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OLL:n näkemys liikuntalain uudistamisesta
Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) lausuu liikuntalain uudistamisesta kunnioittavasti seuraavaa:
1) Yleisnäkemys liikuntalain uudistamisesta
•
•
•

OLL näkee, että liikuntalain uudistamisen isoin asia on ulottaa lain ala koskemaan koko fyysisen aktiivisuuden
edistämistä harrastuksenomaisen liikunnan lisäksi. Kannatamme tällaista muutosta.
Toinen iso muutos olisi tehdä aiempaa eksplisiittisemmäksi se, että uudistetun liikuntalain tarkoittamaa fyysistä
aktiivisuutta tuetaan koko elämänkulussa ja siihen keskeisesti vaikuttavissa instituutioissa. Kannatamme myös
tällaista muutosta.
OLL:n mielestä muut mahdolliset muutokset liikuntalakiin (esim. Valtion liikuntaneuvoston roolin muuttaminen
strategisempaan ja systemaattista arviointia painottavaan suuntaan) ovat alisteisia yo. kahdelle muutokselle.
Ts. muita muutoksia tulee tehdä, mikäli ne tukevat fyysisen aktiivisuuden edistämistä koko elämänkulussa.

2) Yksityiskohtaiset kehittämisehdotukset
Liikuntalaki
1§ Lain tarkoitus
•

OLL ehdottaa, että ko. pykälän 1. momentti:
Tämän lain tarkoituksena on edistää liikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla.

•

Muutetaan muotoon (lisäykset lihavoituina):
Tämän lain tarkoituksena on edistää fyysistä aktiivisuutta, harrastuksenomaista liikuntaa, kilpa- ja
huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä elämänkulun kaikissa vaiheissa sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla.

PERUSTELUT:
• Liikuntalain alan laajentaminen koskemaan koko elämänkulun fyysistä aktiivisuutta ”pelkän” harrastuksenomaisen liikunnan ohella on mielestämme suomalaisten liikunnan ja liikunnan lisäämisen näkökulmasta erittäin järkevää. Tällä muutoksella liikuntalain piiriin saataisiin liikunnan kansalaistoiminnan lisäksi muidenkin hallin-

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL)
Studerandenas Idrottsförbund
Finnish Student Sports Federation
www.opiskelijaliikunta.fi

Lapinrinne 2, FI-00180 Helsinki
tel. +358 29 009 0990
fax. +358 29 009 0999
e-mail: oll@oll.fI

LAUSUNTO LIIKUNTALAIN UUDISTAMISESTA
18.10.2013

•

nonalojen toimijat ja instituutiot, joilla on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa suomalaisten liikunnan edistämiseen. Opiskeluikäisten osalta korkeakoulut ovat yksi tällainen instituutio.
Lisäksi liikuntalain uudistamista valmistelevan työryhmän tehtävänannossa todetaan ”Työryhmän tulee myös
huomioida muut hallitusohjelman liikunnan toimialaa koskevat kirjaukset.” Hallitusohjelmassa on kirjaus ”Huolehditaan opiskelijaliikunnasta.” Nyt uudistettavassa liikuntalaissa tulisikin aiempaa systemaattisemmin huomioida myös opiskeluikäisten liikuntaolosuhteiden parantaminen.

2§ Vastuut ja yhteistyövelvoitteet
•

OLL ehdottaa, että ko. pykälän 1. momentti:
Yleisten edellytysten luominen liikunnalle on valtion ja kuntien tehtävä. Liikunnan järjestämisestä vastaavat
pääasiassa liikuntajärjestöt.

•

Muutetaan muotoon (lisäykset lihavoituina, poistot yliviivauksina):
Yleisten edellytysten luominen liikunnalle on valtion ja kuntien tehtävä. Liikunnan järjestämisestä vastaavat
pääasiassa liikuntajärjestöt liikuntajärjestöjen lisäksi myös muut fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavat toimijat

-

Yo. muutoksen lisäksi lain ko. pykälän yksityiskohtaisiin perusteluihin tulee avata eri hallinnonalojen keskeiset
fyysistä aktiivisuutta edistävät (tai potentiaalisesti edistävät) toimijat ja tahot. Opiskeluikäisten kohdalla keskeinen tällainen instituutio on suomalainen korkeakoululaitos, joka saavuttaa n. 300 000 nuorta aikuista usean
vuoden ajan.

PERUSTELUT:
• Mikäli liikuntalain tarkoitus lavennetaan koskemaan koko elämänkulun fyysisen aktiivisuuden edistämistä, tulee
myös lain vastuut ja yhteistyövelvoite -pykälää vastaavasti laventaa.
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tarkoituksena on opiskelijoiden hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden, opiskelukyvyn ja terveyden edistäminen liikunnan avulla.
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