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Johdanto
Valtioneuvosto asetti 27.8.2015 liikuntaneuvoston toimikaudelle 2015–2019. Liikuntaneuvoston  
puheenjohtajaksi asetettiin Tapio Korjus. Kyseessä oli ensimmäinen liikuntaneuvosto, joka toimi  
huhtikuussa 2015 voimaan astuneen uusitun liikuntalain ja liikunta-asetuksen aikana.

Liikuntalain uudistamisen yhteydessä todettiin, että liikuntakulttuurissa tapahtuneet muutokset, 
erityisesti väestön fyysisen kokonaisaktiivisuuden väheneminen sekä liikunnan tietohallinnan 
kehittämisen tarpeet, edellyttivät liikuntaneuvoston tehtävien ja rakenteen uudistamista. Uudis-
tetussa liikuntalaissa korostettiin liikuntaneuvoston tehtävää arvioida valtionhallinnon toimen-
piteiden vaikutuksia liikunnan alueella. Samalla luovuttiin lakiin kirjatusta jaostorakenteesta, 
mikä mahdollisti jaostorakenteen muokkaamisen kulloiseenkin ajankohtaan sopivaksi. Toimi-
kaudelle 2015–2019 asetettiin tutkimus- ja arviointijaosto, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaosto 
sekä ennakointijaosto.

Liikuntaneuvoston toimikauden aikana esille nousivat erityisesti liikuntakulttuurin tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuuskysymykset, väestön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistäminen entistä 
poikkihallinnollisemmin sekä tietopohjan kehittäminen arviointityön tueksi. Toimikauden aikana 
julkaistiin lokakuussa 2018 ensimmäinen valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta, joka he-
rätti runsasta keskustelua 2020-luvun liikuntapolitiikan tavoitteista ja toimenpiteistä. Selonteon 
tausta-aineistona toimi liikuntaneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama tutkimus-
katsaus.

Toimikauden päätyttyä valtion liikuntaneuvosto on toiminut 99 vuotta opetus- ja kulttuuri- 
ministeriön asiantuntijaelimenä liikuntaa koskevissa kysymyksissä. Seuraavana vuonna liikunta-
neuvosto juhlii 100 vuotista taivaltaan.

Toimintakertomuksessa esitetään liikuntaneuvoston ja sen jaostojen keskeiset suositukset 
toimikaudelta 2015–2019. Lisäksi toimintakertomus kokoaa yhteen liikuntaneuvoston toimi-
kauden keskeiset toimenpiteet.
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1 Valtion liikuntaneuvoston 
toimikauden keskeiset suositukset
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Liikunnan ja liikkumisen poikkihallinnollinen edistäminen

Valtion keskushallinto muodostuu 12 ministeriöstä ja niiden alaisuudessa toimivista virastoista ja laitok-
sista. Käytännössä näiden kaikkien päätöksillä ja toimilla vaikutetaan väestön liikuntaan ja liikkumiseen. 
Valtion liikuntaneuvosto valmisteli toimikaudellaan yhteistyössä eri ministeriöiden kanssa ministeriöi-
den liikunnan ja liikkumisen tuloskortit. Tuloskorteilla lisätään ymmärrystä eri hallinnonalojen toimen-
piteistä ja intresseistä liikkumisen ja liikunnan edistämiseen. 

Liikuntaneuvosto suosittaa ministeriöiden tuloskorttien käyttöä Antti Rinteen hallitusohjelmassa maini-
tun liikkumisohjelman tietopohjana. Tuloskortteja on syytä jatkossa hyödyntää myös valtion liikunta-
neuvoston yhä laaja-alaisemmassa liikunnan arviointitehtävässä.

Kautta aikojen ensimmäinen valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta julkaistiin lokakuussa 2018. 
Selonteon myötä liikunnasta keskusteltiin eduskunnassa sekä valiokunnissa useaan otteeseen. Väestön 
fyysisen aktiivisuuden merkitys koko yhteiskunnan hyvinvoinnille vaatii jatkossakin asian näkyväksi 
tekemistä. Liikunnan ja liikkumisen edistäminen tulee ottaa vakavasti koko valtionhallinnossa ja asiaa 
tulee tarkastella yhä painokkaammin poikkihallinnollisesta lähtökohdasta. Ilmiölähtöinen tarkastelu 
tarjoaa mahdollisuuksia toimenpiteiden ja resurssien poikkihallinnolliseen johtamiseen kokonaisuuksi-
na, hallinnonalalähtöisen siiloutuneen tarkastelun sijaan.

Politiikkatoimien tietoperusteisuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin vahvistaminen

Liikunnan politiikkatoimien tietoperusteisuutta tulee edelleen vahvistaa. Eri väestöryhmiä koskevaa 
liikuntatietoa tulee tuottaa, koota ja analysoida yhä systemaattisemmin.

Politiikkatoimien vaikuttavuuden osoittaminen on ensiarvoisen tärkeää julkisen varainkäytön peruste-
lemiseksi. Liikunnan politiikkatoimien vaikutusten arvioinnissa on edistytty. Esimerkiksi Liikkuva Koulu 
-ohjelmassa seuranta ja arviointi ovat olleet kiinteä osa ohjelmaa. Jatkossa seurannan ja arvioinnin 
tulee olla osa kaikkia liikunnan politiikkatoimia. Valtion liikuntaneuvoston toteuttaman arviointityön 
hyödynnettävyyttä tulee kehittää siten, että arviointien tulokset saadaan systemaattiseen tarkasteluun 
valtionhallinnossa. Arviointitoimintaa kehittämällä voidaan tehdä strategisia valintoja ja kohdentaa 
resurssit suurimman vaikuttavuuden toimenpiteisiin.

Liikkumisvaikutusten arviointi mukaan kaikkeen suunnitteluun ja päätöksentekoon

Nykyisissä hallinnon suunnittelukäytännöissä huomioidaan esimerkiksi päätöksenteon ympäristö- 
vaikutukset. Vastaavaa arviointia tulee tehdä myös väestön fyysisestä aktiivisuudesta, koska kyseessä 
on erittäin merkittävä yhteiskunnallinen haaste. Eri hallinnonalojen suunnittelijoiden ja päätöksen-
tekijöiden tulisi jatkossa arvioida, millaisia vaikutuksia tehtävillä toimenpiteillä on väestön liikkumiseen 
ja fyysiseen aktiivisuuteen. Koska vaikutusarviointeja on olemassa jo lukuisiin ilmiöihin liittyen, olisi 
perusteltua selvittää mahdollisuutta integroida liikkumisvaikutusten arviointi osaksi muita vaikutus-
arviointeja. Tulevalla liikuntaneuvostokaudella tulee harkita arvioinnin toteuttamista siitä, miten hallitus-
ohjelman valinnoissa on arvioitu toimenpiteiden liikkumisvaikutuksia.

Valtion liikuntaneuvoston toimikauden  
keskeiset suositukset1 



8

Liikunnan valtionavustusjärjestelmän kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on menossa valtionavustusjärjestelmän kehitys- ja uudistustyö. Osa-
na kehitystyötä uudistetaan liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustamisen kriteerit. Niin liikuntaa 
edistävien järjestöjen kuin muiden liikunnan avustuskokonaisuuksien tulee avustuspolitiikan ja 
-prosessin osalta noudattaa järjestelmällisyyttä ja läpinäkyvyyttä suhteessa liikuntalaista ja -asetuksesta 
johdettuihin avustuskriteereihin. Liikuntaneuvosto painottaa myös tarvetta yhdenvertaisuus- ja tasa- 
arvoasioiden systemaattiseen huomioimiseen avustuskäsittelyssä.

Valtion liikuntaneuvoston työn vaikutusten ja vaikuttavuuden seuranta 

Valtion liikuntaneuvoston ydintavoitteet toimikaudelle 2015–2019 sekä tehdyt toimenpiteet esitellään 
toimintakertomuksen luvussa 3. Valtion liikuntaneuvosto on nostanut esiin useaan otteeseen tarpeen 
liikuntapolitiikan vaikuttavuuden seurannan ja arvioinnin kehittämistarpeesta. Tämä kehittämistarve 
koskee myös valtion liikuntaneuvoston omaa toimintaa. Jatkossa on tärkeää seurata ja reflektoida yhä 
paremmin liikuntaneuvoston työn vaikutuksia ja vaikuttavuutta.   
 
Liikuntaneuvoston toimikauden 2015–2019 aikana toteutettujen arviointien osalta voidaan todentaa 
ainakin liikuntalääketieteen keskusten, Kunnossa kaiken ikää -ohjelman, soveltavan liikunnan sekä huippu- 
urheilun arviointien johtaneen jatkotoimenpiteisiin. Valtion liikuntaneuvosto on nostanut lausunnois-
saan systemaattisesti esiin tarpeen edistää liikuntaa ja liikkumista entistä poikkihallinnollisemmin. 
Liikuntaneuvosto kirjasi hallitusohjelmatavoitteissaan keväällä 2019 tarpeen poikkihallinnolliselle 
liikkumisohjelmalle. Liikuntaneuvoston työ on todennäköisesti osaltaan vaikuttanut Antti Rinteen 
hallitusohjelman kirjaukseen liikkumisohjelmasta. 
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2 Jaostojen toimikauden 
keskeiset suositukset
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2.1 Ennakointijaosto

Valtion liikuntaneuvoston ennakointijaosto käsitteli toimikaudellaan liikuntakulttuurin nykytilaa ja 
kehittämistarpeita. Jaosto nosti esiin tarpeen käynnistää liikuntakulttuurin systemaattinen ennakointi-
toiminta.

Liikuntakulttuurin ennakointityön keskustelun perustaksi ennakointijaosto tilasi tulevaisuuden tutkija 
Mika Aaltoselta liikuntakulttuurin tulevaisuuden analyysin. Ei vain urheilua - Liikunnan ja urheilun mer-
kitys yhteiskunnan uusiutumisen kannalta -raportti julkaistiin vuonna 2016. Lisäksi jaoston toimi- 
kaudella toteutettiin liikunta- ja nuorisopolitiikan tulevaisuustyö, jossa jäsennettiin toimialojen tärkeim-
mät muutostekijät, luotiin tulevaisuuskuvat sekä rakennettiin jatkuvan ennakoinnin malli. Prosessin 
kokonaisuudesta vastasi Gaia Consulting Oy. Ennakointijaosto osallistui työhön tiiviisti. 

Tulevaisuustyön jatkoksi liikuntaneuvoston ennakointijaosto sekä opetus- ja kulttuuriministeriön lii-
kunnan vastuualue tarkastelivat muutostekijöitä ja tulevaisuuskuvia liikuntapolitiikan viitekehyksessä. 
Lopputuloksena valmistui liikunnan muutostekijäkortti, jossa kuvataan tiiviisti, mitä asioita tulevaisuus-
kuvien perusteella tulisi huomioida liikuntapolitiikassa.

Ennakointijaosto osallistui myös liikuntaneuvoston lausuntojen valmisteluun sekä liikuntaneuvoston 
näkemyksen laatimiseen opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tutkimus-, ennakointi- ja arviointityö-
ryhmälle ministeriön tulevaisuuskatsauksen valmisteluun liittyen.

Keskeiset suositukset:   

• Liikuntapolitiikan systemaattinen ennakointityö 
Tulevaisuuden ennakointi auttaa valmistautumaan mahdollisiin muutoksiin ja tukee tässä hetkessä 
tehtävien päätösten kriittistä tarkastelua. Muutostekijöihin liittyy paljon epävarmuuksia, ja niihin 
tulee suhtautua kriittisesti mutta vakavasti. Tulevaisuuden muutossuuntien huomioiminen liikunta-
politiikassa on tärkeää, jotta toimien kohdentamisella ja painotuksilla voidaan vaikuttaa kehityksen 
suuntaan myönteisesti. Helmikuussa 2019 valmistunutta liikuntapolitiikan ennakointityötä on tär-
keää jatkaa ja kehittää prosessia yhä perusteellisemmaksi ja systemaattisemmaksi. Lisäksi keskeisten 
muutostekijöiden seurantaan liittyvää indikaattoritiedon hyödyntämistä tulee kehittää.  

• Jaostojen ja liikuntaneuvoston työn tiivistäminen sekä yhteistyön kehittäminen OKM:n kanssa 
Asiantuntijuuden vahvistamiseksi valtion liikuntaneuvoston toimintaa tulee kehittää siten, että jaos-
tojen ja neuvoston välistä vuorovaikutusta tiivistetään. Lisäksi asiantuntijuuden saamiseksi parhaa-
seen mahdolliseen käyttöön on tärkeää kehittää yhteistyötä OKM:n liikunnan vastuualueen kanssa. 
Yksi keino yhteistyön edistämiseksi on liikunnan vastuualueen virkahenkilöiden läsnäolo liikunta-
neuvoston ja jaostojen kokouksissa.

• Valtion liikuntaneuvoston rooli liikunnan poikkihallinnollisessa edistämisessä 
Ymmärrys liikunnan ja liikkumisen poikkihallinnollisesta ulottuvuudesta on vahvistunut. Kaikkien mi-
nisteriöiden päätöksillä ja toimilla vaikutetaan väestön liikuntaan ja liikkumiseen. Valtionneuvoston 
kanslia edistää toiminnassaan valtionhallinnon poikkihallinnollisia tehtäviä. Liikkumisen ja liikunnan 
poikkihallinnollisen työotteen vahvistamiseksi tulisi harkita valtion liikuntaneuvoston sijoittamista 
valtioneuvoston kanslian yhteyteen. 

Jaostojen toimikauden keskeiset suositukset2 



11

2.2 Tutkimus- ja arviointijaosto

Tutkimus- ja arviointijaoston tehtävänä oli valtion liikuntaneuvoston arviointitehtävän valmistelu ja 
koordinointi sekä aloitteiden tekeminen ja valmistelu liikuntaneuvostolle ajankohtaisista liikunta-
tieteeseen ja tiedolla johtamiseen liittyvistä asioista. Lisäksi jaoston tehtävänä oli valmistella liikunta-
neuvostolle lausunto liikuntatieteelliseen tutkimukseen ja tiedonvälitykseen sekä liikuntatieteelliseen 
toimintaan myönnettävistä avustuksista sekä liikuntaa koskevan tutkimustiedon hyödyntämisen edistä-
minen liikuntapolitiikan suunnittelussa ja toimenpiteiden arvioinnissa. 

Keskeiset suositukset: 

• Jaoston roolin selkiyttäminen, tehtäväalueen laajentaminen, asiantuntijuuden parempi hyödyntä-
minen sekä arvioinnin systemaattisuuden parantaminen 
Liikuntaneuvosto ja sen jaostot tulee nähdä resurssina liikuntapolitiikan kehittämisessä. Tutkimus- 
ja arviointijaoston asiantuntemusta tulee hyödyntää entistä enemmän liikkumiseen, liikuntaan ja 
urheiluun liittyvien selvitys- ja tutkimushankkeiden suunnittelussa sekä alan arvioinnissa ja sen 
kehittämisessä. Jaoston työpanosta vapautettaisiin laaja-alaisempiin tehtäviin siirtymällä tutkimus-
yhteisöjen arvioinneissa kaksi- tai kolmivuotiskausiin. Arviointitehtävän systemaattisuuden paranta-
miseksi tulee laatia liikuntapolitiikan arviointisuunnitelma ja jatkaa arvioinnin viitekehyksen rakenta-
mista. Arviointien suositusten toimeenpanoon ja seurantaan tulee panostaa entistä enemmän.

• Vuoropuhelun, yhteistyön ja aktiivisuuden lisääminen 
Vuorovaikutusta tulee lisätä niin valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen, OKM:n liikunnan 
vastuualueen kuin alan toimijoiden välillä. Liikuntaneuvostolla ja sen jaostoilla tulee olla selvästi 
aktiivisempi rooli liikkumiseen, liikuntaan ja urheiluun liittyvien aloitteiden tekemisessä ja keskuste-
luiden avaamisessa. Jaoston tulee myös tehdä enemmän toiminta- ja hallintorajat ylittävää yhteis-
työtä. Vuoropuhelun edistämiseksi tulee esimerkiksi järjestää erilaisia seminaareja ja kohtaamisia 
alan toimijoiden kanssa. 

• Kokonaisarviointi liikuntatutkimuksen nykytilasta sekä tutkimuksen resurssien vahvistaminen 
Liikuntatieteen nykytilasta Suomessa tulee laatia kokonaisarviointi. Rahoitusyhteistyötä eri organi-
saatioiden kanssa liikkumiseen ja liikuntaan liittyvän tutkimuksen resurssien vahvistamiseksi tulee 
kehittää. Alan tutkijoita tulee kannustaa entistä enemmän tiederajat ylittävään yhteistyöhön, jotta 
liikkumisen ja liikunnan kysymyksiä saadaan entistä enemmän myös osaksi muiden tieteenalojen 
tutkimuksia.

• Tiedon välittämisen ja tiedolla johtamisen kehittäminen 
Liikkumiseen, liikuntaan ja urheiluun liittyvän tiedon kokoamiseen ja välittämiseen tulee kiinnittää 
entistä enemmän huomiota. Tarvitaan lisää tutkimusten yhteenvetoja, analyyseja ja seurantaa sekä 
tulosten viestintää ”kansantajuisesti”. Myös olemassa olevien tietoaukkojen tunnistamista täytyy 
kehittää. Liikuntaneuvoston ja sen jaostojen tulee olla mukana kehittämässä rakenteita, jotka autta-
vat tiedon laaja-alaista ja poikkihallinnollista leviämistä sekä tiedon ja päätöksenteon välisen vuoro-
vaikutuksen lisääntymistä.
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2.3 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto

Valtion liikuntaneuvoston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto käsitteli toimikaudellaan liikunnan ja 
urheilun keskeisiä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiä moniulotteisesti. Liikuntalaki (2015) linjaa 
yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon lain tavoitteen toteuttamisen lähtökohdiksi. Liikunta-
neuvoston arvioinneissa on osoitettu liikuntalain kirjauksien osaltaan vauhdittaneen yhdenvertaisuus- 
ja tasa-arvotyötä yleisellä tasolla. Yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki tukevat erinomaisesti liikuntalain 
tavoitteita liikunnan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. Kasvaneesta yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvotietoisuudesta ja kehitysaskeleista huolimatta haasteita on edelleen liikuntakulttuurin eri 
osa-alueilla. 

Keskeiset suositukset:

• Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa liikuntakulttuurissa on syytä jatkossakin edistää kaksoisstrategian 
avulla  
Kaksoisstrategialla tarkoitetaan erityistä tukea liikkumiseensa tarvitsevien henkilöiden erillistä tarkaste-
lua ja kohdennettuja toimenpiteitä sekä yhdenvertaisuuden  ja tasa-arvon valtavirtaistamista kaikessa 
liikuntaa koskevassa valmistelussa ja päätöksenteossa. Erilliset, erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden 
kohdennetut toimenpiteet ovat tietyissä kohdin perusteltuja. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon valta-
virtaistamisen tulee kuitenkin olla kaiken valmistelun ja päätöksenteon peruslähtökohta. Valtavirtais-
tamisen keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa, miten opitaan tunnistamaan liikuntaa estävät raken-
teet, huomioimaan erilaiset tarpeet toimenpiteissä, katsomaan asiaa pitkäjänteisesti ja ymmärtämään 
monenlaista erilaisuutta. Nämä kysymykset tulee integroida yhä vahvemmin osaksi kaikkea liikunta-
poliittista keskustelua. 

• Tietopohjan kehittäminen 
Tutkittu tieto luo perustan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tuloksekkaalle edistämiselle sekä vai-
kuttavuuden arvioinnille. Erilaisissa tiedonkeruissa, tieteellisissä tutkimuksissa sekä hankkeiden 
seurannassa ja arvioinnissa sukupuolen mukaan eritelty tieto on nykyään perusolettamus. Toisaalta 
esimerkiksi toimintarajoitteisten henkilöiden osalta tietopohja on vähäinen. Sipilän hallitusohjelman 
kärkihanke Liikkuva koulu -ohjelma on erinomainen esimerkki siitä, miten tasa-arvonäkökulma on 
sisällytetty ohjelman tietotuotantoon. Vastaavaa toimintatapaa on tarkoituksenmukaista laajentaa 
koskemaan myös yhdenvertaisuuskysymyksiä. Tietopohjan kehittäminen vaatii myös tietotuotantoon 
liittyvien haasteiden ratkaisemista, kuten miten mahdollistetaan tutkimuksen teko ja varmistetaan 
samalla nykyiset tietosuojan ja yksityisyyden suojan vaatimukset.

• Liikuntajärjestöjen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun kehittäminen 
Liikuntalain mukaan liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan 
huomioon muun muassa se, miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Kaikilta valtion- 
avustusta hakevilta liikuntajärjestöiltä on jo muutaman vuoden ajan edellytetty yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvosuunnitelmaa. Ansiokas suunnitelma on voinut korottaa järjestön yleisavustusta. Suun-
nitelmien tehokas toimeenpano ja edelleen kehittäminen on liikuntajärjestöjen ajankohtainen 
kehittämiskohde. Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa ja arvioi yhdessä Suomen Olympiakomitean 
kanssa suunnitelmien toimeenpanoa. 

• Liikkumis- ja toimintaesteisten liikunnan edistäminen 
Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö ovat ratkaisevassa asemassa liikkumis- ja toiminta- 
esteisten henkilöiden liikuntaan liittyvissä kysymyksissä. Valtion liikuntaneuvosto toteutti soveltavaa 
liikuntaa koskevan arvioinnin (VLN 2018:2 Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistä-
jänä) ja lisäksi Liikuntatieteellisen Seuran soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmä teki  
suositukset soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun kehittämiseksi 2019–2022. Suosituksia varten 
kuultiin yli 140 alan toimijaa. Suosituksia tulee viedä eteenpäin eri tahoilla. Liikuntaneuvosto toteutti 
toimikaudellaan myös huippu-urheilun arvioinnin, jonka kehittämisehdotuksia paralympiaurheiluun 
liittyen on jatkossa vietävä eteenpäin.
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3 Valtion liikuntaneuvoston 
toimenpiteet 2015–2019
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Valtion liikuntaneuvoston jäsenet 
Puheenjohtaja varajäsen 
rehtori Tapio Korjus  yliopistonlehtori emerita Anneli Pönkkö 
 
Varapuheenjohtajat varajäsenet 
kansanedustaja Timo Heinonen  kansanedustaja Saara-Sofia Sirén  
 (eronnut 22.8.2017–31.8.2018) 
filosofian tohtori Anne Snellman (5.2.2018 alkaen)* toimittaja Jari Porttila

Jäsenet varajäsenet 
koulutussuunnittelija Suvi Helanen  YTM Anne Kettunen 
koordinaattori, valmentaja Timo Virolainen  liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Petteri Salmijärvi 
kansanedustaja Sari Multala  kansanedustaja Arto Satonen 
kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo  kansanedustaja Kalle Jokinen 
valmentaja Ismo Läntinen (31.1.2019 asti)  varatuomari Taisto Miettinen 
kansanedustaja Ville Skinnari  projektipäällikkö, liikuntaneuvos Tuija Pohjola 
yliopistotutkija Elina Sillanpää Anna Kylmänen (11.12.2016 asti) 
                                                                                              tutkija Maria Ohisalo (12.12.2016 alkaen) 
kansanedustaja Kari Uotila  toiminnanjohtaja Jussi Saramo 
pääsihteeri Christel Björkstrand  kansanedustaja Joakim Strand 
kansanedustaja Ritva Elomaa (vpj. 4.2.2018 asti)  kansanedustaja Veera Ruoho 
kansanedustaja Hanna Kosonen (7.9.2017 asti) 
kansanedustaja Tiina Elovaara (18.10.2017–4.2.2018)**

*Snellman nimitettiin Elovaaran tilalle. Samalla Snellman nimitettiin varapuheenjohtajaksi ja Elomaa siirtyi varapuheenjohtajasta 
jäseneksi. Porttila siirtyi varajäsenestä varapuheenjohtajan varajäseneksi. Ruoho siirtyi varapuheenjohtajan varajäsenestä vara- 
jäseneksi.  

**Elovaara nimitettiin Kososen tilalle jäseneksi. Porttila toimi kummankin varajäsenenä.   

Valtion liikuntaneuvoston toimenpiteet 2015–20193 
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Tutkimus- ja arviointijaoston jäsenet

Puheenjohtaja 
kansanedustaja Sari Multala

Varapuheenjohtaja 
yliopistotutkija Elina Sillanpää

Jäsenet 
professori Hannu Itkonen 
pääsihteeri Sakari Karjalainen 
tiedejohtaja Raija Laukkanen 
professori Vuokko Niiranen 
yliopistonlehtori emerita Anneli Pönkkö 
professori Jari Stenvall 
johtava asiantuntija Timo Ståhl

Opetus- ja kulttuuriministeriön  
tutkimusasiantuntija 
neuvotteleva virkamies Ilkka Turunen

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston 
jäsenet

Puheenjohtaja 
kansanedustaja Hanna Kosonen (7.9.2017 asti) 
koulutussuunnittelija  Suvi Helanen (8.9.2017 
alkaen)

Varapuheenjohtaja 
pääjohtaja Petri Pohjonen

Jäsenet 
pääsihteeri Satu Alanen 
professori Pasi Koski 
valmentaja Ismo Läntinen (31.1.2019 asti) 
sosionomi, kaupunginvaltuutettu Minna Minkkinen 
kehitysyhteistyökoordinaattori Mina Mojtahedi 
analyytikko Jussi Pyykkönen 
pääsihteeri Hilkka Pöyhönen

Ennakointijaoston jäsenet

Puheenjohtaja 
kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo

Varapuheenjohtaja 
toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister 

Jäsenet 
tutkimusjohtaja Mika Aaltonen 
yrittäjä Mikko Ampuja 
urheilumanageri Harri Halme 
asiantuntija Mikaela Ingberg 
yrittäjä Teemu Japisson 
johtava asiantuntija Sari Rautio 
pääsihteeri Tiina Kivisaari (1.10.2016 asti)

Kuntaliiton pysyvä asiantuntijajäsen 
liikuntaneuvos Tuija Pohjola

Liikuntaneuvoston sihteeristö

Pääsihteeri  
Minna Paajanen (2.4.2018 asti) 
Minttu Korsberg (3.4.2018 alkaen) 
 
Suunnittelijat 
Toni Piispanen 
Tiina Ahtiainen (1.2.2017 asti) 
Jari Kanerva (2.2.2017–31.7.2017) 
Minttu Korsberg (1.12.2018–2.4.2018) 
Saku Rikala (22.10.2018 alkaen)
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Strategiset tavoitteet 

Valtion liikuntaneuvoston 2015–2019 toimikauden strategiset tavoitteet:

Valtion liikuntaneuvoston (VLN) tehtävänä on käsitellä liikunnan kannalta laajakantoisia ja periaat-
teellisesti tärkeitä asioita. VLN seuraa valtionhallinnon kaikkien toimialojen linjauksia, toimenpiteitä 
ja resursointia, joilla on vaikutusta liikunnan ja urheilun edistämiseen. Tavoitteena on toimenpiteiden 
tuloksellisuuden, vaikutusten ja vaikuttavuuden kattava arviointi. Liikunnan ja urheilun kokonaiskuvaa 
kirkastamalla vahvistetaan liikunnan ja urheilun painoarvoa yhteiskunnassa ja ihmisten elämässä. Neu-
vosto edesauttaa liikunnan ja urheilun tietoperustan vahvistamista ja hyödyntämistä ja on aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa yhteiskunnan toimijoihin. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo huomioidaan liikunta-
neuvoston toiminnassa lähtökohtina.

Ydintavoitteet:

 1)  Liikunnan ja urheilun painoarvo yhteiskunnallisessa päätöksenteossa vahvistuu. 
2)  Liikunnan ja urheilun päätöksenteko pohjautuu relevanttiin ja monipuoliseen tietoon. 
3)  Valtionavustusten haku-, ohjaus- ja jakoprosessit ovat läpinäkyvät ja avustuspolitiikan  
 vaikuttavuus lisääntyy. 
4)  Liikunta- ja urheilukulttuuri on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen.

Keskeiset toimenpiteet ja tulokset

Toimenpiteet numeroina 

40  valtion liikuntaneuvoston kokousta 
32  tutkimus- ja arviointijaoston kokousta 
22  yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston kokousta 
19  ennakointijaoston kokousta 
40  lakisääteistä lausuntoa 
24  muuta lausuntoa, kannanottoa ja aloitetta 
11  ministerikuulemista 
9  arviointia liikuntapoliittisten toimenpiteiden vaikutuksista 
4  kansallista liikuntafoorumia 
21  julkaisua omassa julkaisusarjassa 
36 000  kävijää verkkosivuilla 
128 000  verkkosivun katselukertaa 
525  mediaosumaa (valtion liikuntaneuvosto) 

Asiantuntijatyö: tapahtumat, kuulemiset eduskunnan valiokunnissa, yhteiskokoukset 
sivistysvaliokunnan kanssa, puheet, alustukset, kolumnit, blogit 
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Valtion liikuntaneuvoston julkaisusarjassa ilmestyneet julkaisut

Valtion liikuntaneuvoston julkaisusarjassa julkaistaan liikuntaneuvoston arvioinnit, selvitykset, raportit, 
tutkimukset sekä muut julkaisut. Julkaisusarjassa ilmeistyi toimikaudella 2015–2019 seuraavat julkaisut:

VLN 2019:7  Valtion liikuntaneuvoston toimintakertomus 2015–2019

VLN 2019:6  Liikunnan ja liikkumisen edistäminen valtionhallinnossa – Ministeriöiden tuloskortit

VLN 2019:5  Takuulla liikuntaa. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018 erillisnäyte

VLN 2019:4  Liikkuva koulu -ohjelman kärkihankekauden 2015–2018 ulkoinen arviointi

VLN 2019:3  Liikunnan edistämisaktiivisuus Liikkuva koulu -ohjelman kouluissa ja oppilaiden  
  liikuntakäyttäytyminen

VLN 2019:2  Oikeus liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018.

VLN 2019:1  Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018

VLN 2018:6  Tutkimuskatsaus liikuntapoliittisen selonteon tausta-aineistoksi

VLN 2018:5  Kunnossa kaiken ikää -ohjelman arviointi

VLN 2018:4  Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä -selvityksen  
  taustamateriaali

VLN 2018:3  Soveltavan liikunnan tilanne kunnissa 2017

VLN 2018:2  Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä

VLN 2018:1  Selvitys valtionhallinnon toimenpiteistä lasten ja nuorten harrastustoiminnan  
  edistämiseksi

VLN 2017:1  Menestyksen polulla. Huippu-urheilun ulkoinen arviointi.

VLN 2016:4  Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016

VLN 2016:3  Liikuntalääketieteen yhteiskunnallisen merkityksen ja liikuntalääketieteen keskusten  
  toiminnan arviointi (2006–2016)

VLN 2016:2  Ei vain urheilua. Liikunnan ja urheilun merkitys yhteiskunnan uudistumisen kannalta

VLN 2016:1  Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö valtion liikuntapolitiikassa

VLN 2015:6  Gymnaestrada 2015 Helsinki -tapahtumatutkimus

VLN 2015:5  Asiantuntijalausunto Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio, Valo ry:n  
  toiminnasta valtionavustuspolitiikan näkökulmasta

VLN 2015:4  Valtionhallinto liikunnan edistäjänä    

Arvioinnit 

Valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on arvioida valtion valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia 
liikunnan alueella. Arviointitehtävään liittyen liikuntaneuvosto julkaisi toimikaudellaan seuraavat 
arvioinnit: 

18.6.2019 Liikunta ja liikkuminen valtionhallinnossa – Ministeriöiden tuloskortit (VLN 2019:6)

25.4.2019  Liikkuva koulu -ohjelman kärkihankekauden 2015–2018 ulkoinen arviointi  
 (VLN 2019:4)

14.9.2018  Kunnossa kaiken ikää -ohjelman arviointi (VLN 2018:5)

20.8.2018  Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä -selvityksen  
 taustamateriaali (VLN 2018:4)

17.5.2018  Soveltavan liikunnan tilanne kunnissa 2017 (VLN 2018:3)
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18.4.2018  Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä (VLN 2018:2)

26.1.2018  Selvitys valtionhallinnon toimenpiteistä lasten ja nuorten harrastustoiminnan  
 edistämiseksi (VLN 2018:1)

12.1.2017  Menestyksen polulla. Huippu-urheilun ulkoinen arviointi (VLN 2017:1) 
 (17.4.2018 VLN, KIHU ja OKM järjestivät arvioinnin seurantapäivän)

9.11.2016  Liikuntalääketieteen yhteiskunnallisen merkityksen ja liikuntalääketieteen keskusten  
 toiminnan arviointi (2006–2016) (VLN 2016:3)

Ministerikuulemiset

Valtion liikuntaneuvoston tavoitteena oli kasvattaa liikunnan ja urheilun painoarvoa yhteiskunnallisessa 
päätöksenteossa. Yhtenä toimenpiteenä liikuntaneuvosto kutsui kokouksiinsa ministereitä kuultavaksi 
ja keskustelemaan. 

19.1.2016  Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

9.3.2016 Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula

28.9.2016  Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila

19.10.2016  Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

23.11.2016  Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

24.5.2017  Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

6.9.2017  Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho

29.11.2017  Elinkeinoministeri Mika Lintilä

28.2.2018  Työministeri Jari Lindström

25.4.2018  Pääministeri Juha Sipilä

14.11.2018  Valtiovarainministeri Petteri Orpo

Lakisääteiset lausunnot

Liikunta-asetuksen (550/2015) mukaan valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on antaa lausunto valtion 
talousarvioon otettavista liikuntamäärärahoista, opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta- ja talous-
suunnitelmasta liikunnan toimialan osalta, liikuntaa edistävien järjestöjen valtionapukelpoisuudesta, 
liikuntaa edistävien järjestöjen toiminta-avustuksista, liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitus-
suunnitelmasta ja perustamiskustannuksiin myönnettävistä avustuksista sekä liikuntatieteelliseen tutki-
mukseen, tiedonvälitykseen ja liikuntatieteelliseen toimintaan myönnettävistä avustuksista.

• Tutkimus- ja arviointijaoston sisällöllinen näkemys liikuntatieteellisten ja tiedonvälitysyhteisöjen 
hakemuksista 
5.2.2016, 20.12.2016, 11.1.2018, 3.12.2018 

• Valtion liikuntaneuvoston lausunto tutkimus- ja tiedonvälitysyhteisöjen avustuksista 
19.2.2016, 11.1.2017, 31.1.2018, 13.12.2018

• Tutkimus- ja arviointijaoston liikuntapoliittisen relevanssin arviointi uusista liikuntatieteellisistä 
tutkimusprojekteista 
16.3.2016, 1.2.2017, 14.2.2018, 19.3.2019

• Valtion liikuntaneuvoston lausunto liikuntatieteellisiin uusiin tutkimusprojekteihin 
myönnettävistä avustuksista  
6.4.2016, 2.3.2017, 28.2.2018, 11.4.2019 

• Lausunto valtion talousarviosta 
13.11.2015, 19.10.2016, 25.10.2017, 11.10.2018
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• Lausunto julkisen talouden suunnitelmasta (ent. opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta- ja 
taloussuunnitelma) 
17.5.2016, 24.5.2017, 15.6.2018, 12.6.2019

• Lausunto liikunnan koulutuskeskusten liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen 
perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmasta 
21.10.2015, 19.10.2016, 25.10.2017, 14.11.2018

• Lausunto liikuntapaikkarakentamisen valtakunnallisesta rahoitussuunnitelmasta 
25.11.2015, 23.11.2016, 29.11.2017, 14.11.2018 

• Lausunto liikuntaa edistävien järjestöjen valtionapukelpoisuudesta 
19.2.2016, 11.1.2017, 31.1.2018, 30.1.2019

• Lausunto liikuntaa edistävien järjestöjen toiminta-avustuksista 
9.3.2016, 21.2.2017, 31.1.2018, 30.1.2019

• Lausunto liikunnan koulutuskeskusten liikuntapaikkojen ja vapaa-aikatilojen perustamishankkeiden 
valtionavustuksista 
9.3.2016, 19.4.2017, 28.2.2018, 27.2.2019 

• Lausunto liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin myönnettävistä valtionavustuksista 
6.4.2016, 19.4.2017, 25.4.2018, 8.4.2019  

Muut lausunnot, kannanotot ja aloitteet

Valtion liikuntaneuvoston tavoitteena oli vaikuttaa lausunnoilla eri toimialojen säädösvalmisteluun 
ja strategisiin linjauksiin fyysisen aktiivisuuden, ohjatun liikunnan sekä kilpa- ja huippu-urheilun 
näkökulmista. Toimikaudella 2015–2019 liikuntaneuvosto julkaisi seuraavat kannanotot ja lausunnot:

30.11.2015  Lausunto nuorisolain uudistamisesta

19.2.2016  Terveyden edistämisen kannustimet ja työnjaot kuntoon sote-uudistuksessa

11.4.2016  Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien 
 lakien muuttamisesta

30.5.2016  Tutkimus- ja arviointijaoston näkemys liikuntatieteellisten ja tiedonvälitysyhteisöjen   
 tavoiteohjausmenettelyn kehittämiseksi

9.6.2016  Lausunto Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 -linjauksiin

5.9.2016  Lausunto varhaiskasvatussuunnitelman perusteista

19.10.2016  Lausunto liikuntaa edistävien järjestöjen avustuspolitiikan kehittämiseksi

11.11.2016  Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja 
 sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi

19.12.2016  Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta

6.3.2017  Liikunnalla ja urheilulla terveyttä, hyvinvointia ja elinvoimaisuutta kuntaan

25.5.2017  Lausunto huippu-urheilun ulkoisesta arvioinnista

28.6.2017  Lausunto vammaispalvelulaista

7.7.2017  Lausunto luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi 
 (VANUPO) 2017–2019

22.9.2017  Lausunto WHO:n luonnoksesta Global actionplan on physical activity

31.1.2018  Lausunto kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmasta

31.1.2018  Lausunto: YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimus – luonnos 
 kansalliseksi toimintaohjelmaksi

28.2.2018  Lausunto hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslaiksi, eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 sekä luonnoksesta varhaiskasvatusasetukseksi

26.3.2018  VLN:n näkemyksiä OKM:n tulevaisuuskatsauksen valmisteluun
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20.6.2018  Lausunto soveltavan liikunnan arvioinnista

16.8.2018  Lausunto: kuuleminen kesäaikasäännöksistä

12.10.2018  Lausunto Kunnossa kaiken ikää -ohjelman arvioinnista

8.11.2018  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ylimääräisistä 
 urheilijaeläkkeistä annetun lain muuttamiseksi

28.1.2019  Lausunto: Kansallinen ilmansuojeluohjelma 2030

30.1.2019  Lausunto: Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta

15.4.2019  Liikuntaneuvoston hallitusohjelmatavoite: Poikkihallinnollisesti toteutettu ja  
 resursoitu liikkumisohjelma

Tapahtumat

Kansallinen liikuntafoorumi on liikuntakulttuuria laaja-alaisesti yhteiskunnassa käsittelevä ja eri toimija- 
tahot yhteen kokoava keskustelu- ja vuorovaikutusareena. Sen tavoitteena on vahvistaa liikunta- ja 
urheiluasioiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja painoarvoa. Valtion liikuntaneuvosto toimii Kansal-
lisen liikuntafoorumin vastuullisena järjestäjänä kumppaneinaan opetus- ja kulttuuriministeriö, Yleis-
radio Oy, Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea ja Veikkaus. Vuosittain tilaisuudelle 
valitaan paikallinen järjestelykumppani.

Kansallinen liikuntafoorumi järjestettiin seuraavasti:

28.–29.9.2015  Kansallinen liikuntafoorumi, Tampere (220 osallistujaa)

3.–4.10.2016  Kansallinen liikuntafoorumi, Turku (220 osallistujaa)

30.–31.10.2017  Kansallinen liikuntafoorumi, Lahti (330 osallistujaa)

29.–30.10.2018  Kansallinen liikuntafoorumi, Seinäjoki (240 osallistujaa)

Kansallisen liikuntafoorumin lisäksi valtion liikuntaneuvosto järjesti vuosittain useita tapahtumia ja 
tilaisuuksia muun muassa arviointiraporttien ja tutkimusten julkaisuihin liittyen.

Asiantuntijatyö

Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen jäsenet sekä sihteeristö toimivat asiantuntijoina liikunnan ja 
urheilun verkostoissa ja kehittämisryhmissä:

2015–2019  Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan ohjausryhmä (S. Helanen, E. Sillanpää,  
 M. Paajanen, M. Korsberg 12/2018 alk.)

2015–2016  Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa -työryhmä (T. Korjus, M. Paajanen)

2016  Valtakunnallinen vammaisneuvosto (T. Piispanen)

2016–2017  Kuntoutuslainsäädännön uudistamiskomitea (T. Piispanen)

2016–2017  Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus mieleiseen harrastukseen -työryhmä  
 (K. Uotila)

2016–2017  Liikunnan rahoitus- ja ohjauspolitiikkaa uudistanut työryhmä (T. Korjus, V. Skinnari,  
 R. Elomaa, M. Paajanen)

2016–2017  OKM:n esiselvitys valtionavustusten digitalisoinnista (M. Paajanen)

2017–2019  Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta (T. Piispanen)

19.2.2016  Yhteiskokous eduskunnan sivistysvaliokunnan kanssa

17.5.2016  Yhteiskokous Nuorisoasiainneuvottelukunnan kanssa

14.12.2017  Yhteiskokous Nuorisoasiainneuvottelukunnan kanssa
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30.1.2019  Yhteiskokous eduskunnan sivistysvaliokunnan kanssa

2018–  Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman työjaosto (M. Korsberg)

2018–2019  Harrastamisen strategia -työryhmä (M. Korsberg)

Tiedolla johtamisen edistäminen

Valtion liikuntaneuvoston tavoitteena oli edistää liikunnan ja urheilun päätöksenteon pohjautumista 
relevanttiin ja monipuoliseen tietoon. Liikuntaneuvoston työn perustana on kokonaisvaltainen tieto-
perusteisuus. Liikunnan tiedolla johtamista edistettiin seuraavilla toimenpiteillä:

• Lasten ja nuorten liikunnan tietokanta, liikuntaindikaattorit.fi, rakennettiin ja julkaistiin 30.10.2018 
yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, CSC:n, LIKES-tutkimuskeskuksen, Jyväskylän yliopiston, 
THL:n ja UKK-instituutin kanssa.

• Tiedolla johtamisen suunta-asiakirja toteutettiin yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. 
Asiakirja julkaistiin 8.1.2019.

Omat tiedonkeruut:

• Valtion liikuntaneuvosto vastasi Move!-mittausten kansallisesta tiedonkeruusta sekä mittaustulosten 
koulu-, kunta-, alue- ja valtakunnan tason hyödyntämisen edistämisestä. Tiedonkeruuseen syötetty-
jen mittaustulosten määrä:  

2016: 38 785 (5.-luokkalaiset) ja 5 473 (8.-luokkalaiset) 
2017: 48 715 (5.-luokkalaiset) ja 9 321 (8.-luokkalaiset) 
2018: 46 370 (5.-luokkalaiset) ja 46 762 (8.-luokkalaiset)

• Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus käsittelee 7–29-vuotiaiden vapaa-aikaa. Tutkimuksen toteut-
tivat yhteistyössä valtion liikuntaneuvosto, valtion nuorisoneuvosto ja Nuorisotutkimusverkosto. 
Liikuntakysymyksiä sisältävä vapaa-aikatutkimus toteutettiin vuosina 2016 sekä 2018. Vuoden 2018 
vapaa-aikatutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa myös toimintarajoitteisten lasten ja nuor-
ten liikuntaa. 

Osallistuminen asiantuntijoina muiden toimijoiden tiedonkeruiden kehittämiseen:

• TEAviisari (THL)

• Kouluterveyskysely (THL)

• Kunnon Kartta (UKK-instituutti)

• Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) 2016 ja 2018 (Jyväskylän yliopisto ja 
UKK-instituutti)

• Tuloskortti 2018 – lasten ja nuorten liikunta Suomessa (LIKES-tutkimuskeskus)

Osallistuminen asiantuntijoina muihin tiedolla johtamisen tehtäviin:

• 2017–  OKM:n tutkimus-, arviointi- ja ennakointityöryhmä (M. Paajanen/M. Korsberg)

• 2017–  Liikkuva koulu -ohjelman toteutusta tukeva lasten liikuntatutkimus -jaosto  
 (pj. M. Paajanen/M. Korsberg)

• 2017–  Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman seuranta- ja arviointiryhmä  
 (pj. M. Paajanen/M. Korsberg)

• 2016–  Soveltavan liikunnan tutkimus- ja koulutustyöryhmä (pj. T. Piispanen)

• 2017–  OKM:n toiminnallinen tasa-arvotyöryhmä (T. Piispanen)

• 2018–  OKM:n CAF-laadunarviointiryhmä (M. Korsberg)

• 2018–  OKM:n strategiaryhmä (M. Korsberg)
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Muut toimenpiteet:

• Liikunta- ja nuorisopolitiikan ennakointityö sekä liikunnan muutostekijäkortti

• Ministeriöiden tuloskortit liikunnasta ja liikkumisesta

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo huomioitiin läpileikkaavana lähtökohtana kaikessa valtion liikuntaneuvos-
ton toiminnassa: arvioinneissa, lausunnoissa, aloitteissa, tietoperustan kehittämisessä ja vaikuttamises-
sa. Yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä toimenpiteitä olivat:

• Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö valtion liikuntapolitiikassa -taustaselvitys (VLN 2016:1)

• Arviointikokonaisuus soveltavasta liikunnasta:

• Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä (VLN 2018:2)

• Soveltavan liikunnan tilanne kunnissa 2017 (VLN 2018:3)

• Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä -selvityksen taustamateriaali (VLN 
2018:4)

• Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvonäkökulman sisällyttäminen määrärahalausuntoihin

• Kehittämisesitykset valtionavustus- ja ohjauspolitiikkaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon osalta 
mm. liikuntajärjestöjen yhdenvertaisuussuunnitelmien osalta

• Tietoperustan kehittäminen: yhdenvertaisuutta käsittelevät kysymykset toimintakykyä ja liikunta-
käyttäytymistä mittaaviin seurantatutkimuksiin (WHO-koululais- ja LIITU-tutkimukset, Move!-mit-
taukset). Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksessa vuonna 2018 ensimmäistä kertaa erityisotos 
vammaisista lapsista ja nuorista. 

Vaikuttaminen ja vuorovaikutus:

• 2015–2016  Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa -työryhmä (T. Korjus, M. Paajanen)

• 2016  Valtakunnallinen vammaisneuvosto (T. Piispanen)

• 2016–2017  Kuntoutuslainsäädännön uudistamiskomitea (T. Piispanen)

• 2016–2017  Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus mieleiseen harrastukseen -työryhmä  
 (K. Uotila)

• 2016–2019  Kuntien soveltavan liikunnan neuvottelukunta (T. Piispanen)

• 2017–2019  Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta (T. Piispanen)

• 2018/2–4  Sote- ja maakuntauudistuksen henkilökohtainen budjetointi -työryhmä (T. Piispanen)

• 2018–2019  Harrastamisen strategia -työryhmä (M. Korsberg)




