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JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT

Vain pieni osa väestöstä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Vähäinen fyysinen aktiivisuus 
on moniulotteinen yhteiskunnallinen ilmiö, joka ei noudata hallinnonalarajoja. Ihmisten arki 
kuluu suurelta osin eri hallinnonalojen vaikutuspiirissä ja liikuntahallinnon ulottumattomissa, 
kuten varhaiskasvatuksessa, kouluissa, työpaikoilla tai näiden välisillä matkoilla. Mikäli fyysistä 
aktiivisuutta halutaan lisätä, tarvitaan mukaan mm. sosiaali- ja terveys-, koulutus-, ympäristö- 
ja liikennepolitiikka. 

Valtion keskushallinto muodostuu 12 ministeriöstä ja niiden alaisista virastoista ja laitoksista. 
Käytännössä kaikkien hallinnonalojen toimilla vaikutetaan väestön liikkumiseen ja liikuntaan. 
Valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on arvioida koko valtionhallinnon toimenpiteiden vaiku-
tuksia liikunnan alueella. Liikuntaneuvosto on valmistellut yhteistyössä ministeriöiden kanssa 
ministeriöiden liikunnan ja liikkumisen tuloskortit. Tuloskorteissa kuvataan kunkin ministeriön 
intressi, tavoitteet, toimenpiteet, resurssit, mittarit, keskeinen lainsäädäntö ja keskeiset 
kehittämiskohteet liittyen liikkumisen ja liikunnan edistämiseen.

Tuloskorteissa on pyritty käyttämään käsitteitä, jotka sopivat kunkin hallinnonalan omaan sa-
nastoon. Tuloskorttien tiedoista ja näkemyksistä vastaa valtion liikuntaneuvosto. Tuloskorttien 
avulla lisätään ymmärrystä ja tietoa eri hallinnonalojen toimenpiteistä ja intresseistä liikkumi-
sen ja liikunnan edistämisessä. Lisäksi luodaan mahdollisuuksia liikuntaneuvoston toteutta-
malle yhä laaja-alaisemmalle liikunnan arviointitehtävälle. 

Tuloskortti-prosessin keskeiset havainnot:

•	 Liian vähäinen liikkuminen vaikuttaa yksilöiden hyvinvoinnin ja elämänlaadun lisäksi 
laaja-alaisesti yhteiskunnan eri sektoreihin, kuten sosiaali- ja terveydenhuoltomenoihin, 
työkykyyn tai sotilaalliseen suorituskykyyn.

•	 Jokaisella hallinnonalalla on kosketuspinta arkiliikkumisen ja terveyttä edistävän liikunnan 
edistämiseen, osalla lisäksi kilpa- ja huippu-urheiluun. Joidenkin hallinnonalojen 
tavoitteet läpileikkaavat kaiken liikunnan ja urheilun, kuten oikeusministeriön osalta 
yhdenvertaisuus (kuvio 1 & kuvio 2).

•	 Liikkumisen ja liikunnan poikkihallinnollinen edistäminen vaatii eri hallinnonalojen 
intressien (kuten luontosuhteen edistäminen, maaseudun elinvoimaisuus tai 
kestävän liikkumisen edistäminen) ymmärtämistä ja niiden tukemista (sivut 11–12). 
Poikkihallinnollinen edistäminen vaatii myös vähintään yhtä paljon toimenpiteitä ja 
koordinaatiota hallinnonalojen sisällä kuin hallinnonalojen välillä.

•	 Kaikilla hallinnonaloilla on ainakin välillisesti liikkumista ja liikuntaa edistäviä toimen- 
piteitä (sivut 11–12), mutta myös toimenpiteitä, jotka vähentävät mahdollisuuksia 
liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen. Esimerkiksi kouluverkon harventaminen tuo 
säästöjä, mutta vähentää lasten mahdollisuuksia itsenäiseen liikkumiseen kävellen ja 
pyörällä. Jatkossa eri hallinnonalojen tulisi arvioida toimenpiteidensä vaikutukset väestön 
liikkumiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen.
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HUIPPU-URHEILU KILPAURHEILU KUNTOILU TERVEYSLIIKUNTA ARKILIIKKUMINEN

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ, LIIKUNTA

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ, MUUT

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

PUOLUSTUSMINISTERIÖ

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, SISÄMINISTERIÖ, OIKEUSMINISTERIÖ, VALTIOVARAINMINISTERIÖ, 
ULKOMINISTERIÖ JA VALTIONEUVOSTON KANSLIA

HUIPPU-URHEILU KILPAURHEILU KUNTOILU TERVEYSLIIKUNTA ARKILIIKKUMINEN

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ, LIIKUNTA

MUUT HALLINNONALAT

Kuva 1. Hallinnonalojen päätoimiala liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämisessä (mukaillen Pyykkönen 2019).1

1 Teijo Pyykkönen: Maailman istuvin urheilukansa – ihmettelyä liikuntapolitiikan labyrinteissä (2019). Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi nro 30. 
2 Teijo Pyykkönen: Maailman istuvin urheilukansa – ihmettelyä liikuntapolitiikan labyrinteissä (2019). Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi nro 30.

Kuva 2. Hallinnonalojen merkitys liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämisessä (Pyykkönen 2019).2
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INLEDNING OCH DE VIKTIGASTE OBSERVATIONERNA

Endast en liten del av befolkningen rör på sig tillräckligt med tanke på hälsan. Bristfällig fysisk 
aktivitet är ett mångfacetterat samhälleligt fenomen som inte följer förvaltningsområdenas 
gränser. Människors vardag utspelar sig till stora delar inom ramen för olika förvaltningsområ-
den och utom räckhåll för idrottsförvaltningen, såsom inom småbarnspedagogiken, skolorna, 
arbetsplatserna eller på vägen mellan dessa. För att öka den fysiska aktiviteten behövs bl.a. 
social- och hälsovårds-, utbildnings-, miljö- och trafikpolitiska åtgärder. 

Statens centralförvaltning består av 12 ministerier och ämbetsverk och institutioner som lyder 
under dessa. I praktiken påverkar åtgärder på alla förvaltningsområden hur befolkningen rör 
på sig och motionerar. Statens idrottsråds uppgift är att utvärdera vilka effekter hela stats-
förvaltningens åtgärder har i fråga om motion och idrott. Idrottsrådet har i samarbete med 
ministerierna utarbetat resultatkort för ministeriernas motion och rörlighet. Resultatkorten 
beskriver varje ministeriums intresse, mål, åtgärder, resurser, indikatorer, centrala lagstiftning 
och centrala utvecklingsområden i fråga om främjandet av rörlighet och motion.

I resultatkorten har man strävat efter att använda begrepp som är anpassade till terminologin 
inom respektive förvaltningsområde. Statens idrottsråd svarar för uppgifterna och tolkning-
arna på resultatkorten. Med resultatkorten ökar man förståelsen för och kunskapen om olika 
förvaltningsområdens åtgärder och intressen i fråga om främjandet av rörlighet och motion. 
Därtill skapar man möjligheter för idrottsrådets allt bredare uppgift som gäller utvärdering av 
motion och idrott. 

De viktigaste observationerna i resultatkortsprocessen:

•	 Bristfällig motion har konsekvenser inte enbart för individernas välbefinnande och 
livskvalitet men även på ett brett plan för olika samhällssektorer, såsom social- och 
hälsovårdsutgifterna, arbetsförmågan eller den militära förmågan.

•	 Varje förvaltningsområde har en koppling till främjandet av vardagsmotion och 
hälsofrämjande motion, en del därtill till tävlings- och elitidrotten.  På vissa 
förvaltningsområden genomsyrar målen all motion och idrott, t.ex. likabehandlingen i 
fråga om justitieministeriet (figur 1 & figur 2).

•	 Tväradministrativt främjande av rörlighet och motion förutsätter förståelse och stöd 
för olika förvaltningsområdens intressen (såsom främjande av naturförhållandet, 
landsbygdens livskraft eller främjande av hållbar rörelse) (figur 2). Tväradministrativt 
främjande kräver även minst lika mycket åtgärder och samordning inom 
förvaltningsområdena som mellan dem.

•	 Alla förvaltningsområden har åtgärder som åtminstone indirekt främjar rörlighet och 
motion (sidorna 11–12, endast på finska), men även åtgärder som minskar möjligheterna 
att röra på sig och utöva motion. Till exempel ger gallring av skolnätet besparingar, men 
minskar barnens möjligheter att självständigt röra sig till fots och med cykel. Framöver 
bör olika förvaltningsområden utvärdera hur deras åtgärder påverkar befolkningens 
rörlighet och fysiska aktivitet.
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ELITIDROTT TÄVLINGSIDROTT TRÄNING HÄLSOMOTION VARDAGSMOTION

UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET, IDROTT

UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET, ÖVRIGA

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET

MILJÖMINISTERIET

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

KOMMUNIKATIONSMINISTERIET

FÖRSVARSMINISTERIET

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET, INRIKESMINISTERIET, JUSTITIEMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, 
UTRIKESMINISTERIET OCH STATSRÅDETS KANSLI

Figur 1. Förvaltningsområdenas huvudsakliga verksamhetsområde i främjandet av rörlighet, motion och idrott (enligt Pyykkönen 2019).3

ELITIDROTT TÄVLINGSIDROTT TRÄNING HÄLSOMOTION VARDAGSMOTION

UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET, IDROTT

ÖVRIGA FÖRVALTNINGSOMRÅDEN

Figur 2. Förvaltningsområdenas betydelse i främjandet av rörlighet, motion och idrott (enligt Pyykkönen 2019).4

3 Teijo Pyykkönen: Maailman istuvin urheilukansa – ihmettelyä liikuntapolitiikan labyrinteissä (2019). Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi nro 30. 
4 Teijo Pyykkönen: Maailman istuvin urheilukansa – ihmettelyä liikuntapolitiikan labyrinteissä (2019). Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi nro 30.
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INTRESSI LIIKUNNAN 
EDISTÄMISEEN:  
Liikunnan itseisarvo ja välinearvo 
kasvatuksen, oppimisen ja osallisuuden 
tukena, liikunta ja urheilu osana 
merkityksellistä elämää. 

KESKEISET TOIMENPITEET:
•	 Liikuntapolitiikan yleinen johto,  

yhteensovittaminen ja kehittäminen 
sekä yleisten edellytysten luominen 
valtionhallinnossa (kuntien liikunta-
toiminta, liikunnan kansalaistoiminta, 
liikuntapaikkarakentaminen, liikunnan 
koulutuskeskukset, liikuntatieteellinen 
tutkimus ja tutkimusyhteisöt, huippu- 
urheilu, liikunnallinen elämäntapa, 
liikunnan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 
sekä kansainvälinen toiminta) 

•	 Liikkumisen ja liikunnan edistäminen 
osana varhaiskasvatusta 

•	 Liikunta osana yleissivistävää ja amma-
tillista koulutusta

•	 Liikunta osana korkea-asteen koulutus-
ta ja tutkimusta sekä opiskelijaliikunta

•	 Liikkumisen edistäminen osana nuoriso-
työtä ja liikunnallinen nuorisotyö

•	 Luovien ja ilmaisullisten liikuntalajien, 
kuten sirkus, tanssi ja parkour edistä-
minen

•	 Liikunta- ja urheilutiedon välittäminen 
osana kirjastotoimea

INTRESSI LIIKUNNAN 
EDISTÄMISEEN:  
Toimintakykyinen turvallisuudesta 
huolehtiva virkakunta.

KESKEISET TOIMENPITEET:
•	 Turvallisuus liikkumisen, liikunnan ja 

urheilun mahdollistajana (kuten tapah-
tumien, ampumaurheilun ja metsästyk-
sen turvallisuus)

•	 Rahapelitoiminta ja rahankeräykset 
sekä lainsäädäntö ja valvonta mahdol-
listamassa liikunnan ja urheilun rahoi-
tuksen

•	 Liikunta poliisi-, pelastus- ja raja- 
vartiotoimen henkilöstön toiminta- 
kyvyn ylläpitäjänä ja edistäjänä sekä 
osana alojen koulutusta

INTRESSI LIIKUNNAN 
EDISTÄMISEEN:  
Osallisuuden, demokratian, 
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 
edistäminen sekä syrjinnän 
vähentäminen yhteiskunnassa.

KESKEISET TOIMENPITEET:
•	 Kansalaisyhteiskunnan ja vapaaehtois-

toiminnan koordinointi ja kehittäminen 
(Liikunnan järjestö- ja vapaaehtois- 
toiminnan edellytykset)

•	 Valmisteluun vaikuttamisen, kuule-
misen ja aloiteoikeuden edistäminen 
(Osallisuus liikunnan päätöksenteossa)

•	 Perusoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja 
tasa-arvon edistäminen sekä syrjinnän 
seuranta (Liikunnan yhdenvertaisuus, 
tasa-arvo ja syrjintä)

•	 Vankien liikunnan harrastaminen

INTRESSI LIIKUNNAN 
EDISTÄMISEEN:  
Väestön terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen. 

KESKEISET TOIMENPITEET:
•	 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän 

liikunnan poikkihallinnollinen edistämi-
nen (TEHYLI)

•	 Fyysinen aktivisuus ja liikunta osana 
toimintakyvyn ja työkyvyn edistämistä 
(STEA-avustukset sote-järjestöille, Työ-
terveyslaitoksen toimenpiteet, iäkkäi-
den toimintakyvyn edistäminen)

•	 Fyysinen aktiivisuus ja liikuntaa osana 
elintapainterventioita sekä sairauksien 
ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta (liikunta- 
neuvonta ja -palveluketjut, liikunta-
lääketieteen koulutus, tiedonkeruu ja 
tutkimus väestön fyysisestä aktiivisuu-
desta jne.)

•	 Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan 
edistäminen osana sosiaalipalveluita 
(liikunta osana asumis- ja kuljetus- 
palveluita, henkilökohtaista apua jne.)

•	 Toimeentulon tukeminen liikunta- 
harrastamisessa ja urheilussa (harras-
tamisen tukeminen perustoimeen- 
tulosta ja ammattiurheilijoiden sosiaali- 
turva)

INTRESSI LIIKUNNAN 
EDISTÄMISEEN:  
Suomen kansainvälisen aseman, 
kestävän kehityksen, tasa-arvon, 
demokratian ja ihmisoikeuksien 
edistäminen.

KESKEISET TOIMENPITEET:
•	 Kansainvälisen yhteistyön edistäminen 

liikunnan avulla

•	 Kehitysyhteistyön edistäminen liikun-
nan avulla

INTRESSI LIIKUNNAN 
EDISTÄMISEEN:  
Kestävän julkisen talouden 
turvaaminen.

KESKEISET TOIMENPITEET:
•	 Liikuntaa ja urheilua tukeva verotus

•	 Liikkumisen ja liikunnan edistäminen 
osana kuntien peruspalveluita

•	 Kestävä talouspolitiikka mahdollista-
massa liikkumisen, liikunnan ja urheilun 
edistämisen
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INTRESSI LIIKUNNAN 
EDISTÄMISEEN:  
Väestön (etenkin asevelvollisten) 
fyysisen ja henkisen toimintakyvyn 
ylläpitäminen ja kehittäminen 
poikkeusolojen ja rauhanajan 
tarpeisiin, osana sotilaallisen 
valmiuden suorituskyvyn ylläpitoa.

KESKEISET TOIMENPITEET:
•	 Varusmiesten liikuntakoulutus ja fyysi-

nen koulutus sekä vapaa-ajan liikunta

•	 Urheilukoulu, liikunta-aliupseerit sekä 
kansallinen ja kansainvälinen kilpailu- ja 
valmennustoiminta 

•	 Puolustusvoimien henkilöstöliikunta

•	 Muu väestön liikunnan ja urheilun 
edistäminen (puolustusvoimien  
TYKY-toiminta ja maanpuolustus- 
järjestöjen liikuntatoiminta)

•	 Liikuntahankkeet ja -tutkimus sekä 
liikunnan täydennyskoulutus

INTRESSI LIIKUNNAN 
EDISTÄMISEEN:  
Maaseudun elinvoimaisuuden, 
ihmisten hyvinvoinnin (etenkin 
maaseudulla) sekä luonnonvarojen 
kestävä käytön edistäminen.

KESKEISET TOIMENPITEET:
•	 Luonnon virkistyskäytön, toiminnallisten 

luontoharrastusten ja luontomatkailun 
edistäminen ja tutkimustoiminta

•	 Manner-Suomen maaseudun kehittämis- 
ohjelman liikuntaa edistävät hankkeet 
ja 4H-toiminta

•	 Hevostalouden ja -urheilun edistämi-
nen

•	 Luonnonvara-, kiinteistö- ja paikka- 
tietojen kehittäminen (mm. liikunnassa 
ja urheilussa käytettävät kartat ja kartta-
palvelut)

INTRESSI LIIKUNNAN 
EDISTÄMISEEN:  
Kasvun, työllisyyden sekä työikäisten 
ja maahanmuuttajien toimintakyvyn 
ja hyvinvoinnin edistäminen.

KESKEISET TOIMENPITEET:
•	 Liikunta- ja hyvinvointialan elinkeino- 

toiminta, innovaatiot sekä matkailu

•	 Liikunta osana työelämän kehittämistä 
(työhyvinvointi), maahanmuuttajien 
kotouttamista ja siviilipalvelusta

•	 Liikunta osana alueiden kehittämis tä ja 
Euroopan unionin rakennerahastojen 
(Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroo-
pan sosiaalirahasto) liikuntaa edistävät 
hank keet 

INTRESSI LIIKUNNAN 
EDISTÄMISEEN:  
Hyvinvoiva ihminen hyvinvoivassa 
ympäristössä.

KESKEISET TOIMENPITEET:
•	 Ulkoilun, luonnon virkistys- ja matkailu- 

käytön sekä jokamiehenoikeuksien 
edistäminen ja tutkimustoiminta

•	 Maankäytön suunnittelun ja kaavoi-
tuksen ohjaus sekä osallistuminen 
liikennejärjestelmien ja liikkumisen 
kehittämiseen 

•	 Rakentamisen suunnittelun ohjaus 
(mm. esteetön liikuntapaikka- 
rakentaminen)

•	 Asumisen ohjaus (mm. ikääntyneiden 
liikkumista tukeva asuinympäristö)

•	 Luonnonsuojelu ja ympäristönsuojelu 
(välillisesti mahdollisuuksia ulkoilulle, 
luonnon virkistyskäytölle ja aktiivisille 
luontoharrastuksille sekä liikunta keino-
na hillitä ilmastonmuutosta ja liikunnan 
aiheuttamat päästöt)

INTRESSI LIIKUNNAN 
EDISTÄMISEEN:  
Poikkihallinnollisen yhteistyön 
edistäminen valtionhallinnossa.

KESKEISET TOIMENPITEET:
•	 Liikkuminen ja liikunta osana poikki- 

hallinnollista yhteistyötä (kuten kestä-
vän kehityksen edistäminen ja terveet 
julkiset liikuntatilat)

•	 Liikkumisen ja liikunnan edistäminen 
osana Valtioneuvoston yhteistä selvi-
tys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS).

INTRESSI LIIKUNNAN 
EDISTÄMISEEN:  
Kestävä liikkuminen ja hyvinvoiva 
ihminen.

KESKEISET TOIMENPITEET:
•	 Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ja 

olosuhteiden kehittäminen (jalankulku- 
ja pyöräväylien kunnossapito ja raken-
taminen, liikkumisen ohjaus jne.) 

•	 Joukkoliikenteen kehittäminen  
(lisää myös aktiivisten kulkutapojen 
käyttöä)

•	 Yhteiskunnallisesti merkittävien urheilu- 
tapahtumien televisiointi



Valtioneuvoston kanslia1
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1.1.  PERUSTIEDOT JA KOSKETUSPINTA LIIKUNTAAN

Vastuulla:  
(1) Palvelut valtioneuvostolle, (2) Valtion omistajaohjaus, (3) Poikkihallinnollinen yhteistyö ja  
(4) Suomen EU-politiikka.

Talous:  
0,22 mrd. € / 0,4 % valtion talousarviosta (2018).

Henkilöstö:  
Ministeriössä noin 645 henkilötyövuotta (2019).

Organisaatio:

VALTIONEUVOSTON KANSLIA1 

Hallinnonalan virastot ja muita keskeisiä toimielimiä:  
Lainsäädännön arviointineuvosto, Tutkimus- ja innovaationeuvosto ja Talousneuvosto

VALTIONEUVOSTON KANSLIAN ORGANISAATIO

ALIVALTIOSIHTEERI

EU-ASIOIDEN OSASTO VALTIONEUVOSTON
HALLINTOYKSIKKÖ

VIESTINTÄOSASTO STRATEGIAOSASTOOMISTAJA-
OHJAUSOSASTO

TIETOTOIMIALA

ISTUNTOYKSIKKÖ

KÄÄNNÖS- JA 
KIELITOIMIALA

SISÄISEN 
VIESTINNÄN JA 

TIETOTUEN TOIMIALA

HENKILÖSTÖ- JA
TALOUSTOIMIALA

TILA- JA TURVALLI-
SUUSTOIMIALA

TIEDONHALLINTA-
YKSIKKÖ

IT-YKSIKKÖ

TALOUSYKSIKKÖ

HENKILÖSTÖ-
YKSIKKÖ

TILA- JA VIRASTO-
PALVELUYKSIKKÖ

VALMIUSYKSIKKÖ

TIETOTUKI- JA
JULKAISUYKSIKKÖ

SISÄISEN VIESTINNÄN 
YKSIKKÖ

KIELIPALVELUIDEN
TUKIYKSIKKÖ

RUOTSIN KIELEN 
YKSIKKÖ

VIERAIDEN 
KIELTEN YKSIKKÖ

YLEISTEN
EU-ASIOIDEN-

YKSIKKÖ

YHTEISKUNTAPOLITIIKAN 
SUUNNITTELUYKSIKKÖ

EU-TIEDON-
HALLINTAYKSIKKÖ

EU-PUHEENJOHTAJUUS-
SIHTEERISTÖ

EU-POLITIIKKA-
YKSIKKÖ

HALLITUSPOLITIIKAN 
YKSIKKÖ

PÄÄMINISTERI MUUT VNK:N
MINISTERIT

VALTIOSIHTEERIPÄÄMINISTERIN 
ERITYISAVUSTAJAT

VIRASTOPALVELUT 1

KULJETUSRYHMÄ

EDUSTUSTILARYHMÄ

TOIMITILARYHMÄ 

VIRASTOPALVELUT 6

VIRASTOPALVELUT 5

VIRASTOPALVELUT 4

VIRASTOPALVELUT 3

VIRASTOPALVELUT 2

TIEDONHALLINTA 1

TIEDONHALLINTA 2

TIEDONHALLINTA 6

TIEDONHALLINTA 5

TIEDONHALLINTA 4

TIEDONHALLINTA 3
SÄÄDÖSKÄÄNTÄMINEN 1

RUOTSIN AJANKOHTAIS- 
KÄÄNTÄMINEN

SÄÄDÖSKÄÄNTÄMINEN 2

KEHITTÄMIS-
TOIMINTO



15

Kosketuspinta liikuntaan:

1.2.  KESKEISET LIIKKUMISTA JA LIIKUNTAA EDISTÄVÄT TOIMENPITEET

1.2.1.  Poikkihallinnollisen yhteistyön edistäminen
Valtioneuvoston kanslian vastuulla ovat yhteiskuntapoliittiset suunnittelutehtävät ja asiat, jotka eivät 
kuulu muiden ministeriöiden toimialaan. Kansliassa hallinnoidaan myös useita poikkihallinnollisia hank-
keita ja toimielimiä liittyen mm. kestävän kehitykseen ja terveisiin julkisiin tiloihin.5

Pääministerin johtaman kestävän kehityksen toimikunnan tehtävänä on huolehtia kestävän kehityksen 
kansainvälisten tavoitteiden sisällyttämisestä kansalliseen politiikkaan. Kaudella 2016–2019 toimi-
kunnan yhtenä keskeisenä tehtävänä on vauhdittaa globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman 
Agenda2030:n toimeenpanoa ja kytkeä ohjelma osaksi kansallista kestävän kehityksen työtä. Toimi-
kunta seuraa ja arvioi toimintaohjelman toteutumista Suomessa.6

Toisena toimikunnan päätehtävänä on kansallisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen - 
Suomi jonka haluamme 2050 - toimeenpanon edistäminen, seuranta, arviointi ja tuloksista viestimi-
nen. Yhteiskuntasitoumus on Suomen kestävän kehityksen linjaus ja kaikkien tahojen osallistumisen 
mahdollistava toiminnallinen työkalu.7 Yhteiskuntasitoumukseen liittyvässä Sitoumus2050 -palvelussa 
on mukana mm. kansalaisten kestävää liikkumista tukevia sitoumuksia. Yhteiskuntasitoumuksen 
linjaukset on huomioitu myös opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) liikunta-avustusten ohjeissa. 

Kestävän kehityksen ohjelman toimeenpanosuunnitelmassa8  on yhtymäkohtia kestävän liikkumisen 
(kuten kävelyn ja pyöräilyn) ja liikunnan edistämiseen. Kestävä liikkuminen ja liikunta kiinnittyvät suun-
nitelman toimenpiteisiin osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseksi, väestön terveyden ja hyvinvoin-
nin parantamiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi ja maahanmuuttajien kotouttamiseksi. Eri 
hallinnonaloilla toimeenpannaan lukuisia kestävän kehityksen toimintaohjelmaa Agenda2030:a toteut-

5  www.vnk.fi/ministerio/hallinnonala-ja-erityistehtavat
6  www.vnk.fi/kestavakehitys
7  www.vnk.fi/kestavakehitys
8  Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta. Kestävän kehityksen 

Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 3/2017.

Ministeri

Tavoitteet

• Poikkihallinnollisen yhteistyön edistäminen

• Valtioneuvoston päätöksenteon tukeminen

Toimenpiteet

• Liikkuminen ja liikunta osana poikkihallinnol-
lista yhteistyötä (kuten kestävän kehityksen 
edistäminen ja terveet julkiset liikuntatilat)

• Liikkumisen ja liikunnan edistäminen osana 
Valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutki-
mustoimintaa (VN TEAS)

Hallinnonalan intressi liikkumisen ja liikunnan edistämiseen:  
Poikkihallinnollisen yhteistyön edistäminen valtionhallinnossa.
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tavia ja tukevia strategioita, ohjelmia ja toimenpiteitä.

Valtioneuvosto hyväksyi 3.5.2018 valtioneuvoston periaatepäätöksen Terveet tilat 2028 -toimenpide-
ohjelmasta ”Kohti kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä ja käyttäjien huomioon ottamista jul-
kisissa rakennuksissa”. Terveet tilat 2028 -ohjelman toteutuksesta vastaavat valtioneuvoston kanslia, 
opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö. Kymmenvuotisen 
ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset sekä tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa 
ja kuntoutusta. Julkisia rakennuksia ovat kuntien ja valtion tilat, joita käyttävät esimerkiksi päiväkodit, 
oppilaitokset sekä liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimi. Ohjelman aikana halutaan kiinteistönhoitoon 
vakiinnuttaa toimintatapa, jossa tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti rakennusten kunto, sopivuus 
käyttötarkoitukseensa ja käyttäjien kokemukset. Ohjelman keskeiset yhteistyötahot ovat valtionhallinnon 
toimijat, kunnat, aluehallinto ja järjestöt. 9

Toimenpideohjelmassa on huomioitu myös liikunnan olosuhteet. Esimerkiksi toimenpiteissä tilojen 
toiminnallisten vaatimusten tunnistamisessa ja huomioon ottamisessa on tarkoitus tarkastella myös 
liikunta- ja kulttuuritiloja.10

1.2.2.  Valtioneuvoston yhteinen selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS)
Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on tukea pääministeriä ja hallitusta asioiden valmistelussa ja 
päätöksenteossa. Osana näitä tehtäviä valtioneuvoston kanslia koordinoi valtioneuvoston yhteistä 
selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS), jonka tarkoituksena on varmistaa vahva ja horisontaalinen 
tietopohja päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi, ja siten parantaa päätök-
senteon laatua ja vaikuttavuutta.11

Selvitys- ja tutkimustoimintaa ohjataan Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmalla hallituk-
sen valitsemille, hallituksen ja ministeriöiden toiminnan kannalta oleellisille painopistealueille. Suun-
nitelma sisältää tutkimus- ja selvitystoiminnan painopistealueet, kustannusarviot sekä valmistelu- ja 
ohjausvastuut. Vuonna 2018 painopistealueita olivat työllisyys ja kilpailukyky, osaaminen ja koulutus, 
hyvinvointi ja terveys, biotalous ja puhtaat ratkaisut, digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen, 
reformit ja hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet. Hankkeet valitaan avoimella kilpailutuksella. Vuonna 
2018 eri hankkeita rahoitettiin yhteensä reilulla kymmenellä miljoonalla eurolla.12

VN TEAS -hankkeissa on ollut viime vuosina mukana fyysiseen aktiivisuuteen, liikkumiseen ja liikun-
taan liittyviä hankkeita. Hyvinvointi, yhdenvertaisuus ja osallisuus teemoihin liittyen rahoitettiin 
vuonna 2017 selvitystä terveyden kannalta riittämättömän liikunnan yhteiskunnalliset kustannuksista 
(150 000 euroa). Vuonna 2019 rahoitettiin selvitystä kansalaisyhteiskunnan tilasta ja tulevaisuudesta 
(150 000 euroa), jossa liikuntajärjestöt ovat mukana yhtenä kansalaisyhteiskunnan osa-alueena.

9 www.vnk.fi/terveet-tilat-2028
10 Kohti kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä ja käyttäjien huomioon ottamista julkisissa rakennuksissa. Valtioneuvoston 

kanslian julkaisusarja 2/2018. Valtioneuvoston periaatepäätös. Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta, 3.5.2018.
11 www.tietokayttoon.fi/tietokayttoon
12 Valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2018. Valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2017.
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1.3.  RESURSSIT, LAINSÄÄDÄNTÖ JA MITTARIT

Arvioituja suoria panostuksia liikkumisen ja liikunnan edistämiseen
•	 Valtioneuvoston yhteisen selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) rahoitus fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan 

selvitys- ja tutkimustoimintaan, noin 150 000 euroa vuosittain.

Arvioituja välillisiä panostuksia liikkumisen ja liikunnan edistämiseen
•	 Fyysisen aktiivisuuden/liikkumisen ja liikunnan edistäminen osana poikkihallinnollisuuden edistämistä 

(määrää ei arvioitavissa).

Keskeinen lainsäädäntö
•	 Laki valtioneuvostosta
•	 Valtioneuvoston ohjesääntö

Keskeisiä mittareita
•	 Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan selvitys- ja tutkimushankkeiden osana VN TEAS –toimintaa, määrä ja 

euromäärä.

1.4.  ANALYYSI JA KESKEISIÄ KEHITTÄMISKOHTEITA

Liikkumisen ja liikunnan edistäminen eivät kiinnity suoraan valtioneuvoston kanslian toimintaan, mutta 
välillisesti VNK edistää liikkumista ja liikuntaa osana poikkihallinnollisen yhteistyön edistämistä sekä 
valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS).  

Väestön riittämätön liikkuminen on yksi keskeisimmistä suomalaisen yhteiskunnan nykyhaasteista. Ky-
seessä on yhteiskunnallinen ilmiö, joka ei noudata hallinnonrajoja. Käytännössä kaikkien ministeriöiden 
päätöksillä ja toimilla vaikutetaan väestön liikkumiseen ja liikuntaan, mutta poikkihallinnollinen yhteistyö 
ja kokonaisuuden koordinointi on edelleen vähäistä liikkumisen edistämisessä. Riittämättömän liikku-
misen haasteen ratkaisemiseen tarvitaan poikkihallinnollinen työote, jossa liikkuminen mahdollisuuksia 
nivotaan osaksi jokapäiväistä elämäämme. Tämä työ on mahdollista vain, jos eri hallinnonalojen toimi-
jat edistävät läpileikkaavasti ja yhdensuuntaisesti liikkumista, kukin omista lähtökohdistaan.

Valtioneuvoston kansliassa hallinnoidaan useita poikkihallinnollisia hank keita ja toimielimiä.  Valtio-
neuvoston kanslia voisi ottaa keskeisemmän roolin fyysisen aktiivisuuden poikkihallinnollisessa edistä-
misessä, aivan kuten se on ottanut toisessa keskeisessä yhteiskunnallisessa haasteessa eli kestävässä 
kehityksessä. 

Valtion liikuntaneuvosto on esittänyt lausunnossaan 15.4.2019 hallitusohjelmatavoitteeksi poikkihallin-
nollisesti toteutettua ja resursoitua liikkumisohjelmaa. Ohjelmaa tulisi hallinnoida poikkihallinnollisen 
yhteistyön ja eri hallinnonalojen sitoutumisen varmistamiseksi valtioneuvoston kanslian alaisuudessa. 
Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelman (6.6.2019) mukaan liikkumisohjelma ja sen arviointi- 
yksikkö luodaan ensisijaisesti valtioneuvoston kansliaan. Samalla perustetaan Liikuntapoliittisen selon-
teon mukainen liikuntapoliittinen koordinointielin, jonka valtioneuvosto nimittää.

Liikkumisen ja liikunnan näkökulmat tulisi myös huomioida läpileikkaavasti osana VN TEAS -toimintaa 
erillisten selvitysten sijaan. VN TEAS -toiminnalla voitaisiin osaltaan vahvistaa poikkihallinnollista tie-
topohjaa myös väestön liikkumiseen liittyvän päätöksenteon ja tiedolla johtamisen tueksi, sekä siten 
parantaa päätöksenteon laatua ja vaikuttavuutta.



Ulkoministeriö2
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2.1.  PERUSTIEDOT JA KOSKETUSPINTA LIIKUNTAAN

Vastuulla:  
Keskeisiä vastuualueita mm. ulko- ja turvallisuuspolitiikka, kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö, 
taloudelliset ulkosuhteet ja kansainvälinen ihmisoikeuspolitiikka. 

Talous:  
1,12 mrd. € / 2 % valtion talousarviosta (2018). 

Henkilöstö:  
Ministeriössä noin 880 työntekijää, ulkoasiainhallinnossa noin 2330 työntekijää (2018). 

Organisaatio:

ULKOMINISTERIÖ2 

Hallinnonalan virastot ja muut toimijat:  
Suomen edustustoverkko, eli suurlähetystöt ja konsulaa tit, edustustot kansainvälisissä järjestöissä  
(EU, EN, OECD, YK-järjestöt, Nato, WTO) sekä muut toimipisteet. 
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2.2.  KESKEISET LIIKKUMISTA JA LIIKUNTAA EDISTÄVÄT TOIMENPITEET

2.2.1.  Kansainvälisen yhteistyön edistäminen 
Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan päämääränä on vahvistaa Suomen kansainvälistä asemaa, turva-
ta itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus, parantaa suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä 
ylläpitää yhteiskunnan toimivuutta. Suomi harjoittaa aktiivista kahdenvälistä ja monenkeskistä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa sekä edistää kestävää kehitystä, kansainvälistä vakautta, rauhaa, demokratiaa, 
ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja tasa-arvoa. Suomi vaikuttaa toimintaympäristöönsä osana 
pohjoismaista, eurooppalaista ja kansainvälistä yhteisöä.13

Liikunta ja urheilu ovat ulkoministeriölle yksi keinoista edistää kansainvälistä yhteistyötä ja Suomel-
le tärkeitä asioita, kuten ihmisoikeuksia. Ulkoministeriö on ollut esimerkiksi mukana toteuttamassa 
Kiina-Suomi Talviurheilun teemavuotta 2019, jonka tapahtumien koordinoinnista vastaa opetus- ja 
kulttuuriministeriö (OKM). UM:n Ihmisoikeuspolitiikan yksikkö on ollut mukana tukemassa Suomen 
olympiakomitean ihmisoikeuslinjauksen kehittämistä. Liikunnan ja urheilun kansainvälisen toiminnan ja 
EU-toiminnan edistäminen on OKM:n (liikunnan vastuualue) tehtävä, mutta OKM tekee näissä tehtävis-
sä yhteistyötä ulkoministeriön kanssa. 

2.2.2.  Kehitysyhteistyön edistäminen 
Suomen kehityspolitiikan tavoitteena on tukea kehitysmaiden pyrkimyksiä köyhyyden ja eriarvoisuuden 
poistamiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Suomen neljä painopistealuetta ovat: 1. Naisten 
ja tyttöjen oikeudet ja asema, 2. Kehitysmaiden talouksien kehittyminen työpaikkojen, elinkeinojen ja 
hyvinvoinnin lisäämiseksi, 3. Yhteiskuntien demokraattisuus ja toimintakyky sekä 4. Ruokaturva, veden 

13 www.um.fi/ulko-ja-turvallisuuspolitiikka

Kosketuspinta liikuntaan:

Tavoitteet

• Vahvistaa Suomen kansainvälistä asemaa 

• Turvata Suomen itsenäisyys ja alueellinen 
koskemattomuus

• Parantaa suomalaisten turvallisuutta ja hyvin-
vointia

• Kestävän kehityksen, kansainväli sen vakau-
den, rauhan, demokratian, ihmisoikeuk-
sien, oikeusvaltioperiaat teen ja tasa-arvon 
edistäminen

Toimenpiteet

• Kansainvälisen yhteistyön edistäminen liikun-
nan avulla

• Kehitysyhteistyön edistäminen liikunnan 
avulla

Hallinnonalan intressi liikkumisen ja liikunnan edistämiseen:  
Suomen kansainvälisen aseman, kestävän kehityksen, tasa-arvon, demokratian ja 
ihmisoikeuksien edistäminen.
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ja energian saatavuus sekä luonnonvarojen kestävä käyttö.14 Kehitysyhteistyö on yksi keino toteuttaa 
kehityspolitiikkaa. Kehitysyhteistyössä on kyse käytännön yhteistyöstä kehitysmaiden sekä muiden 
yhteistyökumppaneiden (esimerkiksi kansalaisjärjestöjen) kanssa kehitystavoitteiden saavuttamiseksi. 
Ulkoministeriö vastaa valtionhallinnossa kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä.15

Ulkoministeriö tukee useilla tukimuodoilla etenkin kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötoimintaa. 
UM myöntää mm. hanketukea suomalaisille kansalaisyhteiskunnan toimijoille ja kunnille kehitys-
yhteistyöhankkeisiin sekä ajallisesti ja paikallisesti rajattuihin viestinnällisiin ja kasvatuksellisiin hank-
keisiin.16 Osana avustuskokonaisuuksia ulkoministeriö on tukenut myös liikunnan edistämistä, kuten 
Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry:n hankkeita. LiiKe ry on suomalainen kansalaisjärjestö, joka tekee 
kehitysyhteistyötä liikunnan avulla17. Vuonna 2018 UM tuki LiiKen yhtä hanketta Tansaniassa sekä 
viestintä- ja globaalikasvatusta yhteensä noin 150 000 eurolla.

2.3.  RESURSSIT, LAINSÄÄDÄNTÖ JA MITTARIT

Arvioituja suoria panostuksia
•	 Avustukset kehitysyhteistyöhankkeisiin, joilla edistetään liikuntaa, noin 150 000 euroa vuodessa (2018)

Arvioituja välillisiä panostuksia
•	 Panostukset kansainvälisen yhteistyön edistämisen liikunnan avulla (määrää ei arvioitavissa).

Keskeinen lainsäädäntö
•	 Ei liikkumisen tai liikunnan edistämisen kannalta keskeistä lainsäädäntöä.

Keskeisiä mittareita toimenpiteiden mittaamiseksi
•	 Ei ole asetettavissa mittareita.

2.4.  ANALYYSI JA KESKEISIÄ KEHITTÄMISKOHTEITA

Liikunta ja urheilu ovat ulkoministeriölle yksi monista keinoista edistää kansainvälistä yhteistyötä, 
kehitysyhteistyötä ja Suomelle tärkeitä asioita, kuten ihmisoikeuksia. Ulkoministeriö on myös mukana 
tukemassa suomalaisen liikunnan ja urheilun kansainvälistymistä yhteistyössä muiden ministeriöiden ja 
toimijoiden kanssa. 

Ulkoministeriö voisi hyödyntää kestävää liikkumista ja liikuntaa vielä nykyistä enemmän keinoina edis-
tää kansainvälisesti Suomelle tärkeitä asioita, kuten kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, ihmisoikeuksia, 
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä demokratiaa ja kansalaisyhteiskuntaa. Näihin teemoihin liittyen 
suomalaisesta liikunnasta ja urheilusta löytyisi osaamista ja monia hyviä esimerkkejä vietäväksi kansain-
välisille areenoille. Kestävän liikkumisen ja liikunnan hyödyntäminen osana kansanvälistä yhteistyötä 
tarvitsisi lisää suunnitelmallisuutta ja strategisuutta.

14 www.um.fi/suomen-kehityspolitiikan-tavoitteet-ja-periaatteet
15 www.um.fi/suomen-kehityspolitiikan-tavoitteet-ja-periaatteet#Kepojakyt
16 www.um.fi/suomen-kehitysyhteistyon-maararahat
17 www.liike.fi
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OIKEUSMINISTERIÖ3 
3.1.  PERUSTIEDOT JA KOSKETUSPINTA LIIKUNTAAN

Vastuulla:  
(1) Oikeusjärjestys ja oikeusturva (lakien valmistelu, oikeuslaitoksen toimintakyky, tuomioiden 
täytäntöönpano jne.), (2) demokratian rakenteet (vaalit, kansanäänestykset, puoluerekisteri jne.) sekä 
(3) kansalaisten perusoikeudet. 

Talous:  
0,927 mrd. € / 1,7 % valtion talousarviosta (2018). 

Henkilöstö:  
Ministeriössä noin 260 henkilötyövuotta, koko hallinno nalalla 9250 henkilötyövuotta (2019). 

Organisaatio:

Hallinnonalan keskeiset virastot, toimikunnat ja muut toimijat:  
Tuomioistuimet, syyttäjänvirastot, ulosottovirastot, lapsiasiavaltuutetun toimisto, tasa-arvovaltuutetun 
toimisto, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta, tietosuoja-
valtuutetun toimisto ja tietosuojalautakunta, saamelaiskäräjät ja kuluttajariitalautakunta.
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Oikeusministeriön hallinnonalan strategioissa ja ohjelmissa liikunta on mukana mm. Kansallisessa 
perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmassa 2017–2019, jonka toimenpiteinä ovat esimerkiksi liikunta-
järjestöjen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien kehittäminen, maahanmuuttajien osallisuuden 
lisääminen vapaa-ajan toiminnassa ja järjestötoiminnassa sekä vankien päivittäisen ulkoliikunnan tur-
vaaminen. 

3.2.  KESKEISET LIIKKUMISTA JA LIIKUNTAA EDISTÄVÄT TOIMENPITEET

3.2.1.  Kansalaisyhteiskunnan ja vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja kehittäminen 
Vapaalla ja elinvoimaisella kansalaistoiminnalla on tärkeä rooli yhteiskunnassa. Hyvin suuri osa väes-
töstä kuuluu yhteen tai useampaan yhdistykseen ja osallistuu kansalaistoimintaan. Myös suomalainen 
liikuntakulttuuri perustuu pitkälti vapaaehtoiseen ja itsenäiseen kansalaistoimintaan. Liikunnan ja ur-
heilun ympärille on muodostunut yksi Suomen suurimmista kansanliikkeistä. 

Perinteisen yhdistystoiminnan haasteita ovat nykyisin mm. osallistumiskynnyksen nouseminen ja toi-
minnan hallinnollinen taakka. Myös liikunta-alan yhdistyksillä on tarve alentaa osallistumiskynnystä 
esimerkiksi mahdollistamalla pienimuotoinen paikallinen matalankynnyksen ”kerhotoiminta”. Oikeus-
ministeriö on pyrkinyt yhdessä muiden ministeriöiden kanssa ja osana Demokratiapoliittista toiminta-
ohjelmaa (2017–2019) helpottamaan kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja siihen osallistumista esimer-
kiksi sujuvoittamalla säädöksiä ja edistämällä tietoisuutta vapaaehtoistoiminnasta18.

Ministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta yhdistyslain kehittämiseksi ja helpot-
tamaan muuta yhteisömuotoista kansalaistoimintaa. Valmistelutyön lähtökohtina ovat kansalais-

18 Demokratiapoliittinen toimintaohjelma. Oikeusministeriön julkaisu 7/2017.

Kosketuspinta liikuntaan:

Tavoitteet

• Yhdenvertaiset osallistumisoikeudet ja 
vaikutusmahdol lisuudet

• Ajanmukainen ja kannustava oikeusjärjestys

• Laadukas lainvalmistelu

• Korkealaatuinen oikeusturva 

• Oikeudenmukainen rikosvastuu.

Toimenpiteet

• Kansalaisyhteiskunnan ja vapaaehtoistoimin-
nan koordinointi ja kehittäminen (Liikunnan 
järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan edellytyk-
set)

• Valmisteluun vaikuttamisen, kuulemisen ja 
aloiteoikeuden edistäminen (Osallisuus liikun-
nan päätöksenteossa)

• Perusoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja ta-
sa-arvon edistäminen sekä syrjinnän seuran-
ta (Liikunnan yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja 
syrjintä)

• Vankien liikunnan harrastaminen

Hallinnonalan intressi liikkumisen ja liikunnan edistämiseen:  
Osallisuuden, demokratian, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä syrjin-
nän vähentäminen yhteiskunnassa.
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toiminnan edistäminen sekä nykyistä joustavampien ja kevyemmin säänneltyjen kansalaistoiminnan 
muotojen kehittäminen.19 Tämä voi edistää myös liikuntaan liittyvää kansalaistoimintaa, kuten avata 
mahdollisuuksia ”kaveriporukoille” hakea julkisia avustuksia liikuntaan tai varata kunnallisia liikunta-
tiloja.  

Sisäministeriön johdolla on jo aikaisemmin uudistettu rahankeräyslainsäädäntöä mm. mahdollistamalla 
ilmoituksenvaraiset pienimuotoiset kansalaiskeräykset ja helpottamalla hakuprosessia, mikä on mah-
dollistanut rahankeräyksen helpommin myös liikuntaan liittyvään toimintaan. 

Oikeusministeriön yhteydessä toimii kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta (KANE), jonka 
nykyinen toimikausi kattaa vuodet 2017–2021. KANE:n tehtävänä on mm. edistää kansalaisyhteis-
kunnan ja viranomaisten välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta, parantaa kansalaisyhteiskunnan 
toimintaedellytyksiä, seurata toimintaympäristön muutoksia sekä tehdä aloitteita, esityksiä ja antaa 
lausuntoja kansalaisyhteiskunnan kehittämiseksi.20 KANE:ssa on yksi edustaja keskeisistä liikunta-
järjestöistä. Lisäksi nykyisellä toimikaudella myös varapuheenjohtaja on liikuntajärjestöstä.

Vapaaehtoistyöllä on suuri merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa. Kaikilla on oikeus osallistua vapaa-
ehtoistyöhön eli yksittäisten ihmisten tai yhteisöjen hyväksi tehtävään vastikkeettomaan työhön, kuten 
urheilu- ja yleisötapahtumissa avustamiseen.21  Liikunta on yksi suosituimmista vapaaehtoistoiminnan 
kohteista. Oikeusministeriö toimii vapaaehtoistyön koordinaation ja kehittämisen vastuuministeriönä.

Vapaaehtoistyön helpottamiseksi ja edistämiseksi on muutettu viime vuosina ohjeistusta erilaisten 
palkitsemisten ja muistamisten osalta sekä työttömien mahdollisuuksista tehdä vapaaehtoistyötä esi-
merkiksi urheiluseuroissa menettämättä oikeuttaan työttömyysetuuteen. Myös vapaaehtoistyöntekijöille 
maksettavien verovapaiden kilometrikorvausten enimmäismäärää on korotettu ja verovapaiden 
matkakustannusten korvausten soveltamisalaa laajennettu. Nämä muutokset ovat edesauttaneet myös 
liikuntaan liittyvän vapaaehtoistyön tekemistä.

Vapaaehtoistyöhön liittyy lasten kanssa työskentelevien rikosrekisteriote, joka on tarkoitettu esitet-
täväksi työnantajalle tai viranomaiselle, kun henkilö ryhtyy toimimaan alaikäisten kanssa. Vastuu- 
organisaationa rikosrekisteriote-asiassa toimii Oikeusrekisterikeskus.22 Osa liikuntajärjestöistä edel-
lyttää vapaaehtoisten osalta rikostaustaotteen selvittämistä lasten ja nuorten kanssa läheisesti toimivil-
ta henkilöiltä. 

3.2.2.  Valmisteluun vaikuttamisen, kuulemisen ja aloiteoikeuden sekä oikeusturvan  
 edistäminen
Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan 
ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on 
oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Suomen lainsäädännön mukaan viranomaisten on 
toimittava avoimesti. Kansalaisilla on oltava mahdollisuus valvoa oikeuksiaan ja etujaan, saada tietoa 
viranomaisten valmistelemista asioista sekä vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon. Julkishallinnon 
tulee kuulla kansalaisten mielipiteitä heitä koskevissa asioissa. Hallintolaissa säädetään hyvän hallinnon 
perusteista ja hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä.23

Oikeusministeriö ylläpitää sähköisiä demokratiapalveluja (Demokratia.fi, Kansalaisaloite.fi, Kuntalai-
saloite.fi, Otakantaa.fi, Nuortenideat.fi ja Lausuntopalvelu.fi), joiden avulla kansalaiset ja sidosryhmät 
voivat osallistua asioiden valmisteluun ja vaikuttaa päätöksentekoon verkossa. Lisäksi oikeusministeriö 

19 www.oikeusministerio.fi/yhteisollinen-kansalaistoiminta-2020-luvulla
20 www.oikeusministerio.fi/kane
21 www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-velvollisuudet/perusoikeudet-ja-vaikuttaminen/opas/vapaaehtoistyo
22 www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/asiakaspalvelu/rekisteritotteetjatodistukset/rikosrekisteri/rikostaustaote.html
23 www.oikeusministerio.fi/aloiteoikeudet ja www.oikeusministerio.fi/aloiteoikeudet
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edistää ja seuraa kansalaisvaikuttamisen yleisiä edellytyksiä.24

Kansalaisaloite.fi-palvelussa on muutama selkeästi liikuntaan ja urheiluun liittyvä aloite. Kuntalaisaloite.fi- 
palvelusta löytyy useita satoja liikuntaan ja urheiluun liittyviä aloitteita. Otakantaa.fi-palvelussa on rei-
lut kymmenen hanketta, joihin esimerkiksi kunnat pyytävät kuntalaisilta, muilta viranomaisilta ja yhtei-
söiltä näkemyksiä.25

3.2.3.  Perusoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä syrjinnän  
 seuranta
Oikeusministeriön tehtävänä on valmistella perustuslain ja sen perusoikeussäännösten muutokset sekä 
koordinoida kansallista perus- ja ihmisoikeuspolitiikkaa. Perus- ja ihmisoikeudet ovat perustavan-
laatuisia, kaikille ihmisille yhdenvertaisesti kuuluvia oikeuksia. Liikunta on jokaisen perusoikeus.26

Ihmisoikeudet on turvattu kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, kuten Vammaisten henkilöiden 
oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa (CRPD) ja Yleissopimuksessa lapsen oikeuksista (CRC). Vam-
maisten oikeuksien yleissopimuksen 30 artiklassa säädetään vammaisten henkilöiden oikeudesta osal-
listua yhdenvertaisesti muiden kanssa virkistys-, vapaa-ajan- ja urheilutoimintaan. Lapsen oikeuksien 
sopimuksen artiklassa 31 säädetään lapsen oikeudesta lepoon, leikkiin, vapaa-aikaan ja kulttuuriin. 

Osana Kansallista perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa 2017–2019 tuodaan esille perus- ja ihmis- 
oikeuskasvatuksen ja -koulutuksen tärkeys osana esimerkiksi ministeriöiden virkamiesten, kuntien 
työntekijöiden ja järjestöjen tietoisuuden lisäämistä. Toimenpiteinä nostetaan esille mm. liikunta- 
järjestöjen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien kehittäminen sekä maahanmuuttajien osalli-
suuden lisääminen vapaa-ajan ja järjestötoiminnassa. Liikuntaan liittyvien toimenpiteiden toteuttami-
sesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.27

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä sukupuolen, iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, 
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, 
terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perus-
teella. Viranomaisilla, koulutuksen järjestäjillä ja työnantajilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. 
Oikeusministeriö koordinoi yhdenvertaisuuslain toimeenpanoa valtioneuvostossa.

Yhdenvertaisuuden edistämisen keskeisin väline on yhdenvertaisuussuunnittelu. Oikeusministeriö 
kehittää yhdenvertaisuussuunnittelun ja yhdenvertaisuuden arvioinnin ohjeita ja menetelmiä, järjes-
tää koulutus- ja infotilaisuuksia, ylläpitää syrjinnän seurantajärjestelmää sekä koordinoi kansallisia 
syrjinnän vastaisia tiedotuskampanjoita. Ministeriön ylläpitämältä Yhdenvertaisuus.fi-sivustolta löytyy 
käytännön työkaluja yhdenvertaisuussuunnitteluun.28 Oikeusministeriö on tukenut liikunta- ja urheilu-
toimijoiden yhdenvertaisuussuunnittelua mm. erilaisilla koulutuksilla ja konsultointityöllä.

Oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluu yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, joka on itsenäinen 
ja riippumaton viranomainen. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta ja 
puuttua syrjintään.29 Liikunnan ja urheilun asiat ovat monella tapaa osa yhdenvertaisuusvaltuutetun 
toimiston työtä. Osana yleistä yhdenvertaisuuden edistämistyötä toimisto on ottanut kantaa liikunnan 
ja urheilun kysymyksiin, kuten keväällä 2019 vammaisurheilijoiden yhdenvertaisuuden edistämiseen. 
Toimisto on käsitellyt viime vuosina monia liikuntaan ja urheiluun liittyviä yksittäisiä kanteluita. Yhden-
vertaisuuslain vaatimukset ja yhdenvertaisuusnäkökulma tuodaan esille urheilun ja liikunnan konteks-
tissa myös erilaisissa toimiston henkilöstön puheenvuoroissa ja kirjoituksissa.

24 www.oikeusministerio.fi/vaikuttaminen-valmisteluun
25 Haku tehty 26.2.2019 hakusanoilla ”liikunta” ja ”urheilu”.
26 www.oikeusministerio.fi/perus-ja-ihmisoikeudet
27 Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2017–2019. Oikeusministeriön julkaisu 9/2017.
28 www.oikeusministerio.fi/yhdenvertaisuus
29 www.syrjinta.fi/valtuutetun-tehtava
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OM:n hallinnonalaan kuuluu myös Tasa-arvovaltuutetun toimisto. Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten 
ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista. Valtuutettu antaa ohjeita ja neuvoja tasa- 
arvolakiin liittyvissä kysymyksissä, sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä ja sukupuolten tasa-arvon 
edistämisestä.30

Tasa-arvovaltuutettu on antanut viime vuosina useita urheiluun ja liikuntaan sekä liikuntapalveluihin 
(esimerkiksi kuntosalit ja uimahallit) liittyviä kannanottoja. Kannanotot ovat liittyneet mm. eri urheilu-
kilpailujen palkitsemiskäytäntöihin, urheilulle ja urheilijoille myönnettäviin tukiin, halli- ja kenttävuorojen 
jakoihin sekä sukupuolittain suunnattuihin kuntosaleihin ja uintivuoroihin. 

Tasa-arvovaltuutettu antaa myös eduskunnalle kerran neljässä vuodessa kertomuksen tasa-arvon 
toteutumisesta Suomessa. Tasa-arvovaltuutetun kertomuksessa eduskunnalle (2018) käsitellään 
liikuntaa ja urheilua. Kertomuksen mukaan ”kasvaneesta tasa-arvotietoisuudesta sekä eräistä kehitys-
askeleista huolimatta sukupuolten tasa-arvo on edelleen haaste urheilu- ja liikuntakulttuureissa”31. Li-
säksi tasa-arvovaltuutettu on edistänyt liikunnan ja urheilun tasa-arvoa erilaisilla koulutustilaisuuksilla. 
Tasa-arvovaltuutetulla on myös hyvä yhteydenpito esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan 
vastuualueeseen sekä Suomen Olympiakomiteaan.

Oikeusministeriö on käynnistänyt yhdessä järjestöjen kanssa Syrjinnästä vapaa alue -kampanjan, joka 
on kaikenlaisen syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän vastainen tiedotuskampanja. Kampanjassa organi-
saatiot ja työyhteisöt tuovat julki sitoutumisensa syrjimättömyyden periaatteeseen.32 Kampanjassa on 
mukana kuntien liikuntatoimia ja liikuntajärjestöjä. Osana kampanjaa myös suomalaisia urheilustadio-
neita on julistautunut syrjinnästä vapaiksi alueiksi33. Lisäksi ministeriö on koordinoinut syrjinnän vastai-
sia Euroopan unionin kampanjoita, joissa on ollut mukana liikunta-teema.

Oikeusministeriö koordinoi syrjinnän seurantajärjestelmää. Seurantajärjestelmän tehtävänä on mm. 
tuottaa tietoa syrjinnän esiintymisestä ja sen eri muodoista, syistä ja seurauksista suomalaisessa yhteis-
kunnassa, koota muiden toimijoiden tuottamaa tietoa sekä tuottaa toimenpide-esityksiä syrjinnän vas-
taisen politiikan kehittämiseksi.34 Syrjinnän seurantajärjestelmän selvityksissä on huomioitu liikunnan 
parissa tapahtunut syrjintä. Loppuvuodesta 2019 on tulossa myös rekisteripohjaista tietoa syrjinnästä 
Suomessa. 

Oikeusministeriö huolehtii kielellisten oikeuksien toteutumisen edistämisestä. Viranomaisilla tai muilla 
julkisia tehtäviä hoitavilla toimijoilla on kielellisistä oikeuksista syntyviä velvollisuuksia. Yksilöä tulee 
palvella hänen kielellään. Ministeriö seuraa kielilain täytäntöönpanoa ja soveltamista, antaa suosituksia 
sekä tarvittaessa tekee aloitteita ja ryhtyy muihin toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi.35

Ministeriöön tulevat liikuntaan liittyvät kielellisten oikeuksien kysymykset koskevat useimmin paikallis-
ten liikuntaseurojen mahdollisuuteen toimia kieliryhmien kohtaamispaikkana. Paikalliset urheiluseurat, 
joiden toimintaan ei sovelleta kielilakia, ovat luonnollisia kohtaamispaikkoja erikielisille nuorille. Lisäksi 
ministeriöön tulee joskus kysymyksiä koskien kielellisiä oikeuksia kunnan liikuntapalveluissa. 

Osana kielellisten oikeuksien seuranta ja edistämistehtävää oikeusministeriö teettää neljän vuoden 
välein Kielibarometrin. Kielibarometri mittaa, miten kielivähemmistöt (ruotsin- ja suomenkieliset) saa-
vat palveluita omalla kielellään kotikunnassaan, ja millaisiksi ne kokevat kieliryhmien väliset suhteet. 
Kielibarometrissä on mukana kuntien liikuntapaikat. Kyselyn tulosten perusteella ruotsinkieliset ovat 
tyytymättömämpiä liikuntapaikkojen kielipalveluihin kuin suomenkieliset. Tulos on vastaavanlainen 

30 www.tasa-arvo.fi/tasa-arvovaltuutettu
31 Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018. Tasa-arvojulkaisuja 2018:4.
32 www.yhdenvertaisuus.fi/syrjinnastavapaa.fi
33 Oikeusministeriön tiedote 8.8.2017: Stadionit julistautuvat syrjinnästä vapaiksi: #syrjinnästävapaastadion-kiertue 

käynnistyy Lahdesta 10. elokuuta.
34 www.yhdenvertaisuus.fi/syrjintatieto.fi
35 www.oikeusministerio.fi/kielelliset-oikeudet
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muissakin kunnallisissa palveluissa.36  

Ministeriön yhteydessä toimii Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO), jonka valtioneuvosto on 
asettanut nelivuotiskaudeksi (2016–2020). Neuvottelukunta käy keskustelua maahanmuuttajien, etnis-
ten, kulttuuristen ja uskonnollisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalais-
järjestöjen välillä.37 Valtakunnallisen ja alueellisen neuvottelukunnan jäsenenä on myös liikuntajärjestö-
jen edustajia.

3.2.4.  Vankien liikunnan harrastaminen
Oikeusministeriön alaisuudessa toimii Rikosseuraamuslaitos, joka on vankeusrangaistusten ja yhdys-
kuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan tavoitteena 
on yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpano siten, että lisätään tuomittujen 
valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan sekä edistetään heidän elämänhallintaansa ja sijoittumistaan 
yhteiskuntaan. Suomessa on keskimäärin reilut 3000 vankia (2017).38

Vankeuslaissa säädetään mm. vankien ulkoiluun ja vapaa-ajan toiminnasta. Säädösten toteutumista 
valvotaan Rikosseuraamuslaitoksen sisäisellä tarkastus- ja valvontatoiminnalla sekä ulkoisin 
tarkastuksin (mm. Eduskunnan oikeusasiamies).

Vankilassa järjestetään vankilan olosuhteisiin sopivaa ohjattua vapaa-ajantoimintaa, josta valtaosa on 
liikuntaa. Erityisesti avolaitoksista tehdään myös ryhmäkäyntejä vankilan ulkopuolelle esimerkiksi uima-
halleihin ja urheilukilpailuihin. Vangeilla on normaalisti myös oikeus tunnin ulkoiluun päivässä sekä 
mahdollisuus omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen.39 Rikosseuraamuslaitos pyrkii lisäämään ns. 
normaalisuusperiaatteen40 mukaisesti liikunta- ja urheiluseurojen sekä muiden järjestöjen ohjaamaa 
liikuntaa vankiloiden sisällä.

Rikosseuraamuslaitos on myös kehittänyt vankiloiden liikuntaa mm. erilaisilla kehittämishankkeilla. 
Vuosina 2016–2018 toteutetussa kansainvälisessä Ready…Go-projektissa tutkittiin ja etsittiin liikunta-
muotoja sekä toimintatapoja, jotka edesauttavat vankien integroitumista takaisin yhteiskuntaan vapau-
tumisen jälkeen. Suomea projektissa edusti Hämeenlinnan naisten vankila. Vanajan vankilassa toteutet-
tiin vuonna 2018 naisten tanssiprojekti, jossa tarjottiin naisille uusi, liikunnallinen tapa itseilmaisuun. 
Tavoitteena oli opetella yhteiskunnassa pärjäämisen kannalta olennaisia taitoja, kuten pitkäjänteisyyttä, 
ryhmätyötaitoja ja toki kokea onnistumisia. Mikkelin vankilassa on laadittu vankien omaehtoiseen lii-
kuntaan selliliikuntaopas, joka on tavoitteena ottaa valtakunnalliseen käyttöön.41

36 Kielibarometri 2016.
37 www.oikeusministerio.fi/etno
38 Laki Rikosseuraamuslaitoksesta 953/2009 ja www.rikosseuraamus.fi.
39 www.rikosseuraamus.fi.
40 ”Normaalisuusperiaatteella tarkoitetaan sitä, että rikosseuraamukseen tuomittu henkilö on pääsääntöisesti oikeutettu 

yhteiskunnan normaaleihin palveluihin ja etuuksiin seuraamuksen suorittamisesta huolimatta”. Lähde: Kriminaalihuollon 
tukisäätiön internetsivut www.krits.fi.

41 Erityisasiantuntija Kati Sunimento (Rikosseuraamuslaitos) sähköpostivastaus 5.6.2019.
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3.3. RESURSSIT, LAINSÄÄDÄNTÖ JA MITTARIT

Arvioituja suoria panostuksia liikkumisen ja liikunnan edistämiseen
•	 Ei arvioituja suoria panostuksia liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen.

Arvioituja välillisiä panostuksia liikkumisen ja liikunnan edistämiseen
•	 Liikunnan ja urheilun edistäminen välillisesti osana mm. OM:n ja sen yhteydessä toimivien viranomaisten 

toimintamenoja (määrää ei arvioitavissa).

Keskeinen lainsäädäntö:
•	 Perustuslaki
•	 Yhdistyslaki
•	 Hallintolaki
•	 Yhdenvertaisuuslaki
•	 YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista
•	 Tasa-arvolaki
•	 Vankeuslaki

Keskeisiä mittareita
•	 Liikunta- ja urheiluseurojen, yhdistysten ja kunnan yhteiselimet kunnissa (TEAviisari)
•	 Asukkaiden kuuleminen ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen (kunnan) liikunnan edistämisen 

strategioissa (TEAviisari)
•	 Eri osallistumis- ja vaikuttamistapojen käyttäminen (kunnan) liikuntapalveluiden kehittämisessä (TEAviisari) 
•	 Liikuntaan liittyvät aloitteet (Kansalaisaloite.fi, Kuntalaisaloite.fi, Otakantaa.fi, Nuortenideat.fi)
•	 Liikuntaan liittyvät aloitteet (Lausuntopalvelu.fi)
•	 Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen (kunnan) liikunnan edistämisen strategioissa 

(TEAviisari)
•	 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien määrä liikuntaa edistävissä järjestöissä (OKM)
•	 (Kunnan) Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma sisältää näkökulmia kuntalaisten liikunnan edistämisestä 

(TEAviisari)
•	 Tavoitteet (kunnan) toiminta- ja taloussuunnitelmassa maahanmuuttajien liikunnan edistämiseksi (TEAviisari)
•	 Tavoitteet (kunnan) toiminta- ja taloussuunnitelmassa soveltavan liikunnan edistämiseksi (TEAviisari)
•	 Liikunnan edistämisen seuranta sukupuolittain (kunnissa) (TEAviisari)
•	 Liikuntapaikkojen kielellisten palveluiden arvosana (Kielibarometri)
•	 Lasten ja nuorten kokema kiusaaminen, syrjintä tai muu epäasiallinen käytös liikuntaharrastuksessa (vapaa-

aikatutkimus, Nuorisotutkimusseura)
•	 Syrjintä liikuntapalveluissa (Syrjinnän seurantajärjestelmä)
•	 Liikuntaan ja urheiluun liittyvien kanteluiden määrä (Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto,  

Tasa-arvovaltuutetun toimisto)
•	 Vapaaehtoistyön määrä liikunnassa ja urheilussa (Vapaaehtoistyö Suomessa)

3.4.  ANALYYSI JA KESKEISIÄ KEHITTÄMISKOHTEITA

Liikkumisen, liikunnan ja urheilun kysymykset läpileikkaavat isoa osaa oikeusministeriön ja sen hallinnon- 
alan toiminnasta. Toisaalta OM:lle keskeiset tavoitteet (esim. osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo) 
myös läpileikkaavat kaiken liikkumisen, liikunnan ja urheilun. OM luo omilla toimillaan perustaa ja mah-
dollisuuksia osallistavalle, demokraattiselle, yhdenvertaiselle ja tasa-arvoiselle liikunta- ja urheilu-
kulttuurille. Suora kytkös liikunnan edistämiseen OM:lla on vankien liikunnan edistämisessä.

Liikunta ja urheilu eivät ole irrallisia muusta yhteiskunnasta vaan osa sitä. Samalla kun osallisuuden, 
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vaatimukset ovat kasvaneet muilla yhteiskunnan osa-alueilla, myös lii-
kunnassa ja urheilussa on herätty näiden kysymysten äärellä. OM:n roolia voisi kuvata eräänlaiseksi val-
vojan ja sparraajan rooliksi siinä, millaista liikunta- ja urheilukulttuuria esimerkiksi valtion liikuntahallin-
to, kunnat ja alan järjestöt edistävät. OM:n rooli eettisesti kestävän liikunnan ja urheilun edistämisessä 
on kasvanut viime vuosina. Sparraukselle on yhä kasvava tarve, sillä liikunta- ja urheilukulttuuriin liittyy 
edelleen paljon kehitettävää esimerkiksi yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden näkökulmasta.
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Yhdenvertaisuuden osalta keskeinen kehittämiskohde liittyy liikkumis- ja toimintaesteisten, mutta myös 
muiden vähemmistöryhmien liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja urheilun osallistumismahdollisuuksiin. 
Sukupuolten tasa-arvon kannalta kehitettävää liittyy harrastusmahdollisuuksien lisäksi mm. nais-
johtajien määrään, eri lajien palkitsemiskäytäntöihin sekä naisurheilun näkyvyyteen ja arvostukseen. 
Sukupuolen moninaisuuden huomioimiseen ollaan vasta heräämässä liikunnassa ja urheilussa. 

Moni yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen liikuntakulttuurin haasteista (kuten liikuntapaikkojen esteettömyys- 
ongelmat) johtuu erilaisten väestöryhmien heikosta osallistamisesta palveluiden suunnitteluun. Kehit-
tämällä kunnissa ja järjestöissä kaikkien kuulemista ja osallisuutta liikuntapalveluiden suunnittelussa, 
päätöksenteossa, toteuttamisessa ja arvioinnissa olisi mahdollista parantaa toiminnan laatua, tehostaa 
resurssien käyttöä sekä lisätä käyttäjien tyytyväisyyttä ja omistajuutta palveluihin.

Viime vuosina on saatu huolestuttavia tutkimustuloksia häirinnän ja syrjinnän määrästä liikunnassa ja 
urheilussa. Liikuntaharrastus on koulun ja internetin jälkeen kolmanneksi yleisin paikka, jossa lapsi tai 
nuori tulee kiusatuksi tai syrjityksi42. Eri ministeriöiden tulee yhdessä edistää nollatoleranssia kiusaa-
miselle ja syrjinnälle harrastuksissa esimerkiksi ohjeistusten ja koulutusten avulla.

Tieto yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja syrjinnästä liikunnassa ja urheilussa on parantunut viime 
vuosina, mutta näiden teemojen seuranta vaatii kehittämistä etenkin käytännön toiminnan tasolla. 
Lisäksi tulee kehittää liikunnan ja urheilun vapaaehtoistyön edellytyksiä sekä vahvistaa hyvää hallinto-
tapaa ja sen mukaisia toimintamalleja liikuntahallinnossa ja -järjestöissä. 

42 Tiina Hakanen, Sami Myllyniemi ja Mikko Salasuo (toim.) Oikeus liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018.
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SISÄMINISTERIÖ4 
4.1.  PERUSTIEDOT JA KOSKETUSPINTA LIIKUNTAAN

Vastuulla:  
(1) poliisiasiat, (2) pelastustoimi, (3) hätäkeskustoiminta, (4) Rajaturvallisuus, (5) maahanmuutto,  
(6) siviilikriisinhallinta sekä (7) Suomen lippu ja vaakunta. 

Talous:  
1,48 mrd. € / 2,7 % valtion talousarviosta (2018).

Henkilöstö:  
Ministeriössä noin 240 työntekijää, koko hallinnonalalla noin 15 200 työntekijää (2019). 

Organisaatio: 

Hallinnonalan virastot ja laitokset:  
Poliisihallitus, Maahanmuuttovirasto, Rajavartiolaitos, Hätäkeskuslaitos, Pelastusopisto, Kriisinhallinta-
keskus ja Suojelupoliisi.
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4.2.  KESKEISET LIIKKUMISTA JA LIIKUNTAA EDISTÄVÄT TOIMENPITEET

4.2.1.  Turvallisuus 
Sisäministeriön tavoitteena on, että Suomi on maailman turvallisin maa. Turvallisuus on vakaan ja 
hyvinvoivan yhteiskunnan perusta. Turvallisuuden kokeminen on yksi ihmisen perustarpeista ja siten 
osa hyvinvointia.43 Turvallinen elinympäristö on myös keskeinen tekijä sille, että ihmiset uskaltavat liik-
kua ja harrastaa liikuntaa niin kaupunki- kuin luontoympäristöissä.

Sisäministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja poliisitoimintaa sekä valmistelee niitä koskevan 
lainsäädännön valtionhallinnossa. Tavoitteena on turvallinen ja kriisinkestävä Suomi. Poliisin toiminnan 
tarkoitus on varmistaa ihmisten ja ympäristön turvallisuus. Suomessa on 22 kuntien yhteisesti ylläpitä-
mää pelastuslaitosta, jotka hoitavat pelastustoimen tehtävät alueellaan. Operatiivista poliisitoimintaa 
johtaa ja ohjaa Poliisihallitus. Paikallispoliisin muodostavat 11 poliisilaitosta.44

Yksi pelastustoimen ydintehtävistä on onnettomuuksien ehkäisy. Onnettomuuksien ehkäisyllä tarkoi-
tetaan toimenpiteitä, joilla pyritään pienentämään onnettomuuden todennäköisyyttä ja ennalta varau-
tumalla vähentämään onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja. Pelastuslaitokset ehkäisevät onnetto-
muuksia ohjaamalla, neuvomalla ja valistamalla asukkaita, yrittäjiä ja muita alueella toimivia ihmisiä. 
Pelastusviranomaiset myös valvovat rakennusten ja toiminnan turvallisuutta palotarkastuksilla ja muilla 
valvontakäynneillä.45

Poliisin yhtenä tehtävänä on turvata oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja tur-
vallisuutta sekä ennalta estää rikoksia. Poliisi vastaa yleisten paikkojen järjestyksestä ja turvallisuudesta 
mm. partioimalla, neuvomalla ja ohjaamalla sekä puuttumalla lainvastaiseen toimintaan. Poliisi toimii 

43 www.intermin.fi/ministerio/tehtavat-ja-tavoitteet
44 www.intermin.fi/poliisiasiat ja www.intermin.fi/pelastustoimi
45 www.intermin.fi/pelastustoimi/onnettomuuksien-ehkaisy

Kosketuspinta liikuntaan: 

Tavoitteet

• Turvallisuusympäristön analysointi ja muutos-
ten ennakointi 

• Syrjäytymisen aieuttaman turvattomuuden 
ennalta ehkäisevä torjunta 

• Tehokkaat ja vaikuttavat turvallisuusrakenteet 
ja -prosessit 

• Yksilön ja yhteiskunnan kriisinsietokyvyn 
ylläpito ja parantaminen

Toimenpiteet

• Turvallisuus liikkumisen, liikunnan ja urheilun 
mahdollistajana (esimerkiksi tapahtumien, 
ampumaurheilun ja metsästyksen turval-
lisuus)

• Rahapelitoiminta ja rahankeräykset sekä 
lainsäädäntö ja valvonta mahdollistamassa 
liikunnan ja urheilun rahoituksen

• Liikunta poliisi-, pelastus- ja rajavartiotoimen 
henkilöstön toimintakyvyn ylläpitäjänä ja 
edistäjänä sekä osana alojen koulutusta

Hallinnonalan intressi liikkumisen ja liikunnan edistämiseen:  
Toimintakykyinen turvallisuudesta huolehtiva virkakunta
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turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja 
alueen asukkaiden kanssa.46

Poliisi- ja pelastusviranomaiset edellyttävät yleisötapahtuman järjestäjältä turvallisuusasioiden 
suunnitelmallista huomioimista. Yleisötilaisuudesta on ilmoitettava kirjallisesti järjestämispaikan 
poliisilaitokselle ennen tapahtumaa, jos sen järjestäminen edellyttää toimenpiteitä järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämiseksi, sivullisille tai ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi ja/tai erityisiä 
liikennejärjestelyjä. Poliisi voi tarvittaessa antaa yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden järjestämisestä 
ennakolta tai tilaisuuden aikana ohjeita ja määräyksiä muun muassa yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämiseksi tai terveyden vahingoittumisen estämiseksi.47

Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun eri-
tyisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, on tilaisuuden järjestäjän laa-
dittava pelastussuunnitelma. Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava 
tilaisuuden vaarat ja riskit. Pelastussuunnitelma voidaan sisällyttää osaksi tapahtuman turvallisuus-
suunnitelmaa.48

Sisäministeriön hallinnonalalle kuuluu myös katsomoturvallisuus. Euroopan neuvosto hyväksyi 
4.5.2016 yleissopimuksen katsomoturvallisuuden tehostamiseksi49. Sisäministeriö asetti hankkeen so-
pimuksen kansalliseksi voimaansaattamiseksi. Suomi allekirjoitti sopimuksen 20.12.2017. EU:n neuvos-
ton päätöksellä 9.4.2019 hyväksyttiin EU:n jäsenvaltioiden oikeus liittyä sopimukseen siltä osin kuin se 
kuuluu EU:n toimivaltaan. Tämän jälkeen sopimuksen ratifiointia jatketaan Suomessa. 

Turvallisuuteen ja sisäministeriön hallinnonalalle kuuluu myös ampuma-aseiden lainsääntö, joka luo 
edellytyksiä yleiselle turvallisuudelle ja järjestykselle, mutta myös ampumaharrastukselle ja metsäs-
tykselle. Sisäministeriön toimenpiteillä varmistetaan, että ampumaurheilu ja metsästys ovat turvallisia 
harrastaa ampuma-aseisiin liittyvän lupamenettelyn, käyttäjien valvonnan sekä ampuma-aseiden ja 
patruunoiden käyttöturvallisuuden puolesta. Sisäministeriön valmisteleman edellisen ampuma-aselain 
uudistuksen yhteydessä (2018) käytiin paljon keskustelua ministeriön ja ampumaurheilun harrastajien 
välillä lainsäädännön tiukennuksista.

Järjestyslailla edistetään myös ihmisten liikkumisen turvallisuutta säätämällä koirien kytkemisestä. Koi-
ra on pidettävä taajamassa kytkettynä ja toisaalta koiran omistajan tai haltijan on pidettävä huolta siitä, 
ettei koira pääse kytkemättömänä esimerkiksi kuntopolulle, jollei se ole erikseen sallittua.

4.2.2.  Rahapelitoiminnan ja rahankeräysten lainsäädäntö ja valvonta 
Suomen rahapelijärjestelmä perustuu yksinoikeusjärjestelmään. Rahapelejä toimeenpanee Suomessa 
valtion kokonaan omistama rahapeliyhtiö Veikkaus Oy. Eduskunta ja valtioneuvosto päättävät raha-
pelipolitiikasta, jonka tavoitteena on ehkäistä ja vähentää rahapelaamiseen liittyviä taloudellisia ja 
sosiaalisia haittoja, taata rahapeleihin osallistuvien oikeusturva sekä estää rahapelaamiseen liittyviä 
väärinkäytöksiä ja rikoksia.50

Sisäministeriö vastaa rahapelipolitiikan linjausten valmistelusta ja ohjauksesta sekä niihin liittyvästä 
säädösvalmistelusta. Poliisihallitus vastaa rahapelitoiminnan valvontaviranomaistehtävistä. Arpajais-
lain mukaan rahapelitoiminnan tuotto käytetään yleishyödyllisiin tarkoituksiin, kuten urheiluun ja 
liikuntakasvatukseen.51 Tuotto ja sen käyttäminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin ei kuitenkaan Euroopan 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan voi olla peruste ylläpitää yksinoikeusjärjestelmää. 

46 www.intermin.fi/poliisiasiat/yleinen-jarjestys-ja-turvallisuus
47 www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_yleisotilaisuudesta
48 Pelastuslaki 379/2011.
49 Euroopan neuvoston yleissopimus turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta 

jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa.
50 www.intermin.fi/poliisiasiat/rahapelit
51 www.intermin.fi/poliisiasiat/rahapelit
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Rahapelijärjestelmällä on merkittävä rooli liikunnan ja urheilun rahoituksessa, sillä valtion liikuntamää-
rärahat koostuvat lähes kokonaisuudessaan Veikkaus Oy:n rahapelien tuotoista. Myös sosiaali- ja ter-
veysministeriön sosiaali- ja terveysjärjestöille jakamat avustukset, joilla osalla edistetään liikkumisen ja 
liikunnan avulla väestön toimintakykyä, koostuvat rahapelituotoista.

Rahankeräyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa. Rahan-
keräys on pääsääntöisesti luvanvaraista. Rahankeräyslupa voidaan myöntää yleishyödyllistä toimintaa 
harjoittavalle yhteisölle tai säätiölle yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseksi, kuten liikuntaan ja ur-
heiluun liittyvään toimintaan. Lupaa hakevan yhteisön koko toiminnan ei tarvitse olla yleishyödyllistä, 
mutta rahankeräyksellä hankitut varat tulee käyttää yksinomaan yleishyödylliseen tarkoitukseen. 
Rahankeräyslupaviranomaisia ovat poliisilaitokset ja Poliisihallitus.52

Rahankeräyksellä on merkittävä rooli liikkumista, liikuntaa ja urheilua edistävien järjestöjen ja yhdis-
tysten varainhankinnassa. Rahankeräyslakia ollaan uudistamassa vuonna 2020 mm. mahdollistamalla 
ilmoituksenvaraiset pienimuotoiset rahankeräykset sekä siirtymällä määräaikaisista luvista toistaiseksi 
voimassa oleviin lupiin.

4.2.3.  Poliisi-, pelastus- ja rajavartiotoimen henkilöiden toimintakyvyn ylläpito ja  
 edistäminen
Poliisi-, pelastus-, ja rajavartiotoimintaan osallistuvalta henkilöltä edellytetään riittävää fyysistä 
toimintakykyä, sillä ammatit ovat niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti kuormittavia. Lain-
säädäntö edellyttää esimerkiksi pelastustoimintaan osallistuvan henkilön ja poliisin ylläpitämään tehtä-
viensä edellyttämää fyysistä kuntoa. 

Liikunnan harrastaminen kuuluukin osaksi monien näiden ammattiryhmien työaikaa ja koulutusta. 
Palomiehet/pelastajat voivat käyttää työvuorostaan kaksi tuntia liikuntaan. Poliisit voivat käyttää työ-
ajastaan liikuntaan kaksi tuntia viikossa työtehtävien salliessa. Useimmissa poliisin toimipisteissä on 
mahdollisuus kuntosaliharjoitteluun joko omissa tiloissa tai mahdollisuus on järjestetty muulla tavalla. 
Poliisikoulutukseen kuuluu liikuntaa ja liikkumiseen kannustetaan myös vapaa-ajalla. Lisäksi näissä am-
mateissa toimivien henkilöiden fyysistä toimintakykyä seurataan vuosittain kuntotesteillä. 

4.3.  RESURSSIT, LAINSÄÄDÄNTÖ JA MITTARIT

Arvioituja suoria panostuksia liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen                   
•	 Ei arvioituja suoria panostuksia.

Arvioituja välillisiä panostuksia liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen
•	 Poliisi-, pelastus- ja rajavartioalan panostukset henkilöstön liikuntaan ja liikuntaolosuhteisiin (määrää ei 

arvioitavissa).

Keskeinen lainsäädäntö
•	 Arpajaislaki 
•	 Rahankeräyslaki 
•	 Ampuma-aselaki 
•	 Järjestyslaki 
•	 Poliisilaki 
•	 Pelastuslaki 
•	 Rajavartiolaki 
•	 Kokoontumislaki 

Keskeisiä mittareita
•	 Väestön kokema turvallisuus
•	 Liikunta- ja urheilutapahtumien turvallisuus (ei vielä mittaria)
•	 Poliisi- ja pelastustoimen sekä rajavartijoiden toimintakyky

52 www.intermin.fi/poliisiasiat/rahankerays
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4.4.  ANALYYSI JA KESKEISIÄ KEHITTÄMISKOHTEITA

Sisäministeriön (SM) hallinnonalan toiminnalla luodaan ihmisille osaltaan turvalliset olosuhteet liikku-
miseen ja liikunnan harrastamiseen, mutta myös edellytykset turvallisille liikunnan ja urheilun tapah-
tumille sekä turvalliselle ampumaurheilulle ja met sästykselle. Sisäministeriön hallinnonalalle liikunta 
on keino ylläpitää toimintakykyistä turvallisuudesta huolehtiva virkakuntaa. Sisäministeriön ohjaama 
rahapelijärjestelmä sekä rahankeräystoiminnan sääntely ovat keskeisiä SM:n toimialueita liikunnan ja 
urheilun rahoituksen ja varainhankinnan näkökulmasta. Liikunnan ja urheilun kannalta on positiivista, 
että rahankeräyksen sääntelyä on väljennetty, mikä mahdollistaa varainhankinnan vapaamuotoisemmille 
liikkumisporukoille.

Liikkumisen ja liikunnan kannalta keskeistä on, miten ihmisten turvallisuuden tunne kehittyy tulevai-
suudessa. Korkea turvallisuuden tunne luo osaltaan edellytyksiä ihmisten liikkumiselle ja liikunnalle. 
Suomalaisten turvallisuuden tunne on edelleen hyvällä tasolla, sillä 89 % suomalaisista kokee Suomen 
turvalliseksi maaksi53. 

Myös urheilutapahtumien turvallisuutta voidaan yleisesti pitää hyvällä tasolla Suomessa. Viime vuosina 
on kuitenkin ollut nähtävillä huolestuttavia merkkejä, kun esimerkiksi jalkapallo- ja jääkiekkojoukkueiden 
kannattajina esiintyneet ryhmät ovat järjestäneet sovittuja joukkotappeluita otteluiden yhteyteen. 
Urheilutapahtumien viihtyvyyden ja turvallisuuden kannalta on tärkeää, että viranomaiset ja urheilu- 
alan toimijat pystyvät yhteistyössä ennalta ehkäisemään väkivallan esiintymistä ja leviämistä urheilu-
tapahtumien yhteydessä.54 Liikunta- ja urheilutapahtumien turvallisuuden kehittämiseksi tulisi myös 
parantaa tapahtumien turvallisuuden seurantaa ja tietopohjaa. 

Tulevaisuudessa on myös tärkeää turvata ampumaurheilun ja metsästyksen edellytykset esimerkiksi 
lainsäädäntöuudistusten yhteydessä.

53 www.sisainenturvallisuus.fi/sisaisen-turvallisuuden-tila
54 www.suek.fi/en/katsomoturvallisuus1
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PUOLUSTUSMINISTERIÖ5
5.1.  PERUSTIEDOT JA KOSKETUSPINTA LIIKUNTAAN

Vastuulla:  
(1) puolustuspolitiikka, (2) sotilaallinen maanpuolustus, (3) kokonaismaanpuolustuksen yhteen- 
sovittaminen ja (4) sotilaallinen kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoiminta.

Talous:  
2,92 mrd € / 5,2 % valtion talousarviosta (2018).

Henkilöstö:  
Ministeriössä noin 130 työntekijää, koko hallinnonalalla noin 12800 työntekijää (2019). 

Organisaatio:

Hallinnonalan virastot ja keskeiset toimielimet:  
Puolustusvoimat ja Puolustushallinnon rakennuslaitos, Turvallisuuskomitea, Kutsuntalautakunnat, 
Kutsunta-asiain keskuslautakunta, Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta, Maanpuolustuksen 
tieteellinen neuvottelukunta MATINE, Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta ja suomalai-
set rauhanturvaamisorganisaatiot.
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Puolustusministeriöllä ja sen hallinnonalalla on useita asiakirjoja ja strategioita, jotka liittyvät liikku-
miseen ja toimintakykyyn. Keskeisin on ollut Puolustusvoimien liikuntastrategia (2007–2016), jossa 
määriteltiin puolustusvoimien henkilöstön liikuntasuositukset. Puolustusministeriön tulevaisuuskatsa-
uksessa Turvallisuus ja puolustus – suomalaisen yhteiskunnan kivijalka (2018) psyykkisen, sosiaalisen, 
fyysisen ja eettisen toimintakyvyn kehittäminen nostetaan sotilaskoulutuksessa perinteisten sotilaan 
tietojen ja taitojen rinnalle. Valtioneuvoston puolustusselonteossa (2017) kutsuntoja parannetaan 
mm. ottamalla huomioon asevelvollisten erityisosaaminen ja toimintakyky. 

5.2.  KESKEISET LIIKKUMISTA JA LIIKUNTAA EDISTÄVÄT TOIMENPITEET

5.2.1.  Varusmiesten liikuntakoulutus, fyysinen koulutus sekä vapaa-ajan liikunta
Varusmieskoulutukseen sisältyy liikuntakoulutusta ja fyysistä koulutusta, joiden osuus palvelusajasta 
on yhteensä lähes puolet. Liikuntakoulutuksen päämääränä on edistää pysyvää liikuntaharrastamista 
siten, että asevelvolliset jatkavat fyysisen kuntonsa ylläpitämistä myös reservissä. Liikuntakoulutuksen 
suunnittelusta vastaavat joukko-osastoissa liikuntakasvatusupseerit ja -aliupseerit. Koulutuksen toteut-
tamisesta vastaavat perusyksiköiden kouluttajat.55

Varusmieskoulutuksen alkuvaihe pyritään toteuttamaan alokkaiden liikunta-aktiivisuuteen ja fyysiseen 
kuntoon perustuvissa tasoryhmissä. Tasoryhmäjaon tavoitteena on jakaa koulutuksen fyysistä kuormi-
tusta yksilöllisemmin ja nousujohteisemmin sekä vähentää tuki- ja liikuntaelinvammariskiä. Varusmies-
koulutuksen aikana varusmiesten fyysinen kunto kehittyy, sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät 

55 www.puolustusvoimat.fi/web/sotilasliikunta/varusmiesten-liikunta

Kosketuspinta liikuntaan:

Tavoitteet

• Ennaltaehkäisevä sotilaallinen puolustuskyky

• Suomen etujen mukainen puolustuspolitiikka

• Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen

• Turvallinen yhteiskunta

Toimenpiteet

• Varusmiesten liikuntakoulutus ja fyysinen 
koulutus sekä vapaa-ajan liikunta

• Urheilukoulu, liikunta-aliupseerit sekä kansal-
linen ja kansainvälinen kilpailu- ja valmennus-
toiminta 

• Puolustusvoimien henkilöstöliikunta

• Muu väestön liikunnan ja urheilun edistämi-
nen (puolustusvoimien TYKY-toiminta ja 
maanpuolustusjärjestöjen liikuntatoiminta)

• Liikuntahankkeet ja -tutkimus sekä liikunnan 
täydennyskoulutus

Hallinnonalan intressi liikkumisen ja liikunnan edistämiseen::  
Väestön (etenkin asevelvollisten) fyysisen ja henkisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja 
kehittäminen poikkeusolojen ja rauhanajan tarpeisiin, osana sotilaallisen valmiuden 
suorituskyvyn ylläpitoa.
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vähenevät ja kehon rasvan määrä pienenee etenkin niillä nuorilla, jotka ovat lähtötilanteessa fyysisesti 
passiivisia, heikossa fyysisessä kunnossa ja ylipainoisia.  

Puolustusvoimat uudistaa varusmieskoulutusta Koulutus 2020 -ohjelmalla56. Osana uudistusta varus-
miesten liikuntakoulutuksesta tullaan vähentämään lajikirjoa ja keskittymään varusmiesten kestävyy-
den ja voiman kehittämiseen osana varusmieskoulutusta. 

Varusmiehille tarjotaan myös vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia sekä liikuntavälineitä ja -tiloja. Jokai-
sessa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen varusmiehiä kouluttavassa joukko-osastossa toimii varus-
miestoimikunta, joka järjestää yhdessä Suomen Sotilasurheiluliiton kanssa varusmiesten liikunta- 
kerhotoimintaa (VLK). Vapaaehtoiset liikuntakerhot pyrkivät aktivoimaan varusmiehiä erilaisten liikunta- 
muotojen pariin ja tarjoavat mahdollisuuden tutustua uusiin lajeihin. Toiminnan tarkoituksena on pa-
rantaa varusmiesten viihtyvyyttä ja palvelusmotivaatiota. Kerhotoiminnan edellytyksistä huolehtii 
henkilökunnan keskuudesta nimetty ohjaaja, mutta kerhoissa varusmiehet ohjaavat omaa toimintaan-
sa. Osallistujia voidaan palkita kerhoihin osallistumisesta vapailla (joukko-osastokohtaista).57

Puolustusvoimat myös tukee urheilun ja asepalveluksen yhteensovittamista. Varusmiespalveluksensa 
muualla kuin urheilukoulussa suorittaville urheilijoille voidaan myöntää kilpailu- tai harjoitusvapaata, 
mikäli varusmies kilpailee kansainvälisellä tai kansallisella huipputasolla.

Puolustusvoimat tukee kutsuntaikäisten liikunta-aktiivisuutta myös ennen varusmiespalveluksen alka-
mista. Puolustusvoimat mm. tarjoaa varusmiespalveluksensa aloittaville kunto-ohjelman MarsMars.
fi sovelluksen, jossa voi myös testata oman lähtökuntonsa. Palvelu tarjoaa myös kuvallisia harjoitte-
luohjeita ja harjoitusvideoita. Palvelu on laajennettu myös reserviläisten ja muiden kuntoilijoiden käyt-
töön.58

Varusmiespalveluksen keskeyttämiset ovat olleet lievässä laskussa vuodesta 2008 alkaen. Noin 15 % 
varusmiehistä keskeyttää palveluksen. Puolustusvoimissa on käytössä Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen 
(THL) koordinoima Aikalisä - Time Out! Elämä raiteilleen -yhteistyömalli, joka mahdollistaa aktiivisen 
tuen tarjoamisen nuorille kutsunnoissa ja palveluksen keskeytyessä. Joukko-osastojen sosiaalikuraattori 
tarjoaa tukipalvelua varusmiespalveluksen keskeyttäville nuorille ja tekee halukkaille lähetteen toimin-
nassa mukana olevien kuntien (n. 190 kuntaa) Aikalisä-ohjaajalle. Nuori voi keskustella ohjaajan kanssa 
elämänhallinnan kysymyksistä ja nuori voidaan ohjata esimerkiksi liikuntaneuvontaan

5.2.2.  Urheilukoulutoiminta, liikunta-aliupseerit sekä kansallinen ja kansainvälinen  
 kilpailu- ja valmennustoiminta
Puolustusvoimien urheilukoulu on nuorten huippu-urheilijoiden ja sotilasurheilijoiden valtakunnallinen 
valmennuskeskus, joka palvelee urheilijoita, edustusvalmennusryhmiä sekä toimii ikäluokkansa parhai-
den urheilijoiden varusmiespalveluspaikkana. Urheilukoulun ensisijainen tehtävä on kouluttaa tiedus-
teluryhmiä poikkeusolojen tarpeisiin. Sotilaskoulutuksen lisäksi urheilukoulu mahdollistaa lahjakkaiden 
urheilijoiden systemaattisen valmentautumisen varusmiespalveluksen aikana.59 

Vuodesta 1979 alkaen urheilukoulussa on palvellut 5451 urheilijaa 54:stä eri lajista. Urheilukoulu sijait-
see Kaartin jääkärirykmentissä Santahaminassa, Helsingissä. Lumilajit (pois lukien alppi- ja freestyle-
hiihto) koulutetaan Kainuun prikaatissa. Urheilukoulutoiminta tapahtuu yhteistyössä urheiluakatemioiden 
kanssa.

Puolustusvoimat myös tukee suomalaista huippu-urheilua. Huipputason urheilijoita voidaan nimittää 
määräaikaisiksi liikunta-aliupseereiksi (yhdeksän henkilöä vuonna 2019). Urheilijat valitaan yhteis-

56 www.puolustusvoimat.fi/koulutus2020
57 www.puolustusvoimat.fi/web/varusmiestoimikunnat/etusivu ja www.sotilasurheilu.fi/liikuntakerhot_%28vlk%29
58 www.puolustusvoimat.fi/web/sotilasliikunta/marsmars
59 www.varusmies.fi/erikoisjoukot/urheilukoulu
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toiminnassa Olympiakomitean kanssa. Liikunta-aliupseerit edustavat Puolustusvoimia kotimaisissa ja 
kansainvälisissä sotilaskilpaurheiluissa sekä osallistuvat fyysisen toimintakyvyn koulutukseen ja kehit-
tämiseen tukemalla joukko-osastojen liikuntakoulutusta. Liikunta-aliupseerin tehtävänkuvasta enintään 
kaksi kolmasosaa on valmentautumista ja kilpailemista omassa lajissa.60

Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailu- ja valmennustoiminta tähtää suomalaisen 
sotilaan fyysisen suorituskyvyn sekä sotilastaitojen ylläpitämiseen. Puolustusvoimat ottaa osaa 
kotimaisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin sotilasurheilussa. Puolustusvoimilla on oma valmennus- ja 
kilpaurheilujärjestelmä, mikä mahdollistaa varusmiesten ja henkilökunnan urheilun harrastamisen 
alimmilta tasoilta aina huippu-urheiluun saakka. Puolustusvoimat ylläpitää valmennus- ja kilpailu- 
toimintaansa yhteistyössä Olympiakomitean sekä lajiliittojen kanssa.61 Valmennusryhmissä on mukana 
76 urheilijaa ja 32 valmentajaa/joukkueenjohtoa (2019), jotka toimivat oman toimensa ohella urheilu-
valmennuksessa.

5.2.3.  Puolustusvoimien henkilöstöliikunta 
Puolustusvoimista annetun lain mukaan puolustusvoimien sotilasvirkaan nimitettävältä vaaditaan, että 
hän on terveydeltään ja fyysiseltä kunnoltaan virkaan sopiva. Sotilashenkilöstön lakisääteisenä velvolli-
suutena on ylläpitää tehtäviensä edellyttämää fyysistä kuntoa. Sotilaan kuntoa arvioidaan säännöllises-
ti testien ja terveystarkastuksen perusteella. 

Puolustusvoimat tukee palkatun henkilöstönsä (noin 12 400 henkilöä) liikunnallista elämäntapaa ja 
työkykyä useilla toimenpiteillä. Henkilöstöllä on mahdollisuus liikkua ja hyödyntää puolustusvoimien 
liikuntapalveluita työajalla (ns. viikkoliikuntaoikeus). Puolustusvoimissa on myös käytössä kenttä- 
kelpoisuuden ja fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä, joka sisältää mm. vuosittaiset kestävyys-  
ja lihaskuntotestit sekä kenttäkelpoisuustestit, joiden suorittaminen on pakollista sotilaille. Lisäksi 
puolustusvoimat tukee henkilöstön osallistumista liikuntatapahtumiin ja kilpailutoimintaan sekä tarjoaa 
henkilöstön käyttöön liikuntapaikkoja, -välineitä ja -neuvontapalveluita.

5.2.4.  Muu väestön liikunta ja urheilu 
Puolustusvoimat tekee väestöön (reserviläiset ja muu väestö) suunnattua liikuntakasvatustyötä mo-
nella tasolla. Puolustusvoimat on järjestänyt valtakunnallisia yritysjohdon TYKY -harjoituksia vuodesta 
2001 lähtien ja alueellisia tilaisuuksia vuodesta 2003 lähtien. Tavoitteena on tuoda esiin suomalaisten 
liikunta-aktiivisuuden ja kokonaiskuntoisuuden kehittämisen haasteet sekä keskustella niihin liittyvistä 
ratkaisuista. 

Riittävä liikunta tukee sekä puolustusvoimien reservin että työelämän tarpeita. Reserviläisten riittävä 
kunto tulee esille myös hakiessa henkilöitä kriisinhallintatehtäviin. Reserviläisten yleisiin kelpoisuus- 
ehtoihin osallistumiseksi sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin sisältyy kuntovaatimukset ja -testit.

Puolustusvoimat myös tukee Sotilasurheiluliiton, Reserviläisurheiluliiton sekä muiden järjestöjen toi-
mintaa, jotka tekevät maanpuolustustyötä edistämällä nuorison ja reserviläisten vapaa-ajan liikunta- 
harrastusta sekä fyysistä kuntoa. Puolustusvoimat on tukenut esimerkiksi reserviläisjärjestöjen massa- 
liikuntatapahtumien järjestämistä. Puolustusvoimat on myös kansallisen urheilun suurtapahtuman 
Jukolan ja Venlojen viestin pääyhteistyökumppani. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena 
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen yhteistyöjärjestönä. MPK:n tarkoituksena on maan- 
puolustuksen edistäminen koulutuksen, tiedotuksen ja valistuksen keinoin. MPK:n tehtävistä määritellään 
laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja sen toimintaa ohjaa sekä valvoo puolustusministeriö.62

60 www.puolustusvoimat.fi/web/sotilasliikunta/huippu-urheilu-maaraaikaiset-liikunta-aliupseerit
61 www.puolustusvoimat.fi/web/sotilasliikunta/kilpailut ja Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta.
62 www.mpk.fi/mika-on-mpk/
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MPK vastaa osaltaan reserviläisten tehtäväkohtaisten fyysisten taitojen ja fyysisen kunnon kehittämi-
sestä järjestämällä fyysisen koulutuksen harjoituksia ja liikuntatapahtumia. MPK on myös käynnistänyt 
yhdessä Reserviläisurheiluliiton (RESUL) kanssa vuoden 2018 alussa yhteisen Lisää liikettä -hankkeen 
reserviläisten fyysisen toimintakyvyn sekä tehtäväkohtaisen vaatimustason saavuttamiseksi ja paran-
tamiseksi. Hankkeessa RESUL tuottaa testaukseen liittyvän tietojärjestelmän ja Urheilukoulu kouluttaa 
MPK:n testaajakouluttajat, jotka kouluttavat MPK:n testaajia eri puolilla Suomea toteuttamaan testit.63

Suomen Sotilasurheiluliitto ry on valtakunnallinen liikuntajärjestö, joka tuottaa yhdessä varuskunnissa 
toimivien jäsenseurojensa kanssa vapaa-ajan liikuntapalveluja varusmiesten ja henkilökunnan lisäksi 
mm. henkilökunnan perheille sekä vakinaisesta palveluksesta eronneelle henkilöstölle.64

5.2.5.  Liikuntahankkeet ja -tutkimus sekä täydennyskoulutus
Puolustusministeriön hallinnonalalla tehdään myös liikuntaan, fyysiseen aktiivisuuteen ja urheiluun liit-
tyvää kehittämistyötä ja tutkimusta. Puolustusvoimien tutkimusagenda kuvaa tutkimus- ja kehittämis-
toiminnan painopisteitä. Agenda nostaa esiin kuusi sodankäynnin kehitykselle keskeistä teema-aluetta. 
Yksi teema-alueista on ”ihminen osana järjestelmiä ja joukkoja”, joka sisältää ihmisen toimintakyvyn 
koko laajuudessaan.65

Kehittämishankkeista puolustusvoimat ovat olleet viime vuosina mukana Oulun Diakonissalaitoksen 
Liikuntalääketieteellisen klinikan ja Oulun yliopiston toteuttamassa MOPO-tutkimus- ja kehittämis- 
hankkeessa. MOPO-hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa kutsuntaikäisten elämäntyylistä, hyvin-
voinnista, liikkumisesta, informaatiokäyttäytymisestä ja kunnosta sekä kehittää yhdessä nuorten kanssa 
heille kiinnostavia toimintatapoja hyvinvoinnin edistämiseen.66 Aikaisemmin puolustusvoimat ovat 
toteuttaneet mm. Kunnossa kassulle -hankkeen (2008–2011), Iskussa inttiin -hankkeen (2010–2013) ja 
Potkua liikuntaan -hankkeen (2011–2013). 

Puolustusvoimien liikuntatieteellinen tutkimustoiminta tuottaa vuosittain kansallisia ja kansainvälisiä 
tutkimusraportteja sekä väitöskirjoja. Tutkimusten toimenpidesuositukset pyritään viemään käytän-
töön soveltuvin osin esimerkiksi koulutusta ohjaaviin normeihin ja käytännön koulutukseen. Tutkimusta 
johtaa puolustusvoimien liikuntatieteellinen asiantuntijaryhmä.

Puolustusvoimilla on yhteistoimintaprofessuuri Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksen kans-
sa. Professuurin erityisalueena on sotilaan fyysinen suorituskyky. Alan tutkimuksen päämääränä on 
hankkia uutta tietoa sotilaan fyysisestä toimintakyvystä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimus- 
toiminta tukee liikunnan edistämistä laajasti ja kohdentuu kaikkiin ikäryhmiin. Tutkimustyötä on tehty 
Jyväskylän yliopiston lisäksi yhteistoiminnassa esimerkiksi Työterveyslaitoksen ja UKK-instituutin kans-
sa. Professori antaa myös opetusta upseerien perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksessa Maanpuolustus-
korkeakoululla, joka tarjoaa fyysisen toimintakyvyn perus-, aine- ja syventäviä opintoja osana sotilas-
pedagogiikan opintoja. 

Puolustusvoimat ovat tuottaneet palvelukseen astuvien varusmiesten kuntotilastoja 12 minuutin juoksu- 
testin avulla vuodesta 1975 ja lihaskunnon osalta vuodesta 1982. Testien tulokset kuvaavat melko kat-
tavasti miespuolisen suomalaisväestön kuntotasoa noin 19 vuoden iässä. Kuntotutkimukset tuottavat 
kansanterveydellisesti merkittävää tietoa suomalaisten nuorten miesten kehon koostumuksen sekä 
fyysisen kunnon muutoksista. Lisäksi tietoja on hyödynnetty mm. liikuntakoulutuksen kehittämisessä.67

Varusmiesten lisäksi reserviläisten kuntoa on testattu ja tutkittu säännöllisesti vuosikymmenten ajan. 
Viimeisimmät tutkimukset ovat vuosilta 2008 ja 2015. Vuoden 2015 tutkimuksessa mitattiin ja arvioitiin 

63 www.resul.fi/uutinen/lisaa-liiketta/
64 www.sotilasurheilu.fi/liitto
65 www.puolustusvoimat.fi/web/tutkimus/tutkimuksen-painopisteet
66 www.tuunaamopo.fi/sivu/fi/
67 www.puolustusvoimat.fi/web/sotilasliikunta/varusmiesten-kuntotilastot
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reserviläisten fyysistä kuntoa, terveyttä ja terveystottumuksia sekä arvioitiin niiden riittävyyttä suunni-
teltuihin operatiivisiin tehtäviin. Lisäksi tutkimus tuotti tietoa reserviläisten toimintakyvystä.

Urheilukoulu järjestää liikunta-alan täydennyskoulutusta puolustusvoimien vakinaiselle henkilökunnalle. 
Eri lajien ja toimintojen kursseille osallistuu vuosittain noin 100 henkilöä.

5.3.  RESURSSIT, LAINSÄÄDÄNTÖ JA MITTARIT

Arvioituja suoria panostuksia liikkumisen ja liikunnan edistämiseen                 
•	 Noin 60 pää- tai sivutoimista liikunta-alan työntekijää sekä noin 35 henkilöä Urheilukoulussa, yhteensä noin 

5 000 000 €
•	 Kv. kilpailu- ja valmennustoiminta sekä kilpailujen järjestäminen, 700 000 €
•	 Urheilukoulun valmennustoiminta, 360 000 €
•	 Sotilaiden SM-kilpailut, 70 000 €

Arvioituja välillisiä panostuksia liikkumisen ja liikunnan edistämiseen
•	 Lisäksi on monia liikuntaan ja urheiluun liittyviä kustannuksia, joita ei voida arvioida, kuten varuskuntien 

liikuntapaikat ja niiden käyttökustannukset, joukko-osastojen hankinnat ja valmennustoiminta sekä 
henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen (liikunnan osuus). 

Keskeinen lainsäädäntö
•	 Laki puolustusvoimista
•	 Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista
•	 Asevelvollisuuslaki
•	 Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta
•	 Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta
•	 Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen 

ehdoista

Keskeisiä mittareita
•	 Varusmiesten kuntotestien tulokset, lihaskunto- ja juoksutesti (Puolustusvoimat)
•	 Liikunnan määrä osana koulutusta (Puolustusvoimat)
•	 Varusmiespalveluksen keskeyttäneiden määrä, perusteena fyysinen kunto (Puolustusvoimat)
•	 Varusmiesten liikuntakerhojen määrä sekä osallistujien/kirjattujen suoritusten määrä (Suomen 

sotilasurheiluliitto)
•	 Liikunta-alan työntekijöiden määrä (Puolustusvoimat)
•	 Varusmiespalveluksensa urheilukoulussa suorittaneiden määrä (Puolustusvoimat)
•	 Valmennusryhmissä urheilevien määrä (Puolustusvoimat)
•	 Henkilöstön kuntotestien tulokset (Puolustusvoimat)
•	 Kenttäkelpoisuustestien tulokset (Puolustusvoimat)
•	 Tehtäväkohtaisten suorituskykyvaatimusten täyttäminen (Puolustusvoimat) 
•	 Henkilöstön viikkoliikuntaoikeuden käyttö (Puolustusvoimat)
•	 Reservilaisten kuntotestien tulokset (Maanpuolustuskoulutusyhdistys/ Reserviläisurheiluliitto)
•	 Reserviläisille ja muulle väestölle järjestettyjen liikuntapalveluiden määrä (Maanpuolustuskoulutusyhdistys/

Reserviläisurheiluliitto)
•	 Liikuntaan liittyvien tutkimusten määrä (Puolustusvoimat)
•	 Liikunta-alan täydennyskoulutuksiin osallistuneiden henkilöiden määrä (Puolustusvoimat)
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5.4.  ANALYYSI JA KESKEISIÄ KEHITTÄMISKOHTEITA

Liikunnan ja urheilun edistäminen ovat keskeinen osa puolustusministeriön (PLM) ja sen hallinnonalan 
toimintaa. Liikunnan ja urheilun avulla ylläpidetään ja kehitetään fyysistä ja henkistä toimintakykyä 
osana sotilaal lisen valmiuden suorituskyvyn ylläpitoa. PLM on ainoa hallinnonala, jolta löytyy oma 
liikuntastrategia (Puolustusvoimien liikuntastrategia). Se on myös OKM:n lisäksi ainoa hallinnonala, 
jonka intressiin kuu luu selkeästi kilpa- ja huippu-urheilun edistäminen. 

Puolustusministeriön hallinnonalan liikunnan ja urheilun edistämistoiminta on laajaa ja monipuolista 
aina varusmiesten liikuntakoulutuksesta ja väestön liikunnan edistämisestä kilpa- ja huippu-urheilun 
edistämiseen asti. Puolustusvoimat tekee myös liikuntaan liittyvää koulutustyötä, tutkimusta ja tuottaa 
tietoa väestön kuntotasosta. 

Puolustusministeriö ja etenkin puolustusvoimat ovat verkostoituneet muiden hallinnonalojen sekä 
liikunta-alan toimijoiden kanssa liikunnan edistämiseksi. Tätä yhteistyötä on syytä entisestään kehittää 
ja syventää, jotta esimerkiksi kutsuntaikäisten liikunta-aktiivisuuteen ja kuntotasoon voidaan vaikuttaa 
ennen varusmiespalveluksen alkamista. Kutsunnoissa tavoitetaan iso osa nuoria ja näitä kohtaamisia 
voitaisiin hyödyntää yhä paremmin elintapojen puheeksi ottamiseen sekä mahdollisten tukitoimien 
tarjoamiseen. Myös varusmiespalveluksen aikana on syytä tukea monipuolisia matalankynnyksen 
liikuntamahdollisuuksilla, jotta yhä useampi varusmies liikkuisi vapaa-ajallaan.

Myös reserviläisten fyysisen toimintakyvyn ylläpito ja kehittäminen vaatii laaja-alaista yhteistyötä eri 
toimijoiden kanssa, jotta edesautetaan mahdollisimman monen selviytymistä sodan ajan tehtävästään. 
Liikunnan puheeksi ottaminen ja liikuntaneuvonta osana kertausharjoituksia tai muita tapahtumia voisi 
olla yksi hyvä keino puolustusvoimille vaikuttaa reserviläisten liikkumistottumuksiin. 

Puolustusministeriön hallinnonalan liikunnan edistämistoiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta vä-
hentää se, että puolustusvoimat tavoittaa pääosin miehet ja toiminnan ulkopuolelle jäävät ne henkilöt, 
jotka hyötyisivät terveytensä ja toimintakykynsä kannalta todennäköisesti eniten liikuntakoulutuksesta 
ja fyysisestä koulutuksesta. Suurin osa näistä henkilöistä ei välttämättä tule edes kutsuntoihin tai jos 
tulevat, heidät katsotaan palvelukseen soveltumattomiksi.

Puolustusvoimat tuottaa jo nyt arvokasta tietoa esimerkiksi eri ikäluokkien kuntotasosta. Jatkossa 
puolustusvoimien olisi hyvä kehittää myös tietopohjaa reservin kuntotasosta. Toistaiseksi reserviläisten 
kuntotasosta ei ole riittävää tietoa, jotta voitaisiin esimerkiksi arvioida, miten reservi pystyy suoriutu-
maan sodan ajan tehtävistään.



Valtiovarainministeriö (VM)6
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VALTIOVARAINMINISTERIÖ (VM)6
6.1.  PERUSTIEDOT JA KOSKETUSPINTA LIIKUNTAAN

Vastuulla:  
(1) Talouspolitiikka, (2) verotus, (3) rahoitusmarkkinat, (4) hallintopolitiikka, (5) kunta-asiat,  
(6) julkisen hallinnon ICT ja (7) valtio työnantajana.

Talous:  
17,3 mrd. € / 31 % valtion talousarviosta (2018).

Henkilöstö:  
Ministeriössä noin 360 työntekijää, koko hallinnonalalla noin 12 100 työntekijää (2019).

Organisaatio:

Hallinnonalan virastot ja muut toimijat:  
Aluehallintovirastot, maistraatit, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Valtiokonttori, Tilastokeskus, 
Väestörekisterikeskus sekä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, Senaatti-kiinteistöt, 
HAUS kehittämiskeskus, Hansel, Valtion eläkerahasto, Kuntien eläkevakuutus ja Kuntien takauskeskus.
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6.2.  KESKEISET LIIKKUMISTA JA LIIKUNTAA EDISTÄVÄT TOIMENPITEET

6.2.1.  Liikunnan ja urheilun verotus
Valtiovarainministeriö valmistelee verolait, joissa säädetään verotuksesta. Verovelvollisia ovat kaikki 
Suomessa asuvat henkilöt ja taloudellista toimintaa harjoittavat yhteisöt ja yritykset, kuten liikuntaa ja 
urheilua edistävät yhteisöt ja yritykset.68 Veronsaajia ovat mm. valtio ja kunnat. Toisin kuin valtio, kun-
nat rahoittavat merkittävän osan liikuntapalveluista saamillaan verotuloilla. Toisaalta virkistys-, liikun-
ta-, ja urheilupalvelut myös tuottavat merkittävän määrän verotuloja niin valtiolle kuin kunnille. Liikunta-
sektori oli Suomessa arvonlisäyksellä ja BKT:lla mitattuna 50. sijalla 135 suurimman alan joukossa69.

Verotusjärjestelmään kuuluvat verotuet, jotka ovat verohuojennuksia. Verotukien tarkoituksena on 
tukea jotakin verovelvollisryhmää. Tukien tavoitteena on edistää kasvua ja työllisyyttä.70 Verotuissa on 
paljon liikkumiseen, liikuntaan ja urheiluun liittyviä merkittäviä tukia. 

Tuloverolakiin ja tuloverotukseen liittyy yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennus. Tuloverolain 
mukaan yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää mm. urheiluseuraa ja siihen rinnastettavaa vapaa- 
ehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa edistävää yhdistystä. Yleis- 
hyödyllisen yhteisön verotus on monissa kohdin alhaisempi kuin muiden yhteisöjen. 

Tuloverolakiin liittyy myös urheilutulon jaksottamisen mahdollisuus. Urheilijalla on oikeus jaksottaa 
rahastojen avulla urheilusta saamiaan tuloja, mikä vähentää tuloihin kohdistuvaa verotusta. Lisäksi osa 
liikunta-alan ammattilaisten ja urheilijoiden ammatinharjoittamisessa syntyneistä kuluista on vähennys-
kelpoisia verotuksessa. Myös työnantajan tarjoama virkistys- ja harrastustoiminta ja omaehtoisen 
liikuntatoiminnan tukeminen on säädetty tietyin edellytyksin verovapaaksi eduksi.

Arvonlisäverotuksen (alv.) osalta liikkumiseen ja liikuntaan liittyy virkistys- ja urheilupalveluiden alen-
nettu arvonlisäverokanta (10 %). Liikunta-alan arvonlisäverokäytäntö kuitenkin vaihtelee eri palve-

68 www.vm.fi/verotus/verotusjarjestelma
69 Gholamzadeh Fasandoz, Hamid: Sport as an industry in Finland. Exploring the economic significance, contributions, and 

development of the sport sector as an industry. University of Jyväskylä, 2016.
70 www.vm.fi/verotus/verotusjarjestelma

Kosketuspinta liikuntaan:

Tavoitteet

• Työllisyyden ja tuottavuuden kasvu  

• Asiakaslähtöiset ja tulokselliset julkiset 
palvelut

• Julkisen talouden kestävyys

• Kansainvälinen vaikuttaminen ja menestyvä 
Eurooppaa

Toimenpiteet

• Liikuntaa ja urheilua tukeva verotus

• Liikkumisen ja liikunnan edistäminen osana 
kuntien peruspalveluita

• Kestävä talouspolitiikka mahdollistamassa 
liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämisen

Hallinnonalan intressi liikkumisen ja liikunnan edistämiseen:  
Kestävän julkisen talouden turvaaminen.
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luiden välillä. Esimerkiksi ryhmäliikuntatunnit ja kuntosalikortit kuuluvat alennetun 10 % alv:n piiriin, 
mutta personal training -palvelut kuuluvat alv. 24 %:n piiriin.71 

6.2.2.  Liikkuminen ja liikunta osana kuntien peruspalveluita
Kunnat ovat merkittäviä liikkumisen ja liikunnan edistäjiä Suomessa. Valtiovarainministeriön (VM) tehtä-
vänä on huolehtia kuntia yleisesti koskevan lainsäädännön ja hallinnon kehittämisestä valtionhallinnossa. 
Ministeriön vastuulla ovat myös peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä, kuntatalouden laskenta- ja 
analysointitehtävät sekä valtion ja kuntien yhteistyön edistäminen. Lisäksi VM vastaa kunnallisista vero-
kysymyksistä.72

Kuntien toimintaa ohjaavat yleinen kuntalainsäädäntö ja eri hallinnonaloja koskevat lait. Nykyisen 
kuntalain mukaan kuntien tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjes-
tää asukkailleen palvelut (kuten liikuntapalvelut) taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestä-
vällä tavalla.

Kuntien rahoitusjärjestelmä koostuu kuntien omista tuloista ja valtion rahoituksesta. Tärkeimpiä tulo- 
lähteitä ovat verotulot ja valtionosuudet. Valtionosuudet muodostavat suunnilleen neljäsosan kuntien 
tulorahoituksesta.73 Keskeisin osa valtionosuusjärjestelmää on peruspalveluiden valtionosuus, jota  
myönnettiin kunnille noin 8,5 miljardia euroa vuonna 2018. Laskennallinen peruspalvelujen valtion- 
osuus perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja olosuhdetekijöihin. 

Peruspalvelujen valtionosuus kattaa sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen (päivähoito), esi- 
ja perusopetuksen, kirjastot, yleisen kulttuuritoimen sekä taiteen perusopetuksen (asukasperusteinen). 
Peruspalveluiden valtionosuudella tuetaan osaltaan ja vähintäänkin välillisesti liikuntaa muun muassa 
kuntien järjestämän perusopetuksen (liikunnanopetus), terveydenhuollon (mm. liikuntaneuvonta) ja 
kuntoutuksen (mm. liikunnallinen kuntoutus) osalta. 

Valtiovarainministeriö seuraa ja arvioi kuntatalouden tilaa. Peruspalvelujen saatavuutta ja kustannuksia 
-kuntakortissa tarkastellaan ja vertaillaan palveluja kuvaavilla keskeisillä tunnusluvuilla kunnittain, kunta-
kokoryhmittäin, maakunnittain ja koko maan tasolla. Liikuntapalveluista seurataan liikunnan ja ulkoilun 
käyttökustannuksia asukasta kohden.74 

 

6.2.3.  Talouspolitiikka

Valtiovarainministeriössä valmistellaan ja toteutetaan hallituksen talouspolitiikkaa. Tavoitteena on 
edistää kestävää, työllisyyttä tukevaa talouskasvua ja vähentää julkisentalouden velkaantumista. Tar-
koituksena on rakentaa talouden ja hyvinvoinnin vakaa perusta tuleville sukupolville. Valtaosa valtion- 
hallinnon liikunnan ja urheilun määrärahoista koostuu veikkausvoittovaroista, mutta kestävä talous- 
politiikka mahdollistaa liikkumisen ja liikunnan edistämisen myös osana muiden hallinnonalojen ja kun-
tien toimintaa sekä tarjoaa kotitalouksille mahdollisuudet panostaa liikuntaan.

Valtioneuvoston talouspolitiikan toteumista arvioi mm. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV). VTV:n 
tehtävänä on mm. tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä varmistaa, että val-
tion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi. Osana tarkastus-
tehtävää VTV on tarkastanut myös liikuntaan ja urheiluun liittyvää valtion rahoitusta.

Vuonna 2012 VTV tarkasti opetus- ja kulttuuriministeriön veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 
myönnettyjä harkinnanvaraisia valtionavustuksia urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja 

71 www.talousverkko.fi/liikunnan-alan-arvonlisaverotus-ja-vahennysoikeudet/
72 www.vm.fi/kunta
73 www.vm.fi/valtionosuudet-ja-kotikuntakorvaukset
74 www.vm.fi/peruspalvelujen-saatavuus-ja-kustannukset-kuntakortti
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nuorisotyön edistämiseen75. Vuonna 2015 VTV teki asiasta vielä jälkiseurannan, jossa selvitettiin, mihin 
toimenpiteisiin OKM on ryhtynyt tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta76. Vuonna 
2016 VTV tarkasti opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausjärjestelmää. Tarkastelussa oli mukana yhtenä 
osa-alueena myös ministeriön liikuntahallinto77. 

6.3.  RESURSSIT, LAINSÄÄNDÄNTÖ JA MITTARIT

Arvioituja suoria panostuksia liikkumiseen ja liikuntaan 
•	 Ei suoria panostuksia liikkumisen ja liikunnan edistämiseen.

Arvioituja välillisiä panostuksia liikkumiseen ja liikuntaan 
•	 Liikkumisen ja liikunnan edistäminen osana valtionosuuksia ja määrärahoja, kuten peruspalveluiden 

valtionosuutta, 8,5 mrd. euroa (2018) 

Keskeinen lainsäädäntö
•	 Kuntalaki
•	 Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
•	 Tuloverolaki
•	 Arvonlisäverolaki

Keskeisiä mittareita
•	 Kuntien liikunnan ja ulkoilun käyttökustannukset asukasta kohden

6.3.  ANALYYSI JA KESKEISIÄ KEHITTÄMISKOHTEITA 

Valtiovarainministeriön (VM) toimenpiteet luovat mahdollisuuksia liikkumiselle, liikunnalle ja urheilulle 
verotuksen, kuntien peruspalveluiden ja talouspolitiikan avulla. Liikkumisen ja liikunnan kannalta kes-
keinen kysymys on, miten kotitalouksien sekä julkisen sektorin, erityisesti kuntien talous tulee kehitty-
mään tulevina vuosina. 

Kuntien osalta tilanne on huolestuttava, sillä kuntatalous näyttää vuoden 2018 tilinpäätösarvioiden va-
lossa synkältä: Kaksi kolmesta kunnasta teki negatiivisen tuloksen.78 Kuntatalous ratkaisee pitkälti sen, 
kuinka laajoja liikuntapalveluita kunnat pystyvät tarjoamaan, miten ne pystyvät investoimaan liikunta-
paikkoihin tai miten ne tukevat paikallisia liikuntaa edistäviä yhdistyksiä. 

Julkista taloutta horjuttaa väestön ikääntymisen aiheuttama kestävyysongelma, jota ei ole vielä saatu 
ratkaistua. Ikääntyvän väestön määrän kasvu lisää erityisesti terveydenhuolto- ja hoivamenoja. Terveyden- 
huollon suorien kustannusten on arvioitu kasvavan 58 % vuoteen 2040 mennessä vuoden 2014 kustan-
nuksiin verrattuna.79 Sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta voidaan vähentää panostamalla ennalta- 
ehkäisevään toimintaan. Liikunnan asemaa kunnallisena peruspalveluna sekä välineenä sosiaali- ja  
terveyspalveluissa tulee entisestään vahvistaa.

Toteutuessaan maakuntapohjainen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote-uudistus) tulee muut-
tamaan merkittävästi kuntien tehtäväkenttää ja taloutta. Uudistuksen myötä kunnan elinvoima-, sivis-
tys- ja hyvinvointirooli korostuu. Kunnilla ei ole tulevaisuudessa enää lakisääteisiä tehtäviä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisessä, mutta kuntien perustehtävinä säilyvät väestön hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen sekä terveyserojen kaventaminen. Kuntalaisten hyvinvointi on jatkossakin yh-

75 Avustukset veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön 
edistämiseen. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 14/2012.

76 Jälkiseurantaraportti. Valtiontalouden tarkastusvirasto 9.12.2015.
77 Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausjärjestelmä. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 4/2016.
78 Kuntaliiton tiedote 13.2.2019: Kuntatalous ajautui kriisiin: Kaksi kolmesta kunnasta teki negatiivisen tuloksen.
79 Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020–2023. Valtioneuvosto 4.4.2019.
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teydessä mm. kunnan koulutus- ja liikuntapalveluihin, kaavoitukseen ja liikennejärjestelyihin.80 Sote- ja 
maakuntauudistuksen toteutuessa kunnalliseen päätöksentekoon tulee tilaa liikkumisen ja liikunnan 
edistämiseen.

Valtion liikuntamäärärahojen osalta keskeinen kysymys liittyy liikunnan budjettirahoituksen lisäämiseen 
2020-luvulla. Valtion rahoitus liikuntaan perustuu rahapelitoiminnan tuottoihin. Kaikista toimialoista 
liikunta on eniten (käytännössä kokonaan) riippuvainen rahapelitoiminnan tuotoista. Veikkauksen tuotto- 
ennusteen lasku tulee vaikuttamaan vähentävästi liikunnan rahoitukseen. 

Riittämätön fyysinen aktiivisuus on tunnistettu merkittäväksi yhteiskunnalliseksi haasteeksi, joka kas-
vattaa julkisen talouden kustannuksia. Määrärahoja liikkumisen ja liikunnan lisäämiseen tulee jatkossa 
osoittaa enemmän myös valtion budjettivaroista. Antti Rinteen hallitusohjelman mukaan vähenevät 
määrärahat kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoiminnan osalta kompensoidaan esimerkiksi siirtämällä 
kuntien liikunta- ja nuorisotoiminnan valtionosuuksia asteittain maksettavaksi budjettivaroista81. Lisäksi 
tulee vahvistaa liikkumisen edistämisen poikkihallinnollista rahoitusta. Nykyiset budjettimenettelyt ja 
toimintatavat eivät kykene riittävästi vastaamaan eri hallinnonaloja läpäiseviin merkittäviin yhteis-
kunnallisiin haasteisiin. 

Nykyinen veropolitiikkaa tunnistaa osaltaan liikunnan yhteiskunnallisen merkityksen ja erityispiirteet, 
minkä myötä liikunta on monessa kohdin verotuksellisesti hyvässä asemassa (esimerkiksi liikuntaa ja 
urheilua edistävien yhteisöjen veronhuojennukset, virkistys- ja urheilupalveluiden alennettu arvon-
lisäverokanta sekä urheilijoiden tulojen jaksottaminen). Tosin verotukseen liittyy myös kehitettävää 
liikunnan näkökulmasta. 

Keskeisin ongelma verotuksessa liittyy liikunta-alan yritystoiminnan vaihtelevaan arvonlisävero- 
käytäntöön. Arvonlisäverokantoja tulee kehittää niin, että nollaveroluokkaan kuuluvien terveys- ja 
hyvinvointipalveluiden lisäksi käytössä olisi vain yksi kaikki liikuntapalvelut kattava arvonlisäverokanta, 
jonka taso olisi liikuntaharrastusta kannustava82. Veropolitiikkaa tulee myös kauttaaltaan kehittää fyy-
sistä aktiivisuutta ja liikuntaa tukevaksi. Verotuksella on puututtu perinteisesti hyvinvointiin haitallisesti 
vaikuttavaan toimintaan, mutta verotuksella voitaisiin myös kannustaa entistä enemmän hyvinvointia 
edistävään toimintaan, kuten kestävään (työmatka-)liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen.

80 Tulevaisuuden kunta – asiantuntijaryhmän muistio sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista kuntiin. Valtiovarainminis-
teriön julkaisu – 11a/2017.

81 Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019 Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekolo-
gisesti kestävä yhteiskunta.

82 Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta.
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7.1.  PERUSTIEDOT JA KOSKETUSPINTA LIIKUNTAAN

Vastuulla:  
Varhaiskasvatus, koulutus, opintotuki, tiede, taide ja kulttuuri, tekijänoikeus, liikunta, nuorisotyö,  
kirjastot ja kirkollisasiat.

Talous:  
6,69 mrd. € / 12 % valtion talousarviosta (2018).

Henkilöstö:  
Ministeriössä noin 260 työntekijää, koko hallinnonalalla noin 2500 työntekijää.

Organisaatio: 

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ7

Hallinnonalan virastoja ja muita toimijoita:  
Kansallisarkisto, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Kotimaisten kielten keskus, Museovirasto,  
Näkövammaisten kirjasto, Opetushallitus ja sen erillisyksikköinä Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 
ja ylioppilastutkintolautakunta sekä toimialaan kuuluvat valtion oppilaitokset, Opintotuen muutoksen-
hakulautakunta, Suomen Akatemia, Suomenlinnan hoitokunta, Taiteen edistämiskeskus, taideneuvosto, 
valtion taidetoimikunnat ja alueelliset taidetoimikunnat sekä aluehallintovirastot (AVI) ja elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) sivistystoimen tehtävissä.

6.6.2019

Kansliapäällikkö
Esikunta

Varhaiskasvatuksen, 
perusopetuksen ja 
vapaan sivistystyön 
osasto

Ylijohtaja

Strategisen ohjauksen 
vastuualue

Koulutuksen ja 
kasvatuksen vastuualue

Sisäinen tarkastus

Kulttuuri- ja 
taidepolitiikan 
osasto

Ylijohtaja

Strategisen ohjauksen
vastuualue

Taiteen ja kulttuuri-
perinnön vastuualue

Tekijänoikeuden ja 
audiovisuaalisen 
kulttuurin vastuualue

Nuoriso- ja 
liikuntapolitiikan 
osasto

Ylijohtaja

Strategia- ja 
ohjausryhmä

Nuorisotyön ja 
-politiikan vastuualue

Liikunnan vastuualue

Ammatillisen 
koulutuksen 
osasto

Ylijohtaja

Opetusministeri
Valtiosihteeri

Tiede- ja kulttuuriministeri
Valtiosihteeri

Hallintoyksikkö

Talousyksikkö

Viestintäyksikkö

Kansainvälisten asiain 
sihteeristö

Korkeakoulu- ja 
tiedepolitiikan sekä 
lukiokoulutuksen 
osasto

Ylijohtaja

Osaston päällikön 
esikunta

Korkeakoulupolitiikan 
vastuualue

Tiedepolitiikan vastuualue

Lukiokoulutuksen 
ja opettajankoulutuksen 
vastuualue



53

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä ja sen hallinnonalalla on tai on ollut useita liikkumiseen ja liikuntaan 
liittyviä strategioita ja muita asiakirjoja, kuten Harrastamisen strategia (2019), Liikunnan tiedolla joh-
tamisen suunta-asiakirja 2020–2024 (2018), Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta (2018), Jo-
kaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus mieleiseen harrastukseen (2017), Valtakunnallinen nuorisotyön 
ja -politiikan ohjelma 2017–2019, Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa – painopisteenä harrasta-
misen hinta (2016) ja Liikuntapaikkarakentamisen Suunta -asiakirja (2014).

7.2.  KESKEISET LIIKKUMISTA JA LIIKUNTAA EDISTÄVÄT TOIMENPITEET

7.2.1.  Liikuntapolitiikan yleinen johto, yhteensovittaminen ja kehittäminen sekä yleisten  
 edellytysten luominen valtionhallinnossa 
Liikuntalain (390/2015) mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa liikuntapolitiikan yleisestä 
johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä sekä liikunnan yleisten edellytysten luomisesta 
valtionhallinnossa. Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapolitiikan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 
tavoitteet ovat: 1. Liikunnallinen elämäntapa yleistyy, 2. Liikunta on yhdenvertaisesti saavutettavissa ja 
3. Liikunta ja urheilu lisäävät osallistumista.83

Liikuntatoimesta vastaa OKM:ssä liikunnan vastuualue, jonka toimenpiteet voidaan jakaa koko väestön 

83 Liikuntalaki ja valtion talousarvioesitys 2019.

Kosketuspinta liikuntaan:

Tavoitteet

• Kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat

• Luova, tutkiva ja vastuullinen toiminta uudis-
taa yhteiskuntaa

• Merkityksellisen elämän edellytykset 
turvataan yhdenvertaisesti

Toimenpiteet

• Liikuntapolitiikan yleinen johto, yhteenso-
vittaminen ja kehittäminen sekä yleisten 
edellytysten luominen valtionhallinnossa 
(kunnat, kansalaistoiminta, liikuntapaikkar-
akentaminen, koulutuskeskukset, tutkimus ja 
alan yhteisöt, huippu-urheilu, liikunnallinen 
elämäntapa, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 
sekä kansainvälinen toiminta)

• Liikkumisen edistäminen ja liikunta osana var-
haiskasvatusta ja yleissivistävää, ammatillista 
ja korkea-asteen koulutusta sekä tutkimusta, 
opiskelijaliikunta

• Liikkumisen edistäminen osana nuorisotyötä

• Luovien ja ilmaisullisten liikuntalajien, kuten 
sirkus, tanssi, parkour edistäminen

• Liikunta- ja urheilutiedon välittäminen kirjas-
toissa

Hallinnonalan intressi liikkumisen ja liikunnan edistämiseen: 
Liikunnan itseisarvo ja välinearvo kasvatuksen, oppimisen ja osallisuuden tukena, liikun-
ta ja urheilu osana merkityksellistä elämää. 
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liikunnan, liikunnan yhdenvertaisen saavutettavuuden, liikuntaan ja urheiluun osallistumisen sekä 
liikunnan osaamisen ja tietopohjan edistämiseen. 

Aluetasolla liikuntatoimesta vastaavat aluehallintovirastot, joiden liikuntatoimen tavoitteena on 
alueellisesti edistää väestön liikunnallista elämäntapaa, hyvinvointia, terveyttä sekä työ- ja toiminta-
kykyä elämänkaaren eri vaiheissa. Alueellisen liikuntatoimen keskeisiä tehtäviä ovat mm. liikuntapaikka-
rakentamisen ohjaus ja tukeminen, liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämishankkeiden tuke-
minen, valtakunnallisten ohjelmien alueellinen toteuttaminen sekä koulutus ja informaatio-ohjaus.84

Koko väestön liikunnan edistäminen

Koko väestön liikunnan edistämiseen sisältyvät väestön liikunnallisen elämäntavan edistäminen ja 
valtionosuudet kuntien toimintaan. Valtion liikuntapolitiikan keskeinen tavoite on väestön toiminta-
kyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla. OKM ja sosiaali- ja terveysministeriö 
(STM) julkaisivat vuonna 2013 ”Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä 
ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 (ks. kappale 11.2.1), jotka kohdistuvat kaikkiin ikäryhmiin. 
Linjauksia on toteutettu linjauksille laaditun toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. 

OKM rahoittaa liikunnallista elämäntapaa edistäviä organisaatioita yleisavustuksin, eri ikäryhmiin kohdis-
tuvia valtakunnallisia liikunnanedistämisohjelmia ja Liikunnallisen elämäntavan kehittämishankkeita. 
Kehittämisavustuksia voi hakea valtakunnallisiin, alueellisiin ja paikallisiin terveyttä ja hyvinvointia edis-
täviin liikuntahankkeisiin koko elämänkulussa ja kaikissa ikäryhmissä. Yhteensä liikunnallisen elämän-
tavan hankkeisiin ja valtakunnallisiin ohjelmiin (alla) kohdennettiin 8,7 miljoonaa euroa (2019).

Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä kaikissa perus- 
kouluissa. Ohjelma käynnistyi pilottihankevaiheella (2010–2012), tuli osaksi Jyrki Kataisen hallituksen 
ohjelmaa (2012–2015) ja laajentui vielä myöhemmin yhdeksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista 
(2015–2019). Ohjelmaan osallistuvia kouluja tuetaan alueellisilla ja valtakunnallisilla verkostoilla, joihin 
kuuluu useita erilaisia lasten ja nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneita toimijoita. Kunnille ja yksityisille 
koulutuksen järjestäjille on myös myönnetty Liikkuva koulu -valtionavustusta. Ohjelmaa rahoittaa OKM 
ja se toteutetaan laaja-alaisessa yhteistyössä Opetushallituksen, eri ministeriöiden, aluehallinto- 
viranomaisten ja järjestöjen kesken. Ohjelman käytännön toteutuksesta ja koordinoinnista vastaa Lii-
kunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.85

Osaksi Liikkuva koulu -ohjelmaa siirrettiin Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma vuonna 2017. Valtakunnallisen 
ohjelman päämääränä on, että liikunnallinen toimintakulttuuri toteutuu jokaisessa varhaiskasvatuksen 
yksikössä. Ohjelma tarjoaa varhaiskasvattajille välineitä lasten liikkumisen lisäämiseen sekä oman työn 
kehittämiseen VASU2018 sekä varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten pohjalta. Kuntien osal-
listumista ohjelmaan on myös tuettu vuosittain omalla avustuksella. Lisäksi liikuntapaikkarakentamisen 
avustuksia on nykyisin mahdollista hakea myös päiväkotien piha-alueiden kunnostamiseen.86

OKM on myös julkaissut vuonna 2016 Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä – Varhaisvuosien fyysisen 
aktiivisuuden suositukset. Suositukset antavat ohjeita alle kahdeksanvuotiaiden lasten fyysisen aktii-
visuuden määrästä ja laadusta, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön rooleista sekä ohjatun 
liikunnan ja liikuntakasvatuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta osana varhaiskasvatusta.87

Liikkuva koulu on laajentunut myös toiselle asteelle ja korkeakouluihin Liikkuva opiskelu -toiminnan 
myötä. Ohjelman tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä kehittämällä 
aktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa, lisäämällä opiskelupäiviin liikettä ja liikkumisen 
mahdollisuuksia sekä lisäämällä eri toimijoiden yhteistyötä. Lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjes-

84 Aluehallintoviraston internetsivut, www.avi.fi/web/avi/liikunta
85 Liikkuva koulu -ohjelman internetsivut, www.liikkuvakoulu.fi.
86 Ilo kasvaa liikkuen ohjelman internetsivut, www.ilokasvaaliikkuen.fi.
87 Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä – Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset (opetus- ja kulttuuriministeriön julkai-

suja 2016:21). 
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täjille (kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset koulutuksen järjestäjät) on myönnetty Liikkuva opiskelu 
-avustuksia ohjelman toimenpanemiseksi.88

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma on vuonna 1995 käynnistynyt valtakunnallinen toimintaohjelma, 
jonka tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten 
sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyt-
tä ja hyvinvointia. KKI-ohjelma mm. luo, ylläpitää ja kehittää terveysliikuntaa edistäviä verkostoja sekä 
vastaa liikunnallisen elämäntavan avustusten seurannasta aikuisväestön osalta. Ohjelmaa rahoittaa 
nykyisin OKM, mutta ohjelmassa ovat mukana myös sosiaali- ja terveysministeriö, liikenne- ja viestintä- 
ministeriö, ympäristöministeriö, Metsähallitus sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Ohjelman toteuttami-
sesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.89

Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelman päämääränä on edistää kotona asuvien, 
toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveys-
liikunnan avulla. Vuonna 2005 käynnistyneen ohjelman tavoitteeseen edetään kehittämällä ja lisäämäl-
lä iäkkäille tarkoitettua, liikuntaneuvontaa, lihasvoima- ja tasapainosisältöistä ohjattua liikuntaa sekä 
arkiliikunnan mahdollisuuksia ja ulkoilua. Toimintaa järjestetään ottamalla kunnissa käyttöön Voimaa 
vanhuuteen -ohjelmassa kehitettyjä hyviä toimintatapoja.

Liikkeellä voimaa vuosiin -toimenpideohjelman päämääränä on edistää verkostotyön avulla liian vä-
hän liikkuvien ikäihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia liikkua suositusten mukaisesti. Verkoston toi-
mijoita kannustetaan konkreettisiin tekoihin, poikkisektoriseen yhteistyöhön ja hyvien terveysliikunnan 
toimintatapojen kokeiluihin verkoston tavoitteiden suuntaisesti. Valtakunnallisia Voimaa vanhuuteen- 
ja Liikkeellä voimaa vuosiin -ohjelmia koordinoi Ikäinstituutti, ja niitä tukevat niin STM kuin OKM.90

Kunnat ovat merkittäviä liikuntapalvelujen tuottajia ja liikunnan toimintaedellytysten luojia Suomes-
sa. Kuntien tehtävät liikunnan edellytysten luomisessa on määritelty liikuntalaissa (390/2015), jonka 
mukaan yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. Tämä tarkoittaa 
liikuntapalvelujen järjestämistä erityisryhmät huomioon ottaen, kansalaistoiminnan tukemista sekä 
liikuntapaikkojen rakentamista ja ylläpitämistä.

OKM myöntää kunnille valtionosuutta liikuntatoiminnan käyttökustannuksiin kunnan asukasmäärään 
ja valtion talousarviossa määriteltyyn asukaskohtaiseen yksikköhintaan perustuen. Vuodesta 2009 
yksikköhinta on ollut 12,00 euroa. Vuonna 2019 valtionosuutta myönnettiin yhteensä 19,6 miljoonaa 
euroa vajaalle 300 kunnalle. Valtionosuudet kattavat keskimäärin vain muutamia prosentteja kuntien 
liikuntatoiminnan käyttökustannuksista, mutta osuus vaihtelee kuntakohtaisesti.91

OKM myös koordinoi Suurimmat kunnat 15+ verkoston työtä. Verkostoon kuuluvat asukasluvultaan 
Suomen 15 suurimman kunnan liikuntaviranhaltijat sekä kunkin aluehallintoviraston liikuntatoimen 
edustajat. Verkosto käsittelee liikuntatoimen ajankohtaisia asioita.

Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus

Liikunnan yhdenvertaista saavutettavuutta OKM edistää mm. avustamalla laadukkaiden ja laajoille 
käyttäjäryhmille suunnattujen liikuntapaikkojen rakentamista ja peruskorjaamista sekä avustamalla 
liikunnan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistäviä hankkeita.

Liikuntapaikkarakentamisen avustaminen on ollut keskeinen osa valtion liikuntapolitiikkaa jo vuosi-
kymmenten ajan. Suomalaisen liikunnan vahvuutena on monipuolinen liikuntapaikkaverkosto. Suomes-
sa oli vähintään 37 500 liikuntapaikkaa vuonna 2018.  OKM myöntää liikuntapaikkarakentamisen avus-

88 Liikkuva opiskelu -ohjelman internetsivut, www.liikkuvaopiskelu.fi.
89 Kunnossa kaiken ikää -ohjelman internetsivut, www.kkiohjelma.fi.
90 Voimaa vanhuuteen -ohjelman internetsivut, www.voimaavanhuuteen.fi ja Liikkeellä voimaa vuosiin -ohjelman 

internetsivut, www.liikkeellavoimaavuosiin.fi.
91 Liikuntatoimi tilastojen valossa. Perustilastot vuodelta 2017.
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tuksia kunnille tai kuntayhtymille sekä kunnan tai kuntayhtymän määräämisvallassa oleville yhteisöille, 
mutta erityisestä myös muuhun liikuntapaikkarakentamiseen. Avustuspolitiikassa painotetaan laajojen 
käyttäjäryhmien lisäksi tarveperustelua, esteettömyyttä, energiatehokkuutta, tasa-arvoa, suunnitelmal-
lisuutta ja ennakoivuutta sekä yhteistoimintaa.92

Liikuntapaikkojen avustuspolitiikkaa linjataan Liikuntapaikkarakentamisen suunta -asiakirjassa (Valtion 
liikuntaneuvoston julkaisuja 2014:4). OKM laatii vuosittain päivitettävän ohjeellisen liikuntapaikkojen 
rahoitussuunnitelman, jossa esitetään hankkeet, joita valtio varautuu avustamaan seuraavan neljän 
vuoden aikana (edellyttäen, että liikuntapaikkarakentamisen rahoitus säilyy vähintään arvioidun suurui-
sena). Voimassa oleva rahoitussuunnitelma kattaa vuodet 2019–2022. Vuonna 2019 liikuntapaikka- 
rakentamiseen myönnettiin avustuksia yhteensä 29,9 miljoonaa euroa 23 hankkeelle.

Liikunnan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään esimerkiksi tukemalla liikuntajärjestöjen yhden-
vertaisuutta ja tasa-arvoa edistäviä hankkeita sekä vaatimalla yleisavustusta saavilta järjestöiltä yhden-
vertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat. Liikuntabudjetissa on varattu yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 
edistämiseen oma määrärahansa (1,5 milj. euroa vuonna 2019). Keskeinen osa yhdenvertaisuuden 
edistämistä on maahanmuuttajien kotouttavan liikunnan tukeminen.93 OKM laati vuonna 2010 
kehittämisohjelman maahanmuuttajien kotouttamiseksi liikunnan avulla, jonka tavoitteena on edis-
tää yhteistä ja kaikille avointa liikuntakulttuuria, yhdenvertaisuutta liikuntapalvelujen saatavuudessa 
sekä maahanmuuttajien osallisuutta ja sosiaalisten suhteiden kehittymistä94. OKM on tukenut resurssi- 
ja informaatio-ohjauksella kuntien ja vastaanottokeskusten maahanmuuttajien kotouttamista liikunnan 
avulla. 

Liikunnan yhdenvertaisuuteen liittyy myös soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäminen. 
Soveltavalla liikunnalla (erityisliikunta) tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, 
sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua ylei-
sesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista sekä erityisosaamista. Perinteisesti 
määritelmällä on tarkoitettu vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja toimintakyvyltään heikentyneiden 
iäkkäiden liikuntaa. Vammaisurheilussa on kyse vammaisten henkilöiden urheilusta ja liikunnasta. 
Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistämiseksi ei ole liikuntabudjetissa omaa määrärahaansa 
vaan OKM tukee niitä osana eri rahoitusmuotoja, kuten mm. järjestöjen yleisavustuksia, kehittämis-
hankeavustuksia, urheilija-apurahoja ja tutkimusavustuksia.95 Yhteensä näihin tukiin ohjautui arviolta 
noin viisi miljoonaa euroa (2017)96. 

Liikunnan ja urheilun osallistuminen

OKM:n toimenpiteet liikunnan ja urheilun osallistumisen edistämiseen kattavat liikunnan kansalais-
toiminnan, huippu-urheilun sekä liikunnan ja urheilun suurtapahtumien, eettisen toiminnan ja kansain-
välisen yhteistyön edistämisen. 

Suomalainen liikuntakulttuuri perustuu merkittävissä määrin vapaaehtoiseen järjestö- ja kansalais-
toimintaan. Seurojen ja järjestöjen liikuntatoimintaan osallistuu yli miljoona ihmistä Suomessa. OKM 
myöntää liikuntaa edistäville järjestöille valtionavustusta. Tavoitteena on, että avustuksella edistetään 
liikuntalain tavoitteita, kuten eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön 
hyvinvointia ja terveyttä, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa, huippu- 
urheilua sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa. Valtionapukelpoiseksi järjestöksi voidaan hy-
väksyä rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on liikunnan edistäminen. Valtionapukelpoisuutta 
harkittaessa otetaan huomioon järjestön toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja 

92 Liikuntatoimi tilastojen valossa. Perustilastot vuodelta 2017.
93 Liikuntatoimi tilastojen valossa. Perustilastot vuodelta 2017.
94 Kehittämisohjelman maahanmuuttajien kotouttamiseksi liikunnan avulla (opetusministeriön työryhmämuistioita ja 

selvityksiä 2010:16).
95 Teijo Pyykkönen – Saku Rikala: Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä. Valtion liikuntaneuvoston 

julkaisuja 2018:2.
96 Liikuntatoimi tilastojen valossa. Perustilastot vuodelta 2017.
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miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Vuonna 2019 valtion yleisavustusta myönnettiin 
42,3 miljoonaa euroa yhteensä 124 järjestölle.97

Yleisavustusten lisäksi OKM voi myöntää järjestöille erityisavustuksia kehittämishankkeisiin. Vuonna 
2019 OKM myönsi liikuntajärjestöille kaikkiaan reilut 11,5 miljoonaa euroa erityisavustuksia. Eniten 
erityisavustuksia (noin 7,8 milj. euroa), myönnettiin Suomen Olympiakomitealle huippu-urheiluyksikön 
toimintaan. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee myös liikunta- ja urheiluseuroja Seuratoiminnan kehittämistuella 
(seuratuki), joka on tarkoitettu liikunta- ja urheiluseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Avustusta 
voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Tavoitteena 
on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja nuorten liikunnassa, kokeilla innovatiivisia 
toimintamalleja, lisätä toiminnan monipuolisuutta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. 
Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä sekä tukea vapaa- 
ehtoistyötä. Seuratoiminnan kehittämistukeen myönnettiin vuonna 2019 yhteensä 3,7 miljoonaa euroa 
yhteensä 395 hankkeelle.98 Tämän lisäksi tuetaan miljoonalla eurolla vähävaraisten perheiden lasten ja 
nuorten liikunnan harrastamista liikuntaseuroissa.

OKM:n tehtävänä on edistää myös suomalaista kilpa- ja huippu-urheilua sekä luoda sille menes-
tymisen edellytyksiä. OKM edistää kansainväliseen menestykseen tähtäävää kilpa- ja huippu-urheilua 
mm. tukemalla Suomen Olympiakomiteaa ja sen huippu-urheiluyksikköä sekä Suomen Paralympia-
komiteaa, myöntämällä urheilijoiden ja valmentajien apurahoja, avustamalla urheiluakatemioita, 
URA-säätiötä, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskusta (KIHU) ja Suomen urheilun eettistä keskusta 
(SUEK ry) sekä myöntämällä tappiotakuita erilaisille kisoille.99

Suomen Olympiakomitean ja sen huippu-urheiluyksikön tehtävänä on huippu-urheilun (mukaan lukien 
vammaishuippu-urheilu) johtaminen ja kehittäminen Suomessa. Suomen Paralympiakomitea vastaa 
yhteistyössä huippu-urheiluyksikön kanssa vammaishuippu-urheilun valmennustoiminnasta ja val-
mennustuen tulosperusteisesta suuntaamisesta. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU vastaa 
omalta osaltaan alan soveltavasta tutkimus-ja kehitystyöstä sekä tutkimustiedon välityksestä. Suomen 
urheilun eettinen keskus SUEK ry koordinoi antidopingtoimintaa ja toteuttaa dopingtestit.100

OKM:n tukemat urheiluakatemiat (20) ovat alueellisia yhteistyöverkostoja, joiden perustehtävänä on 
mahdollistaa huippu-urheilu-uran ja opintojen yhteensovittaminen. Urheiluakatemioiden kautta tu-
etaan valmentautumisen, opiskelun ja muun elämän integrointia sekä edistetään laadukkaaseen val-
mentautumiseen ja urheilijan elämään liittyvien tukipalvelujen saatavuutta. Myös urheilija-apurahojen 
avulla pyritään turvaamaan mahdollisuus urheilijoiden täysipainoiseen harjoitteluun. Urheilijoiden 
ammatinedistämissäätiö tukee sekä aktiivisesti valmentautuvien että uransa jo päättäneiden urheilijoi-
den koulutusta apurahoin.101

Päätoimisen opiskelun ja tavoitteellisen urheilun yhdistämistä on edistetty lieventämällä opintotuen 
tarveharkintaisuutta.102 Vuoden 2019 alusta lukien verovapaat apurahat, kuten urheilijoiden saamat 
apurahat, eivät enää vaikuta opintotukeen. Urheiluakatemioissa opiskelun taloudellisia edellytyksiä 
parantaa myös muutos (1.8.2019), jonka mukaan itsenäisesti asuva alle 18-vuotias opiskelija saa opinto-
rahan perusmäärän, opintolainan valtiontakauksen sekä asuntolaan myönnettävän asumislisän ilman 
vanhempien tuloihin perustuvaa tarveharkintaa.103

97 www.minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikuntaa-edistavien-jarjestojen-yleisavustus
98 www.minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-
99 Liikuntatoimi tilastojen valossa. Perustilastot vuodelta 2017.
100 Liikuntatoimi tilastojen valossa. Perustilastot vuodelta 2017.
101 www.minedu.fi/huippu-urheilu ja Liikuntatoimi tilastojen valossa. Perustilastot vuodelta 2017.
102 Opintotukitoiminta kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriössä Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston Strategia- ja 

ohjausryhmän tehtäviin.
103 Opintotukilaki 65/1994.
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Yhtenä keskeisenä toimenpiteenä aktiivisen ja osallistavan kansalaistoiminnan tukemisessa on luoda 
järjestöille edellytyksiä hakea ja järjestää liikunnan ja urheilun suurtapahtumia. OKM:n jakamien lii-
kunnan ja urheilun suurtapahtumien avustusten tarkoituksena on luoda edellytykset hakea Suomeen 
ja tukea Suomessa järjestettäviä urheilun arvokisoja sekä muita merkittäviä liikuntakulttuuriin liittyviä 
tapahtumia.104

OKM edistää liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita. Yksi keskeisimmistä liikunnan ja urheilun eet-
tisistä osa-alueista on dopingvalvonta ja antidopingtoiminta. Dopingvalvonnan tavoitteena on estää 
urheilijoita käyttämästä terveydelle vaarallisia sekä suorituskykyä parantavia aineita tai menetelmiä. 
OKM vastaa Suomessa antidopingtoiminnan edistämisestä ja tukemisesta sekä hallitusten välisestä 
antidopingyhteistyöstä. Lajiliitot vastaavat oman lajinsa antidopingtyöstä ja eettisestä toiminnasta. 
Kaikkien liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustuksen määrää harkittaessa huomioidaan, miten 
järjestö toteuttaa liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita.105

OKM avustaa Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:ta, joka vastaa antidopingyleissopimusten 
sekä urheilun osalta kilpailumanipulaatioyleissopimuksen ja katsomoturvallisuusyleissopimuksen 
toimeenpanosta Suomessa. Toiminta-avustuksen lisäksi OKM on avustanut SUEK:a vuosittain erilaisilla 
erityisavustuksilla liittyen esimerkiksi tiedotustyöhön ja erilaisiin hankkeisiin. SUEK:n lisäksi OKM on 
avustanut myös muiden järjestöjen erilaisia eettistä toimintaa edistäviä hankkeita.106

OKM asetti Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan vuosiksi 2015–2018. Neuvottelukunnan 
tehtävänä oli toimia eri hallinnonalojen ja urheilun toimijoiden välisenä koordinaatio- ja yhteistyö- 
elimenä. Neuvottelukunta mm. edisti urheilun eettisyyttä ja siihen liittyvien kansainvälisten sopimusten 
toimeenpanoa, toimi urheiluliikkeen ja julkisen vallan yhteistoiminnan seuraajana ja kehittäjänä urhei-
lun eettisissä kysymyksissä sekä teki ehdotuksia urheilun eettisistä kysymyksistä.107

OKM toimii Suomen valtionhallinnon edustajana liikunta-alan kansainvälisestä toiminnassa ja 
EU-toiminnassa. OKM osallistuu liikunta-alan kansainväliseen toimintaan eri maiden kahdenvälisen  
ja monenkeskisen hallitusten välisen yhteistyön sekä pohjoismaisen yhteistyön puitteissa. Tärkeitä 
yhteistyöjärjestöjä ja -organisaatioita ovat Euroopan unioni, Euroopan neuvosto, YK:n kasvatus-, tiede- 
ja kulttuurijärjestö UNESCO ja Maailman antidopingtoimisto WADA.108

Suomen tavoitteena on vaikuttaa kansainväliseen liikuntapolitiikkaan ja EU:n liikunnan alan yhteis-
työhön suomalaisen liikunnan ja urheilun kannalta merkittävien asioiden edistämiseksi. Viime vuosina 
kansainvälisen yhteistyössä ovat painottuneet mm. urheilun eettiset kysymykset, hyvän hallinnon peri-
aatteiden ja osallisuuden edistäminen sekä terveyttä edistävän liikunnan kehittäminen ja tukeminen. 
Osana kansainvälisen toiminnan edistämistä OKM tuki myös kansainvälisten kongressien järjestämistä 
Suomessa sekä liikunta-alan yhteisöjen erityisiä kansainvälisiä hankkeita.109

Vuonna 2019 erityisenä kansainvälisen toiminnan painopisteenä on ollut Kiina-Suomi talviurheilun 
teemavuosi. Suomi on ensimmäinen maa, jonka kanssa Kiina on sopinut teemavuoden kaltaisesta talvi- 
urheiluyhteistyöstä. Teemavuosi toteutuu mm. eri ministeriöiden, Business Finlandin, kaupunkien, yri-
tysten, Suomen Olympiakomitean ja Suomen Paralympiakomitean, lajiliittojen ja urheiluopistojen 
yhteistyönä. OKM koordinoi teemavuoden tapahtumia. Talviurheilun teemavuoden ohjelmakokonaisuus 
painottuu neljän teeman ympärille: 1) koulutus- ja valmennusosaaminen 2) vastuullisuus, tasa-arvo ja 
kestävä kehitys, 3) matkailu ja lifestyle sekä 4) kilpa- ja huippu-urheilu.

104 www.minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikunnan-ja-urheilun-suurtapahtumat
105 Liikuntatoimi tilastojen valossa. Perustilastot vuodelta 2017.
106 Liikuntatoimi tilastojen valossa. Perustilastot vuodelta 2017 ja www.suek.fi
107 Liikuntatoimi tilastojen valossa. Perustilastot vuodelta 2017.
108 Liikuntatoimi tilastojen valossa. Perustilastot vuodelta 2017.
109 www.minedu.fi/liikunta/kansainvalinen-toiminta-ja-eu ja Liikuntatoimi tilastojen valossa. Perustilastot vuodelta 2017. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsinki 2018.
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Liikunnan osaaminen ja tietopohja

Liikunnan osaamisen ja tietopohjan edistämisen toimenpiteet liittyvät liikunnan koulutuskeskuksiin, 
liikuntatieteeseen ja tutkimuksiin, tutkimus- ja kehitysyhteisöihin ja koulutustoimintaan, liikunnan alue-
hallintoon ja valtion liikuntaneuvostoon.

OKM:n liikunnan vastuualueelle kuuluu Suomen koulutusjärjestelmästä liikunnan koulutuskeskukset. 
Suomessa on 11 valtakunnallista (urheiluopistot) ja kolme alueellista koulutuskeskusta (liikuntaopistoa/
idrottsinstitut), jotka ovat vapaan sivistystyön oppilaitoksia. Koulutuskeskuksien liikunta-alan koulutus 
ja muu toiminta jaetaan vapaaseen sivistystyöhön, ammatilliseen peruskoulutukseen, ammatilliseen 
lisäkoulutukseen sekä maksulliseen palvelutoimintaan.110

Koulutuskeskusten vapaa sivistystyö sisältää mm. urheilijoiden valmennukseen liittyvää koulutusta 
sekä urheiluseurojen henkilöstön koulutusta yhteistyössä liikuntajärjestöjen kanssa. Ammatillisen 
peruskoulutus sisältää liikunnanohjauksen perustutkintoon johtavaa koulutusta, jota urheiluopistot 
järjestävät Suomessa ainoana oppilaitoksena. Ammatillinen lisäkoulutus tarkoittaa aikuisille suunnat-
tua perustutkinnon jälkeistä jatko- ja täydennyskoulutusta, jolla pyritään parantamaan ammatillista 
osaamista. Lisäksi koulutuskeskukset toimivat koko väestölle tarkoitettuina kunto- ja terveysliikunnan 
koulutuskeskuksina.111

Liikunnan koulutuskeskusten lakisääteisiä valtionosuuksia katetaan sekä veikkausvoittovaroista että 
pieneltä osin yleisistä budjettivaroista. Vuonna 2019 koulutuskeskuksia avustettiin yhteensä noin 
16 miljoonalla eurolla. Lisäksi koulutuskeskukset voivat saada harkinnanvaraista valtionavustusta kehittämis-
hankkeisiin ja liikuntapaikkarakentamiseen.112

OKM:n liikunnan vastuualue tukee vuosittain liikuntatieteellistä toimintaa rahoittamalla liikunta-
tieteellisiä tutkimushankkeita, liikuntatieteellisten ja tiedonvälitysyhteisöjen toimintaa, kansainvälisten 
tieteellisten kongressien järjestämistä, liikuntapaikkarakentamisen tutkimusta sekä tiede- ja tiedon-
välitysyhteisöjen muita hankkeita ja tiedolla johtamista. 

OKM rahoittaa vuosittain valtion talousarviossa linjattujen liikuntatoimen yhteiskunnallisten vaikut-
tavuuden tavoitteiden mukaisia liikuntatieteellisiä tutkimushankkeita. OKM on valmistellut yhdessä 
valtion liikuntaneuvoston kanssa Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirjan 2020–2024, jossa 
linjataan OKM:n rahoittamien tutkimushankkeiden teema-alueet, hakemusprosessi ja hakemusten arvi-
oinnin perustelut. Vuosina 2020–2024 OKM rahoittaa liikuntatieteellisiä tutkimushankkeita seuraavilta 
teema-alueilta: 1. Fyysisesti aktiivisen elämäntavan edistäminen, 2. Liikunnan yhdenvertainen saavu-
tettavuus, 3. Liikuntaan ja urheiluun osallistumisen lisääminen ja 4. Huippu-urheilun tuloksellisuus 
ja vastuullisuus.113 Vuonna 2019 OKM avusti liikuntatieteellisiä tutkimushankkeita yhteensä  
2,5 miljoonalla eurolla.

OKM avustaa vuosittain myös erilaisia liikunnan tiedolla johtamisen sekä tietopohjan vahvistamiseen 
tähtääviä hankkeita. Tavoitteena on kehittää liikunta-alan tiedolla johtamista, vahvistaa alan tieto-
pohjaa sekä edesauttaa strategisen tason tiedollisen kokonaisuuden rakentamista. Avustuksia on jaettu 
mm. erilaisten liikkumiseen ja liikuntaan liittyvien indikaattorien ja tietokantojen kehittämiseen sekä 
seurantatutkimusten ja selvitysten tekemiseen.114

Liikuntapaikkarakentamiseen liittyvällä tutkimus- ja kehittämistoiminnalla pyritään edistämään 
liikuntapaikkarakentamisen laatua toiminnallisuuden, terveellisyyden, turvallisuuden, esteettömyyden 
ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Hankkeet tuottavat vuosittain mm. oppaita ja ohjeita liikunta-

110 www.minedu.fi/urheiluopistot
111 Liikuntatoimi tilastojen valossa. Perustilastot vuodelta 2017. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsinki 2018. ja  

www.urheiluopistot.fi
112 Liikuntatoimi tilastojen valossa. Perustilastot vuodelta 2017. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsinki 2018.
113 Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirja 2020-2024. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:42.
114 Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirja 2020-2024. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:42.
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paikkojen suunnitteluun ja rakentamiseen sekä liikuntapaikkoja koskevia RT-kortteja. Vuonna 2019 
liikuntapaikkarakentamisen kehittämis- ja tutkimustoimintaa avustettiin 500 000 eurolla.115

OKM avustaa myös liikuntatieteellisiä tutkimus- ja tiedonvälitysyhteisöjä. Yhteisöjen avustamisen 
tavoitteena on tuottaa ja laajentaa liikunta- ja liikuntalääketieteellistä tietopohjaa, tukea liikuntalääke-
tieteen erikoislääkärikoulutusta, sekä lisätä yhteistyötä liikuntatieteellisten tutkimus- ja tiedonvälitys- 
yhteisöjen ja muiden sidosryhmien välillä. Vuonna 2019 yleisavustusta myönnettiin yhteensä reilut 
kolme miljoonaa euroa. Avustusta sai viisi liikuntalääketieteen keskusta, liikunnan ja kansanterveyden 
edistämissäätiö LIKES, Liikuntatieteellinen Seura ja Suomen urheiluhistoriallinen seura. 

Osana liikuntatieteellisen toiminnan tukemista OKM avustaa vuosittain Helsingin yliopiston urheilu- 
oikeuden professuuria, joka kattaa tutkimus- ja opetusalana laajasti urheilun ja oikeuden toimialan. 
OKM avustaa myös Suomen Urheilumuseota, joka on liikunnan ja urheilun valtakunnallinen erikois-
museo Suomessa. OKM myöntää myös vuosittain Tieteellisten seurain valtuuskunta TSV:lle valtion- 
avustuksen, jonka se välittää liikunta-alan kansainvälisten konferenssien ja kokouksien järjestämiseen.116

Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä toimii valtion liikuntaneuvosto (VLN), joka on liikuntalaissa 
määritelty OKM:n asiantuntijaelin. Valtioneuvosto asettaa liikuntaneuvoston eduskunnan toimi-
kaudeksi. Liikuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä liikunnan kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti 
tärkeitä asioita sekä erityisesti arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella. 
Lisäksi VLN:n tehtävänä on tehdä aloitteita ja esityksiä liikunnan kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja 
toimialansa liikuntamäärärahojen käytöstä. 117

7.2.2.  Varhaiskasvatus 
Varhaiskasvatus tarkoittaa lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon 
muodostamaa kokonaisuutta, jossa korostuu pedagogiikka. Toiminnan tavoitteena on tukea lapsen 
kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat 
päiväkotitoiminta, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatustoiminta.118 

Osana varhaiskasvatusta on tavoitteena toteuttaa lapsen leikkiin ja liikkumiseen perustuvaa moni- 
puolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset. Varhaiskasvatuksen 
järjestäminen kunnassa esiintyvän tarpeen mukaan on kunnan tehtävä. OKM:n vastuulle kuuluvat 
varhaiskasvatuksen yleinen suunnittelu, ohjaus ja seuranta, jotka siirtyivät sosiaali- ja terveysministeriöstä 
opetus- ja kulttuuriministeriöön vuonna 2013.119

Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjataan valtakunnallisilla Varhaiskasvatussuunnitelman perusteilla, 
joiden pohjalta varhaiskasvatuksen järjestäjät laativat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Lisäksi 
jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteista päättää Opetushallitus varhaiskasvatuslain mukaisesti. Valtakunnallinen varhaiskasvatus-
suunnitelma päivitettiin edellisen kerran vuonna 2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaiseksi. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) todetaan, että varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa 
arvostetaan terveellisiä, turvallisia ja liikunnallisia elämäntapoja. Varhaiskasvatuksen yhteisössä on tar-
koitus liikkua monipuolisesti sisällä ja ulkona sekä välttää pitkäkestoista istumista. Tavoitteena on myös, 
että varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt tarjoavat lapsille vaihtoehtoja mieluisaan tekemiseen, 
monipuoliseen ja vauhdikkaaseen liikkumiseen, leikkeihin ja peleihin.120 Tosin liikkumisen edistäminen 

115 Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirja 2020-2024. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:42.
116 Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirja 2020-2024. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:42.
117 www.liikuntaneuvosto.fi.
118 www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/varhaiskasvatus
119 www.minedu.fi/varhaiskasvatus ja Laki varhaiskasvatuksesta
120 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018. Määräykset ja ohjeet 2018:3a. Opetushallitus 2018.
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yksi niistä toiminnan osa-alueista, joihin liittyy varhaiskasvatuksessa osaamisen kehittämistarvetta121. 

OKM (liikunnan vastuualue) on edistänyt liikkumista ja liikuntaa varhaiskasvatuksessa avustamalla ja 
strategisesti johtamalla Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaa sekä julkaisemalla Iloa, leikkiä ja yhdessä 
tekemistä – Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset (ks. kappale 7.2.1.). 

Opetushallitus on jakanut valtion erityisavustusta innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen 
varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Vuonna 2019 avustusta jaet-
tiin yhteensä 4,4 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena 
on edistää ja kehittää oppimisympäristöjä, jotka tukevat varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 
mukaista toimintakulttuuria ja kestävää elämäntapaa. Haun erityisinä painopisteinä ovat perhepäivä-
hoidon ja päiväkodin oppimisympäristöt, jotka esimerkiksi tukevat lasten tasapainoista kasvua ja 
kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä kannustavat leikkiin ja liikuntaan.122 

7.2.3.  Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, liikunnanopetus 
Yleissivistävää koulutusta ovat esi- ja perusopetus, lukiokoulutus ja muut ei-ammatilliset opinnot esi-
merkiksi vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Lisäksi siihen kuuluvat mm. aamu- ja iltapäivätoiminta sekä 
taiteen perusopetus. Yleissivistävän koulutuksen tarkoituksena on antaa yleissivistystä, tietoja ja taito-
ja, jotka auttavat toimimaan ja vaikuttamaan yhteiskunnassa. Ammatillinen koulutus on toisen asteen 
koulutusta nuorille ja työelämässä oleville aikuisille. Ammatillista koulutusta järjestetään oppilaitoksis-
sa ja oppisopimuskoulutuksena.123

OKM valmistelee yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtio- 
neuvoston päätökset sekä ohjaa ja valvoo hallinnonalojen toimintaa. OKM myöntää myös valtionosuuksia 
ja -avustuksia yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen.124 Esimerkiksi yleissivistävän koulutuksen 
käyttökustannuksiin OKM myönsi avustusta reilut 704 miljoonaa euroa vuonna 2018. Määrärahalla 
tuettiin mm. kunnallista ja yksityistä lukiokoulutusta, esi- ja perusopetusta, aamu- ja iltapäivätoimintaa 
sekä kerhotoimintaa.125 Osa yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen avustuksista kohdentui liikkumi-
sen ja liikunnan edistämiseen.

Esiopetus on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna annettavaa suunnitelmallista opetusta 
ja kasvatusta, joka liittyy kiinteästi sekä varhaiskasvatukseen että alkuopetukseen. Esiopetuksen opetus-
suunnitelman perusteiden mukaan lapsia ohjataan esiopetuksessa edellytystensä mukaan huolehti-
maan mm. itsestään ja toisista. Erityistä huomiota kiinnitetään monipuoliseen ja riittävään liikuntaan 
lasten hyvinvoinnin ja oppimisen edellytyksenä. Esiopetuksessa lasten kanssa liikutaan monipuolisesti 
sekä sisällä että ulkona ja heitä ohjataan välttämään yhtäjaksoista istumista sekä vaihtamaan työskentely- 
asentoja. Tavoitteena on innostaa lapsia liikkumaan monipuolisesti ja kokemaan liikunnan iloa sekä 
opettaa ymmärrystä liikkumisen yhteydestä hyvinvointiin ja terveyteen.126 Esiopetuksen liikkumista 
kehitetään osana Ilo kasvaa liikkuen- ja Liikkuva koulu -ohjelmia (ks. kappale 7.2.1.).

Perusopetus on 1.–9. luokkien yleissivistävää opetusta, jota järjestetään pääasiassa peruskouluissa. 
Perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä tuntijaosto päättää valtioneuvosto.127 Osa-
na perusopetusta annetaan liikunnanopetusta. Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden 
hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista 
omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset 

121 Varhaiskasvatuksen kehittämisen ja tutkimuksen painopistealueet. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:19.
122 www.oph.fi/download/195918_VA_haku_innovatiivisten_oppimisymparistojen_edistaminen.pdf
123 www.minedu.fi/yleissivistava-koulutus
124 www.minedu.fi/yleissivistava-koulutus
125 Valtion talousarvioesitys 2018.
126 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Määräykset ja ohjeet 2016:1. Opetushallitus 2016 ja www.minedu.fi/

esiopetus.
127 www.minedu.fi/peruskoulu
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ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen.128 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 
määritellään liikunnanopetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokkakokonaisuuksittain 
(1-2, 3-6 ja 7-9 vlk.).129 Myös perusopetuksen toimintakulttuuria kehitetään liikunnalliseksi Liikkuva 
koulu ohjelmalla (ks. kappale 7.2.1.).

Opetushallitus vastaa perusopetuksen liikunnanopetuksen ohjauksesta, valvonnasta ja kehittämisestä. 
Opetushallitus on mm. kehittänyt yhteistyössä valtiohallinnon virastojen (OKM, STM ja THL) ja keskeis-
ten asiantuntijatahojen kanssa Move!-järjestelmän, joka on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien op-
pilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä. Move! 
tuottaa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. 
Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa oppilaita omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä 
huolehtimiseen.130

Perusopetuksen yhteydessä järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa, joka on tarkoitettu 1. ja 2. vuosi- 
luokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetuksen oppilaille. Aamu- ja iltapäivätoiminnan 
tulee tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan.131 
OKM tukee koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa reilulla 50 miljoonalla eurolla (2018). Opetushallitus 
päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä perusopetuksen aamu- ja 
iltapäivätoiminnan perusteissa. Kunnilla ei ole velvollisuutta tarjota toimintaa, mutta Manner-Suomen 
kunnista yli 98 % järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa.132 Aamu- ja iltapäivätoiminta tavoittaa vuosittain 
reilut 50 000 lasta. Liikunta ja ulkoilu ovat keskeisiä toimintamuotoja aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

OKM tuki myös koululaisten kerhotoimintaa noin 2,9 miljoonalla eurolla vuonna 2018. Kerhotoiminnan 
tavoitteena on tarjota monipuolista lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiin-
tuu osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää. Kerhotoiminta on oppituntien ulkopuolista harrastustoimintaa, 
joten oppilaat ja oppilaiden vanhemmat päättävät lapsen osallistumisesta toimintaan. Kerhotoimintaa 
järjestävät lähes kaikki Manner-Suomen kunnista.133 Kerhojen sisällöistä päätetään paikallisesti, mutta 
arviolta noin 70 % kerhoista on liikunnallisia kerhoja.134 

Perusopetuksen jälkeen vajaa puolet ikäluokasta jatkaa lukioon. Lukion liikunnanopetuksen tavoitteet 
ja keskeiset sisältöalueet määritellään Lukion opetussuunnitelman perusteissa 2015. Liikunnanopetuksen 
tehtävänä on opettaa opiskelijalle sellaisia taitoja ja tietoja, joiden avulla hän pystyy ylläpitämään ja ke-
hittämään fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyään sekä hyvinvointiaan. Liikunnanopetuksella 
tuetaan opiskelijaa vastuulliseen omasta fyysisestä aktiivisuudesta ja toiminta- ja opiskelukyvystä huo-
lehtimiseen sekä istuvan elämäntavan vähentämiseen. Nykyisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman 
mukaisesti kaikille suunnattua yhteistä liikunnanopetusta on lukioissa kaksi pakollista kurssia ja kolme 
valtakunnallista syventävää kurssia.135

Suomessa on 15 urheilulukiota, joille on annettu erityinen koulutustehtävä liittyen urheiluun. Urheilu- 
lukiossa opiskelija voi yhdistää perinteistä lukiota helpommin lukio-opiskelun ja huipulle tähtäävän 
urheiluvalmennuksen. Urheilulukioilla opetus poikkeaa osittain tavanomaisesta lukion tuntijaosta.  
Urheilulukion opiskelijat suorittavat vähemmän muiden oppiaineiden kuin liikunnan pakollisia kursseja. 
OKM vastaa kunnille myönnettävistä luvista urheilulukio-koulutuksen järjestämiseen.

OKM:n tukee myös taiteen perusopetusta, joka on koulun ulkopuolista ja ensisijaisesti lapsille ja nuo-
rille tarkoitettua taidekasvatusta. Taiteen perusopetusta annetaan musiikki- ja tanssioppilaitoksissa, 

128 www.edu.fi/perusopetus/liikunta
129 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Määräykset ja ohjeet 2014:96. Opetushallitus 2014.
130 www.edu.fi/move
131 www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/aamu-_ja_iltapaivatoiminta
132 www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/aamu-_ja_iltapaivatoiminta
133 www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/koulun_kerhotoiminta
134 Saku Rikala: Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä (2018) -selvityksen taustamateriaali. Valtion liikun-

taneuvoston julkaisuja 2018:4.
135 Lukion opetussuunnitelman perusteissa 2015. Määräykset ja ohjeet 2015:48. Opetushallitus 2015.
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kuvataidekouluissa, käsityökouluissa ja muissa oppilaitoksissa. Taiteen perusopetukseen kuuluvat 
”liikunnalliset taidemuodot”, kuten tanssi ja sirkus. OKM tukee kuntien ja muiden toimijoiden taiteen 
perusopetusta valtionosuuksilla. Lisäksi OKM ja Opetushallitus jakavat vuosittain avustuksia taiteen 
perusopetuksen käyttökustannuksiin ja toiminnan kehittämiseen.136

Ammatillisessa koulutuksessa liikkumisen ja liikunnan edistäminen näkyy sekä liikunnan opetuksena 
osana ammatillista perustutkintoa ja muuta koulutusta että liikuntaan liittyvinä ammatillisena perus-
tutkintoina, ammattitutkintoina ja erikoisammattitutkintoina. 

Ammatillisen perustutkinnon tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet määritellään Ammatillisen perus- 
tutkinnon perusteissa 2018. Perustutkintoon kuuluu kaikille yhteinen tutkinnon osa, joka sisältää 
työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen kahden osaamispisteen osa-alueen (mukaan lukien liikunnan). 
Lisäksi opiskelijan on mahdollista valita liikuntaa osana valinnaisia opintoja, ja oppilaitokset myös tarjo-
avat aika hyvin liikuntaa tai muuta työkykyä tukevaa toimintaa osana valinnaisia opintoja. Ammatillisen 
koulutuksen liikunnan edistämistyötä tekee Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheilu-
liitto SAKU ry, jota OKM (liikunnan vastuualue) tukee liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustuksella.

Liikuntaan liittyviä ammatillisen koulutuksen tutkintoja ovat mm. liikunnanohjauksen perustutkinto, lii-
kunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, liikuntapaikka-alan ammattitutkinto sekä liikuntapaikka-alan 
ja valmentajan erikoisammattitutkinnot. Liikuntaan liittyvää ammatillista koulutusta antavat urheilu- 
opistot, joiden ohjaus kuuluu OKM:ssa liikunnan vastuu-alueelle.

OKM tukee valtionosuuksilla ja -avustuksilla myös vapaan sivistystyön oppilaitoksia, kuten kansalais- 
opistoja, kansanopistoja ja kesäyliopistoja (liikunnan koulutuskeskukset kappaleesta 7.3.1). Vapaan 
sivistystyön tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä ja järjestää yhteiskunnan eheyt-
tä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Oppilaitosten ylläpitäjät (kunnat, kunta- 
yhtymät, yhdistykset, säätiöt tai osakeyhtiöt) päättävät koulutuksen tavoitteista ja sisällöistä. Vuonna 
2018 vapaan sivistystyön määrärahat olivat yhteensä reilut 163 miljoonaa euroa.137 

Vapaan sivistystyön osalta liikkumista ja liikuntaa edistetään konkreettisimmin osana kansalaisopistojen 
toimintaa. Kansalaisopistot ovat paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia oppilaitoksia, 
jotka tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle138. 
Kansalaisopistot tavoittavat vuosittain yli 600 000 ihmistä. Liikunta on keskeinen osa kansalaisopistojen 
kurssivalikoimaa ja opetustarjontaa. Opetustunneista noin 16 % oli liikunnanopetusta vuonna 2017139. 
Kansalaisopistojen liikunnanopetuksen tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä parantaa 
ihmisen toimintakykyä.140 Opistojen kurssitarjonta vaihtelee opistoittain, mutta pääsääntöisesti opistot 
järjestävät eritasoisia liikuntakursseja kaikille ikäryhmille (lapset, työikäiset ja ikääntyneet). 

Liikuntaa edistetään myös osana kansanopistojen toimintaa. Kansanopistot (76) ovat OKM:n hallinnon- 
alaan kuuluvia valtakunnallisia sisäoppilaitoksia, joista suurin osa on erilaisten yhdistysten ja säätiöiden 
ylläpitämiä sekä osa on kunnallisia. Noin kolme neljäsosaa opistojen toiminnasta on vapaatavoitteista 
koulutusta ja loput tutkintoon johtavaa koulutusta. Kansanopistoissa voi suorittaa esimerkiksi lasten- 
ohjaajan, nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon tai eräoppaan ammattitutkinnon.141 Vapaa-
tavoitteisessa koulutuksessa on mukana erilaisia ja eri pituisia liikuntaan liittyviä koulutusta, kuten 
liikuntakasvatukseen ja liikunnan ohjaukseen tai liikunnan korkeakouluopintoihin valmentavia kursseja.142

Ministeriö tukee myös kesäyliopistoja (21), jotka järjestävät mm. avointa yliopisto-opetusta, ammatil-
lista täydennyskoulutusta ja lyhytkestoista vapaatavoitteista koulutusta. Kesäyliopistojen koulutus- 

136 www.minedu.fi/taiteen-perusopetus.
137 www.minedu.fi/vapaa-sivistystyo ja valtion talousarvioesitys 2018.
138 Laki vapaasta sivistystyöstä 632/1998.
139 Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen, www.vipunen.fi.
140 Kansalaisopistojen liiton internetsivut, www.kansalaisopistot.fi/kurssit/liikunta-ja-hyvinvointi/.
141 www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/vapaa_sivistystyo/kansanopistot
142 www.kansanopistot.fi.
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tarjontaan sisältyy liikkumiseen ja liikuntaan liittyviä opintoja, kuten liikuntalääketieteen opintoja. 

Opintokeskukset (12) toimivat valtakunnallisina oppilaitoksina järjestämällä opintoja itse sekä yhdes-
sä kansalais- ja kulttuurijärjestöjen kanssa mm. elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 
Opintokeskukset tarjoavat jäsenjärjestöilleen koulutus-, kulttuuri- ja kehittämispalveluja sekä välittävät 
jäsenjärjestöjensä toteuttamille koulutuksille koulutustukea143. Ne toteuttavat koulutusta vapaaehtoisille 
ja muille järjestötoimijoille yhteistyössä järjestöjen kanssa siellä, missä järjestöt toimivat. Opinto-
keskukset tavoittavat vuosittain yli 200 000 ihmistä. Opetustunneista noin 21 % oli liikunta- ja urheilu-
painotteisia vuonna 2017144.

7.2.4.  Korkea-asteen koulutus ja tutkimus sekä korkeakoululiikunta
Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa valtionhallinnossa korkeakoulu- ja tiedepolitiikan suunnittelusta 
ja toimeenpanosta sekä valmistelee niitä koskevat säädökset, valtion talousarvioesitykset ja valtio-
neuvoston päätökset. Ministeriö ohjaa ja rahoittaa korkeakoulujen ja tiedelaitosten toimintaa. OKM:n 
hallinnonalan koulutusjärjestelmään kuuluu 23 ammattikorkeakoulua ja 13 yliopistoa. Hallinnonalan 
virastoista ja laitoksista hallinnonalalle kuuluu mm. Suomen Akatemia.145

Korkeakoulujärjestelmän kehittämistavoitteet perustuvat hallitusohjelmaan, hallituksen toiminta- 
suunnitelmaan sekä muihin eduskunnan ja valtioneuvoston korkeakouluille asettamiin strategisiin 
tavoitteisiin. OKM käy korkeakoulun kanssa nelivuotisen sopimuskauden alussa neuvottelut, joissa 
sovitaan mm. keskeiset korkeakoulukohtaiset toimenpiteet, tehtävät, profiili, vahvuusalat ja uudet 
nousevat alat sekä tutkintotavoitteet. Hallinnonalan virastojen kanssa sovitaan nelivuotiskausiksi mm. 
viraston toiminta-ajatus, tavoitteet ja voimavarat, joita tarkistetaan vuosittain.146

Yliopistojen perustehtävänä on harjoittaa tieteellistä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa ylintä ope-
tusta. Yliopistoilla on itsehallinto, jolla turvataan tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus.147 OKM 
tukee valtionrahoituksella yliopistojen toimintaa (1 767 miljoonaa euroa vuonna 2018). Rahoituksella 
edistetään liikkumista ja liikuntaa niin osana yliopistojen liikuntaa liittyvää koulutusta kuin tutkimusta. 

Näkyvimmin liikunta on osa Jyväskylän yliopistoa, jonka yhdeksi vahvuusalaksi on määritelty liikunta, 
terveys ja hyvinvointi. Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellinen tiedekunta on Suomen ainoa yliopisto-
tasoinen liikuntatieteiden koulutusyksikkö. Myös muissa yliopistoissa annetaan liikuntaan liittyvää kou-
lutusta, kuten osana Turun yliopiston opettajankoulutusta (liikuntakasvatus). Liikkumiseen, liikuntaan 
ja urheiluun liittyvää tutkimusta tehdään niin ikään merkittävästi Jyväskylän yliopistossa, mutta myös 
muissa yliopistoissa. 

Ammattikorkeakoulujen (AMK) tehtävänä on antaa työelämän vaatimuksiin perustuvaa korkeakoulu- 
opetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Lisäksi ammattikorkeakoulut harjoittavat opetusta palve-
levaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa soveltavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa 
sekä taiteellista toimintaa. Ammattikorkeakouluilla on laaja autonomia ja opetuksen sekä tutkimuksen 
vapaus.148 Ammattikorkeakoulujen toimintaa avustettiin 826 miljoonan eurolla vuonna 2018.149 

Ammattikorkeakoulut edistävät liikuntaa niin osana koulutusta kuin tutkimusta. Neljä ammattikorkea- 
koulua (Haaga-Helia/Vierumäki, Arcada, Kajaani ja Rovaniemi) tarjoavat Suomessa liikunta-alan kou-
lutusta. Lisäksi osassa ammattikorkeakouluissa on liikuntaan liittyviä opintoja osana muita opintoja, 
kuten fysioterapeutin opintoja. Ammattikorkeakoulut ovat tehneet myös paljon liikkumiseen, liikuntaan 

143 Opintokeskukset ry:n internetsivut, www.opintokeskukset.fi/opintokeskukset/
144 Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen, www.vipunen.fi.
145 www.minedu.fi/korkeakoulut-ja-tiedelaitokset
146 www.minedu.fi/ohjaus-rahoitus-ja-sopimukset
147 www.minedu.fi/korkeakoulut-ja-tiedelaitokset
148 www. minedu.fi/korkeakoulut-ja-tiedelaitokset
149 Valtion talousarvioesitys 2018.
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ja urheiluun liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä.

Korkeakoululiikunnalla tarkoitetaan yliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen tarjoamia liikunta- 
palveluita niin omille opiskelijoille kuin henkilöstölle. Korkeakoulut ovat ainoa osa suomalaista koulutus-
järjestelmää, jossa liikunnalla ja liikuntapalveluilla ei ole virallista asemaa150. Korkeakoulujen perus-
tehtävien (tutkimus ja koulutus) lisäksi ne kuitenkin tarjoavat erilaisia tukipalveluja, kuten liikunta-
palveluita. 

OKM on kannustanut ja ohjannut korkeakouluja tarjoamaan liikuntapalveluita opiskelijoilleen. Vuonna 
2011 silloisen opetusministeriön korkeakoulu- ja tiedeyksikön ja liikuntayksikön tukemana laadittiin 
Korkeakoululiikunnan suositukset, jotka päivitettiin vuonna 2018. Ammattikorkeakoulujen toimilupa- 
hakemuksiin tulee nykyisin kirjata, millä tavalla ammattikorkeakoulu järjestää liikuntapalvelut opiskeli-
joilleen.151 OKM (liikunnan vastuualue) on myös myöntänyt kehittämisavustuksia korkeakoululiikunnan 
kehittämiseksi ja Liikkuva opiskelu -avustuksia sekä avustanut Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry:ta liikun-
taa edistävien järjestöjen yleisavustuksella.

Korkeakoulujen liikuntapalvelut koostuvat mm. ohjatusta liikunnasta, liikuntakursseista, lajikokeiluista 
ja omatoimisen liikunnan mahdollisuuksista. Korkeakoululiikunnan rahoitus tulee pääosin korkea-
kouluilta, mutta lisäksi monet korkeakoulut perivät opiskelijoilta palveluista käyttäjämaksuja. Korkea-
kouluissa työskentelee arviolta noin 50 henkilöä liikuntapalveluiden suunnittelu- ja kehittämis- 
tehtävissä.152 

OKM tulosohjaa Suomen Akatemiaa, jonka tehtävänä on edistää korkealaatuista tieteellistä tutkimus-
ta, toimia tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa 
Suomessa. OKM avusti myös Suomen Akatemiaa niin toimintamenojen osalta kuin myöntämällä 
tutkimusmäärärahoja. Suomen Akatemian omissa rahoitusmuodoissa (poislukien OKM:n tukema 
liikuntatieteellinen tutkimus) myönnettiin tutkimusrahoitusta liikuntaan liittyvään tutkimukseen noin 
kolmen miljoonaa euroa vuonna 2017.153

7.2.5.  Nuorisotyö, liikunnallinen nuorisotyö 
Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa valtionhallinnossa nuorisotyön ja -politiikan yhteensovittamisesta 
ja kehittämisestä sekä sen edellytysten luomisesta. Nuorisopolitiikalla tarkoitetaan nuorten kasvu- ja 
elinolojen sekä sukupolvien välisen vuorovaikutuksen parantamista. Nuorisopolitiikka koostuu monen 
hallinnonalan yhteisestä toiminnasta, ja sisältää myös liikuntaan liittyviä kysymyksiä. Nuorisotyö on 
nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa.154 Liikunta on yksi nuoriso-
työn keinoista. 

Hallituskausittaiset nuorisopoliittiset tavoitteet määritellään lakisääteisessä ja poikkihallinnollisessa 
Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa. Ensimmäinen ohjelma hyväksyttiin vuosille 
2017–2019. Yksi keskeisimmistä ohjelman liikuntaan liittyvistä tavoitteista on, että jokaiselle lapsella 
ja nuorella on mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen.155 Ohjelman tavoitteiden 
toimeenpanoa tuetaan mm. erityisavustuksilla nuorisoalan valtakunnalliseen, alueelliseen ja paikalli-
seen toiminnan kehittämiseen156. Avustetuissa hankkeissa on ollut mukana myös joitain nuorten liikku-
mista ja liikuntaa osaltaan edistäviä hankkeita, mutta pääpaino hankkeissa on ollut nuorisotyössä. 

150 Tosin esimerkiksi Yliopistolain (HE7/2009vp) yleisperusteluissa todetaan tavoitteeksi, että ”yliopistot jatkossakin turvaavat 
opiskelijoiden tarkoituksenmukaiset liikunta- ja ravitsemuspalvelut”.

151 www.oll.fi ja Saara Hanhela: Korkeakoululiikunta Suomessa. Nykytila, suositukset ja tavoitteet (pro gradu -tutkielma). 
Itä-Suomen yliopisto 2017.

152 Korkeakoululiikunnan suositukset 2018.
153 Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirja 2020–2024. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:242.
154 www.minedu.fi/nuorisotyo
155 Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma 2017–2019 12.10.2017.
156 www.minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/erityisavustukset-nuorisoalan-valtakunnallisen-toiminnan-

kehittamiseen-vuonna-2019



66

Nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa määritellään myös painopisteet valtakunnallisille nuorisoalan 
osaamiskeskuksille. Osaamiskeskusten tehtävänä on kehittää ja edistää nuorisoalan perus- ja erityis-
osaamista. OKM:n myöntää avustuksia osaamiskeskuksille, joilla kehitetään ja edistetään nuorisoalan 
osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti.157 Ministeriö tukee erilaisilla avus-
tuksilla myös nuorisokeskuksia, jotka tarjoavat nuorille mahdollisuuden ohjattuihin leirikouluihin, 
seikkailu-, luonto-, ympäristö-, kulttuuri-. leiri- tai muuhun vastaavaan nuorisotoimintaan. Nuoriso-
keskusten toiminnan lähtökohtina ovat mm. terveet elämäntavat.158

Keskeisestä osasta nuorisotyöstä vastaavat kunnat ja järjestöt. OKM tukee valtionosuuksilla ja -avustuk-
silla kuntien ja järjestöjen nuorisotyötä sekä alueellista nuorisotyötä. Vuonna 2018 ministeriö myönsi 
Veikkausvoittovaroista nuorisotyön edistämiseen 54,7 miljoonaa euroa. Määräraha piti sisällään mm. 
avustukset valtakunnallisille nuorisoalan järjestöille (15,8 milj. euroa) ja valtionosuuden kuntien nuoriso-
toimeen (8 milj. euroa).159 Avustuksella valtakunnallisille nuorisoalan järjestöille ja valtionosuudella 
kuntien nuorisotyöhön edistetään nuorisolain tavoitteita, kuten tuetaan nuorten harrastamista. Nuoriso-
alan järjestöjen toiminnassa on mukana myös nuorten liikkumiseen ja liikuntaan liittyvää toimintaa, 
kuten Suomen Partiolaisten ja Suomen Rullalautaliiton toiminnassa. Kunnista noin 72 % toteuttaa lii-
kunnallista nuorisotyötä160. Valtionosuuksilla kuntien nuorisotoimeen katetaan osa kunnan nuorisotyön 
kustannuksista. Kunnat päättävät itse nuorisotyöhön käytettävistä varoista.

Valtio tukee myös nuorten työpajatoimintaa (13,5 milj. euroa vuonna 2018). Nuorten työpajoilla tue-
taan alle 29-vuotiaita nuoria koulutuksen, työelämän ja elämänhallinnan kysymyksissä. Työpaja- 
toimintaa järjestävät mm. kunnat, yhdistykset ja säätiöt.161 Työpajatoimintaa on yli 90 prosentissa 
Manner-Suomen kunnista, ja niissä oli yhteensä vajaat 26 000 osallistujaa (2016). Reilussa 90 %:ssa 
työpajoista mukana terveys-, ravinto- ja liikuntakasvatusta.162 Työpajoihin osallistuvat liikkuvat viikoit-
tain yhdessä ja mukana on myös paljon arkiliikuntaa. Osallistujille pyritään etsimään edullisia harras-
tuksia, jotka jatkuisivat työpajan jälkeen.

Lisäksi OKM avustaa lasten ja nuorten paikallista harrastustoimintaa noin kolmella miljoonalla eurolla 
vuonna 2018. Avustuksen jakamisesta vastaavat aluehallintovirastot. Avustukset on tarkoitettu lapsille 
ja nuorille suunnatun, säännöllisen ja tavoitteellisen, lukuvuoden aikaan ajoittuvan harrastustoiminnan 
sekä koulujen loma-aikoihin ajoittuvan päiväleiritoiminnan järjestämiseen. Tavoitteena on mm. lasten 
ja nuorten tasapuolisten harrastusmahdollisuuksien lisääminen. Avustus on tarkoitettu kunnille, seura-
kunnille ja paikallistasolla nuorisopalveluja tarjoaville rekisteröidyille yhteisöille.163 Vuonna 2016 toi-
mintaan osallistui noin 94 000 lasta ja nuorta noin 6 200 ryhmässä. Erilaiset liikuntaan liittyvät kerhot 
ovat suosituimpia toiminnan muotoja.164

Opetushallitus jakoi vuonna 2018 avustusta turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien integrointia 
edistäviin hankkeisiin, joilla edistetään turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien suomalaiseen 
yhteiskuntaan sopeutumista.165 Avustetuissa hankkeissa on ollut mukana myös maahanmuuttajien ko-
toutumista liikunnan avulla edistäviä hankkeita.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä toimii Valtion nuorisoneuvosto, joka on valtioneuvoston asettama 
nuorisotyön ja -politiikan asiantuntijaelin. Nuorisolain mukaan neuvoston tehtävänä on mm. käsitellä 

157 www.minedu.fi/nuorisotyon-keskukset
158 www.minedu.fi/nuorisotyon-keskukset ja www.suomennuorisokeskukset.fi
159 Valtion talousarvioesitys 2018.
160 www.nuorisotilastot.fi.
161 www.minedu.fi/tyopajat-ja-etsiva-nuorisotyo ja www.avi.fi/web/avi/avustukset-nuorten-tyopajatoimintaan
162 Valtakunnallinen työpajakysely 2016 ja Saku Rikala: Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä (2018) 

-selvityksen taustamateriaali. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2018:4.
163 www.minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/erityisavustukset-lasten-ja-nuorten-paikalliseen-

harrastustoimintaan
164 Saku Rikala: Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä (2018) -selvityksen taustamateriaali. Valtion 

liikuntaneuvoston julkaisuja 2018:4.
165 www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/103/0/valtion_erityisavustus_kotoutumisen_edistamiseen_2018
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nuorten kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita, arvioida valtionhallinnon toimen-
piteiden vaikutuksia nuoriin ja nuorille suunnattuihin palveluihin ja toimintoihin sekä tuottaa ajan-
kohtaista tietoa nuorista ja heidän elinoloistaan.166

Ministeriö tukee myös nuorisotutkimusta, jossa painottuvat mm. nuorisokulttuurien tutkimus, kulutus-
tutkimus, syrjäytymisen, etnisten suhteiden sekä koulutuksen ja nuorisotyön laadun tutkimus.167 Osana 
nuorisotutkimusta on tutkittu myös nuorten liikkumisen ja liikunnan kysymyksiä. Esimerkiksi nuoriso-
neuvoston, liikuntaneuvoston ja nuorisotutkimusverkoston yhdessä toteuttamassa Lasten ja nuorten 
vapaa-aikatutkimuksessa tarkastellaan lasten ja nuorten vapaa-aikaa ja siihen liittyviä trendejä, kuten 
liikunnan harrastamista.168 

OKM:n hallinnonalaan kuuluu myös nuorisotyön koulutus, johon liittyy liikkumiseen ja liikuntaan liitty-
vää koulutusta. Nuorisotyön toisen asteen koulutuksen sisällöissä on mukana liikunta. Painotus liikun-
nan koulutuksen osalta on kunto- ja terveysliikunnan ohjaamisen taitoissa. Ammattikorkeakoulu-tasolla 
on liikunnallisen nuorisotyön ja seikkailukasvatuksen sisältökoulutusta. 

7.2.6.  Luovien ja ilmaisullisten liikuntalajien edistäminen
OKM:n tehtävänä on huolehtia kulttuuritoimialan lainsäädännöstä, hallinnosta ja sen käytännöistä, 
rahoituksesta, strategisesta ohjauksesta sekä muista yleisistä edellytyksistä.169 Kulttuuripolitiikan pitkä 
ajan kehittämislinjaukset on määritelty vuoteen 2025 ulottuvassa ministeriön kulttuuripolitiikan 
strategiassa.170 Taiteen edistämiskeskus (Taike) toimii taiteen edistämisen asiantuntija- ja palvelu- 
virastona. 

Kulttuuritoimialaan kuuluvat mm. taiteen alat, museot ja kulttuuriperintö sekä kirjastot. Liikkumisen ja 
liikunnan edistäminen liittyy konkreettisimmin esittäviin taiteisiin ja luoviin sekä ilmaisullisiin ”liikunta- 
lajeihin”, kuten tanssiin, sirkukseen, parkouriin ja performanssitaiteisiin. Liikkumista edistävät myös 
kulttuuriympäristöt, jotka kuuluvat kuitenkin ympäristöministeriön hallinnonalaan. 

OKM tukee tanssiesitysten valmistamista ja esittämistä valtionosuuksilla tai harkinnanvaraisilla avus-
tuksilla. Valtionosuutta saa 11 tanssiteatteria ja tuotantokeskusta. Tanssin vapaata ammattilaiskenttää 
OKM tukee harkinnanvaraisilla toiminta- ja kohdeavustuksilla, joita myöntää valtion esittävien taitei-
den toimikunta. Alan valtakunnallista kulttuuripoliittista toimintaa ja harrastajatoimintaa ministeriö 
tukee osoittamalla määrärahan alan valtakunnallisten järjestöjen käyttöön. Alan tiedotustoiminnasta 
vastaa Tanssin tiedotuskeskus.171

Ministeriö tukee nykysirkuksen esitysten valmistamista ja esittämistä valtionosuuksilla ja harkinnan-
varaisilla avustuksilla. Valtionosuutta ei toistaiseksi saa yksikään nykysirkustoimija. Valtion esittävien 
taiteiden toimikunta myöntää harkinnanvaraiset toiminta- ja kohdeavustukset sirkukselle. Tukea on 
myönnetty sirkuksen ns. vapaalle ammattilaiskentälle, kuten rekisteröityneille sirkusryhmille, yksittäi-
sille työryhmille, tuotantotaloille ja freelancetaiteilijoille. Lisäksi ministeriö tukee alan valtakunnallista 
kulttuuripoliittista toimintaa ja harrastajatoimintaa erillisellä määrärahalla alan valtakunnallisille järjes-
töille. Alan tiedotustoiminnasta vastaa Sirkuksen tiedotuskeskus.172

Performanssi- ja esitystaiteessa on kyse paikka- ja tilannesidonnaisesta taiteesta, joka yhdistelee eri 
taiteenlajeja. Performanssi- ja esitystaiteen piirissä toimii noin 150-300 taiteilijaa sekä lukuisia ryhmiä 

166 www.tietoanuorista.fi.
167 www.minedu.fi/nuorisotilastot-ja-tutkimus.
168 www.tietoanuorista.fi/julkaisut/nuorten-vapaa-aikatutkimukset/
169 www.minedu.fi/kulttuuri
170 Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:20.
171 www.minedu.fi/esittavat-taiteet
172 www.minedu.fi/esittavat-taiteet
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ja yhdistyksiä, jotka voivat saada apurahoja ja avustuksia valtion esittävien taiteiden toimikunnalta.173

Yksi OKM:n kulttuurin edistämisen painopisteitä on lastenkulttuurin edistäminen. Lastenkulttuurilla 
tarkoitetaan ammattilaisten lapsille tuottamaa ja lasten kanssa yhdessä tekemää kulttuuria, mutta 
myös lasten itse luomaa kulttuuria, kuten leikkiin perustuvaa kulttuuria.174 Lastenkulttuuriin sisältyvät 
mm. tanssi, parkour ja sirkus. OKM laati vuonna 2012 Lasten kulttuuripoliittisen ohjelman 2014–2018. 
Nykyisin OKM avustaa lastenkulttuurikeskuksia ja valtakunnallisia lasten taide- ja kulttuuritapahtumia.

7.2.7.  Kirjastotoimi
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluu yleisiä kirjastoja koskeva kirjastopolitiikka. Minis-
teriö myöntää avustuksia yleisten kirjastojen kehittämiseen ja osallistuu työhön, jolla yhteiset tieto-
varannot saadaan paremmin hyödynnettäviksi.175 Osana kirjastojen ja tietovarantojen hyödynnettävyy-
den kehittämistyötä edistetään myös liikkumiseen, liikuntaan ja urheiluun liittyvän tiedon leviämistä. 
Kuntien yleisten kirjastojen lisäksi esimerkiksi yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja erikoiskirjastot (tie-
teelliset kirjastot) toimivat merkittävinä liikkumiseen, liikuntaan ja urheiluun liittyvän tiedon välittäjinä. 
Lisäksi moni kirjasto lainaa nykyisin myös liikuntavälineitä.

7.3.  RESURSSIT, LAINSÄÄDÄNTÖ JA MITTARIT

Kohdennetut resurssit liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen
•	 Valtion liikuntamäärärahat, 173,4 milj. euroa (2018).

Välilliset resurssit liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen
•	 Liikkumisen ja liikunnan edistäminen osana lukuisia muita OKM:n määrärahoja ja avustuksia, kuten aamu- ja 

iltapäivätoiminnan valtionosuus, lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta, koulujen kerhotoiminnan 
kehittäminen, valtionosuudet ja -avustukset varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, ammatilliseen 
koulutukseen, vapaaseen sivistystyöhön, taiteen perusopetuksen valtionosuus, kuntien nuorisotyön 
valtionosuus sekä valtionrahoitus korkeakoulujen toimintaan (määrää ei arvioitavissa).

Keskeinen lainsäädäntö
•	 Perustuslaki
•	 Liikuntalaki ja -asetus
•	 YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, Yhdenvertaisuuslaki ja Tasa-arvolaki
•	 Varhaiskasvatuslaki, Perusopetuslaki,
•	 Lukiolaki ja Laki ammatillisesta koulutuksesta, Ammattikorkeakoululaki ja Yliopistolaki sekä Laki vapaasta 

sivistystyöstä
•	 Nuorisolaki
•	 Kuntalaki, Laki kuntien kulttuuritoiminnasta
•	 Yhdistyslaki
•	 Maankäyttö- ja rakennuslaki

Keskeisiä mittareita

Liikunnallinen elämäntapa
•	 Liikuntasuositusten mukaisesti liikkuvien osuudet eri väestö- ja ikäryhmissä (LIITU-tutkimus, 

Kouluterveyskysely ja ATH/FinSote -tutkimus)
•	 Liikuntaa harrastavien lasten ja nuorten osuus (Vapaa-aikatutkimus)
•	 Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky (MOVE!)
•	 Varhaiskasvatuksen liikuntaa lisäävät toimenpiteet (TEAviisari)
•	 Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan osallistuvien kuntien ja lasten määrä (ohjelman seuranta)
•	 Fyysisen aktiivisuuden määrä varhaiskasvatuspäivän aikana (tietolähde puuttuu)
•	 Koulupäivän liikuntaa lisäävät toimenpiteet (TEAviisari ja Liikkuva koulu -rekisterit ja -seuranta)

173 www.minedu.fi/esittavat-taiteet
174 Lastenkulttuurin laatukäsikirja. Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Uusi laitos 2016.
175 www.minedu.fi/kirjastot
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•	 Liikkuva koulu -ohjelmaan osallistuvien kuntien ja lasten määrä (ohjelman seuranta)
•	 Liikkuva opiskelu -ohjelmaan osallistuvien oppilaitosten ja opiskelijoiden määrä (ohjelman seuranta)
•	 Liikunnallista nuorisotyötä tekevien kuntien määrä/osuus (Nuorisotilastot)

Kuntien liikuntatoiminta ja liikuntapaikkarakentaminen
•	 Liikunnan asema kuntien strategioissa (TEAviisari)
•	 Kuntien liikuntatoimen käyttökustannukset ja investoinnit (Tilastokeskus)
•	 Liikunnasta vastaavan toimialan ja muiden välinen yhteistyö liikunnan edistämiseksi (TEAviisari)
•	 Liikuntapaikkojen määrä (Lipas.fi)
•	 Kuntien investoinnit liikuntapaikkarakentamiseen

Liikunnan kansalaistoiminta
•	 Liikuntaa tai urheilua liikunta- ja urheiluseuroissa harrastavien osuus
•	 Liikunnan kansalaistoimintaan osallistuvien määrä/osuus väestöstä
•	 Liikuntaa edistävien järjestöjen jäsenmäärä ja henkilöstömäärä (OKM)
•	 Liikuntaa edistävien toimintamenot, valtionavustuksen osuus toimintamenoista sekä toimintamenojen 

painotukset (lapset ja nuoret, aikuiset ja huippu-urheilu) (OKM)

Liikunnan koulutuskeskukset
•	 Toteutuneet vapaan sivistystyön opiskelijavuorokaudet (OKM)
•	 Liikunnan koulutuskeskusten opiskelijamäärät koulutusaloittain (OKM)
•	 Liikunnanohjauksen perustutkinnon suorittaneiden määrä ja työllistyminen (Vipunen.fi)
•	 Ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen suorittaneiden määrä
•	 Liikunnanohjauksen perustutkinnonsuorittaneiden työllistyminen

Liikunta osana korkeakoulutusta ja opiskelijaliikunta
•	 Liikunnanohjaajan (AMK) tutkinnon, liikuntatieteen maisterin tutkinnon ja liikuntatieteen tohtorin tutkinnon 

hakijamäärät, tutkinnon suorittaneiden määrä ja työllistyminen (Vipunen.fi)
•	 Liikunta korkeakoulun strategiassa (OLL:n seuranta)
•	 Opiskelijakohtainen liikuntapalveluiden rahoitus korkeakouluissa (OLL:n seuranta)

Liikuntatieteellinen tutkimus
•	 Liikkumiseen, liikuntaan ja urheiluun liittyvän tutkimuksen määrä ja rahoitus (Suomen Akatemia, OKM)
•	 Liikkumiseen, liikuntaan ja urheiluun liittyvien tieteellisten julkaisujen määrä / JUFO-luokitus

Huippu-urheilu
•	 Ammattiurheilijoiden ja akatemia-urheilijoiden määrä
•	 Arvokisamitalien ja pistesijojen määrä
•	 Huippu-urheilun sponsorirahoituksen määrä
•	 Dopingtestien ja dopingrikkomusten määrä (SUEK ry)

Liikunnan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
•	 Yhdenvertaisuuden tai sukupuolten tasa-arvon edistäminen (kunnan) liikunnan edistämisen strategioissa 

(TEAviisari)
•	 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien määrä liikuntaa edistävissä järjestöissä (OKM)
•	 (Kunnan) Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma sisältää näkökulmia kuntalaisten liikunnan edistämisestä 

(TEAviisari)
•	 Tavoitteet (kunnan) toiminta- ja taloussuunnitelmassa maahanmuuttajien liikunnan edistämiseksi (TEAviisari)
•	 Tavoitteet (kunnan) toiminta- ja taloussuunnitelmassa soveltavan liikunnan edistämiseksi (TEAviisari)
•	 Kuntien panostukset soveltavaan liikuntaan (VLN) 
•	 Liikunnan edistämisen seuranta sukupuolittain (kunnissa) (TEAviisari)
•	 Naisten ja miesten osuudet liikunnan harrastajina ja johto- ja valmennustehtävissä
•	 Liikuntapaikkojen kielellisten palveluiden arvosana (Kielibarometri)
•	 Lasten ja nuorten kokema kiusaaminen, syrjintä tai muu epäasiallinen käytös liikuntaharrastuksessa (Vapaa-

aikatutkimus)
•	 Syrjintä liikuntapalveluissa/liikunnassa (Syrjinnän seurantajärjestelmä, Vapaa-aikatutkimus)
•	 Liikuntaan ja urheiluun liittyvien kanteluiden määrä (Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, Tasa-

arvovaltuutetun toimisto)
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7.4.  ANALYYSI JA KESKEISIÄ KEHITTÄMISKOHTEITA

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) liikunnan vastuualue on valtionhallinnossa ainoa taho, joka 
edistää liikuntaa ja urheilua niiden itseisarvoisen merkityksen vuoksi. Liikunta ja urheilu ovat osa mer-
kityksellistä elämää. OKM:n hallinnonalalla on lisäksi välinearvoinen intressi liikunnan edistämiseen. 
Välinearvo liittyy erityisesti kasvatukseen, oppimiseen, nuorten osallisuuteen sekä syrjäytymisen eh-
käisyyn. 

OKM:n liikunnan vastuualueelta johdetaan suomalaista liikuntapolitiikkaa, jonka tavoitteena on: 
1. Liikunnallinen elämäntapa yleistyy, 2. Liikunta on yhdenvertaisesti saavutettavissa ja 3. Liikunta ja 
urheilu lisäävät osallistumista. Huomionarvoista on, että mitään edellä mainituista tavoitteista ei voida 
saavuttaa yksinomaan liikunnan vastuualueen toimenpiteillä. Erityisesti väestön liian vähäisen fyysisen 
aktiivisuuden edistäminen sekä tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen liikuntakulttuurin edistäminen eivät 
onnistu ilman laaja-alaisia, vaikuttavia ja oikea-aikaisia poikkihallinnollisia toimenpiteitä. Valtionhallinto 
on kuitenkin edelleen rakenteellisesti ja toiminnallisesti hajautunut, täynnä lukuisia strategioita, lin-
jauksia ja yksittäisiä, osin päällekkäisiä toimenpiteitä. 

Pohdittavaksi nousee, onko yhdellä ministeriöllä (OKM) riittäviä edellytyksiä ja mandaattia koordinoida 
koko valtionhallinnon tasolla isoa liikkumisen edistämisen kokonaisuutta sekä toimitaanko toimenpiteiden 
osalta riittävän vaikuttavalla tasolla vai kuluuko resurssit liiaksi pieniin yksittäisiin toimenpiteisiin? 

Liikuntapolitiikka keskittyy nykyisellään painotetusti lapsiin ja nuoriin kohdennettuihin toimenpiteisiin. 
Painotus on perusteltu, koska liikuntatottumukset alkavat vakiintua jo aikaisessa vaiheessa elämän-
kulkua.  Lapsiin ja nuoriin panostamisen lisäksi on syytä jatkossa tunnistaa yhä kasvava ikääntyneiden 
väestöryhmä. Toistaiseksi ikääntymisen käsittely on ollut liikuntahallinnossa vähäistä suhteessa sen 
merkitykseen. Viimeistään nyt on syytä panostaa toimiin, jotka vaikuttavat ikääntyneiden mahdolli-
suuksiin liikkua ja harrastaa liikuntaa. Tämä vaatii erityisesti yhteistyötä sosiaali- ja terveyshallinnon 
kanssa, mutta myös muiden hallinnonalojen, kuntien ja järjestöjen kanssa.

Valtion liikuntaneuvoston toteuttamissa liikuntapoliittisten toimenpiteiden arvioinneissa on nostettu 
esiin tarve kehittää liikuntapoliittista strategista johtamista sekä erityisesti vaikuttavuuden seurantaa ja 
arviointia. Toimenpiteiden vaikuttavuuden osoittaminen on tärkeää julkisen varainkäytön perustelemi-
seksi ja resurssien kohdentamiseksi vaikuttavimpiin toimenpiteisiin. Valtion liikuntahallinnon tulokset 
tehdään luomalla edellytyksiä, joita voidaan myös mitata määrällisesti tai laadullisesti. 

Liikuntapolitiikan tiedolla johtamista on syytä vahvistaa kehittämällä liikunnan ja liikkumisen yleistä 
tietopohjaa. Tietopohja vaatii vahvistamista erityisesti alle kouluikäisten lasten, työikäisen väestön ja 
erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden sekä järjestöjen toiminnan osalta. Pirstaleista tietoa tulee koota 
sekä kehittää analyysitoimintaa ja systemaattista tiedon hyödyntämistä. Valtionavustusjärjestelmän tieto- 
pohjaisuuden kehittämistä ja uudistamista tulee jatkaa, jotta jatkossa avustukset perustuvat selkeästi 
määriteltyjen kriteerien ja luotettavan tiedon pohjalle. Rahoitusyhteistyötä eri organisaatioiden kanssa 
liikkumiseen ja liikuntaan liittyvän tutkimuksen resurssien vahvistamiseksi tulee kehittää. Alan osaamis-
tarpeiden kehittämiseksi tulee vahvistaa liikkumiseen ja liikuntaan liittyvää koulutusta erityisesti osana 
muiden alojen (kuin liikunta-alan) koulutuksia (esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan koulutukset).

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntamäärärahat koostuvat lähes kokonaisuudessaan kehyksen ulko-
puolisista Veikkausvoittovaroista. Veikkauksen tuotot ovat laskussa ja laskun arvioidaan jatkuvan. Riittä-
mätön fyysinen aktiivisuus on merkittävä yhteiskunnallinen haaste, jonka rahoituksen ei tulisi olla vain 
Veikkauksen tuottojen varassa vaan määrärahoja siihen olisi perusteltua jatkossa osoittaa myös valtion 
budjettivaroista ja resursseja tulisi kohdentaa useiden hallinnonalojen aktiivista liikkumista ja liikuntaa 
edistävään toimintaan. 

Kuntatason toimenpiteillä on valtiovaltaa suurempi vaikutus väestön liikuntaan ja fyysiseen aktiivisuu-
teen. Liikunnan asemaa kunnallisena peruspalveluna on syytä vahvistaa. Kunnallisilla liikuntapalveluilla 
ja erityisesti liikkumista edistävillä muilla palveluilla on mahdollisuus toimia hyvinvointieroja kaventa-
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vasti ja lisätä liikunnan yhdenvertaisuutta. Toteutuessaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus (sote- 
uudistus) voi tuoda liikunnalle kunnallisessa päätöksenteossa enemmän tilaa, joka tulee hyödyntää. 
Valtionavustukset liikuntapaikkarakentamiseen ovat kuntien kannalta tärkeitä kannustumia hankkeiden 
hyväksymiseksi kunnallisessa päätöksenteossa. Saavutettavan ja laajoille käyttäjäryhmille kohdennetun 
liikuntapaikkarakentamisen valtionavustamisen resursseja on perusteltua kasvattaa. 

Elinvoimainen kansalaistoiminta on suomalaisen yhteiskunnan kivijalka. Liikunnan kansalaistoiminnalla on 
pitkät perinteet, ja laaja vapaaehtoistoiminta on turvannut kohtuulliset kustannukset liikunnan harras-
tamisessa. Kasvavat laatuvaatimukset olosuhteista ja ammattimaisesta valmennuksesta ovat nostaneet 
harrastamisen hintaa, ja tämän kehityksen voi odottaa jatkuvan. Riskinä on yhä vahvempi polarisaatio 
liikunnan harrastamisen mahdollisuuksissa. Kansalaistoiminnan edellytykset tulee turvata laaja-alaisessa 
yhteistyössä eri hallinnonalojen kanssa. Toimenpiteitä harrastamisen kustannuksien hillitsemiksi (mm. 
Seuratuki) on perusteltua jatkaa, ja lisäksi kehittää toimenpiteitä omaehtoisen ja organisoimattoman 
liikunnan edistämiseen. Lisäksi koulupäivän yhteydessä tapahtuvan harrastamisen lisääminen on tär-
keää harrastamisen mahdollistamiseksi kaikille.

Liikuntakulttuurin hyvästä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistyöstä huolimatta liikkumiseen, 
liikuntaan ja urheiluun liittyy edelleen useita merkittäviä yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja syrjintä- 
kysymyksiä. Kaksoisstrategian mukaisesti erityistä tukea tarvitsevat kohderyhmät tulee jatkossakin 
huomioida läpileikkaavasti kaikissa toimenpiteissä ja osin erillisillä toimenpiteillä. Toiminta- ja liikkumis- 
esteisten lisäksi mukaan tulee ottaa entistä voimakkaammin myös muut vähemmistöryhmät. Viime 
vuosina saatuihin tietoihin häirinnän ja syrjinnän määrästä liikunnassa ja urheilussa tulee puuttua edis-
tämällä kiusaamisen ja syrjinnän nollatoleranssia laaja-alaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa  
(ks. kappale 3.4.).

OKM:n liikunnan vastuualueella on merkitystä suomalaisen huippu-urheilun resursoinnissa. Oleellista 
on luoda edellytyksiä huippu-urheilun kehitystyölle ja tukea erityisesti nuorten urheilijoiden mahdolli-
suuksia huippu-urheilu-uran valintaan niin urheiluakatemiatoiminnan kuin apurahojen avulla.  

Liikunnan ja liikkumisen poikkihallinnollinen edistäminen tarkoittaa valtionhallinnossa niin ministeriöi-
den välisen kuin sisäisen yhteistyön ja koordinaation kehittämistä. OKM:ssa on liikunnan vastuualueen 
lisäksi muita merkittäviä toimialoja liikkumisen edistämisen kannalta. Varhaiskasvatus tavoittaa merkit-
tävän osan lapsista ja nuorista, peruskoulujärjestelmä kattavasti ikäluokkansa lapset ja nuoret. Varhais-
kasvatus ja koulu ovat merkittäviä paikkoja tavoittaa kaikkein vähiten liikkuvat ja kaventaa hyvinvointi- 
eroja. 

Liikkuva koulu -ohjelman toimenpiteillä on pystytty luomaan kouluihin fyysistä aktiivisutta tukevaa 
toimintakulttuuria. Tunnistettava on, että toimintakulttuurin muutos vie aikaa ja Liikkuva koulu -toimin-
taan on tarve panostaa myös jatkossa. Liikkuva koulu -mallin mukaista toimintaa on ollut perusteltua 
laajentaa myös varhaiskasvatukseen sekä toisen asteen oppilaitoksiin ja korkeakouluihin. Erityisesti 
ammatillisessa koulutuksen opiskelijoiden on todettu liikkuvan huolestuttavan vähän, jopa niin vähän, 
että tuleva työkyky voi vaarantua. Samalla liikuntaa on pakollisena oppiaineena hyvin vähän osana am-
matillista koulutusta, ja monet opiskelijat valmistuvat aloille, jotka ovat fyysisesti kuormittavia.

Liikkumista ja liikuntaa edistetään OKM:ssa myös osana nuorisotyötä, jossa liikunta on menetelmä osal-
lisuuden ja hyvinvoinnin tukemisessa. Kulttuuritoimialaan liikkumisen edistäminen kiinnittyy erilaisten 
luovien ja ilmaisullisten kulttuurimuotojen ja liikuntalajien myötä, kuten sirkus ja tanssi. Liikkumisen 
edistäminen osana nuorisotyötä ja kulttuurin keinoin voi olla hyvä keino henkilöille, jotka eivät koe 
liikunnan harrastamista itsessään merkitykselliseksi. Jatkossa on syytä tarkastella keinoja, joilla liikku-
mista voidaan edistää yhä voimallisemmin myös nuorisotyön ja kulttuuritoimialan välityksellä. 



Maa- ja metsätalousministeriö8
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8.1.  PERUSTIEDOT JA KOSKETUSPINTA LIIKUNTAAN

Vastuulla:  
(1) maa- ja puutarhatalous, (2) maaseudun kehittäminen, (3) metsätalous, (4) kala-, riista- ja porota-
lous, (5) elintarvikkeet, (6) maatalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuus ja laatu, eläinten terveys ja 
hyvinvointi sekä kasvinterveys, 7) maanmittaus sekä (8) vesitalous.

Maa- ja metsätalousministeriö turvaa kotimaisen ruuan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kes-
tävän käytön sekä luo edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille.

Talous:  
2,7 mrd. € / 4,8 % valtion talousarviosta (55,7 miljardia €) (2018). 

Henkilöstö:  
Ministeriössä on noin 250 työntekijää, koko hallinnonalalla4200 työntekijää (2019).

Organisaatio:

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ8

Hallinnonalan keskeisiä virastoja:  
Ruokavirasto, Luonnonvarakeskus Luke, Maanmittauslaitos, Suomen riistakeskus, Metsähallitus,  
Suomen metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus SYKE sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.
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Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla monia liikkumiseen ja luonnon virkistyskäyttöön liitty-
viä strategioita ja ohjelmia, kuten Uusiutuva Suomi – mahdollisuuksien maailma, Kansallinen metsä- 
strategia 2025 (päivitetty) ja Valtioneuvoston periaatepäätös 21.2.2019, Valtioneuvoston metsä-
poliittinen selonteko 2050, Harvaan asuttu maaseutu – mahdollisuuksia täynnä. Harvaan asutun maa-
seudun kehittämisstrategia 2017–2020, Manner–Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020, 
Saaristo-ohjelma 2017–2019 sekä Suunnitelma metsien suojelualue- ja METSO-tilastoinnin kehittämi-
seksi.

8.2.  KESKEISET LIIKKUMISTA JA LIIKUNTAA EDISTÄVÄT TOIMENPITEET

8.2.1.  Luonnon virkistyskäyttö, toiminnalliset luontoharrastukset ja luontomatkailu
Luonnossa liikkumisen vapaa-ajantoiminnot - luonnon virkistyskäyttö - on osa uusiutuvien luonnon-
varojen kestävän käytön sosiaalista ulottuvuutta. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan 
toiminta-ajatukseen kuuluu hyvinvoinnin edellytysten luominen, mihin kuuluu luonnon virkistyskäyttö. 
Maa- ja metsätalousministeriön voimassa olevan strategian176 yhtenä perusajatuksena on luonnon 
virkistyskäytön turvaaminen. Huolehtimalla elinympäristöistä ja luonnon monimuotoisuudesta sekä pi-
tämällä metsät ja vesivarat tuottavina ja kala- ja riistakannat elinvoimaisina luodaan edellytyksiä retkei-
lylle maastossa ja vesillä, metsästykselle, kalastukselle, marjastukselle ja sienestykselle. Näihin liittyvien 
erä- ja luontoelämysten kautta voidaan lisätä ulkoilua, liikuntaa ja henkistä virkistäytymistä.

Metsähallitus on liikelaitos, jolla on laissa säädetyt julkisia hallintotehtäviä hoitava yksikkö. Julkisten 
hallintotehtävien yksikkö jakautuu Luontopalveluihin ja Eräpalveluihin. Eräpalvelut vastaavat met-
sästykseen, kalastukseen ja erävalvontaan liittyvistä tehtävistä. Metsähallituksen Luontopalvelujen 

176 Maa- ja metsätalousministeriön strategia 2030.

Kosketuspinta liikuntaan:

Tavoitteet

• Vastuullinen ja uudistuva ruokajärjestelmä

• Uudistuva ja kestävä luonnonvaratalous

• Monipuolinen yritystoi minta ja menestyvä 
maaseutu, monipaikkaisuus ja verkostot 

• Luotettavat ja laajakäyttöiset paikka-, kiin-
teistö- ja huoneistotiedot

Toimenpiteet

• Luonnon virkistyskäytön, toiminnallisten 
luontoharrastusten ja luontomatkailun 
edistäminen sekä tutkimustoiminta

• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjel-
man liikuntaa edistävät hankkeet ja 4H-toi-
minta

• Hevostalouden ja -urheilun edistäminen

• Luonnonvara-, kiinteistö- ja paikkatietojen 
kehittäminen (mm. liikunnassa ja urheilussa 
käytettävät kartat ja karttapalvelut)

Hallinnonalan intressi liikkumisen ja liikunnan edistämiseen:  
Maaseudun elinvoimaisuuden, ihmisten hyvinvoinnin (etenkin maaseudulla) ja luonnon-
varojen kestävä käytön edistäminen.
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vastuulla ovat muut Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät. Luontopalvelut vastaa Suomen luonnon-
suojelualueverkoston hoidosta ja käytöstä, uhanalaisten lajien, luontotyyppien ja arvokkaiden kulttuuri-
perintökohteiden suojelusta sekä tuottaa luonnon virkistyskäyttöön liittyviä luonto- ja retkeilypalveluita 
myös suojelualueiden ulkopuolisilla valtion mailla ja vesillä.177

Metsähallitus sopii julkisista hallintotehtävistä sekä niiden tavoitteista ja rahoittamisesta vuosittain 
ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Metsähallitus hoitaa MMM:n tulos- 
ohjauksessa viittä retkeilyaluetta. Valtion retkeilyalueet ovat monipuolisia luontomatkailuun, retkei-
lyyn, metsästykseen, kalastukseen ja muuhun luonnon virkistyskäyttöön tarkoitettuja alueita. 
Retkeilyalueilla on merkittyjä maastopyöräily-, kävely- ja hiihtoreittejä, luontopolkuja, telttailualueita 
ja laavuja.178 Vuonna 2018 viisi retkeilyaluetta keräsivät reilu 260 000 käyntikertaa179. Retkeilyalueiden 
lisäksi Metsähallituksen talouskäytössä olevilla alueilla on monia muita rajoitetussa metsätalouskäytössä 
olevia virkistysalueita ja -reittejä, jotka ovat aktiivisessa luontomatkailu- ja lähivirkistyskäytössä.

Maa- ja metsätalousministeriön ja Metsähallituksen tehtävänä on edistää myös vapaa-ajankalastusta, 
metsästystä, sienestystä ja marjastusta. Ne ovat harrastuksia, joissa yhdistyvät ulkoilu, liikunta ja 
luontoelämys. Vapaa-ajan kalastus on suomalaisten tärkeä toiminnallinen luontoharrastus. Vuosittain 
noin 1,5 miljoona henkilöä kalastaa Suomen vesillä. Vapaa-ajankalastusta edistetään vapaa-ajan kala-
talouden kehittämisstrategian mukaisesti. Tavoitteena on että vapaa-ajankalastus säilyy merkittävänä 
suomalaisena luontoharrastuksena myös kaupungistuneessa yhteiskunnassa.180

Suomessa metsästystä harjoittaa yli 300 000 metsästäjää. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnon- 
alan toimijat, joilla on riistaan tai riistatalouteen liittyviä tehtäviä, muodostavat riistakonserniksi kut-
sutun yhteistyöryhmän. Riistakonsernin strategian yksi vaikuttavuustavoitteista on, että riistatalous luo 
hyvinvointia. Metsästys- ja kalastusmatkat tuottavat ihmisille sosiaalisia, psyykkisiä ja fyysisiä hyvin-
vointivaikutuksia. Metsästäjien päivittäinen liikunta ylittää reilusti minimiliikuntasuositukset. Metsäs-
tys- ja riistanhoito-organisaatiot järjestävät runsaasti erilaisia tapahtumia, joiden avulla voidaan aktivoi-
da uusia ihmisryhmiä luontoon liikkumaan.181

Maa- ja metsätalousministeriön tehtäviin kuuluu edistää luontomatkailua Suomessa. Luontomatkailussa 
on kyse luontoympäristössä (metsät, vesistöt, maaseutu jne.) tapahtuvasta matkailutoiminnasta, jossa 
luontoelämyksillä sekä luonnossa tapahtuvalla toiminnalla on keskeinen merkitys matkailutapahtuman 
sisällölle. Erilaiset lihasvoimalla toteutettavat aktiviteetit, kuten vaellus, melonta ja pyöräily ovat keskei-
nen osa luontomatkailun matkailutuotteita.182

Metsähallitus on merkittävä kestävää luontomatkailua edistävä toimija Suomessa. Yksi Metsähallituksen 
merkittävistä asiakas- ja kumppanuusryhmistä ovat matkailuyritykset, jotka toimivat usein Metsä- 
hallituksen hallinnoimilla valtion mailla.183 Metsähallitus on toteuttanut kymmeniä kehittämishankkeita, 
joilla on parannettu matkailullisesti merkittävien luontokohteiden infrastruktuuria sekä kehitetty palve-
lujen tuotteistusta yhdessä yritysten kanssa. Osana tätä kehittämistyötä on edistetty esimerkiksi vael-
lus, pyöräily- ja melonta-aktiviteetteja tarjoavien toimijoiden palveluita. 

Maa- ja metsätalousministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tuotetaan ennakoivasti tietoa, 
osaamista ja innovaatioita päätöksenteon tueksi, elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämiseksi, maaseudun 
elinvoimaisuuden edistämiseksi sekä uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön turvaamiseksi.184 

177 www.metsa.fi/luontopalvelut, www.metsa.fi/erapalvelut ja www.julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/Luontopalve-
lut-2018.pdf.

178   www.metsa.fi/valtionretkeilyalueet.
179   Kokonaiskäyntimäärät Metsähallituksen asiakastietojärjestelmän mukaan vuonna 2018.
180   www.mmm.fi/kalat/vapaa-ajankalastus
181  www.riista.fi/metsastys , www.riista.fi/riistahallinto/julkinen-riistakonserni sekä Hannu Kaikkonen ja Mikko Rautiainen: 

Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta – tarkastelussa metsästäjät ja kalastajat. Metsähallitus 2014.
182 Kesän luontoaktiviteettien kehittämisstrategia 2015–2018.
183  www.metsa.fi/luontomatkailun-yritystoiminta.
184  www.mmm.fi/tutkimus
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Ministeriön TKI-rahoitus on kohdentunut viime vuosina ministeriön valmistelutyötä tukeviin selvityk-
siin. Ainoa ministeriön viime vuosien liikkumiseen liittyvä selvitys on ollut Erätalouden kehittäminen 
Suomessa, joka tehtiin valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoituksella (VN TEAS). 
Selvityksessä tarkasteltiin virkistyskalastusta, metsästystä ja muuta eräilyä liiketaloudellisesta näkö-
kulmasta.185

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluu Luonnonvarakeskus (LUKE). LUKE on tutkimus- ja 
asiantuntijaorganisaatio, jonka toimialaan kuuluu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön pe-
rustuvan kilpailukykyisen elinkeinotoiminnan sekä hyvinvoinnin ja maaseudun elinvoimaisuuden edis-
täminen. LUKE:ssa työskentelee noin 1300 työntekijää, joista 700 tutkijana ja 600 asiantuntijana.186

LUKE on toteuttanut yhdessä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Itä-Suomen yliopiston kanssa Uudet 
keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi 
(VirKein) -hanketta (2016–2018). Hankkeessa mm. tuotettiin yhteenvetotietoa virkistys- ja matkailu- 
palveluiden nykytilasta ja kasvupotentiaalista sekä arvioitiin nykyisten tietovarantojen riittävyyttä, tie-
don luotettavuutta ja tilastoinnin kehittämistarvetta.187

8.2.2.  Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma ja 4H-toiminta
Maa- ja metsätalousministeriö edistää osana maaseutupolitiikkaa maaseudun elinvoimaa sekä maa-
seudulla asuvien ja toimivien ihmisten hyvinvointia ja toimintaedellytyksiä. Maaseutupolitiikkaan si-
sältyvät kaikki ne sektoripolitiikat, jotka vaikuttavat maaseutuun ja sen väestöryhmiin, elinkeinoihin ja 
toimijoihin. Maaseutupolitiikkaa johtaa ja linjaa Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE).188 

Manner–Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 eli maaseutuohjelma on keskeisin vä-
line maaseudun kehittämisessä. Ohjelman yhtenä painopisteenä on lisätä maaseudun elinvoimaa ja 
elämänlaatua. Arkiliikunta ja liikunta ylläpitävät ja edistävät maaseudun yrittäjien (ml. viljelijöiden) ja 
asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Maaseudun väestön ikääntyessä on tärkeää huolehtia ikäihmisten 
mahdollisuuksista harrastaa liikuntaa ja ylläpitää hyvää toimintakykyä.189

Vuosina 2014–2020 maaseutuohjelmasta on haettavissa rahoitusta yli kahdeksan miljardia euroa 
ympäristön tilan tukemiseen, maaseudun elinkeinojen ja työllisyyden edistämiseen sekä harrastus-
mahdollisuuksien ja vireän toiminnan luomiseen. Noin puolet ohjelman rahoituksesta tulee EU:n maa-
seuturahastosta, puolet valtion ja kuntien varoista. Ohjelmasta voi hakea avustusta hankkeen koosta 
riippuen joko paikallisilta Leader-toimintaryhmiltä tai ELY-keskuksista.190

Maaseutuohjelmasta avustettiin vuosina 2014–2016 yhteensä 568 liikuntaa edistänyttä hanketta, joista 
483 toteutettiin Leader-rahoituksella ja 85 ELY-keskusten rahoittamina. Julkista tukea (EU ja kansalli-
nen rahoitus) hankkeet saivat 35 miljoonaa euroa. Hankkeiden yhteenlasketut kokonaiskustannukset 
olivat lähes 54 miljoonaa euroa. Leader-hankkeita toteuttivat eniten järjestöt (kuten kyläyhdistykset) ja 
urheiluseurat. ELY-keskusten rahoittamia liikunnallisia hankkeita toteuttivat erityisesti yritykset, mutta 
myös mm. yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä kunnat. Näistä tiedoista puuttuvat metsästykseen ja 
kalastukseen liittyvät hankkeet, joten laaja-alaisesti tarkasteltuna ohjelmasta rahoitettiin vielä tätäkin 
enemmän liikkumista edistäviä hankkeita.191

Maaseutuohjelman Leader-rahoituksella ja ELY-keskuksista myönnettävillä kehittämishankkeilla toteu-
tetaan investointeja maaseutuväestölle suunnattujen paikallisten vapaa-ajan ja kulttuuripalvelujen 

185  Erätalouden kehittäminen Suomessa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja 19/2018.
186 www.luke.fi.
187 www.luke.fi/projektit/virkein/.
188 www.mmm.fi/maaseutu
189 Maaseutuohjelma 2014–2020
190  EU-Eurot liikunnalle 2014–16.
191 EU-Eurot liikunnalle 2014–16.

http://www.maaseutupolitiikka.fi/
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parantamiseen sekä vapaa-ajan infrastruktuurin julkiseen käyttöön ja pienimuotoiseen matkailu- 
infrastruktuuriin. Ohjelman avulla on mm. rakennettu ja kunnostettu sisäliikuntapaikkoja sekä luonto-  
ja patikointireitistöjä, kunnostettu uimarantoja ja tehty liikuntaan liittyviä kone- ja laitehankintoja sekä 
tuettu myös alan toimintaa, kuten liikunnan koulutusta, urheilutapahtumia ja liikunnallista kerho- 
toimintaa.192 Hankkeissa on myös lisätty digitalisaation käyttöä ja siihen liittyvää osaamista. Digitalisaa-
tiota on hyödynnetty esimerkiksi etäohjattavissa ryhmäliikuntamuodoissa ja luontoreitistöjen ohjeis-
tuksissa.

Maa- ja metsätalousministeriö tukee 4H-toimintaa, jonka tarkoituksena on mm. edistää maaseudun 
elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta asuinympäristönä tarjoamalla monipuolista harrastus- ja palvelu-
toimintaa. 4H-järjestö koostuu suomen- ja ruotsinkielisistä keskusjärjestöistä ja paikallisista 4H-yhdis-
tyksistä, joita on 249 eri puolella Suomea. 4H:ssa on jäseniä lähes 70 000. 193 Suomen 4H-liitto auttaa 
lapsia ja nuoria löytämään itselleen mielekästä tekemistä ja monipuolisen harrastuksen. Osana 4H-toi-
mintaa järjestetään liikuntatoimintaa, ulkoilua ja retkeilyä. Vuonna 2016 4H-kerhojen liikuntatoimintaan, 
ulkoiluun ja retkeilyyn tilastoitiin lähes 170 000 osanottajaa.194

8.2.3.  Hevostalous ja -urheilu
Maa- ja metsätalousministeriön tehtäviin kuuluu hevostalouden edistäminen. Hevostalous on muut-
tunut merkittävästi Suomessa viimeisten vuosikymmenten aikana, kun hevosten käyttö on muuttunut 
työhevoskäytöstä urheilu- ja vapaa-ajankäytöksi. Katsojamäärällä hevosurheilu on jääkiekon jälkeen 
Suomen toiseksi seuratuin urheilulaji, pelkästään raviurheilutapahtumissa katsojia on vuosittain paikan 
päällä noin 600 000. Hevosia Suomessa on kaikkiaan noin 74 000 ja hevosalan arvioidaan työllistävän 
yhteensä noin 15 000 henkilöä. Hevostalleja arvioidaan olevan noin 16 000.195

Ministeriö tekee vuosittain päätökset arpajaislaissa hevosalalle tarkoitetusta osuudesta Veikkaus Oy:n 
tuotosta. Lain mukaan tuotosta osoitetaan vähintään 95 prosenttia raviurheilun ja hevoskasvatuksen 
keskusjärjestölle sekä tämän jäsenyhteisöille. Tuottojen pääasiallisia käyttökohteita ovat keskus- ja 
maakuntaraviratojen palkinto-, toiminta- ja investointituet, kesäratojen toiminnan tukeminen, hevosen 
omistajille ja kasvattajille tarkoitetut kasvatustuet, hevosjalostusliittojen neuvontatyön tukeminen sekä 
keskusjärjestöjen toiminnan tukeminen. 

Hevostalouden merkittävin rahoituslähde ovat ravikilpailuissa maksettavat palkinnot. Riittävä palkinto- 
taso kannustaa hevosenomistajia pitkäjänteiseen kasvatus-, valmennus- ja kilpailutoimintaan ja luo 
omalta osaltaan edellytyksiä tarvittaviin investointeihin ja kannattavaan elinkeinotoimintaan. Keskus- ja 
maakuntaraviradat sekä kesäradat tarjoavat ravikilpailutoiminnan infrastruktuurin, jonka avulla tarjo-
taan kilpailu- ja harrastusmahdollisuuksia raviurheilun harrastajille ja ammattilaisille kattavasti koko 
Suomessa. Suomen Hippos ry:lle tarkoitettu erityisavustus ohjautuu erityisesti alan kehittämistoimin-
taan. Suomen Ratsastajainliiton yleisavustus järjestön toimintaan myönnetään opetus- ja kulttuuri-
ministeriöstä. Maa- ja metsätalousministeriön erityisavustus Ratsastajainliitolle kohdistuu lähinnä 
kilpailukaluston hankintaan ja kunnossapitoon, tulospalvelujärjestelmän kehittämiseen sekä hevos-
ten dopingvalvontaan. 196

8.2.4.  Luonnonvara-, kiinteistö- ja paikkatiedot
Maa- ja metsätalousministeriön tehtäviin kuuluu valtionhallinnossa vastata paikkatietojen, kiinteistötieto-
järjestelmän ja karttojen kehittämisestä. 

192 EU-Eurot liikunnalle 2014–16.
193 www.4h.fi.
194 Saku Rikala: Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä – taustamateriaali. Valtion liikuntaneuvoston julkai-

suja 2018.
195 Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry.
196 Tauno Junttilan sähköpostivastaus 18.3.2019, maa- ja metsätalousministeriö.
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Paikkatietoja hyödynnetään nyky-yhteiskunnassa yhä enemmän, niin kansalaisten arjessa kuin hal-
linnon toimenpiteissä. Erilaisten päätösten valmistelussa otetaan huomioon yhä useammin paikkaan 
liittyvä tieto sekä paikkatietoanalyysit ja -visualisoinnit. Paikkatiedoilla on merkitystä myös luonnon 
virkistyskäyttöön, liikkumiseen ja liikuntaan liittyvässä päätöksenteossa, tutkimuksessa sekä liikunnan 
ja urheilun harrastamisessa. Esimerkiksi tutkimuksessa on paikkatietojen avulla pystytty arvioimaan 
liikuntapaikkojen saavutettavuutta ja sijoittumista asukkaiden näkökulmasta. 

Maantieteellisiin kohteisiin liittyvien tietovarantojen ja -palveluiden kokonaisuus muodostaa paikkatieto- 
infrastruktuurin, jonka kehittämistä ohjaa paikkatietoasiain neuvottelukunta. Paikkatietoinfrastruktuurin 
kehittämisen suuntaamista varten on laadittu kansallinen paikkatietostrategia ja paikkatietopoliittinen 
selonteko. Strategian tavoitteena on mm. laadukas, helposti käytettävissä oleva ja käyttäjien tarpeita 
vastaava julkisen hallinnon paikkatieto. MMM:n alaisuudessa toimivan Maanmittauslaitoksen tehtävä-
nä on huolehtia mm. maanmittaustoimituksista, ylläpitää kiinteistöjen tietoja, tuottaa kartta-aineistoja 
sekä edistää paikkatietojen tutkimusta197.

Maastotietoa on avattu ns. avoimena tietona laajasti eri toimijoiden käytettäväksi, mikä on mahdollis-
tanut mm. erilaisten luonnossa liikkumiseen liittyvien karttasovellusten kehittämisen. Valtakunnallisia 
karttoja ja karttapalveluita käytetään laajasti virkistystoiminnassa (esimerkiksi metsästys, kalastus, ret-
keily, marjastus ja sienestys) sekä erilaisten liikuntatapahtumien suunnittelussa (esimerkiksi polkujuoksu, 
maastopyöräily ja hiihtovaellus). Kansalaisen karttapaikka -verkkopalvelu on yksi suosituimmista julki-
sen hallinnon palveluista.

8.3.  RESURSSIT, LAINSÄÄDÄNTÖ JA MITTARIT

Keskeisiä suoria panostuksia liikkumiseen ja liikuntaan 
•	 Maaseuturahaston hankeavustukset liikunnan edistämiseen, noin 10–12 milj. €/vuosi (julkinen rahoitus 

yhteensä)
•	 Metsähallituksen luontopalveluille luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun edistämiseen, 5,8 milj. € (2019)
•	 Eräpalvelujen momenttirahoitus on 0,55 milj €/vuosi

Keskeisiä välillisiä panostuksia liikkumiseen ja liikuntaan 
•	 Valtionapu 4H-toimintaan 3,9 milj. € (2019)
•	 Hevostalouden edistämiseen, 40,2 milj. € (2019)
•	 Maanmittauksen ja tietovarannot (sis. mm. paikkatietojen ja karttojen ylläpitämisen ja kehittämisen), 55,6 

milj. € (2019)

Keskeinen lainsäädäntö 
•	 Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta
•	 Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta
•	 Laki metsähallituksesta
•	 Kalastuslaki
•	 Metsästyslaki

Keskeisiä mittareita
•	 Retkeilyalueiden käyntimäärät (Metsähallitus)
•	 Retkeilyalueiden reittien määrä/kilometrimäärä (Metsähallitus)
•	 Metsästys- ja kalastuslupien määrä (Metsähallitus)
•	 Vapaa-ajan kalastuksen, metsästyksen, marjastamisen ja sienestämisen harrastajamäärät (Luke, LVVI)
•	 Liikkumista ja liikuntaa edistävien maaseuturahaston kehittämishankkeiden määrä ja euromäärä
•	 Hevosurheilun harrastajamäärä
•	 Hevostalouden (kuten ratsastustallit ja kasvattajat) yritysten määrä, työllistäminen ja liikevaihto

197 www.maanmittauslaitos.fi.
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8.4. ANALYYSI JA KESKEISIÄ KEHITTÄMISKOHTEITA

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) hallinnonalan toimenpiteet luovat puitteita liikunnan harras-
tamiseen erityisesti luonnossa ja maaseudulla. Ministeriö edistää erityisesti kaikkien väestöryhmien 
luonnon virkistyskäyttöä, toiminnallisia luontoharrastuksia ja hevosurheilua. Luonnonvara-, kiinteistö- 
ja paikkatiedot luovat edellytyksiä monenlaiselle aktiiviselle liikkumiselle, liikunnalle ja urheilulle.

Monet nykyiset muutostrendit luovat haasteita MMM:n hallinnonalan liikkumista ja liikuntaa edis-
täville toimenpiteille. Kaupungistuminen on edennyt nopeasti Suomessa ja muuttanut suomalaisen 
hyvinvoinnin edellytysten jakautumista merkittävällä tavalla. Maaseutu on menettänyt asukkaita ja 
palveluja. Maaseutumaiset alueet erottuvat jatkossa yhä enemmän ikääntyneiden henkilöiden suurilla 
osuuksilla.  Toisaalta esimerkiksi luonnossa liikkumisen buumi ja väestön suuri kiinnostus hevosia koh-
taan luovat myös mahdollisuuksia liikkumisen ja liikunnan edistämiseen maaseudulla. Maaseudulla on 
edelleen roolinsa monipuolisena harrastuspaikkana etenkin luonnossa liikkuville. Liikuntapalveluiden ja 
-mahdollisuuksien alueellinen tasa-arvo tullee kuitenkin nousemaan jatkossa yhä enemmän liikunta-
poliittiseen keskusteluun.

MMM edistää yhdessä ympäristöministeriön kanssa ulkoilua ja luonnon virkistyskäyttöä, joissa keskei-
set haasteet liittyvät niiden yhteiskunnallisen aseman parantamiseen sekä hallinnon, koordinoinnin, 
yhteistyön, resursoinnin ja strategisuuden kehittämiseen (ks. kappale 12.4). Toiminnallisissa luonto-
harrastuksissa, etenkin metsästyksessä ja vapaa-ajankalastuksessa haasteena ovat harrastajamäärien ja 
harrastuskertojen vähentyminen, harrastajien keski-iän nousu sekä miesvaltaisuus. Jatkossa tulee edis-
tää etenkin nuorten harrastajien sekä naisten mukaantuloa toiminnallisten luontoharrastusten pariin.

Hevostalous on yksi keino edistää maaseudun elinvoimaisuutta sekä samalla luoda edellytyksiä niin 
kuntoutukselle (terapiaratsastus) kuin erilaisille liikuntaharrastuksille sekä urheilulle (raviurheilu, rat-
sastus). Hevosala on hyvin pääomasidonnaista, työvoimavaltaista ja ajankäytöllisesti sitovaa toimintaa, 
mikä näkyy osaltaan myös harrastamisen hinnassa. Esimerkiksi ratsastus on yksi kalleimmista harras-
tuksista. 

Hevosala jää myös usein eri politiikansektoreissa varjoon, ja sen edistäminen näyttäytyy samalla tavalla 
hallinnollisesti hajautuneelta kuin ulkoilu ja luonnon virkistyskäyttö. Hevosharrastuksen huomioimises-
sa esimerkiksi osana maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta (reitit, tallien saavutettavuus jne.) riittää 
kehitettävää. Hevostalous saa merkittävän osan rahoituksesta veikkausvoittovaroista, joiden tuottojen 
kehittyminen näyttää laskevalta tulevaisuudessa. Monipuolisen hevostalouden ja -urheilun toiminta-
edellytyksien sekä harrastusmahdollisuuksien turvaaminen vaatii jatkossa entistä enemmän toimenpiteitä 
ja poikkihallinnollista edistämistä, jossa liikuntasektorinkin on syytä olla yhä vahvemmin mukana.

Maaseudun elinvoimaisuutta, kuten liikuntamahdollisuuksia, edistetään myös Maaseudun kehittämis-
rahaston hankkeilla. Maaseuturahaston hankkeet ovat osa laajaa liikunnan hankemaailmaa Suomessa 
(ks. kappale 10.4.). Liikkumista ja liikuntaa edistävien hankkeiden koordinointiin yhdessä muiden 
hallinnonalojen hankekokonaisuuksien kanssa tulee panostaa entistä enemmän, jotta vältytään pääl-
lekkäiseltä toiminnalta. 

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala tuottaa tärkeää tutkimustietoa sekä luonnonvara-, 
kiinteistö- ja paikkatietoa, joita voidaan hyödyntää niin ulkoilussa, aktiivisissa luontoharrastuksissa, 
luonnon virkistyskäytössä, liikunnassa kuin urheilussa. Tiedon tuottamiseen, koostamiseen ja jakami-
seen sekä niihin liittyvien erilaisten sähköisten palveluiden tarjoaminen vaatii edelleen kehittämistä 
ja voi olla osaltaan keino saada uusia harrastajia eri liikkumis- ja liikuntamuotojen pariin. Tilausta olisi 
esimerkiksi luonnon virkistyskäyttöä ja aktiivisia luontoharrastuksia laaja-alaisesti palvelevalle alustalle, 
johon on koottu kattavasti luonnonvara- ja ympäristöalan tuottama luonnonsuojelualue-, metsä-, 
kalastus-, metsästys- ja vesitieto.



Liikenne- ja viestintäministeriö9
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9.1.  PERUSTIEDOT JA KOSKETUSPINTA LIIKUNTAAN

Vastuulla:  
(1) Liikkumis, viestintä- ja kuljetuspalvelut, (2) Tietoturva ja tietosuoja, tiedon hyödyntäminen, 
liikenteen turvallisuus ja automatisaatio sekä (3) liikenne- ja viestintäverkot sekä liikenteen ja 
viestinnän energia- ja ympäristöasiat

Talous:  
3,5 mrd. € / 6,2 % valtion talousarviosta (2018).

Henkilöstö:  
Ministeriössä noin 140 työntekijää, koko hallinnonalalla 2200 työntekijää (2018).

Organisaatio:

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ9

Hallinnonalan keskeiset virastot ja muut toimijat:  
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Väylävirasto Väylä, Ilmatieteen laitos, liikenteenohjauskonserni 
Traffic Management Finland Oy sekä eduskunnan suorassa ohjauksessa oleva Yleisradio.
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Liikenne- ja viestintäministeriöllä ja sen hallinnonalalla on liikkumiseen liittyviä strategioita ja ohjel-
mia, kuten Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma ja Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan 
ilmastopoliittinen ohjelma 2009–2020.

9.2.  KESKEISET LIIKKUMISTA JA LIIKUNTAA EDISTÄVÄT TOIMENPITEET

9.2.1.  Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ja olosuhteiden kehittäminen
Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) vastaa Suomen liikenneverkkojen ja väylien toimivuudesta. Liikenne-
politiikan tavoitteena on lainsäädännön avulla turvata kansalaisten toimiva arki ja ihmisten liikkuminen. 
Ministeriölle kuuluvat myös liikenteen ympäristöasiat ja energiakysymykset. Liikenteen ympäristö-
politiikan keskeisimpiä haasteita ovat mm. ilmastonmuutoksen hillintä, elinympäristön parantaminen ja 
liikenteen aiheuttamien terveyshaittojen vähentäminen.198

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ja olosuhteiden kehittäminen ovat yksi LVM:n keino vähentää liikenne- 
järjestelmän hiilidioksidipäästöjä ja melua sekä lisätä ympäristön viihtyisyyttä ja liikenteen turvalli-
suutta. Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen on myös kustannustehokas keino parantaa väestön terveyttä 
ja toimintakykyä. Kävelyä ja pyöräilyä edistetään LVM:n hallinnonalalla mm. parantamalla infraa ja 
sen kunnossapitoa, tuottamalla ja jakamalla tietoa, vaikuttamalla asenteisiin ja tottumuksiin, kehittä-
mällä lainsäädäntöä, parantamalla maankäytön suunnittelua sekä alue- ja seutuyhteistyötä liikenne-
järjestelmien kehittämisessä.

Vuonna 2018 LVM laati Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman, jonka tavoitteena on parantaa käve-
lyn ja pyöräilyn edellytyksiä kunnissa sekä tukea liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 

198 www.lvm.fi/verkot

Kosketuspinta liikuntaan:

Tavoitteet

• Uusien palveluiden kehittämisen mahdollista-
va lainsää däntö

• Hyvinvoinnin ylläpitäminen, kestävän kasvun 
ja kansallinen kilpailuedun luominen innovatii-
visilla palveluilla

• Tiedon hyödyntämisen mahdollistaminen 
uusien palve lujen ja liiketoiminnan kehittämi-
sessä 

• Yhteiskunnan kehittymisen ja uudistumisen 
mahdollistavat liikenne ja viestintäverkot

Toimenpiteet

• Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ja olosuhtei-
den kehittäminen (jalankulku- ja pyöräväylien 
kunnossapito ja rakentaminen, liikkumisen 
ohjaus jne.)

• Joukkoliikenteen kehittäminen (lisää myös 
aktiivisten kulkutapojen käyttöä)

• Yhteiskunnallisesti merkittävien urheilu-
tapahtumien televisiointi

Hallinnonalan intressi liikkumisen ja liikunnan edistämiseen:  
Kestävä liikkuminen ja hyvinvoiva ihminen.
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ja kansanterveyden parantamista Suomessa. Edistämisohjelman tavoitteena on kasvattaa kävelyn ja 
pyöräilyn matkamääriä 30 % vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaisi 450 miljoonaa uutta kävely- ja 
pyöräilymatkaa sekä 35–38 % kulkutapaosuutta kävelylle ja pyöräilylle (nykyisen 30 % sijaan). Tavoite 
vastaa kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteita. Lisäksi kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuden 
tulee parantua matkamäärien kasvusta huolimatta.199 

Edistämisohjelmassa määritellään 31 toimenpidettä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi vuosille 
2018–2023. Keskeisiä toimenpiteitä ovat mm. kävelyn ja pyöräilyn mahdollistavan yhdyskuntarakenteen 
kehittäminen, lainsäädännön ja taloudellisen ohjauksen kehittäminen, kävelyn ja pyöräilyn edistämisen 
rahoitus, asenteisiin ja liikkumistottumuksiin vaikuttaminen sekä eri toimijoiden välisen yhteistyön li-
sääminen.200

Keskeinen keino edistää kävelyä ja pyöräilyä on ylläpitää ja kehittää niiden olosuhteita. Laadukkaat olo-
suhteet mahdollistavat erilaisten palveluiden ja työpaikkojen saavutettavuuden turvallisesti ja esteettö-
mästi niin kävellen, pyöräillen kuin muilla välineillä. LVM:n hallinnonalalta käytetään vuosittain arviolta 
noin 12–13 miljoonaa euroa jalankulku- ja pyöräväylien kunnossapitoon. Lisäksi uusien jalankulku- ja 
pyöräväylien, alikulkujen ja siltojen rakentamiseen käytetään yhteensä vuositasolla noin 25–30 mil-
joonaa euroa. Kaikki nämä kustannukset eivät tule ELY-keskusten maksettaviksi, sillä kunnat maksavat 
nykyisin monesti huomattavan osan kustannuksista.

Toinen keskeinen keino edistää kävelyä ja pyöräilyä on liikkumisen ohjaus, jonka tavoitteena on lisätä 
kestävien kulkumuotojen osuutta kulkumuotojakaumassa ja vähentää henkilöautolla ajamista. Liik-
kumisen ohjauksen keinoja ovat mm. liikkumismahdollisuuksien markkinointi, neuvonta, liikkumisen 
suunnittelu sekä palveluiden koordinointi ja kehittäminen.201

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on yksi LVM:n hallinnonalan keskeisistä liikkumisen ohjauksen 
toimijoista. Traficom aloitti toimintansa 1.1.2019, kun virastoon yhdistyivät Liikenteen turvallisuus-
virasto Trafi, Viestintävirasto sekä osa Liikennevirastosta. Traficomin tehtävänä on edistää liikenne- 
järjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä varmistaa laadukkaat, turvalliset ja kohtuuhintaiset 
viestintäyhteydet ja -palvelut. Traficom on liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviran-
omainen.202

Traficom edistää kävelyä ja pyöräilyä välittämällä tietoa aiheesta, viestinnällä ja kampanjoilla. Traficom 
ylläpitää kävelyn ja pyöräilyn kansallista tietopankkia Kulkulaari.fi-sivustoa. Sivusto tarjoaa tietoa ja 
hyviä käytäntöjä suunnittelun ja päätöksenteon tueksi esimerkiksi julkisen hallinnon virkamiehille ja 
päättäjille sekä järjestöjen toimijoille.203 Kävelyn ja pyöräilyn viestintää tehdään mm. valtakunnallisella 
Elämäsi moottori -viestintäkampanjalla (2018-2019). Traficom on myös mukana Kävelyn kilometrikisassa 
yhdessä HSL:n kanssa ja rahoittaa Pyöräliiton kuluttajaviestinnän toimia.

Traficom on rahoittanut yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa hankeavustuksilla Pyöräily- 
kuntien verkostoa, joka on kuntien, valtion, yritysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyö-
verkosto. Verkoston tarkoituksena on edistää pyöräilyä, pyöräilykulttuuria ja pyöräilyn olosuhteita 
Suomessa. Tavoitteena on lisätä pyöräilyyn ja kävelyyn liittyvää vuorovaikutusta verkoston toimijoiden 
välillä sekä välittää uusinta kansainvälistä tietoa kehittämistyön tueksi. Verkostoon kuuluu 142 jäsen-
yhteisöä, joista 106 on kuntia ja kaupunkeja.204

Traficom edistää kävelyä ja pyöräilyä myös myöntämällä erilaisia valtionavustuksia. Traficom myöntää 
kävelyn ja pyöräilyn investointitukea, jota on myönnetty Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmasta. 

199 Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 5/2018.
200 Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 5/2018.
201 Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 5/2018.
202 www.traficom.fi/fi/traficom/tietoa-meista
203 www.kulkulaari.fi
204 www.poljin.fi/fi/toimintaa/esittely
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Ensimmäiset investointituet myönnettiin loppuvuodesta 2018, ja avustusta sai 15 kuntaa yhteensä 
3,5 miljoonaa euroa. Ohjelmalla tuetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamista kaupunkien ja 
kuntien katuverkolla.205 

Traficom myöntää myös vuosittain liikkumisen ohjauksen valtionavustusta. Liikkumisen ohjauksen 
hankkeilla on tarkoituksena vaikuttaa ihmisten kulkutapavalintoihin esimerkiksi tiedollisella ohjauksel-
la, markkinoinnilla ja palvelujen kehittämisellä. Tavoitteena on vähentää yksityisautoilua ja kasvattaa 
joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn suosiota. Avustusta voivat saada kunnat, kuntayhtymät tai muut 
yleishyödylliset yhteisöt.206 Avustusta saaneissa hankkeissa on paljon kuntien pyöräilyn edistämis- 
hankkeita ja kuntien kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmia. 

Lisäksi Traficom jakaa tieliikenteen turvallisuustoiminnan valtionavustuksia yleisavustuksina ja hanke- 
avustuksina207. Yleisavustukset jaetaan lailla säädettyjen tehtävien hoitajille, kuten Liikenneturvalle. 
Liikenneturva on vapaaehtoisen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jonka tehtävänä on edistää 
tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten arvoihin, asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen sekä 
liikenneturvallisuustietouden ja turvallisuuden arvostuksen lisäämiseen yhteiskunnassa208. Liikenne-
turva edistää kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta mm. kampanjoilla, tutkimuksilla ja liikenne-
kasvatustyöllä.

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan avustusta jaetaan myös hankeavustuksina kunnille, kuntayhtymille 
ja voittoa tavoittelemattomille yhteisöille liikenneturvallisuustyöhön. Hankeavustuksella halutaan tukea 
uudenlaisten toimintatapojen ja ideoiden kokeilua ja käyttöönottoa. Avustuksella on edistetty vuosien 
varrella myös paljon kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta edistäviä hankkeita etenkin koulumatkojen 
yhteydessä. Esimerkiksi vuoden 2019 haun toisena painoalueena oli kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus 
maankäytön suunnittelussa.209

Entisen Liikenneviraston tutkimus- ja kehittämisrahalla avustettu myös paljon yksittäisiä kävelyyn ja 
pyöräilyyn liittyviä selvityksiä ajankohtaisiin teemoihin liittyen, kuten sähköavusteisiin polkupyöriin210 
ja kaupunkipyöriin211. Liikennevirasto julkaisi myös ohjeita kävelyn ja pyöräilyn suunnitteluun212.

Väylävirasto Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossa-
pidosta213. Väylävirasto ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vastaavat valtion 
kävelyn ja pyöräilyn väylien suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Väylä kehittää rautatie-
asemien liityntäpysäköintiä yhteistyössä kuntien kanssa, ja ELY-keskukset kehittävät maanteihin liittyvää 
liityntäpysäköintiä yhteistyössä kuntien kanssa. 

Väylä kehittää myös liikenneturvallisuutta valtion väylien osalta sekä edistää siihen liittyvää tutkimusta 
ja ohjeistusta. ELY-keskukset hoitavat alueellista liikenneturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä, jonka kaut-
ta nousee esille myös paljon kävelyn ja pyöräilyn tarpeita. Väylänpitäjän asiakaspalautejärjestelmästä 
saatua tietoa hyödynnetään kävelyn ja pyöräilyn tarpeiden kartoittamisessa.

Arjen kävely- ja pyöräilymatkojen lisäksi pyörämatkailun kehittäminen on otettu osaksi kävelyn ja 
pyöräilyn edistämien kokonaisuutta. Euroopassa tehdään vuosittain arviolta noin 2 300 miljoonaa 
pyörämatkaa, joiden vuotuinen arvo on yli 44 miljardia euroa. Pyörämatkailu on erityisen tärkeää 

205 Kävelyn ja pyöräilyn investointitukea myönnettiin 15 kunnalle. Traficom 8.1.2019.
206 www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-liikkumisen-ohjauksen-valtionavustusta
207  www.traficom.fi/fi/traficom/tietoa-meista/tieliikenteen-turvallisuuden-valtionavustus
208 www.liikenneturva.fi
209 www.traficom.fi/fi/traficom/tietoa-meista/myonnetyt-tieliikenteen-turvallisuuden-valtionavustukset
210 Sähköavusteisten polkupyörien tiekartta. Kulkumuodon mahdollisuudet kestävän liikennejärjestelmän edistämisessä. 

Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 10/2015.
211 Asemattomien kaupunkipyörien ohjeistus kunnille. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 27/2018.
212 Esimerkiksi Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohje (Liikenneviraston ohjeita 11/2014) sekä Jalankulku- ja pyöräväyli-

en talvikunnossapito - haasteita, kehittämistarpeita ja hyviä käytäntöjä (Liikennevirasto 23.9.2014).
213 www.vayla.fi/vayla
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maaseudulle, sillä se vahvistaa maaseudun elinvoimaisuutta. Pyörämatkailun on arvioitu lisääntyvän 
Euroopassa. Valtionhallinnossa pyörämatkailun kehittäminen on ollut osa Visit Finlandin kasvuohjel-
maa Outdoors Finlandia (työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala), joka muun muassa keskittyy 
kesäaktiviteettien kehittämiseen kansainvälisille markkinoille.214

9.2.2.  Joukkoliikenteen kehittäminen
Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa rautatieliikenteen, linja-autoliikenteen, taksiliikenteen, ilmailun 
ja merenkulun palveluja koskevan lainsäädännön valmistelusta. Ministeriön tavoitteena on turvallinen, 
toimiva ja ympäristöystävällinen liikennepalvelujärjestelmä. Ministeriön tehtävänä on edistää liikenne-
markkinoiden kehittämistä ja uusien, asiakaslähtöisten palvelujen syntymistä. Ministeriön velvoitteena 
on turvata liikenteen peruspalvelut tarvittaessa ostoilla.215 

Joukkoliikenteen kehittämisellä edistetään väestön aktiivista liikkumista, sillä joukkoliikenteen käyttäjät 
käyttävät tutkitusti myös enemmän aktiivisia kulkutapoja kuin autoilijat. Liikenne- ja viestintäministeriön 
hallinnonalalla edistetään monin tavoin joukkoliikennettä ja sen toimintaedellytyksiä. Esimerkiksi Tra-
ficom kehittää osaltaan valtakunnallista liikennejärjestelmää ja liikenteen palveluja yhteen toimivaksi 
kokonaisuudeksi. Traficomin tavoitteena on ympäristön kannalta kestävä liikennejärjestelmä, jonka 
pääpaino on julkisen liikenteen, kävelyn ja pyöräilyn sekä digitaalisuutta hyödyntävien uusien palvelui-
den muodostama saumaton kokonaisuus.216

Traficom yhteensovittaa joukkoliikennetoimintaa sekä koordinoi valtakunnallisia joukkoliikenteen 
kehittämishankkeita ja joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmää (Jousi-ryhmä). Traficom mm. valmistelee 
alueellisten valtionavustusten kiintiöinnit sekä tekee suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen valtion- 
avustuspäätökset. Traficom myös ylläpitää valtakunnallista reittiopaspalvelua (Matka.fi), seuraa liikkumis-
palveluiden kysyntää ja tarjontaa sekä tuottaa tilastointia julkisesta liikenteestä (Liikennefakta.fi).217

9.2.3.  Yhteiskunnallisesti merkittävien urheilutapahtumien televisiointi
LVM:n tehtävänä on huolehtia mediamarkkinoiden kehittämisestä ja viestinnän peruspalveluista. 
Tavoitteena on, että suomalaiselle yleisölle on tarjolla laadukasta sisältötarjontaa ja että kotimainen 
media-ala pystyy vastaamaan kansainväliseen kilpailuun. Viestinnän peruspalvelut tulee olla kaikkien 
saatavilla laadukkaina ja kohtuuhintaisina. Viestinnän peruspalveluita ovat puhelin-, laajakaista- ja 
postipalvelut sekä Yleisradio Oy:n televisio- ja radiotoiminta. Peruspalvelujen taso varmistetaan lain-
säädännöllä ja tarvittaessa perustason säilymisestä huolehditaan julkisella rahoituksella.218

Televisio ja radiotoiminnasta Suomessa säädetään Laissa televisio- ja radiotoiminnasta. Lain mukaan 
tarvittaessa säädetään valtioneuvoston päätöksellä, mitkä tapahtumat ovat Suomessa yhteis- 
kunnallisen merkittävyytensä vuoksi sellaisia, että ne tulee olla katsottavissa maksuttomasti. Yhteis-
kunnallisesti merkittäviksi tapahtumiksi on määritelty kesä- ja talviolympialaiset, miesten jalkapallon 
maailmanmestaruusloppukilpailut ja Euroopanmestaruusloppukilpailut sekä Suomen maajoukkueen 
ottelut, miesten jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut, hiihdon maailmanmestaruuskilpailut, yleis- 
urheilun maailmanmestaruuskilpailut ja yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut. Yhteiskunnallisiksi 
merkittäviksi urheilutapahtumiksi on määritelty tapahtumat, joilla on ollut perinteisesti paljon katsojia 
ja ne ovat herättäneet yleisön kiinnostusta jo ennakkoon. Listan laatiminen merkittävistä tapahtumista 
perustuu EU:n televisiodirektiiviin.219

214 Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 5/2018.
215 www.lvm.fi/palvelut
216 www.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/traficomin-rooli-joukkoliikenteessa
217 www.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/traficomin-rooli-joukkoliikenteessa
218 www.lvm.fi/palvelut
219 www.lvm.fi/-/vapaasti-televisioitavat-urheilutapahtumat-listattu-766283
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9.3.  RESURSSIT, LAINSÄÄDÄNTÖ JA MITTARIT

Arvioituja suoria panostuksia liikkumisen ja liikunnan edistämiseen
•	 Valtionavustus liikkumisen ohjaukseen, 0,9 milj. euroa (2018)
•	 Kävelyn ja pyöräilyn investointituki, 3,5 milj. euroa (2018)

Arvioituja välillisiä panostuksia liikkumisen ja liikunnan edistämiseen
•	 Jalankulku- ja pyöräväylien kunnossapitoon ja rakentamiseen, vuosittain noin 38-43 milj. euroa.
•	 Valtionavustus tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen, 9,1 milj. euroa (2019)

Keskeinen lainsäädäntö
•	 Tieliikennelaki
•	 Laki liikennepalveluista
•	 Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä
•	 Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta
•	 Maankäyttö- ja rakennuslaki
•	 Laki televisio- ja radiotoiminnasta ja Valtioneuvoston asetus yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien 

televisioinnista

Keskeisiä mittareita
•	 Kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuudet ja liikennemäärät (Henkilöliikennetutkimus)
•	 Pyöräväylien pituudet (Pyöräilyolosuhteet Suomen kunnissa)
•	 Kevyenliikenteen väylien määrä metriä/asukas (TEAviisari/Tilastokeskus)
•	 Pyöräliikenteen väylien pääreitit huomioitu talvikunnossapidossa (Pyöräilyolosuhteet Suomen kunnissa)
•	 Kunnan pyöräilyn investointien ja markkinoinnin vuositaso (Pyöräilyolosuhteet Suomen kunnissa)
•	 Kansalaisten tyytyväisyys jalankulkuolosuhteisiin (Traficom)
•	 Kansalaisten tyytyväisyys pyöräilyolosuhteisiin (Traficom)
•	 Väylän tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus, Kesä ja talvi (Väylä)
•	 Tieliikenteessä kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet jalankulkijat ja pyöräilijät (Tilastokeskus, THL)
•	 Kävelyn ja pyöräilyn huomioiminen (kunnan) liikuntasuunnitelmassa/kehittämisohjelmassa (TEAviisari)
•	 Pyöräilyn edistämisohjelmien, strategioiden tai muun vastaavien määrä kunnissa (Pyöräilyolosuhteet Suomen 

kunnissa)
•	 Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus / käyttömäärät (käyttöön sisältyy usein kävelyä)
•	 Pyöräily on helppo yhdistää osaksi matkaa julkisen liikenteen kanssa (Pyöräilyolosuhteet Suomen kunnissa)
•	 Pyöräily-yhteydet tärkeimpiin kaupallisiin palveluihin sekä vapaa-ajantoimintoihin (Pyöräilyolosuhteet 

Suomen kunnissa).

9.4.  ANALYYSI JA KESKEISIÄ KEHITTÄMISKOHTEITA

Liikenne ja viestintäministeriöllä on merkittävä rooli kävelyn ja pyöräilyn edistäjänä ja olosuhteiden 
kehittäjänä. LVM kehittää myös joukkoliikennettä, jolla on yhteys kävelyn ja pyöräilyn määrään. LVM:lla 
on lisäksi yhteys urheilun edistämiseen yhteiskunnallisesti merkittävien urheilutapahtumien televisioin-
nin myötä.

Kävelyn ja pyöräilyn asema on voimakkaasti sidoksissa julkisen hallinnon toimenpiteisiin, kuten yhdys-
kuntarakenteen ja palveluverkoston eheyteen sekä panostuksiin kävely- ja pyöräilyväyliin. Tiivis yhdys- 
kuntarakenne, lähellä sijaitsevat palvelut, työpaikat ja koulut sekä kattavat ja laadukkaat kävely- ja  
pyöräily-yhteydet tukevat liikunnallisten kulkumuotojen käyttöä, kun esimerkiksi pitkät välimatkat sekä 
kävely- ja pyöräväylien jatkumattomuus ja turvattomuus vähentävät matkojen taittamisesta lihasvoimin. 

Kävelyn ja pyöräilyn edistämistä voidaan perustella niin väestön hyvinvoinnin, kestävän ilmasto-
politiikan kuin yhdenvertaisten ja matalankynnyksen liikkumisolosuhteiden edistämisellä. Laadukkaat 
kävely- ja pyöräilyolosuhteet tukevat ihmisten arkiliikkumista. Kävely- ja pyöräilyväylät ovat kaikkien 
käytettävissä olevia maksuttomia liikkumis- ja liikuntapaikkoja. Kestävien kulkutapojen, kuten kävelyn 
ja pyöräilyn edistäminen on välttämätöntä ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja myös yksi 
kustannustehokkaimmista keinoista.
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LVM:n hallinnonala yhteistyökumppaneineen on tehnyt merkittävää kävelyn ja pyöräilyn edistämistyötä 
viime vuosina. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteissa on tapahtunut merkittäviä parannuksia etenkin suuris-
sa kaupungeissa. Osa kaupungeista on profiloitunut pyöräilykaupungiksi. Myös tietopohja, tietoisuus ja 
ymmärrys kävelyn ja pyöräilyn hyvistä käytännöistä ja merkityksistä on parantunut. Päättäjillä on nykyi-
sin entistä paremmat mahdollisuudet edistää pyöräilyä ja kävelyä niin valtionhallinnossa kuin kunnissa. 
Periaatetasolla kävelyä ja pyöräilyä arvostetaan niin päättäjien kuin kansalaisten keskuudessa. 

Kestävien ja aktiivisten kulkutapamuotojen olosuhteiden ja mahdollisuuksien kehittämisessä riittää kui-
tenkin edelleen tehtävää. Yhteiskunnallinen kehitys on mennyt osin myös kävelyn ja pyöräilyn kannalta 
väärään suuntaan. Esimerkiksi kouluverkon harveneminen on vähentänyt lasten mahdollisuuksia itse-
näiseen liikkumiseen kävellen ja pyörällä. Palveluiden keskittyminen suurempiin yksiköihin heikentää 
iäkkäämpien ihmisten mahdollisuuksia saavuttaa päivittäiset palvelut aktiivisilla kulkutavoilla. 

Kunnianhimoisista strategioista tulee päästä kohti konkreettisia toimia ja vahvempaa resursointia esi-
merkiksi väyläverkoston parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Antti Rinteen hallitusohjelmassa on varattu 
noin 41 miljoonaa euroa kävelyn ja pyöräilyn, kuten kävely- ja pyöräväylien kehittämiseen vuosille 
2020–2022. Maankäytön ja palveluverkoston suunnittelussa sekä kaavoituksessa tulee kiinnittää 
entistä enemmän huomiota keskeisten palveluiden, koulujen, liikuntapaikkojen ja muiden liikkumis- 
olosuhteiden saavuttamisen kestävillä kulkutavoilla. Kestävää liikkumista ja liikuntaa tulee kehittää 
kokonaisuuksina. Aktiiviset kulutavat on perusteltua huomioida yhä paremmin matkaketjuja suunni-
teltaessa. Taloudellisia ohjauskeinoja kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi tulee kehittää esimerkiksi työ-
matkaliikkumisessa. Kävelyn ja pyöräilyn seurannan tietopohjaa ja sen resursointia tulee entisestään 
vahvistaa, jotta tieto tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista ja vaikuttavuudesta paranee. Hyvää työtä 
asenteisiin ja arvostukseen aktiivisia kulkutapoja kohtaan tulee jatkaa.

Osana kestävien kulkutapamuotojen edistämistä tulee jatkaa julkisen liikenteen kehittämistä. Julkisen 
liikenteen kehittämisessä tulee huomioida erityisesti esteettömyyden taso ja kuljetuspalveluiden riittä-
vyys vammaisille henkilöille, jotta myös vammaisilla henkilöillä on mahdollisuudet riittäviin vapaa-ajan-
harrastuksiin.

Yhteiskunnallisesti merkittävien urheilutapahtumien lista ei ole yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kan-
nalta ongelmaton. Esimerkiksi naisten arvoturnauksia ja paralympialaisia ei ole listalla. Vaikka YLE on 
lisännyt viime vuosina naisten arvoturnauksien ja paraolympialaisten televisiointia, niiden asema olisi 
syytä turvata ottamalla ne mukaan yhteiskunnallisesti merkittävien urheilutapahtumien televisiointilis-
talle.



Työ- ja elinkeinoministeriö10
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10.1.  PERUSTIEDOT  JA KOSKETUSPINTA LIIKUNTAAN

Vastuulla:  
(1) yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristö, (2) työmarkkinoiden toimivuus ja 
työntekijöiden työllistymiskyky, (3) alueiden kehittyminen, (4) energiapolitiikka sekä  
(5) maahanmuuttajien kotouttaminen

Talous:  
3,01 mrd € / 5,4 % valtion talousarviosta (2018). 

Henkilöstö:  
Ministeriössä noin 390 työntekijää, koko hallinnonalalla noin 7400 työntekijää.

Organisaatio:

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ10

Hallinnonalan keskeiset virastot ja muut toimijat:  
TEM:n hallinnonalaan kuuluu seitsemän virastoa, kuusi yhtiötä, useita valtionapuyhteisöjä ja rahastoja 
sekä aluehallinnon toimijat, kuten elinkeino-, liikenne- ja ympäristövirastot, työ- ja elinkeinotoimistot, 
Energiavirasto, Geologian tutkimuskeskus, Huoltovarmuuskeskus, Business Finland, Kilpailu- ja kuluttaja- 
virasto, Patentti- ja rekisterihallitus, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Finnvera Oyj, Suomen 
Teollisuussijoitus Oy, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Suomen Malmijalostus Oy. Ministeriön 
yhteydessä toimivat lisäksi valtakunnansovittelijan ja yhteistoiminta-asiamiehen toimistot.

Työ- ja elinkeinoministeriö

6.6.2019Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi• 1

Elinkeinoministeri Työministeri 

Energia Innovaatiot ja yritysrahoitus Alueet ja kasvupalvelut Työllisyys ja toimivat markkinat 

Henkilöstö- ja hallintoyksikkö Viestintäyksikkö 

Alivaltiosihteeri 

Valtakunnan-
sovittelijan toimisto 

Yhteistoiminta-
asiamiehen toimisto 

Konserniohjaus 
Kansliapäällikkö 
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Työ- ja elinkeinoministeriöllä ja sen hallinnonalalla on useita liikkumiseen ja liikuntaan liittyviä strate-
gioita ja ohjelmia, kuten Liikunta-alan yrittäjyyden toimenpideohjelma 2020, Valtioneuvoston selon-
teko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030, Valtion kotouttamisohjelma vuosille 
2016–2019 (uudistettavana), Työelämän kehittämisstrategia ja Matkailu 4.0 toimenpideohjelma. 

10.2.  KESKEISET LIIKKUMISTA JA LIIKUNTAA EDISTÄVÄT TOIMENPITEET

10.2.1.  Liikunta- ja hyvinvointialan elinkeinotoiminta, innovaatiot sekä matkailu
Liikuntaliiketoiminnan arvioidaan olevan Suomessa vähintään 5,5 miljardia euroa. Liikunta- ja hyvin-
vointialan yritystoiminta on kasvanut merkittävästi 2010-luvulla. Liikunta-alalla oli vuosikymmenen 
alkupuolella enemmän nuoria kasvuyrityksiä kuin muilla aloilla, ja lamasta huolimatta ala kasvoi useita 
vuosia. Liikunta-alan osa-alueista kasvoivat mm. terveys- ja hyvinvointi palvelut, liikuntamatkailu ja 
urheilutapahtumat sekä liikuntalähtöinen viestintä, viihde ja lifestyle (kuten aktiviteettipuistot).220

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) keskeisenä tehtävänä on rakentaa elinkeinoelämälle kilpailu- 
kykyinen toimintaympäristö sekä edistää yritysten uudistumista, jotta ne voivat kasvaa ja kansain- 
välistyä. Tavoitteena on luoda Suomesta houkutteleva investointien ja työllistämisen kohde. TEM vastaa 
mm. elinkeinopolitiikasta ja sen sääntelystä, yritysten kansainvälistymisen edistämisestä, julkisista 
yrityspalveluista sekä erilaisista yritystilastoista. 

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa julkisten yrityspalveluiden kehittämisestä yhdessä palveluita tar-
joavien verkostojen ja toimijoiden kanssa. Julkisiin yrityspalveluihin kuuluvat mm. erilaiset yrityksille 
tarkoitetut tieto- ja neuvontapalvelut, maksulliset koulutus- ja konsultointipalvelut, rahoituspalvelut, 
verkostoitumispalvelut ja toimintaympäristön kehittämispalvelut. Julkisia yrityspalveluja tarjotaan niin 
valtakunnallisesti, alueellisesti, seudullisesti kuin paikallisesti. 

220 Liikuntaliiketoiminnan ekosysteemin muutokset. TEM raportteja 20/2014.

Kosketuspinta liikuntaan:

Tavoitteet

• Kilpailukykyinen Suomi

• Uusistuva innovaatiojärjestelmä

• Työllisyyden, työttömyyden ja talouskasvun 
positiivinen kehitys

• Kasvavat julkiset panostukset ener-
giateknologian kehittämiseen

Toimenpiteet

• Liikunta- ja hyvinvointialan elinkeinotoiminta, 
innovaatiot sekä matkailu

• Liikunta osana työelämän kehittämistä 
(työhyvinvointi), maahanmuuttajien kotoutta-
mista ja siviilipalvelusta

• Liikunta osana alueiden kehittämistä ja Eu-
roopan unionin rakennerahasto jen (Euroopan 
aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahas-
to) liikuntaa edistävät hankkeet

Hallinnonalan intressi liikkumisen ja liikunnan edistämiseen:  
Kasvun, työllisyyden sekä työikäisten ja maahanmuuttajien toimintakyvyn ja hyvinvoinnin 
edistäminen.
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Yksi keskeisimmistä TEM:n hallinnonalan keinoista tukea liikuntaan liittyvää yritystoimintaa on julkinen 
yritysrahoitus. Yritysrahoituksella paikataan markkinapuutteita ja jaetaan riskiä yksityisten rahoitta-
jien kanssa. TEM:n hallinnoimia yritystukia kohdennetaan erityisesti kasvuhakuisille yrityksille uuden 
liiketoiminnan kehittämiseen, innovaatiotoiminnan vahvistamiseen sekä pk-yritysten kasvun ja kansain-
välistymisen edistämiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla erilaisia yritystukia myöntävät 
mm. Finnvera Oyj, Business Finland Venture Capital Oy sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
(ELY-keskukset).221

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin 
riskeiltä suojautumiseen. Finnvera myöntää lainoja ja takauksia erityisesti pk-yrityksille. Finnveran 
myöntämästä rahoituksesta (sisältää kotimaan lainat ja takaukset) vähintään reilut 23 miljoonaa euroa 
kohdentui liikunta- ja urheilualan yrityksille (2018). Näistä valtaosa kohdentui urheilutoimintaa sekä 
huvi- ja virkistyspalveluita tarjoaville yrityksille sekä urheiluvälineiden vähittäis- ja tukkukaupan yrityk-
sille. Jos mukaan otetaan erilaisten teknologisten välineiden (esim. sykemittarit) ja kulkuneuvojen val-
mistus (pyörät ja veneet), summa nousee reiluun 42 miljoonaan euroon (2018).222

Business Finland Venture Capital Oy:n tavoitteena on vahvistaa ja monipuolistaa alkuvaiheen yritysten 
rahoitustarjontaa Suomessa. Yhtiö toimii rahastosijoittajana eikä tee suoria sijoituksia yrityksiin. Rahas-
tojen sijoituskohteet ovat erilaisia teknologiayrityksiä, joiden toimialoina ei ole varsinaisesti liikunta tai 
urheilu. Joidenkin yritysten yksittäisten teknologiasovellukset ovat kuitenkin liittyneet liikuntaan.223

ELY-keskusten yrityksen kehittämisavustusta myönnetään pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja 
investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa merkittävästi uudistua tai kasvaa224. Vuonna 
2018 kehittämisavustusta myönnettiin yhteensä reilut 97 miljoonaa euroa (vajaat 700 hanketta). Myön-
netyistä avustuksista vähintään noin 2,5 miljoonassa eurossa (seitsemän hanketta) avustushankkeen 
toimiala viittasi liikuntaan tai urheiluun.225 Hankkeet liittyvät lähinnä matkailun aktiviteetteihin ja lähtö-
kohtana on lisätä ulkomaalaisten matkailua Suomessa. Hankkeissa kehitetään mm. laskettelukeskusten 
olosuhteita sekä tuetaan aktiivipuiston ja vesiliikuntainnovaation kansainvälistymistä. 

ELY-keskusten tarjoamilla yritysten kehittämispalveluilla aktivoidaan pk-yritysten uudistumista, kas-
vua, kehittymistä ja innovaatioiden kaupallistamista sekä autetaan varautumaan erilaisiin muutos- ja 
murrostilanteisiin. Palvelut ovat analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluja.226 Vuonna 2018 kehittä-
mispalveluita tuettiin reilulla yhdeksällä miljoonalla eurolla (yhteensä reilut 2 300 myöntöä). Palveluista 
vähintään reilut 200 000 euroa kohdentui liikunta- ja urheilualan yrityksille (59 kpl). Mukana oli mm. 
urheiluseuroja, kuntokeskuksia sekä erilaisia virkistystoimintaa tarjoavia yrityksiä.227

Työ- ja elinkeinotoimistot myöntävät starttirahaa, jolla tuetaan aloittelevia yrittäjiä sekä edistetään 
uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Starttiraha turvaa yrittäjän toimeentulon yritystoiminnan käyn-
nistys- ja vakiinnuttamisaikana.228 Starttirahapäätöksiä ei tilastoida Tilastokeskuksen toimialaluokituksen 
perusteella, mutta sen saajissa on mukana myös liikunta-alan yrityksiä. 

Yritysten kansainvälistymiskehitystä tuetaan osana Team Finland -verkostoa, joka on yrityksille kansain-
välistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkoston palvelut sisältävät neuvontaa, 

221 www.tem.fi/yritysrahoitus
222 Kehityspäällikkö Tuula Pulkkinen, Finnvera sähköpostivastaus/tiedonhaku 17.4.2019. Haku tehty toimialaluokilla ”2651 

Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden valmistus”, ”3012 Huvi- ja urheiluveneiden rakentaminen”, ”3092 Polkupyörien ja 
invalidiajoneuvojen valmistus”, ”323 Urheiluvälineiden valmistus”, ”46493 Urheilualan tukkukauppa”, ”46495 Veneiden ja 
veneilytarvikkeiden tukkukauppa”, ”47641 Urheiluvälineiden ja polkupyörien vähittäiskauppa”, ”47642 Veneiden ja venei-
lytarvikkeiden vähittäiskauppa”, ”8551 Urheilu- ja liikuntakoulutus”, ”93110 Urheilulaitosten toiminta”, ”93120 Urheiluseu-
rojen toiminta”, ”9313 Kuntokeskukset”, ”9319 Muu urheilutoiminta”, ”9321 Huvi- ja teemapuistojen toiminta” ja ”93299 
Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoiminta”. 

223 Petri Sarenius, Business Finland Venture Capital Oy sähköpostivastaus 2.4.2019.
224 www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus.
225 Erityisasiantuntija Raimo Puhton, Työ- ja elinkeinoministeriö, sähköpostivastaus/tiedonhaku 29.3.2019.
226 https://tem.fi/yrityksen-kehittamispalvelut
227 Erityisasiantuntija Raimo Puhto, työ- ja elinkeinoministeriö, sähköpostivastaus/tiedonhaku 29.3.2019.
228 www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/starttiraha/index.html.
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verkostoitumista, koulutusta sekä kehittämis- ja rahoituspalveluja.229 

Yksi Team Finland-verkoston toimijoista on Business Finland, jonka ohjauksesta sekä toimintaa ja ra-
hoitusta koskevan lainsäädännön valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Business Finlandin 
tavoitteena on luoda edellytyksiä uudelle kasvulle auttamalla yrityksiä kansainvälistymään sekä rahoit-
tamalla tutkimusta ja innovaatioita. Business Finlandin Innovaatiorahoituskeskus myöntää rahoitusta 
(avustusta tai lainaa) tutkimukseen, tuotekehitykseen, liiketoiminnan kehittämiseen sekä erilaisiin 
kokeiluihin. Liikuntaan liittyviä ratkaisuja kehittävien yritysten innovaatiorahoitusta ei seurata erikseen, 
mutta arvioiden mukaan rahoitusta on myönnetty vuosina 2012–2017 noin 17 miljoonaa euroa. Rahoi-
tusta myönnettiin urheiluun ja liikuntaan liittyvien tuotteiden, palveluiden ja liiketoiminnan kehittämi-
seen.230

Business Finlandilla on parhaillaan käynnissä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ohjelmia, joiden pal-
veluiden ja rahoituksen piirissä on liikunta-alan yrityksiä. Ohjelmilla edistetään osaltaan liikunta-alan 
ratkaisujen kehittämistä, yhteistyötä, kansainvälistä liiketoimintaa sekä ekosysteemien syntymistä. 
Ohjelmissa korostuvat vahvasti mm. digitaalisuus, tiedon hyödyntäminen, yksiölliset ratkaisut ja ennalta-
ehkäisy. 

Osana Business Finlandia toimii Sports Cluster, joka tarjoaa suomalaisille toimijoille mahdollisuuden 
esitellä urheiluosaamista ja brändejä yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa. Sports Clusterissa toteu-
tetaan 2,5 henkilötyövuoden voimin kahta hanketta: Kiinan talviolympialaisiin kytkeytyvää talvi- 
urheiluklusteria (Finnish Winter Sports Cluster, Peking 2022) sekä Japanin kesäolympialaisiin liittyvää 
paviljonkia (Tokio 2020). 

Hankkeiden tavoitteena on mm. edistää suomalaisosaamisen sekä suomalaisten tuotteiden ja palvelui-
den vientiä maailman suurimpien tapahtumien avulla. Klustereihin kuuluu suomalaisia yrityksiä, urheilu- 
opistoja, lajiliittoja, kaupunkeja ja järjestöjä. Kiinan talviurheiluklusteriin ja Tokio2020 hankkeeseen 
osallistuvat yritykset maksavat osallistumismaksujen kautta merkittävimmän osan toiminnan kuluista.

TEM:n määrittelemiä strategisesti merkittäviä kasvualoja ovat mm. matkailu ja terveysalat. Matkailu  
on nykyisin merkittävä vientitoimiala ja työllistäjä Suomessa. Matkailuelinkeino on kasvanut ja 
kansainvälistynyt viime vuosina Suomessa muita toimialoja nopeammin. Matkailutulo on nykyisin noin 
15 miljardia euroa231, ja sillä on arvioitu olevan mahdollisuuksia kasvaa 20 miljardiin euroon vuoteen 
2025 mennessä. Matkailijat ovat nykyisin entistä kiinnostuneempia liikkumis- ja liikuntamahdollisuuksista, 
jotka vaikuttavat myös matkakohteen valintaan.

Matkailutoimialaan sisältyy liikkumisen ja liikunnan palveluja tarjoavia yrityksiä, kuten kylpylät, hiih-
to- ja laskettelukeskukset, huvi- ja teemapuistot sekä urheilulaitokset. Liikuntapalvelut on tunnistettu 
laajemminkin yhdeksi matkailuyritysten yhteistyösektoriksi matkailuelämysten tarjoamisessa. Yhteisiä 
palveluita ovat esimerkiksi liikuntaan ja urheiluun liittyvät ohjelmapalvelut, tapahtumat, käyntikohteet 
ja nähtävyydet. 

TEM vastaa matkailupolitiikan painotuksista ja kehittää matkailualaa yhdessä muiden toimijoiden kans-
sa. Business Finlandin Visit Finland -yksikkö vastaa kansainvälisen matkailun edistämisestä Suomessa. 
Suomen matkailun kehittämistä varten on laadittu Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartta 
”Yhdessä enemmän” vuosille 2015–2025232. Matkailun tiekartta päivitetään kevään 2019 aikana. 

Luonto ja luonnonympäristö ovat Suomen matkailun keskeinen toimintaympäristö. Luonnossa liikku-
minen on yksi liikunta- ja hyvinvointimatkailun osa-alueista. TEM tekee yhteistyötä luontomatkailun 
edistämiseksi ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön kanssa liittyen mm. kansallis- 

229 www.team-finland.fi.
230 Sampsa Nissinen, työ- ja elinkeinoministeriö, sähköpostivastaus 24.4.2019.
231 www.businessfinland.fi
232 Yhdessä enemmän - kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta 2015–2025. Työ- ja elinkeinoministe-

riö 2015.
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puistojen ja retkeilyalueiden investointi- ja palveluvarustelun resurssien edistämiseen ja toiminnan 
kehittämiseen. Visit Finland ja Metsähallitus tekevät yhteistyötä esimerkiksi kestävän matkailun edistä-
misessä.

Tuotteistaminen on tärkeä osa matkailun kehittämistä. Visit Finland on kehittänyt kesäaktiviteetteja 
vuodesta 2009 Outdoors Finland -nimellä. Kehittämistä ja kansainvälistämistä on toteutettu kolmella 
peräkkäisellä Manner-Suomen Maaseutuohjelman rahoittamalla hankkeella. Viimeinen hankkeista 
päättyi kesällä 2018, ja toimintaa jatketaan osana Visit Finlandin perustoimintaa. 

TEM:ssa on ollut käynnissä vuosina 2018–2019 Matkailu 4.0 -toimenpideohjelma, jolla on tuettu 
matkailuelinkeinon kansainvälistä kasvua ja uudistumista. Ohjelman lisärahoituksella Visit Finland 
toteuttaa myös urheilumatkailun kehitys- ja markkinointitoimenpiteitä. Tavoitteena on lisätä Suomen 
tunnettuutta ympärivuotisena urheilumatkailukohteena urheilua harrastavien ja liikunnallisten mat-
kailijoiden keskuudessa. Markkinointiviestinnässä nostetaan erityisesti hiihto- ja matkailukeskusten 
sekä urheiluopistojen liikunnallisia aktiviteetteja ja urheilutapahtumia. Yhdessä yhdeksän matkailun 
alueorganisaation ja Business Finlandin Sport Clusterin kanssa on edistetty erityisesti Kiinasta Suomeen 
suuntautuvaa urheilu- ja liikuntamatkailua.

TEM osallistui Olympiakomitean toteuttaman Liikunnan ja urheilun suurtapahtumien strategiatyöhön 
yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa. Strategia julkaistiin helmikuussa 2019. TEM osal-
listuu strategian toimeenpanon edistämiseen, jota OKM koordinoi.

10.2.2.  Työelämän kehittäminen, maahanmuuttajien kotouttaminen ja siviilipalvelus
Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työlainsäädännöstä sekä julkisista työvoima- ja yrityspalveluista. 
Ministeriön tehtävänä on huolehtia työelämän laadusta, edistää työllisyyttä ja maahanmuuttajien ko-
touttamista. Tavoitteena on madaltaa työllistämisen ja työllistymisen kynnystä, kannustaa työttömiä 
aktiiviseen työnhakuun ja yrittäjyyteen sekä uudistaa työelämän säännöstöä.233

Ministeriö kehittää työelämää yhdessä työmarkkinajärjestöjen, asiantuntijaorganisaatioiden ja 
tutkimuslaitosten kanssa. Työyhteisöjen kehittämistoimintaan myönnetään avustuksia Euroopan 
rakennerahastoista, ELY-keskusten yritysten kehittämispalveluista sekä Business Finlandin tutkimus- ja 
kehittämisohjelmista. 

Ministeriössä on ollut käynnissä Työelämä 2020 -hanke, joka on TEM:n koordinoima kansallista työ-
elämän kehittämisstrategiaa (2012) toimeenpaneva 84 työelämätoimijan verkosto. Työelämän 
kehittämisstrategian tavoitteena on työllisyysasteen, työelämän laadun, työhyvinvoinnin ja työn tuotta-
vuuden parantaminen. Yhtenä strategian painopisteenä on työhyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. 
Työelämä 2020 -hankeverkosto kannustaa ja tukee työpaikkojen omaa kehittämistyötä tarjoamalla 
työelämään liittyvää tietoa, palveluita ja hyviä käytäntöjä. Hankkeen toimijoista Kunnossa kaiken ikää 
-ohjelma (rahoittajana OKM) kannustaa työyhteisöjä huomioimaan liikunnan ja terveellisten elintapojen 
merkityksen työkyvylle ja työhyvinvoinnille. Hankeavustusten lisäksi ohjelma mm. tukee liikunnan alue-
järjestöjen työtä osana ELY-keskusten Työelämä2020 -alueverkostoja.

Maahanmuutto Suomeen on monipuolistunut ja lisääntynyt viime vuosina. Maahanmuuttajien ko-
toutumisen edistäminen on poikkihallinnollista toimintaa ja koskee useita sektoreita, kuten liikuntaa. 
Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa maahanmuuttajien kotouttamisen koordinoinnista ja maahanmuuttoon 
liittyvästä lainsäädännöstä sekä työllistymisen edistämisestä valtionhallinnossa. TEM:lle kuuluvat ko-
touttamisen alkupalvelut, jonka jälkeen kotouttaminen kuuluu myös muiden hallinnonalojen toimen-
piteisiin. TEM:ssa toimii Kotouttamisen osaamiskeskus, jonka tavoitteena on tukea maahanmuuttajien 
kotoutumista edistävää työtä mm. tuottamalla ja välittämällä kotouttamistyön perustaksi tietoa.234

233 www.tem.fi/tyoelama.
234 www.kotouttaminen.fi.
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Liikunta on yksi merkittävä keino edistää maahanmuuttajien kotouttamista, osallisuutta ja yhteisölli-
syyttä. Liikunta voi tarjota esimerkiksi mielekästä tekemistä ja kohtaamisia valtaväestön kanssa sekä 
tukea kielen oppimista.235 Valtion kotouttamisohjelmassa vuosille 2016–2019236 yhtenä tavoitteena on 
lisätä maahanmuuttajien osallisuutta vapaa-ajan toimintaan. Ohjelman liikuntaan liittyviä toimenpiteitä 
ovat: 

1. Opetus- ja kulttuuriministeriö suuntaa yhdenvertaiseen liikuntaan liittyvää avustusta erityisesti 
naisten ja tyttöjen sekä vaikeimmin tavoitettavien ryhmien saamiseksi liikuntatoiminnan pariin.

2. Aluehallintovirastot tukevat erillisavustuksella turvapaikanhakijoiden henkistä ja fyysistä hyvin-
vointia edistävän liikunnallisen toiminnan luomista ja kehittämistä vastaanottokeskuksissa.

3. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee hallituskaudella järjestöjen yhdenvertaisuustyötä.

Kotouttamisohjelman suunnitteluun on osallistettu liikuntajärjestöjä. TEM on jakanut vuosille 
2016–2019 erityisavustusta järjestöille kotouttamista tukevaan työhön. Avustuksella on tuettu myös 
liikuntaa edistävää järjestöä.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa valtionhallinnossa siviilipalveluksesta. Siviilipalveluksen täytäntöön-
panosta, siviilipalvelusvelvollisten koulutuksen järjestämisestä ja palveluspaikkojen ohjauksesta vastaa 
Siviilipalvelukeskus.237 Osaksi siviilipalvelusta on integroitu viime vuosina liikuntakasvatusta. Siviili- 
palvelukeskus on toteuttanut Liikettä Sivariin/Lisää liikettä sivariin -hankkeen (2017–2018), jonka 
tavoitteena oli kehittää siviilipalvelusvelvollisten arkiliikuntaa sekä lisätä terveyttä ja hyvinvointia. Hank-
keen myötä liikuntatoimintaa integroitiin osaksi opetussuunnitelman mukaista siviilipalveluksen kou-
lutusta sekä jalkautettiin liikuntakasvatusjärjestelmä siviilipalvelusvelvollisten, työpalveluspaikkojen, 
Siviilipalveluskeskuksen ja sen henkilökunnan käyttöön. Siviilipalveluskeskuksessa on jatkettu hankkeen 
jälkeen liikunnalliseen elämäntapaan liittyvän työotteen kehittämistä.238

Liikunta liittyy siviilipalveluksessa myös työpalveluspaikkoihin. Osa siviilipalveluksen suorittajista valit-
see liikuntaan liittyvän työpalveluspaikan, kuten liikuntaseuran, muun liikuntaa edistävän yhdistyksen 
tai kunnan liikuntatoimen. Myös siviilipalveluksen suorittajissa on mukana nuoria huippu-urheilijoita.

10.2.3.  Alueiden kehittäminen ja Euroopan unionin rakennerahastot
Aluekehittämisessä ministeriöt, maakunnat, kunnat ja muut toimijat pyrkivät yhdessä edistämään hyvin-
vointia eri alueilla Suomessa. Yhteisenä aluekehittämisen strategiana toimii hallituskauden pituinen 
valtioneuvoston aluekehittämistä koskeva päätös, joka konkretisoi lakiin kirjattuja alueiden kehittä-
misen tavoitteiden toimeenpanoa hallituskausittain. Aluekehittämispäätös valmistellaan yhteistyössä 
ministeriöiden, alueiden ja muiden toimijoiden kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa alueiden ke-
hittämisestä ja siihen liittyvästä yhteensovittamisesta valtionhallinnossa.239

Päättyneen hallituskauden aluekehittämispäätöksen 2016–2019 Alueiden kilpailukyky ja ihmisten 
sujuva arki yhtenä painopistealueena on ”hyvinvointia kumppanuuksilla”. Aluekehittämispäätöksessä 
tuodaan esille liikuntapalveluiden merkitys väestön hyvinvoinnin edistämisessä sekä maahanmuuttajien 
kotouttamisen ja osallisuuden lisäämisessä.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimi Alueiden uudistumisen neuvottelukunta (AUNE). 
Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. linjata aluekehittämiseen liittyviä strategisia kokonaisuuksia ja 
rahoitusta, yhteen sovittaa eri hallinnonalojen toimia aluekehittämisessä sekä linjata hallituskaudelle 
laadittava aluekehittämispäätös.240

235 Valtion kotouttamisohjelma vuosille 2016–2019.
236 Valtion kotouttamisohjelma vuosille 2016-2019 ja Valtion periaatepäätös valtion kotouttamisohjelmasta. Työ- ja elinkein-

oministeriön julkaisuja 45. Työ- ja elinkeinoministeriö 2016.
237 www.tem.fi/siviilipalvelus.
238 www.sivarikeskus.fi/fi/koulutusjakso/liikunta.
239 www.tem.fi.
240 www.tem.fi/alueiden-uudistumisen-neuvottelukunta-aune-
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Maakuntien liitot vastaavat alueellaan aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta ja maakuntien 
yleisestä kehittämisestä yhteistyössä valtion viranomaisten, alueen kuntien ja muiden toimijoiden kans-
sa. Maakuntien liitot laativat kunnallisvaalikausittaiset maakuntaohjelmat, joissa suunnataan ja sovite-
taan yhteen alueellista kehittämistyötä. TEM vastaa maakuntaohjelmien toimeenpanon yhteen- 
sovittamisesta, seurannasta ja arvioinnista yhteistyössä muiden alueiden kehittämisen kannalta kes-
keisten tahojen kanssa.241

Osassa maakuntaohjelmia on huomioitu liikkumisen ja liikunnan kysymyksiä, kuten Varsinais-Suomen 
ohjelmassa hyöty- ja arkiliikkumisen tarpeet sekä Päijät-Hämeen ohjelmassa liikuntamatkailu. Maa- 
kuntien liitot rahoittavat hankkeita, jotka palvelevat liikkumista ja liikuntaa sekä niihin liittyvää matkai-
lua. Maakuntien liitot laativat myös maakuntakaavoja, joissa luodaan pitkän aikavälin alueidenkäytölliset 
edellytykset ja suuntaviivat242, joilla on vaikutusta niin kestävän liikkumisen kuin liikunnan harrastami-
sen mahdollisuuksiin.

Maakuntien liittojen tehtäviin kuuluu myös asettaa alueelliset liikuntaneuvostot, jotka toimivat 
aluehallintovirastojen asiantuntijaelimenä. Alueellisten liikuntaneuvostojen tehtävänä on mm. antaa 
lausuntoja ja tehdä aloitteita alueellisen liikunnan ja liikuntapolitiikan kannalta laajakantoisista ja alu-
eellisista merkittävistä asioista sekä antaa lausunto aluehallintovirastolle liikuntapaikkojen perustamis-
hankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksistä ja perustamiskustannuksiin myönnettävistä avustuksista.

Suomen EU-jäsenyydestä (1995) lähtien alueiden kehittämistä on ohjannut Euroopan unionin alue- ja 
rakennepolitiikka (koheesiopolitiikka). EU:n alue- ja rakennepolitiikan tavoitteena on lisätä jäsen-
valtioiden taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä vähentää alueiden välisiä kehityseroja. 
Keskeinen osa EU:n jäsenmaiden alueiden kehittämistyön tukemista ovat kaksi rakennerahastoa: Eu-
roopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR).243

Aluekehitysrahaston tavoitteena on parantaa työllisyyttä erityisesti heikommin työllistyvillä alueilla sekä 
lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. EAKR tukee lisäksi mm. innovaatiotoimintaa, palvelu- 
alojen luovia hankkeita sekä työllisyyttä edistävien toimintaympäristöjen ja palvelujen kehittämistä. 
Sosiaalirahaston tavoitteena on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä kehittämällä palvelu- 
rakenteita ja ihmisten osaamista. ESR:n avulla voidaan myös mm. edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäyty-
mistä sekä kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia.244 

Suomen valtioneuvosto ja Euroopan komissio ovat hyväksyneet rakennerahastojen ohjelma-asiakirjaksi 
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman. Ohjelmassa on viisi toiminta- 
linjaa ja 13 erityistavoitetta, joista kaikkien hankkeiden tulee toteuttaa jotakin tavoitetta. EAKR:ssa 
erityistavoitteina on mm. uuden liiketoiminnan luominen, yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edis-
täminen sekä yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen. ESR:ssa erityistavoitteina ovat mm. tuot-
tavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen sekä työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn 
parantaminen.245 Seuraavan rakennerahastokauden (2021–2027) valmistelu on parhaillaan käynnissä. 

Vuosina 2014–2016 EAKR ja ESR-rahoituksesta tuettiin yhteensä 74 liikunnallista hanketta. Hankkeista 
43 sai tukea aluekehitysrahastosta ja 31 sosiaalirahastosta. Julkisen tuen määrä hankkeille oli yhteensä 
22,7 miljoonaa euroa. Keskimääräinen julkinen tuki yhtä hanketta kohden oli noin reilut 300 000 euroa. 
Hankkeita toteuttivat pääasiassa yliopistot, ammattikorkeakoulut, kunnat ja kuntayhtymät, yritykset 
sekä järjestöt ja yhdistykset, kuten liikunnan aluejärjestöt ja liikuntaseurat.246

Rakennerahastohankkeet olivat lähinnä (1) erilaisia kehittämishankkeita (sisältäen myös erilaiset 

241 www.tem.fi/maakuntien-suunnittelu.
242 www.tem.fi/maakuntien-suunnittelu.
243 www.tem.fi/eu-alue-ja-rakennepolitiikka.
244 www.rakennerahastot.fi. Verkkopalvelu Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).
245 www.rakennerahastot.fi. Verkkopalvelu Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).
246 www.rakennerahastot.fi. Verkkopalvelu Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).
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esiselvitys-, koordinointi-, yrityshankkeet sekä ryhmien perustamiset) sekä (2) koulutuksen, työelämän, 
aktivoinnin ja terveyden edistämishankkeita. Hankkeissa kehitettiin esimerkiksi alueen liikunta-
matkailua tai liikuntaan liittyvää muuta yritystoimintaa, liikuntaseurojen työnantajaosaamista, 
työllistämismahdollisuuksia ja osallisuutta sekä liikkumiseen ja liikuntaan liittyviä sähköisiä järjes-
telmiä ja sovelluksia.247

10.3.  RESURSSIT, LAINSÄÄDÄNTÖ JA MITTARIT

Arvioituja suoria panostuksia liikkumisen ja liikunnan edistämiseen
•	 Liikunnan ja urheilun yritystuet, 2,7 milj. € (2018)
•	 Liikunnan ja urheilun innovaatiotoiminnan tuki, n. 3 milj. € (arvio) 
•	 Liikunnan ja urheilun yritystoiminnan kansainvälistymisen tuki (Sports Cluster jne.) sekä Kiinan talviurheilu ja 

Tokio2020 Olympiapaviljonki -hankkeisiin, 0,32 milj. € (2019)
•	 Osana Matkailu 4.0 -ohjelmaa kohdennettu urheilumatkailun edistämiseen 0,6 milj. € (2018–2019)
•	 EU:n Aluekehitysrahaston tuki liikuntaa ja urheilua edistäville hankkeille, noin 14 milj. € (2018)
•	 Valtion erityisavustus kotouttamisen tukeminen liikuntajärjestöissä, 0,15 milj. euroa (2018)
•	 Siviilipalveluskeskuksen liikuntakasvatus ja liikunnan edistämisen toimenpiteet. 0,1 milj. € (arvio)

Arvioituja välillisiä panostuksia liikkumisen ja liikunnan edistämiseen
•	 Liikunnan ja urheilun edistäminen osana muita TEM:n määrärahoja, kuten liikunnan ja urheilun 

yritystoiminnan rahoitus (Finnvera), 23 milj. € (2018) 

Keskeinen lainsäädäntö
•	 Työturvallisuuslaki
•	 Laki kotouttamisen edistämisestä
•	 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastohankkeiden hallinnoinnista
•	 Siviilipalveluslaki

Keskeisiä mittareita
•	 Liikunnan yritystoiminnan liikevaihto ja työllistäminen
•	 Liikunnan yritystoiminnan saamat yritystuet ja rahoitus (Finnvera, ELY-keskusten kehittämisavustukset ja 

-palvelut)
•	 Liikkumista ja liikuntaa edistävien rakennerahastohankkeiden määrä ja euromäärä
•	 Liikunta osana maakuntaohjelmia (maakuntien liitot)
•	 Aikuisväestön itseraportoitu työkyky ja työssä jaksaminen eläkkeelle asti (FinSote -tutkimus ja Kunta10-

tutkimus)
•	 Aikuisväestön itseraportoitu työkyky suhteessa työn fyysisiin vaatimuksiin (Työolobarometri)
•	 Henkilöstöliikunnan tukeminen (Henkilöstöliikuntabarometri)

10.4.  ANALYYSI JA KESKEISIÄ KEHITTÄMISKOHTEITA

Työ- ja elinkeinoministeriö edistää liikuntaa ja urheilua etenkin elinkeinotoimintana, mutta myös kei-
nona edistää työelämää, maahanmuuttajien kotouttamista, siviilipalveluksen suorittavien hyvinvointia 
sekä alueiden kehittämistä. 

Liikunta- ja hyvinvointialan yritystoiminta ja yksityisten liikuntapalveluiden suosio on kasvanut merkittä-
västi viime vuosikymmeninä mm. hyvinvointitrendin johdosta. Kasvua on saatu aikaan esimerkiksi ter-
veyteen ja hyvinvointiin liittyvissä tuotteissa ja palveluissa sekä liikuntamatkailussa. Teknologia ja siihen 
liittyvät innovaatiot ovat vahvasti mukana alan kasvussa.248 Aikuisväestön liikunnan harrastamisesta jo 
suurin osa tapahtuu yritysten palveluissa 249. 

Liikunta-alan yritystoiminnan merkitys korostuu etenkin tyttöjen ja naisten liikunnan harrastamisessa, 

247 EU-Eurot liikunnalle 2014–16.
248 Liikuntaliiketoiminnan ekosysteemin muutokset. TEM raportteja 20/2014.
249 Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta.
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sillä tytöt ja naiset käyttävät poikia ja miehiä enemmän yritysten liikuntapalveluita. Liikkumis- ja toiminta- 
esteisten (esimerkiksi vammaiset henkilöt tai toimintakyvyltään heikentyneet iäkkäät) huomioimisesta 
osana yksityisiä liikuntapalveluita ei ole tietoa, mutta arvioiden mukaan heidän tarpeitaan ei ole huo-
mioitu erityisen hyvin. 

Valtion liikuntahallinto on keskittynyt liikunnan edistämiseen lähinnä kansalaisyhteiskunnan ja kuntien 
kautta. Liikunnan yritystoimintaa on edistetty lähinnä TEM:ssä. Tosin valtionhallinnon mahdollisuudet 
vaikuttaa yksityisen liikuntapalvelutarjonnan edistämiseen rajoittuvat lähinnä välillisiin tekijöihin, kuten 
verotukseen ja elinkeinopolitiikkaan250. Yksityisten liikuntapalveluiden merkityksen kasvun myötä val-
tion liikuntahallinnon olisi hyvä etsiä keinoja vaikuttaa myös yksityisten liikuntapalveluiden kehittämi-
seen. Liikunta-alan yrittäjyyttä ja yksityisiä liikuntamahdollisuuksia edistettäessä on tärkeä huomioida 
mm. liikuntapalvelujen tasa-arvoinen ja yhdenvertainen saavutettavuus eri väestöryhmien näkökulmista. 

Liikunnan ja liikkumisen liiketoimintamahdollisuuksissa löytyy edelleen paljon kehittämispotentiaalia. 
Esimerkiksi väestön ikääntyminen on synnyttänyt uudenlaisen ja ison aktiivisten, terveiden ja vauraiden 
kuluttajien ryhmän, mutta lisännyt myös kysyntää erilaisille terveys- ja hyvinvointipalveluille. Yksi keino 
helpottaa erityisesti pienten liikunta-alan yritysten toimintaa ja sen käynnistymistä on yhtenäistää ja 
kehittää liikuntapalveluiden arvonlisäverokantaa (ks. kappale 6.2.1.).

Ensimmäinen ja toistaiseksi viimeisin liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia on vuodelta 2010.251 
Vuoteen 2020 päättyvän strategian seurannasta ei ole tietoa. Alan voimakkaan kasvun myötä alan stra-
tegiseen kehittämiseen olisi syytä panostaa esimerkiksi laatimalla uusi kehittämisstrategia yhteistyössä 
alan keskeisten toimijoiden kanssa. Myös liikuntatoimialan yritystoiminnan tietopohja, tilastointi, tutki-
mus sekä ennakointi vaativat kehittämistä, jotta voisimme ymmärtää paremmin tätä keskeistä liikunta- 
alan osa-aluetta sekä seurata ja ennakoida alan kehitystä.

Liikkumisen ja liikunnan edistäminen ovat mukana EU:n rakennerahasto-ohjelmien hankkeissa. EU:n 
rakennerahastohankkeet ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että Suomessa on tämän vuosikymmenen 
aikana toteutettu valtava määrä liikuntaa edistäviä hankkeita, joita rahoittavat TEM:n lisäksi opetus- ja 
kulttuuriministeriö (liikunnan vastuualueen määrärahat), maa- ja metsätalousministeriö (maaseudun 
kehittämisrahasto) sekä monet muut hallinnonalat ja toimijat. 

Kasvanut liikunnan hankemaailma näyttää sirpaleiselta, heikosti koordinoidulta eikä hankkeiden vaiku-
tuksista ja vaikuttavuudesta ole riittävästi tietoa. Rakennerahastohankkeiden koordinointiin yhdessä 
muiden hallinnonalojen hankekokonaisuuksien kanssa tulee panostaa entistä enemmän, jotta vältytään 
päällekkäiseltä hanketoiminnalta. Lisäksi tulee kehittää hankkeiden vaikuttavuuden arviointia. Liikkumi-
sen ja liikunnan edistämisen tulisi olla myös nykyistä laaja-alaisemmin ja läpileikkaavammin huomioitu-
na osana muuta aluekehitystä, kuten maakuntaohjelmia. 

250 Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta.
251 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020. Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry 26.3.2010.



Sosiaali- ja terveysministeriö11



99

11.1.  PERUSTIEDOT JA KOSKETUSPINTA LIIKUNTAAN

Vastuulla:  
(1) Hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen, (2) sosiaali- ja terveyspalvelut, (3) sosiaalivakuutus (eläke-, 
sairaus- ja työttömyysvakuutus), (4) yksityisvakuutus, (5) työsuojelu ja työhyvinvointi sekä (6) tasa-arvo.

Talous:  
14,83 mrd € / 27 % valtion talousarviosta (2018).

Henkilöstö:  
Ministeriössä noin 440 työntekijää, koko hallinnonalalla noin 3500 henkilötyövuotta (2019, ei sisällä 
Työterveyslaitoksen osuutta).

Organisaatio:

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ11

Hallinnonalan virastoja ja muita keskeisiä toimijoita:  
 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Val-
vira, Säteilyturvakeskus STUK, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Työterveyslaitos TTL, Sosiaaliturva- 
asioiden muutoksenhakulautakunta, Alko Oy, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Työsuojelurahasto 
ja Työllisyysrahasto
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Sosiaali- ja terveysministeriöllä ja sen hallinnonalalla on useita fyysiseen aktiivisuuteen ja liikuntaan 
liittyviä strategioita ja ohjelmia, kuten Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyt-
tä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020, THL:n Terveydestä hyvinvointia - 2020 - hyvinvoinnista 
terveyttä -strategia sekä TTL:n Mars matkalle! – Terveyttä työpaikoille -suositukset.

11.2.  KESKEISET LIIKKUMISTA JA LIIKUNTAA EDISTÄVÄT TOIMENPITEET

11.2.1.  Terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta (TEHYLI)
Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistäminen kuuluu tervey-
den ja hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuuteen osana muihin elintapoihin vaikuttamista. STM:ssa 
korostetaan erityisesti arkiliikunnan ja arjen fyysisen aktiivisuuden lisäämistä kaikissa ikä- ja väestö- 
ryhmissä, sillä kaikissa ikävaiheissa liikunnan myönteiset vaikutukset fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaali-
selle hyvinvoinnille ovat merkittävät. STM haluaa kannustaa etenkin terveytensä ja hyvinvointinsa kan-
nalta liian vähän liikkuvia ihmisiä säännöllisen liikunnan pariin. 

STM edistää yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) sekä muiden hallinnonalojen kanssa 
terveyttä edistävää liikuntaa. STM koordinoi yhdessä OKM:n kanssa Terveyttä edistävän liikunnan 

Kosketuspinta liikuntaan:

Tavoitteet

• Ihmisten aktiviinen osallisuus

• Yhteen toimivat palvelut ja etuudet

• Turvallinen ja hyvinvoiva elin- ja työympäristö

• Kestävä rahoitus

• Hyvinvointia työn murroksessa

Toimenpiteet

• Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan 
poikki hallinnollinen edistäminen (TEHYLI) 

• Fyysinen aktivisuus ja liikunta osana 
toimintaky vyn ja työkyvyn edistämistä 
(STEA-avustukset sote-järjestöille, Työter-
veyslaitoksen toimenpiteet, iäkkäiden toi-
mintakyvyn edistäminen) 

• Fyysinen aktiivisuus ja liikuntaa osana 
elintapain terventioita sekä sairauksien 
ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta (liikuntaneu-
vonta ja -palveluketjut, lii kuntalääketieteen 
koulutus, tutkimus väestön fyysisestä ak-
tiivisuudesta jne.) 

• Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistämi-
nen osana sosiaalipalveluita (liikunta osana 
asumis- ja kuljetuspalveluita, henkilökohtais-
ta apua jne.) 

• Toimeentulon tukeminen liikuntaharrastami-
sessa ja urheilussa (mm. ammattiurheilijoiden 
sosiaaliturva)

Hallinnonalan intressi liikkumisen ja liikunnan edistämiseen:  
Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.
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ohjausryhmää, jonka tehtäviin kuuluu johtaa ja koordinoida valtakunnallisesti Muutosta liikkeellä! 
-linjausten252 toimeenpanoa. Linjausten mukaisesti väestön terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi 
tarvitaan fyysisen aktiivisuuden edistämistä ja liikkumattomuuden vähentämistä kaikissa elämänkulun 
vaiheissa sekä kaikkien hallinnonalojen myötävaikutuksella ja kumppanuudella. Terveyttä ja hyvinvointia 
edistävän liikunnan kehittämiseksi on valittu neljä linjausta:

1.  Arjen istumisen vähentäminen elämänkulussa. 

2.  Liikunnan lisääminen elämänkulussa. 
3.  Liikunnan nostaminen keskeiseksi osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien 

ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. 
4.  Liikunnan aseman vahvistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa.253

Jokaisen linjauksen toteuttamiseksi on määritelty toimenpiteitä sekä valtakunnantasolle että paikallis-
tasolle. Toimeenpanossa keskeisiä toimijoita ovat mm. erilaiset ohjelmat, asiantuntijalaitokset, kunnat 
ja järjestöt. Ohjausryhmä seuraa ja arvioi toimenpiteiden toteutumista ja vaikuttavuutta erikseen sovit-
tavien indikaattoreiden avulla. Lisäksi ryhmä suunnittelee ja toteuttaa toimenpiteitä liikunnan poikki-
hallinnolliseen yhteistyöhön valtakunnallisella tasolla.

Terveyttä edistävän liikunnan ohjausryhmän toimeksiannosta valmisteltiin Kansalliset suositukset is-
tumisen vähentämiseksi vuonna 2015. Suosituksissa annetaan käytännönläheisiä neuvoja istumisen 
vähentämiseen eri-ikäisille ihmisille ja eri toimijoille, kuten päiväkodeille, kouluille, työpaikoille sekä 
iäkkäiden kotihoitoon ja palvelutaloihin.254 

STM:n asiantuntijakeskuksena terveysliikunnan alalla toimii UKK-instituutti, jolle ministeriö myöntää 
vuosittain lakiin perustuvan yleisavustuksen. Lisäksi STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustus-
keskus) on myöntänyt UKK-instituutille avustusta mm. terveysliikunnan edistämiseen. UKK-instituutin 
keskeisenä tehtävänä on jalkauttaa tutkittua terveysliikuntatietoa yhteistyössä terveys- ja liikunta-alan 
järjestöjen kanssa. Instituutti on laatinut mm. terveysliikunnan suosituksia eri väestöryhmille, tarjonnut 
koulutuksia terveysliikuntaa edistäville toimijoille sekä toteuttanut erilaisia kehittämishankkeita.255

11.2.2.  Toimintakyvyn ja työkyvyn edistäminen 
Fyysisellä aktiivisuudella ja liikunnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi väestön toimintakykyyn. Toiminta- 
kyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen merki-
tyksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista, kuten vapaa-ajasta ja harrastuksis-
ta, siinä ympäristössä, jossa hän elää256. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa, valvoo ja yhteen sovittaa 
toimia, joilla lisätään väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä257. 

STM:n koordinoimana on valmisteltu Kansallisia ikääntymispoliittisia linjauksia vuoteen 2030, joilla 
pyritään vastaamaan väestön ikääntymiseen liittyviin haasteisiin. Linjausten yhtenä keskeisenä ta-
voitteena on parantaa iäkkäiden toimintakykyä ja löytää uusia innovatiivisia tapoja tukea ja motivoida 
iäkästä väestöä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, kuten liikunnan lisäämisessä. Toimenpiteenä 
ehdotetaan kansallista Iäkkäiden toimintakyvyn edistämisen toimenpideohjelmaa, jolla yhdistetään 
terveellisiä elintapoja ja hyvinvointia edistävät toimenpiteet yhdeksi toimintamalliksi ja tehostetaan 
riskihenkilöiden tunnistamista ja ohjausta elintapa- ja terveysneuvontaan. Toimintamallissa hyödyn-
netään iäkkäiden liikunnan lisäämiseksi soveltuvin osin Valtioneuvoston liikuntapoliittisen selonteon 
ikäihmisten liikuntaa koskevia ehdotuksia.

252 Muutosta liikkeellä! - Valtakunnallinen yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2013.

253 www-stm.fi/liikunta.
254 www.stm.fi/liikunta.
255 www.stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/ukk ja www.ukkinstituutti.fi.
256 www.thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemas-

sa-olevien-osallisuus/hankkeet-ja-hanketuki/arviointi/tyo-ja-toimintakykymittareita/tyo-ja-toimintakyky
257 www.thl.fi/fi/web/toimintakyky/mita-toimintakyky-on.
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Väestön toimintakykyä edistetään myös osana Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) 
avustuksia.  STEA on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviran-
omainen, joka hallinnoi sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödylliseen, terveyttä ja hyvinvointia edistä-
vään toimintaan kohdistuvia avustuksia. STM tekee päätöksen jaettavista avustuksista, jotka maksetaan 
Veikkausvoittovaroista. Toiminnan strategisina tavoitteena on mm. vähentää eriarvoisuutta, lisätä yhden-
vertaisuutta ja osallisuutta sekä auttaa ihmisiä pitämään huolta itsestä, toisista ja ympäristöstä.258

Vuonna 2019 STEA jakoi avustusta yli 361 miljoonaa euroa yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaa-
lisen hyvinvoinnin edistämiseen. Avustusta sai reilut 880 sosiaali- ja terveysalan järjestöä reiluun 2060 
kohteeseen. Avustusmyönnöissä noin 14 miljoonassa eurossa oli mukana liikunta yhtenä toiminta- 
muotona.259 Näissä hankkeissa kohderyhminä olivat mm. työttömät, mielenterveyskuntoutujat, 
toimintakyvyltään heikentyneet iäkkäät, pitkäaikaissairaat ja vammaiset. Hankkeissa mm. ylläpidettiin 
ja kehitettiin toimintakykyä sekä edistettiin hyvinvointia ja toimijuutta. 

Väestön toimintakyvyn edistämisen lisäksi STM vastaa työkyvyn edistämisestä sekä työ suojelu- ja työ-
hyvinvointipolitiikan kehittämisestä valtionhallinnossa. Ministeriön tavoitteena on työurien pidentämi-
nen mm. parantamalla työoloja ja työhyvinvointia sekä ehkäisemällä työkyvyttömyyttä. Työhyvinvointi 
on kokonaisuus, joka muodostuu työn mielekkyydestä, terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. 
Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille.260   

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimii Työterveyslaitos (TTL), joka on itsenäinen julkis- 
oikeudellinen yhteisö. Työterveyslaitos on STM:n sektoritutkimuslaitos ja asiantuntijaorganisaatio, jolla 
on tutkimus-, palvelu- ja koulutustoimintaa sekä muuta vaikuttamistoimintaa. TTL:n toiminta kohdistuu 
työyhteisöihin, työoloihin ja työympäristöön sekä työntekijöiden työkyvyn tukemiseen muuttuvassa 
työelämässä. Työterveyslaitoksen tavoite on ”Hyvinvointia työstä”.261

Paikallaan olon vähentäminen ja liikunnan edistäminen ovat osa TTL:n toimintaa. Nämä toiminnot on 
integroitu osaksi erilaisia koulutuksia, kuten työterveyshuollon ammattihenkilöiden peruskursseja ja 
liikunta-alan asiantuntijoiden pätevöittävää koulutusta. Paikallaan olon vähentäminen ja liikunnan edis-
täminen on kytketty myös osaksi terveystarkastuksia, työpaikkakäyntejä ja riskinarviointeja. Paikallaan 
olon vähentämistä ja liikuntaa on edistetty myös osana TTL:n tutkimus- ja kehittämishankkeita. Esi-
merkiksi Toimistotyöntekijöiden työhyvinvointi -hankkeessa liikuntaa lisättiin pelillistämällä ja yhteisöl-
lisyyden avulla262. Promo@Work -hanke tuotti näyttöön perustuvat terveyden edistämisen suositukset 
työpaikoille (Mars matkalle! - Terveyttä työpaikoille -suositukset263).

Lisäksi TTL on toteuttanut monipuolista viestintää ja laajoja kampanjoita fyysisen aktiivisuuden ja lii-
kunnan edistämiseksi työpaikoilla, kuten Seiso välillä tiedotuskampanja tai Palatko loppuun vai palau-
dutko?

11.2.3.  Elintapainterventiot sekä sairauksien ehkäisy, hoito ja kuntoutus
Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden myönteisistä vaikutuksista ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille on 
olemassa kiistaton ja vahva tutkimusnäyttö. Liikuntaa voidaan hyödyntää osana erilaisia elintapa- 
interventioita sekä monien sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Tästäkin huolimatta 
liikuntaa hyödynnetään edelleen liian vähän sosiaali- ja terveydenhuollon työvälineenä. Muutosta liik-
keelle -linjausten mukaan liikunnan edistäminen tulee nousta sosiaali- ja terveydenhuollossa merkityk-

258 www.stea.fi/stea
259 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta (STEA) saadut tiedot 23.5.2019.
260 www.stm.fi/tyoelama.
261 www.ttl.fi.
262 www.ttl.fi/tutkimushanke/toimistotyontekijoiden-tyohyvinvointi-tauottamalla/
263 www.ttl.fi/mars-matkalle-terveytta-tyopaikoille
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seltään vastaavalle tasolle esimerkiksi ravitsemusneuvonnan ja lääkehoidon kanssa. 264

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee suuntaviivat terveyspalvelujen kehittämiselle, valmistelee 
lainsäädännön ja ohjaa uudistusten toteuttamista. Palvelujen järjestämisvastuu on kunnilla. Ministeriö 
pitää tärkeänä, että palvelujen kehitystyössä painotetaan mm. ennaltaehkäisyä.265

STM on valmistelut poikkihallinnollisesti ja vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa Hyvinvoinnin, ter-
veyden ja turvallisuuden edistämisen pitkänaikavälin linjauksia ja toimeenpanosuunnitelmaa Terveys 
2015 -ohjelman päätyttyä. Liikunta on linjauksissa merkittävässä roolissa. Valmistelussa on painotettu 
eri hallinnonalojen sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja toimeenpanoon sekä riittävän konkreettista 
toimeenpanosuunnitelmaa. Valmistelua linjataan kesällä 2019 uuden hallituksen toimesta. 

STM on ehkäissyt kansansairauksia ja edistänyt terveitä elintapoja levittämällä ja juurruttamalla hyviä 
käytäntöjä Sipilän hallituksen kärkihankkeella Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään 
eriarvoisuutta (2016–2018). Kärkihankkeesta rahoitettiin yhdeksää jo vaikuttavaksi todettua hyvää käy-
täntöä tai toimintamallia, jotka haluttiin saada käyttöön mahdollisimman laajasti koko maassa. Kärki- 
hankkeesta avustettiin mm. ikääntyneiden fyysisen aktiivisuuden edistämistä sekä perheiden ravitse-
mus- ja liikuntatottumusten muutoksen tukemista neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa.266

Yksi kärkihankkeesta avustetuista toimintamalleista oli UKK-instituutin koordinoima VESOTE-hanke 
(Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti). Hankkeessa 
mm. kehitettiin sote-ammattilaisten elintapaohjauksen osaamista, rakennettiin ja vahvistettiin hoito- 
ja palveluketjuja, luotiin yhteistyöverkostoja, lisättiin liikkumisen seurantatiedon hyödyntämistä elintapa-
neuvonnassa ja arvioitiin neuvonnan vaikuttavuutta.267

Liikuntaneuvontaa ja liikunnan palveluketjuja on kehitetty ja rakennettu myös KKI-ohjelmassa (rahoitus 
OKM:sta), jonka valtakunnallista yhteistyöverkostoa on hyödynnetty palveluketjujen edistämisessä ja 
käytäntöjen yhtenäistämisessä. KKI-ohjelma on laatinut yhteistyössä STM:n ja OKM:n kanssa kyselyn 
liikuntaneuvonnan onnistumisen edellytyksistä kunnille ja kuntayhtymille vuonna 2018. Kyselyn avulla 
selvitettiin keinot ja onnistuneet toimintatavat, joilla liikuntaneuvonta on vakiinnutettu kunnissa. Lisäk-
si KKI-ohjelma on vuosittain seurannut liikuntaneuvonnan tilaa kunnissa.268

Liikuntaneuvonnan käyttöä osana perusterveydenhuollon avohoitoa269 voidaan seurata avohoidon 
ilmoituksilla (Avohilmo). Perusterveydenhuollon avohoidosta tuotetaan Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitokselle Avohilmo-ilmoitus. Hilmossa käytettävien yhtenäisten luokitusten myötä voidaan seurata, 
otetaanko liikunta puheeksi, ohjataanko liikuntapalvelujen pariin ja toteutuuko prosessinomainen 
liikuntaelintapaneuvonta perusterveydenhuollon asiakaskäynneillä. Kyseinen toimenpideluokitus on 
myös erikoisairaanhoidon käytössä. 

STM vastaa myös erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valtakunnallisesta ohjauksesta. 
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus on ammatillista jatkokoulutusta, jota annetaan Suo-
messa 50:llä lääketieteen ja viidellä hammaslääketieteen erikoisalalla, kuten liikuntalääketieteessä.270 
Liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutuksesta vastaavat Suomessa liikuntalääketieteen keskukset. 
OKM on vastannut (veikkausvoittovaroista) liikuntalääketieteen keskusten rahoituksesta. Liikuntalääke-
tieteen keskukset eivät ole saaneet STM:lta erikoislääkärikoulutukseen suunnattua erityisvaltionosuutta 
eli EVO-rahoitusta, mutta yliopistot saavat EVO-korvausta myös valmistuneista liikuntalääketieteen 
erikoislääkäreistä. 

264 Muutosta liikkeellä! - Valtakunnallinen yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2013.

265 www.stm.fi/sotepalvelut.
266 www.stm.fi/hankkeet/terveys-ja-hyvinvointi.
267 www.ukkinstituutti.fi/vesote.
268  www.kkiohjelma.fi/liikuntaneuvonta/liikuntaneuvonnan_palveluketju.
269 Avohoito on ohjattua terveyden- tai sairaanhoitoa, jossa potilas asuu omassa kodissaan.
270  www.stm.fi/sotehenkilosto/erikoislaakarikoulutus
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Liikunta on myös merkittävä osa kuntoutusta. Kuntoutuksella tarkoitetaan kuntoutujan tarpeista ja 
tavoitteista lähtevää, suunnitelmallista prosessia, jossa kuntoutuja ylläpitää ja edistää toiminta- ja työ-
kykyään ammattilaisten tuella. Kuntoutus koostuu erilaisista kuntoutuksen toimista ja muista tuki-
toimista.271 Kuntoutus edellyttää useiden toimijoiden, kuten kuntoutuksen ammattilaisten, järjestöjen 
ja vapaaehtoisten yh teistyötä, oikea-aikaisia ja saumattomia palveluja sekä etuuksia.

Liikuntaa käytetään eri muodoissaan kuntoutusmenetelmänä esimerkiksi sepelvaltimotaudin, diabetek-
sen ja selkäsairauden yhteydessä272. Sairastumisen tai vammautumisen jälkeen hoidon ja kuntoutuksen 
osana on terveyttä edistävä ohjaus ja neuvonta, joka pitää sisällään mm. liikkumiseen liittyvää neu-
vontaa. Kuntoutuksen tavoitteita ja keinoja suunniteltaessa huomioidaan kuntoutujan mahdollisuudet 
erilaiseen liikuntaan ja liikkumiseen. Kuntoutujaa tuetaan liikkumiseen omien kykyjensä mukaisesti 
esimerkiksi harjoittelemalla ensin yhdessä ja sen jälkeen ohjaamalla omatoimiseen liikkumiseen tai 
ryhmäliikuntaan. Tärkeätä on, että ohjaus ja neuvonta aloitetaan jo erikoissairaanhoidon hoitojakson 
aikana, ja ne jatkuvat saumattomasti perusterveydenhuollosta esimerkiksi kunnan tai yhdistyksen 
liikuntapalveluihin asti.

Osa kuntoutusta ovat maksuttomat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet, joilla edistetään kuntou-
tumista, ylläpidetään tai parannetaan käyttäjänsä toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa tai ehkäis-
tään toimintakyvyn heikkenemistä. Apuvälineen valinnassa huomioidaan mm. henkilön toimintakyky, 
yksilölliset tarpeet ja tavoitteet sekä liikkumisen tukeminen. 

STM tukee vuosittain terveyden edistämisen kokeilu-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa myöntämällä 
lakisääteistä terveyden edistämisen määrärahaa. Määrärahalla tuettavien hankkeiden tulee tukea 
valtakunnallisten terveyden edistämisen ohjelmien toimeenpanoa. Ministeriö päättää määrärahan 
käytöstä käyttösuunnitelmalla, jonka painotukset vahvistetaan vuosittain. Vuonna 2019 painopisteinä 
olivat mm. kuntien ja maakuntien johtamis- ja yhteistyökäytäntöjen kehittäminen esimerkiksi liikunnan 
alueella sekä lasten ja nuorten ylipainon ehkäiseminen ja vähentäminen ruokavalion ja fyysisen aktiivi-
suuden avulla.273 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL valmistelee ehdotuksen käyttösuunnitelmaksi vuosittain ministe-
riön ohjauksessa. Määrärahasta on tuettu vuosittain monia fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaa edistäviä 
hankkeita ja ohjelmia, kuten Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa (Ikäinstituutti), Liikuntaa ja kulttuuria elä-
mään LiiKu-hanketta (Porvoon kaupunki, sote-toimi) sekä Liikunta ja ravitsemus osana painonhallintaa 
ja sairauksien hoitoa Satakunnassa -hanketta (Satakunnan sairaanhoitopiiri). Hankkeisiin on kohdentu-
nut vuosittain keskimäärin noin 300 000–500 000 euroa.

STM:n hallinnonalan asiantuntijalai toksiet tuottavat tietoa väestön hyvinvoinnista ja fyysisestä aktiivi-
suudesta sekä tekevät terveyttä edistävään liikuntaan liittyvää kehittämis- ja koulutustyötä.274 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva itsenäi-
nen asiantuntijalaitos, joka tutkii ja seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä kehittää toimenpiteitä 
niiden edistämiseksi.275 Liikkuminen ja liikunta ovat esillä THL:n tutkimuksissa ja seurannoissa, kehittämis-
hankkeissa sekä tiedottamistyössä. 

THL toteuttaa kansallista terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSotea (entinen ATH-tutkimus), 
jolla seurataan väestön hyvinvoinnissa ja terveydessä tapahtuneita muutoksia eri väestöryhmissä ja 
alueittain. FinSote tuottaa mm. liikuntaan ja toimintakykyyn liittyvää väestötason tietoa.276 THL:n 

271 Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön ra-
portteja ja muistioita 2017:41.

272 Aila Järvikoski: Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:43.
273 www.stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/terveyden-edistamisen-maararahat.
274 Huhtanen, Kerkko ja Pyykkönen, Teijo: Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän liikunnan kokonaisuudessa. Valtion liikun-

taneuvoston julkaisuja 2012:1. Yhteisjulkaisu Liikuntatieteellisen Seuran kanssa.
275 www.thl.fi.
276 https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/finsote-tutkimus
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Kouluterveyskysely tuottaa maakunnallista ja paikallista seurantatietoa mm. eri ikäisten lasten ja nuor-
ten hyvinvoinnista, terveydestä ja koulunkäynnistä. Osana kyselyä selvitetään lasten ja nuorten harras-
tamista, kuten liikunnan ja urheilun harrastamista.277

THL:n ylläpitämässä TEAviisari-verkkopalvelussa (TEA=Terveydenedistämisaktiivisuus) kuvataan kun-
nan toimintaa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Palvelu tukee kuntien ja alueiden 
terveydenedistämistyön suunnittelua ja johtamista. Verkkopalvelussa voi vertailla kunnan tai alueen 
terveydenedistämisaktiivisuutta useilla kunnan toimialueilla, kuten liikunnassa.278 THL edistää liikkumis-
ta ja liikuntaa myös yksittäisillä hankkeilla, kuten Luontoaskel hyvinvointiin -hankkeella (2018–2019), 
jossa yhdistetään terveyttä edistävä ravitsemus, liikunta, luontokontaktit ja kiertotalous varhais-
kasvatuksessa.

UKK-instituutti kehittää eri-ikäisille kohdennettuja ja tutkittuun tietoon perustuvia kustannustehokkaita 
toimintamalleja istumisen vähentämiseksi. UKK-instituutti myös kehittää luotettavia arviointimenetelmiä 
väestön fyysisen aktiivisuuden, paikallaanolon ja kunnon seurantaan ja raportoi tuloksista määrä-
ajoin.279

11.2.4.  Sosiaalipalvelut
Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaalipolitiikasta ja valmistelee sosiaalihuoltoa koskevan lain-
säädännön. Sosiaalipalveluja on järjestettävä tueksi mm. jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, 
asumiseen liittyvään tai taloudellisen tuen tarpeeseen, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen 
tarpeeseen. Jokaisella on oikeus saada oma palvelutarpeensa arvioiduksi, jollei arvioinnin tekeminen 
ole ilmeisen tarpeetonta. Sosiaalipalvelujen järjestämisestä vastaavat kunnat.280 

Vammaispalvelulain mukaisilla palveluilla ja tukitoimilla edistetään vammaisen henkilöiden edellytyk-
siä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä sekä ehkäistään ja poistetaan 
vammaisuuden aiheuttamia esteitä. Vammaispalveluja ovat esimerkiksi henkilökohtainen apu, kohtuul-
liset kuljetuspalvelut ja saattajapalvelut, päivätoiminta sekä taloudelliset tukitoimet.281 Erilaiset palvelut 
ja tukitoimet ovat monesti tärkeitä tai jopa ratkaisevia vammaisen henkilön mahdollisuuksiin liikkua ja 
harrastaa liikuntaa sekä urheilla. 

Kuljetuspalveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikenne-
välineitä sairauden, vamman tai muun toimintakykyä alentavan syyn takia, ja jotka tarvitsevat palvelua 
asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. Vaikeavammaisella henkilöllä on 
subjektiivinen oikeus vähintään 18 jokapäiväiseen elämään kuuluvaan asiointi- ja vapaa-ajan matkaan 
(sisältää matkat liikuntaharrastukseen) kuukaudessa työ- ja opiskelumatkojen lisäksi.282

Erilaiset apuvälineet ovat edellytys monen ihmisen liikkumiselle, liikunnalle ja urheilulle. Muiden kuin 
lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden (ks. kohdasta 11.2.3. kuntoutus), kuten virkistykseen käy-
tettävien välineiden, kustannuksista voidaan korvata puolet vammaispalveluna sosiaalihuollosta283. 
Sosiaali- ja terveysministeriöstä/STEA:sta on tuettu valtakunnallista vammaisurheilun ja -liikunnan 
apuvälinetoimintaa, mutta vuodesta 2018 lähtien avustuksesta on vastannut opetus- ja kulttuuri- 
ministeriö osana Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n toiminta-avustusta.

Henkilökohtaisella avulla autetaan vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa 
niin kotona kuin kodin ulkopuolella. Henkilökohtaista apua myönnetään vaikeavammaisen henkilön 

277 https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely
278 TEAviisari näyttää kunnan terveydenedistämistyön suunnan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2015.
279 www.ukkinstituutti.fi.
280 www.stm.fi/sosiaalipalvelut
281 www.stm.fi/vammaispalvelut-tukitoimet.
282 www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/liikkuminen.
283 www.stm.fi/vammaispalvelut-tukitoimet.
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välttämättömään avustamiseen mm. päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa ja harrastuksissa, 
kuten liikunnassa ja urheilussa. Henkilökotaista apua on järjestettävä siinä laajuudessa kuin vammai-
nen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Harrastuksiin ja muihin vapaa-ajan toimintoihin on järjestettävä 
lähtökohtaisesti apua vähintään 30 tuntia kuukaudessa.284 Kuntien käytännöt ovat hyvin vaihtelevia sen 
suhteen, myöntääkö kunta vähimmäismäärää enemmän tunteja urheilukilpailuihin osallistumiseksi tai 
jatkuvaan harjoitteluun. Merkittävää on, pidetäänkö apua välttämättömänä ja ovatko sen kustannukset 
kohtuullisia. Yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanoton (17.4.2019) mukaan ainakin apurahaa saavien 
huippu-urheilijoiden kohdalla urheilu tulee rinnastaa työntekoon.

Kelan järjestämillä tulkkauspalveluilla edistetään kuulovammaisen, kuulonäkövammaisen tai puhe-
vammaisen henkilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Maksutonta 
tulkkauspalvelua voi käyttää harrastamisen tai virkistyksen, kuten liikunnan harrastamiseen tai retkei-
lyyn.285

Päivätoiminnan tavoite on tukea vaikeavammaisen henkilön itsenäisessä elämässä selviytymistä. Päivä-
toiminnalla pyritään vahvistamaan niitä taitoja, joita kaikkein vaikeimmin vammaiset henkilöt tarvitse-
vat selviytyäkseen mahdollisimman omatoimisesti arkielämän toiminnoista. Päivätoiminta voi sisältää 
esimerkiksi liikuntaa ja retkeilyä.286

Kotipalvelulla ja kotihoidolla tuetaan ihmisten kotona selviytymistä. Palveluja voivat saada esimerkiksi 
ikäihmiset, vammaiset ja sairaat tai henkilöt, joiden toimintakyky on muun syyn vuoksi alentunut.287 
Liikuntaharjoitteiden toteuttaminen kotikäyntien yhteydessä on yksi keino tukea ihmisten kotona sel-
viytymistä. 

Omaishoidossa on kyse vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai muun 
läheisen henkilön toimesta. Omaishoidon tuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista pal-
veluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.288 
Liikunta on keino esimerkiksi tukea omaishoitajien omaa jaksamista ja toimintakykyä. 

Asumispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat eri syistä tukea ja palveluja asumisensa jär-
jestämiseen. Asumispalveluita järjestetään sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain ja kehitysvammalain 
perusteella. Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja, joi-
hin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito sekä toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä 
toiminta. Jos hoitoa, huolenpitoa tai kuntoutusta tarvitsevan henkilön sosiaalipalveluita ei voida jär-
jestää hänen omana kotonaan, palvelut voidaan järjestää laitoshoitona. Sosialihuollon laitospalveluja 
toteutettaessa henkilölle on järjestettävä yksilöllistä kuntoutusta sekä pyrittävä järjestämään elin- 
ympäristö, joka edistää kuntoutumista, omatoimisuutta ja toimintakykyä.289 

STM:n yhteydessä toimii Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE, joka on vam-
maisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen valtiollinen koordinaatioelin. VANE:n 
edistää yleissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa ja vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioon 
ottamista kaikkien hallinnonalojen toiminnassa. Neuvottelukunnan jäseninä on ministeriöiden, vam-
maisten henkilöiden ja heidän omaistensa, työmarkkinajärjestöjen sekä alue- ja paikallishallinnon edus-
tajia.290 VANE on ottanut kantaa vammaisten liikkumiseen, liikuntaan ja urheiluun liittyviin kysymyksiin.

284 www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/henkilokohtainen-apu.
285 www.www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu
286 www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/paivatoiminta.
287 www.stm.fi/kotihoito-kotipalvelut.
288 www.stm.fi/omaishoito.
289 www.stm.fi/asumispalvelut-asunnon-muutostyot ja Sosiaalihuoltolaki 1301/2014.
290 www.vane.to/etusivu.
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11.2.5. Toimeentulon tukeminen 
Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaaliturvajärjestelmän kehittämisestä ja sosiaaliturvaa koskevan 
lainsäädännön valmistelusta. Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille perustoimeentulon turva 
erilaisissa sosiaalisissa riskitilanteissa sekä välttämätön toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämän-
tilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja toimeentuloa turvaavista etuuksista. Kela vastaa perus-
toimeentulotuesta, kunnat täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.291 Perustoimeentulotuen 
kiinteällä perusosalla voidaan kattaa myös harrastus- ja virkistystoiminta sekä paikallisliikenteen käyttö, 
jota voidaan tarvita harrastukseen pääsemiseen. 

Ammattiurheilijoiden sosiaaliturvassa on kyse pääasiallisen toimeentulonsa urheilusta saavien tapa-
turma- ja vanhuuseläketurvasta. Pääasiallisen toimeentulonsa urheilusta saavat kuuluvat pakollisen 
tapaturma- ja vanhuuseläketurvan piiriin kunnes täyttävät 65 vuotta, jos heidän urheilemisesta saatu 
veronalainen palkka pelikaudessa tai muutoin vuoden pituisen ajanjakson aikana ylittää säädetyn tulo-
rajan (vähintään 11 190 euroa vuonna 2017). STM huolehtii ammattiurheilijoiden sosiaaliturvan kehit-
tämisestä ja vuosittaisen tulorajan asettamisesta.292 

11.3.  RESURSSIT, LAINSÄÄDÄNTÖ JA MITTARIT

Arvioidut suorat panostukset fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistämiseen 
•	 UKK-instituutin vuosittainen avustus, 0,9 milj. €
•	 Terveyden edistämisen määrärahan hankeavustukset, joissa mukana liikuntaa, 0,4 milj. €/vuosi (arvio)
•	 STEA:n avustukset, joissa mukana liikunta yhtenä toimintamuotona, 14 milj. € (2019)

Arvioidut välilliset panostukset fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistämiseen 
•	 Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistäminen on osana monia muita STM:n määrärahoja ja avustuksia, 

kuten THL:n ja TTL:n toiminnan määrärahoja sekä sosiaalipalveluiden määrärahoja (määrää ei arvioitavissa)

Keskeinen lainsäädäntö
•	 Perustuslaki
•	 Terveydenhuoltolaki
•	 Sosiaalihuoltolaki
•	 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
•	 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
•	 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta
•	 Työterveyshuoltolaki
•	 Työturvallisuuslaki
•	 Kuntoutuslaki
•	 Yhdenvertaisuuslaki
•	 Tasa-arvolaki

Keskeisiä mittareita 
•	 Liikuntasuositusten mukaisesti liikkuvien osuudet eri väestö- ja ikäryhmissä (LIITU-tutkimus, 

Kouluterveyskysely ja ATH/FinSote -tutkimus)
•	 Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky (MOVE!)
•	 Aikuisväestön itseraportoidut toimintarajoitteet (FinSote -tutkimus)
•	 Aikuisväestön koettu toimintakyky (Kykyviisari)
•	 Lasten ja nuorten itseraportoidut toimintarajoitteet (Kouluterveyskysely ja LIITU-tutkimus)
•	 Aikuisväestön kestävyys- ja lihaskunto, paikallaanolo ja fyysinen aktiivisuus (KunnonKartta)
•	 Aikuisväestön itseraportoitu työkyky ja työssä jaksaminen eläkkeelle asti (FinSote -tutkimus ja Kunta10-

tutkimus)
•	 Aikuisväestön itseraportoitu työkyky suhteessa työn fyysisiin vaatimuksiin (Työolobarometri)
•	 Henkilöstöliikunnan tukeminen (Henkilöstöliikuntabarometri, Olympiakomitea)
•	 Työkyvyttömyyseläkettä saaneiden määrä (Eläketurvakeskus)

291 www.stm.fi/toimeentulotuki.
292 www.stm.fi/toimeentulo/urheilijat-apurahansaajat-opiskelijat.
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•	 Sairauspoissaolot ja sairauspäivärahaa saaneiden määrä (KELA)
•	 Liikunnan edistämistä käsittelevä poikkihallinnollinen työryhmä (kunnassa) (TEAviisari)
•	 Sovittu, mikä hallintokunta koordinoi (kunnassa) hyvinvointia ja terveyttä edistävää liikuntaa kokonaisuutena 

(TEAviisari)
•	 Liikunnan edistäminen kunnissa - TEA, pistemäärä (TEAviisari)
•	 Liikuntaneuvonnan onnistumisen edellytykset kunnissa (KKI-ohjelma)
•	 Liikuntaneuvonnan tila kunnissa (KKI-ohjelma)
•	 Kunnassa järjestetään liikuntaneuvontaa (TEAviisari)
•	 Resurssit (kunnan) toiminta- ja taloussuunnitelmassa liikuntaneuvontaan (TEAviisari) 
•	 Elintapoihin liittyvä neuvonta (esim. liikunta) työterveyshuollossa (Avohilmo)

11.4.  ANALYYSI JA KESKEISIÄ KEHITTÄMISKOHTEITA

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistäminen kiinnittyy erityi-
sesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuuteen osana väestön elintapoihin vaikuttamista. 
STM edistää poikkihallinnollisesti terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa sekä fyysistä aktiivisuutta 
ja liikuntaa osana toimintakyvyn ja työkyvyn edistämistä, sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta 
sekä sosiaalipalveluita. STM:lla on myös kiinnekohta urheiluun ammattiurheilijoiden sosiaaliturvan 
kautta. 

STM:n hallinnonalla on keskeinen merkitys fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistämisessä yhteis- 
kunnassa etenkin erityistä tukea tarvitsevien väestöryhmien osalta. Esimerkiksi sosiaalitoimen pää-
tökset voivat olla vähintään yhtä ratkaisevassa roolissa kuin liikuntatoimen päätökset vammaisten 
henkilöiden fyysisen aktiivisuuden, liikunnan harrastamisen tai urheilun osalta. STM:n hallinnonalalta 
kohdentuu myös paljon resursseja fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistämiseen esimerkiksi STEA:n 
rahoituksena. Hallinnonalalla on myös paljon asiantuntijaorganisaatioita, jotka tekevät hyvin merkittä-
vää tutkimus- ja kehittämistyötä väestön fyysiseen aktiivisuuteen ja liikuntaan liittyen.

Väestön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan vähäisyys aiheuttavat merkittäviä ja yhä kasvavia haasteita 
suomalaiselle yhteiskunnalle, kuten monia kansansairauksia, ikääntymisestä aiheutuvia ongelmia, hei-
kentävät toiminta- ja työkykyä sekä ovat yhteydessä väestöryhmien välisiin terveys- ja hyvinvointi- 
eroihin.  Terveydenhuollon suorien kustannusten on arvioitu kasvavan 58 % vuoteen 2040 mennessä 
vuoden 2014 kustannuksiin verrattuna. Liikunta on usein yksi (kustannus-)tehokkaimmista keinoista 
edistää terveyttä ja ylläpitää toimintakykyä. Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan lisääminen auttaisi eni-
ten juuri niitä, joiden toiminta- tai työkyky on heikentynyt.

Väestön terveys ja hyvinvointi rakentuvat pääsääntöisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden (sote) ulko- 
puolella . On tärkeää panostaa terveyttä edistävään ja sairauksia ehkäisevään toimintaan, jotka vähen-
tävät ratkaisevasti väestön sote-palvelutarvetta ja terveysmenoja. Samalla on syytä kehittää fyysisen 
aktiivisuuden ja liikunnan edistämistä osana sote-palveluita. Sote-palveluissa tavoitetaan paljon eten-
kin terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän liikkuvia henkilöitä, joita liikuntahallinnon on 
vaikeaa tavoittaa.

STM:ssa on edistetty liikuntaa osana sosiaali- ja terveyshuoltoa monella tapaa, mutta liikunta on edel-
leen alihyödynnetty työväline sosiaali- ja terveydenhuollossa. Liikunnan ymmärtämisessä itsessään 
osana terveyden ja toimintakyvyn edistämistä on paljon kehitettävää. Esimerkiksi liikunnallisen kuntou-
tuksen asema on Suomessa muita Pohjoismaita heikompi, ja vammaisten kuljetuspalvelut eivät mones-
ti riitä terveyttä edistävän ja toimintakykyä ylläpitävän liikunnan harrastamiseen. Sote-ammattilaisten 
työstä fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä fyysisen aktiivisuuden edistämisestä 
osana näiden alojen koulutusta ei ole olemassa riittävästi tietoa. Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan 
edistäminen osana sote-palveluita vaatii pitkäjänteistä alan asiantuntijoiden ja toimijoiden kouluttamis-
ta sekä alan työprosessien ja -tapojen kehittämistä yhteistyössä liikunta-alan asiantuntijoiden kanssa. 

Liikuntaa ei hyödynnetä vielä riittävästi osana työkyvyn ja -hyvinvoinnin edistämistä vaikka STM ja sen 
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alaiset asiantuntijaorganisaatiot ovat tehneet asiaan eteen arvokasta kehittämistyötä. Yksittäisten 
toimenpiteiden, kuten kampanjoiden ja hankkeiden sijaan tarvitaan perustavanlaatuisia muutoksia 
työpaikkojen toimintakulttuureihin ja työskentelytapoihin, joita tulee muuttaa fyysistä aktiivisuutta 
edistäviksi. Liikunta tulee asemoida osaksi työyhteisön normaalia toimintaa ja arkea sekä merkittäväksi 
osaksi työhyvinvoinnin edistämisen strategioita. Työterveyshuollon tulee nykyistä systemaattisemmin 
ohjata ja neuvoa erityisesti vähän liikkuvia olemassa olevien liikuntapalvelujen pariin. Myös työmatka-
liikunta on potentiaalinen vaihtoehto lisätä liikuntaa ihmisillä, joiden on muuten vaikea löytää aikaa tai 
kiinnostusta liikuntaharrastuksille. Toistaiseksi vain noin viidennes työmatkoista tehdään kävellen tai 
pyöräillen. Erityisesti vähän liikkuvien tavoittaminen työyhteisöissä vaatii uudenlaisia toimintamalleja ja 
eri alojen toimijoiden yhteistyötä.

STM:n hallinnonalalla on otettu myös merkittäviä kehitysaskelia monessa kohdin. Esimerkiksi poikki-
hallinnollisesti toteutettu, prosessinomainen ja yksilöllinen liikuntaneuvonta on vakiintumassa osaksi 
kuntien terveyden ja hyvinvoinnin palvelutarjontaa . Taustalla on hyvä liikuntaneuvonnan kehittämis-
työ, jota on tehty niin STM:n kuin OKM:n rahoittamana erilaisten asiantuntijaorganisaatioiden sekä 
valtakunnallisten ohjelmien ja paikallisten hankkeiden avustuksella. Toteutuessaan sote-uudistus, jossa 
sote-palvelut siirtyvät kunnilta maakunnille, luo kuitenkin haasteita ja epävarmuutta liikuntaneuvonnan 
kehitykselle jatkossa. Toimivat poikkihallinnolliset liikuntaneuvonnan palveluketjut tulee turvata osa-
na sote-uudistusta. Myös liikuntaneuvonnan palveluketjujen pitkäjänteistä kehittämistä tulee jatkaa 
yhteistyössä kuntien liikunta- ja sote-toimijoiden, työterveyden, järjestöjen ja yksityisten toimijoiden 
liikuntapalveluiden kanssa, kuten kehittämällä sote-ammattilaisten liikuntaneuvontavalmiuksia.



Ympäristöministeriö12
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12.1.  PERUSTIEDOT JA KOSKETUSPINTA LIIKUNTAAN

Vastuulla:  
(1) Yhdyskunnat ja alueiden käyttö, (2) rakennettu ympäristö, (3) asuminen, (4) luonnonsuojelu, 
luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarojen kestävä käyttö sekä (5) ympäristönsuojelu. 

Talous:  
0,18 mrd. € / 0,3 % valtion talousarviosta (2018).

Henkilöstö:  
Ministeriössä noin 240 työntekijää, koko hallinnonalallanoin 800 työntekijää (2019).

Organisaatio:

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ12

Hallinnonalan keskeiset virastot ja muut toimijat:  
Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Lisäksi ympäristö-
ministeriö ohjaa omalla toimialallaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia ja aluehallintovirastoja 
sekä ohjaa ja rahoittaa Metsähallituksen luontopalveluja.

Luonto-
ympäristö- 

osasto

Johdon tuki

Hallinto ja kansainväliset asiat

Tieto ja viestintä

 Rakennetun 
ympäristön  

osasto

 Ympäristön-
suojelu- 
osasto

Ympäristö- ja ilmastoministeri

Kansliapäällikkö
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Ympäristöministeriöllä ja sen hallinnonalalla on useita liikkumiseen liittyviä strategioita ja ohjelmia, 
kuten Luonnon monimuotoisuus ja kestävän käytön strategia (2012–2020), Kestävän kaupunki -ohjelma 
(2017–2022), Kestävän kehityksen strategia (uudistettu 2013) ja Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen 
– Terveys ja hyvinvointi 2025 -ohjelma.

12.2.  KESKEISET LIIKKUMISTA JA LIIKUNTAA EDISTÄVÄT TOIMENPITEET

12.2.1.  Ulkoilun, luonnon virkistys- ja matkailukäytön sekä jokamiehenoikeuksien  
 edistäminen ja tutkimustoiminta
Ympäristöministeriön keskeisimpiä ja välittömimpiä keinoja edistää väestön liikuntamahdollisuuksia ja 
fyysistä aktiivisuutta on ulkoilumahdollisuuksien tarjoaminen, luonnon virkistys- ja matkailukäytön sekä 
jokamiehenoikeuksien edistäminen. Metsähallitus tuottaa ympäristöministeriön rahoittamana ja tulos-
ohjauksessa ulkoilu- ja virkistyspalveluita lähinnä valtion alueilla, mutta ministeriö on edistänyt myös 
kuntien virkistysalueyhteistyötä avustamalla kuntien virkistysalueiden hankintaa. Ympäristöministeriön 
tavoitteena on, että yhä useampi väestöstä saisi ulkoilusta ja luonnossa liikkumisesta itselleen hyvin-
vointia ja terveyttä, minkä myötä kiinnostus ja arvostus luontoa kohtaan kasvaa.

Luonnon virkistyskäytön perustana ovat jokamiehenoikeudet. Jokamiehenoikeuksien myötä jalan, 
hiihtäen, pyöräillen ja ratsain liikkuminen on yleensä sallittua luonnontilaisilla alueilla riippumatta siitä, 
kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Ministeriö huolehtii jokamiehenoikeuksiin liittyvästä tiedottami-

Kosketuspinta liikuntaan:

Tavoitteet

• Kestävä kaupunkikehitys

• Hyvä ympäristö ja monimuotoinen luonto

• Hiilineutraali kierto- 
talousyhteiskunta

Toimenpiteet

• Ulkoilun, luonnon virkistys- ja matkailukäytön 
sekä jokamiehenoikeuksien edistäminen ja 
tutkimustoiminta

• Maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen 
ohjaus sekä osallistuminen liikennejärjestelm-
ien ja liikkumisen kehittämiseen 

• Rakentamisen suunnittelun ohjaus (mm. 
esteetön liikuntapaikkarakentaminen)

• Asumisen ohjaus (mm. ikääntyneiden liikku-
mista tukeva asuinympäristö)

• Luonnonsuojelu (välillisesti mahdollisuuksia 
ulkoilulle, luonnon virkistyskäytölle ja aktiivis-
ille luontoharrastuksille)

• Ympäristönsuojelu (liikunta keinona hillitä 
ilmastonmuutosta ja liikunnan aiheuttamat 
päästöt)

Hallinnonalan intressi liikkumisen ja liikunnan edistämiseen:  
Hyvinvoiva ihminen hyvinvoivassa ympäristössä.
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sesta ja neuvonnasta.293

Luonnonsuojelualuista vastaa valtionhallinnossa Metsähallitus, jolla on sekä liiketoimintaa että julkisia 
hallintotehtäviä. Metsähallituksen Luontopalvelut luo edellytyksiä luontomatkailulle ja luonnon virkis-
tyskäytölle hoitamalla luonnonsuojelualueita sekä muita luonto-, kulttuuriperintö- ja historiakohteita, 
parantamalla alueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä, seuraamalla alueiden talou-
dellista merkitystä ja muita hyötyjä sekä viestimällä luonnon käyttömahdollisuuksista edistäen luonnos-
sa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia.294

Luonnonsuojelualueilla turvataan luonnon monimuotoisuutta, mutta huolehditaan myös virkis-
tys- ja retkeilypalveluista. Luonnonsuojelualueita ovat kansallispuistot, luonnonpuistot, valtion muut 
luonnonsuojelualueet ja yksityisille maille perustetut suojelualueet.295 Nämä kohteet tarjoavat 
monia luontoliikunnan mahdollisuuksia, kuten noin 6 000 km retkeilyreittejä ja luontopolkuja 
sekä yli 2 000 km hiihtoreittejä ja latu-uria. Kohteet ovat toimintaympäristöjä monille urheilu- ja 
liikuntatapahtumille, kuten polkujuoksu-, hiihto- ja maastopyöräilytapahtumille. Metsähallituksen 
hallinnoimilla luonto- ja kulttuuriperintökohteilla on vuosittain lähes seitsemän miljoonaa 
käyntikertaa.

Luonnonsuojelualueista kansallispuistot ovat retkeily- ja virkistyskohteina suositumpia. Kansallispuistot 
tarjoavat monipuolisia luontomatkailupalveluita ja liikuntamahdollisuuksia. Suomessa on 40 kansallis-
puistoa, ja kansallispuistoverkosto on alueellisesti erittäin kattava. Ympäristöministeriön ja Metsä-
hallituksen yhteisenä painopisteenä on ollut viime vuosina kansallispuistojen luontomatkailun ja ret-
keilyn edistäminen sekä kestävyyden varmistaminen. Matkailu- ja retkeily-yritysten kanssa on edistetty 
liikunnallista luontomatkailua.

Varsinaisten luontokohteiden lisäksi tärkeitä liikkumisympäristöjä ovat yhdeksän kansallista kaupunki- 
puistoa, jotka parantavat pääsyä luontoon kaupunkikeskustoista sekä ovat osa kestävää kaupunki-
suunnittelua ja -rakentamista. Ympäristöministeriön päätöksellä perustettavilla kansallisilla kaupunki-
puistoilla voidaan yhdistää puistot, liikuntapaikat ja kevyen liikenteen väylät toimivaksi ja viihtyisäksi 
kokonaisuudeksi.296 Erilaiset kulttuuriperintö- ja historiakohteet, kuten kansallismaisemat, yksittäiset 
rakennukset, muinaisjäännökset tai pihapiirit houkuttelevat ihmisiä ulkoilemaan ja liikkumaan. 
Ympäristöministeriö vastaa kulttuuriympäristöstrategian toteuttamisesta ja toimeenpanosta yhdessä 
opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. 

Luonto-, kulttuuriperintö- ja historiakohteiden hoitamisen lisäksi Metsähallitus edistää liikkumista ja 
liikuntaa luonnossa. Tavoitteena on innostaa ihmiset liikkumaan ja oleilemaan luonnossa useammin ja 
pidempään. Metsähallituksen luontopalveluilla ja eräpalveluilla on käynnissä Hyvinvoiva luonto, hyvin-
voiva ihminen – Terveys ja hyvinvointi 2025 -ohjelma, jonka päämääränä on, että suomalaisten ter-
veys ja hyvinvointi kohenevat monimuotoisesta luonnosta. Ohjelmalla on kolme teemaa: lähiluonnosta 
kansallispuistoihin, rohkeasti luontoon sekä viestinnällä ja yhteistyöllä tuloksiin. Teemat sisältävät mm. 
luontoalueiden kytkeytyminen kuntien ja kaupunkien luontokohteiden tarjontaan sekä kaikkien yhden-
vertaiset mahdollisuudet luontoharrastuksiin.297 

Metsähallitus on toteuttanut useita liikunta edistäviä hankkeita, kuten Polku luontoon -hanke, jonka 
tavoitteena on yhdenvertaisen luontoliikunnan edistäminen298. Luonto lisää liikettä -hankkeen tavoit-
teena on edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia lisäämällä luonnossa liikkumista299.

293 www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Jokamiehenoikeudet(16989)
294 www.metsa.fi/luontopalvelut
295 www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Luonnonsuojelualueet
296 www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Luonnonsuojelualueet/Kansalliset_kaupunkipuistot
297 Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen - Terveys ja hyvinvointi 2025 –ohjelma. Metsähallitus Luontopalvelut ja Eräpalvelut. 

Metsähallitus 2017.
298  www.metsa.fi/polkuluontoon
299 www.metsa.fi/luontolisaaliiketta
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Ympäristöministeriön hallinnonala tuottaa myös tietoa ulkoilusta ja luonnon virkistyskäytöstä. 
Ympäristöministeriö teetti syksyllä 2018 Luonnon virkistyskäytön kansallisen koordinoinnin tarpeet ja 
toimijoiden roolit-selvityksen. Hankkeessa selvitettiin luonnon virkistyskäytön toimijaverkosto ja miten 
tämä verkosto voisi toimia nykyistä vahvemmin yhteistyössä luonnon virkistyskäytön edistämiseksi. 
Lisäksi kartoitettiin luonnon virkistyskäytön parissa työskentelevien toimijoiden tavoitteita, haasteita 
ja tulevaisuuden visioita. Selvityksen mukaan alan toimijat tarjoavat keskenään erilaisia luonnon 
virkistyskäytön palveluita ja tukirakenteita, jotka täydentävät toisiaan. Luonnon virkistyskäytön parissa 
työskennellään hyvin erilaisista näkökulmista käsin, mutta hyvinvoinnin lisääminen yhteiskunnassa on 
toimijoita yhdistävä tavoite. Luonnon virkistyskäytön edistämisen haasteita ovat rahoituksen niukkuus 
ja kentän sirpalemaisuus.300

Ympäristöministeriön tulosohjauksessa toimiva Suomen ympäristökeskus (SYKE) on ympäristöalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskus. SYKE tuottaa ympäristöpolitiikan valmistelua ja toimeenpanoa varten 
tutkimus- ja seurantatietoa sekä asiantuntijapalveluja ja hoitaa eräitä viranomaistehtäviä. SYKE keskit-
tyy toiminnassaan luonnon kestävän käytön edistämiseen sekä kaupungistumista, maankäyttöä, raken-
nettua ympäristöä ja liikennejärjestelmiä koskevan tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. SYKE:n palveluk-
sessa on 580 asiantuntijaa ja tutkijaa.301

SYKE on toteuttanut liikkumiseen ja liikuntaan liittyviä tutkimushankkeita. Syke on mukana mm. 
Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajana (STYLE) -hankkeessa (2019–2023), jossa 
tutkitaan kestävän kasvun edellytyksiä arkiliikunnan edistämisen keinoin. Hanketta rahoittaa Suomen 
Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN).302

Ulkoilupalveluiden kysynnän selvittämiseksi ympäristöministeriö on rahoittanut Metsäntutkimuslaitoksen 
(nykyisin Luonnonvarakeskus LUKE) laajaa monivuotista Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen 
inventointi -tutkimusta (LVVI 2). Tutkimuksella kerättiin vuosina 2009–2010 tietoa väestön luonnossa 
virkistäytymisen määrästä ja laadusta eli ulkoilun kysynnästä. Tutkimuksessa selvittiin, mitä ja miten 
paljon väestö harrastaa ulkoilua ja muuta virkistäytymistä luontoympäristössä. Tutkimuksen mukaan 
ulkoilua harrastaa 96 prosenttia aikuisväestöstä. Lisäksi tutkittiin luonnossa virkistäytymisen hyötyjä 
ja vaikutuksia sekä toisaalta ympäristön muutosten vaikutuksia virkistyskäytön ja luontomatkailun ky-
syntään. Ensimmäinen valtakunnallinen luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI 1) 
toteutettiin vuosina 1998-2000, ja parhaillaan on käynnistymässä kolmas inventointi LVVI 3.303 

Ympäristöministeriö on rahoittanut myös Turvallinen kaupunki - näkökohtia rakennetun ympäristön 
suunnitteluun ja toteutukseen -julkaisun (2016), jossa käsitellään rakennetun ympäristön vaikutusta 
turvallisuuteen ja turvallisuudentunteeseen. Osana julkaisua käsitellään liikkumiseen ja omatoimisuuteen 
kannustavaa ympäristöä. Turvallinen ympäristö tarjoaa hyvät olosuhteet sekä fyysisen että henkisen 
kunnon ylläpitoon ja kannustaa liikkumaan päivittäin terveyden kannalta riittävästi, etenkin toiminta-
kyvyltään heikentyneillä henkilöillä.304

Metsähallitus on tehnyt ja teettänyt vuodesta 2000 lähtien yhtenäisiä kävijätutkimuksia suosituimmil-
ta suojelu- ja retkeilyalueilta. Kävijätutkimuksilla tuotetaan yhteismitallista ja vertailukelpoista tietoa 
mm. kävijärakenteesta, harrastuksista, tyytyväisyydestä ja käynnin kestosta. Tutkimuksia toistetaan 
noin viiden vuoden välein alueesta riippuen. Tutkimukset tuottavat tietoa esimerkiksi kansallispuistojen 
talous- ja terveyshyötyjen todentamiseen sekä sovellettavaa tietoa käytännön suunnitteluun ja aluei-
den hoitoon sekä seurantaan.305 

300 Luonnon virkistyskäytön kansallisen koordinoinnin tarpeet ja toimijoiden roolit. Yhteenveto hankkeesta ja sen tuloksista
301 www.syke.fi
302 www.styletutkimus.fi/
303 www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/virkistyskaytto/ ja www.metla.fi/metinfo/monikaytto/lvvi/lvvi2.htm
304 Turvallinen kaupunki – näkökohtia rakennetun ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen. Suomen ympäristö 4/2016. 

Ympäristöministeriö.
305 www.metsa.fi/kavijatutkimukset
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12.2.2.  Maankäytön suunnittelu, kaavoituksen ohjaus sekä liikennejärjestelmien ja  
 liikkumisen kehittäminen
Suomalaisten liikkumis- ja liikuntaolosuhteisiin vaikutetaan merkittävästi maankäytön suunnittelulla ja 
ohjauksella. Maankäytön suunnittelu ja ohjaus perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lain tavoit-
teena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elin- 
ympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitys-
tä. Lisäksi tavoitteena on turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun 
laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen. Ympäristö-
ministeriön tavoitteena on eheyttää yhdyskuntarakennetta kaupungeissa ja kaupunkiseuduilla, mikä 
tukee mahdollisuuksia liikkua kävellen ja pyöräillen. Hyvin suunnitellut kaavoitusratkaisut luovat hyvin-
vointia ja elinvoimaa sekä edistävät kestävää kehitystä. 

Valtioneuvosto asettaa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka ohjaavat suunnittelua maa-
kunnissa (maakuntakaava) ja kunnissa (yleiskaava ja asemakaava). Alueidenkäyttötavoitteiden valmiste-
lusta vastaa ympäristöministeriö yhteistyössä muiden ministeriöiden, maakuntien liittojen sekä muiden 
viranomaisten ja toimijoiden kanssa, joita asia koskee. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat: 
1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen, 2. Tehokas liikennejärjestelmä, 3. Terveellinen ja turval-
linen elinympäristö, 4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja 5. Uusiutumis-
kykyinen energiahuolto. Liikunnan edistäminen kiinnittyy näistä erityisesti tavoitteisiin 1. ja 4.306 

Toimivien yhdyskuntien ja kestävän liikkumisen osalta tavoitteena on mm. edistää palvelujen, työ-
paikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta sekä kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. 
Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet tulee olla hyvin saavutettavissa joukko-
liikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnon-
varojen osalta tavoitteena on mm. huolehtia virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä 
viheralueverkoston jatkuvuudesta.307

Ympäristöministeriö on rahoittanut yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa liikuntakaavoitus.
fi -sivustoa, jossa esitellään liikuntaa suosivan elinympäristön suunnittelua ja rakentamista. Sivuston 
tavoitteena on lisätä kansalaisten, suunnittelijoiden ja päätöksentekijöiden tietoisuutta liikunnalle 
suotuisista ja liikuntaan kannustavista elinympäristöistä sekä niiden merkityksestä terveydelle. Lisäksi 
sivustolla pyritään parantamaan liikuntatoimijoiden valmiuksia osallistua kaavoitusprosessiin.308

Keskeinen ympäristöministeriön keino vaikuttaa suomalaisten liikkumis- ja liikuntaolosuhteisiin on 
vaikuttaa liikennejärjestelmien kehittämiseen osana maankäytön suunnittelua. Ympäristöministeriön 
tavoitteena on yhteistyössä valtion eri toimijoiden sekä kuntien kanssa ohjata maankäytön ja liikenteen 
suunnittelun yhteensovittamista siten, että kestävien kulkutapojen osuus kasvaa. Ministeriön tavoittee-
na on edistää joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä sekä niiden yhdistämistä muihin liikkumistapoihin.

Suurimmilla kaupunkiseuduilla valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin pääsemistä tuetaan mm. 
maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksilla. Vuonna 2019 valtiolla on voimassa olevat 
MAL-sopimukset Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseudun kuntien kanssa. MAL-sopimus-
ten perustavoitteita ovat yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, asuntotuotannon kysyntään vastaami-
nen sekä liikennejärjestelmän kehittäminen kestävämpään suuntaan. MAL sopimuksissa on esillä mm. 
kestävien kulkumuotojen, kuten kävelyn ja pyöräilyn edistäminen sekä viher- ja virkistysalueiden sijainti 
asuinalueiden läheisyydessä.309

Ympäristöministeriö osallistuu myös tiiviisti kansalliseen liikkumisen ohjaukseen, jonka koordinoinnis-
ta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Liikkumisen ohjauksen keskeinen tavoite on tietoa jaka-

306 Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017
307 Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017
308 www.liikuntakaavoitus.fi
309 www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Maankayton_suunnittelun_ohjaus/Maankayton_liikenteen_ja_asumisen_

sopimukset
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malla vaikuttaa asenteisiin ja kulkutapavalintoihin (ks. kappale 9.2.1.).

Ministeriö tukee myös erilaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on mahdollistaa 
turvallinen ja viihtyisä liikkuminen ja lisätä pyöräilyn ja kävelyn kulkutapaosuutta. Esimerkiksi PYKÄLÄ 
– Pyöräily ja kävely osaksi kaupunkien liikennejärjestelmää -hankkeilla (2009–2011 ja 2011–2013) 
haluttiin lisätä tietoisuutta ja edistää hyviä käytäntöjä pyöräily- ja kävelyolosuhteiden parantamiseksi 
Suomen kaupungeissa niin, että liikkuminen mahdollistuu ihmisen koko elämänkaarella.310

12.2.3.  Rakentamisen suunnittelu ja ohjaus
Ympäristöministeriö vastaa rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja valvonnasta. Maankäytön ja raken-
tamisen tärkein ohjauskeino on vuonna 2000 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki, joka koskee 
alueiden käyttöä, suunnittelua ja rakentamista. Ministeriö valmistelee ja kehittää rakentamista kos-
kevaa lainsäädäntöä ja muita säädöksiä sekä pitää yllä rakentamismääräyskokoelmaa, johon kootaan 
maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annetut rakentamista koskevat asetukset sekä ministeriön oh-
jeet. Rakentamisen ohjauksella tuetaan laadukasta, turvallista, esteetöntä ja esteettistä rakentamista, 
energian käytön vähentämistä, energiatehokkuuden parantamista sekä uusiutuvien energianlähteiden 
hyödyntämistä rakentamisessa.311

Rakentamisen suunnittelun tavoitteena on luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä rakennettu ym-
päristö, jossa eri väestöryhmien tarpeet on otettu huomioon. Rakentamisen suunnittelulla luodaan 
edellytyksiä laadukkaalle ja elinvoimaiselle rakennetulle ympäristölle, joiden osana ovat esimerkiksi 
liikuntapaikat.312

Rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Ole-
massa olevassa rakennuskannassa on runsaasti päästövähennyspotentiaalia (mukaan lukien liikunta-
paikat).313 Ympäristöministeriön tavoitteena on varmistaa rakentamisen hyvä laatu ja energiatehokkuus 
sekä turvata kansalaisille osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun.  Maankäyttö- ja rakennus-
laissa säädetään myös rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä 
rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Esimerkiksi lain asettamat olennaiset tekniset vaa-
timukset (esteettömyys mukaan lukien) - koskevat myös liikuntapaikkarakentamista.

12.2.4.  Asumisen ohjaus 
Asuinympäristön suunnittelulla ja ylläpidolla on vaikutuksia ihmisten liikkumiseen, etenkin liikkumis- ja 
toimimisesteisten sekä ikääntyneiden ihmisten mahdollisuuksiin liikkua ja selviytyä itsenäisesti arjessa. 
Lisäksi asuinalueen sosiaalinen turvattomuus tai erilaisten kohtaamispaikkojen puute vähentää halua 
liikkumiseen.  Asumisasioista vastaa valtionhallinnossa ympäristöministeriö, jonka tavoitteena on ih-
misten tarpeita vastaavat asuinolot ja toimivat asuntomarkkinat.314 Ministeriön asumisen edistämiseen 
liittyvissä toimenpiteissä on mukana myös liikkumisen edistäminen

Ympäristöministeriön hallinnonalalla toimii ympäristöministeriön ohjauksessa Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus (ARA), joka myöntää asumiseen ja rakentamisen liittyviä avustuksia, tukia ja takauk-
sia, ohjaa ja valvoo valtion tukeman ARA-asuntokannan käyttöä sekä kehittää kestävää, laadukasta ja 
kohtuuhintaista asumista. ARA myöntää esimerkiksi korjausavustuksia iäkkäiden ja vammaisten asun-
toihin, hissiavustusta (uuden hissin asentamiseen) sekä esteettömyysavustusta, joiden avulla on mah-
dollista parantaa osaltaan myös iäkkäiden ja vammaisten liikkumismahdollisuuksia.315

310 http://www.tut.fi/verne/tutkimusalueet/kaupunkiliikenne/pykala/
311 www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_ohjaus
312 www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Maankaytto_ja_rakentaminen(1722)
313 ww.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_ohjaus/Vahahiilinen_rakentaminen
314 www.ym.fi/fi-FI/Asuminen
315 www.ara.fi/fi-FI
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Ministeriö on tehnyt erilaista asumiseen liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa, joilla on kytkös 
liikkumisen edistämiseen. Ministeriön toteuttamassa ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 
(2013–2017) yhtenä toimenpiteenä oli edistää ikääntyneiden toimintakykyä ylläpitävien asuinympäristöjä 
sekä eri väestöryhmien asumisen ja palvelujen integroimista ohjaamalla kuntien kaavoitusta ja 
yhdyskuntasuunnittelua. Ohjelmassa kehitettiin Ikääntyneiden asuminen -verkkosivusto, jossa jaetaan 
ikääntyneiden asumiseen liittyvää tietoa (esim. esteettömyys) ja levitetään uusia toimintamalleja316.

Asuinalueiden kehittämisohjelman (2013–2015) tavoitteena oli edistää asuinalueiden elinvoimaa 
ja ehkäistä eriytymistä. Ohjelmassa oli mukana 13 kaupunkia, joilla kullakin oli oma kehittämishank-
keensa. Asuinalueita on kehitetty erityisesti neljään eri teemaan liittyen: asukkaiden osallisuus ja mo-
ninaisuus; viihtyisä, turvallinen ja kiinnostava ympäristö; tilojen uudenlaiset käytöt, palvelutarjonnan 
vahvistaminen ja sosiaaliset innovaatiot; sekä nuorten kasvun ja sosiaalisen eheyden vahvistaminen.317 
Kaikkien teemojen kohdalla oli yhtymäkohtia liikuntaan.

12.2.5.  Luonnonsuojelu ja ympäristönsuojelu
Keskeinen osa ympäristöministeriön toimintaa on luonnonsuojelu, jonka tavoitteena on pysäyttää 
luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, saavuttaa ja ylläpitää lajien ja luontotyyppien suotuisan 
suojelun taso, turvata ekosysteemien toimintaedellytykset sekä turvata jokien, järvien, pohjavesien ja 
Itämeren hyvä tila. Ympäristöministeriö ohjaa ja valvoo luonnonsuojelua Suomessa. YM valmistelee 
luonnon monimuotoisuutta turvaavat lait ja vastaa lakien toimeenpanon yleisestä valvonnasta sekä 
valmistelee luonnonsuojeluohjelmat ja perustaa ohjelmien mukaisia luonnonsuojelualueita.318

Luonnonsuojelu luo välillisesti myös edellytyksiä liikkumiselle ja liikunnalle. Esimerkiksi kansallispuistot 
on perustettu ensisijaisesti luonnonsuojelua varten. Kansallispuistojen ensisijainen tarkoitus on turvata 
luonnon monimuotoisuutta, mutta samalla luodaan edellytyksiä ulkoilulle, luonnon virkistyskäytölle 
ja aktiivisille luontoharrastuksille sekä edistetään virkistystoiminnan tavoitteita. Sama ”logiikka” pätee 
esimerkiksi vesien suojelulle ja merien hoitoon.

Ympäristönsuojelun tarkoituksena on ennaltaehkäistä ympäristön pilaantumista, vähentää päästöjä ja 
torjua ympäristövahinkoja. Ympäristöministeriö pyrkii ympäristönsuojelulla turvaamaan hyvän ympä-
ristön tilan ja ekologisesti kestävän kehityksen.319 Ministeriön strategisia tavoitteita ympäristönsuojelussa 
on kasvihuonekaasupitoisuuksien vakiinnuttaminen ilmakehässä riittävälle tasolle, ympäristöriskien 
tunnistaminen ja hallinta sekä tuotannon ja kulutuksen materiaali- ja energiatehokkuuden parantami-
nen. 

Päästöjen, saasteiden, meluisuuden vähentäminen ovat osaltaan keino edistää liikkumisen ja liikunnan 
olosuhteita. Kulkutapajakauman muutos aktiivisiin liikkumismuotoihin (esim. kävely ja pyöräily) on 
puolestaan keino hillitä ilmastonmuutosta. Toisaalta liikuntasektoriin (liikuntapaikkojen energian-
kulutus, liikunta- ja urheilutapahtumien päästöt jne.). kohdistuu myös ilmastonmuutoksen hillitsemi-
sen toimenpiteitä.

316 www.ymparisto.fi/ikaantyneidenasuminen
317 www.ara.fi/fi-FI/Ohjelmat/Asuinalueiden_kehittamisohjelma
318 www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus
319 www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto
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12.3.  RESURSSIT, LAINSÄÄDÄNTÖ JA MITTARIT

Arvioituja suoria panostuksia liikkumiseen ja liikuntaan
•	 Luonnon virkistyskäyttöön ja matkailuun (Metsähallitus), 14,1 milj. €/vuosi
•	 Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi rahoitus (Luke), 50 000 €/vuosi (neljän tutkimusvuoden 

ajan)
•	 Luonnon virkistyskäyttöä/jokamiehenoikeuksista viestimistä tukevat tutkimus- ja kehittämishankkeet, arviolta 

noin 30 000 €/vuosi
•	 Harkinnanvaraiset avustukset kunnille seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden 

hankintaan 100 000 €/vuosi

Arvioituja välillisiä panostuksia liikkumiseen ja liikuntaan
•	 Luonnon virkistyskäytön ja liikkumisen edistäminen välillisesti osana monia YM:n ja sen yhteydessä toimivien 

viranomaisten toimintamenoja (määrää ei arvioitavissa).

Keskeisiä mittareita
•	 Osallistuminen ulkoiluun, harrastamisen useus ja harrastusryhmittäin (LVVI)
•	 Virkistys- ja retkeilyalueiden lukumäärä, pinta-ala ja reittien pituus (Lipas.fi)
•	 Lähivirkistykseen ja laajat virkistykseen soveltuvat alueet ja laa, pinta-ala/osuus maapinta-alasta sekä 

saavutettavuus (LIITERI)
•	 Lähivirkistysalueiden sijainti päiväkotien läheisyydessä pääkaupunkiseudulla (Suomen ympäristökeskus SYKE 

ja Tilastokeskus)
•	 Luonnonsuojelualueiden (kansallispuistot, valtion retkeilyalueet, luontokeskukset jne.) käyntikerrat 

(Metsähallitus)
•	 Luonnonsuojelualueiden kesäreittien, vesireittien ja moottorikelkkareittien määrä (Metsähallitus)
•	 Luonnonsuojelualueilla (toistaiseksi vain osalta alueista) omin voimin liikuttu matka ja liikkumistapa 

(Metsähallitus)
•	 Koettu terveyshyöty (Metsähallitus)
•	 Saavutettavien ja esteettömien luontoreittien määrä (Metsähallitus, oma luokitus)
•	 Kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuudet ja liikennemäärät (Henkilöliikennetutkimus)
•	 Pyöräväylien pituudet (Pyöräilyolosuhteet Suomen kunnissa)
•	 Kevyenliikenteen väylien määrä metriä/asukas (TEAviisari/Tilastokeskus)
•	 Työmatkan keskipituus (Suomen ympäristökeskus SYKE ja Tilastokeskus)
•	 Pyöräily-yhteydet keskeisiin palveluihin (koulut, tärkeimmät kaupalliset palvelut ja vapaa-ajan toimintoihin) 

(Pyöräilyolosuhteet Suomen kunnissa)
•	 Pyöräilyn yhdistäminen osaksi matkaa julkisen liikenteen kanssa (Pyöräilyolosuhteet Suomen kunnissa)
•	 Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus / käyttömäärät (käyttöön sisältyy usein kävelyä)
•	 Uimahallien ja jäähallien energiankulutus (Lipas.fi)
•	 Liikuntapaikkojen esteettömyys (ei kattavaa arviota saatavilla)
•	 Kuntien velvoitteet/normit pyöräpysäköinnin järjestämiseen rakennusjärjestyksessä, kaavoissa, 

rakennusluvissa tai jossain muussa vaiheessa (Pyöräilyolosuhteet Suomen kunnissa)
•	 Asuinympäristön esteettömyys (ei kattavaa arviota saatavilla)
•	 Hissitalojen määrä (keskeistä etenkin liikkumis- ja toimintaesteisten henkilöiden liikkumiselle)
•	 Ilman laatu (Ilmatieteenlaitos)
•	 Vesistöjen tila (Suomen ympäristökeskus SYKE)
•	 Luontokohteiden (15 alueen) käytön kestävyys (Metsähallitus)
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12.4.  ANALYYSI JA KESKEISIÄ KEHITTÄMISKOHTEITA

Suomalaisten liikkumis- ja liikuntaolosuhteisiin vaikutetaan merkittävästi virkistysalueiden ja luonto-
ympäristöjen ja liikennejärjestelmän kehittämisellä sekä yhdyskuntarakenteen eheyttämisellä. Aikuis-
väestön suosituimmat liikuntapaikat ovat kevyen liikenteen väylät ja luontoympäristöt sekä suosituim-
pia liikuntamuotoja ovat mm. kävely, pyöräily ja ulkoilu.

Ympäristöministeriöllä on hyvin merkittävä, jopa osin ratkaiseva rooli väestön aktiivisen liikkumisen ja 
liikunnan sekä osin myös urheilun edellytysten luomisessa valtionhallinnossa. YM edistää luonto- 
kohteillaan ulkoilua ja luonnon virkistyskäyttöä sekä maankäytön suunnittelulla, kaavoituksen ohjauk-
sella ja liikennejärjestelmien ja liikkumisen kehittämisellä arkiliikunnan mahdollisuuksia. Näillä kaikilla 
on myös vaikutusta osaan urheilulajeista. Esteettömän rakentamisen edistäminen luo edellytyksiä 
yhdenvertaiselle liikkumiselle, liikunnalle ja urheilulle. Hallinnonalan tutkimuslaitokset tuottavat arvo-
kasta tietoa väestön ulkoilusta ja luonnonvirkistyskäytöstä sekä niiden olosuhteista.

Kaupungistuminen, luontomatkailun ja -liikunnan kasvu ja ihmisten vapaa-ajan lisääntyminen lisää-
vät tulevaisuudessa entisestään virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden tarvetta. Samalla kasvaa pai-
neet lisätä liikuntapaikkojen määrää suuren kysynnän alueilla sekä kehittää liikuntapaikkojen moni- 
muotoisuuttaja joustavuutta. Maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa tulee kiinnittää entistä 
enemmän huomiota riittäviin, saavutettaviin ja laadukkaisiin virkistysalueisiin ja luontokohteisiin sekä 
kestävillä kulkumuodoilla saavutettaviin palveluihin ja liikuntapaikkoihin. 

Aktiivisten kulkutapamuotojen tarpeet ja olosuhdevaatimukset tulee huomioida nykyistä paremmin 
esimerkiksi rakentamisessa (mm. pyöräparkit ja säilytystilat). Koko väestön liikkumisen kannalta on 
myös tärkeää parantaa asuinympäristön ja liikuntaolosuhteiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta 
sekä lisätä näihin liittyvää tietoa ja ymmärrystä. Liikkumista ja liikuntaan tulee jatkossa kehittää entistä 
enemmän kokonaisuuksina.

Ulkoilun ja luonnon virkistyskäytön keskeiset haasteet liittyvät hallinnon, koordinoinnin, yhteistyön, 
resursoinnin ja strategisuuden kehittämiseen. Suosiostaan huolimatta luonnossa liikkumisen ja ih-
misten hyvinvoinnin yhteyttä ei huomioida vielä riittävän hyvin yhteiskunnallisessa keskustelussa, 
edunvalvonnassa ja päätöksenteossa. Ulkoilun ja luonnon virkistyskäytön edistäminen on hallinnolli-
sesti pirstoutunut ja koordinointi sekä resursointi vähäistä. Myös virkistysalueiden ja luontokohteiden 
edistämisen yhteistyössä, markkinoinnissa ja viestinnässä riittää kehitettävää. 

Liikkumisella, liikunnalla ja urheilulla on merkittäviä vaikutuksia ympäristöön. Kuitenkin tietopohjan ja 
ymmärryksen lisääminen liikunnan, liikuntapaikkojen ja -tapahtumien ympäristövaikutuksista on vähäi-
sellä tasolla. 




