
Liikunnan ja urheilun

EDUSKUNTAVAALITAVOITTEET



HUIPPU-URHEILU
Suomalaiset arvostavat ja 
haluavat huippu-urheilumenestystä.

Huippu-urheilu rakentaa yhteishenkeä, synnyttää 
elämyksiä, antaa esikuvia, kannustaa liikkumaan ja 
mainostaa Suomea maailmalla. Urheilu yhdistää ja 
inspiroi meitä.

Kolme neljästä suomalaisesta on kiinnostunut siitä, että 
suomalaiset urheilijat menestyvät kansainvälisesti. 
Jotta upeita urheiluhetkiä ja menestystä saadaan 
tulevaisuudessakin, urheilijoilla tulee olla 
kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö.

LÄHTÖKOHTIA

SEURATOIMINTA
Liikunta ja urheilu on 

Suomen suurin kansanliike.

Seuratoimintaan osallistuu peräti 1,8 miljoonaa 

suomalaista. Seurat ovat Suomen suurimman 

kansanliikkeen kivijalka ja merkittävä hyvinvoinnin 

tuottaja ympäri maata. Koronan kolhima seuratoiminta 

kaipaa nyt tukea, jotta se saadaan uuteen nousuun. 

Seuratoiminta perustuu vahvasti vapaaehtoisuuteen:

vapaaehtoiset ovat suomalaisen urheilun sydän ja

mahdollistaja. Seuroissa on yli 500 000 vapaaehtoista 

ja vapaaehtoistyön taloudellinen arvo on vuosittain 

peräti 700 miljoonaa euroa. 

LIIKUNNALLINEN 
ELÄMÄNTAPA
Liikunta edistää hyvinvointia ja ehkäisee 
kaikkia merkittäviä kansansairauksia.

Kaksi kolmasosaa suomalaisista liikkuu terveytensä 
kannalta liian vähän.

Liikkumattomuuden kustannukset yhteiskunnalle ovat 
yli 3 miljardia euroa vuodessa. Liian vähäisen liikunnan 
kustannukset ovat kasvussa, koska väestömme 
ikääntyy ja lapset liikkuvat liian vähän.

Liikunta vaikuttaa fyysisen terveyden ja hyvinvoinnin 
lisäksi myönteisesti esimerkiksi mielenterveyteen, 
maanpuolustuskykyyn, oppimiseen, yhteisöllisyyteen 
ja työkykyyn.
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LIIKKEEN, LIIKUNNAN JA URHEILUN LISÄÄMINEN AVAINTAVOITTEEKSI

Liikunta väylänä hyvinvointiin ja koronasta nousuun

EDELLYTYKSIÄ LIIKUNNALLE JA URHEILULLE | Vahvistetaan rahoitusta ja rakenteita
Vahvistetaan liikunnan ja urheilun rahoitusta, jotta liikunnan pitkäjänteinen edistäminen on mahdollista. Monipuolistetaan liikunnan valtionrahoitusta.

LIIKETTÄ ARKEEN | Kehitetään Liikkuvat-kokonaisuutta ja arkiliikunnan edellytyksiä
Jatketaan ja vahvistetaan elämänkulun liikkumisohjelmia: kehitetään Liikkuvat-kokonaisuutta vaikutusarvioiden perusteella. Vahvistetaan toimien 
kattavuutta elämän nivelvaiheissa. Varmistetaan hyvät edellytykset arkiliikunnalle, kuten kävelylle, pyöräilylle ja ulkoilulle.

MIELEKÄS LIIKUNTAHARRASTUS JOKAISELLE LAPSELLE | Kehitetään Harrastamisen Suomen mallia
Lisätään liikettä koulupäivään ja sen välittömään yhteyteen. Varmistetaan, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus harrastaa liikuntaa omalla tasollaan. 
Rakennetaan kokeiluista mahdollistavia polkuja pidempikestoiseen liikuntaharrastamiseen, seuratoimintaan ja urheiluyläkouluihin.

YHTEISÖLLISYYTTÄ SEUROISSA | Tuetaan liikunnan kansalaistoimintaa
Vahvistetaan liikunnan kansalaistoiminnan edellytyksiä elpyä koronapandemiasta ja siten autetaan ihmisiä palaamaan harrastusten pariin. 
Lisätään pitkäjänteisyyttä pitämällä liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan avustusmäärä vähintään ennallaan ja siirtymällä useampivuotisiin 
avustuspäätöksiin.

MENESTYSTÄ JA ELÄMYKSIÄ | Edistetään huippu-urheilua
Edistetään huippu-urheilun ammattilaisuutta ja toimintaedellytyksiä tukemalla urheilijoita, valmentajia ja urheiluakatemioita, kehittämällä urheilijoiden ja 
valmentajien osaamista sekä parantamalla urheilijoiden sosioekonomista asemaa. Vahvistetaan urheiluyläkoulujen, toisen asteen urheiluoppilaitosten ja 
huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen asemaa.



EDELLYTYKSIÄ LIIKUNNALLE JA URHEILULLE: 

Vahvistetaan rahoitusta 
ja rakenteita

Tausta: Liikunnan rahoituksen perusta uudistuu, kun 
kytkös rahapelituottoihin puretaan vuodesta 2024 alkaen 
ja liikuntaa rahoitetaan jatkossa yleisistä budjettivaroista –
siis lähinnä verovaroin. Liikunnan valtionrahoitus on ollut 
noin 160 miljoonaa euroa vuodessa. Yhteiskunnallinen 
peruste liikunnan rahoitukselle on uudessakin 
rahoitusmallissa vahva. 

Nykyisin liikunnan yhteiskunnallinen merkitys 
ymmärretään jopa aiempaa paremmin. Liikunta kytkeytyy 
vapaa-ajan ja elämysten lisäksi erittäin vahvasti ainakin 
terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin, mukaan 
lukien mielenterveysongelmien ja yksinäisyyden 
ehkäisyyn, julkisen talouden kestävyyteen, kestävään 
kehitykseen, tuottavuuteen, maanpuolustuskykyyn ja 
oppimiseen. Liikunnan rahoitusta onkin perusteltua 
vahvistaa ja monipuolistaa.



EDELLYTYKSIÄ LIIKUNNALLE JA URHEILULLE: 

Vahvistetaan rahoitusta ja rakenteita

KONKREETTISIA EHDOTUKSIA:

Turvataan liikunnan ja urheilun rahoitus pitkäjänteisesti. Lisätään liikunnallisen elämäntavan rahoitusta 
poikkihallinnollisesti STM:n, LVM:n ja YM:n hallinnonaloille. STM:n osalta olennaista on tavoite terveyden 
ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisestä. LVM:n ja YM:n osalta liikettä tulee lisätä kävelyn, pyöräilyn ja 
ulkoilun mahdollistavalla rahoituksella.

Edistetään liikkumista ja liikuntaa verotuksen keinoin. Esimerkiksi madalletaan kaikkien arvonlisäveron 
piirissä olevien liikuntapalveluiden arvonlisävero alempaan verokantaan (10 %). Nykyisin osa 
liikuntapalveluista on 24 %:n kannassa. 

Tuetaan liikuntapaikkarakentamista, kurotaan umpeen korjausvelkaa ja vahvistetaan kestävää käyttöä.

Laajennetaan liikunta- ja liikkumisvaikutusten arvioinnin käyttöä päätöksenteossa.

Edistetään poikkihallinnollisuutta vakiinnuttamalla liikuntapolitiikan koordinaatioelimen toiminta.

Tuetaan liikunnan osaamista eri ammateissa kuten varhaiskasvatuksessa, terveydenhuollossa ja muissa 
koulutusammateissa sekä varmistetaan liikunnan koulutusjärjestelmän toimivuus.



LIIKETTÄ ARKEEN: 

Kehitetään 
Liikkuvat-kokonaisuutta ja 
arkiliikunnan edellytyksiä
Tausta: Liikkuvat-kokonaisuus kattaa eri ikävaiheet ja edistää 
monipuolisia, matalan kynnyksen liikkumismahdollisuuksia 
kaikille ikäryhmille. Siihen kuuluvat Liikkuva varhaiskasvatus, 
Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen, Liikkuva 
perhe ja Ikiliikkuja. 

Eri ohjelmat ovat eri vaiheissa: osa on vasta aloitettu, osalla on 
jo kymmenien vuosien historia. Ne eivät jatku automaattisesti 
tulevalle vaalikaudelle. On kuitenkin perusteltua, että niitä 
jatketaan, kehitetään ja vahvistetaan. Ne ovat valtion olennaisia 
toimia, joilla tarjotaan jokaiselle ikäryhmälle innostavia 
liikuntamahdollisuuksia arjessa. Niiden avulla päästään 
lähemmäs tavoitetta siitä, että jokainen liikkuu terveytensä ja 
hyvinvointinsa kannalta riittävästi. Lisäksi Suomessa 
toteutetaan muita hyviä valtakunnallisia liikuntaohjelmia, 
esimerkiksi Liikkuvaa seurakuntaa. 

On tärkeää, että liikuntamahdollisuuksia edistetään 
yhdenvertaisesti, ja liikunta on saavutettavaa kaikille. 
Soveltavan liikunnan kohderyhmään kuuluvia arvioidaan olevan 
noin 15 % Suomen väestöstä.



KONKREETTISIA EHDOTUKSIA:

Jatketaan ja kehitetään valtakunnallisia liikunnan edistämisohjelmia eli Liikkuvat-kokonaisuutta 
vaikutusarvioiden perusteella. 

Käynnistetään poikkihallinnollinen liikkumisohjelma, jolla puututaan liian vähäiseen liikkumiseen. 
Liikkumisohjelman työkaluina vakiinnutetaan Liikkuvat-kokonaisuus ja liikuntapolitiikan koordinaatioelin. 

Kolminkertaistetaan hyte-kertoimen perusteella jaettavat valtionosuudet kunnille ja hyvinvointialueille.

Taataan hyvät edellytykset, rahoitus ja yhdyskuntarakenne kävelylle, pyöräilylle ja ulkoilulle sekä 
arkiliikunnalle.

Vahvistetaan toimien kattavuutta elämän nivelvaiheissa, esimerkiksi perheellistyessä tai 
siirtymävaiheessa opiskelusta työelämään.

Vahvistetaan STM:n ja OKM:n välistä yhteistyötä terveyttä edistävän liikunnan lisäämisessä.

Kannustetaan ja autetaan kuntia ja hyvinvointialueita rakentamaan liikuntaneuvonnan palveluketjuja 
hallintotasojen välille.

LIIKETTÄ ARKEEN: 

Kehitetään Liikkuvat-kokonaisuutta ja 
arkiliikunnan edellytyksiä



MIELEKÄS LIIKUNTAHARRASTUS JOKAISELLE LAPSELLE: 

Kehitetään Harrastamisen 
Suomen mallia

Tausta: Harrastamisen Suomen mallin tarkoituksena on 
mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mielekäs ja 
maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Nyt käynnissä 
olevan mallin ensimmäinen vaihe on jatkoa kevään 2021 
pilotille. Malli on jo nyt tavoittanut Suomen kunnista yli kaksi 
kolmasosaa ja sen käyttöönotto on tapahtunut vauhdikkaasti. 

Harrastamisen mallin potentiaali tunnistetaan myös 
seurakentällä ja mallin avulla tuetaan nuorten yhdenvertaisia 
harrastusmahdollisuuksia. Malli vakiinnutetaan ja kirjataan 
nuorisolakiin vuoden 2022 aikana. Seuraavalla hallituskaudella 
on syytä kehittää mallista entistä vaikuttavampi, liikuttavampi 
ja kattavammin lasten erilaisia tarpeita sekä toiveita palveleva.



KONKREETTISIA EHDOTUKSIA:

Laajennetaan Harrastamisen Suomen malli kaikkiin kuntiin tavoittamaan koko ikäluokka ja 
kasvatetaan sen rahoitusta samassa suhteessa. Pidennetään avustuskautta vuodesta kolmeen vuoteen. 

Kehitetään Harrastamisen Suomen malliin yhdenvertaisia ja mahdollistavia polkuja liikuntaharrastamiseen, 
seuratoimintaan ja urheiluyläkouluihin. Luodaan vaihtoehtoja myös tavoitteellisempaan harrastamiseen.

Edistetään mallin puitteissa etsivää liikuntatyötä, jolla torjutaan nuorten syrjäytymistä ja houkutellaan 
harrastusten ulkopuolella olevia nuoria liikunnan ja yhteisöllisen seuratoiminnan pariin.

Selvitetään ja pilotoidaan Harrastamisen Suomen mallin laajentamista toisen ja korkea-asteen opiskelijoihin.

Edistetään seurojen ja muiden paikallisten liikuntatoimijoiden roolia harrastamisen mallin palveluntuottajana.

Lisätään koulupäiviin tunti lisää liikuntaa. 

MIELEKÄS LIIKUNTAHARRASTUS JOKAISELLE LAPSELLE: 

Kehitetään Harrastamisen 
Suomen mallia



YHTEISÖLLISYYTTÄ SEUROISSA: 

Tuetaan liikunnan 
kansalaistoimintaa

Tausta: Seuratoiminta on suomalaisen liikunnan ja urheilun 
kivijalka. Liikunnan kansalaistoiminta on Suomen suurin 
kansanliike: seuratoimintaan osallistuu peräti 1,8 miljoonaa 
suomalaista. Toimintaa tukemalla edistetään suomalaisten 
liikuntamahdollisuuksia ja huippu-urheilumenestystä. 

Seura- ja yhdistystoiminta perustuu vahvasti 
vapaaehtoisuuteen: seuroissa on yli puoli miljoonaa 
vapaaehtoista. Vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta on 
yhteiskunnalle kustannustehokas tapa järjestää liikuntaa ja 
urheilua. 

Seurat ovat myös tärkeä työllistäjä: noin viidesosa Suomen 
lähes 10 000 seurasta on myös työnantaja. Koronapandemian 
myötä seuratoiminta koki kovia, kun monet, etenkin lapset ja 
nuoret, putosivat harrastustoiminnan parista. Siksi nyt on aika 
tukea seura- ja yhdistystoimintaa ja auttaa suomalaisia 
palaamaan harrastusten pariin. 



YHTEISÖLLISYYTTÄ SEUROISSA: 

Tuetaan liikunnan 
kansalaistoimintaa

KONKREETTISIA EHDOTUKSIA:

Tuetaan liikunnan kansalaistoimintaa elpymään koronapandemiasta ja 
säilytetään liikunnan ja urheilun järjestöjen avustusmäärät vähintään ennallaan. 

Mahdollistetaan seurojen ja yhdistysten rahoituspäätökset 2-4 vuodeksi kerrallaan pitkäjänteisyyden lisäämiseksi.

Lisätään yksityistä rahoitusta liikunnan kansalaistoiminnalle säätämällä lahjoitusvähennys 
liikuntaan ja urheiluun kohdistuvista lahjoituksista. 

Varmistetaan hyvät kannustimet vapaaehtoistyölle ja selvitetään mahdollisuuksia edistää harrastustoimintaa 
verotuksen keinoin.

Vahvistetaan lisärahoituksella vastuullista seuratoimintaa, yhdenvertaisuutta ja turvallista toimintaympäristöä läpi 
liikkujan polun aina harrastamisesta huippu-urheiluun. 

Tuetaan työllistymistä seuratoimintaan ja puretaan työllistymisen esteitä. Esimerkkinä toimivasta käytännöstä ovat 
nuorten kesätyösetelit.



MENESTYSTÄ JA ELÄMYKSIÄ: 

Edistetään 
huippu-urheilua
Tausta: Suomalaiset ovat urheilumyönteistä kansaa. Tutkitusti 
suomalaiset arvostavat ja haluavat huippu-urheilumenestystä 
ja sen tavoittelemista. Kolme neljästä suomalaisesta on 
kiinnostunut siitä, että suomalaiset urheilijat menestyvät 
kansainvälisesti.

Urheilu luo esikuvia, jotka kannustavat liikkumaan. Huippu-
urheilijat tarjoavat myönteisiä esimerkkejä, joita muut voivat 
seurata. Huippu-urheilu edistää maamme mainetta 
kansainvälisesti. Lisäksi urheilulla on huomattava työllisyys- ja 
elinkeinopoliittinen vaikutus. 

Suomalaisilla tulee olla kilpailijamaiden urheilijoihin 
verrattuna yhdenvertaiset mahdollisuudet menestyä, emmekä 
voi jäädä huippu-urheilun tuessa jälkeen keskeisistä 
kilpailijamaistamme. Tulevaisuudessa Suomessa on oltava 
isompi joukko huippu-urheilijan polulla olevia nuoria 
urheilijoita, joilla on innostava näky tulevaisuudesta, osaavat 
valmentajat ja mahdollisuus kehittyä kansainvälisesti 
menestyväksi ammattiurheilijaksi. 



KONKREETTISIA EHDOTUKSIA:

Lisätään huippu-urheilun rahoitusta eduskunnan linjaamalle tasolle (SiVM 22/2018) sekä jatketaan nykyisen 
hallituskauden lisärahoitusta urheiluakatemioille ja valmennuskeskuksille sekä tehostamistukeen.

Edistetään huippu-urheilun ammattilaisuutta tukemalla urheilijoita, valmentajia ja asiantuntijoita sekä parannetaan 
urheilijoiden sosioekonomista asemaa (mm. työttömyys- ja eläketurva, opintososiaaliset edut ja perheellistymisen tuki).

Tunnistetaan urheiluyläkoulutoiminta ja sen rahoitus osaksi perusopetuksen valtakunnallista rakennetta.

Vahvistetaan toisen asteen urheiluoppilaitosten rahoitusta ja asemaa.

Rakennetaan huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen verkosto ja luodaan urheilijatutkinto.

Saatetaan huippu-urheilua palvelevat liikuntapaikat ja niiden käytettävyys kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle.

Edistetään kansainvälisten arvokilpailujen hakemista ja saamista Suomeen.

Edistetään huippu-urheilun tutkimusta ja sen rahoitusta.

MENESTYSTÄ JA ELÄMYKSIÄ: 

Edistetään 
huippu-urheilua

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/SiVM_22+2018.aspx

