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Kuntavaalit
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Kunnan päätöksiin vaikuttaminen

● Puolueohjelmat ja 
-kontaktointi

● Yhteistyö muiden järjestöjen 
kanssa

● Valtuustot
● Lobbaus ja suhteet
● Lähtisitkö ehdolle?

Järjestetään 

18.4. 2021

Pähkinänkuoressa:

● Paikallisvaikuttamista
● Mahdollisuus kehittää 

omaa opiskelu- tai 
asuinkuntaa

● Suunnata rahavirtoja 
sopivaan suuntaan



Kuntavaalit ja liikunta - resurssit?
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Vuosittain

n.900 000 000 €

150€/

ASUKAS

Investointi-

kustannukset

n.150 000 000 €

Käyttökustannukset

n.750 000 000 €

Välilliset resurssit

225 000 000€

Valtion 
liikuntabudjetti

 “vain” 166 000 000 €



Alkaa noin vuosi 

ennen vaaleja.

Avainhenkilöt 

puolueissa:

-Vaalipäällikkö

-Poliittinen sihteeri

-Vaalisuunnittelijat

/työryhmät

Aloitetaan yleensä 

valtakunnallisten 

puoluelinjausten 

valmistuttua.

Vaikuttaminen:

Selvitä ja tunnista 

etukäteen omat 

paikalliset 

avainhenkilösi!

esim. entiset 

opiskelijatoimijat,

jotka nyt puolueissa / 

kuntapäättäjinä

Erityisesti opkuille ja 

yokunnille tärkeitä / 

läheisiä ehdokkaita ja 

toimijoita 

Perustele 

vaatimuksesi hyvin ja 

lobattavalle sopivin 

argumentein. Ja ole 

ajoissa liikkeellä

Käytä julkisuutta ja 

osallistu 

keskusteluun

(Opiskelija)liikunta-

ystävällinen kunta 

Hyvät suhteet 

päättäjiin seuraaviksi 

vuosiksi

Säännöllinen 

yhteydenpito on 

tärkeää → Ole 

yhteydessä silloinkin, 

kun ei mitään 

erityistä asiaa 

edistettävänä

Valmistelu 
puolueissa

Valmistelu 
paikallisesti

Lobbaus Lopputulos
Vaalit ja 
äänestys

Voisiko 

äänestyspaikan saada 

oman korkeakoulun 

lähelle?

Kannattaa korostaa 

jäsenille 

äänestämisen 

tärkeyttä

Järjestä vaalipaneeli

Listaa ehdokkaat, 

joille opiskelijoiden 

asiat tärkeitä

Kuntavaalivalmistelu ja -vaikuttaminen 
prosessina 
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Kaupunginhallitus

Päätös ja delegointi.

Asioiden valmistelu 
valtuustolle.

Kaupunginvaltuusto

Lopullinen päätösvalta.

Delegoi asioiden 
valmistelun hallitukselle 
sekä lautakunnille

Liikuntatoimi ja 
-lautakunta

Valmistelee hallitukselle 
ja valtuustolle 
toimialansa asiat.

On valta päättää sille 
delegoiduista asioista
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Kuntavaikuttaminen vaalien jälkeen 
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Viranhaltijat

Toimeenpanee 
päätökset.

Valmistelee ja esittelee 
asiat lautakunnille.
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OLL:n rooli kuntavaaleissa
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Jäsenyhteisöjentukeminen:

● Vaikuttaminen 
puolueohjelmiin sekä

● muiden järjestöjen 
kuntavaalilinjauksiin

● Yhteistyö SYL ja SAMOK
● Materiaalit
● Ohjaus ja neuvonta

Mitä on jo tehty?

● Kartoitettu puolueiden 
linjauksia

● Olympiakomitean 
kuntavaaliteemat Vielä on tekemistä...

● OLL:n tavoitteiden ja 
jäsenten tarpeiden 
määrittely

● Puolueiden kontaktointi 
(Vasemmistoliitto ja SDP:ssä 
kontaktit)

● Muiden järjestöjen 
kontaktointi



Keskusta
https://www.keskusta.fi/Suomeksi/Ohjelmia-ja-politiikkaa/Uusia-ohj
elmia-ja-linjauksia/Keskustan-politiikkalinjaukset-2011-2015/Kesku
stan-liikuntalinjaus
Kokoomus
https://www.kokoomus.fi/saaliikkua-kokoomuksen-eduskuntaryhm
an-liikuntapoliittiset-linjaukset/
SDP
https://sdp.fi/wp-content/uploads/2019/04/SDP-tulevaisuuslinja-ed
uskuntavaalit2019.pdf
https://sdp.fi/fi/blog/kulttuuripoliittinen-ohjelma-kulttuuri-kuuluu-kaik
ille/
Vasemmistoliitto
https://vasemmisto.fi/tavoitteet/periaateohjelma-tavoitteet/vasemmi
ston-tavoitteet-2020-23/
https://vasemmisto.fi/tyoryhmat/

Vihreät
https://www.vihreat.fi/tiedotteet/vihrea-avaus-14-askelta-kohti-liikutt
avampaa-yhteiskuntaa
Perussuomalaiset
https://www.perussuomalaiset.fi/kuntavaalit-2017/kuntavaaliohjelm
a-2017-arjesta-alkaa/
https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2019/02/Eduskunta
vaaliohjelma-2019.pdf
https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2019/02/PS_sosiaali
poliittinen-ohjelma_2019.pdf

Huom./Obs/
Perussuomalaisilta tullut diojen teon jälkeen tämä uusi ohjelma, 
jonka mukaan taulukkoa on päivitetty sektoritapaamisen jälkeen 
positiivisempaan suuntaan.
https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2020/01/M
edia-ja-kulttuuripoliittinen-ohjelma_29.1.2020.pdf

RKP
https://riksdagsval.sfp.fi/fi/hyvinvoiva-suomi/
https://sfp.fi/fi/politiikka/paatokset-ja-poliittiset-ohjelmat/puolueohjelma/
KD
https://www.kd.fi/politiikka/ohjelmat/periaateohjelma/
https://www.kdpuolue.fi/kd/files/2019/01/KDeduskuntavaaliohjelma2019
.pdf
https://www.kd.fi/files/2016/11/Kuntavaalit2017_Kuntavaaliohjelma_hyva
ksytty_lopullinen.pdf

Lähteet puolueiden liikuntapolitiikka -koosteeseen:

Toteutuu/On huomioitu

Ei toteudu/ehkä jokin yksittäinen sivumaininta

Toteutuu/On huomioitu vain osittain
(linjaus on jo 5 vuotta vanha (vihreät))
(linjaus valmisteilla SDP ja Vasemmistoliitto))

https://www.keskusta.fi/Suomeksi/Ohjelmia-ja-politiikkaa/Uusia-ohjelmia-ja-linjauksia/Keskustan-politiikkalinjaukset-2011-2015/Keskustan-liikuntalinjaus
https://www.keskusta.fi/Suomeksi/Ohjelmia-ja-politiikkaa/Uusia-ohjelmia-ja-linjauksia/Keskustan-politiikkalinjaukset-2011-2015/Keskustan-liikuntalinjaus
https://www.keskusta.fi/Suomeksi/Ohjelmia-ja-politiikkaa/Uusia-ohjelmia-ja-linjauksia/Keskustan-politiikkalinjaukset-2011-2015/Keskustan-liikuntalinjaus
https://www.kokoomus.fi/saaliikkua-kokoomuksen-eduskuntaryhman-liikuntapoliittiset-linjaukset/
https://www.kokoomus.fi/saaliikkua-kokoomuksen-eduskuntaryhman-liikuntapoliittiset-linjaukset/
https://sdp.fi/wp-content/uploads/2019/04/SDP-tulevaisuuslinja-eduskuntavaalit2019.pdf
https://sdp.fi/wp-content/uploads/2019/04/SDP-tulevaisuuslinja-eduskuntavaalit2019.pdf
https://sdp.fi/fi/blog/kulttuuripoliittinen-ohjelma-kulttuuri-kuuluu-kaikille/
https://sdp.fi/fi/blog/kulttuuripoliittinen-ohjelma-kulttuuri-kuuluu-kaikille/
https://vasemmisto.fi/tavoitteet/periaateohjelma-tavoitteet/vasemmiston-tavoitteet-2020-23/
https://vasemmisto.fi/tavoitteet/periaateohjelma-tavoitteet/vasemmiston-tavoitteet-2020-23/
https://vasemmisto.fi/tyoryhmat/
https://www.vihreat.fi/tiedotteet/vihrea-avaus-14-askelta-kohti-liikuttavampaa-yhteiskuntaa
https://www.vihreat.fi/tiedotteet/vihrea-avaus-14-askelta-kohti-liikuttavampaa-yhteiskuntaa
https://www.perussuomalaiset.fi/kuntavaalit-2017/kuntavaaliohjelma-2017-arjesta-alkaa/
https://www.perussuomalaiset.fi/kuntavaalit-2017/kuntavaaliohjelma-2017-arjesta-alkaa/
https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2019/02/Eduskuntavaaliohjelma-2019.pdf
https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2019/02/Eduskuntavaaliohjelma-2019.pdf
https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2019/02/PS_sosiaalipoliittinen-ohjelma_2019.pdf
https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2019/02/PS_sosiaalipoliittinen-ohjelma_2019.pdf
https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2020/01/Media-ja-kulttuuripoliittinen-ohjelma_29.1.2020.pdf
https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2020/01/Media-ja-kulttuuripoliittinen-ohjelma_29.1.2020.pdf
https://riksdagsval.sfp.fi/fi/hyvinvoiva-suomi/
https://sfp.fi/fi/politiikka/paatokset-ja-poliittiset-ohjelmat/puolueohjelma/
https://www.kd.fi/politiikka/ohjelmat/periaateohjelma/
https://www.kdpuolue.fi/kd/files/2019/01/KDeduskuntavaaliohjelma2019.pdf
https://www.kdpuolue.fi/kd/files/2019/01/KDeduskuntavaaliohjelma2019.pdf
https://www.kd.fi/files/2016/11/Kuntavaalit2017_Kuntavaaliohjelma_hyvaksytty_lopullinen.pdf
https://www.kd.fi/files/2016/11/Kuntavaalit2017_Kuntavaaliohjelma_hyvaksytty_lopullinen.pdf


Puolueet ja liikuntapolitiikka

Kesk. Kok. SDP Vas. Vihr. PS RKP KD

Liikuntapoliittinen linjaus

Opiskelun liikunnallistaminen

Työmatkapyöräily

Liikuntapaikkarakentaminen

Liikkuva elämäntapa

Alennusryhmien huomiointi

Opiskelijoiden huomiointi

Yhdenvertaisuus liikunnassa



Kuntavaali2021 -työpaja 

● Työpajatyöskentelyä n. klo 14:30-16
● Kolme n. 7-8 hengen ryhmää
● Kierretään eri pisteillä n. 20min / 

kysymys (1. → 2. → 3.)
● OLL: n toimisto hoitaa keskustelun 

kirjuroinnin
● Tullaan lopuksi takaisin tänne tilaan ja 

tehdään pientä yhteenvetoa 
keskusteluista
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Kuntavaali2021 -työpaja 

2. Vaikuttamisstrategia jonkin 
liikunta-asian edistämiseksi?  
(Valitkaa jokin liikuntatavoite (esim. pyöräilyn 
edistäminen) kuntavaaleihin ja suunnitelkaa, 
miten lähtisitte viemään tavoitetta 
eteenpäin)

1. Mitä haluatte edistää 
liikunnassa  omassa 
kunnassanne? 

(Miettikää haluja ja tavoitteita 
erityisesti opiskelijoiden ja 
opiskelijajärjestöjen näkökulmasta)

3. Mitä toivotte OLL:n 
toimistolta kuntavaalien 
tueksi? 

(Toivotteko esim. valtakunnallisia 
yhteisiä kuntavaalitavoitteita? Mitä ne 
voisivat olla? Tukea paikalliseen 
vaikuttamiseen?)



Tulevat vaalit

● Pohtikaa yhdessä hallituksen kanssa, mitä te haluaisitte 
edistää liikunnan ja hyvinvoinnin saralla 
kotikunnassanne.

● Kaipaateko apua? Pohtikaa, millaista apua haluaisitte 
OLL:ltä. Ideoita, vinkkejä.. Just named it !

○ Me autamme mielellämme! 
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OLL = ME KAIKKI
Menestystä tärkeään työhönne!
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Opiskelijoiden Liikuntaliitto - OLL
@Liikuntaliitto #liikuntaliitto
@Liikuntaliitto #opiskelijaliikunta
www.oll.fi
Korkeakoululiikunnan 
tietopankki (salasana OLL2019)

http://www.oll.fi
https://oll.fi/korkeakoululiikunnan-tietopankki-kirj/
https://oll.fi/korkeakoululiikunnan-tietopankki-kirj/

