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Työryhmän tehtävät ja toimikausi
Työryhmän (10/040/2009) tehtävänä oli laatia hallituksen esityksen muotoon kirjoitettu
luonnos liikuntalain (L 1054/1998) muuttamisesta perusteluineen sekä arvoida ja valmistella
tarvittavat muutokset liikunta-asetuksen (1055/1998) muuttamiseksi. Säännösmuutosten
perustana olivat valtioneuvoston 11.12.2008 tekemä periaatepäätös liikunnan edistämisen
linjoista sekä siihen liittyvä opetusministeriön toimenpideohjelma, erityisesti toimenpidesuositukset 20, 40 ja 42 koskien kuntien tehtäviä liikunnan edistämisessä, järjestöavustusten
myöntämisessä sekä valtion liikuntaneuvoston tehtävien suuntaamisesta laajakantoisiin ja
periaatteellisiin liikuntakysymyksiin.
Työryhmän tuli myös edellä mainitun opetusministeriön toimenpideohjelman suosituksen 24 pohjalta arvioida tarve liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusjärjestelmän
muuttamiseksi koskien erityisesti pienten liikuntapaikkahankkeiden rahoitusta sekä avustettavan hankkeen kustannusten alarajan nostamista, ja tarvittaessa valmistella opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1395/2001) muutos.
Lisäksi työryhmän tuli ottaa huomioon muut esille mahdollisesti tulevat lainsäädännön
muutostarpeet.
Työryhmän määräaika oli 30.6.2009, mutta työn aikana esiin tulleiden seikkojen vuoksi
työryhmä haki jatkoaikaa 31.8.2009 saakka. Työryhmä valmisteli luonnoksen hallituksen esitykseksi liikuntalain 4 ja 7 §:ien muuttamiseksi sekä luonnoksen liikunta-asetuksen
muuttamiseksi.
Opetusministeriö kutsui työryhmän puheenjohtajaksi liikunta-asiainneuvos Timo Haukilahden opetusministeriöstä ja työryhmän jäseniksi johtaja Rauno Anttilan opetusministeriöstä, erityisavustaja Anna Bertillsin opetusministeriöstä, kansanedustaja Leena Harkimon
eduskunnasta, erityisasiantuntija Kari Sjöholmin Suomen Kuntaliitosta, yhteysjohtaja Juha
Viertolan Suomen Liikunta ja Urheilu ry:stä, myöhemmin toiminnanjohtaja Suomen Hiihtoliitto ry:stä, ja kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtalan Opetusministeriöstä.
Työryhmän sihteeriksi määrättiin Timo Oravainen opetusministeriöstä.

Valtion liikuntaneuvoston tehtävät ja rakenne
Työryhmä käsitteli perusteellisesti liikuntaneuvoston tehtäviä ja rakennetta sekä arvioi niiden muutostarvetta valtioneuvoston periaatepäätöksen 11.12.2008 liitteenä olevan opetusministeriön toimenpidesuunnitelman esitys 40 mukaisesti. Lähtökohtana oli, että valtion
liikuntaneuvoston jaostorakennetta uudistetaan ja tehtäviä suunnataan laajakantoisempiin,
tulevaisuuden kannalta tärkeisiin liikunnan muutostrendeihin, joissa strategisella suunnite6
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lulla ja arvioinnilla on keskeinen merkitys. Muutoksista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Työryhmä esittää, ettei valtion liikuntaneuvosto anna lausuntoa Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomerkkien saajista.
Työryhmä esittää lisäksi harkittavaksi, tulisiko valtion liikuntaneuvostolle laatia työjärjestys.

Liikuntajärjestöjen avustaminen
Opetusministeriö myöntää toiminta-avustusta 130 valtakunnalliselle liikuntajärjestölle.
Muissa pohjoismaissa avustettavien järjestöjen määrä on huomattavasti pienempi. Liikuntajärjestöjen avustamista koskevat kriteerit eivät järjestöjen suuresta määrästä ja toiminnan
monimuotoisuudesta johtuen ole yhtenäiset tai ne eivät ole ajanmukaiset kaikkien järjestöjen tai järjestöryhmien osalta. Siksi lakiluonnoksessa selkeytettiin lain ja asetuksen välistä
säädösrakennetta. Lakiin otettiin määräys avustettavien liikuntajärjestöjen perustarkoituksesta. Lakia selkeytettiin puitelakina ja asetusta täsmällisempien menettelyiden tarkentajana.
Asetuksella on tarkoitus säätää myös liikuntajärjestöjen avustamisperusteet.
Työryhmä halusi myös yhdenmukaistaa opetusministeriöstä myönnettävien järjestöavustusten myöntöperusteita siten, että liikuntalain 7 §:än lisätään valtionavustuskelpoisuuden kumoamismahdollisuus niiden järjestöjen osalta, joiden pääasiallisena toimintana ei
ole liikunta. Vastaavanlainen mahdollisuus on jo määritelty nuorisojärjestöjen osalta nuorisolain siirtymäsäännöksissä. Uudistuksella vahvistetaan avustamisen perusteiden yhtenäistämistä ja järjestöjen yhdenmukaisempaa arviointia.
Valtionavustuslaissa olevan avustusten delegointimahdollisuuden perusteella voidaan
jatkossakin myöntää avustuksia muiden järjestöjen liikuntaan liittyville hankkeille.

Kuntien tehtävät
Kuntien tehtäviä ja asemaa koskevat muutosehdotukset liittyvät kansallisen liikuntaohjelman toimikunnan esitykseen numero 42 liikuntalain ja –asetuksen tarkistamisesta. Ottaen
huomioon kunnan järjestämisvastuulla olevia palveluja koskevan lainsäädännön kokonaisuuden, lainsäädännön systematiikan ja peruspalvelu käsitteen selkiytymättömyyden, työryhmä katsoi, että yksittäisessä lainsäädännössä ei tule erikseen säätää palvelua kunnalliseksi
peruspalveluksi. Liikuntaa arvioidaan nykyisen lääninhallituslain mukaan jo muutoinkin
nyt peruspalveluna. Tehtävä sisältynee myös uusien aluehallintoviranomaisten tehtäviin.
Edellä mainitun vuoksi työryhmä ei esittänyt muutoksia kuntia koskevaan liikuntalain
pykälään.

Perustamishankkeiden asiakirjat ja avustettavien hankkeiden
kustannusarvioraja
Työryhmän tehtäväksiannossa tuli arvioida tarve pienempien, lääninhallituksen päätösvallassa olevien liikuntapaikkojen kustannusten alarajan nostamisesta nykyisestä 15 000
eurosta. Työryhmä näki, että tarve alarajan merkittävään nostamiseen on olemassa, mutta
7
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tutustuttuaan kansallisen liikuntatoimikunnan raportista annettuihin eri tahojen lausuntoihin sekä kuntien vaikean taloudelliseen tilanteeseen taloustaantuman aikana, päätyi esittämään kuitenkin 20 000 euron rajaa. Taloudellisen tilanteen parannuttua tulee asiaan kuitenkin työryhmän mielestä palata.
Työryhmä valmisteli myös muutokset kuntien opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin
sekä valtioneuvoston asetukseen, jotka on tarkoitus antaa syksyn 2009 aikana eduskunnalle.
Rahoituslakiin ehdotettiin lisättäväksi valtuus saada tarkempia asiakirjoja rakennushankkeista, joita haetaan avustettaviksi.

Alueellinen liikuntatoimi ja alueelliset liikuntaneuvostot
Työryhmä katsoo, että liikuntalakia tulisi muuttaa myös lain 3 §:n osalta siten siten, että
siinä säädetään mahdollisuudesta määrätä valtioneuvoston asetuksessa alueellisten liikuntaneuvoston asettamisen ja kokoonpanon ohella myös alueellisten liikuntaneuvostojen tehtävistä. Valtioneuvoston asetusluonnoksessa on määritelty tarkemmin alueellisen liikuntatoimen tehtävät.
Työryhmä kokoontui 12 kertaa.
Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa ehdotuksen liikuntalain 4 ja 7 §:ien muuttamiseksi sekä luonnoksen liikunta-asetuksen kumoavaksi valtioneuvoston asetukseksi.
				

Helsingissä 31.8.2009
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Työryhmän ehdotus 31.8.2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikuntalain 4 ja 7 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Esityksessä ehdotetaan m uutettavaksi liikuntalakia sit en, että valtion lii kuntaneuvosto voisi toiminnassaan
opetusministeriön asiantuntijaelimenä keskittyä ny kyistä paremmin strategisesti tärkeisiin sek ä toi mikausittain ajankoht aisiin liikunt akysymyksiin ja arviointit ehtäviin. Lis äksi ehdotetaan , että valtakunnallisten ja
alueellisten liikuntajärjestöjen valtionapukelpoisuuden edellytyksiä tarkistettaisiin lain piiriin hy väksyttävien
järjestöjen osalta.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.
__________

PERUSTELUT
1

Nykytila

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö
Lainsäädäntö
Liikuntalaki (1054/1998) tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. Liik untalain viimeiset muutok-set o vat
tulleet voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002 (662/2002).
Liikuntalain 4 §:n m ukaan ministeriön asiantuntijaelimenä liikuntalain m ukaisissa tehtävissä on valti on liikuntaneuvosto, jonka valt ioneuvosto a settaa edus kunnan toim ikaudeksi. Valt ion liikun-taneuvostossa on
liikuntapolitiikan, erityisryhmien liikunnan ja liikuntatieteen jaostot. Siinä voi olla myös muita jaostoja.
Neuvoston ja sen jaostojen tehtävänä on seurata liik unnan kehitystä, tehdä esityksiä ja aloitteita liikunnan
kehittämiseksi, tehdä esit yksiä ja antaa lausuntoja to imialansa liikuntamäärärahojen kä ytöstä sekä arvioida
valtionhallinnon toim enpiteiden vaikutusta liikunnan alu eella. Valtion liikuntaneuvoston teht ävistä ja aset tamisesta säädetään tarkemmin liikunta-asetuksella (1055/1998).
Liikuntalain 7 §:n mukaan valtion talousarvioon ote taan vuosittain määräraha valtakunnallisten ja alueellisten liikuntajärjestöjen toiminnan avustamiseen. Valti onavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon se,
miten järjest ö toim ii tä män lain tarkoituksen toteutta miseksi. Ha kijoiden keskinäisess ä vertailussa otetaa n
huomioon järjestön toiminnan laatu ja laajuus. Lisäksi otetaan huomioon toiminnan yhteiskunnallinen merkitys. T ulosperusteista voidaan antaa tarkem pia sää nnöksiä valtioneuvoston as etuksella. Hyväksy ttävinä toimintamenoina ei pidetä liiketoim innasta aiheutuvia menoja.Uudelle järjestölle ei myönnetä valtionavustusta
ilman erity istä sy ytä ennen kuin se on toi minut ai nakin vuoden pituisen tilikauden. Ny kyisessä liikunt aasetuksessa on määrätty tarkemmin avustettavien järjestöjen hyväksymisestä ja avustamisen perusteista.
Opetusministeriö h yväksyy tämän lain nojalla avuste ttavat järjestöt. Harkitessaan järjestön hy väksymistä
ministeriön tulee ottaa hu omioon järjestön toim inta liikunnan järjestämiseksi ja muu liikuntaa edistävä toiminta sekä se, miten järjestö ottaa toi minnassaan huomioon urheilun eettiset p eriaatteet. Eri tyisestä syystä
myös muu liikunnnan alalla toim iva valtakunnallinen järjestö voidaan hyväks yä avustuksen piiriin. Tarkempia säännöksiä hyväksymismenettelystä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
Liikuntalain 12 §:n m ukaan valtionavustukseen sovelle taan muutoin, mitä v altionavustuslaissa (688/2001)
säädetään.
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Käytäntö
Valtion liikuntaneuvosto
Valtion liikuntaneuvostossa on liikunta politiikan, erityisryhmien liikunnan ja li ikuntatieteen jaostot. Lisäksi
valtion lii kuntaneuvostolla on ollut kah den toim ikauden ajan rak entamisjaosto. Lausum alla m uun m uassa
liikuntajärjestöjen ja liikuntapaikkarakentam isen valt ionavustuksista liikuntaneuvosto seuraa liikuntapolitii kan ja liikunnan rahoituksen kehitystä Suomessa.
Liikuntaneuvoston toimikaudella (2007-2011) on aloi tettu ensimmäinen valtionhallinnon liikuntapoliittiste n
toimenpiteiden vaikutusten kokonaisarviointi. Työtä koordinoimaan on perustettu opetusm inisteriön luvalla
arvioinnin ohjausryhmä.
Liikuntajärjestöjen avustaminen
Vuonna 2009 liikunnan kansalaistoimintaan osoitettiin valtion talousarviossa 38,25 m iljoonaa euroa. Arvioitaessa niiden toimintaa, valtionrahoi-tuksen perustan muodostavat järjestön toiminnan tulokset liikuntakulttuurin keskeisillä tulosalueilla. Valtionavustuksia myönnettäessä valtakunnalli sille urheilun lajiliitoille har kinnassa otetaan huomi-oon järjestöjen määrälliset, laadulliset ja yhteis-kunnalliset tulokset lapsi- ja nuorisoliikunnan, aikuisten liikunnan sekä kilpa- ja huippu-ur heilun tulosalueilla. Lisäksi erikseen arvioidaan järjestöjen toiminta eettisesti ottaen huomioon erityisesti liiton antidopingtoiminta sekä toiminta laaja-alaisen tasaarvon ja suvaitsevaisuuden osa-alueilla.
Vuonna 2009 liikuntalain 7 §:n perusteella harkinnanvaraista valtionavustusta saa 130 järjestöä. Näistä 74 on
valtakunnallisia urheilun l ajiliittoa, 31 valtakunnallista ja 15 alueellista liikuntajärjes-töä sekä 10 ny kyisen
lain 7 §:n 4 momentin 3 kohdan mukaista muuta liikunnan alalla toimivaa järjestöä. Järjestöjen kokonaismenot olivat noin 123 miljoonaa euroa, josta valtionavustus kattaa keskimäärin 27 %.
Liikuntaa har rastaa liikuntajärjestöjen piirissä noin 800 000 suom alaista, joista noin 500 000 on alle 18 vuotiaita lapsia ja nuoria. Liikuntajärjestöissä ja niihin kuuluvissa urheiluseuroissa on noin 1,1 m iljoonaa
jäsentä.
1.2. Nykytilan arviointi
Valtion liikuntaneuvosto
Valtion liikuntaneuvoston rakenne ei nykymuodossaan tue riittävästi sille liikuntalaissa määriteltyä asiantuntijaroolia eikä arviointitehtävän toteuttamista saati la ajakantoisiin liikuntakysymyksiin keskittymistä. Lakiin
kirjattu jaostorakenne ei myöskään ed esauta liikuntan euvoston joustavaa reagointia liikunt akulttuurin ajankohtaisiin haasteisiin ja toimintaympäristön muutostekijöihin.
Liikuntapolitiikan jaosto on käsitelly t e sityksen valtion liikuntaneuvostolle liikunt apolitiikkaan ja järjestö avustuksiin li ittyvissä lausunnoissa. Asioiden kaksinke rtaista käsi ttelyä on usei mmissa asioissa pidettäv ä
tarpeettomana. Erity isliikunnan jaostol la on nyky isin paljon ope ratiivisia teht äviä, joiden ei voida katsoa
kuuluvan asiantuntijaelimen hoidettavi ksi. Tiedejaosto lla on tiet eellistä erity isosaamista v aativa tehtävä liikuntatieteellisissä kysymyksissä ja tietopohjan vahvistamisessa.
Nykyisen lain mukainen valtion liikuntaneuvoston nimittämisprosessi on pääosin toim iva. Jaostoissa tu lisi
kuitenkin oll a enemmän valtion liikun taneuvoston j äseniä, jotta parempi tiedonkul ku ja a sioiden tehokas
käsittely turvattaisiin.
Liikuntajärjestöjen avustaminen
Eräiden valtakunnallisten liikuntajärjestöjen sekä lii kunnan aluejärjestöjen arvioinnin pohjana käy tettävät
tulosperusteiset myöntämiskriteerit ovat varsin väljät.
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Ensimmäisen kerran valtio m yönsi toiminta-avustusta järjestöille vuonna 1924. Avustettavien liikuntajärjestöjen määr än nopea lisää ntyminen ja näiden erilai suus on vaikeuttanut yhte näisten avustuskriteerien ja
myöntämisperusteiden laatimista. Liikuntalain 7 §:n mukaiset valtionavustuskelpoisuuden perusteet on syytä
tarkistaa. Py kälä ei myöskään mahdollista järjest ön valtionapukelpoisuuden kumoamista, vaikka järjestö ei
täyttäisi enää valtionapukelpoisuuden ehtoja.
2

Esityksen tarkoitus ja ehdotetut muutokset

Valtion liikuntaneuvosto
Esityksen tarkoituksena on vahvistaa liikuntaneuvoston st rategisen asiantuntijaroolia, ja joustavoittaa ja uudistaa jaostorakennetta sit en, että parannetaan valtion liikuntaneuvoston reagointik ykyä ajankohtaisiin ja
tärkeisiin liikuntaky symyksiin sekä valtionhallinnon liikuntapoliittisten toimenpiteiden vaikutusten arviointiin. Tässä tarkoituksessa esitetään, että valtion liikuntan euvoston tehtävistä, kokoonpa nosta, jaostoista j a
asettamisesta säädetään lain sijasta tarkemmin asetuksella.
Valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus säät ää tar kemmin a setettavista jaostoista. Tarkoituksena on, että
liikuntatieteen jaosto ja sen tehtävät säily tetään ja pe rustetaan arviointi- ja strategiajaosto. Liikuntaneuv osto
voisi ministeriön luvalla asettaa myös muita jaostoja.
Nykyiset liikuntaneuvoston resursointiin liitt yvät merkittävimmät lausunnonantotehtävät on t arkoitus säilyttää pääosin ennallaan.
Liikuntajärjestöjen avustaminen
Esityksessä on selkiytett y lain m omenttirakennetta ja uudistettu lii kuntajärjestöjen valtionapukelpoisuuden
perusteita.
Liikuntalain 7 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtion tal ousarvioon otetaan vuosittain
määräraha liikuntajärjestöjen toim innan avustam iseen. Määrärahan jakautum isesta säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella.
Liikuntalain 7 §:n 2 m omenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtionavustuksen piirii n voitaisiin hy väksyä vain järjestöt, joiden pääasiallinen toim inta on liikunta. Kustakin lajista on tarkoitus hyväksyä valtionapukelpoiseksi vain y ksi lajia edustava liitto. Lisä ksi valtionapukelpoisuus myönnetään aikaisintaan sen
jälkeen, kun järjestö on toiminut rekisteröitynä yhdistyksenä pääsääntöisesti viisi vuoden mittaista tilikautta.
Lisäksi liikuntalain 7 §:ään ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka m ukaan annetaan mahdollisuus kumota
valtionapukelpoisuus järjestöltä, joka ei täytä lain edellytyksiä.
Samassa pykälässä esitetään, että valtioneuvoston asetukse lla säädetään järjestöjen avustusten myöntämisperusteista sekä valtakunnallisuudesta ja alueellisuudesta nykyistä selkeämmin.
Opetusministeriö antaa valtionavustuskelpoisuuden hakemisesta ohjeet tämän lain tultua voimaan.
3

Esityksen vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset
Lakiuudistus on valtiontalouden suhteen kustannusneutraali. Se ei sisällä uusia rahoitettavia tehtäviä kunni lle, valtiolle tai järjestöille.
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4

Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu opet uministeriön asettamassa työryhmässä, jossa jäseninä ovat olleet opetusministeriön, valtion liikuntaneuvoston, Suomen Kuntaliitto ry:n ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n edustajat.
Valtion liikuntaneuvosto on antanut lausunnon esityksen sisällöstä ja vai kutuksista. Lausunto on otettu huomioon.
Työryhmän saatua työnsä päätökseen opetusministeriö on pyytänyt lausunnot hallituksen esityksen luonnoksesta valtion liikuntaneuvostolta ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry:ltä.
5

Riippuvuus muista esityksistä

Liikuntalain uudistus ei ole pääosin riippuvainen mu ista hallituksen esity ksistä. Rakennushankkeiden kustannuksien osalta vaikutuksia tullee uudistettavan opetus- ja kulttuuritoim en rahoituslain os alta. Hallituksen
esityksessä aluehallinnon uudistamisesta (59/2009) on otettu huomioon aluehallintouudistuksen vaikutukset
liikuntalakiin.
6

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Muutetut lainkohdat on tarkoitus saattaa voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 alkaen.
Ennen tämän lain voim aantuloa avustettaviksi h yväksytyt valtakunnalliset ja alueelliset liikuntajärjestöt säilyttävät valtionavustuskelpoisuutensa enintään vuoden 2011 loppuun, jollei opetusministeriö ennen sitä erikseen muuta asiaa koskevaa päätöstään tai kum oa sit ä. Opetusm inisteriö antaa valtionavustuskelpoisuude n
hakemisesta ohjeet tämän lain tultua voimaan.
Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

_____
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Lakiehdotus

Laki
liikuntalain 4 ja 7 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 18 päivänä joulukuuta 1998 annetun liikuntalain (1054/1998) 4 ja 7 §,
sellaisina kuin niistä on 7§ laissa 662/2002, seuraavasti:
4§
Valtion liikuntaneuvosto
Ministeriön asiantuntijaelimenä tämän lain mukaisissa tehtävissä on valtion lii kuntaneuvosto, jonka valti oneuvosto asettaa eduskunnan toimikaudeksi.
Valtion liikuntaneuvoston tehtävistä, k okoonpanosta, jaostoista ja niiden asettamisesta säädetään tarkemmin
asetuksella.
7§
Valtakunnallisten ja alueellisten liikuntajärjestöjen valtionavustukset
Valtion talousarvioon otet aan vuosittain m ääräraha liikuntajärjestöjen toiminnan avustamiseen. Avustuksen
määrää harkittaessa otetaan huom ioon toiminnan laatu, laajuus sekä yhteiskunnallinen m erkitys. Hyväksyttävinä toimintamenoina ei pidetä liiketoiminnasta aiheutuvia menoja.
Uudelle järjestölle ei myönnetä valtionavustusta ilman erityistä syytä ennen kuin se on t oiminut rekisteröitynä yhdistyksenä vähintään viisi vuoden pit uista tili kautta. Opetusm inisteriö hy väksyy tämän lain noj alla
avustettavat järjestöt. Avuste ttavalla liikuntajärjestöllä tarkoitetaan rekisteröityä yhdistystä, jonka pääasiallisena tehtävänä on liikunta ja toim ii tämän lain 1 §:n mukaisesti. Kustakin lajista valtionapukelpoiseksi hy väksytään avustettavaksi v ain yksi valtakunnallinen lajiliitto. Opetusm inisteriö voi kumota liikuntajärjestön
valtionavustuskelpoisuuden, mikäli järjestö ei täytä tässä laissa ja tämän lain nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa mainittuja edellytyksiä.
Uusien avustettavien järjestöjen hyväksymisperusteista ja järjestöjen valtionavustusten myöntämisperusteista
voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
___
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.
Valtion liikuntaneuvosto voi jatkaa toimintaansa tämän lain voimaan tullessa nyky isen toi mikautensa loppuun.
Ennen tämän lain voim aantuloa avustettaviksi h yväksytyt valtakunnalliset ja alueelliset liikuntajärjestöt säilyttävät valtionavustuskelpoisuutensa vuoden 2011 loppuun, jollei opetusministeriö ennen sitä erikseen muuta asiaa koskevaa päätöstään tai kumoa sitä. Opetusministeriö antaa valtionavustuskelpoisuuden hakemisesta
ohjeet tämän lain tultua voimaan.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä tarpeellisiin toimiin sen täytäntöön panemiseksi.
------------------------------------------
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Luonnos valtioneuvoston asetukseksi 31.8.2009
Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä

Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä xx.xx.20xx/xxx
Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 18
päivänä päivänä joulukuuta 1998 annetun liikuntalain (1054/1998) nojalla:
1 luku
Liikuntajärjestöjen valtionavustukset
1§
Valtionavustukseen oikeutetut liikuntajärjestöt
Liikuntalain (1054/1998) 7 §:ssä tarkoitetun liikuntajärjestön, joka voi saada toimintaansa valtionavustusta,
tulee olla valtakunnallinen tai alueellinen rekisteröity yhdistys, jonka pääasiallisena toimialana on liikuntatoiminta.
Valtionavustukseen oikeutetulla lajiliitolla tulee olla kansainvälinen rakenne ja kilpailujärjestelmä, tai lajin
tulee olla kansallisesti merkittävä.
Valtakunnallisuuden edellytyksenä on, että järjestöllä on usean maakunnan alueella vähintään 40 jäsenyhdistystä, joissa on vähintään 2000 jäsentä tai harrastajaa. Alueellisella liikuntajärjestöllä tarkoitetaan rekisteröityä yhdistystä, joka toteuttaa lain 1 §:n mukaistan toimintaa, ja jonka jäseninä ovat usean eri lajin alueorganisaatiot sekä paikalliset seurat.
Edellä 2 ja 3 momentissa mainituista hyväksymisperusteista voidaan poiketa kielellisiä tai muita vähemmistöjä edustavien järjestöjen osalta, tai toiminnaltaan valtakunnallisesti edustavaksi katsottavien liikuntajärjestöjen osalta.
2§
Valtionavustuksen myöntäminen
Opetusministeriö myöntää valtionavustukset 1 §:ssä tarkoitetuille järjestöille.
2 luku
Liikunnan alueellinen edistäminen
3§
Alueellisen liikuntatoimen tehtävät
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella voi olla tehtäviä seuraavilla liikuntatoimen alueilla:
1) peruspalvelujen alueellisen saatavuuden ja laadun arviointi liikunnan toimialalla;
2) liikuntapaikkarakentamisen ohjaus ja tukeminen;
3) terveysliikunnan kehittäminen elämänkaaren eri vaiheissa;
4) erityisryhmien liikunnan edistäminen;
5) toimialan kansainvälinen toiminta;
6) alueellisen kansalaistoiminnan tukeminen;
7) valtakunnallisten ohjelmien alueellinen toteuttaminen;
8) liikunnan yleinen kehittäminen;
9) alueellisen yhteistyön kehittäminen; sekä

14

10) muut opetusministeriön osoittamat tehtävät
Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten yhteydessä toimivat maakunnan liittojen asettamat alueelliset
liikuntaneuvostot, joiden tehtävistä säädetään tämän asetuksen 7 ja 8 §:ssä.
Ministeriö sopii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa vuosittain suoritettavista tehtävistä ja
osoittaa niiden hoitamiseen toimintamäärärahat.
3 luku
Valtion liikuntaneuvosto
4§
Valtion liikuntaneuvoston asettaminen, kokoonpano ja toimikausi
Valtioneuvosto asettaa kuultuaan liikunnan eri aloja edustavia järjestöjä ja yhteisöjä sekä liikunnan merkittäviä yhteistyötahoja valtion liikuntaneuvoston eduskunnan toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uuden liikuntaneuvoston toimikausi alkaa ja vanhan päättyy kuitenkin viimeistään neljä kuukautta siitä, kun eduskuntavaalin
tulos on vahvistettu.
Valtion liikuntaneuvostossa on arviointi- ja strategiajaosto sekä liikuntatieteen jaosto. Valtion liikuntaneuvosto voi ministeriön luvalla asettaa myös muita jaostoja.
Valtion liikuntaneuvostossa on puheenjohtaja, kaksi varapuh eenjohtajaa ja enintään 10 m uuta jäsentä, joista
jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Liikuntaneuvostossa tulee olla edustettuna erilaiset yhteiskunnalliset näkemykset, liikuntakulttuurin toim i- ja yhteistyöalueet, liikunnan kansalaisjärjestöt ja kunnat sekä alueelliset j a kielelliset näkökohdat. L iikuntaneuvoston jäsenten tulee olla liikuntapolitiikkaan ja liikunnan e ri
aloihin perehtyneitä henkilöitä.
Valtioneuvosto m äärää p ysyvien jaost ojen puheenjohtaj at liikuntaneuvoston jäsenistä. Opetusm inisteriö
määrää muiden perustettavien jaostojen ja ty öryhmien puheenjohtajat liikuntaneuvoston jäsenistä. Muut jäsenet, joita voi olla enintään kahdeksan, kutsuu m inisteriö. Jaostojen jäseninä on sekä neuvoston jäseniä että
ulkopuolisia liikuntapolitiikkaan perehtyneitä henkilöitä. Jaostojen jäsenistä pu heenjohtaja ja yksi jäsen ovat
liikuntaneuvoston varsinaisia jäseniä liikuntatieteen jaostoa lukuun ottamatta.
5§
Valtion liikuntaneuvoston tehtävät
Valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä liikunnan ja liikuntapolitiikan kannalta laajakantoisia ja
periaatteellisesti tärkeitä asioita sekä erityisesti:
1) arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella ja tuottaa toimikaudellaan laajasti
liikunnan kehitystä kartoittavan kokonaisarvioinnin;
2) antaa lausunto valtion talousarvioon otettavista liikuntamäärärahoista;
3) antaa lausunto ministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmasta liikunnan osalta;
4) antaa lausunto:
a) liikuntajärjestöjen valtionapukelpoisuudesta ja niiden toiminta-avustuksista;
b) liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmasta ja perustamiskustannuksiin myönnettävistä avustuksista;
c) liikuntatieteelliseen tutkimukseen ja tiedonvälitykseen sekä liikuntalääketieteelliseen toimintaan myönnettävistä avustuksista;

5) tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja strategisesti merkittävistä ja laajakantoisista liikuntaa ja liikuntapolitiikkaa, sekä liikuntatiedettä, koskevista asioista;
6) osallistua ministeriön osoittamiin kansainväliseen liikuntayhteistyöhön liittyviin tehtäviin; sekä
7) suorittaa muut liikuntaneuvoston toimialaan liittyvät tehtävät.
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Liikuntaneuvoston ja sen jaostojen tulee antaa lausunnot ministeriön asettaman määräajan kuluessa.
Ministeriö voi pyytää lausunnon suoraan liikuntaneuvoston jaostolta.
6§
Muut valtion liikuntaneuvostoa koskevat säännökset
Valtion liikuntaneuvostolla voi olla pääsihteeri ja sihteereitä, jotka ministeriö ottaa neuvoston toimikaudeksi.
Ministeriö voi liikuntaneuvoston esit yksestä määrätä neuvostolle sivutoimisia sihteereitä. Liikuntaneuvoston
toimistotehtävät hoidetaan ministeriössä.
Ministeriön edustajilla on liikuntaneuvoston ja sen jaostojen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Liikuntaneuvoston puheenjohtajalle ja muille jäsenille, sihteerille ja asiantuntijoille maksettavista kokouspalkkioista päättää opetusministeriö.
7§
Alueellisten liikuntaneuvostojen asettaminen ja kokoonpano
Maakunnan liitot asettavat kuultuaan liikunnan eri aloja edustavia alueellisia järjestöjä ja yhteisöjä sekä liikunnan merkittäviä yhteistyötahoja yhdeksän alueellista liikuntaneuvostoa.
Alueellisessa liikuntaneuvostossa on puheenjohtaja sekä vähintään kahdeksan ja enintään 12 muuta jäsentä.
Liikuntaneuvostossa tulee olla edustettuna erilaiset liikuntakulttuurin toimi- ja yhteistyöalueet, liikunnan
kansalaisjärjestöt ja kunnat sekä alueelliset ja kielelliset näkökohdat. Liikuntaneuvoston jäsenten tulee olla
liikuntapolitiikkaan ja liikunnan eri aloihin perehtyneitä henkilöitä.
8§
Alueellisen liikuntaneuvoston tehtävät
Alueellisen liikuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä alueellisen liikunnan ja liikuntapolitiikan kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita sekä erityisesti:
1) antaa lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle liikuntapaikkojen perustamishankkeiden
avustushakemuksista;
2) antaa lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksistä;
3) tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja liikuntapolitiikkaa ja alueellisen liikuntatoimen edistämistä koskevissa
asioissa;
4) osallistua ministeriön osoittamiin kansainväliseen liikuntayhteistyöhön liittyviin tehtäviin; sekä
5) suorittaa muut alueellisen liikuntaneuvoston toimialaan liittyvät tehtävät.
Alueellisten liikuntaneuvostojen toimintamenot maksetaan opetusministeriön elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille osoittamasta liikuntatoimen toimintamäärärahasta.
4 luku
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
9§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan x päivänä xxxkuuta 2011.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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