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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikuntalain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan liikuntalakia muutetta
vaksi siten, että läänien liikuntalautakunnille 
siirretään opetusministeriöltä päätösvaltaa pie
nehköjen liikuntapaikkojen perustamiskustan-

nuksiin myönnettävien avustusten Ja lainojen 
osalta. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 1987 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Tausta, nykytilanne Ja ehdote
tut muutokset 

Liikuntalain (984/79) 4 luvussa säädetään lii
kuntapaikkojen petustamiskustannuksiin myön
nettävistä avustuksista ja lainoista. Lain 7 luvun 
24 §:ssä säädetään, että mainittuun tarkoituk
seen myönnettävistä avustuksista ja lainoista 
päättää opetusministeriö. 

Hallitus ehdottaa, että läänin liikuntalauta
kunnalle myönnettäisiin lupa tehdä päätökset 
pienehköjen liikuntapaikkojen perustamiskustan
nuksiin myönnettävistä avustuksista ja lainoista 
sen mukaan kuin opetusministeriön päätöksellä 
määrätään. 

Liikuntalain 25 §:n 1 momentti ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että läänin liikuntalauta
kunta toimii kuntien ja kuntainliittojen valtion
osuuksista ja -avustuksista annetussa laissa tarkoi
tettuna valtion asianomaisena viranomaisena niis
sä tapauksissa, joissa avustusten ja lainojen 
myöntämisestä päättää lakiehdotuksen 24 §:n 3 
momentin mukaisesti läänin liikuntalautakunta. 

Läänien taidetoimikunnilla on taiteen edistä
misen järjestelyistä annetun lain (328/ 67) mu
kaan vastaavanlainen päätösvalta taiteen edistä
mistä koskevissa alueellisissa asioissa. 

Samalla hallitus ehdottaa, että liikuntalain 
11 §:ää muutettaisiin siten, ettei liikuntapaikko-
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jen sekä niihin liittyvien vapaa-aikatilojen raken
tamisesta, hankkimisesta ja varustamisesta aiheu
tuviin, kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuk
sista ja -avustuksista annetun lain (35/73) 3 §:ssä 
tarkoitettuihin perustamiskustannuksiin katsota 
kuuluvan liikuntapaikan tarvitseman maa-alueen 
hankinnasta aiheutuvia kustannuksia eikä kulu
tustarvikkeiden perusvarastojen hankinnasta ai
heutuvia kustannuksia. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esitys ei merkitsisi valtiolle lisäkustannuksia, 
vaan ainoastaan liikuntapaikkojen perustamiskus
tannuksiin myönnettäviä avustuksia ja lainoja 
koskevan päätösvallan siirtoa pienehköjen liikun
tapaikkojen osalta läänien liikuntalautakunnille. 
Mainittujen avustusten ja lainojen osuus on vuo
sittain arviolta 18-20 miljoonaa markkaa. 

3. Lain voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi v01maan 1 päi
västä tammikuuta 1987. 
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Laki 
liikuntalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 21 päivänä joulukuuta 1979 annetun liikuntalain (984/79) 11 §:n 3 momentti, 
muutetaan 4 §:n 2 ja 3 momentti, 11 §:n 1 momentti, 24 §:n 2 momentti ja 25 §:n 1 momentti, 

sekä 
lisätään 24 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

4 § 

Opetusministeriön asiantuntijaelimenä tämän 
lain mukaisissa asioissa toimii valtion urheiluneu
vosto. Liikuntatiedettä koskevissa asioissa toimii 
asiantuntijaelimenä valtion liikuntatieteellinen 
neuvosto. 

Kussakin läänissä on läänin liikuntalautakun
ta, joka toimii lääninhallituksen yhteydessä. Lää
nin liikuntalautakunnan tehtävänä on toimia 
opetusministeriön ja lääninhallituksen apuna tä
män lain mukaisissa asioissa. 

11§ 
Valtion tulo- ja menoarvioon otetun määrära

han rajoissa voidaan kunnalle tai muulle yhteisöl
le taikka säätiölle myöntää avustusta ja halpakor
koista lainaa liikuntapaikkojen sekä niihin liitty
vien vapaa-aikatilojen rakentamisesta, hankkimi
sesta ja varustamisesta aiheutuviin, kuntien ja 
kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista 
annetun lain 3 §: ssä tarkoi tettuihin perustamis
kustannuksiin. Avustusta ja lainaa ei kuitenkaan 
myönnetä sanotun lain 3 §:n 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin liikuntapaikan tarvitseman maa
alueen hankinnasta aiheutuviin kustannuksiin ei
kä 5 kohdassa tarkoitettuihin kulutustarvikkeiden 
perusvarastojen hankinnasta aiheutuviin kustan
nuksiin. 

24 § 

Lain 3 luvussa tarkoitettujen valtionosuuksien 

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1986 

ja 21 §:ssä tarkoitettujen valtionavustusten 
myöntämisestä päättää opetusministeriö. 

Lain 4 luvussa tarkoitettujen avustusten ja 
lainojen myöntämisestä päättää opetusministeriö. 
Läänin liikuntalautakunta voi kuitenkin myöntää 
liikuntapaikan perustamiskustannuksiin avustus
ta ja lainaa sen mukaan kuin opetusministeriön 
päätöksellä määrätään. Ennen kuin opetusminis
teriö päättää avustuksen ja lainan myöntämisestä, 
sen on hankittava läänin liikuntalautakunnan ja 
valtion urheiluneuvoston lausunto. 

25 § 
Kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja 

-avustuksista annetussa laissa tarkoitettuna val
tion asianomaisena viranomaisena toimii tämän 
lain 3 ja 4 luvun säännöksiä sovellettaessa opetus
ministeriö. Kuitenkin niissä tapauksissa, joissa 
avustusten ja lainojen myöntämisestä päättää 
24 §:n 3 momentin mukaisesti läänin liikunta
lautakunta, toimii se mainittuna viranomaisena. 
Ensiksi mainitun lain 15 §:n 2 ja 3 momentissa 
tarkoitettu valtion asianomainen viranomainen 
on valtiovarainministeriö. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1987. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Pirjo Ala-Kapee 
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Liite 

Laki 
liikuntalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 21 päivänä joulukuuta 1979 annetun liikuntalain (984/79) 11 §:n 3 momentti, 
muutetaan 4 §:n 2 ja 3 momentti, 11 §:n 1 momentti, 24 §:n 2 momentti ja 25 §:n 1 momentti, 

sekä 
lisätään 24 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Opetusministeriön asiantuntijaelimenä tämän 
lain mukaisissa asioissa toimii valtion urheiluneu
vosto. Liikuntatiedettä koskevissa asioissa toimii 
asiantuntijaelimenä myös valtion liikuntatieteel
linen toimikunta. 

Kussakin läänissä on läänin urheilulautakunta, 
joka toimii lääninhallituksen yhteydessä. Läänin 
urheilulautakunnan tehtävänä on toimia opetus
ministeriön ja lääninhallituksen apuna tämän 
lain mukaisissa asioissa. 

11§ 
Valtion tulo- ja menoarvioon otetun määrära

han puitteissa voidaan kunnalle tai muulle yhtei
sölle taikka säätiölle myöntää avustusta ja halpa
korkoista lainaa liikuntapaikkojen sekä niihin 
liittyvien vapaa-aikatilojen rakentamisesta, hank
kimisesta ja varustamisesta aiheutuviin, kuntien 
ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuk
sista annetun lain 3 §:ssä tarkoitettuihin perus
tamiskustannuksiin. 

Ennen avustuksen tai lainan myöntämistä on 
hankittava asianomaisen läänin urheilulautakun
nan sekä valtion urheiluneuvoston lausunto. 

Ehdotus 

4 § 

Opetusministeriön asiantuntijaelimenä tämän 
lain mukaisissa asioissa toimii valtion urheiluneu
vosto. Liikuntatiedettä koskevissa asioissa toimii 
asiantuntijaelimenä valtion liikuntatieteellinen 
neuvosto. 

Kussakin läänissä on läänin liikuntalautakun
ta, joka toimii lääninhallituksen yhteydessä. Lää
nin lzikuntalautakunnan tehtävänä on toimia 
opetusministeriön ja lääninhallituksen apuna tä
män lain mukaisissa asioissa. 

11§ 
Valtion tulo- ja menoarvioon otetun määrära

han rajoissa voidaan kunnalle tai muulle yhteisöl
le taikka säätiölle myöntää avustusta ja halpakor
koista lainaa liikuntapaikkojen sekä niihin liitty
vien vapaa-aikatilojen rakentamisesta, hankkimi
sesta ja varustamisesta aiheutuviin, kuntien ja 
kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista 
annetun lain 3 §:ssä tarkoitettuihin perustamis
kustannuksiin. Avustusta ja lainaa ei kuitenkaan 
myönnetä sanotun lain 3 §:n 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin liikuntapaikan tarvitseman maa
alueen hankinnasta aiheutuviin kustannuksiin ei
kä 5 kohdassa tarkoitettuihin kulutustarvikkeiden 
perusvarastojen hankinnasta aiheutuviin kustan
nuksiin. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

24 § 

Lain 3 luvussa tarkoitettujen valtionosuuksien 
sekä 4 luvussa tarkoitettujen avustusten ja laino
jen samoin kuin 21 §:ssä tarkoitettujen valtion
avustusten myöntämisestä päättää opetusministe
riö. 

Lain 3 luvussa tarkoitettujen valtionosuuksien 
ja 21 §:ssä tarkoitettujen valtionavustusten 
myöntämisestä päättää opetusministeriö. 

Lain 4 luvussa tarkoitettujen avustusten ja 
lainojen myöntämisestä päättää opetusministeriö. 
Läänin liikuntalautakunta voi kuitenkin myöntää 
liikuntapaikan perustamiskustannuksiin avustus
ta ja lainaa sen mukaan kuin opetusministeriön 
päätöksellä määrätään. Ennen kuin opetusminis
teriö päättää avustuksen ja lainan myöntämisestä, 
sen on hankittava läänin liikuntalautakunnan ja 
valtion urhetluneuvoston lausunto. 

25 § 
Kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja 

-avustuksista annetussa laissa tarkoitettuna val
tion asianomaisena viranomaisena toimii tämän 
lain 3 ja 4 luvun säännöksiä sovellettaessa opetus
ministeriö. Ensiksi mainitun lain 15 §:n 2 ja 3 
momentissa tarkoitettu valtion asianomainen vi
ranomainen on kuitenkin valtiovarainministeriö. 

Kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja 
-avustuksista annetussa laissa tarkoitettuna val-
tion asianomaisena viranomaisena toimii tämän 
lain 3 ja 4 luvun säännöksiä sovellettaessa opetus
ministeriö. Kuitenkin niissä tapauksissa, joissa 
avustusten ja lainojen myöntämisestä' päättää 
24 §:n 3 momentin mukaisesti läänin liikunta
lautakunta, toimii se mainittuna viranomaisena. 
Ensiksi mainitun lain 15 §:n 2 ja 3 momentissa 
tarkoitettu valtion asianomainen viranomainen 
on valtiovarainministeriö. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1987. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 


