
 

 

Soveltava Liikunta SoveLi ry:n lausunto koskien valtion roolia ja ohjauskeinoja 

liikunta- ja urheilukulttuurin edistämisessä 

SoveLi ry kiittää työryhmää mahdollisuudesta antaa lausunto avustusjärjestelmän 

kehittämiseen liittyen. SoveLi näkee hyvin positiivisena signaalina sen, että valtionhallinto on 

valmis kehittämään avustusjärjestelmää, ohjauskeinoja sekä avustettavan toiminnan tulosten 

ja vaikuttavuuden seurantaa siten, että jatkossa määrärahojen jakaminen tapahtuu aiempaa 

selkeämmin ja läpinäkyvämmin. SoveLi ry jäsenjärjestöineen on mieluusti mukana tässä 

työssä. 

SoveLin jäsenjärjestöjen näkökulmasta katsottuna nykyinen avustusjärjestelmä ei toimi 

parhaalla mahdollisella tavalla. Kehittämiskohteita löytyy hakukäytännöistä, arvioinnista ja 

päätösten läpinäkyvyydestä. 

Hakukäytäntöjen kohdalla kehitettävää löytyy erityisesti hakulomakkeista. On hienoa, että 

hakujärjestelmä on sähköistynyt. Sähköistettyä järjestelmää voisi seuraavaksi kehittää siten, 

että erilaisilla hakijoilla olisi heidän toimintaansa käsittelevät hakukysymykset. Esimerkiksi 

SoveLin jäsenjärjestöjen on ongelmallista täyttää hakulomakkeita, joissa kysytään selkeästi 

urheiluseuratoimintaan liittyviä asioita. Toisaalta hakulomakkeella ei pystytä riittävästi 

kuvaamaan SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnan erityispiirteitä. Lisäksi olisi tärkeää, 

että avustuspäätökset saataisiin tehtyä jo vuodenvaihteessa. Päätösten myöhästyminen 

hankaloittaa toiminnan suunnittelua. Toiminnan suunnittelua helpottaisi myös se, että 

avustukset myönnettäisiin useammaksi vuodeksi kerrallaan. 

Hakijoiden toiminnan arviointi on toinen ongelmallinen kohta nykyisessä järjestelmässä. 

Ministeriön tulisi käydä vuoropuhelua järjestökentän kanssa ja yhdessä muodostaa selkeät ja 

julkiset arviointikriteerit, joiden avulla hakijoita arvioidaan. Tulisi myös varmistaa, että 

kansanterveysjärjestöt ovat liikuntatoimijoina samanarvoisessa asemassa keskenään sekä 

muiden toimijoiden kanssa. Tämä koskee myös uusien OKM:n rahoituksen piiriin 

kuulumattomien hakijoiden tasapuolista kohtelua osana hakuprosessia. Olemme mielellämme 

apuna, kun uutta kriteeristöä ryhdytään rakentamaan. 

Kolmas kehittämiskohde liittyy nykyisen järjestelmän tuottamien päätösten läpinäkyvyyteen. 

Kuten edellä mainittiin, SoveLin jäsenjärjestöt eivät tarkalleen tiedä, mihin nykyiset 

avustuspäätökset perustuvat. Jäsenjärjestömme ovat tehneet pitkäjänteistä 

liikuntatoimintansa kehittämistyötä, mutta on jäänyt epäselväksi, miten toiminnan 

kehittäminen on vaikuttanut avustusten määrään. Myös tämä ongelma ratkeaisi selkeiden 

avustuskriteerien muotoilulla. Lisäksi uusien avustuksen hakijoiden osalta hakuprosessi 

helpottuisi, mikäli avustuskriteerit olisivat selkeät. 

SoveLi ry jäsenjärjestöineen tekee mittavaa työtä liikuntalain tavoitteiden suuntaisesti ja sen 

varmistamiseksi, että kaikilla on mahdollisuus liikkua ja harrastaa liikuntaa. 



Järjestöyhteisömme toiminnot kohdistuvat suurelta osin siihen väestön osaan, joka jää helposti 

muiden liikuntapalveluiden ulkopuolelle ja jolle liikunnan merkitys terveyden edistämisessä 

olisi kuitenkin erityisen tärkeää. Siksi toivomme, että myös valtionhallinto varmistaa, että tälle 

työlle varmistetaan sen tärkeyttä vastaavat resurssit. SoveLi ry on jäsenjärjestöineen mieluusti 

mukana avustusjärjestelmän kehittämistyössä ja tarjoaa apuaan kehittämisen tueksi. 

 

 

SoveLi ry:n jäsenjärjestöjen puolesta 

Tommi Yläkangas 

Toiminnanjohtaja 

Soveltava Liikunta SoveLi ry 

 

 

Soveltava Liikunta SoveLi ry:n jäsenjärjestöjä ovat: Aivoliitto ry, Allergia- ja astmaliitto ry, 

Epilepsialiitto ry, Hengitysliitto ry, Lihastautiliitto ry, Mielenterveyden keskusliitto ry, Munuais- 

ja maksaliitto ry, Neuroliitto ry, Psoriasisliitto – Psoriasisförbundet ry, Selkäliitto ry, Suomen CP-

liitto ry, Suomen Diabetesliitto ry, Suomen Luustoliitto ry, Suomen Mielenterveysseura ry, 

Suomen Nivelyhdistys ry, Suomen Parkinson-liitto ry, Suomen Reumaliitto ry, Suomen Sydänliitto 

ry 

 


