Työsuunnitelma 2015–2019
Valtion liikuntaneuvosto on valtioneuvoston eduskunnan toimikaudeksi asettama asiantuntijaelin. Neuvoston
tehtävänä on käsitellä liikunnan kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita. Neuvosto seuraa
valtionhallinnon kaikkien toimialojen linjauksia, toimenpiteitä ja resursointia, joilla on vaikutusta liikunnan ja urheilun
edistämiseen. Tavoitteena on toimenpiteiden tuloksellisuuden, vaikutusten ja vaikuttavuuden kattava arviointi.
Liikunnan ja urheilun kokonaiskuvaa kirkastamalla vahvistetaan liikunnan ja urheilun painoarvoa yhteiskunnassa ja
ihmisten elämässä. Neuvosto edesauttaa liikunnan ja urheilun tietoperustan vahvistamista ja hyödyntämistä ja on
aktiivisessa vuorovaikutuksessa yhteiskunnan toimijoihin. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo huomioidaan
liikuntaneuvoston toiminnassa lähtökohtina.
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Liikuntalain (2015) mukaisesti neuvoston tehtävänä on:
•
•
•
•

Erityisesti arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella
Käsitellä liikunnan kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita
Tehdä aloitteita ja esityksiä liikunnan kehittämiseksi sekä
Antaa lausuntoja toimialansa liikuntamäärärahojen käytöstä.

Neuvostolla on jaostoja asioiden valmistelua varten. Toimintaa ohjataan ja seurataan toimikausittain laadittavalla
toimintasuunnitelmalla, joka sisältää konkreettiset toimenpiteet asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

TOIMIKAUDEN 2015–2019 STRATEGISET TAVOITTEET OVAT:
Ydintavoite 1:
Ydintavoite 2:
Ydintavoite 3:
Ydintavoite 4:

Liikunnan ja urheilun painoarvo yhteiskunnallisessa päätöksenteossa vahvistuu.
Liikunnan ja urheilun päätöksenteko pohjautuu relevanttiin ja monipuoliseen tietoon.
Valtionavustusten haku-, ohjaus- ja jakoprosessit ovat läpinäkyvät ja avustuspolitiikan vaikuttavuus
lisääntyy.
Liikunta- ja urheilukulttuuri on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen.
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Ydintavoite 1. Liikunnan ja urheilun painoarvo yhteiskunnallisessa päätöksenteossa vahvistuu.
TOIMENPIDE 1: Laaditaan tuloskortti jokaisen ministeriön vaikutuksista liikunnan
ja urheilun edistämiseen. Kortissa kuvataan ministeriöiden tavoitteet,
toimenpiteet, resurssit ja tietotuotannon tila fyysisen aktiivisuuden, ohjatun
liikunnan sekä kilpa- ja huippu-urheilun näkökulmista. Tuloskortit päivitetään
säännöllisesti vuorovaikutuksessa ministeriöiden kanssa.
Toteuma:
Tuloskortti liikenne- ja viestintäministeriön toiminnasta julkistettiin 30.10.2017. Muiden
ministeriöiden osalta tuloskortit laaditaan liikuntapoliittisen selonteon valmistelun
yhteydessä keväällä 2018.

TOIMENPIDE 2: Kutsutaan kaikki ministerit kuultavaksi valtion liikuntaneuvoston
kokoukseen.
Toteuma:
19.1.2016
9.3.2016
28.9.2016
19.10.2016
23.11.2016
24.5.2017
6.9.2017
29.11.2017
28.2.2018
25.4.2018

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen
Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula
Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
Ympäristö- ja maatalousministeri Kimmo Tiilikainen
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen
Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Työministeri Jari Lindström
Pääministeri Juha Sipilä

TOIMENPIDE 3: Vaikutetaan lausunnoilla eri toimialojen säädösvalmisteluun ja
strategisiin linjauksiin fyysisen aktiivisuuden, ohjatun liikunnan sekä kilpa- ja
huippu-urheilun näkökulmista.
Toteuma:
30.11.2015
19.2.2016
11.4.2016
9.6.2016

5.9.2016
11.11.2016

19.12.2016
6.3.2017
25.5.2017
28.6.2017
7.7.2017
22.9.2017
31.1.2018
31.1.2018
28.2.2018
26.3.2018
20.6.2018

Lausunto varhaiskasvatussuunnitelman perusteista
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle
maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi.
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ammatillisesta
koulutuksesta
Liikunnalla ja urheilulla terveyttä, hyvinvointia ja elinvoimaisuutta
kuntaan
Lausunto huippu-urheilun ulkoisesta arvioinnista
Lausunto vammaispalvelulaista
Lausunto luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan
ohjelmaksi (VANUPO) 2017–2019
Lausunto WHO:n luonnoksesta Global actionplan on physical activity
Lausunto kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmasta
Lausunto: YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimus luonnos kansalliseksi toimintaohjelmaksi
Lausunto hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslaiksi, eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi sekä luonnoksesta varhaiskasvatusasetukseksi
VLN:n näkemyksiä OKM:n tulevaisuuskatsauksen valmisteluun
Lausunto soveltavan liikunnan arvioinnista

TOIMENPIDE 4: Julkaistaan liikunnan tulevaisuusstrategia.
Toteuma:
Ennakointijaosto on kokoontunut toistaiseksi 14 kertaa ja käynyt keskustelua
liikuntakulttuurin nykytilasta, kehittämistarpeista ja systemaattisen
ennakointitoiminnan käynnistämisestä liikuntakulttuuria koskien. Neuvoston
näkemykset on toimitettu OKM:n tutkimus-, ennakointi- ja arviointityöryhmälle OKM:n
tulevaisuuskatsauksen valmistelua varten (ks.lausunto 26.3.2018).

Lausunto nuorisolain uudistamisesta
Terveyden edistämisen kannustimet ja työnjaot kuntoon soteuudistuksessa
Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi arpajaislain ja eräiden
siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Lausunto Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 - linjauksiin
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TOIMENPIDE 5: Kansallinen liikuntafoorumi on liikuntakulttuuria laaja-alaisesti
yhteiskunnassa käsittelevä ja eri toimijatahot yhteen kokoava keskustelu- ja
vuorovaikutusareena. Sen tavoitteena on vahvistaa liikunta- ja urheiluasioiden
yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja painoarvoa. Valtion liikuntaneuvosto toimii
Kansallisen liikuntafoorumin vastuullisena järjestäjänä. Kumppanuusosapuolet
ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Yleisradio Oy, Suomen Olympiakomitea,
Suomen Paralympiakomitea ja Veikkaus. Vuosittain tilaisuudelle valitaan
paikallinen järjestelykumppani.
Toteuma:
28.–29.9.2015
3.–4.10.2016
30.–31.10.2017
29. –30.10.2018
28. –29.10.2019

Kansallinen liikuntafoorumi, Tampere (220 osallistujaa)
Kansallinen liikuntafoorumi, Turku (220 osallistujaa)
Kansallinen liikuntafoorumi, Lahti (330 osallistujaa)
Kansallinen liikuntafoorumi (Seinäjoki)
Kansallinen liikuntafoorumi (Jyväskylä)

2015–2016
2016
2016–2017
2016-2017
2016–2017
2016–2017
2017-2019
19.2.2016
17.5.2016
14.12.2017
2018–

Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa -työryhmä (Tapio Korjus, Minna
Paajanen)
Valtakunnallinen vammaisneuvosto (Toni Piispanen)
Kuntoutuslainsäädännön uudistamiskomitea (Toni Piispanen)
Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus mieleiseen harrastukseen työryhmä (liikuntaneuvoston edustaja: Kari Uotila)
Liikunnan rahoitus- ja ohjauspolitiikkaa uudistanut työryhmä (Tapio Korjus,
Ville Skinnari, Ritva Elomaa, Minna Paajanen)
OKM:n esiselvitys valtionavustusten digitalisoinnista (Minna Paajanen)
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta (Toni Piispanen)
Yhteiskokous sivistysvaliokunnan kanssa
Yhteiskokous Nuorisoasiainneuvottelukunnan kanssa
Yhteiskokous Nuorisoasiainneuvottelukunnan kanssa
Ilo kasvaa liikkuen –ohjelman työjaosto (Minttu Korsberg)

TOIMENPIDE 7: Osallistutaan liikunnan ja urheilun suurtapahtumiin ja
seminaareihin.

TOIMENPIDE 6: Toimitaan asiantuntijoina liikunnan ja urheilun verkostoissa ja
kehittämisryhmissä.

Toteuma:

2015

Tapahtumaosallistumisten ajantasainen seuranta käsitellään liikuntaneuvoston ja
jaostojen kokouksissa säännöllisesti.

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan ohjausryhmä (Suvi Helanen,
Elina Sillanpää, Minna Paajanen)

Ydintavoite 2. Liikunnan ja urheilun päätöksenteko pohjautuu relevanttiin ja monipuoliseen tietoon.
TOIMENPIDE 8: Osallistutaan liikuntaa ja urheilua koskevien kansallisten
tiedonkeruiden toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Nuorisotutkimusverkosto sekä valtion liikuntaneuvosto. Liikuntakysymyksiä sisältävä
vapaa-aikatutkimus on julkaistu vuosina 2013 ja 2016. Seuraava aineistonkeruu on
parhaillaan käynnissä.

Omat tiedonkeruut:




VLN vastaa Move!-mittausten kansallisesta tiedonkeruusta ja mittaustulosten koulu-,
kunta-, alue- ja valtakunnan tason hyödyntämisestä. (http://www.edu.fi/move).
o 2016: 38 785 (5.-luokkalaiset) ja 5 473 (8.-luokkalaiset)
o 2017: 48 715 (5.-luokkalaiset) ja 9 321 (8.-luokkalaiset)
Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus käsittelee 7-29-vuotiaiden vapaa-aikaa.
Tutkimusta toteuttavat yhteistyössä valtion nuorisoneuvosto,

Osallistuminen asiantuntijoina muiden toimijoiden tiedonkeruiden kehittämiseen:




TEA-viisari (THL), liikunta https://www.teaviisari.fi/teaviisari/fi/index
Kouluterveyskysely (THL) https://thl.fi/fi/tutkimus-jaasiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely
Kunnon Kartta http://www.ukkinstituutti.fi/kunnonkartta
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Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU)
https://www.jyu.fi/sport/fi/tetk/liitu

Osallistuminen asiantuntijoina muihin tiedolla johtamisen tehtäviin:
2017–
OKM:n tutkimus-, arviointi- ja ennakointityöryhmä (Minna Paajanen, 4/2018
alkaen Minttu Korsberg)
2017–
Liikkuva koulu -ohjelman tutkimusjaosto (pj. Minna Paajanen)
2017–
Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman seuranta- ja arviointiryhmä (pj. Minna Paajanen,
4/2018- alkaen pj. Minttu Korsberg)
2016–
Soveltavan liikunnan tutkimus- ja koulutustyöryhmä (pj. Toni Piispanen).

TOIMENPIDE 9: Huomioidaan liikuntapoliittiset tietotarpeet ja liikuntatieteellisen
toiminnan strateginen kehittäminen vuosittaisissa liikuntatieteellistä toimintaa
koskevissa näkemyksissä ja lausunnoissa (asetus 550/2015).
Toteuma:
 Helmikuu 2016 Tutkimus- ja arviointijaoston sisällöllinen näkemys liikuntatieteellisten ja
tiedonvälitysyhteisöjen hakemuksista vuodelle 2017
 19.2.2016 Valtion liikuntaneuvoston lausunto tutkimus- ja tiedonvälitysyhteisöjen
avustuksista
 16.3.2016 Tutkimus- ja arviointijaoston sisällöllinen näkemys uusista
liikuntatieteellisistä tutkimusprojekteista vuodelle 2016
 6.4.2016 Valtion liikuntaneuvoston lausunto liikuntatieteellisiin uusiin
tutkimusprojekteihin myönnettävistä avustuksista vuodelle 2016
 30.5.2016 Tutkimus- ja arviointijaoston näkemys liikuntatieteellisten ja
tiedonvälitysyhteisöjen tavoiteohjausmenettelyn kehittämiseksi
 20.12.2016 Tutkimus- ja arviointijaoston sisällöllinen näkemys liikuntatieteellisten ja
tiedonvälitysyhteisöjen hakemuksista vuodelle 2017
 11.1.2017 VLN:n lausunto liikuntatieteellisten ja tiedonvälitysyhteisöjen hakemuksista
vuodelle 2017
 1.2.2017 Tutkimus- ja arviointijaoston sisällöllinen näkemys uusista liikuntatieteellisistä
tutkimusprojekteista vuodelle 2017

 2.3.2017 Valtion liikuntaneuvoston lausunto liikuntatieteellisiin uusiin
tutkimusprojekteihin myönnettävistä avustuksista vuodelle 2017
 11.1.2018 Tutkimus- ja arviointijaoston sisällöllinen näkemys liikuntatieteellisten ja
tiedonvälitysyhteisöjen hakemuksista vuodelle 2018
 31.1.2018 Lausunto liikuntatieteelliseen tutkimukseen ja tiedonvälitykseen sekä
liikuntatieteelliseen toimintaan myönnettävistä avustuksista
 14.2.2018 Tutkimus- ja arviointijaoston sisällöllinen näkemys uusista
liikuntatieteellisistä tutkimusprojekteista vuodelle 2018
 28.2.2018 Lausunto liikuntatieteelliseen tutkimukseen myönnettävistä avustuksista

TOIMENPIDE 10: Laaditaan Tiedolla johtamisen Suunta -asiakirja yhteistyössä OKM:n
kanssa.






Tutkijaseminaarin järjestäminen Tampereella (05/2017)
Kysely tutkimusrahoittajille (06/2017)
Osallistuminen Liikuntatieteen päiville (08-09/2017)
Kysely tutkimusrahoittajille
Tutkimuskatsaus (1-4/2018) liikuntapoliittisen selonteon tausta-aineistoksi

Asiakirja julkaistaan liikuntapoliittisen selonteon julkistamisen jälkeen syksyllä 2018.

TOIMENPIDE 11: Julkaistaan raportteja neuvoston julkaisusarjassa.
25.11.2015
3.10.2016
9.5.2016
10.11.2016
15.12.2016
12.1.2017
26.1.2018
18.4.2018
17.5.2018

World Gymnaestrada -tapahtumatutkimus
Ei vain urheilua. Liikunnan ja urheilun merkitys yhteiskunnan uusiutumisen
kannalta.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö valtion liikuntapolitiikassa
Liikuntalääketieteen keskusten arviointi
Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa
Huippu-urheilun ulkoinen arviointi
Selvitys valtionhallinnon toimenpiteistä lasten ja nuorten harrastustoiminnan
edistämiseksi
Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä
Soveltavan liikunnan tilanne kunnissa 2017

Jatkuvasti päivittyvä 2.7.2018 | Työsuunnitelma 2015–2019

5

Ydintavoite 3. Valtionavustusten haku-, ohjaus- ja jakoprosessit ovat läpinäkyvät ja avustuspolitiikan vaikuttavuus
lisääntyy.
TOIMENPIDE 12: Tuotetaan toimikauden aikana valtionhallinnon toimenpiteiden
vaikutusten arviointiraportti. Arviointi sisältää valtioneuvoston asetuksen mukaisesti
esitykset liikunnan ja huippu-urheilun kehittämisestä ja kehittämistarpeesta osana
valtionhallinnon toimintaa. Kokonaisarvioinnin osana hankitaan ja toteutetaan
erillisiä arviointihankkeita keskeisiltä liikunnan ja urheilun osa-alueilta.
Toteuma:










Valtion liikuntaneuvosto on käynnistänyt Kunnossa kaiken ikää -ohjelman arvioinnin.
Arvioinnissa analysoidaan KKI-ohjelman tulokset ja vaikutukset suhteessa ohjelmalle
asetettuihin tavoitteisiin ja resursseihin koko ohjelmakaudella. Tarkempi arviointi
kohdennetaan vuosiin 1996, 2006 ja 2016. Lisäksi toteutetaan sidosryhmäanalyysi KKIohjelman merkityksestä, näkyvyydestä ja tunnettuudesta ohjelman kohderyhmän ja
verkostoyhteistyön laajuus huomioiden. Arvioinnin toteuttaa Nordic Healthcare
Group. Arviointi valmistuu elokuussa 2018.
Valtion liikuntaneuvosto käynnisti (06/2017) soveltavan liikunnan arviointi -hankkeen,
jossa tuotettiin kokonaiskuva valtionhallinnon toimialojen (mm. liikunta-, sosiaali- ja
terveys-, ympäristö- ja koulutuspolitiikka) tavoitteista ja toimenpiteistä ja toiminnan
tuloksellisuudesta liikkumis- ja toimintaesteisten arkiliikunnan, liikunnan ja huippuurheilun edistämisessä. Arviointiraportti, Valtio soveltavan liikunnan ja
vammaisurheilun edistäjänä, julkaistiin 18.4.2018 ja sen toteutti Liikuntatieteellinen
Seura. Osana arviointikokonaisuutta julkaistiin 17.5.2018 raportti: Soveltavan liikunnan
tilanne kunnissa 2017.
Valtion nuorisoneuvosto, valtion liikuntaneuvosto ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus (STEA) käynnistivät yhteistyössä valtionhallinnon toimenpiteiden ja
ohjauskeinojen arviointihankkeen koskien lasten ja nuorten yhdenvertaista
mahdollisuutta harrastaa. Arvioinnin toteutti Owal Group. Arviointi julkistettiin
26.1.2018.
Huippu-urheilun arviointi julkaistiin tammikuussa 2017. Arvioinnin toteutti Arvoliiton
toimitusjohtaja Kimmo Lipponen. Liikuntaneuvosto järjesti yhteistyössä Kilpa- ja
huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa
huippu-urheilun seuranta- ja arviointipäivän 17.4.2018.
Liikuntalääketieteen keskusten toiminnan tuloksellisuuden arviointi julkaistiin
marraskuussa 2016. Arvioinnin toteutti emeritusprofessori Matti Uusitupa.



Gymnaestrada 2015 Helsinki -tapahtuman vaikutukset arvioitiin Sponsor Insight
Finlandin ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Sport Business Schoolin toimesta.

TOIMENPIDE 13: Annetaan lausunnot valtion talousarviosta ja julkisen talouden
suunnitelmasta (asetus 550/2015).
Toteuma:
13.11.2015
Lausunto valtion talousarviosta 2016
17.5.2016 Lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017–2020
19.10.2016
Lausunto valtion talousarviosta 2017
24.5.2017 Lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018–2021
25.10.2017
Lausunto valtion talousarviosta 2018
15.6.2018
Lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019-2022

TOIMENPIDE 14: Annetaan lausunnot liikuntapaikkarakentamisen ja liikuntaa
edistävien järjestöjen valtionavustuksista (asetus 550/2015).
Toteuma:
 21.10.2015 Lausunto liikunnan koulutuskeskusten liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien
vapaa-aikatilojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmasta 2016‒2019
 25.11.2015 Lausunto liikuntapaikkarakentamisen valtakunnallisesta
rahoitussuunnitelmasta vuosille 2016‒2019
 19.2.2016 Lausunto liikuntaa edistävien järjestöjen valtionapukelpoisuudesta
 9.3.2016 Lausunto liikuntaa edistävien järjestöjen toiminta-avustuksista vuodelle
2016
 9.3.2016 Lausunto liikunnan koulutuskeskusten liikuntapaikkojen ja vapaaperustamishankkeiden valtionavustuksista vuodelle 2016
 6.4.2016 Lausunto liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin myönnettävistä
valtionavustuksista 2016
 19.10.2016 Lausunto liikuntaa edistävien järjestöjen avustuspolitiikan kehittämiseksi
 19.10.2016 Lausunto liikunnan koulutuskeskusten liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien
vapaa-aikatilojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmasta 2017–2020
 23.11.2016 Lausunto liikuntapaikkarakentamisen valtakunnallisesta
rahoitussuunnitelmasta vuosille 2017‒2020
 11.1.2017 Lausunto liikuntaa edistävien järjestöjen valtionapukelpoisuudesta
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21.2.2017 Lausunto liikuntaa edistävien järjestöjen toiminta-avustuksista vuodelle
2017
19.4.2017 Lausunto liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin myönnettävistä
valtionavustuksista 2017
19.4.2017 Lausunto liikunnan koulutuskeskusten liikuntapaikkojen ja vapaaperustamishankkeiden valtionavustuksista vuodelle 2017
25.10.2017 Lausunto liikunnan koulutuskeskusten liikuntapaikkojen ja vapaaperustamishankkeiden rahoitussuunnitelmasta vuosille 2018–2021.
29.11.2017 Lausunto liikuntapaikkarakentamisen valtakunnallisesta
rahoitussuunnitelmasta vuosille 2018‒2021




31.1.2018 Lausunto liikuntaa edistävien järjestöjen valtionapukelpoisuudesta ja
järjestöjen toiminta-avustuksista vuodelle 2018
28.2.2018 Lausunto liikunnan koulutuskeskusten liikuntapaikkojen ja vapaaaikatilojen perustamishankkeiden valtionavustuksista
25.4.2018 Lausunto liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin myönnettävistä
valtionavustuksista

Ydintavoite 4. Liikunta- ja urheilukulttuuri on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen.
TOIMENPIDE 15: Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo huomioidaan neuvoston toiminnassa
(arviointi, lausuminen, aloitteet, tietoperustan kehittäminen ja vaikuttaminen)
lähtökohtina.
Valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusten arviointi: Toteutettu taustaselvitys
”Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö valtion liikuntapolitiikassa” (VLN 2016:1). Käynnistetty
arviointi soveltavasta liikunnasta (ks. toimenpide 12).

Lausuminen määrärahoista: Sisällytetty yhdenvertaisuus- ja tasa-arvonäkökulma asian
vaatimalla tavalla VLN:n lausuntoihin (ks. toimenpiteet 3 ja 14).

Vaikuttaminen ja vuorovaikutus:







2015–2016 Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa -työryhmä (Tapio Korjus, Minna
Paajanen)
2016 Valtakunnallinen vammaisneuvosto (Toni Piispanen)
2016–2017 Kuntoutuslainsäädännön uudistamiskomitea (Toni Piispanen)
2016–2017 Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus mieleiseen harrastukseen työryhmä (Kari Uotila)
2017–2019 Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta (Toni Piispanen)
2018/2-4 Sote- ja maakuntauudistuksen henkilökohtainen budjetointi –työryhmä (Toni
Piispanen)

Aloitteet: Tehty kehittämisesityksiä valtionavustus- ja ohjauspolitiikkaan
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon osalta mm. liikuntajärjestöjen
yhdenvertaisuussuunnitelmien osalta.

Tietoperustan kehittäminen: Sisällytetty yhdenvertaisuutta käsitteleviä kysymyksiä
toimintakykyä ja liikuntakäyttäytymistä mittaaviin seurantatutkimuksiin (WHO-koululais- ja
LIITU-tutkimukset, MOVE! -mittaukset).
18.4.2018 julkaistiin arviointi: Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä
17.5.2018 raportti: Soveltavan liikunnan tilanne kunnissa 2017.
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