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Liikunnan rahoitus 

- näkymät vuoteen 2023 ja 

siitä eteenpäin



Valtion liikunnan rahoitus

• Valtion liikuntamäärärahat koostuvat 
rahapelitoiminnan tuotoista ja valtion 
yleiskatteellisista budjettivaroista. 

• Veikkaus Oy:n rahapelituotot ovat 
valtiontalouden kehyksen ulkopuolista tuloa. 
(Arpajaislaki 1047/2001).

• Rahoitusmalliuudistusta (eli ehdotus uudeksi 
rahoitusmalliksi ja rahoitustasoksi rahapelituotoilla rahoitettujen 

toimintojen rahoittamisesta) koskeva HE 
eduskuntaan syksyllä 2022. 

• Uuden rahoitusmallin mukainen toiminta 
käynnistyy 1.1.2024.
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Budjettiruuhi



Parlamentaarinen esitys rahoitusmallista (1/2)

• Uudessa rahoitusmallissa Veikkauksen voittovarat tuloutetaan 

valtiolle yleiskatteellisena ilman korvamerkintää käyttökohteesta.

• Valtionavustusrahoituksen taso päätetään poliittisella päätöksellä 

julkisen talouden suunnitelmaan (JTS) sisältyvässä valtiontalouden 

kehyspäätöksessä neljälle tulevalle vuodelle eli koko kehyskaudelle 

jatkuvuuden ja ennakoitavuuden parantamiseksi.

• Vuositasolla valtionavustusrahoituksen määrärahatasosta tehdään 

esitys budjettiriihessä ja päätetään osana valtion talousarvioesitystä.

• Rahapelihaittojen ehkäisy pysyy edelleen arpajaislain tarkoituksena.
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Parlamentaarinen esitys rahoitusmallista (2/2)

• Mallissa esitetään asetettavaksi parlamentaarinen 

neuvottelukunta seuraamaan yleishyödyllisille yhteisöille 

suunnattua rahoitusta sekä toiminnan kehittämistä.

• Neuvottelukunta asetetaan eduskuntakauden ajaksi.

• Osana rahoitusmalliuudistusta ministeriöille valmistellaan uudet 

sektorikohtaiset puitelait, mikä yhtenäistää nykykäytäntöä. 

Puitelakeihin sisällytettäisiin kirjaus, jonka mukaan rahoituksen 

kokonaistasossa huomioidaan yleinen kustannustason kehitys.
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Vuosien 2024-2026 rahoitustaso
• Sovittu rahoitusmallihankkeen yhteydessä. 

• Kolmen vuoden siirtymäaika: määrärahatason kompensointi vuoden 2019 
rahoituksen tasoisena (Liikunta 2019 ~ 154 M€)

• Vuoden 2024 rahoitustaso määriteltiin Veikkauksen pitkän aikavälin 
tuottokehityksen keskiarvon avulla olevan 990 000 000 euroa. Taso vaatii 
noin 38 miljoonan euron kompensaatiota.

• Parlamentaarisessa sovussa määriteltiin myös, että nykyisiä jakosuhteita 
(MMM 4 %, OKM 53 % ja STM 43 %) kunnioitetaan siirtymävaiheessa.

• Vuoden 2023 avustustoiminnan kokonaisrahoitustaso ei merkittävässä 
määrin poikkea vuoden 2024 lähtötasosta.

Rahapelituotoilla+rahoitettavien+yleishyödyllisten+toimintojen+uusi+rahoitusmalli_FINAL.pdf 
(valtioneuvosto.fi)
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https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/104236898/Rahapelituotoilla+rahoitettavien+yleishy%C3%B6dyllisten+toimintojen+uusi+rahoitusmalli_FINAL.pdf/a623bb09-b3a3-4230-308f-500b88f34862/Rahapelituotoilla+rahoitettavien+yleishy%C3%B6dyllisten+toimintojen+uusi+rahoitusmalli_FINAL.pdf?t=1644326410914


Valtion liikunnan määrärahat jakaantuvat (2019)

- kuntien liikuntatoimintaan (12,3 %)

- liikuntapaikkarakentamiseen (21,2 %)* 

- valtakunnallisten ja alueellisten koulutuskeskuksien toimintaan (11,4 %)

- liikuntaa edistäville valtakunnallisille liitoille ja aluejärjestöille (26,5 %)

- seuratoiminnan kehittämiseen (3,1 %)

- liikunnallisen elämäntavan hankkeisiin (5,4 %)

- huippu-urheiluun (7,8 %)

- liikuntatieteeseen ja liikuntatieteelliseen tiedonvälitystoimintaan (5,1 %)

- liikunnan eettiseen toimintaan (2,3 %)

- liikunta-alan kansainväliseen toimintaan (0,3 %)
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VM:n budjettiesitys 2023

• Liikuntatoimen kokonaisbudjetti noin 150 M€

• Esitys koostuu kehyksen 145,5 M€:sta ja liikuntapoliittisen 

selonteon toimeenpanon erillismäärärahasta huippu-urheilun 

edistämiseen 4,5 M€ (ko. rahassa sisällä myös 

seuratukilisämääräraha).

• Vähenemä vuoteen 2022 verrattuna on noin 3 M€
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Liikuntajärjestöjen 

valtionavustaminen

Vastuullinen toiminta
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Valtionapukelpoiset liikuntajärjestöt -

järjestöryhmät

• Valtakunnalliset palvelujärjestöt (2)

• Lajiliitot (72)

• Muut valtakunnalliset liikuntaa edistävät järjestöt (26)

• Liikunnan aluejärjestöt (15)



Hakukohtaiset myöntöperusteet

Liikuntalain 12 §:n mukaan valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan 
huomioon:

- liikuntalain tavoitteiden toteuttaminen, 
- järjestön toiminnan laajuus, laatu ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus
- liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden, sukupuolten tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden toteuttaminen, 
- järjestön toiminnan alueellinen kattavuus, ja
- järjestön taloudellinen tila

Arviointikriteerit jaetaan kahteen luokkaan:

a) Peruskriteerit (järjestöryhmäkohtaiset) – 85 % avustuksesta
b) Vastuullisuuskriteerit (kaikille yhteiset) – 15 % avustuksesta
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Peruskriteerit: toiminnan laajuus, laatu, 

vaikuttavuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

• jäsenmäärä

• alueen toimintaympäristö (asukasluku, kuntien määrä, seurojen määrä)

• koulutustoiminnan määrä

• käytännön liikunta- ja urheilutoiminnan ja – tapahtumien määrä

• seminaarien ja verkostotapaamisten määrä

• viestinnän, vaikuttamistyön ja yhteiskunnallisen vaikuttamistyön määrä 
ja laatu

• järjestön oman toiminnan seuranta ja arviointi
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Vastuullisuuskriteerit, käyttöön 2021

• Hyvä hallinto

• Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

• Terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö (sis. Epäasialliseen ja 

häiritsevään käytökseen puuttumisen ohjeet & toimintamallin)

• Ympäristövastuu (mukaan 2022)

• Antidoping (lajiliitoilla)
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Vastuullisuus - sosiaalinen, taloudellinen ja 

ekologinen kestävä kehitys 
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ympäristö terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö hyvä hallinto tasa-arvo ja yhdenvertaisuus antidoping



Tausta – Agenda 2030, hallitusohjelma, OKM:n

kestävän kehityksen linjaus: 
• liikunta-, nuoriso-, taiteen ja kulttuurin alojen toimijoiden kannustaminen toimimaan kestävän 

kehityksen mukaisesti ja edistämään kestävän kehityksen osaamista

• yhteiskuntavastuullisuuden ja kestävän kehityksen vahvistaminen liikuntaa edistävien järjestöjen 
ja nuorisoalan sekä taiteen ja kulttuurin alojen toiminnassa resurssi- ja informaatio-ohjauksen 
keinoin

• kulttuuri- ja liikuntapalvelujen sekä tapahtumien vastuullisen tuottamisen ja kuluttamisen 
edistäminen

• eri väestöryhmien yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien edistäminen eri puolilla Suomea 

• kulttuurin ja liikunnan toiminta- ja palvelumuotojen ja ympäristöjen kehittäminen siten, että 
erilaisten väestöryhmien tarpeet ja odotukset tulevat tunnistetuiksi ja otetuiksi huomioon

• liikuntapaikkojen ja kulttuuritilojen rakentamisessa ja olemassa olevan rakennuskannan 
kunnossapidossa ja hyödyntämisessä edistetään energiatehokkuuden, kiertotalouden ja muiden 
kestävyyden periaatteiden käyttöönottoa

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kestävän kehityksen linjaus (valtioneuvosto.fi)
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https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162183/OKM_2020_9.pdf


Avustuskäsittely: vastuullisuuden arviointi

• Painopiste 2022 oli ympäristövastuusuunnitelmien arvioinnissa.

• Ympäristövastuu arvioitiin asteikolla 0-3. Heikoin tulos oli 1,25 ja 
paras 3. Keskiarvoksi muodostui 2,0.

• Muilta osin noudatettiin vuonna 2021 tehtyä laajaa ja uudistettua 
arviointia ja sen määrittämiä avustustasoja.

• Seuraava laaja arviointi tehdään vuoden 2025 avustushaun 
yhteydessä.

• Avustuksen kokonaisharkinnassa 2022 verrattiin ympäristövastuupisteitä vuoden 2021 
vastuullisuuskokonaisuuden pisteisiin. Erinomainen tai huonompi tulos 
ympäristövastuuarvioinnista ei välttämättä vaikuttanut järjestön avustuksen määrään 
tai muutoksen tasoon. Kokonaisharkinnassa on myös katsottu järjestön 
valtionavustustasoa suhteessa kokonaiskustannuksiin.
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Ympäristövastuun arviointikriteerit 
OK:n mallipohja 

• Hallituksen hyväksymä 

• Ohjelman/suunnitelman tavoite ja tausta 

• Toiminnan luonne ja laajuus - Aikaisempi 
ympäristövastuun huomioiminen 

• Ympäristöpolitiikka– Suhtautuminen 
ympäristöasioihin, ympäristöperiaatteet ja 
pidemmän aikavälin tavoite 

• Suunnitteluprosessi – Järjestön 
ympäristövaikutusten arviointi

• Tilannekuva ja keskeisten ympäristötavoitteiden 
määrittely - käden- ja jalanjälki (mm. järjestön 
toiminta, tapahtumat, koulutus, viestintä) 

• Toimenpidesuunnitelma (tavoite, toimenpiteet, 
aikataulu, vastuuhenkilöt, arviointi ja seuranta)

OKM:n arviointikriteerit

➢ Sitoutuminen

➢ Onko suunnitelma, onko saatavilla 
(viestintä), onko ajantasainen?

➢ Vastuutaho(t)

➢ Omat lähtökohdat 

➢ Tunnistaminen/ymmärrys– tärkeimmät 
ympäristönäkökohdat omassa toiminnassa

➢ Tavoitteet (1-3) ympäristövaikutusten 
vähentämiselle (laatu/kunnianhimo, kattavuus 
(hallinto ja toiminta) 

➢ Keinot/toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiselle 
(aikataulu, vastuuhenkilöt) – (konkreettisuus)

➢ Seuranta - tavoitteiden saavuttaminen, arviointi, 
mittarit ja edelleen kehittäminen
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Sote-uudistus ja sen 

yhteydet liikuntaan 
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Valmistelun yhdyspintatyö

• Kunnan ja hyvinvointialueen yhteiseksi tehtäväksi muodostuvat 

palvelut ja palveluketjut.

• Yhdyspinnoilla tarkoitetaan toimintoja, joissa eri tehtävissä sekä 

mahdollisesti eri organisaatioissa tai organisaatioiden osissa 

toimivat ammattilaiset työskentelevät yhdessä loppuasiakkaan 

hyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoiteltuun lopputulokseen 

päästään yhdyspintakysymysten eri osapuolten yhteisellä 

tavoitteellisella toiminnalla.
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Huomioitavaa uudistuksessa

• Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimi säilyvät kunnan tehtävinä 
muiden nykyisten sivistys/perustehtävien kanssa. 

• Rahoitus näihin tehtäviin ohjataan edelleen kunnille.

• Kuntien nykyiset eri toimialojen poikkihallinnolliset 
yhteistyökäytänteet tulee saada jatkumaan: kuntien hyvinvoinnin 
edistämisen ja hyvinvointialueen yhteistyön tulee toimia 
saumattomasti.

• Kunnan tehtävänä säilyy edelleen asukkaiden hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen. Sama tehtävä on annettu myös 
hyvinvointialueille (sävyero: asiakkaiden….)
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OKM-keskeistä sote-uudistuksessa: 
hyte-yhdyspintatyö, oppilashuolto, johtaminen & osaaminen 

• Liikuntaneuvonta on osa elintapaohjausta, jonka vahva poikkihallinnollinen, monialainen 
työote kunnan liikuntatoimen ja terveydenhuollon välillä tulee turvata uusissa 
rakenteissa. Myös soveltava liikunta (erityisliikunta) varmisteltava yhdyspintatehtävissä.

• Liikuntaneuvonta yhdyspinnoilla – ohjeistus sote-uudistuksen valmisteluun ja 
toimeenpanoon valmistui kesäkuussa 2022.

• Liikunta osana elintapaohjausta tulevissa sote-rakenteissa – työryhmä - OKM - Opetus- ja 
kulttuuriministeriö

• Oppilas- ja opiskelijahuolto: Yhteisöllisen oppilas- ja opiskelijahuollon turvaaminen.

• Kulttuurineuvonnan ja kulttuurihyvinvointityön juurruttaminen uusiin rakenteisiin.

• Nuorisolain mukainen monialainen yhteistyö: kuntien ohjaus- ja palveluverkostojen 
toiminta turvattava uudistuksessa. Nuorten työpajatoiminta vaatii erityistä panostusta 
muutosvalmisteluissa. Nuorten osallisuus.
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https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM031:00/2022


Liikuntaneuvonta yhdyspinnoilla -ohjeistus 
Sisällysluettelo

▪ Johdanto 3

▪ Liikuntaneuvonnan määritelmä 4

▪ Liikuntaneuvonnan nykytila 5

▪ Liikuntaneuvonnan edistämisen taustalla 6

▪ Liikuntaneuvontaa ohjaavia suosituksia 7

Liikuntaneuvonta osana elintapaohjausta uusissa 
sote-rakenteissa 8

▪ Liikuntaneuvonta osana elintapaohjausta 2023 9

▪ Liikuntaneuvonta osana elintapaohjausta yhdyspinnalla*     10

▪ Ohjautumisen reitit liikuntaneuvontaan 11

▪ Liikuntaneuvonnan palveluketju yhdyspinnassa*                 12

▪ Liikuntaneuvojalle tärkeitä ominaisuuksia 13

▪ Liikuntaneuvojan toiminta yhdyspinnalla* 14

▪ Liikuntaneuvonnan kirjaaminen järjestelmiin 15-16

▪ Liikuntaneuvonnan kirjaaminen ja tilastointi yhdyspinnalla*   17

▪ Liikuntaneuvonnan arviointi 18

* Koostedia kustakin teemasta

▪ Liikuntaneuvonnan mittarit                                                            19

▪ Liikuntaneuvonnan todentaminen ja vaikuttavuustieto 20

▪ Liikuntaneuvonnan vaikutukset ja vaikuttavuus yhdyspinnalla* 21

▪ Sote-uudistuksen tuomat muutokset toimintaympäristöön           22

▪ Liikuntaneuvonnan yhdyspinnat 23

▪ Järjestöjen rooli liikuntaneuvonnan palveluketjussa                     24

▪ Yritysten rooli liikuntaneuvonnan palveluketjussa                        25

▪ Yhdyspintaan sijoittuvan toiminnan johtaminen                            26

▪ Soveltavan liikunnan yhdyspinta-asiat                                     27-28

▪ Soveltavan liikunnan toimintakenttä                                            29

▪ Move! –mittauksista liikuntaneuvontaan 30

▪ Mitä Move!-asioita kuuluu eri tahoille                                          31

▪ Liikuntaneuvonnan aineistoa                                                       33

▪ Linkit liikuntaneuvonnan edistämisen tausta-aineistoon             34                                            

▪ Työryhmän kokoonpano                                                              35
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Liikuntaneuvonnan nykytila 
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= Ei poikkihallinnollista liikuntaneuvontaa (125 kpl = 43 %)                                                                 

Lähde: Liikkuva aikuinen, Liikuntaneuvonnan tila 2021

= Poikkihallinnollinen liikuntaneuvontahanke (33 kpl) = 11 %)

= Vakiintunut poikkihallinnollinen liikuntaneuvonta (135 kpl = 46 %)

Liikuntaneuvonnan koordinointi nyt
1. Liikuntapalvelut n. 75%

2. Terveystoimi n. 25%

Liikuntaneuvojina toimivat
• kunnan liikuntapalveluiden liikuntaneuvoja/t

• usean kunnan liikuntapalveluiden yhteinen neuvoja

• terveystoimen liikuntaneuvoja tai elintapaohjaaja

• usean kunnan terveystoimen yhteinen liikuntaneuvoja 

tai elintapaohjaaja



Liikuntaneuvonta osana elintapaohjausta 2023
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✓ Liikuntaneuvonta on kuntalaisten terveyttä 
edistävä hyvinvointipalvelu ja osa 
hyvinvointialueen toteuttamaa 
ennaltaehkäisevää, hoitavaa ja kuntouttavaa 
elintapaohjausta.

✓ Liikuntaneuvonta on keino ehkäistä 
kansansairauksia, kuten tyypin 2 diabetesta, ja 
tuoda sen myötä säästöjä.

✓ Palvelu sisältää ohjausta liikunnalliseen 
elämäntapaan ja liikkumisen lisäämiseen sekä 
muiden terveellisten elintapojen pariin.

✓ Tavoitteena on liikunnallinen elämäntapa.

✓ Pitkäaikaisena tavoitteena on parempi terveys
ja elämänlaatu. 

Hyvinvointialueen sosiaali- ja 

terveyspalvelut

Kunnan terveyttä edistävä 

hyvinvointipalvelu 



Ohjautumisen reitit liikuntaneuvontaan
Lapset ja 

nuoret

•Kouluterveydenhuolto 
ja Move! -mittaukset

•Neuvola

•Sosiaalipalvelut

•Perhekeskukset

Opiskelijat

•Opiskelija-
terveydenhuolto

•Sosiaalipalvelut

Työikäiset

•Terveystarkastukset 
ja muut 
vastaanottokäynnit

•Sosiaalipalvelut

•Työterveyshuolto

Ikääntyneet

• Ikäkausitarkastukset

•Seniori-info

•Ennaltaehkäisevät 
kotikäynnit ja 
palveluohjaus

•Kotihoito

Otetaan liikkuminen 
puheeksi ja ohjataan 
liikuntaneuvontaan

Ammattilaisen 
ohjauksella askeleita 

arkeen

Liikuntaneuvonta 
koko elämänkaarella

Liikunnallinen 
elämäntapa tavaksi

Kunnan liikuntaneuvonta 

tai hyvinvointialueen liikuntaneuvonta osana elintapaohjausta

Omatoiminen liikkuminen Ohjattu liikunta

Kunta, paikallisyhdistykset, kansalaisopistot, yritykset

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Nuorisopalvelut Yhteisöllinen opiskeluhuolto  Työllisyyspalvelut Järjestöt

Järjestöt Järjestöt Järjestöt Liikkujan Apteekit                                                                          

Liikkujan Apteekit           

Muut



Liikuntaneuvonnan yhdyspinnat

Liikuntaneuvonta

Hyvinvointialue
Kunnan 

liikuntapalvelut

Lääkäri, 

terveydenhoitaja, 

fysioterapeutti, 

sosiaalityöntekijä

Nimetty 

elintapaohjaaja

Matalan kynnyksen 

liikuntaryhmät,

liikuntakokeilut

Muut toimijat

Liikuntaneuvonnan 

starttiryhmät

Työterveyshuolto, 

työllisyyspalvelut

Paikallisyhdistykset, 

yritykset ja 

kansalaisopistot



Soveltavan liikunnan toimintakenttä

KUNTA
Liikuntapalvelut

Kunnan muut sektorit

Järjestöt

Kuntalaki

Liikuntalaki

Terveys-
palvelut

Sosiaali-
palvelut

Hyvinvointialue

Vammaispalvelulaki

Sosiaalihuoltolaki

Terveydenhuoltolaki

Sote-järjestämislaki

YK:n vammaissopimus
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Move! -
toimijat

Oppilas

Opettajat

Koulu

Perhe ja 
ystävät

Koulu-
terveyden-

huolto

Sidos-
ryhmät

Kunta, 
valtio, 
muut

Erityisopettaja

Liikunnanopettaja

Luokanopettaja

Rehtori

Oppilashuoltoryhmä

Opinto-ohjaaja

Perhe

Terveydenhoitaja

Lääkäri

Fysioterapeutti

Liikkuva koulu -tiimi

Kaverit

Terv.tied.opettaja

Seurat

Vapaaehtoisjärjestöt

Opetustoimi

Liikuntatoimi

Miksi

mitataan?

Miten

mitataan? Mitä

mittauksen

jälkeen?

Muut asiantuntijat

Päättäjät

Valmistelijat

Tutkijat



Kestävyys 

kunnan 

taloudessa?

Kestävyys liikunta- ja urheiluseuran taloudessa?
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Taloudellinen kannuste kunnan hyvinvointityöhön – HYTE-
kerroin

LÄHDE: Timo Ståhl, TtT, dos, johtava asiantuntija



33.

Työkyvyttö-

myyseläke

Peruskoulut 

(4) 

Koettu 

terveys

Toimeen-

tulotuki

Liikunta

(5)

Kuntajohto 

(5) 

Koulu-

pudokkaat
Ylipaino

Kaatumis-

hoitojaksot

Kuntien HYTE-kerroin

Prosessi-indikaattorit
Kunnan toiminta väestön 

hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämiseksi

Kunnan väestön terveys ja 

hyvinvointi

Tulosindikaattorit

Timo Ståhl - Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kunnille 18.8.2022www.thl.fi/hytekerroin



Liikunnan hyte

• Kunta kutsuu säännöllisesti koolle liikuntaseurojen ja yhdistysten 
yhteiskokouksen. 

• Kunnassa järjestetään kohdennettuja liikuntaryhmiä 
liikuntaseuratoiminnan ulkopuolella oleville lapsille ja nuorille. 

• Liikunnan edistämisestä vastaavat viranhaltijat osallistuvat 
toimielinten päätösten vaikutusten ennakkoarviointiin. 

• Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta raportoidaan vuosittain 
hyvinvointikertomuksessa tai vastaavassa. 

• Kunnassa toimii poikkihallinnollinen työryhmä, jossa käsitellään 
liikunnan edistämistä. 
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MITEN RAHOITUS LASKETAAN?

Asukasta kohden määritelty 
hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen perushinta 

x
asukasluku 

x
hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen kerroin

Jos jaettavaa olisi noin 100 
M€, kuntien asukaskohtainen 
rahoitus olisi:

LASKUKAAVA

• Maksimi 21,80 €
• Mediaani 16,25 €
• Minimi 7,7 €

3 %



ks. myös 
www.thl.fi/hytekerroin
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Kiitos

Sari Virta, sari.virta@gov.fi


