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Lausunto valtakunnallisesta nuorisotyön ja -politiikan ohjelmasta (VANUPO) 2020–2023 

Tausta 
Riittämätön liikunta on suuri yhteiskunnallinen haaste. Lasten liikuntamäärä romahtaa yläkouluun siirryttä-
essä. Kahdeksasluokkalaisista 90 % kertoo harrastavansa liikuntaa1, mutta vain 10 % heistä täyttää päivittäi-
sen liikuntasuosituksen2. Vain 10 % 20–29-vuotiaista miehistä (naisista vajaat 20 %) täyttää kestävyysliikun-
tasuosituksen3. Fyysisen toimintakyvyn lasku aiheuttaa haasteita muun muassa jaksamiseen tavallisissa ar-
jen askareissa sekä mielialaan, opiskeluun ja nuorten tulevaan työkykyyn liittyen.  

Nuorten liikkumiseen ja liikuntaan vaikutetaan kaikkien hallinnonalojen toimilla4. Mikäli nuorten riittämät-
tömään fyysiseen aktiivisuuteen halutaan vaikuttaa, tarvitaan mukaan liikuntapolitiikan lisäksi muun mu-
assa sosiaali-, terveys-, koulutus-, ympäristö- ja nuorisopolitiikka.   

Valtion liikuntaneuvosto nostaa esiin: 

VANUPO 2020–2023 luonnos, osa 1: Hallituksen nuorisopoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet 
Yleistä 
Valtion liikuntaneuvosto pitää hallituksen nuorisopoliittisia tavoitteita ja ehdotettuja toimenpiteitä yleises-
tin ottaen kannatettavina. Toimenpiteiden laajuus jää osittain epäselväksi, koska luonnoksessa ei ole mai-
nittu toimenpiteisiin tarvittavia resursseja. Epäselväksi jää myös VANUPOn poikkihallinnollinen käytännön 
toteutus. Eri ministeriöiden nuorisotyöhön ja -politiikkaan liittyvät toimenpiteet olisi jatkossa hyödyllistä 
kuvata kattavasti VANUPO-työn taustalle (vrt. Ministeriöiden tuloskortit liikunnasta ja liikkumisesta).    

Nuorten ääni kuuluvaksi ilmastonmuutoskeskustelussa  
Valtion liikuntaneuvosto pitää tärkeänä VANUPOn toimenpidelinjausta: Tuetaan ja edistetään päästöttö-
män liikkumisen, kuten kävelyn ja pyöräilyn, mahdollisuuksia nuorten keskuudessa. 
 
Kävely ja pyöräily ovat matalankynnyksen liikkumismuotoja, joilla voidaan päästövähennysten lisäksi saa-
vuttaa merkittäviä terveys- ja hyvinvointihyötyjä. Valtakunnallisesti on laskettu, että kävelyn lisääminen 
Suomessa 20 prosentilla tuottaisi yhteensä 3,3 miljardin euron ja pyöräilyn lisääminen 1,1 miljardin euron 
arvosta terveyshyötyjä5. Nuorten kävelyä ja pyöräilyä voidaan tukea esimerkiksi kouluun ja oppilaitokseen 
kulkemisen osalta Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmissa. 

Vahvistetaan koulujen ja oppilaitosten demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta 
Valtion liikuntaneuvosto pitää tärkeänä VANUPOn toimenpidelinjausta: Koulujen ja oppilaitosten demokra-
tia- ja ihmisoikeuskasvatusta vahvistetaan hankkeella, jossa kehitetään uusia tapoja tukea nuorten osalli-
suutta ja yhteisöllisyyttä kouluissa.  

Liikuntaneuvosto nostaa esiin valtakunnalliset Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmat, joissa lasten ja 
nuorten osallistaminen on keskeinen työtapa aktiivisemman ja viihtyisämmän koulu- ja opiskelupäivän to-
teuttamiseksi. Liikkuva koulu -ohjelman arvioinnin mukaan oppilaiden parempi osallistaminen on yksi ohjel-
man merkittävimmistä kehittämiskohteista6. Koulu- ja opiskelupäivän liikunnallistaminen on konkreettinen 
teema, jolla voidaan kehittää nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kouluissa ja oppilaitoksissa.       

Nuorten tarpeet, palvelut sekä etuudet tunnistetaan ja otetaan huomioon sosiaaliturvan kokonaisuudistuk-
sessa 
Sosiaaliturvauudistuksen keskeisenä tavoitteena on, että etuudet ja palvelut nivoutuvat paremmin yhteen 
ja toimivat joustavasti ja oikea-aikaisesti. Sosiaaliturvan tulee tukea nuorten osallisuutta, toimijuutta ja toi-
mintakykyä. VANUPOssa yhtenä toimenpiteenä ehdotetaan, että ”sosiaaliturvauudistuksessa palvelujen ja 
etuuksien kokonaisuuksia tarkastellaan läpileikkaavasti nuorten tarpeet huomioiden”.   
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Valtion liikuntaneuvosto pitää kannatettavana, että sosiaaliturvauudistuksessa palvelujen kokonaisuuksia 
tarkastellaan läpileikkaavasti nuorten erilaiset tarpeet huomioiden ja arvioidaan uudistuksen vaikutus nuor-
ten harrastamiseen ja liikuntaan. Esimerkiksi VANUPOssa nuorten harrastamisen edistämiseksi ehdotettu 
Valtti-toimintamallin valtakunnallistaminen edellyttää vammaisten avustaja-, apuväline- ja kuljetuspalvelui-
den kehittämistä läpileikkaavasti liikkumista ja liikuntaa tukevaksi.  
 
Sosiaaliturvan uudistuksen tulee mahdollistaa harrastaminen tarpeeseen perustuen sekä yhdenmukaistaa 
harkinnanvaraisen toimeentulon korvauskäytänteet harrastamisen kustannuksiin liittyen. Harkinnanvarai-
sen toimeentulon tulisi kattaa harrastuksen kustannusten lisäksi myös matkat harrastuspaikalle. Lisäksi tu-
lee parantaa tiedonkulkua niille perheille ja nuorille, jotka tarvitsevat ja ovat oikeutettuja saamaan toi-
meentulotukea lasten ja nuorten harrastamiseen. 
 
Tutkimusten perusteella on saatu viitteitä siitä, että harrastuskustannusten nousu vaikuttaa yhä useamman 
nuoren mahdollisuuteen osallistua harrastuksiin. Vuonna 2017 nuorista 39 % on jättänyt harrastuksen aloit-
tamatta rahanpuutteen vuoksi (35 % vuonna 2015) ja 28 % on lopettanut harrastuksen rahanpuutteen 
vuoksi (18 % vuonna 2015)7. Kaikkien hallinnonalojen tulee lisätä toimia, joilla voidaan vaikuttaa lasten ja 
nuorten harrastamisen kustannuksiin madaltavasti. 
 
Vahvistetaan Syrjinnästä vapaa alue -kampanjaa nuoriso- ja liikunta-alalla 
Reilu kolmannes 15–19-vuotiaista nuorista ja yli 40 % 20–24-vuotiaiasta nuorista on kokenut joskus tai 
usein liikuntaharrastuksessa kiusaamista, syrjintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Toimintarajoitteiset 
nuoret kokevat ikätovereitaan enemmän ja useammin kiusaamista tai syrjintää. Yhdenvertaisuuden esteitä 
ja syrjintää esiintyy liikunnassa myös erityisesti maahanmuuttajataustaisten sekä seksuaali- ja sukupuolivä-
hemmistöjä edustavien nuorten kohdalla.8, 9 

VANUPOssa ehdotetaan toimenpiteeksi Syrjinnästä vapaa alue -kampanjan vahvistamista nuoriso- ja lii-
kunta-alalla. Valtion liikuntaneuvosto esittää, että kampanjassa huomioidaan myös vammaisten ja toimin-
tarajoitteisten henkilöiden syrjinnän torjuminen.  

Valtion liikuntaneuvosto katsoo, että syrjinnän ja kiusaamisen poistamiseksi tarvitaan kampanjan lisäksi jä-
reämpiä toimenpiteitä. Etenkin seura- ja yhdistystoimijoiden, mutta myös kuntien ja yksityisen sektorin toi-
mijoiden osaamista syrjinnän ehkäisyssä ja siihen puuttumisessa on vahvistettava sekä hyviä toimintamal-
leja levitettävä. Syrjinnän ja kiusaamisen ehkäisyyn ja kitkemiseen harrastamisessa olisi tarpeen laaja-alai-
nen toimenpideohjelma sisältäen esimerkiksi valmentaja- ja toimihenkilökoulutukset.   

Nuorella on mahdollisuus mieluisaan harrastukseen 
Tutkimusten perusteella valtaosalla nuorista on vähintään yksi harrastus10. VANUPOssa nuorten harrastami-
sen tukemiseksi toteutetaan monipuolisesti erilaisia toimenpiteitä, kuten harrastusmahdollisuuksien lisää-
minen koulupäivän yhteyteen sekä valtakunnallinen Valtti-toimintamalliin perustuva ohjelma.  

Valtion liikuntaneuvosto pitää esitettyjä valtakunnallisia toimenpiteitä kannatettavina. Esimerkiksi Valtti-
toimintamalli, jossa kohteena ovat erilaiset tukea tarvitsevat nuoret, on perusteltu ja toimivaksi todennettu 
toimenpide. Selvityksen mukaan tähänastisilla toimenpiteillä ei ole kyetty turvaamaan erityisesti niiden las-
ten ja nuorten osallistumista, jotka tarvitsevat eniten tukea harrastustoimintaan11. Organisoidun harrasta-
misen lisäksi on tärkeää löytää keinoja myös nuorten omatoimisen harrastamisen tukemiseen. Tutkimusten 
mukaan esimerkiksi iän myötä liikutaan entistä enemmän yksin ja omatoimisesti ohjatun harrastamisen si-
jaan12. 

VANUPOn tarkoituksena on ”sovittaa yhteen nuorten kasvu- ja elinolojen kannalta keskeisten ministeriöi-
den toimenpiteet”. Lisäksi tavoitteena on, että ”VANUPOn avulla tehostetaan nuorten kasvu- ja elinolojen 
parantamiseen käytettävien, eri toimialoilla olevien voimavarojen tuloksellista käyttöä”.  
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Valtion liikuntaneuvoston mielestä VANUPOssa valtionhallinnon toimenpiteiden yhteensovittaminen ja te-
hostaminen tulisi näkyä vahvemmin. Esimerkiksi valtionhallinnon eri toimialat tukevat vuosittain lasten ja 
nuorten harrastustoimintaa yhteensä 250–300 miljoonalla eurolla. Vuosittaisia avustusmuotoja harrastami-
sen edistämiseen joko suoraan tai välillisesti on yli 20. Yksittäisten rahoituspäätösten määrä on useissa tu-
hansissa. Rahoitusinstrumenteissa on jonkin verran päällekkäisyyttä. Lasten ja nuorten harrastustoiminnan 
tukemiseen kohdennetut resurssit valuvat hallinnolliseen työhön sen sijaan, että resursseja hyödynnettäi-
siin vahvemmin ohjaukseen ja hyvien käytäntöjen jalostamiseen sekä levittämiseen. Nuorten harrastamisen  

avustusmuotoja ja erilaisia toimenpiteitä tulisikin koota vaikuttavimmiksi kokonaisuuksiksi sen sijaan, että 
lisätään uusia avustusmuotoja ja ohjelmia.13  

Moniammatillista yhteistyötä ja erityisesti nuorisotyötä vahvistetaan perusopetuksessa ja ammatillisessa 
koulutuksessa 
Moniammatillinen yhteistyö kouluissa ja oppilaitoksissa on ensiarvoisen tärkeää nuorten kokonaisvaltaisen 
terveyden ja hyvinvoinnin huomioimiseksi.   

Valtion liikuntaneuvosto esittää VANUPOn moniammatillisen yhteistyön vahvistamisen toimenpiteisiin li-
sättäväksi valtakunnalliset Move!-mittaukset14, joiden moniammatillista hyödyntämistä tulisi kehittää. 
Move!-mittaukset toteutetaan peruskouluissa osana liikunnanopetusta 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille. Mit-
taustuloksia hyödynnetään osana oppilaishuoltoa sekä kyseisten vuosiluokkien laajoissa terveystarkastuk-
sissa. Moniammatillisen yhteistyön vahvistamisessa on kouluissa edelleen kehitettävää, jotta vuoropuhelu 
opetushenkilöstön ja kouluterveydenhuollon välillä toimii sujuvasti. Parhaimmillaan Move!-mittausten 
avulla päästää keskustelemaan lasten ja nuorten fyysisestä toimintakyvyn yhteydestä arjessa jaksamiseen ja 
oppimiseen. Tavoitteena on tunnistaa fyysiseen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja vahvistamiseen tukea tar-
vitsevat lapset ja nuoret sekä tarjota heille sopivia tukipalveluita yhteistyössä kunnan opetus-, sosiaali- ja 
terveys- sekä liikuntasektorien kesken.  

 
VANUPO 2020-2023 luonnos osa 2: Suomen tavoitteet nuorisoalan kansainväliselle ja eurooppalaiselle 
yhteistyölle 
Liikuntaneuvosto pitää nuorisoalan kansainväliselle ja eurooppalaiselle yhteistyölle asetettuja tavoitteita 
kannatettavina. Liikuntaneuvosto esittää kappaleeseen otsikolla ”Edistetään nuorten mahdollisuuksia osal-
listua heitä koskevaan päätöksentekoon eri alueilla” lisättäväksi seuraava ilmaisu: Suomi edistää nuorten 
mahdollisuuksia osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon laajasti eri yhteiskunnan osa-alueilla, mukaan 
lukien koulutus- ja työllisyyspolitiikka, ilmastonmuutoksen torjunta, henkilökohtainen turvallisuus ja koske-
mattomuus sekä harrastusmahdollisuudet. Nuorten harrastukset täydentävät koulussa opittavia tietoja ja 
taitoja. Harrastamisella voidaan tukea nuorten yhteisöllisyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä15.  

 
VANUPO 2020-2023 luonnos osa 3: Painopisteet nuorisoalan valtakunnallisten osaamiskeskusten valti-
onapukelpoisuuden hyväksymiselle  
Valtakunnallisella nuorisoalan osaamiskeskukset kehittävät ja edistävät nuorisoalan osaamista, asiantunti-
juutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti. Nuorisolain tavoitteina on muun muassa harrastustoiminnan 
kehittäminen ja tavoitteen toteuttamisessa yhtenä lähtökohtana ovat terveet elämäntavat. Riittävä liikunta 
ja uni sekä terveellinen ravinto ovat keskeinen osa nuorten terveitä elämäntapoja. Tutkimukset antavat viit-
teitä siitä, että liikunnan harrastaminen korreloi positiivisesti terveydenlukutaitoon nuorten keskuudessa16, 
joten liikunnan edistäminen on yksi keino edistää myös laajemmin nuorten terveitä elämäntapoja.  

Yleisesti nuorten hyvinvointi on parantunut Suomessa 2000-luvulla. Suurin osa nuorista voi hyvin, mutta 
haasteitakin löytyy edelleen ja etenkin nuorten terveyserot ovat huomattavia17. Lähes viidennes nuorista 
miehistä ja naisista on lihavia (painoindeksi 30 kg/m2 tai enemmän)18. Nuorten lihavuus on kolminker- 
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taistunut kolmessa viime vuosikymmenessä19. Noin 20–25 prosenttia nuorista kärsii jostain mielentervey-
den häiriöstä20. Yksi keino nuorten lihavuuden ehkäisyyn ja mielenterveyden tukemiseen on vahvistaa nuor-
ten osallistumista liikuntaan ja muihin vapaa-ajan harrastuksiin. Nuorisotyö voi olla yksi hyvä keino tavoit-
taa etenkin niitä vähän liikkuvia nuoria, joita liikuntasektori ei tavoita. 
 
Osaamiskeskustoiminnalle on määritelty VANUPOssa kuusi painopistealuetta, kuten kuntien sekä kouluissa 
ja oppilaitoksissa tapahtuvan nuorisotyön kehittäminen. Kunnista noin 74 % toteuttaa liikunnallista nuoriso-
työtä (2018)21. Koulu- ja opiskelupäivän yhteydessä tapahtuvaa liikunta on erityisen merkityksellistä kaik-
kein vähiten liikkuville nuorille ja yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien edistämisessä. 
 
Liikuntaneuvosto esittää, että etenkin kuntien sekä kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvan nuorisotyön ke-
hittämisessä tulisi huomioida entistä voimakkaammin nuorten liikkumisen ja liikunnan harrastamisen edis-
täminen. Esimerkiksi kuntien liikunnallisen nuorisotyön menetelmiä ja osaamista tulee kehittää niin, että 
niissä huomioidaan entistä paremmin erityistä tukea tarvitsevat ja vähän liikkuvat nuoret. Nuorten liikkumi-
sen ja liikunnan edistäminen tulisi huomioida myös läpileikkaavasti kaikissa osaamiskeskusten painopis-
teissä. 
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Valtion liikuntaneuvoston liikuntalaissa (390/2015) määriteltynä tehtävänä on käsitellä liikunnan kannalta laaja-
kantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita ja erityisesti arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia 
liikunnan alueella, tehdä aloitteita ja esityksiä liikunnan kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja toimialansa liikun-
tamäärärahojen käytöstä 
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