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VALTION LIIKUNTANEUVOSTON ASETTAMINEN
Valtion liikuntaneuvoston tehtävät
Liikuntalain (390/2015) 6 §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä on valtion liikuntaneuvosto, jonka valtioneuvosto asettaa eduskunnan toimikaudeksi.
Neuvoston tehtävänä on käsitellä liikunnan kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita ja erityisesti arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella, tehdä aloitteita ja esityksiä liikunnan kehittämiseksi sekä antaa
lausuntoja toimialansa liikuntamäärärahojen käytöstä. Neuvostolla on jaostoja asioiden valmistelua varten.
Valtion liikuntaneuvoston tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Valtion liikuntaneuvoston asettaminen ja kokoonpano
Liikunnan edistämisestä annetun asetuksen (550/2015) 1 §:n mukaan liikuntaneuvostossa on puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja enintään 10 muuta jäsentä, joista
jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto asettaa valtion liikuntaneuvoston kuultuaan liikunnan eri aloja edustavia järjestöjä ja yhteisöjä sekä liikunnan
toimialan merkittäviä yhteistyötahoja.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 18.4.2019 päivätyllä kirjeellään asetuksen mukaisesti kuullut liikunnan eri alojen järjestöjä ja yhteisöjä sekä liikunnan toimialan merkittäviä yhteistyötahoja.
Liikuntaneuvostossa tulee olla edustettuina erilaiset yhteiskunnalliset näkemykset,
liikunnan eri toimialueet ja yhteistyötahot, liikunnan kansalaisjärjestöt ja kunnat sekä
alueelliset ja kielelliset näkökohdat. Liikuntaneuvoston jäsenten tulee olla perehtyneitä liikuntapolitiikkaan taikka liikunnan tai huippu-urheilun eri aloihin. Esitetyssä
kokoonpanossa edellä mainitut seikat on otettu huomioon.
Valtion liikuntaneuvoston toimikausi
Liikunnan edistämisestä annetun asetuksen 1 §:n mukaan liikuntaneuvosto asetetaan
eduskunnan toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uuden liikuntaneuvoston toimikausi alkaa ja vanhan päättyy kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun
eduskuntavaalien tulos on vahvistettu.
Nyt asetettavan valtion liikuntaneuvoston toimikausi alkaisi 8.9.2019.
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Esitys valtion liikuntaneuvostoksi
Valtion liikuntaneuvoston kooksi esitetään puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa
ja 10 muuta jäsentä. Jokaiselle jäsenelle esitetään henkilökohtainen varajäsen.
Puheenjohtaja:
kansanedustaja Paavo Arhinmäki
varajäsen rakennusinsinööri Anneli Lehto
Varapuheenjohtajat:
kansanedustaja Marko Asell
varajäsen liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti
kansanedustaja Pasi Kivisaari
varajäsen liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Petteri Salmijärvi
Muut jäsenet:
företagare Sean Bergenheim
varajäsen pääsihteeri Christel Björkstrand
kansanedustaja Ritva Elomaa
varajäsen Oskar Viding
YTM Saara Hanhela
varajäsen VTK Sara Saramäki
kansanedustaja Timo Heinonen
varajäsen kansanedustaja Sari Sarkomaa
YTK Hanna Huumonen
varajäsen YTM Marjukka Mattila
valmentaja Arttu-Petteri Klami
varajäsen Suvi Karhu
valmentaja Ismo Läntinen
varajäsen Matias Turkkila
kansanedustaja Sari Multala
varajäsen kansanedustaja Arto Satonen
liikuntaneuvos Tuija Pohjola
varajäsen liikuntapäällikkö Antti Kempas
LitT Elina Sillanpää
varajäsen kilpauimari Ari-Pekka Liukkonen
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Tasa-arvo
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä
muuta johdu. Ehdotetun neuvoston jäsenistä 6 olisi naisia ja 7 miehiä, joten neuvoston kokoonpano olisi tasa-arvolain mukainen.
Valtion liikuntaneuvoston henkilöstö ja menot
Liikunnan edistämisestä annetun asetuksen 3 §:n mukaan valtion liikuntaneuvostolla
on pääsihteeri, jonka ministeriö ottaa ja jonka toimikausi on enintään neljä vuotta.
Lisäksi liikuntaneuvostolla voi olla muuta henkilökuntaa. Liikuntaneuvoston toimistotehtävät hoidetaan opetus- ja kulttuuriministeriössä.
Valtion liikuntaneuvoston palkka- ja muut toimintamenot maksetaan momentin
29.90.50 (Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen)
määrärahasta.

