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Lähtökohdat 

• Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen liikunta-

aktiivisuus, liiallinen istuminen.  

• Liikunnan peruspalveluluonteen vahvistaminen työryhmän 

tavoitteiden mukaisesti 

• Liikunnan ja urheilun kentän muutos; harrastustoiminnan ohella 

lisääntynyt omatoiminen liikunta; valtion rahoituksen suuntaaminen 

mahdollisimman monen hyväksi 

• Valtion liikuntaneuvoston tehtävien suuntaaminen yhä enemmän 

koko valtionhallinnon liikuntapolitiikan arviointiin 

• Edelleen puitelaki, jossa säädetään vastuunjaosta eri toimijoiden 

kesken sekä valtionavustusten perusteista. Avustukset rahoitetaan 

myös jatkossa veikkausvoittovaroista. 



Muutokset 

• Ovat pääosin täsmennyksiä, päivityksiä, rakenteen selkeyttämistä, 

myös konkreettisia muutoksia 

• Muutokset tulevat esiin seuraavissa pykälissä: 

• 2 § Lain tavoite  

• 3 § Määritelmät (uusi pykälä) 

• 5 § Kunnan vastuu (uusi pykälä) 

• 6 § Valtion liikuntaneuvosto 

• 10 § Liikuntaa edistävän järjestön valtionapukelpoisuus (uusi pykälä) 

• 11 § Muutoksenhaku (uusi pykälä) 

• 12 § Valtionavustuksen myöntäminen liikuntaa edistävälle järjestölle 



 Liikuntalain rakenne 

1 luku       

Yleiset säännökset       

 

 1 § Soveltamisala    

 2 § Lain tavoite     

 3 § Määritelmät     

 4 § Valtion vastuu 

 5 § Kunnan vastuu 

 6 §Valtion liikuntaneuvosto 

 7 § Alueellinen liikuntaneuvosto 

 

 

 

 



Liikuntalain rakenne 
2 luku  

Valtionrahoitus 

 8 § Valtionosuus kunnan liikuntatoimintaan 

 9 § Rahoitus liikunnan aluehallinnon toimintaan 

 10 § Liikuntaa edistävän järjestön valtionapukelpoisuus 

 11 § Liikuntaa edistävän järjestön valtionapukelpoisuuden     

                     peruuttaminen 

 12 § Valtionavustuksen myöntäminen liikuntaa edistävälle 

                     järjestölle 

 13 § Liikuntapaikkojen valtionavustukset  

 14 § Valtionavustukset muihin liikuntaa edistäviin tarkoituksiin 

 15 § Valtionapuviranomainen 

 

 

 



Esitys liikuntalain 1 luvuksi 

1 luku 

Yleiset säännökset  

 

1 § Lain soveltamisala      (uusi pykälä) 

Tässä laissa säädetään liikunnan ja urheilun edistämisestä sekä 

valtionhallinnon ja kunnan vastuusta ja yhteistyöstä, valtion 

hallintoelimistä ja valtionrahoituksesta liikunnan toimialalla. 

 

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, noudatetaan Suomea sitovia 

kansainvälisiä velvoitteita.  

 



2 § Lain tavoite  

 
Tämän lain tavoitteena on edistää:  

  1)      eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa  

          liikuntaa;  

 2)      väestön hyvinvointia ja terveyttä;   

 3)      fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista;  

 4)      lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä;  

 5)      liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta;  

 6)      huippu-urheilua;  

 7)      liikunnan ja urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita;    

          sekä 

 8)      eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa. 

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, 

yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat samoin kuin 

ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys. 

 



             3 § Määritelmät     (uusi pykälä) 

 
Tässä laissa tarkoitetaan: 

 1)      liikunnalla kaikkea omatoimista ja järjestettyä liikunta- ja  

  urheilutoimintaa paitsi huippu-urheilua; 

 

 2)      huippu-urheilulla kansallisesti merkittävää sekä   

  kansainväliseen menestykseen tähtäävää   

  tavoitteellista urheilutoimintaa sekä 

 

 3)      terveyttä ja hyvinvointia edistävällä liikunnalla elämänkulun 

  eri vaiheissa tapahtuvaa kaikkea fyysistä aktiivisuutta,  

  jonka tavoitteena on terveyden ja toimintakyvyn   

  ylläpitäminen ja parantaminen. 

 



 

4 § Valtion vastuu (uusi pykälä)  

 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, 

yhteensovittamisesta ja kehittämisestä sekä liikunnan yleisten 

edellytysten luomisesta valtionhallinnossa.  

 

Liikunnan aluehallinnon tehtävistä vastaavat aluehallintovirastot. 

Tehtävistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.  

 

Valtion tulee tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä 

kuntien, kansalaisjärjestöjen ja muiden liikunta-alan toimijoiden kanssa. 

 



 

      5 § Kunnan vastuu (uusi pykälä)         (1)  

  

Yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien 

tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle:  

 

 1)      järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia 

          edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen;  

 2)      tukemalla kansalaistoiminta mukaan lukien seuratoimintaa; 

          sekä 

 3)      rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. 

 

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien toteuttaminen kunnassa 

tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä sekä kehittämällä paikallista, 

kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä sekä huolehtimalla tarvittaessa 

muista paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivista toimintamuodoista.  

 



5 § Kunnan vastuu    (jatkuu) 

Kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä 

päätöksissä osana kuntalain (365/1995) 27 §:ssä säädettyä kunnan 

velvollisuutta huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamis-

mahdollisuuksista. 

 

Kunnan tulee arvioida asukkaittensa liikunta-aktiivisuutta osana 

terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:ssä tarkoitettua terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämistä. 

 

Kunnan hoitaessa 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä kunta ei toimi 

kilpailutilanteessa markkinoilla, ellei niitä toteuteta liiketoiminnallisin 

tavoittein ja perustein. 



13 §Liikuntapaikkojen valtionavustukset 

Valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha avustusten 

myöntämiseksi liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen 

perustamishankkeisiin. Liikuntapaikkojen valtionavustuksia myönnetään 

laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen 

rakentamiseen, hankkimiseen, perusparannukseen ja näihin liittyvään 

varustamiseen. Lisäksi avustusta voidaan myöntää erityisestä syystä 

muuhun liikuntapaikkarakentamiseen. 

Avustusta myönnetään kunnalle tai kuntayhtymälle taikka niiden 

määräämisvallassa olevalle yhteisölle. Avustusta voidaan myöntää myös 

muille yhteisöille, jos avustaminen on tarpeen tämän lain tavoitteiden 

toteuttamiseksi. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista valtionavustuksista säädetään 

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa. 



Lakiesityksen eteneminen 

• hallituksen esitys annettu eduskunnalle 16.10.2014 

• lähetekeskustelu eduskunnassa tänään 21.10.2014 

• Laki voimaan 1.1.2015 

 



Kiitos mielenkiinnosta! 

 

  

             ylitarkastaja Sari Virta 

 sari.virta@minedu.fi  

 gsm 050 521 0342 

 

 


