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LAUSUNTO / Luonnos Valtioneuvoston asetukseksi liikunnan
edistämisestä (Diaarinro OKM/63/010/2014)
Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) lausuu luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi liikunnan edistämisestä kunnioittavasti seuraavaa:

1 § Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen asettaminen, kokoonpano ja toimikausi
Muotoilussa pitäisi edellyttää eksplisiittisemmin, että liikuntaneuvoston kokoonpanossa on asiantuntemusta
liikunnan edistämisestä elämänkulun eri vaiheissa.
Tämä olisi perusteltua jo siitäkin syystä, että uusi liikuntalaki ulottuu aiempaa voimakkaammin liikunnan
edistämiseen koko elämänkulussa. Lisäksi Valtion liikuntaneuvoston arviointi tullee jatkossakin olennaisesti
rakentumaan elämäkulun eri vaiheiden liikunnan edistämisen arviointiin, jolloin neuvoston asiantuntemus
koko elämänkulusta on välttämätöntä.
OLL:n ehdotus uudeksi muotoiluksi (lisäys lihavoituna):
Liikuntaneuvostossa tulee olla edustettuina erilaiset yhteiskunnalliset näkemykset, liikunnan eri toimialueet,
elämänkulun eri vaiheet ja yhteistyötahot, liikunnan kansalaisjärjestöt ja kunnat sekä alueelliset ja kielelliset näkökohdat.

2 § Valtion liikuntaneuvoston tehtävät
1) valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusten arvioinnin tuloksena tuottaa toimikaudellaan esitys
liikunnan ja huippu-urheilun kehittämisestä ja kehittämistarpeesta osana valtionhallinnon
toimintaa
Yo. momenttia pitäisi terävöittää siten, että arviointitehtävän tärkeys korostuisi vielä paremmin.
OLL:n ehdotus uudeksi muotoiluksi (lisäykset lihavoituna ja muut muutokset yliviivauksina):
1) Laatia valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusten arviointi ja sen valtionhallinnon toimenpiteiden
vaikutusten arvioinnin tuloksena tuottaa toimikaudellaan esitys liikunnan ja huippu-urheilun kehittämisestä
ja kehittämistarpeesta osana valtionhallinnon toimintaa
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5) antaa lausunto:
a) liikuntaa edistävien järjestöjen valtionapukelpoisuudesta;
Nykyisen asetuksen vastaava kohta:
4) antaa lausunto:
a) valtionapuun oikeutetuiksi hyväksytyistä liikuntajärjestöistä;
Onko yo. tehtävässä sisällöllinen ero verrattuna aikaisempaan muotoiluun? Mikäli on, asia tulisi avata ko.
kohdan yksityisissä perusteluissa. Tämän tehtävän tarkka yhteys OKM:n arviointiin järjestöjen valtionapukelpoisuudesta jää myös hieman epäselväksi.

4 § Liikunnan aluehallinnon tehtävät
Aluehallintovirastolla on, sen mukaan kuin strategia-asiakirjoissa ja tulossopimuksissa sovitaan,
seuraavia liikunnan aluehallinnon tehtäviä:
2) eri väestöryhmien terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan kehittäminen ja tukeminen;
Uuden liikuntalain yksityiskohtaisissa perusteluissa kunnan vastuista liikunnan edistämisessä luetellaan yo.
kohtaa koskevia eri väestöryhmiä, kuten opiskelijat. Jotta yo. tehtävä ei jäisi liian abstraktiksi, tulee yo. strategia-asiakirjoissa ja tulossopimuksissa eksplisiittisesti käsitellä liikuntalain määrittelemät erityiset väestöryhmät, kuten juuri kulloisenkin alueen opiskelijat.

8 § Liikuntaa edistävän järjestön valtionapukelpoisuuden hyväksyminen
[…] Toiminnan laajuuden osalta valtionapukelpoisuuden edellytyksenä on, että liikuntaa edistävällä järjestöllä on vähintään 30 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä vähintään tuhat jäsentä tai harrastajaa.
Edellä 1 momentissa mainitusta hyväksymisperusteesta voidaan poiketa, jos järjestön toiminta
palvelee liikuntapoliittisesti ja toiminnallisesti merkittävää erityisryhmää, ja jos järjestö ei saa
liikuntaa edistävään toimintaansa valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua
yleisavustusta toi sen ministeriön hallinnon alalta.
Esimerkiksi OLL ei täytä ko. kohtaa jäsenyhdistysten määrän osalta, vaikka jäsenyyden piirissä on (jäsenjärjestöjen jäsenyyden (ylioppilaskunnat) tai jäsenjärjestön jäsenjärjestöjen jäsenyyden (Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry)) yli 200 000 korkeakouluopiskelijaa. On siis varmistettava,
että ko. kohdasta poikkeaminen pätee myös nykyisiin valtionapukelpoisiin järjestöihin. (Toki tämä asia tavallaan tulee hoidetuksi 14§ kautta.)

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL)
Studerandenas Idrottsförbund
Finnish Student Sports Federation
www.opiskelijaliikunta.fi

Lapinrinne 2, FI-00180 Helsinki
tel. +358 29 009 0990
fax. +358 29 009 0999
e-mail: oll@oll.fI

LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON
ASETUKSEKSI LIIKUNNAN EDISTÄMISESTÄ
9.4.2015

12 § Valtionapukelpoisuuden jatkuminen
14 § Valtionapukelpoisuuden jatkuminen
On sekä terminologisesti että sisällöllisesti hankalaa, että asetusluonnoksen yo. pykälät ovat täsmälleen samannimisiä. Mielestämme tämäkin kohta kannattaa lopullisessa muotoilussa selkiyttää.
Yksi mahdollisuus olisi nimetä pykälä 12: ”12§ Valtionapukelpoisuuden jatkuminen”; ja pykälä 14: ”14§
Valtionapukelpoisuuden säilyminen”
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Lisätietoja:
Korkeakoululiikunnan asiantuntija Jussi Ansala, p. 044 7800 214, jussi.ansala@oll.fi

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaatio, joka edustaa Suomen yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoita. OLL:n tarkoituksena on opiskelijoiden hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden, opiskelukyvyn ja terveyden edistäminen liikunnan avulla. OLL:n tavoitteena on korkeakoulujen liikuntaolosuhteiden ja -kulttuurin
vahvistuminen.
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