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Jakelun mukaan  
 

Työryhmän asettaminen liikkumisvaikutusten arvioinnin 
kehittämistyölle 

Toimikausi 1.9.2021–31.5.2022 

Tausta 

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on hyvinvoinnin 
edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Yhtenä keinona tavoitteeseen pääsemiseksi 
hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite päätösten hyvinvointi- ja terveysvaikutuksien kattavasta 
arvioinnista. 

Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman tavoitteena on myös liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden 
nostaminen kaikissa ikäryhmissä. Tavoitteeseen liittyy tarve saada kaikki ministeriöt mukaan 
edistämään liikunnallista elämäntapaa. Hallitusohjelman mukaisesti eri hallinnonalojen 
liikuntapoliittisia toimenpiteitä koordinoimaan asetettiin virkamiestasoinen Liikuntapolitiikan 
koordinaatioelin. 

Väestön vähäinen fyysinen aktiivisuus on merkittävä yhteiskunnallinen haaste. Käytännössä 
kaikkien hallinnonalojen päätöksillä ja toimilla vaikutetaan väestön fyysiseen aktiivisuuteen ja 
liikuntaan. Väestön riittämättömään fyysiseen aktiivisuuteen puuttuminen edellyttää, että väestön 
liikkumisen kysymykset huomioidaan muun muassa sosiaali- ja terveys-, koulutus-, ympäristö- ja 
liikennepolitiikkaan liittyvässä valmistelussa ja päätöksenteossa kaikilla hallinnontasoilla. 
Toistaiseksi eri hallinnonaloilla tehtävissä vaikutusten arvioinneissa ei ole ollut selvästi mukana 
arviointia toimenpiteen tai päätöksen vaikutuksesta väestön fyysiseen aktiivisuuteen ja liikkumiseen. 

Liikuntapolitiikan koordinaatioelin (LIPOKO) on päättänyt käynnistää liikkumisvaikutusten arvioinnin 
kehittämistyön. Työ kiinnittyy edellä mainittuihin Sanna Marinin hallituksen tavoitteisiin liikunnan 
poikkihallinnollista edistämisestä sekä päätösten hyvinvointi- ja terveysvaikutuksien kattavasta 
arvioinnista. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt asettaa liikkumisvaikutusten arvioinnin kehittämistyötä 
varten poikkihallinnollisen ja eri hallinnontasot kattavan työryhmän, joka perustetaan 
Liikuntapolitiikan koordinaatioelimen alatyöryhmäksi.  

Työryhmä 

Asetettavan työryhmän tehtävänä on laatia suunnitelma, joka sisältää toimenpiteet 
liikkumisvaikutusten arvioinnin integroimiseksi osaksi erilaisia nykyisiä vaikutusten arviointeja sekä 
toimenpiteiden toteuttamisen vastuutahot. Suunnitelman laatimiseksi työryhmä:  

• kartoittaa, millaista liikkumisvaikutusten arviointia on tähän mennessä tehty eri 
hallinnonaloilla ja –tasoilla 

• tunnistaa keskeiset valtionhallinnon, maakuntien ja kuntien toteuttamat vaikutusten 
arviointiprosessit, joihin väestön liikkumiseen, liikuntaan ja urheiluun liittyvät kysymykset 
tulisi integroida 
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• jäsentää liikkumisen, liikunnan ja urheilun kannalta keskeiset arvioitavat teemat/kysymykset, 

jotka tulisi huomioida keskeisissä vaikutusten arvioinneissa  

• selvittää, millä menettelytavalla ja aikataululla liikkumiseen, liikuntaan ja urheiluun liittyvät 
kysymykset voitaisiin integroida mukaan keskeisiin vaikutusarviointeihin. 

Työryhmän jäseniksi nimitetään: 

budjettineuvos Riitta Aejmelaeus, valtiovarainministeriö (varajäsen erityisasiantuntija Piia Pekola) 
lehtori Kirsti Kasila, Jyväskylän yliopisto 
kehittämispäällikkö Tapani Kauppinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
pääsihteeri Minttu Korsberg, valtion liikuntaneuvosto 
lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi, opetus- ja kulttuuriministeriö 
erityisasiantuntija Stina Oksa, sosiaali- ja terveysministeriö 
projektipäällikkö Minna Paajanen, Helsingin kaupunki 
erityisasiantuntija Toni Piispanen, valtion liikuntaneuvosto 
erityisasiantuntija Samuli Rasila, opetus- ja kulttuuriministeriö 
liikuntajohtaja Anna-Leena Sahindahl, Jyväskylän kaupunki 
erityisasiantuntija, ratkaisupäällikkö Maria Salenius, Kuntaliitto (varajäsen erityisasiantuntija Mari 
Ahonen-Walker) 
kehittämisneuvos Kaisa Tiusanen, oikeusministeriö 
erityisasiantuntija Laura Valkonen, ympäristöministeriö 

Työryhmän puheenjohtajaksi nimitetään valtion liikuntaneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja 
arviointijaoston varapuheenjohtaja Timo Ståhl (THL) ja sihteeriksi erityisasiantuntija Saku Rikala 
valtion liikuntaneuvostosta.  

Työryhmä kokoontuu työn vaatiman tarpeen mukaan, arviolta 4-6 kertaa. 

Kustannukset 

Työryhmän valtionhallinnon ulkopuolisten edustajien matkakustannukset korvataan valtion 
matkustussäännön mukaisesti. Matkakustannuksista vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja kulut 
maksetaan ministeriön toimintamenoista, TY 6000003211, toiminto 6000500030. Työryhmän 
kokouksista ei makseta palkkiota. 

Ylijohtaja Esko Ranto 

Johtaja Tiina Kivisaari 

  
Jakelu YM Ympäristöministeriö 

OM Oikeusministeriö 
Helsingin kaupunki 
Jyväskylän kaupunki 
Suomen Kuntaliitto ry 
Jyväskylän yliopisto 
THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
STM Sosiaali- ja terveysministeriö 
VM Valtiovarainministeriö 
OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 

Tiedoksi YM RYMO Rakennetun ympäristön osasto, Laura Valkonen 
Helsingin kaupunki, Minna Paajanen 
Jyväskylän kaupunki, Anna-Leena Sahindahl 
Suomen Kuntaliitto ry, Mari Ahonen-Walker 
Suomen Kuntaliitto ry, Maria Salenius 
Jyväskylän yliopisto, Kirsti Kasila 
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THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Timo Ståhl 
THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tapani Kauppinen 
OM ESI Lainsäädännön kehittäminen ja laintarkastus, Kaisa Tiusanen 
STM JOT Arviointiryhmä, Stina Oksa 
VM BO Finanssipolitiikan yksikkö, Piia Pekola 
VM BO Finanssipolitiikan yksikkö, Riitta Aejmelaeus 
OKM KPE Kansliapäällikön esikunta, Eerikki Nurmi 
OKM NUOLI Liikunnan vastuualue, Samuli Rasila 
OKM NUOLI Strategia- ja ohjausryhmä, Saku Rikala 
OKM NUOLI Strategia- ja ohjausryhmä, Toni Piispanen 
OKM NUOLI Strategia- ja ohjausryhmä, Evgenia Klubnitskina 
Valtion liikuntaneuvosto, Minttu Korsberg 
OKM osastot ja yksiköt 

 



Asiakirjan sähköinen allekirjoitus
Elektronisk underskrift av dokument
Electronic signature of a document

Asia / Sak / Case:
VN/15409/2021
OKM; Liikkumisvaikutusten arvioinnin kehittämistyöryhmä

Asiakirja / Dokument / Document:
VN/15409/2021-OKM-12
Työryhmän asettaminen liikkumisvaikutusten arvioinnin kehittämistyölle

Allekirjoitukset / Underskrifter / Signatures:

Allekirjoittaja
Undertecknare
Signed by

Allekirjoituspäivämäärä
Datum för underskrift
Date of signature

Varmenteen myöntäjä
Certifikatutfärdare
Certificate issued by

Kivisaari Tiina 91194982L 2021-08-24T07:00:37 C=FI, O=Vaestorekisterikeskus
CA,
OU=Organisaatiovarmenteet,
CN=VRK CA for Organisational
Certificates - G3\
OK

Ranto Esko 91218449L 2021-08-24T07:58:09 C=FI, O=Vaestorekisterikeskus
CA,
OU=Organisaatiovarmenteet,
CN=VRK CA for Organisational
Certificates - G3\
OK

Sähköinen varmennetieto / Elektronisk certifikatuppgift / Electronic certificate information:
0cde59b3488909412a58fece37ef0f2d12638f815fa0a091194aa59d81c89f91


