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Liikuntalaki
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Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään liikunnan ja huippu-
urheilun edistämisestä sekä valtionhallinnon
ja kunnan vastuusta ja yhteistyöstä, valtion
hallintoelimistä ja valtionrahoituksesta lii-
kunnan toimialalla.

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään,
noudatetaan Suomea sitovia kansainvälisiä
velvoitteita.

2 §

Lain tavoite

Tämän lain tavoitteena on edistää:
1) eri väestöryhmien mahdollisuuksia liik-

kua ja harrastaa liikuntaa;
2) väestön hyvinvointia ja terveyttä;
3) fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja

parantamista;

4) lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä;
5) liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lu-

kien seuratoiminta;
6) huippu-urheilua;
7) liikunnan ja huippu-urheilun rehelli-

syyttä ja eettisiä periaatteita; sekä
8) eriarvoisuuden vähentämistä liikun-

nassa.
Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina

ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisölli-
syys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat
sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä
kehitys.

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) liikunnalla kaikkea omatoimista ja jär-

jestettyä liikunta- ja urheilutoimintaa paitsi
huippu-urheilua;

2) huippu-urheilulla kansallisesti merkittä-
vää sekä kansainväliseen menestykseen täh-
täävää tavoitteellista urheilutoimintaa; sekä

3) terveyttä ja hyvinvointia edistävällä lii-
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kunnalla elämänkulun eri vaiheissa tapahtu-
vaa kaikkea fyysistä aktiivisuutta, jonka ta-
voitteena on terveyden ja toimintakyvyn yllä-
pitäminen ja parantaminen.

4 §

Valtion vastuu

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa lii-
kuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteenso-
vittamisesta ja kehittämisestä sekä liikunnan
yleisten edellytysten luomisesta valtionhallin-
nossa.

Liikunnan aluehallinnon tehtävistä vastaa-
vat aluehallintovirastot. Tehtävistä säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Valtion tulee tehtävää hoitaessaan olla tar-
peen mukaan yhteistyössä kuntien, kansalais-
järjestöjen ja muiden liikunta-alan toimijoi-
den kanssa.

5 §

Kunnan vastuu

Yleisten edellytysten luominen liikunnalle
paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan
tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden
liikunnalle:

1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä ter-
veyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri
kohderyhmät huomioon ottaen;

2) tukemalla kansalaistoimintaa mukaan
lukien seuratoiminta; sekä

3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikunta-
paikkoja.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tehtä-
vien toteuttamisen kunnassa tulee tapahtua
eri toimialojen yhteistyönä sekä kehittämällä
paikallista, kuntien välistä ja alueellista yh-
teistyötä sekä huolehtimalla tarvittaessa
muista paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin
sopivista toimintamuodoista.

Kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa
koskevissa keskeisissä päätöksissä osana
kuntalain (365/1995) 27 §:ssä säädettyä kun-
nan velvollisuutta huolehtia asukkaiden osal-
listumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.
Kunnan tulee arvioida asukkaittensa liikunta-
aktiivisuutta osana terveydenhuoltolain
(1326/2010) 12 §:ssä tarkoitettua terveyden
ja hyvinvoinnin edistämistä.

Kunnan hoitaessa 1 momentissa tarkoitet-
tuja tehtäviä kunta ei toimi kilpailutilanteessa
markkinoilla, ellei niitä toteuteta liiketoimin-
nallisin tavoittein ja perustein.

6 §

Valtion liikuntaneuvosto

Opetus- ja kulttuuriministeriön asiantunti-
jaelimenä on valtion liikuntaneuvosto, jonka
valtioneuvosto asettaa eduskunnan toimikau-
deksi.

Neuvoston tehtävänä on käsitellä liikunnan
kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tär-
keitä asioita ja erityisesti arvioida valtionhal-
linnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan
alueella, tehdä aloitteita ja esityksiä liikunnan
kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja toimi-
alansa liikuntamäärärahojen käytöstä. Neuvos-
tolla on jaostoja asioiden valmistelua varten.

Valtion liikuntaneuvoston tehtävistä, ko-
koonpanosta ja asettamisesta säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella.

7 §

Alueellinen liikuntaneuvosto

Aluehallintovirastossa on asiantuntijaeli-
menä alueellinen liikuntaneuvosto, jonka
maakunnan liitto asettaa.

Alueellisen liikuntaneuvoston tehtävistä,
kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella.

2 luku

Valtionrahoitus

8 §

Valtionosuus kunnan liikuntatoimintaan

Kunnalle liikuntatoiminnan käyttökustan-
nuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sää-
detään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk-
sesta annetussa laissa (1705/2009). Valtion-
osuus tulee käyttää tämän lain 5 §:n mukai-
seen toimintaan.
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9 §

Rahoitus liikunnan aluehallinnon toimintaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa
aluehallintoviraston käyttöön vuosittain lii-
kunnan aluehallinnon toimintaan määrärahat,
joiden käytöstä sovitaan aluehallintoviraston
kanssa. Ministeriö voi osoittaa aluehallintovi-
rastolle myös muita määrärahoja edelleen
avustuksina myönnettäviksi.

10 §

Liikuntaa edistävän järjestön valtionapukel-
poisuus

Liikuntaa edistävän järjestön valtionavus-
tuksen saamisen edellytyksenä on, että ope-
tus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy järjestön
valtionapukelpoiseksi.

Valtionapukelpoiseksi järjestöksi voidaan
hyväksyä sellainen rekisteröity yhdistys,
jonka tarkoituksena on liikunnan edistäminen
ja joka toimii 2 §:ssä säädetyn tavoitteen
mukaisesti. Valtionapukelpoisuutta harkitta-
essa otetaan huomioon järjestön toiminnan
laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikutta-
vuus sekä se, miten järjestö edistää yhdenver-
taisuutta ja tasa-arvoa.

Lajiliitoista avustettaviksi voidaan hyväk-
syä vain yksi valtakunnallinen liitto kustakin
lajista. Hyväksymisen edellytyksenä on, että
lajiliitolla on kansainvälinen organisaatio tai
kilpailujärjestelmä taikka että laji on kansalli-
sesti merkittävä. Lajiliiton valtionapukelpoi-
suutta harkittaessa otetaan huomioon liiton
toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen
vaikuttavuus sekä se, miten liitto edistää yh-
denvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä noudattaa
liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita ja
Suomea sitovia kansainvälisiä säännöksiä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi peruut-
taa järjestön valtionapukelpoisuuden, jos sen
toiminta ei yhtäjaksoisesti kahtena vuonna
täytä tässä laissa tai sen nojalla säädettyjä
valtionavustuksen saamisen edellytyksiä.

Tarkempia säännöksiä tässä pykälässä tar-
koitetuista uusien avustettavien järjestöjen
hyväksymisen edellytyksistä ja hyväksymi-
sessä noudatettavasta menettelystä voidaan
antaa valtioneuvoston asetuksella.

11 §

Muutoksenhaku

Edellä 10 §:ssä tarkoitettuun opetus- ja
kulttuuriministeriön päätökseen saa hakea
ministeriöltä oikaisua siten kuin hallintolaissa
(434/2003) säädetään.

Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätök-
seen saa valittamalla hakea muutosta siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään.

12 §

Valtionavustuksen myöntäminen liikuntaa
edistävälle järjestölle

Valtion talousarvioon otetaan vuosittain
määräraha liikuntaa edistävien järjestöjen toi-
minnan avustamiseen.

Uudelle järjestölle ei myönnetä valtion-
avustusta ilman erityistä syytä ennen kuin se
on toiminut rekisteröitynä yhdistyksenä vä-
hintään kahden vuoden ajan.

Valtionavustuksen määrää harkittaessa ote-
taan huomioon liikuntaa edistävän järjestön
toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen
vaikuttavuus sekä se, miten järjestö toteuttaa
tämän lain tavoitteita sekä liikunnan ja urhei-
lun eettisiä periaatteita, miten järjestö noudat-
taa Suomea sitovia kansainvälisiä säännöksiä
ja miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja
tasa-arvoa.

Avustuksen perusteena olevina toiminta-
menoina ei pidetä liiketoiminnasta aiheutuvia
menoja.

Tarkempia säännöksiä tässä pykälässä tar-
koitetuista valtionavustusten myöntämisen
edellytyksistä voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.

13 §

Liikuntapaikkojen valtionavustukset

Valtion talousarvioon otetaan vuosittain
määräraha avustusten myöntämiseksi liikun-
tapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilo-
jen perustamishankkeisiin. Liikuntapaikkojen
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valtionavustuksia myönnetään laajojen käyt-
täjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikunta-
paikkojen rakentamiseen, hankkimiseen, pe-
rusparannukseen ja näihin liittyvään varusta-
miseen. Lisäksi avustusta voidaan myöntää
erityisestä syystä muuhun liikuntapaikkara-
kentamiseen.

Avustusta myönnetään kunnalle tai kun-
tayhtymälle taikka niiden määräämisvallassa
olevalle yhteisölle. Avustusta voidaan myön-
tää myös muille yhteisöille, jos avustaminen
on tarpeen tämän lain tavoitteiden toteuttami-
seksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista valtion-
avustuksista säädetään opetus- ja kulttuuritoi-
men rahoituksesta annetussa laissa.

14 §

Valtionavustukset muihin liikuntaa edistäviin
tarkoituksiin

Valtion talousarvioon otetaan vuosittain
määräraha, josta voidaan myöntää avustuksia
ja apurahoja liikuntatieteelliseen tutkimus- ja
kehitystyöhön, liikuntapaikkarakentamisen
tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, liikunta-
tieteellisten yhteisöjen toimintaan, liikunnan
tietohuoltoon, koulutukseen, kansainväliseen
yhteistyöhön, huippu-urheilun edistämiseen,
liikunnan ajankohtaisiin yhteistyö- ja kehittä-
mishankkeisiin sekä muuhun 2 §:ssä tarkoi-
tettuun toimintaan.

15 §

Valtionapuviranomainen

Valtionapuviranomainen 8—14 §:ssä tar-
koitettujen avustusten osalta on opetus- ja
kulttuuriministeriö. Aluehallintovirasto toimii
valtionapuviranomaisena muissa kuin kustan-
nuksiltaan merkittävissä perustamishank-
keissa sekä 9 §:ssä tarkoitettujen virastojen
käyttöön osoitettujen määrärahojen myöntä-
misessä. Toimivallan jaosta valtionapuviran-
omaisten välillä voidaan tarkemmin säätää
valtioneuvoston asetuksella.

3 luku

Erinäiset säännökset

16 §

Valtionosuuksien ja -avustusten rahoitus

Tässä laissa tarkoitetut valtionosuudet ja
-avustukset suoritetaan ensisijaisesti veikka-
uksen ja raha-arpajaisten voittovaroista.

17 §

Viittaussäännös

Sen lisäksi, mitä 12 ja 14 §:ssä säädetään,
valtionavustuksista säädetään valtionavustus-
laissa (688/2001).

4 luku

Voimaantulo

18 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2015.

Tällä lailla kumotaan liikuntalaki
(1054/1998).

19 §

Siirtymäsäännökset

Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi tällä
lailla kumotun liikuntalain nojalla avustusta
saaneiden järjestöjen valtionapukelpoisuuden
ilman erillistä hakemusta. Valtionapukelpoi-
suuden arvioinnista ja sitä koskevasta menet-
telystä voidaan tarkemmin säätää valtioneu-
voston asetuksella.

Tämän lain voimaan tullessa nimitettynä
oleva valtion liikuntaneuvosto jatkaa toimin-
taansa toimikautensa loppuun.

Tämän lain voimaan tullessa nimitettyinä
olevien alueellisten liikuntaneuvostojen toi-
mikaudet päättyvät vuoden 2015 lopussa. Jos
toimikausi päättyisi ennen tätä ajankohtaa,
jatkuu se kuitenkin vuoden 2015 loppuun.
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Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ
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