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Hallituksen esitys uudeksi liikuntalaiksi
Hengitysliitto ja Suomen Sydänliitto kiittävät liikuntalain uudistamista valmistelevaa työryhmää
erinomaisesta ja avoimesta valmistelutyöstä uudeksi liikuntalaiksi. Liikuntalakia on käsitelty eri useissa eri
tilaisuuksissa ja järjestöillä on ollut mahdollisuus tulla kuulluksi eri tavoin työryhmän toimiaikana.
Olemme tyytyväisiä, että esityksessä uudeksi liikuntalaiksi, ei siis urheilulaiksi, otetaan kantaa
liikkumattomuuden haasteeseen. Lakia uudistettaessa on varmistettava liikuntatoimintaa toteuttavien
kansanterveysjärjestöjen ja erityisryhmien liikuntajärjestöjen toimintaedellytykset. Hankeavustukset
mahdollistavat liikunnan kehittämistyön ja riittävä pysyvä rahoitus on välttämätön pitkäjänteisen ja
laadukkaan liikuntatoiminnan toteuttamiseen ja liikkumattomuuden haasteeseen vastaamiseen.
Hengitysliitto ja Suomen Sydänliitto pitävät tärkeinä alla mainittuja tarkennuksia uuteen liikuntalakiin.

Liikuntalaki
2 §.
Pykälän 1 momentin tulee kuulua 1) eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua. Harrastaasana tulee muuttaa liikkua- sanaksi. Harrastaa- sanalla on erilaisia merkityksiä riippuen
asiayhteydestä ja toimijoista. Se ymmärretään ja sillä tarkoitetaan organisoitua liikuntaa, vain
yhtä osa-aluetta koko liikunnan kentästä.
(Yksityiskohtaiset perustelut s. 23, sama muutos)
Pykälän 5 momentin tulee kuulua 5) liikunnan kansalaistoimintaa.
Seuratoiminta on kansalaistoimintaa, joten erottelua ei tarvita. Mikäli jaottelu halutaan
säilyttää, tulee seura – sanan tilalle muuttaa yhdistys-sana. Se kattaa rekisteröidyt yhdistykset
ja sitä käytetään lainsäädännössä kuten esimerkiksi yhdistyslaki ja – rekisteri. Seura- sana
yhdistetään vain urheilu – ja nuorisoseuroihin ja liikkumattomuuden haasteeseen vastaamaan
tarvitaan urheiluseurojen lisäksi muita liikuntaa edistäviä yhdistyksiä.
(Yksityiskohtaiset perustelut s. 23 ja 25, sama muutos)
5 §.
Pykälän 2 momentin tulee kuulua 2) tukemalla kansalaistoimintaa.
Perustelu on sama kuin edellisessä kohdassa.
6 §.
Pykälän 2 momenttiin tulee lisätä valtion liikuntaneuvoston tehtäviin liikuntaan liittyvän
poikkihallinnollisuuden edistäminen.
(Yksityiskohtaiset perustelut s. 26, sama muutos)

10 §.
Pykälän 2 momentissa valtionapukelpoiseksi järjestöksi voidaan hyväksyä sellainen
rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on liikunnan edistäminen tai jonka tehtävänä on
sääntöjen mukaan liikunnan avulla edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä kuten lain
tavoitekin kuvaa 2 §: ssä.
(Yksityiskohtaiset perustelut s. 27, sama muutos)

11 §.
Pykälän 3 momentissa valtionavustuksen määrää harkittaessa huomioon otettaviin tekijöihin
tulee lisätä se, kuinka liikuntaa edistävän järjestön toiminta on yhteydessä kulloinkin voimassa
oleviin valtakunnallisiin linjauksiin liikunnasta kuten esimerkiksi Valtakunnalliset yhteiset
linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020.

Uuden liikuntalain tulee taata liikuntaan liittyvä tasa-arvo niin, että jatkossakin monipuolisesti hyvinvointia
ja terveyttä edistävä liikuntakulttuuri ja sen kehittäminen on turvattu. Tasa-arvoisen liikunnan toteutumisen
vuoksi soveltavan liikunnan tulee olla mukana laissa. Hengitysliitto ja Suomen Sydänliitto ilmaisevat
kiinnostuksensa olla mukana luomassa järjestöjen avustuksien myöntämisperusteita tuleville vuosille.
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