YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOTYÖ
VALTION LIIKUNTAPOLITIIKASSA

– taustaselvitys valtion liikuntaneuvostolle
ja sen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaostolle
Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2016:1
Teijo Pyykkönen

YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOTYÖ
VALTION LIIKUNTAPOLITIIKASSA
– taustaselvitys valtion liikuntaneuvostolle
ja sen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaostolle
Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2016:1
Teijo Pyykkönen

Opetus- ja kulttuuriministeriö/
Undervisnings- och kulturministeriet
Valtion liikuntaneuvosto/Statens idrottsråd
PL/PB 29
00023 Valtioneuvosto/Statsrådet
www.liikuntaneuvosto.fi
teksti: Teijo Pyykkönen
taitto: Sole Lätti
ISBN 978-952-263-400-9 (pdf)
ISSN 2242-4571 (verkkojulkaisu)
Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2016:1

Valtion liikuntaneuvosto on liikuntalaissa
(2015) määritelty opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin. 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.

Esipuhe

Tähtäimessä yhdenvertainen ja tasa-arvoinen liikuntakulttuuri

Kaikkien yhdenvertainen ja tasa-arvoinen mahdollisuus liikkua ja urheilla on yleisesti
toistettu ja hyväksytty periaate liikuntapolitiikan varojen suuntaamisessa ja toiminnan suunnittelussa. Vuotta 2015 voidaan monessa mielessä pitää käännekohtana,
jolloin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä ohjaava säädöspohja merkittävästi vahvistui yhdenvertaisuuslain, tasa-arvolain ja liikuntalain tultua voimaan.
Valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä liikunnan kannalta laajakantoisia
ja periaatteellisesti tärkeitä asioita ja erityisesti arvioida valtionhallinnon toimen
piteiden vaikutuksia liikunnan alueella, tehdä aloitteita ja esityksiä liikunnan kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja toimialansa liikuntamäärärahojen käytöstä. Liikuntaneuvoston toiminta on jo vuosikymmeniä huomioinut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset keskittyen erityisesti erityisryhmien liikuntamahdollisuuksien edistämiseen. Liikuntalakiuudistuksen myötä neuvoston jaostorakenne muuttui ja jatkossa
edellä mainitut näkökulmat kuuluvat ennen kaikkea yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaostolle, joka aloitti toimintansa vuoden 2016 alusta.
Jaoston toiminnan järkevä pohjustaminen edellyttää tietopohjaa siitä, miten yhden
vertaisuus ja tasa-arvo eri yhteyksissä ymmärretään ja miten periaatteet ovat ohjanneet liikuntatoiminnan suunnittelua ja mitä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen
liikuntakulttuurin puolesta on toistaiseksi tehty. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
edistämisessä ensisijainen velvollisuus on viranomaisilla. Nyt julkaistu selvitys:
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö valtion liikuntapolitiikassa, Pyykkönen T. (2016)
taustoittaa lainsäädäntöä ja velvoitteita, joita on otettava huomioon julkisin varoin
toteutettavassa liikuntatoiminnassa. Selvityksen lähtökohtia ovat säädökset liikunnasta, tasa-arvosta (sukupuolet) ja yhdenvertaisuudesta (syrjinnän kieltäminen).
Valtion liikuntaneuvostolla on asetuksen mukainen velvoite tehdä aloitteita ja antaa
lausuntoja liikkumis- ja toimimisesteisten liikuntaa sekä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monikulttuurisuutta koskevista asioista. Selvitys luo taustaa laajakantoiselle ja
systemaattiselle tasa-arvotyölle liikuntakulttuurissa.

4

Yhdenvertaista ja tasa-arvoista liikuntaa tullaankin edistämään kaksoisstrategian
avulla. Jaoston tehtävissä, kuten kannanotoissa ja arvioinneissa sisällytetään sekä
tiettyjen ryhmien erillinen tarkastelu että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoajattelun
valtavirtaistaminen liikunnan kaikessa päätöksenteossa ja sen valmistelussa. Valtavirtaistamisen keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa miten opitaan tunnistamaan
yhteiskunnan liikunnasta poissulkevat rakenteet ja suvaitsemaan monenlaista erilaisuutta. Liikuntaneuvoston työssä nämä kysymykset tulevat toimikaudella 2015–2019
integroitumaan vahvemmin osaksi yleistä liikuntapoliittista keskustelua ja myöhemmin pohjautumaan myös vahvaan seuranta- ja arviointitietoon.

Hanna Kosonen 			
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Sihteeri
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Pääsihteeri
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Saatteeksi
Tässä opetus- ja kulttuuriministeriön / valtion liikuntaneuvoston tilaamassa taustaselvityksessä tarkastellaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä valtion liikuntapolitiikassa – miten sitä on toteutettu ja minkälaisia kysymyksiä valtion liikuntaneuvostossa ja sen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaostossa tulisi mahdollisesti käsitellä.
Selvityksen lähtökohdiksi sovittiin erityisesti lait liikunnasta, tasa-arvosta (suku
puolet) ja yhdenvertaisuudesta (syrjinnän kieltäminen).
Liikuntalakiin sisältyvät määritelmät kattavat nykyään lähes kaiken liikkumisen.
Liikuntalaki määrittelee erikseen liikunnan, huippu-urheilun sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan. Liikunta-käsitteeseen on sisällytetty muun muassa arkiliikunta, jolla tarkoitetaan kaikkea arjessa tapahtuvaa liikkumista (ostos- ja työmatkat
jne.). Terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta määritellään fyysiseksi aktiivisuudeksi, jonka tavoitteena on terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen.
Koska säädökset yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta kohdistuvat viranomaisiin,
koulutuksen järjestäjiin, oppilaitoksiin ja työnantajiin, on omatoiminen liikunta
paikkojen ulkopuolella tapahtuva liikunta jätetty vähemmälle huomiolle. Kokonaan
tarkastelun ulkopuolelle on rajattu arjessa tapahtuva liikkuminen, jonka tarkoituksena ei ole liikunnan harrastaminen. Tällaista liikkumista on vaikea – jopa mahdotonta
– arvioida liikuntapolitiikan näkökulmasta. Arjen liikkumista määrittävät lukemattomat eri tekijät. Ostos- tai työmatkan miettiminen syrjinnän ja sukupuolten tasa-arvon
näkökulmasta ei tunnu tässä yhteydessä mielekkäältä.
Näin ollen selvityksessä liikunnalla viitataan ensisijaisesti järjestettyyn tai liikuntapaikoilla tapahtuvaan liikuntaan sisältäen myös huippu-urheilun sekä terveyttä ja
hyvinvointia edistävän liikunnan.
Tärkeintä selvityksessä eivät kuitenkaan ole määrittelyt, vaan kysymys miten yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti liikunta on mahdollista heille, jotka haluavat liikkua?
Harrastamisen lisäksi olennaista on kysyä kuinka yhdenvertaista ja tasa-arvoista on
liikunnan järjestämiseen osallistuminen ja liikunnan parissa työskentely?
Helsingissä 15.3.2016
Teijo Pyykkönen
Liikuntatieteellinen Seura
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Tiivistelmä
Selvitys tarkastelee yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä valtion liikuntapolitiikassa
– miten sitä on toteutettu ja minkälaisia kysymyksiä valtion liikuntaneuvostossa ja
sen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaostossa tulisi mahdollisesti käsitellä. Selvityksen
lähtökohtia ovat säädökset liikunnasta, tasa-arvosta (sukupuolet) ja yhdenvertaisuudesta (syrjinnän kieltäminen).
Selvityksessä esitellään keskeinen säädösperusta ja niiden velvoitteet liikuntajärjestelmän piirissä toimiville, kuvataan perinteisen erityisliikunnan (vammaiset, pitkäaikaissairaat ja osa ikäväestöstä) kehittyminen valtionhallinnossa sekä arvioidaan
erityisliikunnan käytäntöjä laajemman yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön kannalta.
Erikseen tarkastellaan ryhmiä, joita on 2000-luvun liikuntapolitiikassa pyritty käsittelemään omana ryhmänään (naiset ja tytöt, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt,
maahanmuuttajat, kielivähemmistöt ja eri ikäryhmät).
Toteutettua tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä arvioidaan valtion liikuntahallinnon
(OKM ja VLN), eri hallinnonalojen sekä kuntien ja kuntien valtionohjauksen näkö
kulmista.
Selvityksen perusteella liikunnan tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen kohdistunut
ohjaus on 2000-luvulla ollut kevyttä ja arviointi vähäistä.
Erityisliikunta-ajattelu nojaa paljolti biolääketieteellisin perustein määriteltyihin ryhmiin. Biolääketieteellinen malli soveltuu huonosti toimintaan, jossa liikuntaan osallistumisen esteet kytkeytyvät kieleen, kulttuuriin, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen taustaan tms. Selvityksen perusteella yhdenvertaisuuden ja tasaarvon laaja-alainen edistäminen edellyttää painopisteen siirtämistä kohti sosiaalista näkökulmaa, jossa päähuomio ei kohdistu vammaan tai sairauteen eikä ennalta
määriteltyihin ryhmiin, vaan yksilön ja ympäristön väliseen kulloiseenkin suhteeseen.
Selvityksen perusteella valtion liikuntaneuvostolle ja sen yhdenvertaisuus- ja tasaarvojaostolle esitetään harkittavaksi muun muassa seuraavia toimia:
1) Vaikuttamista säädösvelvoitteiden toteutumiseen liikunnan alalla (syrjinnän
määrätietoinen ehkäiseminen ja seuranta, sukupuolten tasa-arvon konkreettinen edistäminen ja seuranta, osallistumismahdollisuuksien varmistaminen, moni
kulttuurisuuden aktiivinen tukeminen jne.).
2) VLN:n arviointityön laajentamista ja siihen liittyen arviointikatsauksen laatimista
neuvoston toimikaudella yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta liikunnassa.
3) Kaksoisstrategiaa, joka sisältää sekä erityisliikunnan toteuttamisen että yhden
vertaisuus- ja tasa-arvotyön valtavirtaistamisen niin hallinnossa kuin järjestöissä.
Kaksoisstrategian näkökulmat tulisi saada hallitusti lähentymään.
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4) Kokonaisarvioinnin tuottamista erityisliikunnasta sisältäen toimintatapojen
muutosmahdollisuuksien kartoittamisen.
5) Liikuntapoliittisten tavoitteiden operationalisointia sekä OKM:n ja VLN:n työnjaon
ja yhteistyön tarkentamista yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön osalta.
6) Hallinnolle ja järjestöille yhteisesti suunnatun ”auktorisoidun manuaalin” laatimista ohjaamaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä sekä manuaaliin liittyen hyvien ja
huonojen käytäntöjen keräämistä.
7) Tavoitteellisen ja ohjaavan arviointitiedon suunnitelmallista tuottamista liikunnan
yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta.
8) Työryhmien asiantuntijuuden laajentamista ja organisaatioiden moniammatillisuuden lisäämistä.
9) Osallistavan toiminnan lisäämistä ja julkisuuden hyödyntämistä.
10) Yhdenvertaisuuden edistämistä (huippu-)urheilussa: yhdenvertaisuutta on myös
se, että ihmiset saavat kasvaa mahdollisuuksiensa mittaisiksi urheilussa.
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1

Toimeksianto

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) on liikuntalaissa määritelty opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) asiantuntijaelin. Valtioneuvosto asettaa liikuntaneuvoston 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.
OKM asetti (12/2015) valtion liikuntaneuvoston kaudelle 2015–2019 tutkimus- ja
arviointijaoston, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston sekä ennakointijaoston.
Jaostot ovat uusia ja korvaavat aiemmat lakisääteiset jaostot (liikuntapolitiikan jaosto, erityisryhmien liikunnan jaosto ja liikuntatieteen jaosto).
Liikunta-asetuksen (2015) mukaan valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on muun
muassa ”tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja liikkumis- ja toimintaesteisten liikuntaa
sekä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monikulttuurisuutta koskevista asioista”.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston asettamisen perusteluissa lainataan liikuntalain uudistamisen (2015) perusteluja ja korostetaan laajan näkökulman ja integroinnin tarvetta: ”Valtion liikuntaneuvoston lakisääteisenä jaostona vuoteen 2015 toimi
erityisryhmien liikunnan jaosto. Nyt perustettavan jaoston toimenkuvaa on tarkoituksenmukaista laajentaa kattavasti liikuntakulttuurin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiin sekä suunnata neuvoston työtä siten, että ko. kysymykset integroituvat vahvemmin osaksi yleistä liikuntapoliittista keskustelua ja pohjautuvat vahvaan
seuranta- ja arviointitietoon.”
Uusien jaostojen työskentely on luontevaa käynnistää tehtävien täsmentämisellä.
Tämän selvityksen tavoitteena on tukea erityisesti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston tehtävämäärittelyä ja toimintasuunnitelmaa.
Selvityksen tavoitteet:
1) Selvitetään, miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tulkitaan eri yhteyksissä ja miten ne liikuntapolitiikan yhteydessä voidaan tulkita.
2) Selvitetään minkälaisia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä toimenpiteitä
on liikuntaan liittyen tehty erityisesti 2000-luvulla – ja miten ne ovat vaikuttaneet.
3) Luodaan kokonaiskuva harjoitetusta erityisliikuntatoiminnasta, joka on perustunut vammaan, sairauteen ja/tai ikään. Selvityksen tuloksena esitetään näkemys siitä,
miten ja miltä osin erityisliikuntatoiminnan periaatteet ja käytännöt voivat toimia
perustana laajemmalle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyölle.
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4) Kuvataan vallitseva yhteistyö ja työnjako OKM:n liikunnan vastuualueen ja VLN:n
välillä erityisliikunnan & liikunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön alueella
(2000-luvun toiminta).
5) Arvioidaan liikuntahallinnon ja valtion muun hallinnon merkitystä erityisliikunnan,
liikunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön edistämisessä.
6) Arvioidaan kuntien ja kuntien valtionohjauspolitiikan merkitystä erityisliikunnan,
liikunnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä.
7) Esitetään alustavia näkemyksiä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaoston keskeisistä
kysymyksistä.
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2

Johdanto

Suomalaisen yhteiskunnan vahvuutena on totuttu pitämään yhteistä ymmärrystä
oikeudenmukaisuudesta. Palveluiden yhdenvertainen saatavuus ja kansalaisten tasaarvoinen kohtelu ovat oikeudenmukaisuuteen liitettyjä tavoitteita. Ne ovat pitkään
ohjanneet muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulutuksen politiikkalinjauksia. Liikuntaa ei ole suomalaisessa yhteiskunnassa arvotettu yhtä keskeiseksi elämänkysymykseksi kuin esimerkiksi terveys, koulutus, työllisyys, asuminen tai
perhe-elämä. Elämää ei eletä liikuntajärjestelmien kautta.
Liikuntaa pidettiin pitkään ”nuorten terveiden miesten harmittomana harrastuk
sena”, johon valtiovallan ei ollut syytä puuttua. Liikunnan käytännöt muokkautuivat ensimmäiset sata vuotta järjestöjohtoisesti ilman, että kilpailemiseen painottunutta toimintaa olisi kyseenalaistettu tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden tapaisilla
vaatimuksilla. Kun liikunta ja urheilu ovat saaneet kehittyä verraten omalakisesti,
toimintatapoja ovat ohjanneet alan järjestöjen itse määrittelemät (kilpailu)säännöt.
Liikuntaan ja urheiluun mielikuvallisesti yhdistetty ”reilun pelin”-henki on vaikuttanut käytäntöihin, mutta systemaattiseen tasa-arvo- tai yhdenvertaisuustyöhön se
ei ole johtanut.
Tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista alettiin Suomessa keskustella vakavammin 1960- ja
1970-luvuilla. Silloin herättiin myös liikunnassa näkökulman laajentamiseen: tasa
vertaisia liikuntamahdollisuuksia alettiin vaatia kaikille väestöryhmille, joten huomiota kiinnitettiin myös organisoituneen liikuntajärjestelmän ulkopuolella oleviin
ryhmiin. Erityisesti ”piilossa pidetyt” – vammaiset, pitkäaikaissairaat – haluttiin näkyviksi ja kuuluviksi myös liikuntakentillä. Syntyi käsite erityisryhmien liikunta (myöhemmin erityisliikunta). Tukea liikuntansa järjestämiseen tarvitsevat eläkeläiset määriteltiin myös erityisryhmiin kuuluviksi.
Vajaassa puolessa vuosisadassa erityisliikunta on päässyt piilosta näkyviin, mutta
vasta marginaaliin. Rahalla mitattuna se tarkoittaa, että esimerkiksi valtion liikuntamäärärahoista ohjautuu erityisliikuntaan nykyään noin viisi prosenttia. Osuus ei vaikuta suurelta, jos sitä vertaa siihen, että noin 20 prosenttia väestöstä (yli miljoona)
lasketaan tavalla tai toisella kuuluvaksi erityisliikunnan piiriin. Tosin enemmistölle
suunnatut normiratkaisut palvelevat osin myös erityistä tukea tarvitsevia.
Erityisliikunnan edistäminen on paljolti jäänyt julkisen vallan (valtion, kunnat) vastuulle, kun se perinteisiin sitoutuneita liikuntajärjestöjä ei ole kiinnostanut. OKM:n
asiantuntijaelimellä – valtion liikuntaneuvostolla – on ollut erityisliikuntaan keskittynyt jaosto 27 vuoden ajan (1988–2015). Jaostolla on ollut keskeinen rooli alan valtakunnallisessa kehitystyössä. Valtion ja kuntien työtä ovat 1960-luvulta lähtien
täydentäneet vammaisliikuntajärjestöt sekä myöhemmin myös osa kansanterveys
järjestöistä.
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Liikuntahallinnolle erityisliikunnasta vastaaminen – osin jopa operatiivisella tasolla – on ehkä ollut työlästä, mutta se on ollut myös siunaus. Erityisliikunnan myötä
liikuntapolitiikan agendalla on onnistuttu pitämään myös arvokysymyksiä: minkälaista ja keiden liikuntaa julkisella tuella todellisuudessa edistetään? Keiden liikuntaa
julkisen hallinnon tulisi ensisijaisesti tukea ja miten?
Liikunta- ja urheilukulttuurin monipuolistaminen on ollut hidas prosessi. Perinteiset
urheilukäsitykset ja -käytännöt eivät ole ainakaan nopeuttaneet muutosta. Keskustelua tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta liikunnasta ovat virittäneet yleensä vähemmistöjen edustajat. Tasa-arvo on kiinnostanut eniten syrjintää tai sen uhkaa kokeneita sekä erityisliikunnan alueella työskenteleviä.
Liikuntakulttuuriin muotoutunutta jakoa ”yleiseen” ja ”erityiseen” on viime vuosikymmeninä kyseenalaistettu. Taustalla on havainto, että väestössä on kasvava määrä ryhmiä, joiden liikunnan yhdenvertainen ja tasa-arvoinen edistäminen edellyttää
ainakin jonkinasteista erityistarkastelua. Liikunnan vähemmistökeskustelu on laajentunut mainituista erityisryhmistä naisten, lasten, ikäihmisten, maahanmuuttajien ja
seksuaalivähemmistöjen liikuntaan. Vähitellen tilaa on saanut myös ajatusmalli, jonka mukaan kaiken liikunnanedistämistyön tulisi lähteä – ei vain kunkin ryhmän, vaan
vielä tarkemmin – kunkin henkilön omista lähtökohdista.
Käsitteitä erityisliikunta ja erityisryhmien liikunta on kritisoitu siitä, että ne saattavat
vahvistaa ajattelua, jonka mukaan kyseessä on yleisestä liikuntakulttuurista irrallaan,
jopa syrjässä olevista väestöryhmistä, joita kuuluukin tarkastella erikseen. Näiden
käsitteiden rinnalla on 2000-luvulla alettu käyttää ilmaisua soveltava liikunta, joka
mielikuvallisesti ei muodosta jyrkkää rajaa ”yleisen liikunnan” suuntaan.
Vähemmistöjen näkökulmat eivät ole tavoittaneet enemmistöä. Suomalainen liikuntajärjestelmä toimii ensisijaisesti enemmistön ehdoilla. Vaikka erityisliikunnan
alueella on viime vuosina panostettu lähentymiseen (integraatio- ja inkluusiotyö),
erityisliikunta on edelleen ”erityistä” suomalaisen liikuntakulttuurin isossa kuvassa.
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä ensisijainen velvollisuus on viranomaisilla. ”Kaiken kansan liikuttaminen” on ollut valtion liikuntahallinnon agendalla
1980-luvulta lähtien. Ohjauksessa ovat korostuneet projektit ja irralliset selvitykset
– ei niinkään tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden juurruttaminen kaikkeen toimintaan.
Erityisliikunnan sekä naisten liikunnan, lasten liikunnan jne. alueilla tehty työ on luonut pohjaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edelleen edistämiselle. Tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuustyötä – niin kuin se nykyään ymmärretään – ei voi kuitenkaan pitää
toteutetun erityisliikuntatyön jatkeena. Jo tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvät säädökset velvoittavat aiempaa laaja-alaisempaan, syvällisempään
ja kaikkia koskevaan toimintaan – myös liikunnassa.
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3

Keskeinen säädösperusta
					 valtiotasolla
• Liikuntalaki (1979, 1998, 2015)
Liikuntafoorumeilla – seminaareissa, raporteissa, toiminnassa – on tavattu säädösten osalta viitata lähinnä liikuntalakiin. Lain kirjaukset ovat olleet liikuntaväelle viesti siitä, mihin suuntaan poliittishallinnollinen ohjaus on liikuntaa kulloinkin halunnut
kehittää. Lakikirjaukset kertovat myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusajattelun kehittymisestä liikunnassa.
Tasapuolisuuden tavoite on kirjattu liikuntalakiin alusta (1979) alkaen:
- ”Liikunnan edellytysten luomiseksi ja peruspalveluiden tarjoamiseksi tasapuolisesti kaikille kansalaisille myönnetään valtion varoista valtionosuutta ja
-avustusta sekä lainaa liikuntatoiminnan tukemiseksi.”
Lain päähuomio kohdistui urheilun järjestö- ja seuratoiminnan lakisääteisen tuen turvaamiseen valtion ja kuntien varoista. ”Peruspalveluiden tarjoamista tasa
puolisesti kaikille kansalaisille”-ilmaisua luonnehdittiin aikalaisarviossa ”lainlaatijan
periaatteellisluonteiseksi kannantotoksi” (Pekkanen & Aarnio 1981). Sukupuolten
välistä tasa-arvoa tai yhdenvertaisuutta – siten kuin ne nykyään ymmärretään – ei
mietinnössä käsitelty lainkaan. Liikuntalain aikaansaaminen ei vielä ollut tasa-arvon
tai yhdenvertaisuuden kannalta suuri voitto.
Lain valmisteluprosessi kuitenkin vauhditti erityisliikunnan edistämistä. Lakia valmistelleen komitean yli 400-sivuisessa mietinnössä (1976) erityisryhmien liikunnan lyhyt käsittely päättyy suositukseen, että ”erityisryhmien liikuntatoiminta olisi syytä
erikseen selvittää”. Erityisryhmien liikuntatoimikunnan mietintö valmistuikin vuonna 1981. Kaksi vuotta myöhemmin liikuntalakia muutettiin siten, että se mahdollisti
kuntien erityisliikunnanohjaajien palkkauksen valtion tuella.
Liikuntalain tavoitteet ja lähtökohdat ovat vuosikymmenien aikana laajentuneet.
Samalla liikuntakulttuuria on kytketty lähemmäksi yhteiskunnan muuta kehitystä ja
kehittämistä. Tähän liittyen vuoden 1998 lakiuudistuksessa haluttiin tuoda selvästi
esille lain arvoperusta:
”Lisäksi lain tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.”
Vuoden 1998 laki piti sisällään sekä liikuntakulttuurin sisäisen (itseisarvoisen) kehittämisen että yhteiskunnan hyvinvointipolitiikan toteuttamisen liikunnan avulla. Tavoitteeksi ei asetettu vain liikunnallista tasa-arvoa, vaan myös tasa-arvon edistäminen
liikunnan avulla. Lakiuudistuksen myötä hallinnossa alettiin panostaa tasa-arvoon
liittyvään selvitystyöhön ja informaatio-ohjaukseen.
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Tuoreimmassa liikuntalakiuudistuksessa (10.4.2015) aiemman lain arvopohjaa ei
muutettu, ainoastaan täydennettiin. Arvot, joita aiemmassa laissa tavoiteltiin ”edistämällä” ja ”tukemalla”, mainitaan nyt toimintaa ohjaaviksi lähtökohdiksi:
”Lain tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus,
yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys.”
Vuoden 2015 lakiuudistuksen perusteluissa tunnistetaan paitsi perinteisten erityisryhmien tarpeet myös liikunnan eriarvoistuminen sekä vähemmistöjen yhden
vertaisuusongelmat: liikunnassa ilmenee etniseen taustaan, seksuaaliseen suuntautumiseen ja uskontoon perustuvaa syrjintää. Perusteluissa uuden lain uskottiin myös
lisäävän sukupuolten välistä tasa-arvoa liikunnassa.
Liikuntalain tavoitteista (8 kpl) yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa tukevat erityisesti
seuraavat: Lain tavoitteena on edistää ”eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja
harrastaa liikuntaa”, ”liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita” sekä ”eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa”.
Liikuntalain ohjausvoimaa on koko sen voimassaoloajan (35 vuotta) heikentänyt sen
puitelakiluonne: tasa-arvo ja nyt myös yhdenvertaisuus on laissa nostettu esille vain
yleisellä ja periaatteellisella tasolla. Tulkinnasta ja toteutuksesta ovat vastanneet –
omista lähtökohdistaan – ensisijaisesti toimijat (järjestöt, kunnat) itse. Käytännössä
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen on viime vuosikymmeninä suhtauduttu vaihtelevasti niin liikuntahallinnossa kuin -järjestöissä. Tasaarvo- ja yhdenvertaisuustavoitteet on saatettu tulkita vain mielipide- tai tahtokysymyksiksi – ei velvoitteiksi.
Vaikka liikuntalain uudistukset ovat lisänneet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten painoarvoa, ollaan suomalaisessa liikuntakulttuurissa etäällä tilanteesta, joka tyydyttäisi myös vähemmistöjen edustajia.
Muutosta näyttäisi kuitenkin olevan tapahtumassa. Liikuntalain uudistamisen (2015)
myötä OKM on tiukentanut tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvää ohjaustaan.
Ministeriö edellyttää valtionapua hakevilta liikuntaa edistäviltä järjestöiltä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa oman toimintansa osalta. Mikäli liitolla ei ole
tarvittavaa selvitystä (yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelmaa) eikä liitto noudata eettisiä periaatteita tai kansainvälisiä säännöksiä, voidaan järjestön valtionapu
kelpoisuus perua.
Sitä, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toiminnan lähtökohtina tulisi käytännössä
ottaa huomioon, ei avata sen enempää liikuntalaissa kuin liikunta-asetuksessa. Toistaiseksi lain tarkoitusta ja hallinnon odotuksia on järjestöissä opiskeltu ja opetettu
osin omatoimisesti. Valtionhallinnosta saadun (2016) epävirallisen tiedon mukaan
vuotta 2016 koskevissa järjestöjen valtionapuhakemuksissa yhdenvertaisuus- ja tasaarvoasiat on kuvattu kirjavalla tavalla ja eritasoisesti.
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Liikuntalain käytännön merkitystä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta voi kuvata seuraavalla tiivistyksellä:
- vuoden 1979 liikuntalaki siunasi vallitsevan käytännön, jossa tasapuolisuuteen kannustettiin lähinnä periaatetasolla,
- vuoden 1998 liikuntalaki herätti ajattelemaan ja toimimaan tasa-arvon edistämiseksi,
- vuoden 2015 liikuntalaki vauhdittaa konkreettista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä.

• Nuorisolaki (2006)
1 §: Lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa
nuorten kasvu- ja elinoloja.
Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu,
yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet
elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.
Nuorisolakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Lakia valmistelleen työryhmän esityksen (2015) mukaan uuden lain tavoitteina olisi
”edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista samoin kuin nuorten
harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhden
vertaisuutta, tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten
kasvu- ja elinoloja. Tavoitteiden lähtökohtina olisivat yhteisvastuu, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat, ympäristön ja elämän kunnioittaminen sekä monialainen yhteistyö.”
Nuorisolain tavoitteet ovat samansuuntaiset liikuntalain kanssa. Organisoitu liikunta
on Suomessa etenkin lasten ja nuorten ”juttu”. Liikunnan tulisi tukea nuorisotyötä ja
päinvastoin. Näin myös nuorisolaki on keskeinen lasten ja nuorten liikunnan kannalta. Toistaiseksi hallinnolliset reviirit lienevät syynä nuorisolain vähäiseen näkyvyyteen liikuntakeskusteluissa.

• Perustuslaki (1999)
2 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate: Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.
6 § Yhdenvertaisuus: Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän,
kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai
muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti
yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään
vastaavasti. Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa
sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista
määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.
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16 § Sivistykselliset oikeudet: Julkisen vallan on turvattava jokaiselle yhtäläinen
mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta
kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.
Hallituksen esityksessä eduskunnalle liikuntalaiksi (HE 190/2014 vp) muistutetaan,
että mahdollisuus itsensä kehittämiseen sisältää myös mahdollisuuden liikunnan harjoittamiseen:
”Perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 309/1993 vp) perustelujen mukaan julkisen vallan toimet, joilla edistetään yksilön mahdollisuuksia kehittää itseään, liittyvät paitsi opetukseen myös
liikunnan ja muun ruumiinkulttuurin harjoittamiseen. Julkinen valta luo edellytyksiä yksilön mahdollisuudelle kehittää itseään muun muassa siten, että se ylläpitää
ja tukee liikuntalaitoksia ja avustaa liikunnan harjoittamista.”

• Tasa-arvolaki – laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (2014, voimaan 2015)
1 §: Lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten
ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa
erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin
tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.
Tasa-arvon edistämissäännökset koskevat viranomaisten, koulutuksen järjestäjien
ja muiden koulutusta tai opetusta järjestävien yhteisöjen sekä työnantajien velvollisuutta edistää tasa-arvoa. Viranomaisten tulee arvioida kaikkea toimintaansa eri
sukupuolten näkökulmasta ja luoda toimintatavat tasa-arvon edistämiseksi. Tasaarvoa edistetään myös kiintiöillä. Oppilaitoksissa ja työelämässä tasa-arvoa edistetään muun muassa tasa-arvosuunnitelmien avulla.
Syrjinnän yleiskielloissa määritellään ja kielletään sukupuoleen perustuva välitön ja
välillinen syrjintä. Syrjintää on myös seksuaalinen häirintä ja sukupuoleen perustuva
häirintä sekä käsky tai ohje syrjiä. Vastatoimet eli henkilön aseman heikentäminen
oikeuksiin vetoamisen vuoksi on syrjintää. Syrjintäperuste voi myös liittyä läheiseen
henkilöön tai syrjintä voi perustua oletukseen. Tasa-arvolain noudattamista valvovat tasa-arvovaltuutettu sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta. (STM 2015)
Tasa-arvolakia sovelletaan pääsääntöisesti kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja kaikilla elämänalueilla pois lukien yksityiselämän piiriin kuuluvat suhteet
ja uskonnonharjoittaminen.

• Yhdenvertaisuuslaki (2014, voimaan 2015)
1 §: Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä
tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.
5 § Viranomaisen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta: Viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja muut
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olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.
Viranomaisella on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Tammikuussa 2015 voimaan tullut uusi yhdenvertaisuuslaki antaa aiempaa laajempaa suojaa syrjinnältä. Velvoite edistää yhdenvertaisuutta laajeni koskemaan viranomaisten lisäksi koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitoksia sekä työnantajia. Heillä
on velvollisuus laatia suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Viranomaisen,
koulutuksen järjestäjän ja työnantajan on tarvittaessa kohtuullisia mukautuksia tekemällä varmistettava vammaiselle henkilölle muiden kanssa yhdenvertaiset asiointi-,
koulutus- ja työnsaantimahdollisuudet. Myös tarjolla olevia tavaroita ja palveluja tulee saada yhdenvertaisesti muiden kanssa. Henkilön vamma on otettava huomioon
palvelutilanteessa ja pyrittävä mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi järjestämään
sitä tarvitsevalle esteetön kulkureitti.
Lakia sovelletaan julkisen toiminnan lisäksi yksityiseen toimintaan, ei kuitenkaan yksityiselämään, perhe-elämään ja uskonnonharjoitukseen. Suoja syrjinnältä on yhtäläinen riippumatta siitä, perustuuko syrjintä etniseen alkuperään, ikään, kansallisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään syyhyn.
Lain noudattamista valvovat yhdenvertaisuusvaltuutettu, yhdenvertaisuus- ja tasaarvolautakunta sekä työsuojeluviranomaiset.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien syrjinnän kielto koskee myös järjestöjä työn
antajana ja silloin, kun järjestö hoitaa julkista tehtävää tai tarjoaa jotain palvelua. J���
ärjestöjä rahoittavat monet julkiset tahot (esim. OKM), jotka edellyttävät rahoitettavalta toiminnalta yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä. Järjestö ei ole vain työnantaja,
vaan syrjimättömyyden periaate koskee myös järjestön jäseniä ja vapaaehtoisia.
Näin tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät ole järjestöille tai niissä toimiville mielipidekysymys, jota voidaan autonomialla perustella, vaan velvoite, jota voidaan julkisen
vallan taholta ohjata, seurata, arvioida ja sanktioida.
Yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyviä käsitteitä:
- Yhdenvertaisuus: Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta tai ammattiyhdistys
toiminnastaan, perhesuhteistaan, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.
- Yhdenvertaisuuden arviointi tarkoittaa syrjinnän tunnistamista ja siihen puuttumista, mutta myös yhdenvertaisuuden edistämistä.
- Muodollinen yhdenvertaisuus: ihmistä kohdellaan samalla tavalla ilman syrjintää.
- Tosiasiallinen yhdenvertaisuus voi merkitä poikkeamista samanlaisen kohtelun
periaatteesta, jotta heikommassa asemassa olevien ryhmien tosiasiallinen yhdenvertaisuus toteutuisi.
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- Positiivinen erityiskohtelu: keino tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutta
miseen.
- Kohtuullinen mukauttaminen on yhdenvertaisuuslain mukainen velvollisuus,
jolla turvataan vammaisen henkilön tosiasiallista yhdenvertaisuutta.
- Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Hyvä saavutettavuus kertoo erilaisten tarpeiden huomioimisesta ja kohteen tarjonnan (tuotteen tai palvelun) helposta lähestyttävyydestä, ja tarjoaa mahdollisuuden osallistumiseen
ja elämyksiin yksilöiden erilaisista ominaisuuksista riippumatta. Saavutettavuus
merkitsee kohteen helppoa lähestyttävyyttä kaikenlaisten ihmisten, ei pelkästään vammaisten tai toimimisesteisten ihmisten näkökulmasta.
- Esteettömyys: a) Fyysinen esteettömyys takaa jokaiselle sukupuolesta, iästä,
terveydentilasta, vammaisuudesta tai toimintakyvystä riippumattoman mahdollisuuden toimia toisten mukana ja kanssa. Ihmisiä ei saa rakenteellisilla esteillä
jakaa aktiivisiin ja passiivisiin, osallistujiin ja sivustakatsojiin. b) Sosiaalinen esteettömyys on ilmapiirikysymys. Sosiaalisesti esteettömässä järjestössä jokainen voi
turvallisesti olla oma itsensä, ilman pelkoa syrjinnästä.
- Integraatio: Esim. vammaiset henkilöt siirtyvät harrastamaan samoissa organisaatioissa kuin vammattomat.
- Inkluusio tarkoittaa täyttä osallistumista ja tasa-arvoa (esim. koululiikunnassa
yhteinen opetus on järjestetty oppilaiden yksilöllisten edellytysten mukaisesti).

• YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista
(hyväksytty YK:n yleiskokouksessa 2006; Suomi allekirjoitti 2007; Sopimus on
Suomea sitova ratifioinnin jälkeen – arvio ratifiointiajankohdasta: 2016)
Artikla 30.5: Osallistuminen kulttuurielämään, virkistys- ja vapaa-ajantoimintaan ja urheiluun
Jotta vammaiset henkilöt voisivat osallistua yhdenvertaisesti muiden kanssa
virkistys-, vapaa-ajan- ja urheilutoimintaan, sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset toimet, joilla:
a) Kannustetaan ja edistetään vammaisten henkilöiden mahdollisimman laajaa
osallistumista kaikille suunnattuun urheilutoimintaan kaikilla tasoilla;
b) Varmistetaan, että vammaisilla henkilöillä on mahdollisuus järjestää ja kehittää vammaisille erityistä urheilu- ja virkistystoimintaa sekä osallistua siihen,
ja tätä varten kannustetaan asianmukaisten voimavarojen, ohjauksen ja koulutuksen järjestämistä vammaisille henkilöille yhdenvertaisesti muiden kanssa;
c) Varmistetaan, että vammaiset henkilöt pääsevät urheilu-, virkistys- ja
matkailupaikkoihin;
d) Varmistetaan, että vammaiset lapset voivat yhdenvertaisesti muiden lasten
kanssa osallistua leikki-, virkistys-, vapaa-ajan- ja urheilutoimintaan, mukaan
lukien koulujärjestelmässä tarjottava toiminta;
e) Varmistetaan, että vammaiset henkilöt saavat palveluja virkistys-, matkailu-,
vapaa-ajan- ja urheilutoimintojen järjestäjiltä. (epävirallinen käännös sopimuksesta / YK-liitto)
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YK:n yleissopimus on lainomainen ihmisoikeussopimus. Se ei sisällä uusia tai erityisiä oikeuksia vammaisille, mutta se asettaa jäsenvaltioille velvoitteita siitä, kuinka
vammaisten mahdollisuuksia nauttia ihmisoikeuksista tulisi edistää. Sopimuksella pyritään luomaan erityisesti vammaisten syrjintää kieltäviä lakeja ja säädöksiä,
sekä takaamaan vammaisille tasapuolinen kohtelu kaikilla elämänalueilla. Sopimus
velvoittaa myös huomioimaan vammaisten henkilöiden erityistarpeet ja takaamaan
vammaisille samat yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuudet kuin kaikille muillekin. Lisäksi sopimus korostaa yleisen asennemuutoksen tärkeyttä, stereo
typioiden ja ennakkoluulojen poistamisen merkitystä ja yleistä tietoisuuden lisäämistä vammaisten aseman edistämiseksi ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Jokaisen
sopimuksen jäsenmaan tulee raportoida säännöllisesti toimenpiteistään ja vammaisten aseman ja oikeuksien tilasta sopimusta valvovalle komitealle.
Meneillään on myös vammaislainsäädännön kokonaisuudistus, jossa tarkoituksena
on ko. työryhmän esityksen mukaan ”toteuttaa vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa sekä ehkäistä ja poistaa esteitä, jotka rajoittavat henkilön yhdenvertaisuuden saavuttamista. Lisäksi lain tavoitteena olisi edistää
vammaisten henkilöiden itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeutta sekä turvata yksilöllisen tarpeen mukaiset, riittävät ja laadultaan hyvät palvelut”. (STM 2015)
Vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumista edistää STM:n yhteydessä
toimiva Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE, joka on viranomaisten, vammaisjärjestöjen ja omaisjärjestöjen yhteistyöelin. VANE:n tehtävänä on myös seurata lainsäädännön ja eri ministeriöiden harjoittaman vammaispolitiikan toteuttamista,
antaa lausuntoja ja ottaa kantaa yhteiskunnallisiin kehittämishankkeisiin sekä vaikuttaa vammaisten ihmisten elinoloihin.

• Laki kotoutumisen edistämisestä (2010, voimaan 2011)
1 § Lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan.
Lisäksi lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.
2 § Lakia sovelletaan henkilöön, jolla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu voimassa
oleva oleskelulupa Suomessa. Lakia sovelletaan myös henkilöön, jonka oleskeluoikeus on rekisteröity tai jolle on myönnetty oleskelukortti ulkomaalaislain mukaisesti.
3 § Määritelmät. Tässä laissa tarkoitetaan:
- kotoutumisella maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä,
jonka tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä
tarvittavia tietoja ja taitoja samalla kun tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman
kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen;
- kotouttamisella kotoutumisen monialaista edistämistä ja tukemista viranomaisten ja muiden tahojen toimenpiteillä ja palveluilla;
- maahanmuuttajalla Suomeen muuttanutta henkilöä, joka oleskelee maassa
muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyllä luvalla tai jonka oleskeluoikeus on rekisteröity taikka jolle on myönnetty
oleskelukortti;
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- sosiaalisella vahvistamisella maahanmuuttajalle suunnattuja toimenpiteitä
hänen elämäntaitojensa parantamiseksi ja syrjäytymisensä ehkäisemiseksi;
- monialaisella yhteistyöllä eri toimialojen viranomaisten ja muiden tahojen
yhteistyötä;
- erityisiä toimenpiteitä tarvitsevalla maahanmuuttajaa, joka tarvitsee tehostettuja kotouttamistoimenpiteitä erityisesti sairauden, vamman tai muun syyn
vuoksi alentuneen toimintakyvyn, iän, perhetilanteen, luku- ja kirjoitustaidottomuuden tai muun vastaavan syyn perusteella.
Kotouttamislain ohella maahanmuuttajien asemaa ja kotouttamista säätelee Ulkomaalaislaki (30.4.2004/301). Lain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa ja oikeusturvaa ulkomaalaisasioissa. Lain tarkoituksena on lisäksi edistää hallittua maahanmuuttoa ja kansainvälisen suojelun antamista ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kunnioittaen sekä ottaen huomioon Suomea velvoittavat kansainväliset
sopimukset.
Monikulttuurisuuden edistämistä ohjaa myös vuonna 2013 julkaistu Suomen
maahanmuuttostrategia, jonka keskeinen viesti on se, että ”Suomeen muuttavat
ja asettuvat ihmiset on otettava mukaan rakentamaan maan tulevaisuutta. Heidät
tulee nähdä osallisina ja aktiivisina toimijoita, ei vain palvelujen ja toimenpiteiden
kohteena.”
Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään myös muilla säädöksillä, mutta jo edellä
esitetyt velvoittavat viranomaisia sekä julkista tukea saavia järjestöjä konkreettisiin
toimiin tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja monikulttuurisuuden edistämiseksi liikunnassa ja liikunnan avulla. Myös valtion liikuntaneuvoston arviointitehtävälle mainitut
säädökset luovat perustan.
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4

Erityisliikunta – tasa-arvo –
yhdenvertaisuus

Käsite ”erityisryhmien liikunta” alkoi vakiintua liikunta- ja terveydenhuoltoalan ammattikielenkäyttöön 1960-luvun lopulla. Käsitteellä tarkoitettiin ”sellaisten väestöryhmien liikuntaharrastusta, joilla on sairauden, vamman tai toimintarajoitteisuuden vuoksi vaikeuksia harrastaa riittävästi liikuntaa ja käyttää yleisiä liikuntapalveluja tai joille liikunnalla on erityistä terveydellistä ja kuntouttavaa merkitystä”. (KOM
1981:44) Käytännössä erityisryhmien liikunnan kohderyhmiksi vakiintuivat vammaiset henkilöt, pitkäaikaissairaat sekä huomattava osa eläkeläisistä.
Kun valtion liikuntapolitiikkaa ohjasivat 1980-luvulle asti käytännössä urheilujärjestöt, joiden mielenkiinto kohdistui vammattomien kilpa- ja huippu-urheiluun, jäivät
erityisryhmät liikuntakulttuurin sivuraiteelle. Tämä näkyi muun muassa liikuntalakia
valmistelleen Liikuntalakikomitean työssä 1970-luvulla. Komiteassa ei ollut erityisryhmien liikunnan asiantuntemusta.
Erityisliikunta on yhä historiansa vanki. ”Näyttäisi siltä, että vähemmistöjen määrittelyvalta on säilynyt edelleenkin muilla kuin vähemmistöihin kuuluvilla” (Saari 2011).
Vaikka lähentymistä on tapahtunut, ymmärretään erityisliikunta edelleen paljolti
erilliseksi toiminnaksi. ”Erityisliikunnan integraatiokehitys on edelleen kesken”, todetaan myös liikuntalain uudistuksen (2015) perusteluissa (HE 190/2014 vp). Varauksellisuutta ja torjuntaa integraatiota kohtaan esiintyy muun muassa kilpaurheilun
(lajiliitot) ja huippu-urheilun toimijoiden suunnilla sekä paikallistasolla kunnissa ja
seuroissa.
Valtion liikuntahallinto on kantanut vastuuta erityisliikunnasta 1980-luvulta lähtien
– ja paljolti silloin luotujen periaatteiden pohjalta. Nyt hallinto on tarkistanut suhdettaan erityisliikuntaan liikuntalain uudistuksen sekä liikuntaneuvoston uuden jaostorakenteen myötä.
Erityisliikuntaa tai vammaisurheilua ei mainita nykyisessä (2015) liikuntalaissa. Liikuntalaki (3 §) määrittelee erikseen a) liikunnan, b) huippu-urheilun sekä c) terveyttä
ja hyvinvointia edistävän liikunnan, joista viimeksi mainitulla tarkoitetaan ”elämänkulun eri vaiheissa tapahtuvaa kaikkea fyysistä aktiivisuutta, jonka tavoitteena on
terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen”. Vammaisuuteen ja sairauksiin viitataan lakitekstin perusteluissa: ”Terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta olisi sellaista liikuntaa ja liikuntatoimintaa, jonka tavoitteena on saada liikunnan
harrastajiksi myös ne ryhmät, joilla on terveydellisistä, mutta myös muista syistä ongelmia harjoittaa liikuntaa terveytensä kannalta riittävästi. Terveyttä ja hyvinvointia
edistävää liikuntaa olisi myös toiminta, jolla kohennetaan vamman tai sairauden takia erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden toimintakykyä.”
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Kun aiemman liikuntalain mukaan valtion liikuntaneuvostolla tuli olla erityisryhmien liikunnan jaosto, niin nyt ko. jaostosta on luovuttu. Uuden yhdenvertaisuus- ja
tasa-arvojaoston avulla pyritään integroimaan paitsi erityisliikunnan myös liikunnan
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset osaksi yleistä liikuntapoliittista keskustelua
ja kehittämistyötä.
Erityisliikuntaa halutaan hallinnossa jatkossa tarkastella aiempaa isommissa kehyksissä. Samalla on erityisliikunnan kentällä herännyt pelkoa siitä, että erityisliikunnan
hyvä ja vakiintunut kehitys pysähtyy.

Perinteiset erityisryhmät
Suomessa noin 250 000 henkilöllä eli lähes viidellä prosentilla väestöstä on jokin
merkittävää haittaa aiheuttava vamma tai toiminnan vajaus. Vaikka suomalaisten
terveys on väestötasolla parantunut, pitkäaikaissairaudet ja monisairauksisuus
ovat lisääntyneet. Yli puolet 30-vuotiasta suomalaisista sairastaa jotain pitkäaikais
sairautta, kuten astmaa, diabetesta, keuhkoahtaumatautia, mielenterveyshäiriöitä
tai sydän- ja verisuonitauteja (Kaakinen 2013). Suomi myös ikääntyy, väestöstä yli 65vuotiaita oli vuoden 2014 lopussa jo yli miljoona (n. 20 % väestöstä).
Yhteensä erityisliikunnan piiriin on laskettu yli miljoona suomalaista. Osa heistä kuuluu useampaan erityisliikunnan alaryhmään. Erityisliikunnan piiriin kuuluvien osuus
ikäryhmästä kasvaa iän myötä. Lapsista ja nuorista erityistä tukea liikunnanharrastukselleen tarvitsee arviolta noin joka kymmenes, työikäisistä noin viidennes ja
ikääntyneistä laskentatavasta riippuen jopa puolet.
Erityisliikunnan kehitys on ollut myönteistä, vaikkakin hidasta. Kohdennettuja erityispalveluja on lisätty samalla kun integraatiota ja inkluusiota on edistetty, vammais
urheilijoiden harjoitteluolosuhteita on kohennettu, esteettömyyttä ja saavutettavuutta parannettu ja koulutusta lisätty, liikunnan ”yleinen” puoli on vähitellen
avautunut vammaisurheilijoille ja erityisliikkujille, erityisliikuntajärjestöjä on saatu
valtionavun piiriin ja erityisliikunnanohjaajia kuntiin jne. Ylipäätään tarjontaa, tukea
ja tietoa on enemmän kuin koskaan. Toisaalta kun matka on pitkä, on se ymmärrettävästi edelleen kesken.
Ohjatussa erityisliikuntatoiminnassa on vuosittain arviolta noin 250 000 osallistujaa.
Eniten ohjausta on tarjolla ikäihmisille ja vammaisille. Erityisliikunnan toimijoita ja toimintamuotoja on paljon – pelkistäen: terveydenhuolto vastaa kuntoutuksesta (kuntouttavasta liikunnasta); koulutoimi erityisliikuntakasvatuksesta; kunnan liikunta
toimi, seurat ja SoveLin jäsenjärjestöt (18 valtakunnallista kansanterveys-, vammaisja liikuntajärjestöä) kunto- ja virkistysliikunnasta; Suomen vammaisurheilu- ja liikunta
VAU ry liikuntaharrastuksesta ja kilpaurheilusta (yhdessä joidenkin lajiliittojen kanssa) sekä Paralympiakomitea vammaishuippu-urheilusta yhdessä Olympiakomitean
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huippu-urheiluyksikön kanssa. Lisäksi erityisliikuntaan liittyvää toimintaa on useilla
järjestöillä, kuten eläkeläisjärjestöillä. Myös erityisliikuntaan liittyvää koulutusta annetaan usealla taholla. Erityisliikunnan toimijoiden lähtökohdat ja käytännöt ovat
moninaiset, mikä johdosta kokonaisuudesta on vaikea saada eheää kuvaa.
Erityisliikuntatoiminnassa on tavoiteltu sen piiriin kuuluvien henkilöiden mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa ja kilpailla eri urheilulajeissa yhdenvertaisesti väestön
valtaosan kanssa. Sen sijaan sitä, miten sukupuolten välinen tasa-arvo tai yhden
vertaisuus (syrjinnän ehkäiseminen jne.) ovat toteutuneet erityisliikunnan harrastajien ja alalla työskentelevien piirissä, ei ole juurikaan tarkasteltu.

”Uudet erityisryhmät”
Kun kaikki organisoituneessa liikuntatyössä ja -toiminnassa mukana olevat kuuluvat
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen piiriin, ei välttämättä ole tarpeen tietää, kuinka monta vähemmistöön kuuluvaa henkilöä esimerkiksi liikuntajärjestön jäsenistössä on, jotta jäsenistön erilaiset lähtökohdat ja tarpeet otettaisiin huomioon
(SM 2011). Käytännössä yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät kysymykset kuitenkin kohdentuvat muita enemmän joihinkin ryhmiin.
Ryhmiä on syytä tunnistaa siksikin, että eri ryhmien erityiskysymysten tunteminen
auttaa tunnistamaan syrjintää. Syrjinnälle erityisen alttiita ovat henkilöt, joihin kohdistuu negatiivisia strereotypioita ja ennakkoluuloja. Syrjinnän tyypilliset tilanteet
vaihtelevat eri ryhmien kohdalla. Vaikka ryhmien erityispiirteet poikkeavat toisistaan, niin niiden tunteminen mahdollistaa myös ristiinoppimisen.
Liikkumis- ja toimintaesteisten lisäksi yhdenvertaisuushaasteita liikuntasektorilla on
todettu erityisesti sukupuolten tasa-arvon, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen sekä monikulttuurisuuden suhteen. Vähemmän huomiota on kiinnitetty Suomen perinteisiin kieli- ja kulttuurivähemmistöihin (ruotsinkieliset, saamelaiset, romanit).
• Sukupuolinäkökulma (tytöt & naiset / pojat & miehet). Tarvitaanko yhdenvertaisuustavoitteen lisäksi ja erikseen tasa-arvoajattelua? Onko VLN:n yhdenvertaisuus- ja
tasa-arvojaoston nimelle perusteita?
Se, miten tasa-arvopolitiikan ja yhdenvertaisuuspolitiikan tulisi täydentää toisiaan,
on myös liikuntasektorilla jäänyt vähälle keskustelulle. Valtioneuvoston selonteossa
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (VNS 7/2010 vp) suhdetta avataan seuraavasti:
”Vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten ja miesten asema sekä naisten ja miesten keskinäiset erot ovat olleet tähän asti vain vähän esillä tasa-arvopolitiikassa.
Tasa-arvopolitiikkaa kehitetään jatkossa kaikkia ihmisiä koskevan moninaisuuden
näkökulmasta.
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Vastaavasti yhdenvertaisuuspolitiikassa tarvitaan vahvempaa sukupuolinäkökulmaa. Esimerkiksi sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista maahanmuuttopolitiikkaan tulee vahvistaa. Vammaisten henkilöiden asemaa ja oikeuksia tulee tarkastella sukupuolinäkökulmasta. Samoin romani- ja saamelaispolitiikassa tarvitaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ja huomion kiinnittämistä romanija saamelaisnaisten kokemaan moninkertaiseen syrjintään sukupuolen ja etnisen
taustan perusteella. Myös seksuaalivähemmistöjen asemaa koskevia kysymyksiä
ja toimenpiteitä on syytä tarkastella sukupuolinäkökulmasta.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikalla on yhteisiä tavoitteita ja konkreettisia välineitä näiden kysymysten käsittelyyn. Jatkossa tarvitaan kiinteämpää
yhteistyötä sukupuolten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvien kysymysten parissa työskentelevien kesken. On tärkeää kiinnittää erityistä huomiota
sukupuoleen ja muihin syrjintäperusteisiin liittyvään risteävään ja moniperusteiseen syrjintään.”
Tasa-arvotavoitteita on valtionhallinnossa viimeisimpien vuosikymmenten aikana
painotettu, ja tasa-arvon valtavirtaistamiseen liittyvä työ on pyritty ulottamaan kaikille hallinnonaloille. Valtavirtaistamisella tulisi muokata hallinnon ja politiikan toimintatapoja niin, että sukupuolinäkökulma otetaan mukaan jo prosessien alusta lähtien. Samalla on korostettu, että pitkäjänteinen tasa-arvopolitiikka edellyttää sekä
harjoitetun tasa-arvopolitiikan että yhteiskunnallisten muutosten tasa-arvovaikutusten arviointia. Vastuu tasa-arvon edistämisestä ei koske esimerkiksi hallinnossa
vain yksittäistä virkamiestä, vaan koko organisaatiota. Ministeriöissä johdon sitoutuminen valtavirtaistamiseen on havaittu keskeiseksi tasa-arvon edistymisen kannalta.
(VNS 7/2010 vp)
Tasa-arvon edistäminen on ollut liikuntahallinnon tavoitteissa 1990-luvun puolivälistä lähtien (Piikkarit-työryhmän raportti 1996). Asiaa on pidetty esillä OKM:n ja SLU:n/
VALO:n yhteistyöllä. Ministeriön Tasapeli-raportissa (2005) peräänkuulutettiin sukupuolivaikutusten arvioinnin (suvaus) käynnistämistä valtion liikuntabudjetin kaikilla
keskeisillä osa-alueilla. Työryhmä esitti myös, että kaikesta liikuntaa koskevasta toiminnasta tilastot laaditaan johdonmukaisesti sukupuolittain. OKM:n vuonna 2011
julkaiseman Liikunta ja tasa-arvo -raportin perusteella sukupuolivaikutusten arviointi
oli edennyt hitaasti ja sukupuolittain eriteltyjen tilastotietojen saatavuudessa oli paljon puutteita kaikilla tasoilla. Nykyään sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen
tavoite – yhdessä yhdenvertaisuustavoitteen kanssa – on sisällytetty lähes kaikkeen
liikunnan valtionavustustoimintaan.
Sukupuolen mukaan eritellyt tilastot ovat välttämättömiä sukupuolivaikutusten arvioinnin, tasa-arvoanalyysien ja tasa-arvoa edistävien toimenpiteiden toteutukselle.
Tilastot ovat hyvä lähtökohta tarkastelulle, mutta ne eivät kerro koko totuutta. Tilastoista ei näe sitä, mistä luvut johtuvat ja mitä merkitystä niillä on valmisteltavan
asian tai sukupuolten tasa-arvon kannalta. Tilastot ovat myös sukupuolen moninaisuutta yksinkertaistavia, eikä niissä välttämättä tarkastella sukupuolen merkitystä
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muiden henkilöön liittyvien tekijöiden suhteen. Nämä seikat kaipaavat aina tarkempaa analysointia. (minna.fi)
Vaikka liikunnan tasa-arvotyö painottuu edelleen tilastoihin (naisten ja tyttöjen
osuus liikuntaharrastuksessa, alan työvoimassa ja luottamushenkilöstössä), on viime vuosina alettu katsoa myös tilastojen taakse ja arvioida tasa-arvon edistämisen
mahdollisuuksia. Tasa-arvotyön tehostamiseksi on suositeltu tasa-arvotyön priorisointia liikuntaorganisaatioiden strategioissa, sitoutumista pitkäjänteiseen ja organisoituun tasa-arvotoimintaan, arjen toimintatapojen tarkistamista, tasa-arvotiedon
(myös muun kuin tilastotiedon) keräämistä sekä kohderyhmän mukaisen toiminnan
järjestämistä. (Hokka 2014)
Naiset liikkuvat nykyään enemmän kuin miehet, mutta työskentelevät ja toimivat
edelleen vähemmistönä liikuntaorganisaatioissa. Johtopäätöksenä on esitetty, että ”liikunnan tasa-arvo on saavutettu puheissa, mutta käytännön toiminnassa tasaarvo ei usein näy. Sukupuolisokeus näyttäisi olevan vielä hyvin yleistä, (…) sukupuoli
näyttäytyy jatkuvasti lajikulttuurien puhetavoissa, stereotypioissa, materiaaleissa ja
viestinnässä” (Turpeinen ym. 2011).
• Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Kaikkea vähemmistökeskustelua liikunnan
foorumeilla on osaltaan ehkäissyt se, ettei keskustelijoilla ole välttämättä varmuutta
käsitteistä ja niiden sisällöistä, jolloin väärien käsitteiden käyttämisen pelätään loukkaavan etenkin vähemmistöjen edustajia. Käsitteet ovat myös voineet ”elää”, kuten
erityisliikunnan alueella on tapahtunut, mikä sekin heikentää keskusteluvalmiutta.
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen liikuntaan liittyviä tarpeita ja odotuksia on
liikunnassa käsitelty poikkeuksellisen vähän, ja silloinkin keskustelu on ollut rajoittunutta. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä puhutaan käsiteparina, jossa jälkimmäinen puoli jää usein käsittelemättä – osin kaiketi sukupuolivähemmistö-käsitteen
vierauden takia.
Oikeusministeriön ylläpitämän yhdenvertaisuus.fi-sivustolla on avattu seksuaalista
monimuotoisuutta kuvaavat avainkäsitteet. Seksuaalivähemmistö-käsitteellä viitataan homo- ja biseksuaalisiin ihmisiin. Sukupuolivähemmistöihin eli transihmisiin
kuuluvat ihmiset, joiden biologinen, sosiaalinen tai psyykkinen sukupuoli ei muodosta keskenään jatkumoa. Sukupuoli-identiteetti tai -ilmaisu eivät kerro seksuaalisesta
suuntautumisesta tai mieltymyksistä. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat
a) intersukupuoliset (henkilöillä tytön ja pojan kehollisuutta, synnynnäinen ominaisuus),
b) transgenderihmiset (elävät pysyvästi miehen ja naisen rajamailla: ”sekä että”;
eivät tarvitse/halua sukupuolenkorjaushoitoa),
c) transsukupuoliset (kokevat psyykkisen sukupuolensa olevan ristiriidassa fyysisten sukupuoliominaisuuksiensa kanssa; käyvät yleensä läpi lääketieteellisen
sukupuolenkorjausprosessin),
d) transvestiitit (ihmiset, jolla kyky samastua ja eläytyä kumpaankin sukupuoleen
esim. pukeutumalla, elekielellä jne.).
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Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lukumäärästä ei Suomessa ole tarkkaa tietoa. Sitä on myös vaikea selvittää luotettavasti, koska ihmiset eivät välttämättä
halua tulla julki ja luokitelluksi.
Oikeusministeriön selvityksen (2014) perusteella seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa on Suomessa ongelmia
monilla eri elämänalueilla. Osittain ongelmien taustalla ovat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvat kielteiset asenteet ja syrjintä. Osittain puutteet johtuvat
tietämättömyydestä tai siitä, että lainsäädäntö tai järjestelmä on ns. heteronormatiivista eikä tunnista seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin, sukupuolen
ilmaisun tai perhemuotojen moninaisuutta. (OM 2014)
Suomalaista urheilukulttuuria on luonnehdittu ”yhdeksi heteronormatiivisuuden ja
homofobian viimeisistä ja vahvimmista linnakkeista”. Homofobialla tarkoitetaan ihmisten ja yhteiskunnan negatiivisia asenteita tai toimia homoseksuaaleja kohtaan.
Seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä keskustelunavauksia on liikuntapiireissä torjuttu asiaa mitätöimällä tai sen kieltämisellä. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvista
tulee liikuntakentillä helposti hiljaisia ja näkymättömiä. (Junkala & Lallukka 2012)
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin keskittyvää opasmateriaalia on tuotettu
2000-luvulla SLU:n johdolla (Lupa välittää – lupa puuttua 2002 ja 2011; Lupa kuulua – lupa näkyä, 2005 ja 2010). Aihepiiriin liittyvää ohjeistusta tai materiaalia valmentajille ja liikunnan ja terveystiedon opettajakoulutukseen kaivataan kuitenkin lisää, sillä valmentajat ja opettajat eivät välttämättä koe itseään päteviksi seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöihin liittyviä aiheita käsitellessään. (Kokkonen 2012)
• Monikulttuurisuus. Vuoden 2014 lopussa Suomessa asui lähes 180 eri ulkomaan
kansalaisuusryhmää. Ulkomailla syntyneiden henkilöiden määrä oli lähes 322 000
(lähes 6 % väestöstä). Ulkomaan kansalaisten määrä oli lähes 220 000. Asukkaista
310 000 oli vieraskielisiä (kieli jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame). Suomalaistaustaisia ovat kaikki ne henkilöt, joilla vähintään toinen vanhemmista on syntynyt
Suomessa. Ulkomaalaistaustaisia ovat ne henkilöt, joiden molemmat vanhemmat tai
ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. (tilastokeskus.fi 2016)
Ulkomailla syntyneiden, ulkomaan kansalaisten sekä vierasta kieltä puhuvien määrä
on Suomessa kasvanut yhden sukupolven (noin 30 vuoden) aikana moninkertaiseksi.
Muuttajat ovat hyvin heterogeeninen ryhmä niin lähtömaan, maahanmuuton syyn,
kielen, sosioekonomisen aseman ja koulutustaustan suhteen. Huomattavin osa muutoista on perheperusteisia.
Suomalainen maahanmuuttopolitiikka perustui pitkään integraatioon (kotouttamiseen), jonka tavoitteena oli kulttuurinen sulauttaminen (assimilaatio): ”Maassa maan
tavalla”. Viime vuosien virallisessa politiikassa on sen sijaan korostettu monikulttuurisen yhteiskunnan rakentamista, jolloin tavoitteet ovat moniarvoisia (pluralistisia).
Integraatiopolitiikassa hyväksytään kulttuurinen moniarvoisuus ja suvaitseva asenne
maahanmuuttajia kohtaan sekä maahanmuuttajien oman kulttuurin ja etnisen yhteisyyden tukeminen. (Pitkänen 2007; Martikainen ym. 2010)
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Vaikka säädöstasolla maahanmuuttajiin ja etnisiin vähemmistöihin suhtaudutaan nykyään moniarvoisuutta kunnioittaen, käytännössä esiintyy jopa kasvavaa pelkoa ja
torjuntaa kulttuurien rinnakkais-/yhteiseloa kohtaan. Samalla integraation tulkinta
uhkaa palautua menneeseen: ”Maahanmuuttajan täytyy muuttua kotoutuakseen, ei
niinkään suomalaisen yhteiskunnan tullakseen integroivaksi” (M. Pyykkönen 2005).
Ongelmalähtöistä suhtautumista maahanmuuttokysymykseen ei ole onnistuttu
kääntämään myönteiseksi edes työvoimapoliittisilla argumenteilla.
Maahanmuuton myötä myös Suomen uskonnollinen kenttä on moninaistunut ja
maahan on tullut myös harvinaisempien uskontojen kannattajia (muslimeja, buddhalaisia, hinduja jne.). Maahanmuuton yhteydessä tutut asiat muuttuvat ja uskonnosta
saattaa tulla aikaisempaa tärkeämpi ja tiedostetumpi asia kuin mitä se oli kotimaassa.
Lapset ja nuoret ovat usein keskeisessä osassa näissä muutoksissa, ja heihin saattaa
kohdistua paineita ja odotuksia vanhempien ja sukulaisten taholta. Nuoret ja heidän
perheensä ovat kuitenkin hyvin erilaisia tavoissaan suhtautua uskontoon ja kulttuuriin. Uskonnollisten yhteisöjen edustajat on syytä tarvittaessa ottaa mukaan esimerkiksi liikuntakeskusteluihin jo siksi, että he voivat välittää jäsenilleen hyviksi koettuja
käytäntöjä ja siten ehkäistä mahdollisia tulevia ongelmia. Toisaalta erilaisuutta ei ole
syytä korostaa liikaa, jotta henkilöä ei suotta lokeroida ainoastaan jonkun etnisen
ryhmän jäseneksi. (edu.fi 2016)
Suomalaisessa liikuntakulttuurissa monikulttuurisuuskeskustelu vilkastui vähitellen
1990-luvulla. Oletus urheilun ja liikunnan toimivuudesta kotouttamistarkoituksessa
on perustunut urheilun ja liikunnan laajaan suosioon etenkin lasten ja nuorten keskuudessa. Urheilun kansainvälisyyden ja kilpailusääntöjen tunnettuvuuden yli rajojen on uskottu antavan maahanmuuttajille hyvän välineen kontaktien luomiselle ja
toimintaan osallistumiselle. (OPM 2009)
Liikunnan alueella kotouttamispolitiikan fokus on ollut liikuntaa ja urheilua laajemmissa yhteiskunnallisissa tavoitteissa. Liikunta on nähty kotouttamisen yhtenä keinona ja osana suomalaisen kotouttamispolitiikan kokonaisuutta: ”Liikuntatoimintaan
osallistuminen voi edistää maahanmuuttajan osallisuutta, työllistyvyyttä ja sosiaalisten suhteiden kehittymistä.” Samalla on kuitenkin muistutettu, että kotoutumisen
onnistuminen liikunnan avulla ratkeaa viime kädessä kunnan ja sen liikuntatoimen
sekä urheiluseurojen paikallistason ratkaisuilla. (OPM 2009 ja 2010)
Liikunnan ja urheilun kotouttavaan vaikutukseen uskotaan lujasti, vaikka varsinaista
tutkimustietoa asiasta on vähän. Tutkimusnäyttöä on siitä, että urheilu saattaa integraation välineenä toimia, kun sillä viitataan itse urheiluun integroitumiseen. Sen
sijaan on suhtauduttava varauksellisemmin siihen, että urheilulla olisi vaikutusta integroitumiseen urheilumaailman ulkopuolella. (Zacheus 2010)
Maahanmuuttajien liikuntaan osallistumisen esteiksi on havaittu tiedon puute, suomalaisten ennakkoluuloinen asenne maahanmuuttajia kohtaan, kielitaidottomuus ja
taloudellinen tilanne sekä kulttuuriset erot ja uskonnolliset normit. (Myrén 1999)
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Monikulttuurisuuden tuomista muutostarpeista liikuntakulttuurissa tai ulkomaalaistaustaisten osallistumisesta esimerkiksi järjestötoiminnan kehittämiseen on toistaiseksi keskusteltu vähän.
• Ruotsinkielinen väestö. Suomen ruotsinkielinen väestö on suuruudeltaan lähes samaa luokkaa kuin vieraskielisten (kieli jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame) määrä
yhteensä. Vuoden 2014 lopussa äidinkielenään ruotsia puhui 291 000 henkilöä (5,3
% väestöstä). Ruotsin kielellä on asema toisena virallisena kielenä. Kansalaisilla on
oikeus viranomaisten kanssa asioidessaan käyttää omaa äidinkieltään. Kaksikielisten
(suomi–ruotsi) perheiden lapsista suurin osa käy ruotsinkielistä koulua.
Suomenruotsalaisten asutus on keskittynyt länsi- ja etelärannikolle. Ruotsinkielisin
alue Suomessa on Ahvenanmaa, jossa on alueellinen itsehallinto. Ruotsinkielisten
maastamuutto on yleisempää kuin suomenkielisten. Syitä ovat muun muassa vähemmistöasemassa oleminen ja kielelliset vaikeudet sekä kokemukset vihamielisyydestä
ruotsin kieltä ja ruotsinkielisiä kohtaan. Suomessa ruotsinsuomalaisilla on taipumus
pysyä ”omiensa parissa”. Joidenkin tutkimusten mukaan hyvä terveys ja pitkä elinikä kasautuvat ruotsinkieliseen väestöön. Tätä on selitetty muun muassa sosiaalisella pääomalla, jolla viitataan sosiaalisen ympäristön ja sosiaalisten suhteiden ulottuvuuksiin (verkostot, luottamus, normit). (Stakes 2006, Hyyppä 2006)
Suomenruotsalainen kulttuuri ei olennaisesti eroa suomalaisesta kulttuurista. Liikunnassa suomenruotsalaisuus näkyy lähinnä erilaisten ruotsinkielisten tapahtumien ja
liikuntajuhlien sekä järjestäytymisen kautta. Ruotsinkieliset harrastavat liikuntaa sekä ruotsin- että suomenkielisissä seuroissa. Käytännössä liikuntapalvelujen saaminen
ruotsin kielellä on riippuvainen kunnasta.
Valtion liikuntapolitiikassa ruotsinkielisiä ei yleensä erikseen mainita.
• Saamelaiset. Saamelaisten asuttama alue kuuluu neljään valtioon, Norjaan, Ruotsiin, Suomeen ja Venäjään. Saamelaiset ovat näiden valtioiden valtaväestöstä eroava kansa, jolla on oma kieli, kulttuuri, elämäntapa ja identiteetti. Saamelaiset ovat
Suomen ainoa alkuperäiskansa. Kielellisen saamelaismääritelmän mukaan Suomessa asuu arviolta lähes 8 000 saamelaista, joista noin puolet asuu saamelaisten kotiseutualueella. Rajanveto saamelaisten ja suomalaisten välillä ei ole yksiselitteinen,
koska osa saamelaisista kokee identiteettinsä sekä saamelaiseksi että suomalaiseksi.
Perustuslaki turvaa saamelaisille alkuperäiskansana oikeuden ylläpitää ja kehittää
kieltään ja kulttuuriaan. Käytännössä saamelaisia kohdellaan lähinnä ”alueellisena
kielivähemmistönä” (Stakes 2006).
Luontaiselinkeinot (poronhoito, kalastus, metsästys, luonnontuotteiden keräily, käsityöt) ovat perinteisen saamelaisen kulttuurin kulmakiviä. Saamelaisessa käsitemaailmassa ihminen, luonto ja kieli ovat yhtä. Saamelaisuuteen ei kuulu niinkään luonnon
muuttaminen, vaan paremminkin siihen sopeutuminen ja luonnon kestävä käyttö.
Saamelaisten sulautuessa valtaväestöön ja matkailun laajentuessa saamelaisalueille
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saamelaisia uhkaa syrjäytyminen kulttuuristaan. Liikuntatapahtumilla on pyritty yllä
pitämään saamelaista kulttuuria. Poronomistajat kilpailevat yhä perinteisissä saa
melaislajeissa, poronajossa ja suopunginheitossa.
Valtion liikuntapolitiikassa saamelaisia ei yleensä erikseen mainita.
• Romanit. Suomen romanit ovat perustuslaissa tunnustettu ”vanha vähemmistö”.
Tärkeimmäksi perusteeksi romanien pysymiseen omana kansana on arvioitu omaa
kieltä, joka sitoo heidät yhdeksi kansaksi. Kieleen kytkeytyy erityisesti romanilapsien
koulumenestys. Romanilapset eivät useinkaan osaa kunnolla suomea eivätkä romani
kieltä. Arviolta 30–40 prosenttia romanilapsista on erityisopetuksessa sen vuoksi,
etteivät osaa tarpeeksi suomen kieltä. Kielivaikeuksien on katsottu olevan suurin
syy koulun keskeytyksiin ja syrjäytymiskehityksen jatkumiseen. (edupoli.fi 2016)
Romanilapset ja -nuoret kokevat koulukiusaamista enemmän kuin lapset ja nuoret
keskimäärin (Junkala & Tawah 2009).
Romaniväestö on pieni, noin 10 000, ja asuu hajallaan eri puolilla maata, mistä syystä romanien olosuhteet ja tarpeet jäävät sivuosaan väestön elinoloja ja hyvinvointia (mm. liikuntaa) koskevissa selvityksissä ja kehittämislinjauksissa. Vaikka romani
väestön elinolosuhteita ja yhdenvertaisuutta on viime vuosina kehitetty muun muassa lainsäädännöllä ja romanipoliittisilla ohjelmilla, romanien aseman kohentuminen
ei kuitenkaan ole ollut varsinaisesti määrätietoisen kehittämispolitiikan tulos (STM
2009).
Romanit suhtautuivat pitkään varauksellisesti heitä koskeviin selvityksiin ja kehit
tämislinjauksiin, koska kokivat ne usein kielteisiksi ja romaneja leimaaviksi. Romanit
katsoivat, ettei heillä ollut tarpeeksi mahdollisuutta osallistua itseään koskevien selvitysten tekemiseen. Romanit eivät välttämättä halua heihin kohdistettavia erityis
toimenpiteitä, vaan korostavat tarvetta kehittää hallinto- ja palvelualojen perus
toimintaa siten, että niissä on osaamista ja valmiutta kohdata eri kulttuuriryhmistä
tulevat asiakkaat yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan. Romanien kohdalla ei olennaista ole niinkään palveluiden saaminen omalla kielellä (vrt. ruotsinkieliset, saamelaiset), vaan palveluiden saatavuus ja laatu (sosiaalinen oikeudenmukaisuus). (Stakes
2006)
Romanien osallistumisesta yleiseen liikuntatarjontaan ei ole kerätty erikseen tietoa. Valtioneuvoston periaatepäätös romanipolitiikan linjauksiksi julkaistiin vuonna
2011. Sen mukaan OKM:n ja Romaniasiainneuvottekunnan johdolla ryhdytään valmistelemaan toimenpiteitä, jotka edistävät romanilasten ja -nuorten osallistumis- ja
harrastusmahdollisuuksia. Romanien osallistumiseen vaikuttanevat yleisten syiden
lisäksi romanien yhteisöllinen elämäntapa sekä romanien omat sosiaaliset ja moraaliset normit (esim. hygienia- ja häveliäisyyssäännöstöt).
Valtion liikuntapolitiikassa romaneja ei yleensä erikseen mainita.

30

• Elämänkulun mukaiset ryhmät. Liikuntaa elämänkulun eri vaiheissa on tarkasteltu Suomessa runsaasti – tavallisesti kolmen eri ikävaiheen kautta: lapset ja nuoret, työikäiset, ikäväestö. Kaikkien ryhmien liikunnan määrää on pyritty selvittämään
sekä objektiivisilla mittareilla että kyselytutkimuksilla. Ikäryhmille on myös laadittu
suosituksia liikunnan lisäämiseksi sekä istumisen vähentämiseksi. Ikäryhmäajattelun
puutteena on kuitenkin se, ettei kalenteri-iällä tai ikäryhmien keskiarvotiedoilla voi
kovinkaan paljon selittää liikunta-aktiivisuuden eroja tai laatia vaikuttavia liikuntasuunnitelmia. Ihmiset ja heidän elinympäristönsä ovat erilaisia – kaikissa ikäryhmissä.

Erityisliikunnasta yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon
edistämiseen
Mielikuvat erityisliikuntatoiminnasta saattavat helposti johdattaa ajatukset tasaarvoon ja yhdenvertaisuuteen: eikö juuri erityisliikunnan järjestäminen ole tasaarvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä parhaimmillaan? Varmasti erityisliikunnan avulla voidaan vaikuttaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistymiseen, mutta
erityisliikunnan varaan ei voi rakentaa koko organisoituun liikuntakulttuuriin ulottuvaa yhdenvertaisuuden edistämistä ja syrjinnän ehkäisemistä tai naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämistä ja toimien arviointia sukupuolten näkökulmasta.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait velvoittavat laajoihin toimiin, joita erityisliikunnan
kautta ei voi toteuttaa. On myös muistettava, että syrjintää ja häirintää voi esiintyä
myös erityisliikunnan piirissä.
Erityisliikunnan ansioksi on laskettava uusien ryhmien mukaan saaminen liikunta
harrastuksen ja vammaisurheilun pariin. Toisaalta juuri ryhmäkeskeisyys sekä ryhmien määritteleminen sairauden, vamman tai toimintakyvyn kautta eivät luo toimivaa
perustaa laaja-alaiselle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyölle.
Erityisliikunnan perusideana on tiettyjen ryhmien – vammaisten henkilöiden,
pitkäaikaissairaiden ja ikäväestön – liikuntapalveluiden turvaaminen joko erikseen
tai yhdessä muun väestön kanssa. Viime vuosina liikuntahallinnossa on pyritty näiden ryhmien rinnalla tarkastelemaan uusia ryhmiä, kuten ulkomaalaistaustaisia ja
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Väestön monimuotoistuessa ja erilaisten
intressipiirien määrän lisääntyessä odotukset palvella yhtäaikaisesti entistä useampia ryhmittymiä kasvavat. Ryhmien määrän jatkuva kasvattaminen ei liene kestävä
ratkaisu.
Jo nykyisellään oikeudenmukaisuuden tila näyttäytyy eri toimijoiden (ryhmien) näkö
kulmasta erilaiselta. Huippu-urheilun, lajiliittojen, vammaisurheilun, ikäihmisten,
naisliikunnan, erityisliikuntajärjestöjen, etnisten ryhmien jne. näkökulmasta vajetta
on nimenomaan oman viiteryhmän osalta. Tämä viittaa toimijoiden erillisyyteen ja
jopa poteroitumiseen sekä yhteisen arvokeskustelun vähäisyyteen ja yhdessä sovittujen, julkisten toimintalinjausten puutteeseen.
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Suomalainen liikuntakenttä on jo nyt jakautunut monella tasolla ja tavalla. Organisaatiot ovat yhteisellä ”urheilun ja liikunnan asialla”, mutta samalla toistensa kilpailijoita
etenkin resurssien jaon suhteen. Käynnissä on osaoptimointien kisa. Liikunnan toimijakenttä on mosaiikki ‒ ”pienistä palasista tehty sommitelma” ‒ jolla ei ole yhteistä
linjaa esimerkiksi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä. Kaikille sopivaa
isoa oikeudenmukaisuuskuvaa on vaikea piirtää.
Väestö on mahdollista jakaa eri perustein lukuisiin erisuuruisiin ryhmiin: vammaiset henkilöt, pitkäaikaissairaat, lapset, ikäihmiset, naiset/miehet, seksuaali- ja suku
puolivähemmistöt, kulttuuriset ja etniset vähemmistöt jne. Mikään niistä ei kuitenkaan muodosta yhtenäistä ryhmää. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen
edellyttää kunkin ryhmän tarkastelua monimuotoisena ryhmänä, jonka sisällä voi olla
myös vähemmistöjä. Viime kädessä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo voivat toteutua
vain, kun jokaista henkilöä kohdellaan yksilönä, ei ulkopuolelta määritellyn ryhmänsä edustajana.
Paitsi että erityisliikuntatoiminta on alkujaan rakentunut ryhmäajattelulle, sen perinteisiin kuuluu myös ryhmien määrittely ensisijaisesti lääketieteelliseltä pohjalta. Yli
miljoonan ihmisen luokittelu liikunnan erityisryhmiin on perustunut terveydentilaan,
jossa ”lähtökohtana on yksilön patologisointi ja ihmisten määrittäminen diagnoosin
kautta tietyn kollektiivisia ominaisuuksia omaavan ryhmän edustajaksi” (Saari 2011).
Tällainen (bio)lääketieteellinen malli korostaa henkilön vammaa tai sairautta: vammaisuus on yksilön ensisijainen ominaisuus ja pääasiassa ongelma tai rajoitus. Tämän
ajattelun pohjalle on syntynyt ”lukematon määrä erilaisia diagnoosiin pohjautuvia
erityisliikunnan ryhmiä”. (Rintala ym. 2012; thl.fi 2016).
Biolääketieteellisestä määrittelystä on ollut vaikea irtautua, varsinkin kun koko
nykyinen liikuntapolitiikkamme on rakennettu paljolti juuri terveysongelmien ja
-uhkien varaan (ks. esim. liikuntalain perustelut 2015). Biolääketieteellinen malli soveltuu kovin huonosti toimintaan, jossa liikuntaan osallistumisen esteet kytkeytyvät
kieleen, kulttuuriin, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen taustaan,
sosioekonomiseen asemaan tms.
Toki erityisliikunta-ajattelussa on viime vuosina menty eteenpäin. Biolääketieteellisestä mallista on vähitellen siirrytty kohti (biopsyko)sosiaalista mallia, joka korostaa
vammaisuuden sosiaalista ja ympäristöstä johtuvaa luonnetta. Yksilön vamma sinällään ei ole ongelma, vaan ympäristö, joka rajoittaa vammaisen ihmisen mahdollisuuksia toimia tasavertaisesti yhteisössään.
Myös liikunnan ulkopuolella vammaisuutta on ”perinteisesti tarkasteltu lääketieteellisenä kysymyksenä ja sosiaalipoliittisena ongelmana, joihin yhteiskunta on vastannut yksilöön kohdistuvilla toimenpiteillä. Vammaisten henkilöiden oikeuksia painottava näkökulma on 2000-luvulla siirtänyt vammaispolitiikan painopisteen toimen
piteisiin, joiden tavoitteena on varmistaa vammaisten henkilöiden yhteiskunnallinen
osallisuus ja yhdenvertaisuus”. (thl.fi 2016)
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Asenteet ovat muuttuneet myös sairauksia ja ikääntymistä kohtaan. Sairauksien
ohella pyritään ”hoitamaan” myös ihmisen arjen ympäristöä. Ikääntyminen ei ole
sairaus, vaan siinäkin on kyse yksilön ja ympäristön välisestä suhteesta. Ikäystävällisen ympäristön rakentaminen on tärkeää siinä kuin ikäihmisen ruokailusta ja hygieniasta huolehtiminen.
ICF-luokitus (malli) ottaa huomioon sekä lääketieteellisen terveydentilan että ympäristö- ja yksilötekijät. Luokitus soveltuu myös koko väestön yhdenvertaisen ja
tasa-arvoisen liikunnan edistämisen taustalle. WHO:n vuonna 2001 hyväksymä
kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus ICF (Inter
national Classification of Functioning, Disability and Health) ymmärtää toiminta
kyvyn ja -rajoitteet moniulotteisena, vuorovaikutuksellisena ja dynaamisena tilana,
joka koostuu terveydentilan sekä yksilön ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta. Yksilön osallistumisen laajuus ja taso – esim. liikuntaan – eivät riipu pelkästään
lääketieteellisestä diagnoosista, vaan myös fyysisestä, sosiaalisesta ja asenneympäristöstä, jossa ihmiset elävät sekä yksilön elämän taustoista kuten elämäntapa, ikä,
tottumukset, kasvatus jne. (kuvio 1).

Lääketieteellinen terveydentila
(häiriö tai tauti)

Ruumiin/kehon toiminnot
ja ruumiin rakenteet

Suoritukset

Ympäristötekijät

Osallistuminen

TOIMINTAKYKY
(TOIMIJUUS)

Yksilötekijät

Kuvio 1. Toimintakyky ja sitä määrittävät tekijät IICF luokitus) (vrt. Rintala ym. 2012)
ICF-luokituksessa toimintakykyä (toimijuutta) ei perinteiseen tapaan jaeta fyysiseen,
psyykkiseen ja sosiaaliseen, vaan toimintakyky (toimijuus) on yläkäsite, joka sisältää kehon toiminnot, suoritukset ja osallistumisen. ICF-luokituksessa ympäristön tulisi olla sellainen, että kaikki voivat osallistua ja toteuttaa itseään toimintakykynsä
(toimijuutensa) rajoissa (Rintala ym. 2012; thl.fi 2016).
Koska tyypillisessä toimintakyvyn ajattelumallissa (vrt. liikuntalaki) päähuomio on
vieläkin yksilössä (eli toimintakyky mielletään lähinnä yksilön ominaisuudeksi), on
vähitellen siirrytty toimintakyky-käsitteestä sosiaalisuutta korostavaan toimijuuteen,
jossa korostuu ymmärrys siitä, että toimintakyky rakentuu ja muuttuu laajempana
sosiaalisena kokonaisuutena. (Jyrkämä 2007)
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ICF-luokitus kannustaa laajentamaan totuttua biolääketieteellistä liikuttamisnäkö
kulmaa. Liikuntaerot saavat terveyserojen tapaan alkunsa siellä missä ihmiset syntyvät, kasvavat, työskentelevät ja ikääntyvät (vrt. Lahelma & Rahkonen 2011). Mitä
vähemmän liikuntaa harrastavista on kyse, sitä tärkeämpää on tarkastella vähäisen
liikunnan taustalla olevia ympäristö- ja yksilötekijöitä. Niihin vaikuttamalla voidaan
tukea myös liikunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Usein olennaisempaa
on tietää vähän liikkuvan lapsen kotiolot kuin missä on lähin kiekkokaukalo. Laajaalainen hyvinvoinnin edistäminen tukee liikunnallisuutta joskus jopa liikuntatoimenpiteitä, ”liikuntaruiskuja”, tehokkaammin. Näin esimerkiksi liikuntaan osallistumisen alueellisia tai sosioekonomisia eroja tulisi selittää paitsi tarjolla olevien liikunta
palveluiden myös ko. ihmisen elinympäristön avulla.
Toistaiseksi ICF-luokitus on liikuntakulttuurissa ollut esillä vain erityisliikunnan
yhteydessä. ICF-luokitusta ja siihen tukeutuvaa ”kaikille avointa”-ajattelumallia voisi
hyödyntää laajemminkin:
”Kaikille avoin liikunta merkitsee laaja-alaista tasa-arvoa koko liikuntakulttuurissa. Yhdenvertaisuutta tulee tarkastella paitsi vammaisten ja vammattomien
mahdollisuudella harrastaa liikuntaa myös ottaen huomioon esimerkiksi alueellinen, koulutuksellinen ja kulttuurinen tasa-arvo sekä sukupuolten, urheilulajien
ja eri vammaisryhmien yhdenvertaisuus palveluiden järjestämisessä. Jotta kaikille avoin liikunta voisi toteutua koko yhteiskunnassa, liikunnan ja urheilun toimijoiden olisi opittava tunnistamaan liikunnasta syrjäyttäviä tekijöitä ja avaamaan
ovia kaikenlaiselle erilaisuudelle.” (Rintala ym. 2012; ks. myös Laasonen & Remahl
2010 sekä Saari & Juntunen 2010)
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoajattelua tukevaa ICF-luokitusta (mallia) voi hyödyntää kaikkien – ei vain erityisryhmien – liikunnan edistämisessä. Malli toteuttaa
myös liikuntalain tavoitetta, jonka mukaan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tulee valita lähtökohdiksi – ei vain tavoitteeksi. ICF-tarkastelu tukee liikunnasta syrjäyttävien
tekijöiden tunnistamista ja ovien avaamista kaikenlaiselle erilaisuudelle. Ajatuksellisesti on siirryttävä erityistarpeista yksilöllisiin tarpeisiin.
Liikunnan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa arvioidaan tavallisesti vain liikunta
mahdollisuuksien osalta: ”Liikunnan ja urheilun tulee olla avoimia kaikille”, ”Jokaisella
oltava tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun”. Vähemmälle huomiolle
on jäänyt, että henkilöt ovat muutakin kuin toiminnan kohteita. Yhdenvertaisuus
ja tasa-arvo tarkoittavat yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua ja
vaikuttaa toimintaan ilman, että voi joutua kokemaan syrjintää tai ennakkoluuloja.
Syrjintäkokemus on henkilökohtainen kokemus siitä, että on tullut kohdelluksi muita huonommin.
Syrjintä voi olla myös moniperusteista, mitä ei ole aina helppo havaita:
”Moniperusteisesta syrjinnästä voidaan puhua silloin, kun yksilö joutuu syrjinnän
kohteeksi monella eri perusteella. Esimerkiksi ulkomaalainen vammainen nainen
voi joutua syrjityksi sukupuolensa, ulkomaalaistaustansa tai vammansa perusteella. Moniperusteinen syrjintä liittyy siis yksilön identiteetin moninaisuuteen.
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Syrjityksi tulemisen syyt voivat ilmetä samanaikaisesti tai eriaikaisesti. On myös
mahdollista, että mikään tekijä ei yksin riittävästi määritä tilannetta syrjinnäksi,
mutta yhdistyessään eri tekijät johtavat syrjintään. Moniperusteinen syrjintä voi
ilmetä aktiivisena toimintana tai yhtä lailla toimimatta jättämisenä. Syrjintä ei aina ole tahallista, mutta monet epätarkoituksenmukaiset toimet voivat tosiasiassa
olla syrjintää.” (tane.fi 2016)
Liikuntaviranomaisen toimia, liikuntakoulutuksen järjestäjiä tai liikunta-alan työn
antajia ei ole arvioitu sen perusteella miten he omassa toiminnassaan toteuttavat
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Ainoastaan liikuntaa edistäviltä järjestöiltä OKM on
alkanut edellyttää yhdenvertaisuus-ja tasa-arvosuunnitelmaa järjestön oman toimintansa osalta. Hakuohjeen perusteella ei kuitenkaan selviä, tarkoitetaanko ko. suunnitelmalla vain harrastukseen osallistuvien yhdenvertaista ja tasa-arvoista kohtelua
vai myös järjestöä työnantajana ja kouluttajana. Myös paikallistason (kunnat, seurat)
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä on niukasti tietoa.
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5

Liikunnan tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuustyö 2000-luvulla

Suomalainen organisoitunut liikuntajärjestelmä perustuu työnjakoon. OKM vastaa
liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä sekä
liikunnan yleisten edellytysten luomisesta valtionhallinnossa. Yleisten edellytysten
luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. Liikunnan kansalaisjärjestöt
vastaavat suurelta osin toiminnasta julkishallinnon tuella.
Tasa-arvo, yhdenvertaisuus, suvaitsevaisuus, eettisyys, oikeudenmukaisuus, rauha,
turvallisuus, kestävä kehitys, rehellisyys, yhteisöllisyys, osallisuus, vapaus jne. ovat
arvoja, joista periaatetasolla on laaja yhteisymmärrys. Siksi niihin on suhteellisen
vaivatonta viitata suunnitelmissa, kertomuksissa ja puheissa. Mutta kuten ”kulttuurit eivät kohtaa juhlapuheissa, vaan ihmisten arjen pienissä ja suurissa tapahtumissa” (Leena Haapaniemi), eivät arvotkaan toteudu strategiaan kirjaamalla, vaan vasta
arjen teoissa. Sekä tasa-arvo että yhdenvertaisuus ovat käytännön liikuntatyössä
toistaiseksi mielletty enemmän tavoitteiksi – jopa suosituksiksi – kuin ehdottomiksi
lähtökohdiksi.
Valtion, kuntien ja järjestöjen liikuntatavoitteet ovat ylätasolla samanlaiset, mutta
käytännössä painotukset ja sitoutumisen taso vaihtelevat. Valtion liikuntahallinto ei
päätä tai määrää mitä järjestöissä tai kunnissa tehdään, se voi vain sopia ja suostutella. Hallinnon merkitys korostuu ohjauksessa – ei toteutuksessa. Järjestöt ja kunnat eivät myöskään koe olevansa ensisijaisesti vastuullisia valtiolle, vaan jäsenilleen
ja kuntalaisille, mistä kertoo muun muassa se, että valtion liikuntainformaatiota ei
kovinkaan laajasti hyödynnetä kuntatasolla. Valtiolla ei välttämättä ole tietoa siitä,
miten järjestöjen jäsenten ja kuntalaisten toiveet ohjaavat järjestöjä ja kuntia; ohjaavatko eri painotuksilla tai jopa eri suuntaan kuin valtio? Kun päätösvaltaa on hajautettu ei-valtiollisille toimijoille, ei valtion liikuntahallinto ole välttämättä tietoinen miten
esimerkiksi sen ajamat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteet toteutuvat järjestöjen ja kuntien arjessa. Vastuu tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta on käytännössä
pilkkoutunut niin, ettei se varsinaisesti kuulu kenellekään.
OKM on hankeavustuksillaan pyrkinyt juurruttamaan ja levittämään tasa-arvoajattelua 1990-luvulta ja yhdenvertaisuusajattelua 2010-luvulta lähtien. Valtionavun turvin
on järjestöihin palkattu henkilöstöä vastaamaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on nykyään peruste myös järjestöavustusten jaolle. OKM:n liikunnan vastuualueen ja VLN:n johdolla on 2000-luvulla
tuotettu paitsi erityisliikunta- myös tasa-arvo- ja vähemmistöraportteja. Myös järjestöjä on tuettu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusmateriaalien tuottamisessa. Tutkimusten
ja selvitysten teossa on hyödynnetty useiden tutkimus- ja kehittämistahojen osaamista. Onko kaikki siis niin hyvin kuin on mahdollista?
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Ei ole syytä epäillä, ettei liikuntasektorilla olisi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä
toimittu vakavassa tarkoituksessa – niin hallinnossa kuin järjestöissä. Silti tehty työ
näyttäytyy enemmän tai vähemmän ”päälle liimatulta”. Lain kirjain on tavoitettu
paremmin kuin henki. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat kyllä esillä, mutta eivät
näkyvästi tai läpileikkaavasti. Liikuntakenttään juurtuneita asenteita, käsityksiä ja
käytäntöjä on toki ollut työlästä muuttaa. Silti: tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslasein
tarkasteltuna ohjaus on ollut kevyttä ja arviointi vaatimatonta. Tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden edistäminen näyttäisi kaipaavan muutakin kuin informaatioohjausta ja kirjauksia liikuntalakiin.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön hitaaseen edistymiseen lienee monta syytä niin
hallinnossa kuin järjestöissä. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on saatettu ymmärtää
lisätehtäviksi muutenkin kiireiseen työarkeen, tai ne on voitu kokea toisarvoisiksi,
koska liikunta & urheilu on jo lähtökohtaisesti ”reilua”. Käsitteiden sisällöstä ei ehkä
ole ollut varmuutta tai yksimielisyyttä, eikä konkreettisesta etenemistä ole ehditty
laatia suunnitelmaa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat on rationaalisuuden nimissä
ehkä keskitetty yhdelle henkilölle, jolloin muiden ei ole tarvinnut niitä miettiä. Tasaarvon ja yhdenvertaisuuden on kenties uskottu hoituvan, kun niitä tukeville hankkeille on myönnetty avustusta tai toimijoille jaettu tietoa vähemmistöistä. Koordinaatio ja seuranta on kukaties koettu hankalaksi tai tehtävään ei ole huomattu varata resursseja. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden arviointiakaan ei ehkä ole pidetty
arvioimisen arvoisena (arviointi- ja indikaattorivalinnat kertovat aina myös arvoista).
Oma merkityksensä lienee silläkin, että vastuu syrjinnän vastaisesta työstä on jakautunut eri hallinnonaloille. Yleisestä yhdenvertaisuuden edistämisestä vastasi aiemmin sisäministeriö. Vuoden 2015 alusta ”uuden yhdenvertaisuuslain mukaiset
yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämisen valtakunnalliset ja kansain
väliset tehtävät mukaan luettuna tehtäviin liittyvät hankkeet sekä etnisten suhteiden
neuvottelukunta siirtyivät sisäministeriöstä oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja
perusoikeusasioiden yksikköön” (oikeusministeriö.fi 2016). Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä. Ministeriö on myös
vastannut joidenkin vähemmistöryhmien, kuten vammaisten ja romanien, aseman
parantamiseksi laadituista toimintaohjelmista. EU-tason koordinaatiosta on vastannut sosiaali- ja terveysministeriön sekä sisäministeriön lisäksi oikeusministeriö. Kansainvälisestä ihmisoikeuspolitiikasta vastaa ulkoministeriö.
Hallinnon hajanaisuus on myös liikuntasektorilla edellyttänyt asiointia moneen suuntaan, mikä osaltaan on hankaloittanut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön hallintaa.
Liikuntakentän moninaisuudesta ja laajasta autonomiasta huolimatta tasa-arvo ja
yhdenvertaisuus ovat edistyneet 2000-luvulla. Jo se, että tasa-arvoa ja nyt myös
yhdenvertaisuutta on pidetty esillä, on ollut edistystä. Hankkeiden ja raporttien
kautta tapahtunut muutos on ollut hidasta, mutta oikeansuuntaista. Oma merkityksensä on ollut tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvällä yleisellä keskustelulla,
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hyvän hallintotavan peräänkuuluttamisella, kuluttajakansalaisten oikeuden
mukaisuusvaatimuksilla ja julkisuudella (mm. some). Tasa-arvoa ja yhdevertaisuutta lienee edistetty yhtä paljon liikuntasektorin ulko- kuin sisäpuolelta.

OKM:n ja VLN:n työnjako ja yhteistyö
OKM:n liikunnan vastuualueen (ent. liikuntayksikön) ja valtion liikuntaneuvoston
työnjakoa ja yhteistyötä ohjaavat yleisellä tasolla liikuntalaki ja -asetus. Liikunnan
vastuualue johtaa, koordinoi, kehittää ja luo edellytyksiä. VLN on ministeriön asiantuntijaelin, joka arvioi, lausuu, tekee aloitteita ja edistää tutkimusta. Käytännössä
vastuualueen ja neuvoston työnjaossa (1988–2015) on toimittu joustavasti kulloisenkin työvoiman henkilökohtaisia vahvuuksia hyödyntäen.
Erityisliikunnan alueella liikunnan vastuualue ja neuvosto ovat tehneet kiinteää yhteistyötä 1980-luvulta lähtien. Erityisliikunnalla ei ole valtion liikuntabudjetissa omaa
momenttiaan, vaan sen määrärahoja sisältyy useisiin tilijaottelun kohtiin (kuntien
valtionosuus, terveyttä edistävä liikunta, lasten ja nuorten liikunta, liikuntajärjestöt, tutkimus, liikunnan koulutuskeskukset). Vastuualueen erityisliikuntatyötä tuki
vuoteen 2015 asti VLN:n erityisryhmien liikunnan jaosto. Käytännössä jaosto ja sen
sihteeri vastasivat paljon myös erityisliikuntaan liittyvistä käytännön valmistelu- ja
kehittämistyöstä – jopa siinä määrin, että ministeriön erityisliikuntaosaaminen keskittyi juuri jaostoon. Jaostolla oli keskeinen merkitys paitsi alan yleisessä kehittämisessä myös alan koulutuksessa ja hanketoiminnassa sekä tutkimuksen edistämisessä
yhdessä liikuntatieteen jaoston kanssa. Tämän seurauksena liikuntahallinnon työtä leimasi jonkinasteinen erillisyys (erityisliikunta vs. muu liikunnan kehittäminen).
Erityisliikunnan osalta liikunnan vastuualue on nyt (2016) uuden edessä: miten toimia
ilman erityisryhmien liikunnan jaoston tukea?
VLN on arvioinut valtion liikuntahallinnon toimenpiteitä erityisliikunnan alueella kolmessa arvioinnissaan (2011, 2013 ja 2015). Käytännössä VLN on arvioinut paljolti
itseään.
Vastuualueen ja jaoston yhteistyö erityisliikunnan alueella on ollut ehkä näkyvintä
esteettömyyden edistämisessä. Vastuualue ja jaosto ovat yhteistyöllä tuottaneet esteettömyyttä tukevaa opasmateriaalia. Ministeriön tukemassa liikuntapaikkarakentamisessa on pitkään painotettu fyysistä esteettömyyttä. Valtionavustusta hakevien
tulee liittää hakemukseensa hanketta koskeva esteettömyysselvitys ja peruskorjausten osalta esteettömyyskartoitus. Vastuualueen ja neuvoston yhteistyöllä on onnistuttu edistämään liikuntapaikkojen esteettömyyttä.
VLN:n tehtäviin kuuluu liikunta-asetuksen perusteella antaa lausunto – vastuualueen valmistelun pohjalta – liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitus
suunnitelmasta ja perustamiskustannuksiin myönnettävistä avustuksista. Lausunnoissa on viime vuosina luotettu valmisteluun muun muassa esteettömyyden osalta,
koska lausunnot ovat usein olleet lakonisia: ”Esittelijän esityksen mukaan.”
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Liikunnan tasa-arvotyö on kahden vuosikymmenen ajan näkynyt liikunnan vastuualueen tavoitteissa. Vastuualueen julkaisema ”vuosikirja” Liikuntatoimi tilastojen valossa tarjoaa perustilastoja OKM:n liikunnan vastuualueen toimialalta. Toistaiseksi
tietoja ei kuitenkaan ole eritelty sukupuolen mukaan.
VLN ei ole erikseen arvioinut valtionhallinnon toimenpiteitä liikunnassa sukupuolten tasa-arvon edistymisen näkökulmasta. VLN tehtäviin kuuluu lausunnon
antaminen – vastuualueen valmistelun pohjalta – myös liikuntaa edistävien järjestöjen toiminta-avustuksista. Tasa-arvokysymykset eivät 2000-luvulla ole olleet
lausuntojen keskeistä sisältöä.
Yhdenvertaisuus on uusi käsite myös liikuntahallinnossa, eikä asian liittyvästä työjaosta tai yhteistyöstä ole erikseen sovittu. Yhdenvertaisuutta on näkyvimmin edistetty informaatio-ohjauksella: vähemmistö- ym. raporteilla. Varsinkin VLN on panostanut raporttien tuottamiseen. On kuitenkin syytä huomata, että vastuualueen
ja neuvoston julkaisupolitiikat ovat erilaiset: vastuualue on halunnut minimoida julkaisutoimintaansa; neuvosto puolestaan on pyrkinyt sitä laajentamaan vuonna 2012
aloittamallaan omalla julkaisusarjalla. Käytännössä useimpia raportteja ikäihmisistä,
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, lasten ja nuorten liikunnasta, monikulttuurisuudesta, vammaisurheilusta jne. voi pitää enemmän tai vähemmän neuvoston
ja vastuualueen yhteistuotantona. Samoin suunta-asiakirjojen (rakentaminen, tutkimus) valmistelussa ovat olleet mukana niin neuvosto kuin vastuualue.
VLN ei ole arvioinut valtionhallinnon toimenpiteitä liikunnassa erikseen yhdenvertaisuuden edistymisen näkökulmasta.
VLN:n rakentamisjaoston ja liikunnan vastuualueen yhteistyössä valmistelemissa
liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjoissa (2011 ja 2014) on tuotu esille tasaarvotavoitteet. Käytännössä rakentamisen rahoituksella on ohjattu liikuntatoimijoita tasa-arvoa edistävään suuntaan painottamalla tyttöjen ja naisten suosimien lajien
olosuhteita avustuspolitiikassa. Yhdenvertaisuuden turvaaminen sen sijaan on ollut
lähinnä toiminnan järjestäjän – ei rakentajan – vastuulla. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta on tuettu myös kohdentamalla rakentamis- ja korjausavustuksia erityisesti
laajoja käyttäjäryhmiä palveleviin liikuntapaikkoihin.
VLN:llä ja sen liikuntatieteen jaostolla on ollut keskeinen rooli liikuntahallinnon tutkimusohjauksessa ja -hakemusten arvioinnissa. VLN:n tehtävänä on liikunta-asetuksen
perusteella antaa lausunto liikuntatieteelliseen tutkimukseen ja tiedonvälitykseen
sekä liikuntatieteelliseen toimintaan myönnettävistä avustuksista. VLN:n johdolla
on laadittu tutkimuksen ohjaustarkoituksessa suunta-asiakirjoja 1970-luvulta lähtien noin viiden vuoden välein. Tutkimusta on 2000-luvun asiakirjoissa haluttu suunnata muun muassa seuraaviin teemoihin: Erityisliikunta (2000), sukupuoli, etnisyys,
seksuaalisuus liikuntakulttuureissa (2000), sosioekonomiset erot liikunnan kannalta
(2005), monikulttuurisuus ja eriarvoisuus (2009), liikunnasta syrjäytyminen, liikunnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen (2013). Mainituista tutkimusteemoista on saatu verraten vähän tutkimustietoa. Käytännössä tutkimus on ohjautunut
paljolti tutkija- ja tutkimusyhteisölähtöisesti.
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VLN on mainituissa suunta-asiakirjoissaan pyrkinyt yleisellä tasolla arvioimaan edellisen suunta-asiakirjan tavoitteiden toteutumista. Tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden edistymistä rakentamisen tai tutkimuksen kautta ei kuitenkaan ole tarkemmin
arvioitu.
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen on viimeistään 2010-luvulla alettu
viitata lähes automaattisesti hallinnon tuottamissa linjauksissa ja raporteissa. Tasaarvoa ja yhdenvertaisuutta ei vielä kuitenkaan nähdä lähtökohtana, vaan enemmän
vision (tulevaisuuden kuvan) osana kuten OKM:n ja STM:n yhteisessä Muutosta liikkeellä! – valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 -raportissa (2013): ”Sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tekijät tunnistetaan ja niihin vaikutetaan tehokkaasti.”
VLN:n tehtävissä on viime vuosina korostettu erityisesti arviointia. Tasa-arvon,
yhdenvertaisuuden, monikulttuurisuuden ja yhteisöllisyyden kaltaisten asioiden
edistymisen mittaaminen on liikunnan kaltaisella, monen verraten autonomisen toimijan kentällä työlästä ja osin jopa mahdottomalta tuntuvaa. Tämän on tunnistanut
myös VLN:
”Liikuntapolitiikan tavoitteenasettelu on suhteellisen yleisluonteista (edellytysten luomista, kehittämistä ja eri tahojen avustamista) ilman tarkkoja määrällisiä
tavoitteita, mikä tekee onnistumisten ja vastaavasti epäonnistumisten osoittamisen vaikeaksi.
Toiseksi seuranta- ja arviointitiedon puute ja tiedon hajanaisuus avustuspolitiikan
ydinalueilta, kuten liikunnan kansalaistoiminnasta, vaikeuttavat toimenpiteiden
todellisten vaikutusten sekä vaikuttavuuden arviointia. Lukuisilla liikuntapolitiikan osa-alueilla käytössä on lähinnä tietoa siitä, mihin avustukset on kohdennettu.
Kolmanneksi on tärkeä tunnistaa, että liikuntaan kohdistettujen toimenpiteiden ja odotettujen seurausvaikutusten välillä ei ole suoraviivaista syy–seuraussuhdetta, esimerkiksi niin, että ihmisten liikkuminen lisääntyisi tai huippu-urheilu
menestys paranisi automaattisesti, jos rahoitusta lisätään. Ketju valtionavustuspäätöksistä yksittäisen ihmisen liikuntaan on moniportainen ja väliin tulevia tekijöitä on lukuisia.” (VLN 2013)
Kaiken kaikkiaan liikunnan vastuualueen ja liikuntaneuvoston työnjako ja yhteistyö tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä ei avaudu kovin tarkasti ulko
puoliselle. Tehtävät, jotka eivät vielä toteudu läpäisyperiaatteella tai joilla ei ole
omaa momenttia ja konkreettisia tavoitteita – kuten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen – saattavat jäädä epäselviksi itse toimijoillekin, jolloin yhteistyöstä
ja työnjaosta on vaikea sopia.
Toisaalta uuden liikuntalain ja muiden ajantasaistettujen säädösten, neuvoston uuden jaostorakenteen ja neuvoston arviointiroolin painottamisen myötä liikunnan vastuualueen ja neuvoston työnjakoa ja yhteistyötä on nyt mahdollisuus miettiä osin
uusista lähtökohdista.
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Eri hallinnonalojen merkitys
Ihmisten liikuntapäätöksiä ohjaavat elinympäristö ja elämäntapa. Niihin vaikuttavat
liikuntahallinnon ohella useat hallinnonalat. Liikuntahallinnon kautta tavoitetaan parhaiten organisoituneen liikuntajärjestelmän piirissä liikkuvat. Liikuntaseuran järjestämä voimistelutunti liikuntahallissa on lähempänä liikuntahallintoa kuin omatoiminen
retki kansallispuistossa. Suurin osa liikunnan harrastajista liikkuu yksin tai ryhmässä
organisoituneen liikuntajärjestelmän ulkopuolella. Etenkin heidän liikunnalleen on
eri hallinnonalojen ratkaisuilla merkitystä.
Omatoimisten liikkujien elämässä liikunnalla ei useinkaan ole yhtä selvää ja hallitsevaa osaa kuin aktiivisesti seuroissa liikkuvilla. Liikunnan kanssa ajasta kilpailevat
useat muut harrastukset ja arjen tehtävät. Mitä vähemmän liikuntaan vihkiytyneistä
on kyse, sitä suurempi ohjausvaikutus on liikunnan taustalla olevilla tekijöillä, jotka
muotoutuvat muiden kuin liikuntahallinnon päätösten kautta.
Esimerkki 1: Suomalaisten suosimat liikuntaympäristöt ovat yleisimmin muita kuin
varsinaisia liikuntapaikkoja: pihapiirejä, kävely- ja pyöräilyteitä, metsiä, järviä, maanteitä, puistoja jne. Kaupunkien viheralueiden muuttaminen asuinalueiksi kaventaa
merkittävästi kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia. Puistoalueet ovat usein etenkin
seuroissa liikkumattomien ja ikäihmisten suosimaa liikuntaympäristöä. Kaavoitukseen vaikuttamalla voitaneen edistää liikunnallista yhdenvertaisuutta enemmän kuin
urheiluhallien rakentamisella.
Esimerkki 2: Lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen kalleus on ajankohtainen keskustelunaihe. Liikuntaharrastuksen ja kilpaurheilun kustannukset liikunta- ja urheiluseuroissa ovat keskimäärin nousseet jo pidemmän ajan, jolloin perheiden varakkuus
on alkanut säädellä osallistumista. Liikuntaan liittyvien ratkaisujen kautta voidaan
vaikuttaa harrastuksen hintaan (karsimalla kilpailumatkoja ja harrastuskertoja jne.),
mutta ei esimerkiksi työllisyys- ja perhepolitiikkaan, joiden kautta perheiden varallisuus osin määräytyy. Liikunnan taustatekijöihin vaikuttamalla voidaan lasten liikuntaa tukea siinä kuin varsinaisilla liikuntaratkaisuilla.
Liikunnan taustatekijöihin on viime vuosina alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Liikuntahallinto on lisännyt yhteistyötä muiden hallinnonalojen kanssa, mihin
liikuntalakikin velvoittaa. Poikkihallinnollista yhteistyötä ovat ohjanneet erityisesti liikunnan (OKM) ja terveyden (STM) yhteiset tavoitteet terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan (tehyli) alueella. OKM:n ja STM:n muodostaman sisäpiirin ulkopuolella
ovat muut hallinnonalat, joista tärkeimmiksi on koettu liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) sekä ympäristöministeriö (YM). Yhteistyötä on viritetty myös työ- ja elin
keinoministeriön (TEM), valtiovarainministeriön (VM) sekä maa- ja metsätalousministeriön (MMM) kanssa. Liikuntahallinto on yhteistyön kautta pyrkinyt innostamaan
muita hallinnonaloja liikunnan edistämiseen.
Eri hallinnonaloilla on omat perustehtävänsä, joiden laajentaminen liikunnan edistämiseen on osoittautunut haasteelliseksi. Usein liikuntaa edistetään ”vahingossa”
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tai sivutuotteena. Esimerkiksi LVM on ensisijaisesti sitoutunut ilmasto- ja YM ympäristötavoitteisiin, joiden toteuttaminen on tukenut myös liikunnan tavoitteita. Toistaiseksi liikuntahallinnon suunnasta on pyritty mieluummin laajentamaan muiden
hallinnonalojen tehtäväkenttää liikuntaan kuin tarkistamaan omaa strategiaa niin,
että järjestelmällisesti ja avoimesti tuettaisiin eri hallinnonalojen (ja järjestöjen) liikunnallisuutta tukevia tavoitteita ja ratkaisuja (esim. ”lähiluonto osaksi sosiaali- ja
terveyspalveluja”).
Päätöksen liikunnastaan tekevät viime kädessä kansalaiset itse ympäristönsä asettamissa rajoissa. Kun elinympäristöön ja elintapoihin vaikutetaan monialaisilla hallintoratkaisuilla, kasvaa usein myös liikuntaharrastuksen aloittamisen todennäköisyys.
Laaja-alaisella vaikuttamisella (koulutus, perhepolitiikka, nuorisotyö, eläkeläistoiminta, työelämän kehittäminen, terveyden edistäminen, kaavoitus, jne.) voidaan kaventaa hyvinvointieroja ja samalla tukea tasa-arvoista ja yhdenvertaista liikuntaa. Eri
hallinnonalojen suunnitelmien ja ratkaisujen seuraaminen sekä niihin reagoiminen
tulee liikuntasektorilla entistä tärkeämmäksi.

Kuntien ja kuntien valtionohjauksen merkitys
Kunnat ovat kansalaisia lähimpänä oleva julkishallinnon taso, ja jokainen kansalainen on kuntalainen. Liikuntalain mukaan yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kuntien tulee järjestää liikuntapalveluja eri
kohderyhmät huomioon ottaen, tukea kansalaistoimintaa sekä rakentaa ja ylläpitää
liikuntapaikkoja. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta olennainen on uuden
liikuntalain velvoite, jonka mukaan kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista huolehtimisen lisäksi kunnan tulee arvioida asukkaittensa liikunta-aktiivisuutta.
Kuntien hoidettavaksi päätyvät tyypillisesti tehtävät, joiden hoitamiseen varsinaisten
liikuntaa järjestävien tahojen – liikuntaseurojen – resurssit ja osaaminen eivät riitä
(erityisliikunta) tai jotka eivät yksityistä sektoria kiinnosta (hyppyrimäet, pururadat
jne.). Kunnat omistavat noin 75 prosenttia liikuntapaikoista sekä vastaavat suurelta
osin erityisliikunnan järjestämisestä ja urheiluseurojen tukemisesta.
Valtionhallinto luopui 1990-luvulla hyvinvointivastuusta ja tehtäviä siirrettiin kunnille. Nykyään Suomi on ”kunnallisvaltio”, jossa kuntien vapaus toteuttaa velvoitteita
on suuri. Tämän seurauksena kuntakohtaiset vaihtelut palveluiden toteuttamisessa
ovat huomattavia – etenkin pienissä kunnissa. Kokonaisuudesta ei kenelläkään ole
tarkkaa kuvaa.
Liikunta on määritelty peruspalveluluonteiseksi toiminnaksi, minkä perusteella kunnat saavat valtionosuutta liikuntatoiminnan käyttökustannuksiin. Kunnilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta raportoida niiden käytöstä. Kaiken kaikkiaan valtio osoittaa
vuotuisista liikuntamäärärahoistaan kuntatasolle yli 30 prosenttia, mutta sillä ei ole
mahdollisuutta saada tietää mihin se on voinut vaikuttaa – rakentamishankkeita
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lukuun ottamatta. Liikunnan peruspalveluluonteen väljä määrittely on ollut kuntien
mieleen, sillä se on tukenut kuntien itsehallintotavoitetta. Samalla käytäntö on lisännyt kuntien erilaisuutta ja todennäköisesti myös kuntalaisten eriarvoisuutta liikunta
palveluiden suhteen.
Valtionohjauksen mahdollisuudet kuntien suuntaan ovat kovin vaatimattomat.
Normiohjaus on väljää ja informaatio-ohjaus vain vähän vaikuttavaa: kuntastrategioita ei yleensä laadita valtion liikuntalinjauksia seuraten. Mitä suurempi kunta, sen itsenäisemmin se toimii. Silti ei sovi����������������������������������������������������
väheksyä kuntien liikunnan – etenkin
����������������������
erityisliikunnan – edistämistyötä, jossa tärkeä merkitys on kunnan eri toimialojen yhteistyöllä.
Kunnat ovat kuntalaisten liikunnan ja hyvinvoinnin kannalta ratkaisevassa asemassa
– siitä huolimatta, että valtion ja kuntien välinen suhde on ohut. Samoin ei ole syytä
epäillä, etteikö kunnissa pyrittäisi tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen liikunnan edistämiseen – kukin kunta tavallaan ja omista lähtökohdistaan. Silti: kuntalaisia osallistamalla ja vertailukelpoista arviointitietoa keräämällä – liikuntalain mukaisesti – voitaisiin edelleen kehittää kuntalaisten hyvinvointia sekä helpottaa valtion tietovajetta.
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6

Näkemyksiä yhdenvertaisuusja tasa-arvojaoston keskeisistä
kysymyksistä

• Liikunta-asetus. Valtion liikuntaneuvoston tehtävät on määritelty liikunta-asetuksessa: neuvoston tehtävänä on muun muassa ”tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja
liikkumis- ja toimintaesteisten liikuntaa sekä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monikulttuurisuutta koskevista asioista”. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston (YTJ) tulee
siis valmistella aloitteita ja lausuntoja erityisesti erityisliikunnan, sukupuolten tasaarvon, yhdenvertaisuuden ja monikulttuurisuuden alueilta – ja vielä niin, että aloitteet ja lausunnot kytkeytyvät ”osaksi yleistä liikuntapoliittista keskustelua ja pohjautuvat vahvaan seuranta- ja arviointitietoon”, kuten jaoston nimittämisen perusteluissa sanotaan.
• Säädösten velvoitteet. Viranomaisten ja valtionavun piirissä olevien järjestöjen
toimintaa ohjaavien säädösten (ks. edellä) perusteella liikunnan alalla tulee muun
muassa:
- varmistaa, että liikuntapolitiikan tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina –
ei vain etäisinä tavoitteina – ovat muun muassa tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja
monikulttuurisuus. (liikuntalaki)
- estää sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja edistää naisten ja miesten välistä
tasa-arvoa. Viranomaisten tulee arvioida kaikkea toimintaansa eri sukupuolten
näkökulmasta ja luoda toimintatavat tasa-arvon edistämiseksi. (tasa-arvolaki)
- edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjintää. Viranomaisen on arvioitava
yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan. Viranomaisella on oltava suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi. (yhdenvertaisuuslaki)
- varmistaa, että vammaisella henkilöllä on mahdollisuus järjestää liikuntaa ja
osallistua liikuntaan, päästä liikuntapaikoille ja saada palveluja liikuntatoimintojen järjestäjiltä. Tehdyistä toimenpiteistä tulee raportoida säännöllisesti. (YK:n
yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista)
- edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti sekä edistää myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. (laki
kotoutumisen edistämisestä)
VLN:n tehtävänä on liikuntalain mukaan ”erityisesti arvioida valtionhallinnon toimen
piteiden vaikutuksia liikunnan alueella”. Näin ollen VLN/YTJ:n tehtävänä on mainittujen säädöstehtävien seurannan ja arvioinnin valmistelu. Esimerkkejä mahdollisista
arviointiin liittyvistä kysymyksistä:
- onko valtionavustusten myöntöpäätöksiin liitetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvelvoitteita, miten niitä seurataan ja hyödynnetään?
- onko OKM:llä ja valtionapujärjestöillä tasa-arvon edistämisen suunnitelmaa ja
miten niitä toteutetaan; onko tehty sukupuolivaikutusten arviointia? Kerätäänkö
tietoa sukupuolen mukaan?
- seurataanko OKM:ssä ja valtionapujärjestöissä yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistymistä? Minkälaisiin toimenpiteisiin seuranta on johtanut?
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- onko OKM:ssä ja järjestöissä raportoitu vammaisten liikuntaa tukevista toimenpiteistä? Miten raportteja on hyödynnetty?
- miten OKM ja järjestöt ovat osallistaneet vammaisia, maahanmuuttajia ja muita
vähemmistöihin kuuluvia? Onko vähemmistöjen edustajia kuultu heitä koskevan
toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa?
- miten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, monikulttuurisuus ja erityisliikunta näkyvät
eri organisaatioiden strategioissa ja niiden toteuttamisessa?
• Katsaus. VLN:n on luontevaa arvioida muutakin kuin liikunnan/liikkujien määrää. VLN:n voisi toimikaudellaan tuottaa ”Liikunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo
katsauksen” joko omana raporttinaan tai osana laajempaa katsausta. Katsaus voisi
rakentua ensisijaisesti säädöksissä mainittujen velvoitteiden toteutumisen arvioinnille (sisältäen erityisliikunnan). Koska vastaava ei ole aiemmin tehty, ensimmäisen
katsauksen yhtenä tavoitteena olisi luoda malli jatkotyöskentelylle. Katsauksen laatimisesta tulisi päättää toimikauden alussa, jotta eri toimijoille saadaan ajoissa tietoon
seurattavat asiat ja tiedonkeruun menetelmät varmistettua.
• Kaksoisstrategia. VLN/YTJ:n kenties hankalin kysymys on erityisliikunnan ja laajaalaisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön suhde. Suomessa väestö vanhenee ja sen
myötä sairastuvuus ja ilmeisesti myös vammaisuus yleistyvät. Näiden ryhmien volyymit ovat sitä luokkaa, että väestön liikuntaa on syytä tarkastella myös näille ryhmille olennaisten kysymysten kautta. Samalla on kuitenkin varottava, ettei ajauduta
numeroiden vietäväksi: numerot ohjaavat (biolääketieteelliseen) ryhmäajatteluun,
eivät yksilöllisten tarpeiden havainnointiin.
Yhdenvertaista ja tasa-arvoista liikuntaa voisi edistää kaksoisstrategian avulla. Strategia sisältäisi sekä tiettyjen ryhmien erillisen tarkastelun että yhdenvertaisuus- ja
tasa-arvoajattelun valtavirtaistamisen liikunnan kaikkeen päätöksentekoon ja sen
valmisteluun. Jo se, että erityisliikunnan alueella on pitkä perinne ja vakiintuneet
käytännöt, tekee nopeat muutokset kyseenalaiseksi. Valtavirtaistamisen keskeisiä
kysymyksiä ovat muun muassa miten opitaan tunnistamaan poissulkevat rakenteet
ja suvaitsemaan monenlaista erilaisuutta.
Kaksoisstrategian tavoitteena olisi saada sen kaksi näkökulmaa kohtaamaan. Kun
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon idea on saatu vakiintumaan toiminnan ja pää
töksenteon taustalle (läpäisyperiaatteella) esimerkiksi ICF-ajattelua hyödyntäen, on
myös erityisliikunnan piiristä nykyistä helpompi astua yleisten liikuntapalveluiden
piiriin. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo voivat toteutua vain, kun jokaista henkilöä kohdellaan yksilönä, ei ulkopuolelta määritellyn ryhmänsä edustajana.
Edellä esitetty ei välttämättä kuullosta uudelta idealta, sillä onhan integraatiota
ja inkluusiota yritetty jo vuosia. Olennainen ero on kuitenkin siinä, että aiemmin
vähemmistöt ovat ”kolkutelleet” enemmistön ovella inkluusiotoiveineen. Enemmistön ei ole tarvinnut ovea avata, jos se ei ole halunnut. Nyt – muun muassa
liikunta-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien velvoittamana – enemmistön tulee
olla aloitteellinen ja ottaa konkreettisia askeleita vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden suuntiin. Yhdenvertaisuudessa on kyse yksilön ja ympäristön välisestä
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suhteesta. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo eivät voi olla enää mielipidekysymyksiä.
Toki paljon riippuu toimijoista: kuinka moni noudattaa lakia; tarvitaanko ”käräytyksiä” ennen kuin todellisuus muuttuu?
• Erityisliikunnan kokonaisarviointi. Erityisliikunnan alueella on lukuisia toimijoita (kuntien eri toimialat, sairaalat ja hoitolaitokset, koulut ja muut oppilaitokset,
valtakunnalliset ja paikalliset erityisliikunta-, vammais-, liikunta- ja kansanterveys
järjestöt, tutkimus- ja kehittämisyksiköt, valtion liikuntahallinto), joiden toimintaalueet risteävät. Kuten VLN arviossaan (2015) toteaa, erityisliikunnan alueelta on
syytä laatia kokonaisarviointi (kohderyhmät; toimijat; yhteydet urheilun ja kuntoutuksen suuntiin). Arvioinnissa on syytä arvioida erityisesti toimintatapojen ja rakenteiden muutosmahdollisuudet.
• Liikuntapoliittisten tavoitteiden ja lähtökohtien operationalisointi. Erityisliikunnan arviointia on VLN:n arvion (2015) mukaan haitannut se, ”ettei erityisliikunnalle
ole asetettu täsmällisiä tavoitteita valtionhallinnon asiakirjoissa”. Täsmällisiä tavoitteita tai strategisia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi ei ole määritelty myöskään
yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja monikulttuurisuuden edistämisen alueilla. Tavoite
asettelun tulkinnallisuus on seurannan ja arvioinnin kannalta ongelmallista. Kun
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon pitäisi olla lähtökohtina kaikelle toiminnalle, tulisi
lähtökohdat ja strategiset keinot kuvata mahdollisimman tarkasti. Seuranta ja arviointi onnistuvat sitä paremmin, mitä konkreettisempia ja mitattavampia tavoitteet
ja osatavoitteet ovat. VLN voisi osaltaan vauhdittaa liikuntapoliittisten tavoitteiden
ja lähtökohtien operationalisointia.
• OKM:n ja VLN:n yhteistyö ja työnjako. OKM:n (liikunnan vastuualueen) ja VLN:n
tehtäväjako on liikuntalain ja -asetuksen perusteella selvä. Käytännössä yhteistyöstä
ja työnjaosta on usein sovittu tapauskohtaisesti, mikä on hämärtänyt vastuita ja hankaloittanut arviointia. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen alueella työnjaosta ja yhteistyöstä tulisi sopia konkreettisella tasolla ja yhdessä mahdollisimman
pian liikuntalain ja -asetuksen pohjalta.
• Auktorisoitu manuaali. Yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta sekä seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjen, ulkomaalaistaustaisten, vammaisten, ikäväestön jne. tarpeista ja toiveista on julkaistu tietoa sekä yleisellä tasolla että liikuntaan liittyen.
Yksittäisten oppaiden ja raporttien vaikutuksesta ei ole luotettavaa tietoa. Ilmeistä
kuitenkin on, että ne on saatettu liikuntasektorilla kokea samalla lailla irrallisiksi (tai
”käsien pesuksi”) kuin itse tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoiminta. VLN/YTJ voisi vaikuttaa siihen, että liikuntaan saadaan hallinnolle ja järjestöille yhteinen ja osallisia
sitova yhdenvertaisuus- ja tasa-arvomanuaali verkkoon. Liikuntalaki ei manuaaliksi
riitä. Manuaalissa voisi avata käsitteitä ja yhdenmukaistaa ymmärrystä. Samalla olisi
mahdollista vakiinnuttaa yhteistä kieltä valtion ja valtionapujärjestöjen välille, mikä
helpottaisi muun muassa hakemusten laatimista ja arviointia.
• Hyvät ja huonot käytännöt. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kysymykset avautuvat parhaiten käytännön kautta. Esimerkkitapaukset valaisevat tilannetta usein
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paremmin kuin käsitteelliset periaatetekstit. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon
kysymyksiä ja vastauksia tulisi esitellä myös hyvien ja huonojen käytäntöjen kautta. Elävän elämän säännöllisesti päivitettävät esimerkit sopisi liittää edellä mainitun
manuaalin yhteyteen.
• Arviointitieto. VLN pyrkii rakentamaan lausuntonsa ja arviointinsa ”vahvaan seuranta- ja arviointitietoon”. Liikunnan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa on toistaiseksi
käsitelty yksittäisissä tutkimuksissa sekä OKM:n/VLN:n selvityksissä, joiden tavoitteena on ollut ensisijaisesti tietopohjan kartuttaminen ko. teemasta (tasa-arvo liikunnassa, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt liikunnassa jne.). Sen sijaan varsinaista arviointitietoa ei juurikaan ole koottu. Arviointitiedon tulisi kiinnittyä liikuntapoliittisiin
tavoitteisiin, ja samalla sen tulisi tarjota eväitä tulevaisuutta varten. Pelkkä sisältö
tieto ei riitä, vaan VLN tarvitsee arviointityönsä tueksi tutkimusta/selvitystä, joka on
luonteeltaan sekä tavoitteellista että ohjaavaa.
• Työryhmät. Erityisliikuntaa on kehitetty paljolti erityisliikunnan omassa piirissä.
Mukana toiminnassa ovat olleet yleensä erityisliikunnan asiantuntijat ja ammattilaiset, mikä on syventänyt osaamista, mutta samalla ehkä etäännyttänyt toimintaa
muusta liikuntakulttuurista. Vähemmistönäkökulmat uhkaavat jäädä vähemmistö
näkökulmiksi, jos asioita ei saada laajempaan käsittelyyn. VLN voisi osaltaan vaikuttaa siihen, että vähemmistö- ym. kysymyksiä tarkastelevat työr yhmät tms.
kootaan aina mahdollisimman laaja-alaiselta pohjalta, ei vain ”oman heimon”
sisältä. Samaa periaatetta voisi suosittaa myös liikunnan eri organisaatioille
työvoiman rekrytoinnissa.
• Viranhaltijat ja toimihenkilöt. Tietämisen velvoite voidaan asettaa viranhaltijoille
ja toimihenkilöille, joiden tehtäviin kuuluu yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen. VLN:n sopisi arvioida alan viranhaltioiden ja toimihenkilöiden asiantuntemusta ja täydennyskoulutuksen tarvetta.
• Osallistuminen ja osallistaminen. Mahdollisuus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon on yhdenvertaisuuden tärkeä perusta. VLN voisi painottaa osallisuuden, avoimuuden ja läpinäkyvyyden merkitystä liikuntaan liittyvässä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyössä. Päätöksiä ei tulisi tehdä ilman, että aidosti kuullaan myös
heitä, joita asia koskee – etenkin vähemmistöryhmiä.
• Mediastrategia. Kosketuspinta kansalaisiin rakentuu julkisuudessa. Asenteet
muokkautuvat ja suuret muutokset tapahtuvat yleensä julkisen keskustelun tuella.
Julkinen keskustelu liikunnan yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta on tie poliittisiin
ratkaisuihin. VLN/YTJ:n tulisi – yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön liittyen – laatia
avukseen mediastrategia.
• Huippu-urheilu. Yhdenvertaisuutta on myös se, että ihmiset saavat kasvaa mahdollisuuksiensa mittaisiksi myös urheilussa – kuitenkin niin, ettei se johda muiden
syrjintään tai loukkaa sukupuolten tasa-arvoa. VLN/YTJ:n sopii kantaa huolta niin
yhtäläisistä osallistumisen kuin menestymisen mahdollisuuksista.
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• Liikuntajärjestelmän ulkopuoliset. Suurin osa väestöstä on organisoituneen
liikuntajärjestelmän ulkopuolella – ei liiku varsinaisilla liikuntapaikoilla, ei kuulu
urheilu- ja liikuntajärjestöihin eikä osallistu kuntien järjestämään liikuntatoimintaan. Kun valtion liikuntapolitiikan kohteena on kuitenkin koko väestö, tulisi erikseen
miettiä miten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään liikuntajärjestelmän ulko
puolella liikkuvien keskuudessa. Yksi ratkaisu on eri hallinnonalojen liikuntaa edistävien ratkaisujen tukeminen.
• Asenteisiin vaikuttaminen. Yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon vaikutetaan myös
liikuntajärjestelmän ulkopuolella sekä yleisellä tasolla että eri hallinnonaloilla erikseen. Mitä enemmän yhteiskunnassa vallitsevat asenteet muuttuvat vähemmistöjä
ja eri sukupuolia huomioonottavaksi, sitä enemmän se heijastuu myös liikunnan yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. VLN/YTJ voisi lausunnoillaan tukea myös liikuntasektorin ulkopuolella tapahtuvaa syrjinnän ehkäisyä ja sukupuolten tasa-arvoa.
• Arvioinnin rajat. Liikuntaa ei ole Suomessa pakko harrastaa. Kaikki eivät myöskään halua harrastaa liikuntaa. Liikunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyössä tulee
kunnioittaa ihmisen itsemääräämisoikeutta. Näin ollen yhdenvertaisuuden tai tasaarvon toteutumista liikunnassa ei voi mitata harrastajamäärillä. Yhdenvertaisuus ja
tasa-arvo voivat parantua, vaikka liikunnan/liikkujien määrä ei kasvaisi. Liikunnan
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyössä arvioinnin tulisi kohdistua ensisijaisesti liikuntajärjestelmän piirissä työskenteleviin, toimiviin ja harrastaviin sekä henkilöihin, joilla
on omakohtainen halu liikunnan harrastamiseen tai järjestämiseen. Liikunnan yleisten edellytysten luomisessa julkisen hallinnon on silti otettava huomioon koko väestön liikunnallisen elämäntavan edistäminen.
• Toimintasuunnitelma. Toimintakulttuureihin ja -tapoihin kohdistuvat muutokset
ottavat aikansa. Siksi VLN/YTJ:n tämän toimikauden (2015–19) tavoitteen tulisi olla
realistinen (maltillinen). Mahdolliset tehtävät voi aikatauluttaa esimerkiksi kolmeen
kategoriaan:
a) Heti (2016) toteutettavat:
- liikuntapoliittisten tavoitteiden ja lähtökohtien operationalisointi
- OKM:n ja VLN:n työnjaosta ja yhteistyöstä sopiminen
- työryhmien asiantuntijuuden laajentaminen
- osallistumisen ja osallistamisen lisääminen
- auktorisoidun manuaalin toteuttaminen (2016–17)
b) Lähivuosina (2016–19) toteutettavat:
- säädösvelvoitteiden sisään ajaminen toimintaan
- katsauksen laatiminen
- erityisliikunnan kokonaisarviointi
- hyvien ja huonojen käytäntöjen kokoaminen
- arviointiedon kokoaminen
- viranhaltioiden ja toimihenkilöiden täydennyskoulutus
- mediastrategia
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c) Pitkällä tähtäimellä (koko ajan) toteutettavat
- säädösvelvoitteiden vakiinnuttaminen toimintaan
- kaksoisstrategian toteuttaminen
- asenteisiin vaikuttaminen
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