
Ministeriöiden tuloskortit 
liikunnasta ja liikkumisesta



PERUSTIEDOT

Vastuulla

Talous 

Henkilöstö

Hallinnonalan keskeiset virastot ja laitokset

(1) Palvelut valtioneuvostolle

(2) Valtion omistajaohjaus

(3) Poikkihallinnollinen yhteistyö

(4) Suomen EU-politiikka.

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

645 henkilötyövuotta (2019).

Lainsäädännön arviointineuvosto, Tutkimus- ja innovaatio-

neuvosto ja Talousneuvosto.

TOIMET LIIKKUMISEN JA LIIKUNNAN EDISTÄJÄNÄ

Tavoitteet

• Poikkihallinnollisen yhteistyön edis-
täminen

• Valtioneuvoston päätöksenteon 
tukeminen

Toimenpiteet

• Liikkuminen ja liikunta osana poikkihal-
linnollista yhteistyötä (kuten kestävän 
kehityksen edistäminen ja terveet julki-
set liikuntatilat)

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

Keskeiset mittarit

• Liikkumisen ja liikunnan selvitys- ja 
tutkimushankkeet osana VN TEAS 
-toimintaa

KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ

• Laki valtioneuvostosta

• Valtioneuvoston ohjesääntö

RESURSSIT

Arvioidut suorat panostukset:

• Valtioneuvoston yhteisen selvitys- ja 

tutkimustoiminnan (VN TEAS) rahoitus 

liikkumisen ja liikunnan selvitys- ja 

tutkimustoimintaan, noin 0,15 milj. € 

(2018)

Arvioidut välilliset panostukset:

• Liikkumisen ja liikunnan edistäminen 
osana poikkihallinnollisuuden edistä-
mistä (määrää ei arvioitavissa)

KEHITTÄMISKOHTEITA (VLN:N MÄÄRITTELEMÄT)

• Liikkumisen ja liikunnan poikkihallinnollisuu-
den edistäminen

• Liikkumisen ja liikunnan näkökulmien huo-
mioiminen läpileikkaavasti osana VN TEAS 
-hankkeita

INTRESSI LIIKUNNAN EDISTÄMISEEN

Poikkihallinnollisen yhteistyön edistäminen 

valtionhallinnossa.

LIIKKUMISEN 
JA LIIKUNNAN 
TULOSKORTTI



Ministeriössä noin 880 työntekijää, ulkoasiainhallinnossa 

noin 2330 työntekijää (2018). 

PERUSTIEDOT

Vastuulla

Talous 

Henkilöstö

Hallinnonalan keskeiset virastot ja laitokset

Keskeisiä vastuualueita mm. ulko- ja turvallisuuspolitiikka, 

kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö, taloudelliset ulkosuhteet 

ja kansainvälinen ihmis oikeuspolitiikka.

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

Suomen edustustoverkko, eli suurlähetystöt ja konsulaa-

tit, edustustot kansainvälisissä järjestöissä (EU, EN, OECD, 

YK-järjestöt, Nato, WTO) sekä muut toimipisteet.

TOIMET LIIKKUMISEN JA LIIKUNNAN EDISTÄJÄNÄ

Tavoitteet

• Vahvistaa Suomen kansainvälistä 
asemaa 

• Turvata Suomen itsenäisyys ja alueel-
linen koskemattomuus

• Parantaa suomalaisten turvallisuutta 
ja hyvinvointia

• Kestävän kehityksen, kansainväli-
sen vakauden, rauhan, demokratian, 
ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaat-
teen ja tasa-arvon edistäminen

Toimenpiteet

• Kansainvälisen yhteistyön edistäminen 
liikunnan avulla

• Kehitysyhteistyön edistäminen liikunnan 
avulla

Keskeiset mittarit

• Ei ole asetettavissa mittareita

KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ

• Ei liikkumisen tai liikunnan edistämisen 
kannalta keskeistä lainsäädäntöä

RESURSSIT

Arvioidut suorat panostukset:

• Avustukset kehitysyhteistyöhankkei-

siin, joilla edistetään liikuntaa,  

0,15 milj. € (2018)

Arvioidut välilliset panostukset:

• Panostukset kansainvälisen yhteistyön 
edistämiseen liikunnan avulla (määrää 
ei arvioitavissa)

KEHITTÄMISKOHTEITA (VLN:N MÄÄRITTELEMÄT)

• Kestävän liikkumisen ja liikunnan parempi 
hyödyntäminen keinoina edistää kehitys-
yhteistyötä ja Suomelle kansainvälisesti 
tärkeitä asioita, kuten kunnianhimoista 
ilmastopolitiikkaa, ihmisoikeuksia, yhdenver-
taisuutta ja tasa-arvoa sekä demokratiaa ja 
kansalaisyhteiskuntaa

• Suunnitelmallisuuden ja strategisuuden 
lisääminen kestävän liikkumisen ja liikun-
nan hyödyntämisestä osana kansanvälistä 
yhteistyötä

INTRESSI LIIKUNNAN EDISTÄMISEEN

Suomen kansainvälisen aseman, kestävän kehityksen, 

tasa-arvon, demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen.

LIIKKUMISEN 
JA LIIKUNNAN 
TULOSKORTTI



INTRESSI LIIKUNNAN EDISTÄMISEEN

Osallisuuden, demokratian, yhdenvertaisuuden ja tasa- 

arvon edistäminen sekä syrjinnän vähentäminen yhteis-

kunnassa.

PERUSTIEDOT

Vastuulla

Talous 

Henkilöstö

Hallinnonalan keskeiset virastot ja laitokset

(1) Oikeusjärjestys ja oikeusturva (2) demokratian rakenteet 

ja (3) kansalaisten perusoikeudet.

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

Ministeriössä noin 260 henkilötyövuotta, koko hallinno-

nalalla 9250 henkilötyövuotta (2019). 

Tuomioistuimet, syyttäjänvirastot, ulosottovirastot, lapsi-

asiavaltuutetun toimisto, tasa-arvovaltuutetun toimisto, 

yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, yhdenvertaisuus- ja 

tasa-arvolautakunta, tietosuojavaltuutetun toimisto ja 

tietosuojalautakunta, saamelaiskäräjät ja kuluttajariita- 

lautakunta.

TOIMET LIIKKUMISEN JA LIIKUNNAN EDISTÄJÄNÄ

Tavoitteet

• Yhdenvertaiset osal-
listumisoikeudet ja 
vaikutusmahdol lisuudet

• Ajanmukainen ja kannusta-
va oikeusjärjestys

• Laadukas lainvalmistelu

• Korkealaatuinen oikeus-
turva 

• Oikeudenmukainen rikos-
vastuu.

Toimenpiteet

• Kansalaisyhteiskunnan ja vapaaeh-
toistoiminnan koordinointi ja kehittä-
minen (Liikunnan järjestö- ja vapaa-
ehtoistoiminnan edellytykset)

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

• Perusoikeuksien, yhdenvertaisuuden 
ja tasa-arvon edistäminen sekä syrjin-
nän seuranta (Liikunnan yhdenvertai-
suus, tasa-arvo ja syrjintä)

• Vankien liikunnan harrastaminen

Keskeiset mittarit

• Yhdistysten ja kunnan liikunnan yhteiselimet

• Liikuntaan liittyvät aloitteet ja lausunnot

• Osallistumis- ja vaikuttamistapojen käyttäminen 
kunnan liikuntapalveluiden kehittämisessä

• Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen kun-
nan liikunnan edistämisen strategioissa

• Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien määrä 
liikuntaa edistävissä järjestöissä

• Liikuntaan ja urheiluun liittyvien kanteluiden  
määrä (tasa-arvo ja yhdenvertaisuus) ja syrjintä 
liikuntapalveluissa

• Liikuntapaikkojen kielellisten palveluiden arvosana

KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ

• Perustuslaki

• Yhdistyslaki

• Hallintolaki

• Yhdenvertaisuuslaki

• YK:n yleissopimus vammaisten 
henkilöiden oikeuksista

• Tasa-arvolaki

• Vankeuslaki

RESURSSIT

Arvioidut suorat panostukset:

• Ei arvioituja suoria panostuksia 

liikunnan ja urheilun edistämiseen

Arvioidut välilliset panostukset:

• Liikunnan ja urheilun edistäminen 
välillisesti osana mm. OM:n ja sen 
yhteydessä toimivien viranomais-
ten toimintamenoja (määrää ei 
arvioitavissa)

KEHITTÄMISKOHTEITA (VLN:N MÄÄRITTELEMÄT)

• Sukupuolten tasa-arvo sekä sukupuolen moninai-
suuden huomioiminen liikunnassa ja urheilussa

• Yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien edis-
täminen liikunnassa ja urheilussa

• Erilainen häirintä ja syrjintä liikunnassa ja urheilussa

• Seurannan kehittäminen yhdenvertaisuudesta, ta-
sa-arvosta ja syrjinnästä liikunnassa sekä urheilussa 
etenkin käytännön toiminnan tasolla

• Kansalaisten osallisuuden parantaminen liikuntaan 
liittyvässä päätöksenteossa

• Hyvän hallintotavan vahvistaminen ja hyvän hal-
lintotavan mukaisten toimintamallien kehittäminen 
liikuntahallinnossa ja -järjestöissä

• Liikkumista, liikuntaa ja urheilua edistävien järjestö-
jen aktiivinen osallistuminen kansalaisyhteiskunnan 
kehittämiseen

LIIKKUMISEN 
JA LIIKUNNAN 
TULOSKORTTI



Ministeriössä noin 240 työntekijää, koko hallinnonalalla noin 

15 200 työntekijää (2019).

PERUSTIEDOT

Vastuulla

Talous 

Henkilöstö

Hallinnonalan keskeiset virastot ja laitokset

Sisäinen turvallisuus ja maahanmuutto: (1) poliisitoiminta, 

(2) pelastustoiminta, (3) maahanmuutto, (4) rajavartiotoi-

minta.

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

Poliisihallitus, Maahanmuuttovirasto, Rajavartiolaitos, 

Hätäkeskuslaitos, Pelastusopisto, Kriisinhallintakeskus ja 

Suojelupoliisi.

TOIMET LIIKKUMISEN JA LIIKUNNAN EDISTÄJÄNÄ

Tavoitteet

• Turvallisuusympäristön analysointi ja 
muutosten ennakointi 

• Syrjäytymisen aiheuttaman turvatto-
muuden ennalta ehkäisevä torjunta 

• Tehokkaat ja vaikuttavat turvallisuus-
rakenteet ja -prosessit 

• Yksilön ja yhteiskunnan kriisinsietoky-
vyn ylläpito ja parantaminen

Toimenpiteet

• Turvallisuus liikkumisen, liikunnan ja 
urheilun mahdollistajana (esimerkiksi 
tapahtumien, ampumaurheilun ja met-
sästyksen turvallisuus)

• Rahapelitoiminta ja rahankeräykset sekä 
lainsäädäntö ja valvonta mahdollista-
massa liikunnan ja urheilun rahoituksen

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

Keskeiset mittarit

• Väestön kokema turvallisuus

• Liikunta- ja urheilutapahtumien tur-
vallisuus (ei vielä tietolähdettä)

• Poliisi- ja pelastustoimen sekä raja-
vartioiden toimintakyky

KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ

• Arpajaislaki

• Rahankeräyslaki

• Ampuma-aselaki

• Järjestyslaki

• Poliisilaki

• Pelastuslaki

• Rajavartiolaki

• Kokoontumislaki

RESURSSIT

Arvioidut suorat panostukset:

• Poliisi-, pelastus- ja rajavartioalan 

panostukset henkilöstön liikuntaan ja 

liikuntaolosuhteisiin (määrää ei arvioita-

vissa) 

Arvioidut välilliset panostukset:

• Liikkumisen ja liikunnan edistäminen 
myös osana muita määrärahoja, kuten 
poliisikoulutuksen määrärahoja (määrää 
ei arvioitavissa)

KEHITTÄMISKOHTEITA (VLN:N MÄÄRITTELEMÄT)

• Ampumaurheilun ja metsästyksen edellytys-
ten turvaaminen

• Katsomoturvallisuus sekä liikunta- ja urhei-
lutapahtumien turvallisuuden seuranta ja 
tilastointi

INTRESSI LIIKUNNAN EDISTÄMISEEN

Toimintakykyinen turvallisuudesta huolehtiva virkakunta. 

LIIKKUMISEN 
JA LIIKUNNAN 
TULOSKORTTI



Puolustusministeriössä noin 130 työntekijää, koko hallinno-

nalalla noin 12800 työntekijää (2019).

PERUSTIEDOT

Vastuulla

Talous 

Henkilöstö

Hallinnonalan keskeiset virastot ja laitokset

(1) puolustuspolitiikka, (2) sotilaallinen maanpuolustus, (3) 

kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen ja (4) soti-

laallinen kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoiminta.

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

Puolustusvoimat ja Puolustushallinnon rakennuslaitos.

TOIMET LIIKKUMISEN JA LIIKUNNAN EDISTÄJÄNÄ

Tavoitteet

• Ennaltaehkäisevä sotilaallinen puo-
lustuskyky

• Suomen etujen mukainen puolustus-
politiikka

• Kansainvälisen turvallisuuden vahvis-
taminen

• Turvallinen yhteiskunta

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 edis-
täminen (puolustusvoimien TYKY-toi-
minta ja maanpuolustusjärjestöjen 
liikuntatoiminta)

• Liikuntahankkeet ja -tutkimus sekä 
liikunnan täydennyskoulutus

Keskeiset mittarit

• Varusmiesten kuntotestit

• Liikunnan määrä osana koulutusta

• Varusmiesten liikuntakerhojen määrä 
sekä osallistujien/kirjattujen suori-
tusten määrä

• Varusmiespalveluksen keskeyttä-
neiden määrä, perusteena fyysinen 
kunto

• Henkilöstön kuntotestit

• Kenttäkelpoisuustestit

• Reservilaisten kuntotestit

KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ

• Laki puolustusvoimista

• Valtioneuvoston asetus puolustus-
voimista

• Asevelvollisuuslaki

• Laki naisten vapaaehtoisesta ase-
palveluksesta

• Laki vapaaehtoisesta maanpuolus-
tuksesta

• Puolustusministeriön asetus soti-
laallisen kriisinhallintahenkilöstön 
pätevyysvaatimuksista ja palvelus-
suhteen ehdoista

RESURSSIT

Arvioidut suorat panostukset:

• Noin 60 pää- tai sivutoimista liikunta-alan 

työntekijää sekä noin 35 henkilöä Urheilu-

koulussa, yhteensä noin 5 milj. €/vuosi

• Kv. kilpailu- ja valmennustoiminta sekä kil-

pailujen järjestäminen, 0,7 milj. €/vuosi

• Urheilukoulun valmennustoiminta,  

0,36 milj. €/vuosi

• Sotilaiden SM-kilpailut, 0,07 milj. €/vuosi

Arvioidut välilliset panostukset:

• Varuskuntien liikuntapaikat ja niiden käyttö-
kustannukset (määrää ei arvioitavissa)

• Joukko-osastojen hankinnat ja valmennus-
toiminta (määrää ei arvioitavissa)

• Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen 
(liikunnan osuus, määrää ei arvioitavissa)

KEHITTÄMISKOHTEITA (VLN:N MÄÄRITTELEMÄT)

• Reserviläisten kunnon seuranta ja tieto-
pohja

• Elintapojen puheeksi ottamisen ja mah-
dollisten tukitoimien entistä parempi 
tarjoaminen osana kutsuntoja

• Varusmiespalvelukseen saapuvien 
kuntotason kehittäminen laaja-alaisessa 
yhteistyössä

• Varusmiespalveluksen aikaisen vapaa-
ehtoisen liikunnan osallistumisasteen 
kasvattaminen (esimerkiksi laadukkaat 
matalankynnyksen liikuntamahdollisuudet)

• Varusmiespalveluksen jälkeen hyvän fyysi-
sen kunnon ylläpito reservissä (esimerkiksi 
liikunnan puheeksiottaminen ja liikunta-
neuvonta osana kertausharjoituksia)

INTRESSI LIIKUNNAN EDISTÄMISEEN

Väestön (etenkin asevelvollisten) fyysisen ja henkisen 

toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen poikkeusolo-

jen ja rauhanajan tarpeisiin, osana sotilaallisen valmiuden 

suorituskyvyn ylläpitoa.  

LIIKKUMISEN 
JA LIIKUNNAN 
TULOSKORTTI



PERUSTIEDOT

Vastuulla

Talous 

Henkilöstö

Hallinnonalan keskeiset virastot ja laitokset

(1) Talouspolitiikka, (2) Verotus, (3) Rahoitusmarkkinat, (4) 

Hallintopolitiikka, (5) Kunta-asiat, (6) Julkisen hallinnon ICT ja 

(7) Valtio työnantajana.

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

Ministeriössä noin 360 työntekijää, koko hallinnonalalla noin 

12 100 työntekijää (2019).

Aluehallintovirastot, maistraatit, Valtion taloudellinen tutki-

muskeskus, Valtiokonttori, Tilastokeskus, Väestörekisterikes-

kus sekä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukes-

kus, Senaatti-kiinteistöt, HAUS kehittämiskeskus, Hansel, 

Valtion eläkerahasto, Kuntien eläkevakuutus ja Kuntien 

takauskeskus.

TOIMET LIIKKUMISEN JA LIIKUNNAN EDISTÄJÄNÄ

Tavoitteet

• Työllisyyden ja tuottavuuden kasvu  

• Asiakaslähtöiset ja tulokselliset julki-
set palvelut

• Julkisen talouden kestävyys

• Kansainvälinen vaikuttaminen ja  
menestyvä Eurooppa

Toimenpiteet

• Liikuntaa ja urheilua tukeva verotus

• Liikkumisen ja liikunnan edistäminen 
osana kuntien peruspalveluita

• Kestävä talouspolitiikka mahdollista-
massa liikkumisen, liikunnan ja urheilun 
edistämisen

Keskeiset mittarit

• Kuntien liikunnan ja ulkoilun käyttö-
kustannukset asukasta kohden

• Liikunnan ja liikkumisen edistämisen 
rahoitus valtiontalousarviossa

KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ

• Kuntalaki

• Laki kunnan peruspalvelujen  
valtionosuudesta

• Tuloverolaki

• Arvonlisäverolaki

RESURSSIT

Arvioidut suorat panostukset:

• Ei suoria panostuksia liikkumisen ja 

liikunnan edistämiseen

Arvioidut välilliset panostukset:

• Liikkumisen ja liikunnan edistäminen 
osana valtionosuuksia ja määrärahoja, 
kuten peruspalveluiden valtionosuut-
ta, 8,5 mrd. euroa (2018, määrää ei 
arvioitavissa) 

KEHITTÄMISKOHTEITA (VLN:N MÄÄRITTELEMÄT)

• Aktiivista liikkumista ja liikuntaa edistävä 
veropolitiikka, kuten arvonlisäverokantojen 
yhtenäistäminen ja kehittäminen (nollave-
roluokkaan kuuluvien terveys- ja hyvinvoin-
tipalveluiden lisäksi käytössä vain yksi kaikki 
liikuntapalvelut kattava arvonlisäverokanta, 
jonka taso olisi liikuntaa kannustava)

• Liikunnan määrärahojen turvaaminen 
valtion budjettivaroista sekä liikkumisen 
edistämisen poikkihallinnollisen rahoituksen 
vahvistaminen

INTRESSI LIIKUNNAN EDISTÄMISEEN

Kestävän julkisen talouden turvaaminen.

LIIKKUMISEN 
JA LIIKUNNAN 
TULOSKORTTI



PERUSTIEDOT

Vastuulla

Talous 

Henkilöstö

Hallinnonalan keskeiset virastot ja laitokset

(1) Varhaiskasvatus, (2) koulutus, (3) opintotuki, 

(4) tiede, (5) taide ja kulttuuri, (6) tekijänoikeus, (7) 

liikunta, (8) nuorisotyö, (9) kirjastot ja (10) kirkollis-

asiat.

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

Ministeriössä noin 260 työntekijää, koko hallin- 

nonalalla noin 2500 työntekijää.

Kansallisarkisto, Kansallinen audiovisuaalinen 

instituutti, Kotimaisten kielten keskus, Museovi-

rasto, Näkövammaisten kirjasto, Opetushallitus, 

ylioppilastutkintolautakunta, valtion oppilaitokset, 

Opintotuen muutoksenhakulautakunta, Suomen 

Akatemia, Taiteen edistämiskeskus, taideneuvosto 

ja valtion taidetoimikunnat sekä aluehallintoviras-

tot (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kukset (ELY) sivistystoimen tehtävissä.

TOIMET LIIKKUMISEN JA LIIKUNNAN EDISTÄJÄNÄ

Tavoitteet

• Kaikkien kyvyt ja osaami-
nen vahvistuvat

• Luova, tutkiva ja vastuul-
linen toiminta uudistaa 
yhteiskuntaa

• Merkityksellisen elämän 
edellytykset turvataan 
yhdenvertaisesti

Toimenpiteet

• Liikuntapolitiikan yleinen johto, yhteensovittaminen 
ja kehittäminen sekä yleisten edellytysten luomi-
nen valtionhallinnossa (kunnat, kansalaistoiminta, 
liikuntapaikkarakentaminen, koulutuskeskukset, 
tutkimus ja alan yhteisöt, huippu-urheilu, liikun-
nallinen elämäntapa, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 
sekä kansainvälinen toiminta)

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

• Liikkumisen edistäminen osana nuorisotyötä

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

• Liikunta- ja urheilutiedon välittäminen kirjastoissa

Keskeiset mittarit

• Liikuntasuositusten mukaisesti liikkuvien osuu-
det sekä fyysinen toimintakyky eri väestö- ja 
ikäryhmissä 

• Kuntien liikuntatoimen käyttökustannukset ja 
investoinnit sekä liikunta kuntien strategioissa

• Liikunnan kansalaistoimintaan osallistuvien 
määrä/osuus väestöstä

• Liikuntaa lisäävät toimenpiteet varhaiskasva-
tuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella 

• Liikunta korkeakoulujen strategioissa

• Liikunta-alan tutkinnon suorittaneiden määrä 
sekä tutkimuksen määrä ja laatu

• Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat 
liikuntaa edistävissä organisaatioissa sekä 
syrjintä liikunnassa ja urheilussa

KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ

• Perustuslaki

• Liikuntalaki ja -asetus

• YK:n yleissopimus vammaisten 
henkilöiden oikeuksista, Yhdenver-
taisuuslaki ja Tasa-arvolaki

• Varhaiskasvatuslaki, Perusopetus-
laki, Lukiolaki ja Laki ammatillisesta 
koulutuksesta, Ammattikorkea-
koululaki ja Yliopistolaki sekä Laki 
vapaasta sivistystyöstä

• Nuorisolaki

• Kuntalaki, Laki kuntien kulttuuritoi-
minnasta sekä Yhdistyslaki

• Maankäyttö- ja rakennuslaki

RESURSSIT

Arvioidut suorat panostukset:

• Valtion liikuntamäärärahat 173,4 

milj. euroa (2018)

Arvioidut välilliset panostukset:

• Liikkumisen ja liikunnan edistämi-
nen on osana lukuisia muita OKM:n 
määrärahoja ja avustuksia, kuten 
valtionosuuksia ja -avustuksia 
varhaiskasvatukseen, perusope-
tukseen, aamu- ja iltapäivätoimin-
taan, koulujen kerhotoimintaan, 
ammatilliseen koulutukseen, 
vapaaseen sivistystyöhön, kuntien 
nuorisotyöhön sekä valtionrahoi-
tusta korkeakoulujen toimintaan 
(määrää ei arvioitavissa).

KEHITTÄMISKOHTEITA (VLN:N MÄÄRITTELEMÄT)

• Väestön liian vähäinen fyysinen aktiivisuus sekä liikkumisen 
ja liikunnan polarisaatio

• Liikunnan asema kunnallisena peruspalveluna

• Liikuntamyönteisen toimintakulttuurin edistäminen aina 
varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin asti

• Liikuntaolosuhteiden esteettömyys ja saavutettavuus, 
liikuntapaikkojen korjausvelka ja puute ruuhka-alueilla

• Liikkumisen, liikunnan ja urheilun tasa-arvo, yhdenvertai-
suus ja eettisyys sekä syrjintä

• Liikkumisen ja liikunnan poikkihallinnollinen edistäminen, 
koordinaatio ja vaikuttavuuden arviointi

• Liikkumiseen, liikuntaan ja urheiluun liittyvän tiedon haja-
naisuus, riittämätön tietopohja ja tiedon systemaattinen 
hyödyntäminen päätöksenteossa

INTRESSI LIIKUNNAN EDISTÄMISEEN

Liikunnan itseisarvo ja välinearvo kasvatuksen, 

oppimisen ja osallisuuden tukena, liikunta ja 

urheilu osana merkityksellistä elämää.

LIIKKUMISEN 
JA LIIKUNNAN 
TULOSKORTTI



PERUSTIEDOT

Vastuulla

Talous 

Henkilöstö

Hallinnonalan keskeiset virastot ja laitokset

(1) maa- ja puutarhatalous, (2) maaseudun kehittäminen, (3) 

metsätalous, (4) kala-, riista- ja porotalous, (5) elintarvikkeet, 

(6) maatalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuus ja laatu, 

eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kasvinterveys, (7) maan-

mittaus sekä (8) vesitalous.

2,7 mrd. € / 4,8 % valtion talousarviosta (2018).

Ministeriössä on noin 250 työntekijää, koko hallinnonalalla 

4200 työntekijää (2019).

Ruokavirasto, Luonnonvarakeskus Luke, Maanmittauslaitos, 

Suomen riistakeskus, Metsähallitus, Suomen metsäkeskus, 

Suomen ympäristökeskus SYKE sekä Elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukset.

TOIMET LIIKKUMISEN JA LIIKUNNAN EDISTÄJÄNÄ

Tavoitteet

• Vastuullinen ja uudistuva ruokajär-
jestelmä

• Uudistuva ja kestävä luonnonvarata-
lous

• Monipuolinen yritystoi minta ja me-
nestyvä maaseutu, monipaikkaisuus 
ja verkostot 

• Luotettavat ja laajakäyttöiset paikka-, 
kiinteistö- ja huoneistotiedot

Toimenpiteet

• Luonnon virkistyskäytön, toiminnallisten 
luontoharrastusten ja luontomatkailun 
edistäminen sekä tutkimustoiminta

• Manner-Suomen maaseudun kehittä-
misohjelman liikuntaa edistävät hank-
keet ja 4H-toiminta

• Hevostalouden ja -urheilun edistäminen

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

Keskeiset mittarit

• Retkeilyalueiden käyntimäärät

• Vapaa-ajan kalastuksen, metsästyk-
sen, marjastamisen ja sienestämisen 
harrastajamäärät 

• Metsästys- ja kalastuslupien määrä 

• Liikkumista ja liikuntaa edistävien 
maaseuturahaston kehittämishank-
keiden määrä ja euromäärät

• Hevosurheilun harrastajamäärä

• Hevostalouden yritysten määrä, työl-
listäminen ja liikevaihto

KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ

• Laki maaseudun kehittämisen 
tukemisesta

• Valtioneuvoston asetus 
maaseudun hanketoiminnan 
tukemisesta

• Laki metsähallituksesta

• Kalastuslaki

• Metsästyslaki

RESURSSIT

Arvioidut suorat panostukset:

• Maaseuturahaston hankeavustukset liikun-

nan edistämiseen, noin 10-12 milj. €/vuosi 

(julkinen rahoitus yhteensä)

• Metsähallitukselle luonnon virkistyskäytön ja 

luontomatkailun edistämiseen,  

5,8 milj. € (2019)

• Eräpalvelujen momenttirahoitus  

0,55 milj euroa/vuosi

Arvioidut välilliset panostukset:

• Valtionapu 4H-toimintaan 3,9 milj. € (2019)

• Hevostalouden edistämiseen,  
40,2 milj. € (2019)

• Maanmittaukseen ja tietovarantoihin (sis. 
mm. paikkatietojen ja karttojen ylläpitämisen 
ja kehittämisen), 55,6 milj. € (2019)

KEHITTÄMISKOHTEITA (VLN:N MÄÄRITTELEMÄT)

• Ulkoilun ja luonnon virkistyskäytön hallinnolli-
nen hajanaisuus ja koordinoinnin puute

• Metsästyksen ja vapaa-ajankalastuksen har-
rastuskertojen ja harrastajien määrä, ikäänty-
minen ja sukupuolijako

• Liikuntapalveluiden ja -mahdollisuuksien alu-
eellisen tasa-arvon edistäminen

• Luontomatkailupalvelujen tarjonnan haja-
naisuus, asiakaslähtöinen markkinointi sekä 
tietopohjan hajanaisuus ja puutteellisuus

• Monipuolisen hevostalouden ja -urheilun toi-
mintaedellytyksien ja harrastusmahdollisuuk-
sien turvaaminen

• Tiedon tuottamisen, koostamisen ja jakami-
sen sekä erilaisten palveluiden kehittäminen 
liittyen ulkoiluun, luonnon virkistyskäyttöön ja 
aktiivisiin luontoharrastuksiin

INTRESSI LIIKUNNAN EDISTÄMISEEN

Maaseudun elinvoimaisuuden, ihmisten hyvinvoinnin 

(etenkin maaseudulla) sekä luonnonvarojen kestävä käytön 

edistäminen.

LIIKKUMISEN 
JA LIIKUNNAN 
TULOSKORTTI



PERUSTIEDOT

Vastuulla

Talous 

Henkilöstö

Hallinnonalan keskeiset virastot ja laitokset

(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.

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

Ministeriössä noin 140 työntekijää, koko hallinnonalalla 

2200 työntekijää (2018).

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Väylävirasto Väylä, 

Ilmatieteen laitos, liikenteenohjauskonserni Traffic Manage-

ment Finland Oy sekä eduskunnan suorassa ohjauksessa 

oleva Yleisradio.

TOIMET LIIKKUMISEN JA LIIKUNNAN EDISTÄJÄNÄ

Tavoitteet

• Uusien palveluiden kehittämisen 
mahdollistava lainsää däntö

• Hyvinvoinnin ylläpitäminen, 
kestävän kasvun ja kansallinen 
kilpailuedun luominen innovatiivi-
silla palveluilla

• Tiedon hyödyntämisen mahdol-
listaminen uusien palve lujen ja 
liiketoiminnan kehittämisessä 

• Yhteiskunnan kehittymisen ja 
uudistumisen mahdollistavat 
liikenne- ja viestintäverkot

Toimenpiteet

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

• Joukkoliikenteen kehittäminen 
(lisää myös aktiivisten kulkutapo-
jen käyttöä)

• Yhteiskunnallisesti merkittävien 
urheilutapahtumien televisiointi

Keskeiset mittarit

• Kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen kulku-
muoto-osuudet ja liikennemäärät 

• Pyöräväylien pituudet, kävely- ja pyöräteiden 
talvikunnossapito 

• Kansalaisten tyytyväisyys jalankulku- ja pyöräily- 
olosuhteisiin 

• Pyöräilyn edistämisohjelmien, -strategioiden tai 
muiden vastaavien määrä kunnissa

• Pyöräily-yhteydet tärkeimpiin kaupallisiin palve-
luihin sekä vapaa-ajantoimintoihin

• Tieliikenteessä kuolleet ja vakavasti loukkaantu-
neet jalankulkijat ja pyöräilijät

KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ

• Tieliikennelaki

• Laki liikennepalveluista

• Laki liikennejärjestelmästä ja 
maanteistä

• Laki kadun ja eräiden yleisten 
alueiden kunnossa- ja puhtaa-
napidosta

• Maankäyttö- ja rakennuslaki

• Laki sähköisen viestinnän 
palveluista ja Valtioneuvoston 
asetus televisio- ja radio- 
toiminnasta 

RESURSSIT

Arvioidut suorat panostukset:

• Valtionavustus liikkumisen oh-

jaukseen, 0,9 milj. euroa (2018)

• Kävelyn ja pyöräilyn investoin-

tituki, 3,5 milj. euroa (2018)

Arvioidut välilliset panostukset:

• Jalankulku- ja pyöräväylien 
kunnossapitoon ja rakentami-
seen, vuosittain noin 38-43 
milj. euroa

• Valtionavustus tieliikenteen 
turvallisuustoiminnan edistä-
miseen, 9,1 milj. euroa (2019)

KEHITTÄMISKOHTEITA (VLN:N MÄÄRITTELEMÄT)

• Kestävien ja aktiivisten kulkutapamuotojen olosuhteiden ja 
mahdollisuuksien kehittäminen, tiivis yhdyskuntarakenne ja 
sekoittuneet palvelut

• Liikuntapaikkojen ja liikkumisolosuhteiden saavuttaminen 
kestävillä kulkutavoilla, liikkumisen ja liikunnan kehittäminen 
kokonaisuuksina

• Taloudellisten ohjauskeinojen kehittäminen kävelyyn ja pyö-
räilyyn kannustavaksi esimerkiksi työmatkaliikkumiseen

• Kävelyn ja pyöräilyn seurannan resurssoinnin sekä toimen-
piteiden vaikuttavuuden arvioinnin kehit täminen

• Julkisen liikenteen esteettömyyden taso ja kuljetuspal-
veluiden riittävyys esimerkiksi vammaisten henkilöiden 
vapaa-ajanharrastuksiin

• Digitalisaation, automaation ja uusien liikkumispalveluiden 
edistäminen

• Kiinnostavimpien naisten arvoturnauksien ja paraolympia-
laisten mukaan ottaminen yhteiskunnallisesti merkittävien 
urheilutapahtumien televisiointi-listalle

INTRESSI LIIKUNNAN EDISTÄMISEEN

Kestävä liikkuminen ja hyvinvoiva ihminen.

LIIKKUMISEN 
JA LIIKUNNAN 
TULOSKORTTI



(1) Yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympä-

ristö, (2) työmarkkinoiden toimivuus ja työntekijöiden 

työllistymiskyky, (3) alueiden kehittyminen, (4) energia-

politiikka sekä (5) maahanmuuttajien kotouttaminen.

PERUSTIEDOT

Vastuulla

Talous 

Henkilöstö

Hallinnonalan keskeiset virastot ja laitokset

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

Ministeriössä noin 390 työntekijää, koko hallinnonalalla 

noin 7400 työntekijää.

Elinkeino-, ympäristö- ja liikennekeskukset, työ- ja elin-

keinotoimistot, Energiavirasto, Geologian tutkimuskes-

kus, Huoltovarmuuskeskus, Business Finland, Kilpailu- ja 

kuluttajavirasto, Patentti- ja rekisterihallitus, Turvalli-

suus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Finnvera Oyj, Suomen 

Teollisuussijoitus Oy, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 

ja Suomen Malmijalostus Oy.

TOIMET LIIKKUMISEN JA LIIKUNNAN EDISTÄJÄNÄ

Tavoitteet

• Kilpailukykyinen Suomi

• Uusistuva innovaatiojärjestelmä

• Työllisyyden, työttömyyden ja 
talouskasvun positiivinen kehitys

• Kasvavat julkiset panostukset 
ener giateknologian kehittämiseen

Toimenpiteet

• Liikunta- ja hyvinvointialan elinkei-
notoiminta, innovaatiot sekä matkailu

• Liikunta osana työelämän kehittämis-
tä (työhyvinvointi), maahanmuuttajien 
kotouttamista ja siviilipalvelusta

• Liikunta osana alueiden kehittämistä 
ja Euroopan unionin rakennerahasto-
jen (Euroopan aluekehitysrahasto ja 
Euroopan sosiaalirahasto) liikuntaa 
edistävät hankkeet

Keskeiset mittarit

• Liikunnan yritystoiminnan liikevaihto ja työllis-
täminen

• Liikunnan yritystoiminnan saamat yritystuet ja 
rahoitus (Finnvera ja ELY-keskukset)

• Liikkumista ja liikuntaa edistävien rakennera-
hastohankkeiden määrä ja euromäärä

• Aikuisväestön itseraportoitu työkyky suhteessa 
työn fyysisiin vaatimuksiin

• Henkilöstöliikunnan tukeminen

KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ

• Työturvallisuuslaki

• Laki kotouttamisen edistä-
misestä

• Laki alueiden kehittämises-
tä ja rakennerahastohank-
keiden hallinnoinnista

• Siviilipalveluslaki

RESURSSIT

Arvioidut suorat panostukset:

• Liikunnan ja urheilun yritystuet, 2,7 milj. € (2018)

• Liikunnan ja urheilun innovaatiotoiminnan tuki,  

n. 3 milj. € (arvio)

• Liikunnan ja urheilun yritystoiminnan kansain-

välistymisen tuki, Kiinan talviurheilu ja Tokio 2020 

Olympiapaviljonki -hankkeet, 0,32 milj. € (2019) 

• Osana Matkailu 4.0 –ohjelmaa kohdennettu urheilu-

matkailun edistämiseen 0,6 milj. € (2018–2019)

• EU:n rakennerahastojen tuki liikuntaa ja urheilua edis-

täville hankkeille, n. 14 milj. € (2018)

• Valtion erityisavustus kotouttamisen tukeminen 

liikuntajärjestöissä, 0,15 milj. € (2018)

• Siviilipalveluskeskuksen liikuntakasvatus ja liikunnan 

edistämisen toimenpiteet. 0,1 milj. € (arvio)

Arvioidut välilliset panostukset:

• Liikunnan ja urheilun edistäminen osana muita TEM:n 
määrärahoja, kuten  liikunnan ja urheilun yritystoimin-
nan rahoitus (Finnvera), 23 milj. €

KEHITTÄMISKOHTEITA (VLN:N MÄÄRITTELEMÄT)

• Liikuntatoimialan yritystoiminnan tietopoh-
jan, tilastoinnin ja ennakoinnin kehittäminen 

• Liikunta-alan arvonlisäkantojen yhtenäistä-
minen ja kehittäminen liikuntaa tukevaksi.

• Liikunta-alan liiketoimintamahdollisuuksien 
parempi tunnistaminen ja tukeminen, alan 
strateginen kehittäminen sekä panostami-
nen kansainvälistymisen tukemiseen

• Liikunnan aseman parantaminen osana 
työhyvinvoinnin kehittämistä

• Yksityisten liikuntapalvelujen tasa-arvoinen 
ja yhdenvertainen saavutettavuus eri väes-
töryhmien näkökulmista

• Fyysisen aktiivisuden ja liikunnan laaja-alai-
nen huomioiminen osana aluekehitystä sekä 
EU:n rakennerahasto-ohjelmia

INTRESSI LIIKUNNAN EDISTÄMISEEN

Kasvun, työllisyyden sekä työikäisten ja maahanmuut-

tajien toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen.

LIIKKUMISEN 
JA LIIKUNNAN 
TULOSKORTTI



PERUSTIEDOT

Vastuulla

Talous 

Henkilöstö

Hallinnonalan keskeiset virastot ja laitokset

(1) Hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen, (2) 

sosiaali- ja terveyspalvelut, (3) sosiaalivakuutus 

(eläke-, sairaus- ja työttömyysvakuutus), (4) yksi-

tyisvakuutus, (5) työsuojelu ja työhyvinvointi sekä 

(6) tasa-arvo.

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

Ministeriössä noin 440 työntekijää, koko hallinnon- 

alalla noin 3500 henkilötyövuotta (2019, ei sisällä 

Työterveyslaitoksen osuutta).

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 

Valvira, Säteilyturvakeskus STUK, Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos THL, Työterveyslaitos TTL, Sosi-

aaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta, Alko 

Oy, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Työsuoje-

lurahasto ja Työllisyysrahasto.

TOIMET LIIKKUMISEN JA LIIKUNNAN EDISTÄJÄNÄ

Tavoitteet

• Ihmisten aktiviinen 
osallisuus

• Yhteen toimivat palvelut 
ja etuudet

• Turvallinen ja hyvinvoiva 
elin- ja työympäristö

• Kestävä rahoitus

• Hyvinvointia työn mur-
roksessa

Toimenpiteet

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

• Fyysinen aktivisuus ja liikunta osana toimintaky-
vyn ja työkyvyn edistämistä (STEA-avustukset 
sote-järjestöille, Työterveyslaitoksen toimenpiteet, 
iäkkäiden toimintakyvyn edistäminen) 

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

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

• Toimeentulon tukeminen liikuntaharrastamisessa ja 
urheilussa (mm. ammattiurheilijoiden sosiaaliturva)

Keskeiset mittarit

• Liikuntasuositusten mukaisesti liikkuvien osuu-
det eri väestö- ja ikäryhmissä 

• Lasten ja nuorten sekä aikuisväestön itsera-
portoidut toimintarajoitteet

• Aikuisväestön kestävyys- ja lihaskunto, paikal-
laanolo ja fyysinen aktiivisuus 

• Aikuisväestön itseraportoitu työkyky ja työssä 
jaksaminen eläkkeelle asti 

• Henkilöstöliikunnan tukeminen 

• Liikunnan edistämistä käsittelevä poikkihallin-
nollinen työryhmä (kunnassa)

• Liikuntaneuvonnan tila kunnissa 

KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ

• Perustuslaki, Yhdenvertaisuuslaki ja  
Tasa-arvolaki

• Terveydenhuoltolaki ja Sosiaalihuoltolaki

• Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn 
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista

• Laki vammaisuuden perusteella järjestet-
tävistä palveluista ja tukitoimista

• Laki kehitysvammaisten erityishuollosta

• Työterveyshuoltolaki ja Työturvallisuuslaki

• Kuntoutuslaki

RESURSSIT

Arvioidut suorat panostukset:

• UKK-instituutin vuosittainen avustus,  

0,9 milj. €

• Terveyden edistämisen määrärahan han-

keavustukset, joissa mukana liikun taa,   

0,4 milj. €/vuosi (arvio) 

• STEA-avustukset, joissa mukana liikunta, 

14 milj. €

Arvioidut välilliset panostukset:

• Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edis-
täminen on osana monia muita STM:n 
määrärahoja ja avustuksia, kuten THL:n 
ja TTL:n toiminnan määrärahoja sekä 
sosiaalipalveluiden määrärahoja (määrää ei 
arvioitavissa)

KEHITTÄMISKOHTEITA (VLN:N MÄÄRITTELEMÄT)

• Liikunnan parempi hyödyntäminen sosiaali- 
ja terveydenhuollon työvälineenä

• Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edis-
täminen osana työikäisten toimintakyvyn 
ylläpitoa

• Liikuntaneuvonnan palveluketjujen kehit-
täminen yhteistyössä kuntien liikunta- ja 
sote-toimijoiden, työterveyden, järjestöjen 
ja yksityisten toimijoiden liikuntapalveluiden 
kanssa

• Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edis-
täminen osana sosiaalipalveluita, kuten 
vammaisten kuljetuspalveluiden riittävyys ja 
avustajapalvelut sekä apuvälineet liikunnan 
harrastamiseen

INTRESSI LIIKUNNAN EDISTÄMISEEN

Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

LIIKKUMISEN 
JA LIIKUNNAN 
TULOSKORTTI



LIIKKUMISEN 
JA LIIKUNNAN 
TULOSKORTTI

PERUSTIEDOT

Vastuulla

Talous 

Henkilöstö

Hallinnonalan keskeiset virastot ja laitokset

(1) Yhdyskunnat ja alueiden käyttö, (2) rakennettu 

ympäristö, (3) asuminen, (4) luonnonsuojelu, luon-

non monimuotoisuus ja luonnonvarojen kestävä 

käyttö sekä (5) ympäristönsuojelu.

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

Ministeriössä 240 työntekijää, koko hallinnonalalla 

noin 800 työntekijää (2019).

Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Asumisen 

rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Lisäksi minis-

teriö ohjaa omalla toimialallaan elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskuksia ja aluehallintovirastoja sekä 

Metsähallituksen luontopalveluja.

TOIMET LIIKKUMISEN JA LIIKUNNAN EDISTÄJÄNÄ

Tavoitteet

• Kestävä kaupunkikehitys

• Hyvä ympäristö ja moni-
muotoinen luonto

• Hiilineutraali kierto- 
talousyhteiskunta

Toimenpiteet

• Ulkoilun, luonnon virkistys- ja matkailukäytön sekä 
jokamiehenoikeuksien edistäminen ja tutkimustoi-
minta

• Maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen ohjaus 
sekä osallistuminen liikennejärjestelmien ja liikku-
misen kehittämiseen 

• Rakentamisen suunnittelun ohjaus (mm. esteetön 
liikuntapaikkarakentaminen)

• Asumisen ohjaus (mm. ikääntyneiden liikkumista 
tukeva asuinympäristö)

• Luonnonsuojelu (välillisesti mahdollisuuksia 
ulkoilulle, luonnon virkistyskäytölle ja aktiivisille 
luontoharrastuksille)

• Ympäristönsuojelu (liikunta keinona hillitä ilmaston-
muutosta ja liikunnan aiheuttamat päästöt)

Keskeiset mittarit

• Osallistuminen ulkoiluun, harrastusryhmittäin 

• Kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuudet ja 
liikennemäärät

• Työmatkan keskipituus sekä pyöräily-yhteydet 
keskeisiin palveluihin

• Virkistys- ja retkeilyalueiden määrä, alueiden 
pinta-ala ja esteettömyys

• Luonnonsuojelualueiden käyntikerrat, omin 
voimin liikuttu matka ja liikkumistapa

• Esteettömien luontoreittien määrä

• Asuinympäristön ja liikuntapaikkojen esteet-
tömyys

• Uimahallien ja jäähallien energiankulutus

• Luontokohteiden käytön kestävyys

KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ

• Ulkoilulaki

• Laki metsähallituksesta

• Maankäyttö- ja 
rakennuslaki

• Maankäyttö- ja 
rakennusasetus

• Luonnonsuojelulaki

• Ympäristönsuojelulaki

• Vesilaki

RESURSSIT

Arvioidut suorat panostukset:

• Luonnon virkistyskäyttöön ja matkai-

luun (Metsähallitus), 14,1 milj. €/vuosi

• Luonnon virkistyskäytön ym. tutkimus- 

ja kehittämishankkeet, n. 80 000 €/

vuosi 

• Harkinnanvaraiset avustukset kunnille 

virkistysalueiden hankintaan 100 000 

€/vuosi

Arvioidut välilliset panostukset:

• Luonnon virkistyskäytön ja liikkumisen 
edistäminen välillisesti osana monia 
YM:n ja sen yhteydessä toimivien vi-
ranomaisten toimintamenoja (määrää 
ei arvioitavissa)

KEHITTÄMISKOHTEITA (VLN:N MÄÄRITTELEMÄT)

• Ulkoilun ja luonnon virkistyskäytön hallinnon, koordinoinnin, yh-
teistyön, viestinnän, resursoinnin ja strategisuuden kehittäminen

• Riittävien, saavutettavien ja laadukkaiden virkistysalueiden ja 
luontokohteiden parempi huomioiminen maankäytössä ja kaavoi-
tuksessa sekä palveluiden ja liikuntaolosuhteiden saavuttaminen 
kestävillä kulkumuodoilla

• Aktiivisten kulkutapamuotojen tarpeiden huomioiminen, olosuh-
teiden kehittäminen sekä liikkumisen ja liikunnan kehittäminen 
kokonaisuuksina

• Asuinympäristön ja liikuntaolosuhteiden esteettömyyden ja saavu-
tettavuuden parantaminen sekä tiedon ja ymmärryksen lisääminen

• Liikuntapaikkojen määrän lisääminen suuren kysynnän alueilla sekä 
monimuotoisuuden ja joustavuuden kehittäminen

• Tietopohjan ja ymmärryksen lisääminen liikunnan ympäristövaiku-
tuksista

INTRESSI LIIKUNNAN EDISTÄMISEEN

Hyvinvoiva ihminen hyvinvoivassa ympäristössä.



Vain pieni osa suomalaisista liikkuu terveytensä kan-

nalta riittävästi. Liian vähäinen liikkuminen vaikuttaa 

niin yksilöiden hyvinvointiin ja elämänlaatuun kuin 

laaja-alaisesti yhteiskunnan eri sektoreilla (esimerkiksi 

sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin, työkykyyn ja 

sotilaalliseen suorituskykyyn). 

Riittämätön fyysinen aktiivisuus on moniulotteinen 

yhteiskunnallinen ilmiö, joka ei noudata hallinnonala-

rajoja. Valtion keskushallinto muodostuu 12 minis-

teriöstä ja niiden alaisuudessa toimivista virastoista 

ja laitoksista. Käytännössä kaikkien ministeriöiden 

päätöksillä ja toimilla vaikutetaan väestön liikkumiseen 

ja liikuntaan. Mikäli väestön riittämättömään fyysi-

seen aktiivisuuteen halutaan puuttua toden teolla, 

tarvitaan mukaan mm. sosiaali- ja terveys-, koulutus-, 

ympäristö- ja liikennepolitiikka.

Valtion liikuntaneuvosto on valmistellut yhteistyössä 

eri ministeriöiden kanssa ministeriöiden liikunnan ja 

liikkumisen tuloskortit. Tuloskorteissa kuvataan kunkin 

ministeriön intressi, tavoitteet, toimenpiteet, resurssit, 

mittarit, keskeinen lainsäädäntö ja keskeiset kehittä-

miskohteet liittyen liikkumisen ja liikunnan edistämi-

seen. Tuloskorteissa on pyritty käyttämään käsitteitä, 

jotka sopivat kunkin hallinnonalan omaan sanastoon. 

Esitetyistä tiedoista ja näkemyksistä vastaa valtion 

liikuntaneuvosto. Tuloskortit on julkaistu kesäkuussa 

2019.

Tuloskorttien avulla lisätään ymmärrystä ja tietoa eri 

hallinnonalojen toimenpiteistä ja intresseistä liikkumi-

sen ja liikunnan edistämisessä. Lisäksi luodaan mah-

dollisuuksia valtion liikuntaneuvoston toteuttamalle 

yhä laaja-alaisemmalle liikunnan arviointitehtävälle.

Ministeriöiden tuloskortit 
liikunnasta ja liikkumisesta

Lisätietoja: 

Liikunnan ja liikkumisen edistäminen valtionhallinnossa  –  

Ministeriöiden tuloskortit (VLN2019:6) ja www.liikuntaneuvosto.fi.


