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1 Turvataan jokamiehenoikeudet ja panostetaan niistä viestimiseen
Uudistetaan ulkoilulaki
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Käynnistetään poikkihallinnollinen liikkumisohjelma5

Kehitetään ulkoilualueita ja ulkoilun olosuhteita
Vahvistetaan kansalaisten poikkeusaikojen selviytymistaitoja



TURVATAAN JOKAMIEHENOIKEUDET JA
 PANOSTETAAN NIISTÄ VIESTIMISEEN

Jokamiehenoikeudet ovat kansallisaarteemme. Jokamiehen-
oikeudet tulee turvata, ja viestintää jokamiehenoikeuksista tulee 
edistää.

UUDISTETAAN ULKOILULAKI

Ulkoilulaki on säädetty vuonna 1973. Näinä kuluneina 50 vuotena 
ulkoilulain kokonaisuudistusta ei ole tehty. Yhteiskunnalliset 
muutokset, lisääntynyt tieto ulkoilusta ja luonnon virkistys-
käytöstä, lain voimaantulon jälkeen säädetty uusi perustuslaki 
sekä muuttunut tapa kirjoittaa lakeja ovat aiheuttaneet ulkoilu-
laille uudistustarpeita. Ulkoilulakiin tulee kirjoittaa tavoite ja mää-
ritellä keskeiset termit: mallia voi ottaa liikuntalaista.

KEHITETÄÄN ULKOILUALUEITA JA ULKOILUN 
OLOSUHTEITA

Ulkoilualueita tulee kehittää vastaamaan ihmisten kasvaneeseen 
ulkoiluun ja luonnon virkistyskäyttöön. Ulkoilun olosuhteiden 
ylläpitäjiä, kuten kuntia, virkistysalueyhdistyksiä ja -säätiöitä sekä 
Metsähallituksen luontopalveluita on tuettava ja niiden riittävä 
rahoitus on turvattava. Parannetaan ulkoilualueiden saavutetta-
vuutta ja esteettömyyttä, huolehditaan reiteistä sekä rakenteista 
ympäri maan. 

Tuetaan rahallisesti Ulkoilufoorumin toimintaa. Ulkoilufoorumin 
taloudellinen tukeminen on tärkeää, että ulkoilu ja luonnon 
virkistyskäyttö näkyisivät yhteiskunnassamme ja päätöksiä 
tehdessä entistä vahvemmin.
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5 KÄYNNISTETÄÄN POIKKIHALLINNOLLINEN 
LIIKKUMISOHJELMA

Tarvitsemme enemmän koordinaatiota ja hallinnonrajat ylittävää 
yhteistoimintaa liikunnan edistämisessä. Liian vähäiseen liikkumi-
seen puuttuvan liikkumisohjelman tulee olla valtioneuvoston joh-
tama, jotta eri hallinnonaloilla liikuntaa edistetään saman suuntai-
sesti. Liikkumisohjelman työkaluina vakiinnutetaan Liikkuvat-
kokonaisuus ja liikuntapolitiikan koordinaatioelin.

4 VAHVISTETAAN KANSALAISTEN POIKKEUS-
AIKOJEN SELVIYTYMISTAITOJA 

Olemme eläneet useamman vuoden poikkeusaikoja. Poikkeuksel-
lisiin tilanteisiin voivat johtaa esimerkiksi pitkäaikaiset sähkökatkot, 
energiakriisi, vedenjakelun häiriöt, luonnontuhot, vakavat tartunta- 
taudit ja sotilaalliset konfliktit. Valtion tulee hankerahoittaa 
toimenpiteitä, joilla edistetään ja vahvistetaan kansalaisten poik-
keusaikojen selviytymistaitoja. Erilaisia selviytymistaitoja ovat 
esimerkiksi riittävä varautuminen poikkeusaikoihin, osaaminen 
hyödyntää luonnonantimia (marjastus, sienestys, kalastus ja met-
sästys), retkeilytaidot, puuhuolto ja puunkäyttö, sekä fyysisen, 
henkisen ja sosiaalisen terveyden ylläpito.



Suomen Latu on liikuttamiseen ja ulkoilijoiden edunvalvontaan keskittynyt 
ulkoilujärjestö, johon kuuluu yli 90 000 jäsentä 184 yhdistyksessä. Suomen 
Latu edistää kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnallista elämäntapaa – kaikkina 
vuodenaikoina. Järjestön tavoitteena on, että kaikki löytäisivät mielekkään 
tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta.

Vaalivaikuttaminen on osa ulkoilun puolesta tekemäämme edunvalvontaa. 
Toivottavasti koet Suomen Ladun eduskuntavaalitavoitteet läheisiksi ja 
olet mukana edistämässä ulkoilua ja luonnossa virkistäytymistä tulevalla 
vaalikaudella. On tärkeää, että tulevaisuudessa meillä Suomessa on entistä 
paremmat mahdollisuudet ulkoilla ja virkistäytyä luonnossa.

Suomen Ladun eduskuntavaalitavoitteet voi lukea kokonaisuudessaan: 

SUOMENLATU.FI/VAIKUTA/VAALIT

SUOMEN LATU


