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Sisältö

• Liikkuvat-ohjelmat kokonaisuuden kuvaus ja 
yhteinen työ niiden suhteen

• Ajankohtaista – talous ja askelmerkit jatkoon 
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Mikä on Liikkuvat-ohjelmat?

• Perusteet nykyisessä hallitusohjelmassa ja jo 
sitä ennen liikuntapoliittisessa selonteossa

• Selonteon kirjaus perustui ”Liikkuvan koulun 
laajentamisesta” muihin ikäryhmiin

• Tavoite lisätä liikuntaa elämänkulussa
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Taustalla yhteiset toimintatavat 

Keskeisiä toimia ohjelmissa ovat:

1) toimenpiteiden ja viestinnän kokonaiskoordinaatio,

2) valtionavustuksin rahoitettujen hankkeiden tuki- ja kehittämistoimet 

3) rahoitettujen hankkeiden sekä muiden toimenpiteiden seuranta,

4) ohjelmien yhteistyöverkostojen luonti ja aktivointi sekä toimenpiteet 
paikallisten toimijoiden tukena sekä 

5) ohjelmien vaikuttavuuden säännöllinen arviointi. 

• Ohjelmien toteutuksen vaikuttavuutta arvioidaan rahoitettujen 
toimenpiteiden ja kohderyhmien liikuntakäyttäytymistä kuvaavien 
indikaattorien perusteella.
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Alueiden rooli ohjelmissa

• Lasten ja nuorten liikunnan 
kehittäjät

• Seurakehittäjät

• Terveysliikunnan kehittäjät

• Koskee kaikkien tehtäväkenttiä

• Yhteistyön tiivistämisen tarve 
edelleen olennainen



Ohjelmien toimenpiteitä

• Valtakunnallinen viestintä (Verkkoviestintä, 
kampanjat, sosiaalinen media, uutiskirjeet, 
medianäkyvyys)

• Koulutukset ja hyvien käytäntöjen 
edistäminen (yksiköt ja yksilöt)

• Kumppaneiden ohjaus (järjestöt, 
valtionhallinto, yritykset)

• Kuntien ohjaus (Verkostot, materiaalit, 
koulutukset)

• Tutkitun tiedon levittäminen (tuottaminen, 
viestintä)  



Ohjelmat eri vaiheissa 

• OPH:n ohjelmat (LV, LK, LO) suhteessa 
toisiinsa

• Kaikki ohjelmat

• Yksittäisissä osa-alueissa, kuten seurannassa

• Viestintä, rahoitettujen hankkeiden seuranta 
ja tulosmittareiden tietolähteet ovat 
vahvimmat osa-alueet



Toiveet yhteistyölle ja näkemykset yhteistyöstä 
8.6.2022

• Yhteinen tavoite
o Samat kohderyhmät, samojen aiheiden edistäminen ja samat rahoittajat.
o Liikunnallisen elämäntavan edistäminen. Ohjelmien mukaisen toiminnan 

edistäminen, kehittämistyössä tukeminen ja auttaminen. Liikuntamyönteisen 
toimintakulttuurin kehittäminen.

• Roolit ja yhteistyö
oVastuut ja roolitukset. Kuka vastaa mistäkin?
oKokonaisuuden puutteellinen kuvaus ja avoin tiedonkulku
o Tehdäänkö aitoa yhteistyötä?

• Tulevaisuus ja rahoitus
oOhjelmien ja alueiden tulevaisuuden suuntaviivat, mihin ollaan menossa ja millä 

kärjillä?

”Ikuisuusaihe” -> Määrittyy jatkuvan vuoropuhelun kautta 



Mitä Liikkuvat-ohjelmat 
toimintamallilta voidaan 
odottaa?

• Pyritään yhtenäistämään käytäntöjä

• Ohjelmilla kuitenkin erilaisia toimenpiteitä, 
kuten tähänkin asti

• Keskeisin tavoite on pystyä kuvaamaan 
paremmin ja selkeästi ohjelmien vaikutuksia

➢Tämä erityisen tärkeää, kun toiminta on 
”hallinnollisesti” katkolla
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Liikkuvat-kokonaisuus liikuntabudjetissa –
vaikuttamisen paikka ja vaikutukset yhteiseen 

tehtäväkenttään?



Talous, Liikkuvat-kokonaisuus liikuntabudjetissa

Liikuntabudjetti

• Talousarvioehdotus 2023 eduskunnalle syys-lokakuussa 

• Vuodesta 2024 valtion budjettirahoituksen piiriin

Veikkausvoittovarat liikunnallisen elämäntavan edistämiseen

• Vuosina 2021-2022: 6 240 000 €/vuosi

• Määrärahasta rahoitetaan Liikkuvat-ohjelmien johtaminen, koordinaatio ja 
toimeenpano(n tuki) 

• Lisäksi on rahoitettu Liikkuvat-kokonaisuutta toimeenpanevia hankkeita sekä 
muita liikunnallista elämäntapaa edistäviä hankkeita (mm. osaamisen 
kehittäminen, soveltava liikunta)



Budjettimäärärahat Liikkuvat-ohjelmien 
toimeenpanoon (ns. kunta-avustukset)
• Osa hallituksen kertaluonteisia tulevaisuusinvestointeja (3-vuotisia ”siirtomäärärahoja”)

• Vuosina 2016-2020: 3,8–7 M€/vuodessa 

• Vuonna 2021: 5 M€ Liikkuva varhaiskasvatus, opiskelu, aikuinen & Ikiliikkuja + 0,5 M€ 
Ikäihmisten liikkumiseen

• Vuonna 2022: 0,5 M€ Ikäihmisten liikkumiseen

• Määrärahat myönnetty pääasiassa AVIen kautta paikallisille kuntakoordinoiduille 
hankkeille

➢Jos toteutuu tällaisena vähenee Liikkuvat-kokonaisuuden rahoitus noin 5 M€ vuodessa 
kohdistuen erityisesti kuntien toimintaan

➢Harrastamisen Suomen mallilla oma rahoituksensa



Paikallisen
toiminnan

avustaminen –
määrärahat AVI-
avustuksiin 2022


