

• Liikkumattomuudesta koituvat menot kasvavat tulevaisuudessa, jos 
liikunnan määrä vähenee samalla kun väestö ikääntyy



Miksi liikuntaan ja urheiluun 
kannattaa investoida?

• Vain kolmannes suomalaisista saavuttaa terveysliikuntasuosituksen 

• Merkittävä osa väestöstä liikkuu terveytensä kannalta liian vähän

• Liikunnan ja urheilun positiiviset vaikutukset yhteiskunnalle ovat 
miljardiluokkaa

• Merkittäviä kansanterveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia kaikille 
suomalaisille

• Suomalaiset arvostavat urheilua: kolme neljästä pitää tärkeänä suomalaisten 
kansainvälistä huippu-urheilumenestystä

→ Liikunnan lisäämiselle on vahva yhteiskunnallinen perustelu
• Kiistattomat myönteiset vaikutukset yksilölle ja yhteiskunnalle  



Liikkumattomuuden aiheuttamat vuotuiset 
kustannukset Suomessa

Iso osa 
väestöstä 
liikkuu liian 
vähän

Suomen väestö 
ikääntyy –
nopeimmin 
EU:ssa

Terveydenhuollon suorat
kustannukset

600 M€

Tuloverojen menetys
1400 – 2800 M€

Tuottavuuskustannukset
900 - 3800 M€

Maksetut 
työttömyysturvaetuudet

30 - 60 M€

Ikääntyvien koti- ja laitos-
hoidon kustannukset

150 M€

Laskelman ulkopuoliset
terveydenhuollon kustannukset

Arvonlisäveron ja muiden 
välillisten verojen menetykset

Liikkumattomuuden aiheuttamat 
päästöjen kustannukset

Muut kustannukset

Syrjäytymisen kustannukset
70 M€

Kustannusten epävarmuus kasvaa

UKK-instituutti, VNK, 2018

3,2-7,5 mrd €



Liikunnan yhteiskunnalliset vaikutukset

Tuottavuus

Oppiminen

Yhteisöllisyys

Terveys

Hyvinvointi

Toimintakyky



Liikuntaa kannattaa tukea, koska

• Liikunnalla on positiivinen vaikutus elämään: koulumenestykseen, koulutustasoon, 
ansiotuloihin ja työmarkkinoille kiinnittymiseen. 

• Liike on lääke: vähentää sairauspoissaoloja, lisää työtehoa ja kohentaa työkykyä, 
ehkäisee pitkäaikaissairauksia ja auttaa niiden hoidossa ja kuntoutuksessa.  

• Liikkuvan aivot pelaavat: vaikuttaa myönteisesti tiedollisiin toimintoihin ja 
oppimiseen. 

• Liikunta parantaa päivittäistä elämänlaatua: auttaa palautumaan ja hallitsemaan 
stressiä sekä parantaa unta ja elämänhallintaa.

• Liikunta tuottaa mielihyvää: elämyksiä, kokemuksia ja tuntemuksia.

• Liikuntaharrastuksiin osallistuminen lisää yhteiskunnallista osallisuutta ja 
vuorovaikutustaitoja: liikunnan avulla voidaan kehittää sosiaalisia taitoja; seurat 
ovat tärkeitä toimijoita myös osallisuuden vahvistamisessa ja maahanmuuttajien 
kotoutumisessa.



Miksi liikuntaan ja urheiluun kannattaa investoida?

LIIKUNTA 

Merkittävä osa kaiken ikäisistä liikkuu
liian vähän ja istuu liikaa.

Liikkumattomuuden kustannukset yhteiskunnalle ovat 
3,2-7,5 miljardia vuodessa. Liikkumattomuuden 
kustannukset ovat kasvussa, muun muassa koska 
väestömme ikääntyy ja ihmiset liikkuvat liian vähän.

Jos Suomi saadaan liikkeelle, edut eivät rajaudu 
kustannussäästöihin. Liikunta vaikuttaa terveyden ja 
hyvinvoinnin lisäksi myönteisesti esimerkiksi 
oppimiseen, yhteisöllisyyteen ja työkykyyn.

HUIPPU-URHEILU 

Suomalaiset arvostavat ja 
haluavat huippu-urheilumenestystä.

Kansainvälisen huippu-urheilumenestyksen parantaminen 
ei ole mahdollista nykyisillä resursseilla. 

Nyt jäämme huippu-urheilun julkisessa resursoinnissa 
merkittävästi jälkeen keskeisistä kilpailijamaistamme. 
Suomalaisilla tulee olla kilpailijamaiden urheilijoiden 
verrattuna tasavertaiset mahdollisuudet menestyä. 

Kärkiurheilijoilla ja lahjakkaimmilla nuorilla tulee olla 
kansainvälisesti kilpailukykyinen valmentautuminen ja 
toimintaympäristö.

74 % suomalaisista on kiinnostunut siitä, että suomalaiset 
urheilijat menestyvät kansainvälisesti.
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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

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/06/huippu-urheilun-yhteiskunnallinen-perustelu-2018.pdf

