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TIIVISTELMÄ

Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa kestävän kehityksen edistämisestä valtion liikuntaa ja urheilua 
koskevissa toimenpiteissä ja siitä, miten Agenda2030:n toimeenpano on toteutunut opetus- ja kulttuuri-
ministeriön (OKM) liikunnan hallinnonalalla. Arviointi kattoi kestävän kehityksen ekologisen, sosiaalisen 
ja taloudellisen ulottuvuuden. 

Arvioinnissa käytiin läpi keskeiset kestävän kehityksen sitoumukset ja arvioitiin niiden merkitystä sekä 
niistä nousevia teemoja, tavoitteita ja vaatimuksia opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntahallinnon kan-
nalta. Tämän jälkeen arvioinnissa tarkasteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauskeinoja sekä niiden 
taustalla olevia prosesseja kestävän kehityksen näkökulmasta ja arvioitiin toimenpiteiden vaikutuksia ja 
vaikuttavuutta. Lisäksi tunnistettiin hyviä kestävän kehityksen edistämisen käytäntöjä muilta hallinnona-
loilta. 

Arviointi osoitti, että hallitusohjelma ja kansallinen Agenda2030 -toimeenpanosuunnitelma antavat vah-
van pohjan taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen edistämiselle liikuntasektorilla. 
Hallitusohjelman läpileikkaavat ilmasto- ja ympäristötavoitteet eivät vielä näy vahvasti opetus- ja kulttuu-
riministeriön hallinnonalan strategiassa, jonka keskiössä  on ollut sosiaalisen kestävyyden edistäminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä ja liikunnan vastuualueella sitoutuminen kestävän kehityksen edistämi-
seen on vahvaa, mutta aihepiirin jäsentymättömyys vaikeuttaa kokonaisuuden systemaattista haltuunot-
toa ja jättää toimenpiteisiin katvealueita. Esimerkiksi liikunnan resurssiohjauksessa kestävä kehitys ja sen 
osa-alueet ovat vaihtelevin tavoin mukana. Valtaosa avustuksista sisältää kuitenkin johonkin kestävän ke-
hityksen osa-alueeseen liittyviä tavoitteita tai kriteerejä. Lajiliittojen ja seurojen informaatio-ohjauksessa 
korostuu Olympiakomitean rooli, kun taas aluehallintovirastot vastaavat ohjauksesta kuntien suuntaan.

Arviointi näytti, että liikuntasektorin toimijoiden lähtökohdat vaihtelevat, ja kestävä kehitys menee 
eteenpäin monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. OKM:n ohjauskeinot ovat tärkeitä, joskaan eivät ainoita 
kestävän kehityksen edistämisen ajureita.  Sosiaalinen kestävyys, erityisesti tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
ovat painottuneet  OKM:n ohjauksessa. Ohjauksella on myös ollut vaikutusta tasa-arvon ja yhdenvertai-
suuden edistymiseen liikuntasektorin toimijoiden keskuudessa, ja esimerkiksi lähes kaikilla lajiliitoilla on 
käytössään tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Sen sijaan ilmastonmuutoksen hillintä tai muut 
ympäristönäkökulmat eivät vielä nouse läpileikkaavasti esiin OKM:n liikunnan ohjauskeinoissa.

Arvioinnissa suositeltiin muun muassa, että kestävän kehityksen kokonaisuus tulee jäsentää paremmin ja 
että kestävä kehitys tulee viedä läpileikkaavasti opetus- ja kulttuuriministeriön resurssiohjauksen kritee-
reihin sekä käynnistää kohdennettuja hakuja ympäristöteemassa.
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SAMMANDRAG

Syftet med utvärderingen var att producera kunskap om hur statens åtgärder inom motion och idrott 
främjar hållbar utveckling och hur genomförandet av Agenda2030 har framskridit inom idrottsväsendets 
förvaltningsområde vid undervisnings- och kulturministeriet. Utvärderingen omfattade de ekologiska, 
sociala och ekonomiska dimensionerna inom hållbar utveckling.  

Vid utvärderingen kartlade man de centrala åtagandena för hållbar utveckling och bedömde deras 
betydelse och de teman, mål och krav som de kan innebära med tanke på undervisnings- och 
kulturministeriets idrottsväsende. Sedan granskade man undervisnings- och kulturministeriets 
styrningsinstrument och hur de bakomliggande processerna påverkar den hållbara utvecklingen 
samt bedömde åtgärdernas konsekvenser och resultat. Vid utvärderingen granskade man också vilka 
förfaranden för främjande av hållbar utveckling som fungerar bra inom övriga förvaltningsområden.  

Enligt resultaten av utvärderingen ger den nationella planen för genomförandet av Agenda2030 
en stark grund för främjandet av ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet inom idrottssektorn. 
De sektorsövergripande klimat- och miljömålen i regeringsprogrammet syns ännu inte så mycket i 
undervisnings- och kulturministeriets strategi för förvaltningsområdet, eftersom fokus har varit på 
främjandet av den sociala hållbarheten. 

Inom undervisnings- och kulturministeriet och ansvarsområdet för idrott är engagemanget för att 
främja hållbar utveckling starkt, men det ostrukturerade ämnesområdet försvårar den systematiska 
hanteringen av helheten och skapar luckor i verksamheten. Hur hållbar utveckling och dess delområden 
beaktas till exempel vid styrningen av resurserna för idrott varierar mycket. Största delen av understöden 
innefattar dock mål och kriterier när det gäller något av delområdena inom hållbar utveckling. I 
grenförbundens och föreningarnas informationsstyrning ligger fokus på Olympiska kommitténs roll, 
medan regionförvaltningsverken ansvarar för kommunstyrningen.  

Utvärderingen visar att aktörerna inom idrottssektorn har olika utgångslägen och att den hållbara 
utvecklingen framskrider tack vare synergierna mellan många olika faktorer. Undervisnings- och 
kulturministeriets styrningsinstrument är viktiga, men inte de enda drivkrafterna bakom främjandet 
av hållbar utveckling. Inom undervisnings- och kulturministeriets styrning har betoningen legat på den 
sociala hållbarheten, och särskilt på jämställdheten och jämlikheten. Styrningen har också påverkat hur 
aktörerna inom idrottssektorn har arbetat för att främja jämställdhet och jämlikhet. Till exempel nästan 
alla grenförbund har planer för jämställdheten och jämlikheten. Att bromsa klimatförändringen eller 
att beakta övriga miljöaspekter är däremot ännu inte med i alla undervisnings- och kulturministeriets 
styrningsinstrument för idrottsväsendet. 

I utvärderingen rekommenderades det bland annat att helheten för hållbar utveckling ska struktureras 
bättre, att hållbar utveckling ska tas med i alla kriterier vid undervisnings- och kulturministeriets 
resursstyrning och att det ska utlysas understöd särskilt till miljöområdet.
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ABSTRACT

The objective of the evaluation was to produce information on how central government measures 
related to sports and physical activity can promote sustainable development and on how the 
implementation of the 2030 Agenda has been effectuated within the Ministry of Education and Culture’s 
administrative branch for sports and physical activity. The evaluation covered the ecological, social and 
economic dimensions of sustainable development. 

The evaluation first examined the key sustainable development commitments and assessed their 
significance and the themes, objectives and requirements arising from them from the perspective of the 
sports administration of the Ministry of Education and Culture. Next, it examined the instruments used 
by the Ministry of Education and Culture to guide and direct, and the underlying processes from the 
perspective of sustainable development, and evaluated the impacts and effectiveness of the measures. 
In addition, good practices for promoting sustainable development in other administrative branches 
were identified. 

The evaluation showed that the Government Programme and the national implementation plan 
for the 2030 Agenda provide a solid basis for promoting economically, ecologically and socially 
sustainable development in the sports and physical activity sector. So far, the cross-cutting climate 
and environmental objectives of the Government Programme have not been strongly reflected in the 
strategy of the administrative branch of the Ministry of Education and Culture, which has focused on 
promoting social sustainability.

The Ministry of Education and Culture and the Division for Sport have a strong commitment to 
promoting sustainable development, but the lack of a structured framework makes it harder to gain a 
systematically comprehensive understanding of the overall picture, leaving gaps in the measures. For 
example, the resource management of sports and physical activity incorporates sustainable development 
and its sub-areas to varying degrees. However, most grants include some objectives or criteria related 
to one of the areas of sustainable development. The Finnish Olympic Committee plays an important 
role when the sports federations and clubs are guided by information, whereas the Regional State 
Administrative Agencies are responsible for guiding the municipalities.

The evaluation showed that those operating in the sports sector work from different premises and 
that it is through a combined impact of numerous factors that sustainable development evolves. The 
instruments used by the Ministry of Education and Culture for guiding and directing are important, albeit 
not the only drivers for promoting sustainable development.  Guidance by the Ministry of Education and 
Culture has emphasised social sustainability and especially equality and non-discrimination. Guidance 
has also had an impact on progress in equality and non-discrimination among those operating in the 
sports sector, with nearly all sports federations now having equality and non-discrimination plans in 
place. Climate change mitigation or other environmental aspects, instead, are not yet incorporated 
in a cross-cutting way in the instruments for guidance in sports and physical used by the Ministry of 
Education and Culture.

The evaluation recommended adopting a better structure for sustainable development as a whole and 
incorporating sustainable development into the Ministry of Education and Culture’s criteria for resource 
guidance and launching targeted application rounds under the environmental theme, among other 
things.
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Valtion liikuntaneuvoston alkusanat

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman (2019) ”Osallistava ja osaava Suomi” lähtökohtana on luoda 
Suomesta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen yhteiskunta vuoteen 2030 men-
nessä. Hallitusohjelman mukaan Suomi kantaa globaalia vastuuta sekä toimii aktiivisesti ja edelläkävijänä 
Agenda2030 -tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiassa 2030 lupaudutaan vahvistamaan kansainvälistä vaikuttavuut-
ta ja globaalia vastuuta sekä sitoutumaan kestävään kehitykseen. Ministeriö on lupautunut tekemässään 
kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa ottamaan huomioon kestävän kehityksen tavoitteet ja 
periaatteet toiminnassaan sekä alaistensa virastojen ja laitosten ohjauksessa. Ministeriö kannustaa hal-
linnonalansa toimijoita aktiivisesti edistämään ja toimeenpanemaan kestävän kehityksen tavoitteita. 

Ilmastonmuutoksen torjunta ja valtion sitoumukset kestävän kehityksen edistämiseen edellyttävät 
yhteiskunnan kaikkien toimialojen mukanaoloa. Myös liikuntatoimialalla on huomioitava kestävä kehitys 
systemaattisesti ja läpileikkaavasti kaikissa toiminnoissa. 

Liikuntalain tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat muun muassa tasa-arvo, yhdenvertaisuus, 
ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriö perusti 2019–2023 valtion 
liikuntaneuvoston alaisuuteen toimikaudelle 2019–2023 yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja kestävän ke-
hityksen jaoston. Jaosto jatkaa edellisellä toimikaudella perustetun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston 
työtä laajentaen näkökulmaa kaikkiin kestävän kehityksen kysymyksiin. Tavoitteena on, että kestävän ke-
hityksen kysymykset integroituvat vahvemmin osaksi niin liikuntaneuvoston työtä kuin yleistä liikuntapo-
liittista keskustelua ja liikunnan edistämistyötä. Kestävän kehityksen edistäminen edellyttää tietopohjaa 
ja tilannekuvaa kestävän kehityksen huomioimisesta valtion liikkumista, liikuntaa ja urheilua edistävissä 
toimenpiteissä.

Valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on arvioida koko valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia 
liikunnan alueella. Liikuntaneuvosto laati toimikaudelle 2019–2023 arviointisuunnitelman, jossa yhdeksi 
arvioitavaksi kohteeksi valittiin kestävä kehitys valtion liikuntaa ja urheilua edistävissä toimenpiteissä. 
Arvioinnit tuottavat myös tietoa valtion liikuntaneuvoston toimikauden 2019–2023 kokonaisarviointia 
varten. Tätä aiemmin kestävän kehityksen huomioimisesta osana valtionhallinnon liikkumisen, liikunnan 
ja urheilun edistämistä ei ole tuotettu arviointitietoa. Liikuntaneuvosto valitsi arvioinnin toteuttajaksi 
kilpailutuksella 4FRONT Oy:n.

Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa kokonaiskuva kestävän kehityksen edistämisestä valtion liikuntaa ja 
urheilua edistävissä toimenpiteissä. Arvioinnissa selvitettiin muun muassa valtion kestävän kehityksen 
sitoumusten kytkeytyminen valtion liikuntahallinnon toimenpiteisiin sekä selvitettiin opetus- ja kult-
tuuriministeriön kestävän kehityksen toimenpiteet osana opetus- ja kulttuuriministeriön liikkumisen, 
liikunnan ja urheilun edistämisen toimenpiteitä (normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus). Lisäksi arvioitiin 
toimenpiteiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta sekä luotiin katsaus muiden ministeriöiden hyviin käytän-
töihin. Arviointi luo hyvän pohjan kestävän kehityksen entistä parempaan huomioimiseen ja seurantaan 
osana kaikkia valtion liikuntaa ja urheilua edistäviä toimenpiteitä.

Valtion liikuntaneuvosto kiittää arvioinnin toteuttanutta 4FRONT Oy:ta arvioinnin perusteellisesta ja 
laadukkaasta toteuttamisesta.

Valtion liikuntaneuvosto

 
Paavo Arhinmäki 
puheenjohtaja 
valtion liikuntaneuvosto

 
Hanna Huumonen 
puheenjohtaja; yhdenvertaisuuden, 
tasa-arvon ja kestävän kehityksen 
jaosto 
valtion liikuntaneuvosto

 
Minttu Korsberg 
pääsihteeri 
valtion liikuntaneuvosto
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1 Johdanto
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1 Johdanto
1.1 Tausta

Valtion liikuntaneuvoston (VLN) tehtävänä on arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia 
liikunnan alueella. Liikuntaneuvoston arviointitoiminnan tehtävänä on tiedon tuottaminen liikuntapoliit-
tisen valmistelun ja päätöksenteon tueksi. Arviointitoiminnan tarkoituksena on toiminnan kehittäminen 
ja toimenpiteiden vaikuttavuuden parantaminen. Arviointitietoa tuotetaan arvioitavalle toimijalle ja 
toiminnalle, toimintaa ohjaaville tahoille sekä muille alan toimijoille.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallinnonalan kestävän kehityksen linjauksen mukaan ministeriö 
tekee toimialakohtaisia selvityksiä Agenda2030-tavoitteiden ja kestävän kehityksen edistämisestä sekä 
seuraa ja arvioi tavoitteiden toteutumista niin sektorikohtaisesti kuin yhteisesti koko hallinnonalalla. 
Liikuntaneuvoston arviointisuunnitelmassa toimikaudella 2019–2023 yhdeksi arvioitavaksi kohteeksi on 
valittu kestävä kehitys valtion liikuntaa ja urheilua edistävissä toimenpiteissä.

Yleisemmin käytetyn määritelmän mukaan kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken 
tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Määritelmän esitti 
ensimmäistä kertaa YK:n Brundtlandin komissio vuonna 1987. Kestävä kehitys pitää sisällään ekologisen, 
sosiaalisen ja taloudellisen ulottuvuuden, jolloin päätöksenteossa ja toiminnassa kaikki on huomioitava 
tasapuolisesti.

Agenda2030 ja siihen sisältyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, 
SDG:t) tarkentavat globaalin kestävän kehityksen saavuttamista. Agenda2030:n tarkoituksena on edistää 
ihmisten hyvinvointia ja suojella ympäristöä kaikkialla maailmassa. YK:n jäsenvaltiot pääsivät sopuun 
tavoitteista vuonna 2015 ja ne on päätetty saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Päävastuu tavoitteiden to-
teutumisesta on valtioilla, mutta ilman yksityisen ja kolmannen sektorin sekä jokaisen yksilön panostuk-
sia työ ei onnistu. Tavoitteita on yhteensä 17 ja ne jakautuvat 169 alatavoitteeseen. Tavoitteet kattavat 
muun muassa köyhyyden vähentämisen, koulutuksen, terveyden ja hyvinvoinnin, ilmastotoimet sekä 
luonnon monimuotoisuuden. Tavoitteet ovat kuitenkin kiinteästi nivoutuneet yhteen. 

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman (2019) ”Osallistava ja osaava Suomi” lähtökohtana on luoda 
Suomesta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen yhteiskunta vuoteen 2030 men-
nessä. Hallitusohjelman mukaan Suomi kantaa globaalia vastuuta sekä toimii aktiivisesti ja edelläkävijänä 
Agenda2030 -tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuonna 2020 Suomessa oli saavutettu lähes puolet kestävän 
kehityksen globaalin toimenpideohjelman Agenda2030 alatavoitteista. Vastaavasti lisätoimenpiteitä olisi 
syytä kohdistaa erityisesti 44:lle alatavoitteelle, joita ei vielä ole saavutettu sekä 11:lle jo saavutetulle 
alatavoitteelle, joihin kohdistuu uusia haasteita. Ko. lisätoimenpiteitä vaativien alatavoitteiden isoon 
joukkoon sisältyy monenlaisia tavoitteita muun muassa sukupuolten ja erityisryhmien eriarvoisuuden 
poistamisesta (4.5) resurssitehokuuden parantamiseen (8.4).1 YK on tunnistanut urheilulla olevan merkit-
tävä rooli suvaitsevaisuuden ja arvostuksen edistäjänä ja kaikkien huomioimisessa (leave no-one behind 
-periaate), jolloin liikuntapolitiikan keinoin voidaan myötävaikuttaa laajasti Agenda2030 -tavoitteiden 
edistämiseen.2 

Tähän mennessä kestävän kehityksen huomioimisesta osana valtionhallinnon liikkumisen, liikunnan ja ur-
heilun edistämistä ei ole koottua tietoa. Kuntien ja järjestöjen ympäristövastuuta on kuitenkin kartoitettu 
valtion liikuntaneuvoston toimeksiannosta vuonna 2013.

1 Halonen, M., Sepponen, S., Suominen, F., Moisio, M. & Hjelt, M. Gaia Conculting Oy (2020). Esiselvitys kansallisen Agenda2030 
-tiekartan laadinnasta. https://kestavakehitys.fi/documents/2167391/2186383/Esiselvitys+kansallisen+Agenda2030+-
tiekartan+laadinnasta+12-2020.pdf/0291b731-ab70-ec02-00ad-d5000b0c988c/Esiselvitys+kansallisen+Agenda2030+-
tiekartan+laadinnasta+12-2020.pdf?t=1608547473707 

2 United Nations. United Nations Office on Sport for Development and Peace. Sport and the Sustainable Development Goals. 
https://www.un.org/sport/sites/www.un.org.sport/files/ckfiles/files/Sport_for_SDGs_finalversion9.pdf 

https://kestavakehitys.fi/documents/2167391/2186383/Esiselvitys+kansallisen+Agenda2030+-tiekartan+laadinnasta+12-2020.pdf/0291b731-ab70-ec02-00ad-d5000b0c988c/Esiselvitys+kansallisen+Agenda2030+-tiekartan+laadinnasta+12-2020.pdf?t=1608547473707
https://kestavakehitys.fi/documents/2167391/2186383/Esiselvitys+kansallisen+Agenda2030+-tiekartan+laadinnasta+12-2020.pdf/0291b731-ab70-ec02-00ad-d5000b0c988c/Esiselvitys+kansallisen+Agenda2030+-tiekartan+laadinnasta+12-2020.pdf?t=1608547473707
https://kestavakehitys.fi/documents/2167391/2186383/Esiselvitys+kansallisen+Agenda2030+-tiekartan+laadinnasta+12-2020.pdf/0291b731-ab70-ec02-00ad-d5000b0c988c/Esiselvitys+kansallisen+Agenda2030+-tiekartan+laadinnasta+12-2020.pdf?t=1608547473707
https://www.un.org/sport/sites/www.un.org.sport/files/ckfiles/files/Sport_for_SDGs_finalversion9.pdf
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1.2 Tavoitteet ja arviointikysymykset

Valtion liikuntaneuvosto valitsi julkisen kilpailutuksen perusteella 4FRONT Oy:n toteuttamaan kestävän 
kehityksen arvioinnin ajanjaksolla kesä-joulukuu 2021. Arvioinnin toteuttamisesta ovat vastanneet Ulla 
Roiha, Anne-Mari Järvelin ja Katri Haila. Tämä raportti on arvioinnin lopputuotos. Arvioinnille asetettiin 
ohjausryhmä, joka koottiin valtion liikuntaneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointijaoston sekä 
yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja kestävän kehityksen jaoston jäsenistä. Ohjausryhmän puheenjohtajana 
toimi Hanna Huumonen ja jäseninä Hannu Itkonen, Sakari Karjalainen, Karoliina Ketola, Sara Saramäki ja 
Arja Uusitalo sekä asiantuntijajäseninä Minttu Korsberg, Toni Piispanen ja Saku Rikala valtion liikuntaneu-
vostosta. 

Toimeksiannon tavoitteena oli tuottaa arviointi kestävän kehityksen edistämisestä valtion liikkumista, 
liikuntaa ja urheilua koskevissa toimenpiteissä ja saada tietoa siitä, miten Agenda2030:n toimeenpano 
on toteutunut opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan hallinnonalalla.

Arvioinnin lähtökohtia olivat erityisesti Suomen kestävän kehityksen sitoumukset sekä lait ja muut sää-
dökset. Arvioinnissa huomiotiin kaikki kestävän kehityksen osa-alueet (ekologinen, sosio-kulttuurinen ja 
taloudellinen vastuu).

Toimeksiannossa:

• Selvitettiin valtion kestävän kehityksen sitoumukset ja miten ne koskettavat valtion liikuntahallin-
non toimenpiteitä (esim. päästötavoitteet sekä energiatehokkuus- ja esteettömyysvaatimukset 
liikuntapaikkarakentamisessa).

• Selvitettiin, miten opetus- ja kulttuuriministeriö edistää kestävää kehitystä osana liikkumisen, 
liikunnan ja urheilun edistämisen toimenpiteitä (normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus) sekä ar-
vioitiin toimenpiteiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta (esimerkiksi kestävän kehityksen vaatimusten 
näkyminen osana järjestöjen ja yhdistysten toiminta-, erityis- tai tapahtuma-avustuksia).

• Luotiin katsaus muiden ministeriöiden hyviin käytäntöihin, joiden avulla kestävä kehitys on pystyt-
ty huomioimaan eri ohjauskeinoissa, ja joita voitaisiin hyödyntää liikkumisen, liikunnan ja urheilun 
toimenpiteissä.

• Luotiin suosituksia, miten kestävä kehitys voitaisiin huomioida entistä paremmin valtionhallinnon 
liikkumista, liikuntaa ja urheilua edistävissä toimenpiteissä.

Selvityksen tuloksia voidaan hyödyntää osana opetus- ja kulttuuriministeriön liikkumista, liikuntaa ja 
urheilua edistävien toimenpiteiden (esimerkiksi informaatio- ja resurssiohjaus) kehittämisessä kestävän 
kehityksen vaatimusten näkökulmasta. 

Arviointikysymykset

Arviointitarkastelun kysymykset tarkennettiin yhdessä tilaajan kanssa. Kysymykset on esitetty  
taulukossa 1.
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Taulukko 1. Arviointikysymykset.

Arvioinnin osa-alue Keskeiset kysymykset

Kestävän kehitykset 
sitoumukset

• Mitkä ovat kestävän kehityksen eri osa-alueiden näkökulmasta tärkeimmät kansalliset 
lait ja asetukset?

• Millaisia teemoja, tavoitteita ja vaatimuksia nousee kansallisista kestävän kehityksen 
strategioista ja linjauksista?

• Millaisia teemoja, tavoitteita ja vaatimuksia nousee kansainvälisistä liikkumista, liikun-
taa ja urheilua koskevista strategioista ja periaatteista?

• Miten kestävän kehitys ja sen eri osa-alueet painottuvat hallinnonalan strategioissa?

Kestävää kehitystä 
tukeva johtaminen ja 
prosessit

• Miten kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteet ymmärretään ministeriössä?
• Miten ohjauskeinojen taustalla olevat organisaation käytännöt ja prosessit tukevat 

kestävän kehityksen edistämistä? 
• Miten kestävän kehityksen, kuten esimerkiksi Agenda2030 -tavoitteiden, seuranta on 

organisoitu sektorikohtaisesti? 

Kestävän kehityksen 
huomioiminen oh-
jauskeinoissa

• Miten kestävän kehityksen eri osa-alueet näkyvät informaatio-ohjauksessa?
• Miten kestävän kehityksen eri osa-alueet näkyvät normiohjauksessa?
• Miten kestävän kehityksen eri osa-alueet näkyvät resurssiohjauksessa?

Hyvät käytännöt • Millaisia kestävän kehityksen edistämiseen liittyviä hyviä käytäntöjä, erityisesti oh-
jauskäytäntöjä on tunnistettavissa muista ministeriöistä ja organisaatioista sekä miten 
näitä voidaan hyödyntää OKM:n liikuntahallinnossa?

Tuloksellisuus • Miten kestävän kehityksen toimenpiteiden tuloksia seurataan? 
• Millaisia tuloksia kestävän kehityksen edistämisestä ministeriön normi-, resurssi- ja 

informaatio-ohjauksen toimenpiteillä on tähän mennessä saavutettu? Missä määrin 
ministeriön toimenpiteet ovat lisänneet keskeisten sidosryhmien ymmärrystä ja osaa-
mista kestävän kehityksen kysymyksistä ja ohjanneet toimenpiteiden tai raportoinnin 
kehitystä?

• Millaisia eroja tuloksissa on kestävän kehityksen eri osa-alueiden (ympäristö, taloudel-
linen, sosiaalinen) välillä?

Vaikuttavuus • Miten Agenda2030:n tavoitteet ovat toteutuneet (tai toteutumassa) hallinnonalalla? 
• Onko liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistäminen ollut ympäristöllisesti, taloudel-

lisesti ja sosiaalisesti aiempaa kestävämpää? Onko liikkumisen, liikunnan ja urheilun 
edistäminen ollut kestävyyden eri osa-alueet yhteen sovittavaa sekä läpileikkaavaa?

• Millaisia vaikutuksia kestävän kehityksen huomioimisella liikkumisen, liikunnan ja 
urheilun edistämisen normi-, resurssi- ja informaatio-ohjauksen toimenpiteissä on 
syntynyt? 

• Mitkä tekijät ovat estäneet tai edistäneet kestävään kehitykseen liittyvien tavoitteiden 
ja vaatimusten saavuttamista?

• Kuinka vaikuttavuutta voitaisiin edelleen vahvistaa?

1.3 Määritelmät ja rajaukset

Tässä arvioinnissa kestävä kehitys määriteltiin kehitykseksi, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet vie-
mättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Kestävä kehitys pitää sisällään 
ekologisen, sosiaalisen (tai sosio-kulttuurisen) sekä taloudellisen ulottuvuuden, ja päätöksenteossa ja 
toiminnassa kaikki nämä ulottuvuudet on huomioitava tasapuolisesti.

Kestävän kehityksen rinnalla liikuntasektorin toimijoiden keskuudessa käytetään käsitteitä vastuullisuus 
tai yhteiskuntavastuu. Nämä on määritelty organisaatioiden vastuuksi toimintansa yhteiskunnallisista 
vaikutuksista3, missä tavoitteena on toisaalta tunnistaa ja minimoida toiminnan haitalliset vaikutukset 
ympäristöön ja yhteiskuntaan sekä samalla maksimoida toiminnan lisäarvo. Vaikka käytännössä vas-
tuullisuus ja kestävän kehitys nähdään usein toistensa synonyymeina, voidaan kestävää kehitystä pitää 
myös tavoitteena, johon vastuullisuudella pyritään. Olennaista on, että sekä kestävässä kehityksessä 
että vastuullisuudessa kokonaisuus koostuu samoista kolmesta osa-alueesta (ekologinen, taloudellinen, 
sosiaalinen).

3 Ks. esim. Euroopan komissio (2011) Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle. Yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva uudistettu EU:n strategia vuosiksi 2011–
2014 /KOM/2011/0681 lopullinen.
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Arvioinnissa keskityttiin erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntahallintoon (liikunnan vas-
tuualue) ja kestävän kehityksen edistämiseen osana opetus- ja kulttuuriministeriön normi-, resurssi- ja 
informaatio-ohjausta. Tämän rajauksen myötä arviointi tarkasteli pääosin organisoitunutta liikuntasekto-
ria. Monet muut kestävään kehitykseen ja liikkumiseen liittyvät valtionhallinnon toimet (kuten kävelyn 
ja pyöräilyn edistäminen tai luonnon virkistyskäyttö) tai liikunta-alan yritysten toiminta jäivät tämän 
arvioinnin ulkopuolelle.

Osana arviointia käytiin läpi keskeiset kansalliset liikuntaa ja kestävää kehitystä käsittelevät tutkimukset 
ja selvitykset. Kansainväliseen tutkimukseen sen sijaan ei paneuduttu ja on mahdollista, että laajempi 
kansainvälisen tutkimuksen kattava kirjallisuuskatsaus olisi tuonut esiin täydentäviä näkökulmia liikunta-
sektorin kestävään kehitykseen. Myös hyviä käytäntöjä tarkasteltiin ainoastaan kansallisella tasolla.

Arviointi käsitteli kestävää kehitystä kokonaisuutena ja sen tavoitteena oli tunnistaa opetus- ja kulttuu-
riministeriön liikuntahallinnon kannalta merkittäviä kestävän kehityksen teemoja, vaatimuksia ja tavoit-
teita, sekä arvioida niiden edistämistä osana opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauskeinoja ja tehtyjen 
toimenpiteiden vaikutuksia alan toimijoihin. Koska kokonaisuus on hyvin laaja, ei arvioinnissa syvennytty 
yksittäisiin osa-alueisiin vaan luotiin pikemminkin kokonaiskuva kestävän kehityksen edistämisestä. Jat-
kossa on tärkeää seurata sekä kokonaisuutta että pyrkiä tarkentamaan toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia 
kestävän kehityksen eri ulottuvuuksissa.

1.4 Lähestymistapa

Arvioinnissa on sovellettu kuviossa 1 esiintyvää vaikuttavuusarvioinnin viitekehystä. Se kuvastaa sitä, 
miten vaikuttavuus syntyy ja miten erilaiset tekijät siihen osaltaan vaikuttavat. 

Vaikuttavuus

Ilmastonmuutoksen
hillintä, luonnon

monimuotoisuuden 
säilyttäminen, 
eriarvoisuuden
vähentäminen

Yhteiskunnalliset
haasteet

Kestävän
kehityksen

sitoumukset

Liikunnan,
liikkumisen ja
urheilun
toimenpiteet

Arvioin�-
ulo�uvuudet

Liikunta-alan toimijoiden
toimenpiteet kestävän

kehityksen eri osa-alueilla

OKM:n normi-, resurssi- ja
informaatio-ohjauksen

käytännöt ja niiden
taustalla olevat prosessit

Kestävän
kehityksen

vaatimukset
liikunta-alan
avustuksissa,
informaatio-

ohjausTavoi�eet Panokset Toiminta Tuotokset

Tulokset

Vaikutukset

Tarpeet

Relevanssi
Tehokkuus

Lähde: 4FRONT. Soveltaen: European Commission (1997).
Evaluating EU Expediture Programmes. A Guide.

Kestävän kehityksen eri
osa-alueiden 

toteutuminen liikunta-alalla
ja SDG-tavoitteiden

saavuttaminen

Kuvio 1. Arvioinnin viitekehys.

Lisäksi arvioinnille laadittiin kuviossa 2 oleva eri osa-alueiden tarkastelua ohjaava ja kestävän kehityksen 
toteutumista kuvaava viitekehys. Kuvio havainnollistaa polkua sitoumuksista opetus- ja kulttuuriminis-
teriön ohjauskeinoihin ja niiden taustalla oleviin prosesseihin, ohjauskeinojen vaikutusta ministeriön 
ohjauksen piirissä oleviin toimijoihin ja sitä kautta liikkumisen, liikunnan ja urheilun toimenpiteisiin ja 
kestävän kehityksen eri osa-alueisiin.
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Hallinnonalan sitoutuminen kestävään kehitykseen, strategiat ja tavoi�eet

Kansainväliset säädökset, kansainväliset sitoumukset, poli�ikkalinjaukset

ResurssiohjausInformaa�o-ohjausNormiohjaus

Integroin� ja prosessit
Resursoin�

Sisäinen koordinaa�o

Muut sidosryhmätKun�en liikuntatoimetKoulutuskeskuksetLiikunta- ja urheilujärjestöt

Olympiakomitea Aluehallintovirastot

Sosiaalinen kestävyys Taloudellinen kestävyys Ekologinen kestävyys

Huippu-urheilu Liikunta ja urheilu Liikkuminen

Kuvio 2. Arvioinnissa tarkasteltavat osa-alueet.

1.5 Menetelmät ja aineistot

Arvioinnin aluksi toteutettiin dokumenttianalyysi kestävän kehityksen sitoumuksista. Ensimmäisessä 
vaiheessa kartoitettiin erilaiset sitoumukset, joissa linjataan tai joista tunnistettiin linkki kestävään kehi-
tykseen. Erilaisia sitoumuksia tunnistettiin yhteensä noin 80 kappaletta. Sitoumukset luokiteltiin niiden 
tarkastelufokuksen mukaan neljään ryhmään: 1) kestävän kehityksen sitoumukset, 2) liikuntaa ja urheilua 
koskevat sitoumukset, 3) kestävää kehitystä liikunnassa ja urheilussa linjaavat sitoumukset, sekä 4) muut, 
’laajat’, sitoumukset. Näiden lisäksi luokittelussa huomioitiin sitoumuksen tyyppi (laki/asetus, kansain-
välinen strategia tai toimintaperiaate, kansallinen strategia, hallinnonalan strategia tai toimintaperiaate) 
sekä teema (sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen ja läpileikkaava). Pitkästä listasta tarkempaan tar-
kasteluun valikoitui noin 30 sitoumusta. Näistä sitoumuksista toteutettiin tarkempi sisällöllinen analyysi 
liikuntaa koskevien kestävään kehitykseen liittyvien tavoitteiden ja vaatimusten tarkentamiseksi.

Seuraavassa vaiheessa analysoitiin liikuntahallinnon ohjaustoimet kestävän kehityksen näkökulmasta ja 
arvioitiin toimenpiteiden vaikutuksia. Dokumenttianalyysissa tarkasteltiin avustuksia ja niiden kuvauk-
sia, tavoitteita ja ehtoja, tavoiteohjausasiakirjoja sekä informaatio-ohjauksen osalta muita ministeriön 
ja informaatio-ohjausta toteuttavan Olympiakomitean aineistoja. Lisäksi keskeisistä avustusmuodoista 
tarkastelun alle valikoitui otos rahoituspäätöksistä ja selvityksistä.

Osana arviointia toteutettiin myös kirjallisuuskatsaus, joka kattoi viime vuosina laaditut keskeiset 
kansalliset tutkimukset ja selvitykset kestävän kehityksen eri ulottuvuuksista (taloudellinen, sosiaalinen, 
ekologinen). 

Arvioinnissa toteutettiin yhteensä 27 haastattelua. Haastattelut kattoivat opetus- ja kulttuuriministeriön 
sekä sen liikunnan vastuualueen henkilöstön (yht. 11 kpl), keskeiset sidosryhmät (lajiliitot, palvelujärjes-
töt, aluehallintovirastot ja kunnat, yht. 12 kpl) sekä asiantuntijat ja tutkijat (yht. 4 kpl).

Arvioinnissa tehdyn kyselyn kautta kartoitettiin sidosryhmien kestävän kehityksen edistämisen toimen-
piteiden tilaa ja erityisesti sidosryhmien näkemyksiä ministeriön ohjauskeinoista ja niiden vaikutuk-
sesta. Kyselyn kohderyhmänä olivat kuntien liikuntatoimet, lajiliitot ja palvelujärjestöt, aluejärjestöt, 
koulutuskeskukset sekä tutkimusorganisaatiot. Kyselyn toteutusta kuvataan tarkemmin liitteessä 1. 

Arvioinnissa kartoitettiin julkisista lähteistä löytyvän dokumenttiaineiston kautta muiden ministeri-
öiden hyviä kestävän kehityksen edistämisen käytäntöjä. Tarkastelua laajennettiin kattamaan myös 
kunnat ja kaupungit sekä erilaiset virastot, minkä lisäksi kartoitettiin yksityisen sektorin käytäntöjä, jotka 
olisivat sovellettavissa ministeriössä ja liikunnan alalla. Käytännöistä laadittiin lyhyet kuvaukset doku-
menttiaineistoon pohjautuen.



14

Arvioinnin loppuvaiheessa 12.11.2021 järjestettiin haastatelluille ministeriön edustajille, sidosryhmille 
sekä ohjausryhmän jäsenille suunnattu validointityöpaja. Työpajassa esiteltiin ja keskusteltiin arvioinnin 
keskeisistä tuloksista sekä alustavista johtopäätöksistä ja suosituksista. Johtopäätökset ja suositukset 
viimeisteltiin työpajan keskustelujen pohjalta. Työpajaan osallistui 17 henkilöä.
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2 Kestävän kehityksen sitoumukset
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2 Kestävän kehityksen sitoumukset

2.1 Kestävän kehityksen sitoumusten luokittelu

Erilaisista ja eri tason kestävän kehityksen sitoumuksista noin 30 sitoumusta valikoitui arvioinnissa 
tarkempaan sisällölliseen tarkasteluun. Lisäksi tunnistettiin, että Suomi on valtiona sitoutunut lakien ja 
asetusten taustalla oleviin kansainvälisiin sopimuksiin kuten ihmisoikeuksia, ilmastoa ja biodiversiteettiä 
koskeviin sopimuksiin. Näitä ei kuitenkaan otettu tässä yhteydessä tarkempaan analyysiin. Kansallisel-
la tasolla on myös muita lakeja ja asetuksia, jotka ohjaavat hallinnonalan toimintaa, ja joilla on linkki 
kestävän kehityksen ulottuvuuksiin (esim. nuorisolaki, kotouttamislaki). Näidenkään osalta ei toteutettu 
tarkempaa sisällöllistä analyysia. 

Sitoumukset luokiteltiin menetelmät- ja aineistot -luvussa esitettyjen kategorioiden mukaisesti eri tason 
sitoumuksiin laeista ja asetuksista hallinnonalan toimintaperiaatteisiin. Yhteenveto tarkasteluun valituis-
ta sitoumuksista on kuviossa 3.

Kestävän
kehityksen

teema

Sosiaalinen

Taloudellinen

Ympäristö

Läpileikkaava

Hallinnonalan
strategiat ja
toimintaperiaa�eet

Kansainväliset
strategiat ja
toimintaperiaa�eet

Kansalliset
strategiat

Lait ja asetukset

Kansainväliset
sopimukset

Ta
so

OKM strategia
Liikuntapaikka-
rakentamisen

suunta-asiakirja

OKM tasa-arvo-
yhdenvertaisuus-

suunnitelma

Liikuntapoli�ikan
koordinaa�oelimen

toimintasuunnitelma

OKM kestävän
kehityksen

linjaus

OKM
yhteiskuntasitoumus

EU:n urheilualan
työsuunnitelma

Komission �edonanto:
Urheilun eurooppalaisen

ulo�uvuuden
kehi�äminen

Urheilun
valkoinen kirjaLiikuntakasvatuksen

ja urheilun peruskirja

Val�oneuvoston
selonteko

liikuntapoli�ikasta

Eurooppalainen
urheilun peruskirja

Punta del esten
julistus

YK:n päätöslauselma:
Sports as enabler of

sustainable development
Interna�onal

Declara�on of Human
Rights and Sport

Kazan Ac�on Plan

Liikuntalaki

Val�oneuvoston
asetus liikunnan

edistämisestä

Liikkuminen/liikunta/urheilu Kestävä kehitys ja
liikkuminen/liikunta/urheilu

Kestävyys�ekar�a

Val�oneuvoston
selonteko

Agenda2030:sta
Ilmasto- ja

energiastrategia Hallitusohjelma

Kestävän kehityksen
yhteiskuntasitoumus

Yhdenvertaisuuslaki

Tasa-arvolaki

Maankäy�ö- ja
rakennuslaki

Agenda 2030 ja
SDG-tavoi�eet

Ihmisoikeus-
sopimukset

Ilmasto- ja
ympäristö-
sopimukset

Kestävä kehitys Muu / laaja

Pääasiallinen fokus

Kuvio 3. Keskeisten kestävän kehityksen sitoumusten luokittelu.

2.2 Lait ja asetukset

OKM:n hallinnonalaan vaikuttavat lukuisat kansalliset lait ja asetukset sekä kansainväliset sopimukset ja 
sitoumukset. Liikkumista, liikuntaa ja urheilua edistävien kansallisten toimenpiteiden osalta keskeisimpi-
nä kansallisena oikeusperustana toimivat Liikuntalaki (390/2015)4 ja Valtioneuvoston asetus liikunnan 
edistämisestä (550/2015). Liikuntalain tarkoituksena on edistää kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin 
liittyvää kansalaistoimintaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja ke-
hitystä. Asetuksessa puolestaan säädetään liikuntajärjestöjen avustuksista ja valtionapukelpoisuudesta, 
liikunnan alueellisesta edistämisestä sekä valtion liikuntaneuvostosta. Liikuntalain mukaisesti OKM vastaa 
liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä sekä liikunnan yleisten edel-
lytysten luomisesta valtionhallinnossa. Aluehallintovirastoilla on puolestaan vastuu liikunnan aluehallin-
non tehtävistä, ja niitä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Lisäksi toimintaa hoidetaan yhteistyössä 
kuntien, kansalaisjärjestöjen ja liikuntatoimijoiden kanssa. 

4 Finlex. Liikuntalaki 390/2015. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150390

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150390
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Muita hallinnonalalle keskeisiä lakeja ovat Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009), 
joka muun muassa sisältää säännöksiä kuntien liikuntatoimen valtionosuuksista ja liikuntapaikkaraken-
tamisen valtionavustuksista, Valtionavustuslaki (688/2001), ja liikunnan koulutuskeskusten toimintaan 
liittyvät Laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998) sekä Asetus vapaasta sivistystyöstä (805/1998). Lisäksi 
keskeisiä ovat Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) eli niin kutsuttu tasa-arvolaki, 
sekä Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014). 

Liikuntalaki luo pohjaa kestävän kehityksen edistämiseen. Lain tavoitteisiin sisältyvät muun muassa ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistäminen, eri väestöryhmien mahdollisuuksien edistäminen, eriarvoisuuden 
vähentäminen sekä huippu-urheilun rehellisyyden ja eettisten periaatteiden edistäminen. Lain tavoit-
teiden saavuttamisen lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, 
terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys. Liikuntaa edistävän järjestön 
valtionapukelpoisuuden osalta laissa linjataan, että valtionapukelpoisuutta harkittaessa otetaan huo-
mioon liiton toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä se, miten liitto edistää yh-
denvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä noudattaa liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita ja Suomea sitovia 
kansainvälisiä säännöksiä. Sama koskee myös harkintaa avustuksen määrästä. Kuntien valtionosuuksien 
ja liikuntapaikkarakentamisen avustamisen osalta laissa ei ole vastaavia tarkempia kirjauksia.

Liikunnan koulutuskeskusten toimintaa ohjaa laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998). Kestävä kehitys on 
mainittu yhtenä vapaan sivistystyön koulutuksen tavoitteista. Lain mukaan koulutuksen muita tavoitteita 
ovat muun muassa hyvinvointi, moniarvoisuus ja monikulttuurisuus. Siinä missä liikuntalaki linjaa esi-
merkiksi tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja eettisten periaatteiden noudattamisesta myös avustusten 
osalta, ei vastaavaa sisälly lain kirjauksiin koskien liikunnan koulutuskeskusten valtionavustuksia. 

Sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki ovat keskeinen oikeuspe-
rusta myös liikunta- ja urheilutoiminnalle. Tasa-arvolain5 tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva 
syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Yhdenvertaisuuslain6 sekä Suomen perustuslain 
mukaan ”ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipi-
teen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, 
seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.” Laki ohjaa viranomaisia, 
koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista. Lisäksi tasa-arvola-
kiin on vuoden 2014 lopussa lisätty pykälä, jonka puitteissa laki pyrkii estämään sukupuoli-identiteettiin 
tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö luo edellytyksiä liikunnan ja urheilun harrastamiseen avustamalla ja ohjaa-
malla liikuntapaikkarakentamista. Liikuntapaikkarakentamiseen vaikuttavat Liikuntalain ja rahoitusta ja 
valtionavustusta koskevien lakien ja asetusten lisäksi Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) asetuk-
sineen (895/1999) ja Suomen rakentamismääräyskokoelma. Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään 
alueiden ja rakennusten suunnittelusta, rakentamisesta ja käytöstä. Lain tavoitteena on järjestää aluei-
den käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään 
ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Rakentamisen ohjauksen 
yhtenä tavoitteena on edistää rakentamista, joka perustuu elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ja talou-
dellisiin, sosiaalisesti ja ekologisesti toimiviin sekä kulttuuriarvoja luoviin ja säilyttäviin ratkaisuihin.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on ollut käynnissä vuodesta 2018. Uudistuksen tavoittee-
na on edistää kestävää kehitystä, sillä uudistuksen päätavoitteisiin sisältyvät hiilineutraali yhteiskunta 
sekä luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen. Lisäksi tavoitteisiin kuuluvat rakentamisen laadun pa-
rantaminen ja digitalisaation edistäminen. Ympäristöministeriö lähetti luonnoksen hallituksen esitykseksi 
kaavoitus- ja rakentamislaiksi lausuntokierrokselle syksyllä 2021.7

Yleisenä normipohjana liikunnan julkishallinnon toimintaa sääntelevät Perustuslaki, Julkisuuslaki ja 
Hallintolaki. Opetus- ja kulttuuriministeriön kautta haettavien valtionavustusten myöntöpäätöksissä 
sovelletaan lisäksi Nuorisolakia (1285/2016), Lakia kotouttamisen edistämisestä (1386/2010) ja Kunta-
lakia (2015/410).

5 Finlex. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, 1986/609. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609 
6 Finlex. Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325 
7 Ympäristöministeriö. Maankäyttö- ja rakennuslaki. https://ym.fi/maankaytto-ja-rakennuslaki 

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325
https://ym.fi/maankaytto-ja-rakennuslaki
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Hallinnonalan toimintaa ohjaavat myös Suomea sitovien kansainvälisten säännösten noudattaminen, 
kuten urheilua koskevat yleissopimukset ja ihmisoikeussopimukset, ml. YK:n lapsen oikeuksien yleissopi-
mus, naisten oikeuksien yleissopimus sekä yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. 

2.3 Kansalliset kestävää kehitystä linjaavat strategiat

Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelma

Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä kehitys on pääministeri Sanna Marinin hallituksen 
ohjelman ytimessä. Hallitusohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on hiilineutraali ja luonnon moni-
muotoisuuden turvaava Suomi. Ohjelma tavoittelee Suomen hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. 
Ohjelmassa todetaan, että ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön tarvitaan mukaan kaikki yhteiskun-
nan osa-alueet. 

Hiilineutraaliustavoitteen lisäksi hallitusohjelmaan kirjatuista yhteiskuntaa läpileikkaavista tavoitteista 
liikuntahallintoa sekä liikkumista, liikuntaa ja urheilua koskettaviksi tunnistettiin arvioinnissa erityisesti 
seuraavat: 

Ympäristökestävyys:

• asumisen ja rakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen
• luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen (ml. YK:n biodiversiteettisopimuksen 

tavoitteiden saavuttaminen) 
• Suomen roolin vahvistaminen kiertotalouden edelläkävijänä (ml. jätteiden kierrätys sekä han-

kintalain muuttaminen siten, että hiili- ja ympäristöjalanjälki sisällytetään hankintakriteereihin 
ympäristövaikutuksiltaan merkittävissä hankkeissa). 

Sosiaalinen kestävyys:

• yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja oikeuksien yhdenvertaisen toteutumisen vahvistuminen: ra-
sismin ja syrjinnän torjuminen kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, tasa-arvon edistäminen kaikissa 
keskeisissä uudistuksissa, vanhusten ja vammaisten oikeuksien toteutumisen vahvistaminen

• osallisuuden vahvistaminen
• hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen
• lasten ja nuoren hyvinvointi (mm. yhden mieluisan harrastuksen takaaminen koulupäivän yhtey-

dessä).

Edellä mainittujen yhteiskuntaa läpileikkaavien tavoitteiden lisäksi hallitusohjelmaan on kirjattu liikunta-
poliittisia tavoitteita. Kuten alla olevat esimerkit hallitusohjelman liikuntapoliittisista tavoitteista osoitta-
vat, myös näihin sisältyy kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita:

• liikunnallinen kokonaisaktiivisuus nousee kaikissa ryhmissä
• ulkoilun ja arkiliikkumisen edellytykset paranevat (tuetaan liikuntapaikkojen rakentamista, 

pienennetään korjausvelkaa ja parannetaan energiatehokkuutta; lisätään ja perusparannetaan 
lähiliikuntapaikkoja ja ulkoilureitistöjä; lisätään lasten iäkkäiden ja erityisryhmien liikkumisen 
kannalta keskeisiä arjen lähiympäristöjä kuten puistoja ja viheralueita sekä luodaan kansallinen 
virkistyskäyttöstrategia). 

• seuratoiminnan ja huippu-urheilun edellytykset paranevat. 

Kestävyystiekartta

Hallitusohjelmaan perustuen on laadittu hallituksen kestävyystiekartta, jossa kuvataan sosiaalisen, talo-
udellisen ja ekologisen kestävyyden nykytila sekä hallituksen tavoitteet 2030-luvulle mennessä.8 
8 Valtioneuvosto (2021) Hallituksen kestävyystiekartta, Valtioneuvoston julkaisuja 2021:43. http://urn.fi/

URN:ISBN:978-952-383-682-2

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-682-2
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-682-2
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Ekologista kestävyyttä koskeviin tavoitteisiin kuuluvat hiilineutraalius, luonnon monimuotoisuuden heik-
kenemisen pysäyttäminen, vesistöjen tilan parantuminen ja kiertotalous. Lisäksi tiekartassa asetetaan 
tavoitteita luontoa kunnioittavalle julkiselle päätöksenteolle. Tähän liittyen yhtenä tavoitteena on ”uu-
distusten ja päätösten ekologisten vaikutusten arviointi myös niillä sektoreilla, joilla sitä ei ole aiemmin 
totuttu tekemään”. Sosiaalista kestävyyttä koskevat tavoitteet sisältävät luottamuksen ja turvallisuuden, 
tasa-arvon kärkimaaksi pyrkimisen, köyhyyden ja osattomuuden vähenemisen, yhdenvertaisuuden ja 
hyvinvoinnin sekä koulutuksen ja osaamisen. Taloudellisen kestävyyden tavoitteet puolestaan kattavat 
työllisyyden, houkuttelevuuden tehdä töitä ja yrittää, sekä laadukkaat ja kustannusvaikuttavat julkiset 
palvelut.

Kestävyystiekartan lisäksi eri sektoreilla ja teemoissa on valmisteltu laajasti tiekarttoja muun muassa 
hiilineutraaliuteen liittyen ja kansallisella tasolla on laadittu strategioita esimerkiksi ilmastoon ja kiertota-
louteen liittyen.

Agenda2030 ja kansallinen toimeenpanosuunnitelma

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman Agenda2030:n tavoitteena on poistaa äärimmäinen köyhyys 
ja saada aikaan kestävää kehitystä, jossa otetaan huomioon ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti. 
Ohjelman kantava periaate on, että ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen. Tavoitteita on 17 kpl ja niillä on 
yhteensä 169 alatavoitetta. Tavoitteiden toteuttamiseen on tunnistettu tarvittavan paitsi valtioita myös 
yksityistä sektoria, kansalaisyhteiskuntaa, tiedeyhteisöä ja mediaa. 

YK on tunnistanut urheilulla olevan merkittävä rooli suvaitsevaisuuden ja arvostuksen edistäjänä ja 
kaikkien huomioimisessa (leave no-one behind -periaate). Näin ollen liikuntapolitiikan keinoin voidaan 
myötävaikuttaa Agenda2030 -tavoitteiden edistämiseen. Agenda2030 -tavoitteiden teemat vaikuttavat, 
ja vastaavasti liikunnalla on merkitys käytännössä kaikkien SDG-tavoitteiden edistämiseen. Hyvä terveys 
(tavoite 3), sukupuolten tasa-arvo (tavoite 5), eriarvoisuuden vähentäminen (tavoite 10) ja yhteistyö 
ja kumppanuus (tavoite 17) ovat esimerkkejä tavoitteista, joihin liikunta ja urheilu vaikuttavat. Lisäksi 
urheiluun liittyvissä toimenpiteissä, kuten rakentamisessa ja tapahtumajärjestelyissä, voidaan vaikuttaa 
ympäristö- ja ilmastokestävyyden edistämiseen. 9

Osana Agenda2030 -toimeenpano-ohjelmaa hallitukset ovat sitoutuneet laatimaan kansalliset suunnitel-
mat siitä, miten Agenda2030:n tavoitteet saavutetaan, ja raportoimaan toimeenpanotyön edistymisestä 
YK:lle. Suomessa Agenda2030 kansallista toimeenpanoa edistää Valtioneuvoston koordinoima Kestävän 
kehityksen toimikunta, jota johtaa pääministeri Sanna Marin.10 Toimikunnan sitoumukseksi muotoilema 
kansallinen kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus ”Suomi, jonka ha-
luamme 2050” (Sitoumus 2050) on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta.11

Hallituksen Agenda2030 -toimeenpanotyötä ohjaa kansallinen toimeenpanosuunnitelma. Sanna Marinin 
hallituksen toimeenpanosuunnitelmassa eli valtioneuvoston Agenda2030-selonteossa12 esitellään ne 
toimenpiteet, joilla hallitus edistää kunkin 17 kestävän kehityksen tavoitteen toteutumista. Selonteossa 
kuvatut toimenpiteet sisältyvät suurelta osin hallitusohjelmaan. Selonteossa todetaan, että  
Agenda2030:n kokonaisvaltainen toimeenpano ja kestävän kehityksen edistäminen ”edellyttävät kestä-
vän kehityksen tavoitteiden systemaattista integroimista politiikan ja hallinnon pääprosesseihin, kuten 
hallitusohjelmaan, lainsäädäntöön, budjetointiin, tulosohjaukseen sekä henkilöstöhallintoon.” Vuoden 
2021 aikana on kestävän kehityksen toimikunnan toimesta valmisteilla Agenda2030-tiekartta, jonka 
tarkoituksena on tehdä näkyväksi, minkälaista politiikkaa Suomessa tulisi tehdä kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi kansallisella tasolla.13

9 United Nations. United Nations Office on Sport for Development and Peace. Sport and the Sustainable Development Goals. An 
overview outlining the contribution of Sports on SDGs. https://www.un.org/en/observances/sport-day

10 Kestävä kehitys. Globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman toimeenpano Suomessa. https://kestavakehitys.fi/
agenda2030/toimeenpano-suomessa 

11 Suomi, jonka haluamme 2050 – Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. https://kestavakehitys.fi/
documents/2167391/2186383/FINAL+Kest%C3%A4v%C3%A4n+kehityksen+yhteiskuntasitoumus+20+4+2016.pdf/d2d827e7-
033a-4d2b-9239-aed6605a12c4/FINAL+Kest%C3%A4v%C3%A4n+kehityksen+yhteiskuntasitoumus+20+4+2016.pdf.pdf 

12 Valtioneuvosto (2020) Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta: 
Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa, Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2020:7. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/
handle/10024/162475 

13 Kestävä kehitys. Kestävän kehityksen toimikunta sopi Agenda2030 tiekarttatyön etenemisestä. https://kestavakehitys.fi/-/
kestavan-kehityksen-toimikunta-sopi-agenda2030-tiekarttatyon-etenemisesta 

https://www.un.org/en/observances/sport-day
https://kestavakehitys.fi/agenda2030/toimeenpano-suomessa
https://kestavakehitys.fi/agenda2030/toimeenpano-suomessa
https://kestavakehitys.fi/documents/2167391/2186383/FINAL+Kest%C3%A4v%C3%A4n+kehityksen+yhteiskuntasitoumus+20+4+2016.pdf/d2d827e7-033a-4d2b-9239-aed6605a12c4/FINAL+Kest%C3%A4v%C3%A4n+kehityksen+yhteiskuntasitoumus+20+4+2016.pdf.pdf
https://kestavakehitys.fi/documents/2167391/2186383/FINAL+Kest%C3%A4v%C3%A4n+kehityksen+yhteiskuntasitoumus+20+4+2016.pdf/d2d827e7-033a-4d2b-9239-aed6605a12c4/FINAL+Kest%C3%A4v%C3%A4n+kehityksen+yhteiskuntasitoumus+20+4+2016.pdf.pdf
https://kestavakehitys.fi/documents/2167391/2186383/FINAL+Kest%C3%A4v%C3%A4n+kehityksen+yhteiskuntasitoumus+20+4+2016.pdf/d2d827e7-033a-4d2b-9239-aed6605a12c4/FINAL+Kest%C3%A4v%C3%A4n+kehityksen+yhteiskuntasitoumus+20+4+2016.pdf.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162475
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162475
https://kestavakehitys.fi/-/kestavan-kehityksen-toimikunta-sopi-agenda2030-tiekarttatyon-etenemisesta
https://kestavakehitys.fi/-/kestavan-kehityksen-toimikunta-sopi-agenda2030-tiekarttatyon-etenemisesta
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Taulukossa 2 on tunnistettu valtioneuvoston selonteosta ne SDG-tavoitteet ja tavoitteita edistävät 
toimenpiteet, joiden nähdään koskettavan liikuntaa. Tunnistamisen lisäksi tässä arvioinnissa arvioitiin 
selontekoon kirjattujen toimien merkitystä OKM:n liikuntasektorin näkökulmasta. Esimerkiksi kävelyn ja 
pyöräilyn edistämisen merkitys on arvioitu OKM:n kannalta pienemmäksi aihepiirin kuuluessa liikenne- ja 
viestintäministeriön vastuualueelle. 

Taulukko 2. Keskeiset liikkumista, liikuntaa ja urheilua koskettavat tavoitteet ja toimenpiteet Agen-
da2030-selonteosta.

SDG-tavoite Keskeiset toimenpiteet, jotka koskevat myös liikkumis-
ta, liikuntaa ja urheilua

Merkitys 
(+/++/+++)

SDG 3
Terveyttä ja hyvinvointia

Spesifit liikunnan edistämisen toimet: Liikkuvat-ohjelma, 
liikuntapolitiikan koordinaatioelin (LIPOKO), liikuntapaik-
kojen kestävä rakentaminen sekä vammaisten henkilöi-
den ja ikäihmisten huomioiminen liikunnan yhdenvertai-
suuden edistämisessä

+++

SDG 5
Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolivaikutusten arviointi kaikessa päätöksenteossa ++

SDG 7
Edullista ja puhdasta 
energiaa

Rakennusten energiatehokkuus + (liikuntapaikkarakenta-
minen)

SDG 9
Kestävää teollisuutta, 
innovaatioita ja infra-
struktuureja

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen +

SDG 10
Eriarvoisuuden vähentä-
minen

Ikäystävällisyys, ikäihmisten osallisuuden kasvattaminen 
sekä vammaisten ihmisten yhtäläisten mahdollisuuksien 
tukeminen

++

SDG 11
Kestävät kaupungit ja 
yhteisöt

Maankäytön suunnittelu; liikuntapaikkojen rakentami-
nen, korjausvelan pienentäminen ja energiatehokkuuden 
parantaminen; lähiliikuntapaikkojen ja ulkoilureitistöjen 
lisääminen ja perusparantaminen; lasten, iäkkäiden ja eri-
tyisryhmien liikkumisen kannalta keskeisten arjen lähiym-
päristöjen, kuten puistojen ja viheralueiden, lisääminen 
sekä kansallisen virkistyskäyttöstrategian luominen

++

SDG 12
Vastuullista kuluttamista

Julkisten hankintojen vastuullisuuden lisääminen ++

SDG 13
Ilmastotekoja

Kansallinen vuoden 2035 hiilineutraaliustavoite; rakenta-
misen hiilijalanjäljen pienentäminen; ilmastonmuutosta 
koskevien toimenpiteiden integrointi kansalliseen politiik-
kaan, strategioihin ja suunnitelmiin

++

SDG 15
Maanpäällinen elämä

Metsähallituksen omistajapoliittisten linjausten päivittä-
minen, huomioiden myös virkistyskäyttö

+

SDG 16
Rauha, oikeudenmukai-
suus ja hyvä hallinto

Ministeriöiden rajat ylittävän tuen lisääminen, jotta lakien 
vaikutukset myös ihmisten toimeentuloon, ympäristöön, 
tasa-arvoon, ihmisoikeuksiin ja yritysten toimintaedel-
lytyksiin voidaan arvioida perusteellisesti; korruption 
vastaisen strategian ja toimenpideohjelman valmistelu; 
sähköisten palveluiden esteettömyyden parantaminen

++

2.4 Kansainväliset liikuntaa ja urheilua ohjaavat strategiat ja periaatteet

Kansainvälisellä tasolla kestävän kehityksen teemoja on sisällytetty EU:n, YK:n ja Euroopan neuvoston 
linjauksiin. Kansainvälisten sitoumusten analyysi osoitti, että kestävän kehityksen ulottuvuudet on sisäl-
lytetty liikuntaa ja urheilua ohjaaviin asiakirjoihin.

Niin sanottu Kuntoliikunnan eurooppalainen peruskirja (Euroopan neuvoston ministerikomitean päätös-
lauselmaan nro (76)41) määritteli jo vuonna 1975, että jokaisella yksilöllä on oikeus osallistua urheiluun. 
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YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n yleiskokouksessa vuonna 1978 puolestaan hyväk-
syttiin liikuntakasvatuksen ja urheilun kansainvälinen peruskirja, jonka mukaan liikunnan ja urheilun 
harrastaminen on jokaiselle kuuluva perusoikeus. Ihmisoikeuksien osalta taustalla vaikuttaa Kansainvä-
linen ihmisoikeuksia ja urheilua koskeva, niin sanottu Tbilisin julistus14, joka on kirjattu lokakuussa 2018 
Euroopan neuvoston urheilusta vastaavien ministereiden kokouksessa. Myös Suomi on allekirjoittanut 
julistuksen ja ilmaissut siten hyväksyntänsä sen pyrkimyksille ja periaatteille.

Urheilu on vuodesta 2009 Lissabonin sopimuksen myötä kuulunut EU:n toimivaltaan. Kestävän kehityk-
sen teemat näkyvät kuitenkin jo vuonna 2007 julkaistussa Urheilun valkoisessa kirjassa (”Pierre de Cou-
bertin” -toimintasuunnitelmassa), jossa huomioidaan urheilun strateginen suunta ja asema. Sosiaalisen 
kestävyyden teemojen (terveys, osallisuus, integraatio, yhtäläiset mahdollisuudet, rasismin ja väkivallan 
ehkäisy) rinnalla asiakirjassa linjataan ympäristökestävyydestä. Harrastamisella, urheilupaikoilla ja -ta-
pahtumilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia: “on tärkeää edistää ympäristön kannalta järkevää hal-
lintoa, jonka avulla pystytään huolehtimaan muun muassa hankintojen ekologisesta kestävyydestä, 
kasvihuonekaasujen päästöistä, energiatehokkuudesta, jätehuollosta sekä maaperän ja vesien hoidosta”. 
Urheilun valkoisessa kirjassa käsitellään myös taloudellista kestävyyttä, kuten lahjontaa ja rahanpesua. 
Myös vuonna 2011 annetussa komission tiedonannossa käsitellään sosiaalista kestävyyttä (terveys, osal-
lisuus, väkivallan ja suvaitsemattomuuden ehkäisy) sekä taloudellista kestävyyttä (hyvä hallintotapa).

EU:n urheilualan työsuunnitelmassa15 esitetään unionin keskeiset toimet urheilupolitiikan alalla. Kestävä 
kehitys on hyvin vahvasti läsnä suunnitelman painopisteissä, joita ovat 1) urheilun integriteetin ja arvojen 
suojeleminen; 2) sosioekonomiset ja ympäristöön liittyvät ulottuvuudet; sekä 3) urheilun ja terveyttä 
edistävän liikunnan harrastamisen edistäminen. Ensimmäisen painopisteen alla ovat esillä muun muassa 
häirintä, sukupuolten tasa-arvo, urheilijoiden oikeudet ja hyvä hallintotapa. Yksi toisen painopisteen 
kysymyksistä on vihreän kehityksen urheilu, jonka aihealueita ovat ”kestävää urheilua koskeva koulutus, 
ympäristöystävälliset urheiluharrastukset, -tilat ja -tapahtumat, sekä urheilun ja sen harrastamisen kehi-
tys ilmastonmuutoksen yhteydessä”. Toisessa painopisteessä on esillä myös kestävä liikuntapaikkasuun-
nittelu ja rakentaminen sekä alan toipuminen covid19-pandemian jälkeen. Riittävien urheilu- ja liikun-
tamahdollisuuksien luominen kaikille ikäryhmille sekä liikunnan edistäminen muodostavat kolmannen 
painopisteen keskeiset kysymykset. 

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon liikuntakasvatus- ja urheilu-
asioista vastaavat ministerit hyväksyivät vuonna 1999 Punta del Esten julistuksen ja suositukset liikun-
takasvatuksesta ja urheilusta16. Julistuksessaan ministerit korostivat liikuntakasvatuksen ja urheilun mer-
kitystä niin yksilön inhimillisen ja sosiaalisen kehityksen tukijana kuin sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, 
suvaitsevaisuuden sekä erilaisten etnisten ja kulttuuristen vähemmistöjen integraation kannalta. Julistuk-
sessa nostettiin esiin tasa-arvo ja korostettiin ikääntyneiden ja vammaisten osallistumismahdollisuuksia. 
Ministerit tähdensivät urheilun eettisiä arvoja ja peräänkuuluttivat toimia epäeettistä toimintaa, kuten 
dopingia, vastaan. Suosituksissa erityisesti sosiaalisella kestävyydellä on vahva asema, esimerkkeinä lii-
kuntakasvatus ja urheilu ihmisoikeutena, väkivallan torjuminen, liikuntakasvatuksen ja urheilun eettisiin 
arvoihin liittyvä kasvatus ja yhteisvastuullisuus sekä eettinen käyttäytyminen.

Kazanin toimintasuunnitelma17 on YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCOn liikuntakasvatus- 
ja urheiluasioista vastaavien ministerien vuonna 2017 hyväksymä toimintasuunnitelma, jonka pääpaino 
on Agenda2030 toteuttaminen urheilussa. Toimintasuunnitelma määrittelee urheilun linkit YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteisiin sekä muodostaa rakenteet eri toimijoiden dialogille ja yhteistyölle. Suunnitelmas-
sa on kolme osa-aluetta: saavutettavuus, kontribuutio kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä integriteetti.

Euroopan neuvoston Eurooppalainen urheilun peruskirja18 (The European Sports Charter) antaa ohjeita 
Euroopan neuvoston jäsenvaltioille nykyisen lainsäädännön tai muiden politiikkatoimien kehittämiseen 

14 Council of Europe. Tbilisi Declaration. https://www.coe.int/en/web/sport/tbilisi-declaration 
15 Euroopan Unionin neuvosto (2021) Ehdotus neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 

päätöslauselmaksi Euroopan unionin urheilualan työsuunnitelmasta (1. tammikuuta 2021 – 30. kesäkuuta 2024). https://data.
consilium.europa.eu/doc/document/ST-12842-2020-INIT/fi/pdf

16 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO (1999) Punta del Esten julistus 
ja suositukset liikuntakasvatuksesta ja urheilusta. https://okm.fi/documents/1410845/3898342/
Punta+del+Esten+julistus+ja+suositukset+liikuntakasvatuksesta+ja+urheilusta.+Helsinki+2003.pdf 

17 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO (2017) Kazan Action Plan. https://unesdoc.unesco.
org/ark:/48223/pf0000252725 

18 Council of Europe. European Sports Charter. https://www.coe.int/en/web/sport/european-sports-charter 

https://www.coe.int/en/web/sport/tbilisi-declaration
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12842-2020-INIT/fi/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12842-2020-INIT/fi/pdf
https://okm.fi/documents/1410845/3898342/Punta+del+Esten+julistus+ja+suositukset+liikuntakasvatuksesta+ja+urheilusta.+Helsinki+2003.pdf
https://okm.fi/documents/1410845/3898342/Punta+del+Esten+julistus+ja+suositukset+liikuntakasvatuksesta+ja+urheilusta.+Helsinki+2003.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252725
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252725
https://www.coe.int/en/web/sport/european-sports-charter
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kattavan lähestymistavan aikaansaamiseksi. Peruskirjan liitteenä on urheilun eettinen ohjeisto19 (Code of 
Sports Ethics), johon neuvoston jäsenvaltioiden suositellaan sitoutuvan ja jota jäsenvaltiota suositellaan 
levittävän urheilujärjestöille. Peruskirja20 kieltää kaikenlaisen syrjinnän sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, 
kieleen, uskontoon, poliittiseen toimintaan, alkuperään, kansalliseen vähemmistöasemaan tai muuhun 
henkilöön liittyvään syyhyn liittyen. Peruskirjan mukaan liikuntapaikkojen tulee olla kaikkien saatavilla, 
huomioiden erityisesti nuoret sekä vammaiset henkilöt. Kestävä kehitys esitetään peruskirjassa omana 
kohtanaan, jossa keskitytään ekologiseen kestävyyteen. Tähän liittyen todetaan, että urheilutoiminnassa 
on huomioitava maapallon kantokyvyn rajat, ja että urheilua on toteutettava kestävän kehityksen peri-
aatteiden mukaisesti: luonto- ja ympäristöarvot tulee huomioida liikuntapaikkasuunnittelussa ja -raken-
tamisessa, urheiluorganisaatioita tulee tukea ja kannustaa luonnon- ja ympäristönsuojelussa, ja ihmisten 
tietoisuutta tulee lisätä urheilun sekä kestävän kehityksen suhteesta. 

2.5 Kansalliset liikuntaa ohjaavat strategiat ja toimintaperiaatteet

Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta

Liikuntapoliittinen selonteko21 on strateginen ja yhteiskuntapoliittinen asiakirja, jonka tavoitteena 
on toisaalta tuoda esille liikunnan yhä laajempaa ja monipuolisempaa merkitystä yhteiskunnassa, ja 
toisaalta luoda pohjaa 2020-luvun liikuntapolitiikalle. Selonteossa todetaan, että liikunnalla on paitsi 
itseisarvoa kunkin yksilön kannalta myös suuri myönteinen välinearvo yhteiskunnan kannalta. Eet-
tisyyden sekä sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen merkitys liikuntapolitiikkaa ohjaavina 
tekijöinä ovat lisääntymässä. Selonteossa esitetään, että julkishallinnon tulee edistää osallisuutta, 
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti liikunnassa. Olennaista on es-
teettömyys ja saavutettavuus, johon kuuluu myös syrjimättömän asenneilmapiirin luominen. Lisäksi 
todetaan, että vaikka tasa-arvo on Suomessa kehittynyt myönteiseen suuntaan 2000-luvulla, on lii-
kunnassa vielä monia osa-alueita, joissa tasa-arvo ei vielä toteudu. Tämän osa-alueen toimenpiteinä 
selonteossa esitetään, että tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite tulee ottaa huomioon 
kaikessa liikuntatoiminnassa ja avustuspolitiikassa, minkä lisäksi on kehitettävä toimintamalleja, jotka 
turvaavat kaikille harrastamismahdollisuudet toimintakyvystä, sosiaalisesta taustasta tai varallisuudesta 
riippumatta.

Selonteko painottaa liikunnan merkitystä elämänkulussa ja esittää panostusten lisäämistä siten, että lii-
kuntaa olisi tarjolla kattavasti elämänkulun kaikissa vaiheissa. Selonteossa nostetaan esiin myös maahan-
muuttajien liikkuminen sekä liikunta ja sen merkitys. Maahanmuuttajien osalta valtion liikuntapolitiikan 
päätavoitteena on inkluusioperiaatteen mukaisesti maahanmuuttajien osallistuminen liikuntatoimintaan 
yhdenvertaisesti muun väestön kanssa. Tätä periaatetta on toteutettu esimerkiksi avustuspolitiikan 
kautta.

Selonteko nostaa esiin kansalaistoiminnan merkityksen sekä liikuntajärjestöjen ja seurojen roolin, sekä 
esittää näitä koskevia toimenpiteitä. Valtion seuratoiminnan kehittämisen toimenpiteeksi esitetään 
seuratoiminnan kehittämistuen kohdentamista matalan harrastuskynnyksen toimintaan sekä kuntien 
harrastuspassin käyttöönottoa: tavoitteena tulisi olla ainakin yhden harrastuksen mahdollistamien kaikil-
le. Huippu-urheilun osalta selonteossa todetaan, että valtion tehtävä on luoda edellytyksiä huippu-urhei-
lumenestykselle.

Muista kestävän kehityksen ulottuvuuksista keskustellaan erityisesti selonteon liikuntapolitiikan kokonai-
suutta käsittelevässä osiossa. Selonteossa todetaan, että eettisyyden merkitys liikuntapolitiikkaa ohjaava-
na tekijänä on lisääntymässä. Liikunnan eettisen toiminnan keskeisiä toimintalohkoja ovat antidoping-
työ, urheilumanipulaation ehkäisy ja katsomoväkivallan torjunta. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tulee 
olla liikuntapolitiikan läpileikkaavia teemoja.

19 Council of Europe. Committee of Ministers. Recommendation CM/Rec(2010)9 of the Committee of Ministers to member states 
on the revised Code of Sports Ethics. https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cecaa

20 Council of Europe. Committee of Ministers. Recommendation CM/Rec (2021) of the Committee of Ministers to member states 
on the revised European Sports Charter. https://rm.coe.int/recommendation-cm-rec-2021-5-on-the-revision-of-the-european-
sport-cha/1680a43914 

21 Valtionneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta (2018). https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/
VNS_6+2018.pdf

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cecaa
https://rm.coe.int/recommendation-cm-rec-2021-5-on-the-revision-of-the-european-sport-cha/1680a43914
https://rm.coe.int/recommendation-cm-rec-2021-5-on-the-revision-of-the-european-sport-cha/1680a43914
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/VNS_6+2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/VNS_6+2018.pdf
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Suomessa 2020-luvun tärkein liikuntapoliittinen tavoite on kansalaisten fyysisen aktiivisuuden merkittävä 
lisääminen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. Lisäksi painotuksissa on mukana elinvoimaisen, yhdenvertai-
suutta ja tasa-arvoa edistävän sekä mahdollisimman laajan ja monipuolisen liikunnan kansalaistoimin-
nan tukeminen.

Liikuntapolitiikan koordinaatioelin: toimintasuunnitelma 2021–2023 

Liikuntapolitiikan koordinaatioelin on perustettu hallitusohjelman mukaisesti tavoitteenaan entistä 
aktiivisempi vuoropuhelu ja systemaattisempi työskentely eri viranomaisten välillä liikunnallisen aktii-
visuuden nostamiseksi. Koordinaatioelimeen kuuluu 11:n ministeriön sekä asiantuntija- ja koulutusor-
ganisaatioiden edustajat. Koordinaatioelin on valmistellut toimintasuunnitelman22 vuosille 2021–2023. 
Toimintasuunnitelmassa esitetään neljä tavoitetta. Kestävästä liikkumisesta puhutaan yleisellä tasolla, 
minkä lisäksi tavoitteet kohdistuvat laajasti sosiaalisesti kestävään kehitykseen: 

1. Kestävän ja esteettömän liikkumisen mahdollisuudet paranevat.
2. Toimenpiteet liikunnallisen elämäntavan tukemiseksi lisääntyvät ja eriarvoisuus hyvinvoinnissa, 

terveydessä ja liikkumisessa vähenee.
3. Organisaatioiden toimintakulttuureiden liikunnallistaminen vahvistuu.
4. Liikkuminen vahvistaa yhteiskunnan hyvinvointia ja kansantaloutta.

Jokaisen tavoitteen alla on 25-40 toimenpidettä, joista jokaiselle on määrätty vastuuministeriö. Ensim-
mäiseen tavoitteeseen sisältyy muun muassa luonnon virkistyskäyttöön, esteettömiin retkeilyrakenteisiin 
sekä kävelyyn ja pyöräilyyn liittyviä toimenpiteitä. Toiseen tavoitteiseen kuuluvat esimerkiksi tasa-arvo 
ja yhdenvertaisuushankkeet sekä liikunnallisen elämäntavan avustukset eri väestöryhmiin, ja kolman-
teen joukko toimia, joilla liikunta saadaan osaksi oppimista, opetusta, kasvatusta ja työelämää. Neljättä 
tavoitetta koskevat toimenpiteet liittyvät muun muassa tiedon tuottamiseen, julkisen sektorin yhteistyön 
lisäämiseen, liikunta-alan yrittäjyyteen sekä tapahtumien, huippu-urheilun ja kansalaistoiminnan avusta-
miseen. 

Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirja

Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirja23 linjaa liikuntapaikkarakentamisen avustuspolitiikkaa. 
Suunta-asiakirja on valmisteltu valtion liikuntaneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyössä. 
Viimeisimmän suunta-asiakirjan luonnos, joka perustuu liikuntapoliittiseen selontekoon sekä valtion ta-
lousarvion (2021) liikuntapolitiikan vaikuttavuuden tavoitteisiin, hyväksyttiin valtion liikuntaneuvostossa 
keväällä 2021. Asiakirjan johdannossa todetaan, että linjauksen perustana ovat liikuntaan, tasa-arvoon ja 
yhdenvertaisuuteen sekä ekologiseen kestävään kehitykseen liittyvät linjaukset ja lainsäädäntö. Suun-
ta-asiakirjassa taustoitetaan ekologisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa liikuntapaikkarakentamises-
sa. Suunta-asiakirjan perusteella ympäristökriteerien merkitys tulee lisääntymään avustusten ehdoissa. 
Suunta-asiakirjassa on määritelty seuraavat avustamisen kriteerit:

1. Hankkeella vastataan ensisijaisesti laajojen käyttäjäryhmien, kuten kuntalaisten, seuratoiminnan 
ja huippu-urheilun, muuttuviin olosuhdetarpeisiin. Tarve on selkeästi osoitettu.

2. Hanke edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnassa ja huippu-urheilussa.
3. Hanke edistää esteettömyyttä ja saavutettavuutta liikunnassa ja huippu-urheilussa.
4. Hanke edistää kestävää kehitystä liikuntapaikkarakentamisessa.

Suunta-asiakirjassa esitetään liikuntapaikkarakentamiseen liittyvät kehittämistarpeet, joihin sisältyy 
paitsi taloudelliseen myös ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen liittyviä kehityskohteita. Nämä on 
esitetty seuraavassa:

22 Liikuntapolitiikan koordinaatioelin (2021) Liikuntapolitiikan koordinaatioelin (LIPOKO) Toimintasuunnitelma 2021–2023. 
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/18457c06-8c2f-47b2-98d8-08bc5eea256f/d33e1561-cd3c-49ce-8768-0206690b92a2/
SUUNNITELMA_20210602062256.pdf

23 Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirja (julkaisematon). Valtion liikuntaneuvoston 18.11.2021 hyväksymä versio suunta-
asiakirjasta luovutettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriölle.

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/18457c06-8c2f-47b2-98d8-08bc5eea256f/d33e1561-cd3c-49ce-8768-0206690b92a2/SUUNNITELMA_20210602062256.pdf
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/18457c06-8c2f-47b2-98d8-08bc5eea256f/d33e1561-cd3c-49ce-8768-0206690b92a2/SUUNNITELMA_20210602062256.pdf
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• Liikuntapaikkarakentamisen investointeja sekä liikuntapaikkojen käyttöä tulee tarkastella myös 
tasa-arvon näkökulmasta, jotta eri sukupuolten suosimien lajien käytössä on riittävät ja soveltu-
vat liikuntapaikat. Liikuntapalveluiden sukupuolivaikutusten arviointi on työkalu tasa-arvokysy-
mysten näkyväksi tekemiseen.

• Ilmastonmuutos vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja julkista rahoitusta on myös liikuntapaikkara-
kentamisessa suunnattava määrätietoisesti kohti ratkaisuja, joilla ehkäistään ilmastonmuutosta 
ja tuetaan muita kestävän kehityksen tavoitteita. Lisäksi rakentamishankkeissa on huomioitava 
ilmastonmuutoksen vaikutukset.

• Liikuntaolosuhteiden esteettömyyteen ja saavutettavuuteen tulee kiinnittää edelleen erityistä 
huomiota, niin rakennuskannan perusparantamisessa, uudisrakentamisessa, ylläpidossa kuin 
toimintatavoissa, jotta liikuntapaikat soveltuvat yhä paremmin kaikille väestöryhmille. Esteettö-
myyden ja saavutettavuuden sekä muuta liikuntapaikkojen yhdenvertaista käyttöä edistävää 
osaamista on tarpeen lisätä koulutuksella.

• Väestön fyysisen aktiivisuuden mahdollistavat liikuntaolosuhteet ovat monitahoinen kokonaisuus, 
johon liittyy varsinaisten liikuntapaikkarakennusten lisäksi esimerkiksi lähiliikuntapaikat, kävely- ja 
pyörätiet, leikkipuistot, koulujen pihat, puistot, kunto- ja luontoreitit sekä vesistöt ja ranta-alueet. 
Näiden eri liikkumisolosuhteiden kehittämis- ja kunnossapitovastuu jakautuu kunnissa useim-
miten useille hallinnonaloille. Hallinnonalojen välinen yhteistyö ja vuorovaikutus on kunnissa 
keskeistä, jotta fyysistä aktiivisuutta edistetään ja tuetaan mahdollisimman vaikuttavilla ja koor-
dinoiduilla toimenpiteillä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2019 julkaistussa strategiassa24 kestävän kehityksen ulottuvuuk-
sien merkitys on tunnistettu toiminnan taustalla (mm. ilmastonmuutos, eriarvoistuminen ja polarisaatio, 
globaali vastuu). Toimintalupauksessa vahvistetaan sitoutuminen kestävään kehitykseen: yksi seitsemäs-
tä kohdasta painottaa sitoutumista ”Vahvistamme kansainvälistä vaikuttavuuttamme ja sitoudumme 
kestävään kehitykseen” siinä missä muissa toimintalupauksen kohdissa painotetaan sosiaalista kestävyyt-
tä (mm. ”Lujitamme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja keskinäistä kunnioitusta”).

Strategiassa on kolme osa-aluetta25, joissa puhutaan yleisellä tasolla sosiaalisen kestävyyden edistämi-
sestä, minkä lisäksi alatavoitteissa viitataan muun muassa yhteisöjen elinvoiman edistämiseen kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti, aktiivisen elämäntavan lisääntymiseen sekä yhteisen vastuun, osalli-
suuden, avoimuuden ja yhteisöllisyyden lisääntymiseen. 

Talousarviossa 2021 OKM:n liikuntapolitiikalle on asetettu seuraavat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 
tavoitteet26:

• Liikunnallinen, terveyttä ja hyvinvointia edistävä elämäntapa lisääntyy. 
• Liikunta lisää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. 
• Liikunta on tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti saavutettavissa. 
• Liikunnan ja huippu-urheilun eettinen perusta vahvistuu. 
• Huippu-urheilumme on kansainvälisesti menestyvää ja kansallisesti arvostettua.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kestävän kehityksen linjaus

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on kestävän kehityksen työryhmä, joka on yhdessä sidosryhmien kanssa 
laatinut hallinnonalan kestävän kehityksen linjauksen27. Vuonna 2020 julkaistun linjauksen taustalla oli 
vuonna 2018 toteutettu työpajoista ja verkkokuulemisesta muodostunut avoin kuulemisprosessi minis-

24 Opetus- ja kulttuuriministeriö (2019) Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/
handle/10024/161521/OKM12.pdf

25 1) Kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat, 2) Luova, tutkiva ja vastuullinen toiminta uudistaa yhteiskuntaa, sekä 3) 
Merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti.

26 Valtion talousarvioesitykset. Talousarvioesitys 2021. https://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.
jsp?year=2021&lang=fi&maindoc=/2021/aky/aky.xml&opennode=0:1:11:259:701:829: 

27 Opetus- ja kulttuuriministeriö (2020) Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kestävän kehityksen linjaus. https://
julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162183/OKM_2020_9.pdf 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161521/OKM12.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161521/OKM12.pdf
https://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2021&lang=fi&maindoc=/2021/aky/aky.xml&opennode=0:1:11:259:701:829
https://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2021&lang=fi&maindoc=/2021/aky/aky.xml&opennode=0:1:11:259:701:829
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162183/OKM_2020_9.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162183/OKM_2020_9.pdf
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teriön hallinnonalan toimijoille ja sidosryhmille. Linjaus on toimintapuitteita kartoittava tuki opetus- ja 
kulttuuriministeriön ja hallinnonalan kestävän kehityksen Agenda2030:n toimeenpanossa. 

Linjauksessa todetaan, että ministeriö edistää Agenda2030 -tavoitteiden (ks. Luku 2.3) toteutumista 
säädös-, resurssi- ja informaatio-ohjauksella. Linjaus sisältää yhteensä 25 linjausta. Linjaukset jakautuvat 
neljälle osa-alueelle, joista ensimmäinen on ”Hallinnonalan toiminta kestävälle pohjalle” kolmen muun 
mukaillessa strategian osa-alueita.

Ensimmäisen osa-alueen linjauksissa painottuvat ministeriön sisäisten käytäntöjen kehittäminen sitoutu-
misesta lähtien. Muita hallinnonalan toimintaa koskevia linjauksia ovat oman toiminnan ja käytäntöjen, 
muun muassa valtionavustustoiminnan periaatteiden, kestävän kehityksen mukaisuuden tarkistaminen 
ja tarvittavien muutosten tekeminen, kestävän kehityksen työryhmän toiminnan vakiinnuttaminen ja 
sisäisen koordinaation parantaminen, kestävän kehityksen huomiointi hallinnonalan virastojen, laitosten 
ja toimialojen ohjauksessa, sekä edellytyksien luominen ja hallinnonalan toimijoiden kannustaminen kes-
tävän kehityksen verkostojen luomiseen ja kehittämiseen sekä toimialojen rajat ylittävään yhteistyöhön.

Kestävän kehityksen linjauksen liikkumista, liikuntaa ja urheilua koskevia linjauksia ovat:

• Liikunta-, nuoriso-, taiteen ja kulttuurin alojen toimijoiden kannustaminen toimimaan kestävän 
kehityksen mukaisesti ja edistämään kestävän kehityksen osaamista. 

• Yhteiskuntavastuullisuuden ja kestävän kehityksen vahvistaminen liikuntaa edistävien järjestöjen 
ja nuorisoalan sekä taiteen ja kulttuurin alojen toiminnassa resurssi- ja informaatio-ohjauksen 
keinoin.

• Energiatehokkuuden, kiertotalouden ja muiden kestävyyden periaatteiden käyttöönoton edistä-
minen liikuntapaikkojen ja kulttuuritilojen rakentamisessa ja olemassa olevan rakennuskannan 
kunnossapidossa ja hyödyntämisessä.

• Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen sekä tapahtumien vastuullisen tuottamisen ja kuluttamisen sekä 
paikallista kulttuuria tukevan kestävän kulttuurimatkailun edistäminen.

• Eri väestöryhmien yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien edistäminen eri puolilla Suomea.
• Kulttuurin ja liikunnan toiminta- ja palvelumuotojen sekä ympäristöjen kehittäminen siten, että 

erilaisten väestöryhmien tarpeet ja odotukset tulevat tunnistetuiksi ja otetuiksi huomioon.

Linjaukset toiminnalliseen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2020–
202328 valmistui vuonna 2019. Suunnitelmaan on koottu ministeriön yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa 
edistävät keskeiset linjaukset, jotka koskevat tulos- ja tavoiteohjausta, valtionavustustoimintaa, lainsää-
dännön valmistelua, koulutusta ja viestintää. 

Linjauksen mukaisesti tulos- ja tavoiteohjattavien yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien tulee 
vastata yhdenvertaisuuslain vaatimuksia, ja ministeriössä kansliapäällikön ja osastojen välisessä tulos-
suunnitelmassa tulee huomioida tasa-arvo ja yhdenvertaisuus vastaavalla tavalla kuin ministeriön alaisen 
hallinnon tulossopimuksissa. Valtionavustustoiminnassa avustuksen saajan tulee toiminnassaan edistää 
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, sekä noudattaa tasa-arvolaissa ja yhdenvertaisuuslaissa säädettyjä työn-
antajavelvoitteita. Lisäksi OKM edellyttää, että ministeriön alaiset virastot noudattavat samaa periaatetta 
myöntäessään valtionavustuksia.

Laki- ja säädösvalmistelun osalta säädösvalmistelussa otetaan huomioon yhdenvertaisuutta ja tasa-ar-
voa koskeva lainsäädäntö, ja ministeriössä tehdään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnit 
hallitusten esitysten valmistelussa. Lisäksi ministeriö kouluttaa laki- ja säädösvalmisteluun osallistuvaa 
henkilökuntaa edellä mainituissa kysymyksissä. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen huomioi-
daan koulutussuunnittelussa ja koulutustilaisuuksien järjestämisessä, ja esteettömyys- ja saavutettavuus-
ohjeet lisätään kokous- ja seminaarikutsuihin. Suunnitelmassa esitetään, että eri kohderyhmille suun-

28 Opetus- ja kulttuuriministeriö (2019) Sivistystä tiedolla, taidolla ja tunteella tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2020 – 2023. Linjaukset toiminnalliseen 
tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:41. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/
bitstream/handle/10024/161963/OKM_2019_41.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161963/OKM_2019_41.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161963/OKM_2019_41.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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nattu viestintä on keskeinen osa suunnitelman toimeenpanoa, ja suunnitelmasta ja sen toteuttamisesta 
viestitään henkilöstölle, hallinnonalalle ja muille sidosryhmille. Viestintää toteutetaan monikanavaisesti 
ja saavutettavuusvaatimukset huomioiden. 

Edellä mainittujen osa-alueiden lisäksi suunnitelma sisältää hankkeita, taloutta ja kansainvälistä toimin-
taa koskevat tavoitteet ja toimenpiteet. Suunnitelmaan on myös kirjattu vastuut toimenpiteiden toteu-
tuksesta sekä seurantamenetelmät.

2.6 Yhteenveto ja keskeiset teemat

Yhteenveto sitoumuksista

Kuviossa 4 on yhteenveto keskeisistä sitoumuksista ja niiden välisistä suhteista. Lait ja asetukset muodos-
tavat toimijoille pakottavan normipohjan lakien soveltamisalaan. Liikuntalaki velvoittaa julkishallintoa, 
valtionhallintoa ja kuntasektoria siinä, missä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait koskettavat kaikkea yhteis-
kunnallista toimintaa eli myös liikuntasektorin järjestöjä tai yksityisiä yrityksiä. Liikuntapaikkarakentamis-
ta koskeva maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa paitsi julkishallintoa myös muuta rakentamista.

Vaikka kestävän kehityksen edistäminen normiohjauksen kautta on lisääntynyt ja tulee lisääntymään, 
kestävän kehityksen kokonaisuus on sellainen, että normiohjauksen rinnalle tarvitaan muita ohjausmuo-
toja. Vaadittavien toimien kiireellisyyttä ajatellen lainsäädännön aikajänne voi olla liian hidas. Samoin 
normien kautta päästään kestävän kehityksen kysymyksissä usein vain tiettyyn minimitasoon tai voidaan 
ehkäistä haittoja. Kestävyyteen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi ja haasteiden ratkaisemiseksi tarvi-
taan sen sijaan myös vahvempia toimia. 

EU:n, YK:n ja
Euroopan
neuvoston

urheilua
koskevat
linjaukset

Kestävä kehitys
sisällytetty
linjauksiin

OKM kestävän kehityksen
linjaus

30 linjausta, Agenda2030
toimeenpano hallinnonalalla

OKM linjaukset toiminnalliseen
tasa-arvoon ja

yhdenvertaisuuteen

OKM strategia
Sosiaalinen kestävyys keskiössä

Agenda2030 -selonteko
Perustana hallitusohjelman kirjaukset. Liikuntaa
koskevia tavoitteita ja toimia tunnistettu SDG:t 

3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 ja 16.

Hallitusohjelma
Vahva pohja taloudellisen, sosiaalisen ekologisen

kestävyyden edistämiseen, mm. kansallinen
hiilineutraaliustavoite

Liikuntapaikkarakentamisen suunta-
asiakirja (luonnos)

Tunnistettu kestävän kehityksen
merkitys, kehittämistarpeissa huomioitu
kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet

Liikuntapoli�ikan koordinaa�oelin:
toimintasuunnitelma: keskiössä

sosiaalinen kestävyys (liikunnallisen
kokonaisaktiivisuuden nostaminen)

Liikuntapolii�nen selonteko
Tunnistettu kestävän kehityksen

merkitys, painotuksissa
yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Kestävyys�ekar�a
Tarkentaa hallitusohjelmaan

perustuen kestävän kehityksen
ulottuvuuksia

Keskeinen normipohja
Liikuntalaki

Kestävä kehitys
tavoitteissa ja

lähtökohdissa sekä
liikuntaa edistävien

järjestöjen avustusten
linjauksissa

Maankäy�ö- ja
rakennuslaki

Kestävä kehitys
tavoitteissa, uudistus

käynnissä

Laki vapaasta
sivistystyöstä

Kestävä kehitys
koulutuksen
tavoitteissa

Yhdenvertaisuuslaki
Sosiaalinen kestävyys,

syrjinnän kielto ja
yhdenvertaisuuden

edistäminen

Tasa-arvolaki
Sosiaalinen kestävyys,

tasa-arvon edistäminen ja
sukupuoleen (ml.

sukupuoli-identiteetti)
perustuvan syrjinnän kielto

Kansainväliset sopimukset

Agenda2030
Tavoitteet
kestävän

kehitykset eri
osa-alueiden

toteutumiselle
17 tavoitetta, 169

alatavoitetta

Kuvio 4. Yhteenveto keskeisimmistä kestävän kehityksen sitoumuksista.

Kansainvälisistä sitoumuksista on tunnistettavissa eri tasoja. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ovat 
hyvin velvoittavia, ja samoin esimerkiksi ilmastoasioissa kansallista lainsäädäntöä on kehitetty kan-
sainvälisten sopimusten tavoitteet huomioiden. Kestävän kehityksen näkökulmasta myös Agenda2030 
hyvin velvoittava: YK:n jäsenvaltiot pääsivät sopuun Agenda2030:sta ja kestävän kehityksen tavoitteista 
vuonna 2015. Päävastuu Agenda2030 -tavoitteiden saavuttamisesta on hallituksilla. Hallitukset ovat 
sitoutuneet laatimaan kansalliset toimintasuunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi ja raportoimaan 
edistyksestään YK:lle. Vaikka vastuu tavoitteiden toteutumisesta on valtiolla, ei tavoitteita tulla saavutta-
maan ilman yksityisen ja kolmannen sektorin panostuksia. Näin ollen Agenda2030 toimii ohjenuorana 
myös liikunnan toimijakentälle. EU:ssa, YK:ssa ja Euroopan neuvostossa on myös tehty useita liikunnan 
kestävää kehitystä koskevia linjauksia, joissa on tunnistettu liikuntasektorin kannalta keskeisiä teemoja ja 
näiden vaatimia toimia. Nämä linjaukset ovat kuitenkin luonteeltaan pikemminkin ohjaavia toimintaperi-
aatteita kuin velvoittavia sitoumuksia.
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Nykyinen pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma antaa vahvan pohjan kestävän kehityk-
sen kaikkien ulottuvuuksien edistämiselle myös opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntahallinnossa. 
Hallitusohjelma tuo myös läpileikkaavan ilmastotavoitteen. Selonteot puolestaan ovat hallitusohjelmaa 
täsmentäviä toimintasuunnitelmia ja näin luovat velvoittavia puitteita liikuntahallinnolle. Kansallinen 
Agenda2030 -selonteko on Suomen kansallinen toimintasuunnitelma SDG-tavoitteiden saavuttamiseksi, 
mutta sen perustuessa pääsääntöisesti hallitusohjelmaan tuo se varsinaisesti vähän uutta tai velvoit-
tavaa. Pikemminkin se jäsentää hallitusohjelmaan sisältyvät kestävän kehityksen edistämisen toimet 
SDG-tavoitteiden mukaisesti. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia 2030 on puolestaan ministeriön virkakunnan näkemys niistä 
asioista, joihin ministeriön tulisi toimissaan keskittyä. Ministeriön strategia painottaa sosiaalista kes-
tävyyttä, kun taas kestävän kehityksen linjaus tarkentaa kansallisen toimintasuunnitelman mukaisesti 
Agenda2030:n toteuttamista ministeriössä. Konkreettiset tavoitteet ja keinot jäävät kuitenkin monilta 
osin avoimiksi. Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirja linjaa liikuntapaikkarakentamisen valtiona-
vustamista, muttei kuitenkaan velvoita ministeriötä. Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, esteettömyyden ja 
saavutettavuuden rinnalle suunta-asiakirjaan on kehittämistarpeeksi nostettu ilmastonmuutos.

Edellä mainitut sitoumukset ohjaavat ennen kaikkea ministeriön toimintaa lukuun ottamatta lakeja ja 
asetuksia, jotka ohjaavat myös lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvia liikunta-alan yksityisiä ja kolman-
nen sektorin toimijoita. Toteuttaessaan hallitusohjelmaa (ja sen toimintasuunnitelmia) sekä strategiaan-
sa ministeriö kuitenkin vaikuttaa alan toimijakenttään normi-, informaatio- ja resurssiohjauksen kehit-
tämisen kautta. Kestävän kehityksen näkökulmasta lainsäädäntö tai muut sitoumukset tai ministeriön 
ohjauskeinot ovat kuitenkin vain yksi syöte muiden joukossa (ks. lisää luku 5).

Sitoumusten analyysista tunnistettiin kestävän kehityksen määritelmiin seikka, joka voi johtaa hie-
noisesti harhaan. Vuonna 1987 julkaistu kestävän kehityksen määritelmä sisältää kolme ulottuvuutta 
(ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen), mitkä näkyvät myös Agenda2030 -toimintaohjelmassa. Tästä 
huolimatta joissain sitoumuksissa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla kestävän kehityksen -otsi-
kon alla puhutaan pääosin ekologisesta kestävyydestä (esim. EU:n urheilualan työsuunnitelma). Vaihto-
ehtoisesti kestävä kehitys esitetään yhtenä asiana siihen sisältyvien yksittäisten teemojen rinnalla (esim. 
liikuntalaki ja sen lähtökohdat, kuten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys). Nämä esimerkit 
voivat ohjata mieltämään kestävän kehityksen ainoastaan ympäristökestävyydeksi.

Liikuntahallintoa ja liikuntasektoria koskettavat kestävän kehityksen teemat

Agenda2030 ja sen 17 tavoitetta sekä muut kestävän kehityksen sitoumukset osaltaan kuvaavat kestä-
vään kehitykseen liittyvien teemojen moninaisuutta liikuntahallinnossa ja laajemmin liikunnan alalla. Si-
toumuksista nousee keskeisenä sosiaaliseen kestävyyteen liittyvänä tavoitteena liikunnallisen kokonai-
saktiivisuuden lisääminen, joka puolestaan linkittyy vahvasti terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Samaan aikaan liikunnalla on myös sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia muihin sosiaalisen kes-
tävyyden teemoihin sekä ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat 
liikuntasektorille keskeisiä teemoja, jotka painottuvat sekä kansallisissa että kansainvälisissä sitoumuk-
sissa samoin kuin esteettömyys ja saavutettavuus erityisesti liikuntapaikkoihin liittyen. Sitoumuksissa on 
tunnistettu, että liikunnan kautta voidaan vahvistaa osallisuutta sekä vähemmistöjen integroitumista. 
Negatiivisten vaikutusten vähentämiseen liittyen sitoumuksissa on tunnistettu, että liikuntasektorin toi-
mijoiden kaikilla tasoilla on tarpeen torjua rasismia ja syrjintää sekä ehkäistä väkivaltaa.

Ympäristökestävyyteen liittyen hallitusohjelmassa korostuu ilmastonmuutoksen hillintä, johon liitty-
vät toimenpiteet ja hiilineutraaliustavoitteet koskettavat myös liikuntasektoria. Ilmastonmuutoksen 
rinnalla merkittäviä kokonaisuuksia ovat luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä kiertotalouden 
edistäminen. Ilmastonmuutokseen sopeutumista sivutaan muutamassa sitoumuksessa ja se on nostettu 
esiin myös liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjan luonnoksessa.

Taloudellinen kestävyys muodostaa monessa mielessä pohjan sosiaalisen ja ekologisesti kestävän 
kehityksen toteutumiselle. Tämän lisäksi taloudelliseen kestävyyteen liitetään usein myös laajemmin 
eettisyyteen ja hyvään hallintotapaan liittyviä kysymyksiä. Näitä nostetaan esiin liikunnan kestävän 
kehityksen kansainvälisissä sitoumuksissa, minkä lisäksi sitoumuksissa korostetaan puuttumista joihinkin, 
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erityisesti huippu-urheilun, lieveilmiöihin kuten dopingin vastaiseen työhön ja urheilumanipulaation 
sekä korruption ehkäisemiseen. 

Jotkut teemat koskevat myös useampaa ulottuvuutta. Sitoumuksissakin on sivuttu harrastamisen hintaa, 
joka koskee sekä taloudellista että sosiaalista kestävyyttä. Esimerkiksi lähiliikuntapaikat voivat vaikuttaa 
positiivisesti myös ekologiseen kestävyyteen. Toisaalta sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden edistämisen 
toimet voivat tukea taloudellista kestävyyttä. Liikkumattomuus aiheuttaa merkittäviä yhteiskunnallisia 
kustannuksia, ja esimerkiksi energia- tai resurssitehokkuuden toimilla voidaan saavuttaa kustannussääs-
töjä. Joissain tapauksissa näiden tavoitteiden välillä voi olla ristiriitoja.

Kuviossa 5 on esitetty sitoumuksista esiin nousevia liikuntahallintoa ja liikuntasektoria koskevia teemoja 
kestävän kehityksen eri osa-alueilla.

Yhdenvertaisuus
Estee�ömyys ja saavute�avuus
Tasa-arvo
Integraa�o ja osallisuus
Rasismin torjuminen
Syrjinnän ehkäiseminen
Väkivallan ehkäiseminen
Ihmisoikeudet

Lähiliikuntapaikat
Terveys ja hyvinvoin�
Liikunnallisen ak�ivisuuden lisääminen
Harrastamisen hinta
An�doping-työ

Ympäristö-
kestävyys

Taloudellinen
kestävyys

Sosiaalinen
kestävyys

Ilmastonmuutoksen hillintä ja
hiilijalanjäljen pienentäminen
Luonnon monimuotoisuus
Maaperän ja vesien suojelu
Kiertotalous ja kierrätys
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Hyvä hallintotapa
Ee�set arvot urheilussa
Urheilumanipulaa�on ehkäiseminen
Korrup�on ehkäiseminen

Energian säästö ja energiatehokkuus
Resurssien säästö ja resurssitehokkuus

Kuvio 5. Sitoumuksista nousevia teemoja kestävän kehityksen sosiaalisen, kulttuurisen, ekologisen sekä 
taloudellisen kestävyyden osa-alueilla.

Monet edellä esitetyistä kestävän kehityksen teemoista koskettavat laajasti liikuntasektoria: liikunta- ja 
urheilujärjestöjä sekä seuroja, liikuntatapahtumia, liikuntapaikkarakentamista ja huippu-urheilua. Paino-
arvo kuitenkin vaihtelee eri konteksteissa esimerkiksi toimijoiden ja lajien välillä. Lisäksi on huomioitava, 
että vaikka sitoumuksista nousee paljon merkittäviä teemoja, ne eivät kuitenkaan kata kaikkia liikuntaa 
ja urheilua koskettavia kestävän kehityksen kysymyksiä. Seuraavassa luvussa tarkastellaan viimeaikaisia 
liikuntaan ja kestävään kehitykseen liittyviä kansallisia tutkimuksia ja selvityksiä muun muassa sen kar-
toittamiseksi, millaista tutkimustietoa on saatavilla liikunnan ja urheilun vaikutuksista. 
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Osana arviointia tarkasteltiin viime aikoina julkaistuja liikuntaan ja kestävään kehitykseen liittyviä selvi-
tyksiä ja tutkimuksia. Tavoitteena oli kartoittaa, millaista tutkimustietoa liikunnan vaikutuksista ympäris-
töön ja yhteiskuntaan on saatavilla, ja miten kestävä kehitys toteutuu liikunnassa ja urheilussa tutkimus-
ten sekä selvitysten valossa.

Yleisesti ottaen eettisyys sekä sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä kehitys ovat kasvamassa liikuntapolitiik-
kaa ohjaavina tekijöinä esimerkiksi tuoreimman Liikuntapoliittisen selonteon taustalla olleen tutkimus-
katsauksen perusteella.29

Tarkastelu osoitti, että sosiaalista kestävyyttä on tutkittu Suomessa laajasti. Tarkastelun kohteena ovat 
olleet esimerkiksi laajemmin liikunta- ja hyvinvointipolitiikan integroituminen, sukupuolten tasa-arvo, 
lapset ja nuoret, ikääntyneet, maahanmuuttajat ja liikunta- ja toimintaesteiset. Lisäksi on tutkittu seksu-
aalista häirintää sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kokemaa syrjintää.

Ympäristövastuu ja ekologisesti kestävän kehityksen edistäminen ovat keskeisiä liikunta-alalla, mutta nii-
den käsittely tutkimuksen kautta on toistaiseksi ollut niukkaa kestävän kehityksen sosiaalisiin aspekteihin 
verrattuna.

Taloudelliseen kestävyyteen liittyvissä tutkimuksissa ja selvityksissä on käsitelty muun muassa liikunnan 
ja urheilun rahoitusta sekä hyvää hallintotapaa. Taloudelliseen kestävyyteen liittyvä tutkimus- ja selvitys-
toiminta on kuitenkin ollut melko vähäistä. 

Sosiaaliseen kestävyyteen liittyvät tutkimukset

Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa urheilussa ja liikunnassa on tarkasteltu runsaasti erilaisten selvitys-
ten, katsausten ja tutkimushankkeiden kautta. Jyväskylän yliopistossa on yhtenä oppiaineena liikunnan 
yhteiskuntatieteet, jossa liikuntakulttuuria tarkastellaan liikuntasosiologian ja liikuntapolitiikan näkökul-
mista. Liikuntasosiologiassa tutkitaan muun muassa kestävän kehityksen kysymyksiä kuten sosiaalista 
kestävyyttä ja hyvinvointia. Esimerkiksi liikuntasosiologian professori Itkonen on korostanut, ettei yhteis-
kunnan liikunnallistaminen ole pelkästään liikuntapoliittinen haaste. Itkosen mukaan julkisvallan liikkumi-
sen normitus on hyödyllistä sen kytkeytyessä yleisempään hyvinvointipolitiikkaan30. 

On huomattava, että liikunnan eriarvoisuus liittyy usein yleisempään eriarvoisuuteen yhteiskunnassa. 
Tämän vuoksi tarvitaan perusteellisia yhteiskuntapoliittisia toimia rakenteellisten liikunnan esteiden 
vähentämiseksi. Köyhyyttä ja huono-osaisuutta poistamalla on mahdollisuus vahvistaa hyvinvointia sekä 
vaikuttaa yhtä lailla myönteisesti ihmisten liikkumiseen.31 Kauravaaran ja Rönkön mukaan liikuntaken-
tällä ei ole toistaiseksi otettu riittävästi huomioon yhteiskunnassa olevaa moninaisuutta. Eriarvoisuus 
on monia koskettava laaja yhteiskunnallinen ja kulttuurinen ilmiö, jolla on myös vahva yhteys vähäiseen 
liikkumiseen. Esimerkiksi romaniväestön syrjintäkokemukset, lihavien sekä koulunaikaisesta kiusaamises-
ta että opettajien vähättelystä johtuva opittu häpeä ruumin ulkomuodosta ja vammaisten sijoittuminen 
sosiaalisiin marginaaleihin vaimentavat rohkeutta liikkumiseen.32 

Sekä sosiaalisen että taloudellisen kestävyyden näkökulmat ovat sisältyneet selvityksiin, joissa on tar-
kasteltu tasa-arvoisten liikunnan harrastusmahdollisuuksien toteutumista lasten ja nuorten osalta. 
Esimerkiksi OKM:n vuonna 2016 julkaisemassa työryhmän selvityksessä “Yhdenvertaiset mahdollisuu-

29 Itkonen, H., Lehtonen, K., & Aarresola, O. (2018) Tutkimuskatsaus liikuntapoliittisen selonteon tausta-aineistoksi. Valtion 
liikuntaneuvosto. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja, 2018:6.

30 Itkonen, H. (2021) Liikuntapolitiikka uutta kohtaamassa. Tiede ja tutkimus.
31 Itkonen, H. (2020) Liikunnan monisäikeinen eriarvoisuus. In J. Kokkonen, & K. Kauravaara (Eds.), Eriarvoisuuden kasvot 

liikunnassa (pp. 7-28). Liikuntatieteellinen seura. Liikuntatieteellisen seuran julkaisuja, 175
32 Kauravaara, K., & Rönkkö, E. (2020) Näkymättömyys, marginalisaatio ja eronteot suomalaisessa liikuntakulttuurissa. 

In J. Kokkonen, & K. Kauravaara (Eds.), Eriarvoisuuden kasvot liikunnassa (pp. 229-251). Liikuntatieteellinen seura. 
Liikuntatieteellisen seuran julkaisuja, 175.
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det harrastaa - painopisteenä harrastamisen hinta” tarkasteltiin yhdenvertaisuutta erityisesti liikunta-
harrastusten hinnan näkökulmasta. Liikuntaharrastuksen lopettaminen tai aloittamatta jättäminen voi 
kiihdyttää sosioekonomisia terveyseroja, jotka ovat kasvaneet Suomessa. Työryhmä esitti muun muassa 
seuraavia toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi: a) harrastuskulujen toimeentulotukea tulee 
kohdentaa valtakunnallisesti yhdenmukaisin periaattein pienituloisten perheiden lasten ja nuorten 
harrastamisen varmistamiseksi, b) kuntien perusliikuntapaikkojen tulisi olla maksuttomia tai niissä tulisi 
olla pieni maksu erityisesti lasten ja nuorten liikunnassa, c) lajiliittojen kilpailujärjestelmiä tulisi kehittää 
turnausmuotoisiksi ja tietyn ikäisten matkustamista rajoittaen, d) lisenssikäytäntöjä tulisi kehittää moni-
lajisuutta tukevaksi, e) seurojen tulisi lisätä harrastemuotoista liikuntaa sekä laatia selkeät toimintaohjeet 
ja pelisäännöt kustannusten hillitsemiseksi. 33

Vuoden 2018 lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus keskittyi erityisesti liikuntaan ja liikkumiseen. 
Tämän Oikeus liikkua -tutkimuksen34 osana toteutettiin myös Takuulla liikuntaa -kyselytutkimus35 toi-
mintarajoitteisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamisesta ja vapaa-ajasta. Tutkimus toteutettiin 
yhteistyössä valtion nuorisoneuvoston, valtion liikuntaneuvoston, OKM:n ja Nuorisotutkimusverkoston 
kanssa. Tutkimukset nostivat esiin, että heikoksi koettu taloudellinen tilanne vaikuttaa yhä lasten ja nuor-
ten liikunnan harrastamiseen, ja että kiusaaminen ja syrjintä ovat huolestuttavan yleisiä liikuntaharras-
tamisessa. Toimintarajoitteisista lapsista ja nuorista puolestaan pienempi osuus kuin ikätovereista vailla 
vastaavia rajoitteita kertoi harrastavansa jotakin liikuntaa. Lisäksi toimintarajoitteet näkyvät liikunnan 
harrastamisen säännöllisyydessä ja liikunnan määrässä.

Liikuntaa ja tasa-arvoa sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta on tarkasteltu vuosina 2011 ja 2018  
OKM:n katsausten kautta. Tuoreimmassa katsauksessa tunnistettiin, että liikuntatoiminnassa, ml. 
johtamisessa ja valmentamisessa, on tunnistettavissa myönteisiä kehityskulkuja edellisen katsauksen 
havaintoihin verraten, jonka jälkeen myös normipohja on parantunut lainsäädäntöuudistusten myö-
tä.36 Tasa-arvon edistämiseksi on käynnissä lisäksi koulutushankkeita, kuten Suomen Olympiakomitean 
kaksi johtajuuteen liittyvää hanketta. ”Johtaa kuin nainen” 37 on Jane ja Aatos Erkon säätiön rahoittama 
koulutus liikunnan ja urheilun kansallisiin tai kansainvälisiin johtotehtäviin tähtääville. ”Naiset vaikutta-
jina liikunnan pelikentillä” on vastaavasti STM:n ESR-rahoituksella tuettu koulutus seura- ja aluetason 
toimijoille. 

Suomessa on viime vuosina tarkasteltu myös urheilijoiden ja liikunnanharrastajien kokemaa seksuaalis-
ta häirintää. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevan lainsäädännön tiukennettua vuosina 2014–2015, 
huomiota on kiinnitetty myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kokemaan syrjintään liikun-
taympäristöissä. Yksi hankkeista on ollut OKM:n rahoittama ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen 
tiedekunnan vuosina 2018–2021 toteuttama ”Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän torjuminen 
urheilussa ja koululiikunnassa: sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkökulma (PREACT)”. Hankkeen 
puitteissa on tarkasteltu koululiikuntaa ja lasten sekä nuorten urheiluvalmennusta. Hanke on raportoinut 
esimerkiksi, että liikunnanopettajien taipumus heteronormatiivisiin käytäntöihin voi aiheuttaa ristiriitais-
ta suvaitsevaisuutta sekä marginalisoida seksuaalivähemmistöjä jopa näkymättömiksi liikuntatunneilla. 
Tutkimuksen mukaan parhaita käytäntöjä tasa-arvon lisäämiseksi liikuntatunneilla ovat opettajien parem-
pi tietoisuus seksuaalivähemmistöistä, stereotypioiden vähentäminen sekä kielenkäytön muuttaminen 
seksuaalivähemmistöt huomioon ottavaksi.38 Myös Liikuntatieteellinen seura on julkaissut ja koonnut 
yhteen tietoa yhdenvertaisuudesta ja liikunnasta, ja tunnistanut kulttuuristen käytäntöjen, sukupuoli- ja 
ulkonäköstereotypioiden sekä yhteiskunnallisten rakenteiden yhä estävän tai haittaavan monien suoma-
laisten liikkumista.39

33 Työryhmä “Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa - painopisteenä harrastamisen hinta”. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
julkaisuja 2016:19.

34 Hakanen, T., Myllyniemi, S., Salasuo, M. (toim.) (2019a) Oikeus liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018. Valtion 
liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:2. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2019/02/Lasten-ja-nuorten-vapaa-
aikatutkimus-Oikeus-liikkua.-Verkkojulkaisu.pdf 

35 Hakanen, T., Myllyniemi, S., Salasuo, M. (toim.) (2019b) Takuulla liikuntaa. Kyselytutkimus toimintarajoitteisten lasten ja 
nuorten liikunnan harrastamisesta ja vapaa-ajasta. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:5. https://tietoanuorista.fi/wp-
content/uploads/2019/06/Takuulla_liikuntaa_Verkkojulkaisu_020619.pdf 

36 Opetus- ja kulttuuriministeriö (2018) Liikunta ja tasa-arvo 2017. Katsaus sukupuolten tasa-arvon nykytilaan liikunta-alalla. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:6. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-548-8

37 Olympiakomitea. Johtaa kuin nainen. https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastuullisuus/tasa-arvo/johtaa-kuin-
nainen/ 

38 Jyväskylän yliopisto. Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän torjuminen urheilussa ja koululiikunnassa: sukupuoli- ja 
seksuaalivähemmistöjen näkökulma (PREACT). https://www.jyu.fi/sport/fi/tutkimus/hankkeet/preact 

39 Liikuntatieteellinen seura (2020) Eriarvoisuuden kasvot liikunnassa – artikkelikokoelma. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu 175, 
2020. https://www.lts.fi/tutkittua-sovellettua/tutkittua/eriarvoisuus.html 

https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2019/02/Lasten-ja-nuorten-vapaa-aikatutkimus-Oikeus-liikkua.-Verkkojulkaisu.pdf
https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2019/02/Lasten-ja-nuorten-vapaa-aikatutkimus-Oikeus-liikkua.-Verkkojulkaisu.pdf
https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2019/06/Takuulla_liikuntaa_Verkkojulkaisu_020619.pdf
https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2019/06/Takuulla_liikuntaa_Verkkojulkaisu_020619.pdf
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-548-8
https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastuullisuus/tasa-arvo/johtaa-kuin-nainen/
https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastuullisuus/tasa-arvo/johtaa-kuin-nainen/
https://www.jyu.fi/sport/fi/tutkimus/hankkeet/preact
https://www.lts.fi/tutkittua-sovellettua/tutkittua/eriarvoisuus.html
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Tutkimushankkeissa on tarkasteltu myös vammaisten nuorten asemaa liikunnallisissa nuorisokulttuu-
reissa. LIKES-tutkimuskeskuksen koordinoima VALKKU-hanke40 antoi näkökulmia nuorten mahdollisuuk-
sista sekä integroitua että erottua liikunnan alueella. Vuonna 2018 julkaistu selvitys nosti esille, että 
liikunta tulee mahdollistaa liikunta- ja toimintaesteisille myös harrastuksena. Soveltava liikunta on miel-
letty yleisesti kuntoutuspainotteiseksi toiminnaksi, kun taas liikkumisen toisena ääripäänä on ollut esillä 
tavoitteellinen vammaisurheilu. 41 Selvitys soveltavan liikunnan tilanteesta kunnissa osoitti, että vain 
alle puolella kunnista oli soveltavaa liikuntaa ohjaavia suunnitelmia. Esimerkiksi esteettömyyteen liittyen 
ilmeni ongelmia tiedonkulussa hallinnonalojen välillä. Lähitulevaisuudessa on tarpeen ottaa huomioon, 
että esimerkiksi soveltavaa liikuntaa koskevaan yhteistyöhön liikuntatoimen ja sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen välillä on tulossa muutoksia sosiaali- ja terveysalan palvelujen siirtyessä kunnilta uusille hyvinvointi-
alueille.42 

Tuoreen toimintarajoitteisille henkilöille suunnatun liikkujakyselyn ja seurakyselyn raportin mukaan 65 
prosenttia toimintarajoitteisista henkilöistä haluaisi liikkua nykyistä enemmän. Liikunnan harrastamisen 
suurimpia esteitä ovat harrastamisen kalleus, sopivan kaverin ja harrastusryhmien puute, vamma tai ter-
veydentila ja koronan pelko. Lisäksi liikunnan harrastamista estävät liikuntatilojen esteellisyys, saavutet-
tavan sekä ajantasaisen tiedon puute ja vammaispalvelujen ongelmat. Vaikka sellaisten urheiluseurojen 
määrä, jotka järjestävät soveltavaa liikuntaa, vammaisurheilua tai ottavat toiminnassaan huomioon toi-
mintarajoitteiset henkilöt, on lisääntynyt, seurojen tulisi edelleen aktiivisesti poistaa toimintarajoitteisten 
henkilöiden mukaan tulon esteitä. Lisäksi esimerkiksi kunnilla on mahdollisuus ohjata tukiaan yhdenver-
taisesti toimiville seuroille.43 

Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK ry) on tuottanut selvityksiä ja tutkimuksia esimerkiksi koskien 
häirintää suomalaisessa kilpaurheilussa.44 SUEK tekee yhteistyötä lajiliittojen kanssa tuottamalla esimer-
kiksi selvityksiä häirintäkokemuksista, kuten Suomen luisteluliitolle vuonna 2020 ja Suomen tennisliitolle 
vuonna 2019. Lisäksi SUEK on perustanut vuonna 2017 oman julkaisusarjan, jonka tarkoituksena on jakaa 
tietoa urheilun eettisistä teemoista.45 Esimerkiksi Samalla viivalla? -selvitys on koonnut yhteen, miten ta-
sa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnassa ja urheilussa on käsitelty ja tutkittu Suomessa vuoteen 2017 
asti. Selvityksen mukaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiä on liikunnassa ja urheilussa käsitelty 
useasta eri näkökulmasta, mutta tutkimuksessa on myös aukkoja. Tämä on ymmärrettävää aihepiirin 
laajuus huomioiden. 46 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut tutkimus- ja kehitystyöavustuksen kautta useita liikun-
tapaikkojen rakentamista, ylläpitoa tai käyttöä esteettömyyden näkökulmasta selvittäneitä hankkeita, 
kuten mallia liikuntapaikkojen esteettömyystiedon keräämiseen sekä ohjeistuksia esteettömien luonto-
reittien kartoittamiseen, kehittämiseen ja niistä viestimiseen. 

Ekologiseen kestävyyteen liittyvät tutkimukset

Suomessa ympäristövastuuta ja ekologisesti kestävän kehityksen edistämistä liikunnassa ei ole toistai-
seksi tutkittu yhtä laajasti kuin kestävän kehityksen sosiaalisia aspekteja.

On huomattava, että liikunnalla voi olla sekä myönteistä että kielteistä vaikutusta ympäristöön. Vaiku-
tuksia edistäviä tai hidastavia tekijöitä ovat esimerkiksi liikuntalajin vaatima ympäristö ja infrastruktuuri, 
harrastajien määrä, liikenneyhteydet suorituspaikalle ja liikuntapaikkojen yhteyteen rakennetut oheis-
palvelut. Esimerkkejä myönteisistä vaikutuksista ovat tilanteet, missä liikunta- ja vapaa-ajan suunnittelun 
avulla on säilytetty luontoalueita, ja aktiivisten kulkumuotojen (esim. kävely ja pyöräily) edistämisellä on 
vähennetty liikenteen päästöjä. Liikunta on myös riippuvainen luonnosta ja sen tilasta. Liikuntapalvelui-

40 Eriksson, S., Armila, P. & Rannikko, A. (toim.) (2018) Vammaiset nuoret ja liikunta. Liikunnan ja kansanterveyden 
edistämissäätiö LIKES, Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 346.

41 Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2018:2.
42 Ala-Vähälä, T., Farin V., Karinharju, K., Kuusiluoma, R.-K., Peltonen, N., Piittisjärvi, T., Roitto, R., Saarela, T., Saari, A., Samstén, R. 

& Sipilä V. (2021) Soveltavan liikunnan tilanne kunnissa 2019. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2021:3.
43 Saari, A. (toim). Liikuttaako? Toimintarajoitteisille henkilöille suunnatun Liikkujakyselyn ja Seurakyselyn raportti. Suomen 

Paralympiakomitea. Raportti 1/ 2021.
44 SUEK (2020) Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa. https://suek.fi/tutkimus/tutkimukset-ja-selvitykset/hairintatutkimus/
45 SUEK. Tutkimukset ja selvitykset. https://suek.fi/tutkimus/tutkimukset-ja-selvitykset/ 
46 Kyllönen, Miika (2017) Samalla viivalla? Selvitys liikunnan ja urheilun tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta Suomessa. SUEK ry:n 

julkaisuja urheilun eettisistä asioista nro. 1. https://suek.fi/wp-content/uploads/2020/06/Samalla-viivalla.-Selvitys-liikunnan-ja-
urheilun-tasa-arvosta-ja-yhdenvertaisuudesta-Suomessa.pdf 
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den tarjoajat ja käyttäjät voivat merkittävästi tukea kestävän kehityksen edistämistä ekologisesti, kuten 
esimerkiksi vähentämällä energiankulutusta, vedenkulutusta sekä jätteitä ja edistämällä lähiliikuntaa. 47

Jyväskylän yliopistossa esimerkiksi Simulan ym. tutkimusaiheina ovat olleet muun muassa liikuntapolitii-
kan suhde liikenne- ja ympäristöpolitiikkaan. Julkisen sektorin vastuulla on etenkin fyysiseen aktiivisuu-
teen kannustavista liikuntaympäristöistä huolehtiminen. Kuntien toimet mahdollistavat merkittävästi ih-
misten liikkumista. Tämä heijastuu siihen, että etenkin kunnilla on merkittävä rooli ekologisesti kestävän 
kehityksen edistämisestä liikunnassa. Lisäksi yritykset vastaavat aiempaa enemmän aikuisväestön liikut-
tamisesta, mikä on otettava huomioon tarkasteltaessa kestävän kehityksen toteutumista liikunnassa. 48

Valtion liikuntaneuvoston vuonna 2014 julkaiseman Jyväskylän yliopiston Ympäristöasioiden hallinta 
kuntien liikuntatoimissa ja valtakunnallisissa liikuntajärjestöissä -tutkimuksen49 mukaan suunnitelmalli-
nen ympäristöasioiden hallinta on tullut osaksi urheilun suurtapahtumien järjestelyjä. Lisäksi liikuntajär-
jestöissä on kehitetty ympäristöjohtamista. Erot järjestöjen ja toimijoiden välillä ovat kuitenkin suuria. 
Huomiota on kiinnitetty ehkä ennemminkin vastuullisen julkisivun rakentamiseen, kun taas avoin 
kriittinen keskustelu liikuntakulttuurin kestämättömistä käytännöistä on ollut vähäistä. Tutkijoiden 
keskeisenä johtopäätöksenä olikin, että kestävän liikuntakulttuurin vahvistaminen ja ympäristöasioiden 
hallinnan kehittäminen keskeisissä liikuntaorganisaatioissa edellyttää valtakunnallista koordinaatiota ja 
siihen liittyvää monenlaista pohjatyötä. Valtakunnallisen koordinaation kehittämisen lisäksi suosituk-
sena oli, että jatkossa vahvistettaisiin aihepiirin tutkimusta Suomessa. Esimerkiksi tarvitaan tietoa siitä, 
minkälaiset valmiudet liikuntajärjestöillä sekä liikunta-alan koulutus- ja tutkimuslaitoksilla on kehittää 
ympäristöasioiden hallintaa. Toisaalta ei ole riittävästi tietoa kestävän liikuntakulttuurin vaikutuksista 
kunnalliseen liikuntatoimeen, liikuntajärjestöjen toimintaan sekä kansalaisten liikuntaharrastuksiin. 

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT) on selvittänyt viime vuosina urheilun ilmastovaiku-
tuksia ja roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä mittaamalla hiilijalanjälkeä. Tie kohti vähähiilisyyttä, 
Mittaa-Vähennä-Kompensoi -hanke osoitti, että valtaosa urheilun aiheuttamasta kuormituksesta johtui 
fossiilisten polttoaineiden käytöstä liikkumiseen ja energiantuotantoon. Urheilun vaikutukset hiilijalan-
jälkeen olivat pääosin välillisiä. Meri-Teijo Golfin esimerkissä valtaosa yhden vuoden toiminnasta aiheu-
tuvasta hiilijalanjäljestä aiheutui golfpelaajien liikkumisesta kentälle, kun taas kentän omien toimintojen 
hiilijalanjälki oli melko alhainen. Hankkeessa esitettiin muun muassa seuraavia toimenpiteitä hiilijalanjäl-
jen pienentämiseksi: pelaajien kannustamista vähähiiliseen liikkumiseen, pelaajien liikkumisen päästöjen 
kompensoimisen kustannusten sisällyttämistä jäsenmaksuun, biopolttoaineiden käyttöönottoa kentän 
kalustossa, ruohonleikkuun optimointia ja hiilensidonnan lisäämistä puiden avulla. Lahden Pelicansin 
jääkiekon liigajoukkueen esimerkki osoitti puolestaan, että hiilijalanjäljestä peräti noin 72 prosenttia oli 
peräisin yleisön liikkumisesta. Hankkeessa esitettiin toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi muun 
muassa kimppakyytejä, joukkoliikennettä sekä pyörän käyttöä kannustamalla ja joukkueen pelimatko-
ja sekä lentämistä vähentämällä. Lisäksi ehdotettiin uusiutuvien polttoaineiden käyttöä linja-autoissa 
pelimatkoilla, joukkoliikenteen hinnan alennuksia kausikorttilaisille, sekä jäähallin energiankulutuksen 
vähentämistä ja varusteiden tehokasta hyötykäyttöä. 50

Urheilun ilmastovaikutuksia, roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä ja liikunnan näkökulmaa ilmastopoli-
tiikkaan, on viime vuosina käsitelty myös eri tilaisuuksissa kuten esimerkiksi Liikuntatieteellisen seuran 
vuoden 2019 Liikuntatieteen päivillä51 sekä Olympiakomitean koordinoiman Liikkujan polku -verkoston 
webinaarissa alkuvuonna 202052. Ympäristöä ja ilmastoa on käsitelty myös Liikuntatieteellisen seuran 
verkkoartikkeleissa ja Liikunta & Tiede -lehdessä.53 Valtion liikuntaneuvoston muutoksentekijäkortteihin 
on vuonna 2019 tunnistettu ilmastonmuutos yhtenä viidestä merkittävästä liikuntaan ja liikkumiseen 

47 Simula, M. (2001) Ekologisesti kestävän kehitys liikuntahallinnon kysymyksenä: käsitteen tarkastelu teorian ja käytännön 
näkökulmista. Pro gradu. Jyväskylän yliopisto, Liikunnan yhteiskuntatieteet.

48 Itkonen, H. (2021) Liikuntapolitiikka uutta kohtaamassa. Tiede ja tutkimus.
49 Simula, M., Itkonen, H. & Matilainen, P. (2014) Ympäristöasioiden hallinta kuntien liikuntatoimissa ja valtakunnallisissa 

liikuntajärjestöissä. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2014:3. https://www.liikuntaneuvosto.fi/lausunnot-ja-julkaisut/
ymparistoasioiden-hallinta-kuntien-liikuntatoimissa-ja-valtakunnallisissa-liikuntajarjestoissa/ 

50 Uusitalo, V. (2019) Urheilun ilmastovaikutukset ja rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. https://docplayer.fi/155800145-
Urheilun-ilmastovaikutukset-ja-rooli-ilmastonmuutoksen-hillinnassa.html

51 Simula, M.& Oja, S. (2020) Liikuntakulttuuri ei pääse karkuun ympäristöpolitiikkaa. Liikunta & Tiede -lehti 5/2019. https://
www.lts.fi/liikunta-tiede/artikkelit/liikuntakulttuuri-ei-paase-karkuun-ymparistopolitiikkaa 

52 Olympiakomitea. Liikkujan polku Kestävä kehitys ja ympäristövastuu: liikunta- ja urheiluyhteisö osana ratkaisua. https://www.
olympiakomitea.fi/2020/03/31/kestava-kehitys-ja-ymparistovastuu-%cc%b6-liikunta-ja-urheiluyhteiso-osana-ratkaisua/

53 Liikuntatieteellinen seura. Ilmastonmuutos ja liikunta. https://www.lts.fi/tutkittua-sovellettua/tutkittua/ilmastonmuutos-ja-
liikunta.html 

https://www.liikuntaneuvosto.fi/lausunnot-ja-julkaisut/ymparistoasioiden-hallinta-kuntien-liikuntatoimissa-ja-valtakunnallisissa-liikuntajarjestoissa/
https://www.liikuntaneuvosto.fi/lausunnot-ja-julkaisut/ymparistoasioiden-hallinta-kuntien-liikuntatoimissa-ja-valtakunnallisissa-liikuntajarjestoissa/
https://docplayer.fi/155800145-Urheilun-ilmastovaikutukset-ja-rooli-ilmastonmuutoksen-hillinnassa.html
https://docplayer.fi/155800145-Urheilun-ilmastovaikutukset-ja-rooli-ilmastonmuutoksen-hillinnassa.html
https://www.lts.fi/liikunta-tiede/artikkelit/liikuntakulttuuri-ei-paase-karkuun-ymparistopolitiikkaa
https://www.lts.fi/liikunta-tiede/artikkelit/liikuntakulttuuri-ei-paase-karkuun-ymparistopolitiikkaa
https://www.olympiakomitea.fi/2020/03/31/kestava-kehitys-ja-ymparistovastuu-%cc%b6-liikunta-ja-urheiluyhteiso-osana-ratkaisua/
https://www.olympiakomitea.fi/2020/03/31/kestava-kehitys-ja-ymparistovastuu-%cc%b6-liikunta-ja-urheiluyhteiso-osana-ratkaisua/
https://www.lts.fi/tutkittua-sovellettua/tutkittua/ilmastonmuutos-ja-liikunta.html
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liittyvänä muutostekijänä. Se nostaa esiin kysymyksiä koskien päästöttömiä, fyysisesti aktiivisia kulkuta-
poja, sekä yksilön liikkumis- ja liikuntavalintoja, joilla voidaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Lisäksi esiin 
nousevat toimenpiteet, joilla hillitään liikuntatoimialan ympäristökuormitusta.54

Ekologisesti kestävää kehitystä on tarkasteltu myös liikuntapaikkarakentamisen perspektiivistä. Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut tutkimus- ja kehitystyöavustuksella useita liikuntapaikkojen 
rakentamista, ylläpitoa tai käyttöä kestävän kehityksen näkökulmasta selvittäneitä hankkeita. Hankkeissa 
on tutkittu muun muassa uima- ja jäähallien energiatehokkuutta (esim. Aalto-yliopisto: Energiatehok-
kaat ja sisäympäristöltään laadukkaat uimahallirakennukset-hanke ja Jäähallin tavoite-energiankulutusta 
arvioivan laskentamenetelmän sekä keskitetyn jäähalliteknisen tietopankin tutkimus- ja kehitystyö, VTT: 
Jää- ja uimahallien energiankulutusten ja elinkaarikustannusten laskentamenetelmät). Lisäksi on tutkittu 
ilmastotavoitteita edistävää arkiliikuntaa yhdyskuntasuunnittelussa (Oulun yliopisto) sekä tekonurmikent-
tien täyteaineiden päästöjä (SYKE). 

Taloudelliseen kestävyyteen liittyvät tutkimukset

Liikuntatieteellisen seuran ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn yhteinen Liikunnan talous 
Suomessa vuonna 2018 -tutkimus tarkasteli alan keskeisiä rahavirtoja Suomessa ja tutki, ketkä palveluita 
tuottavat ja rahoittavat. Tutkimuksen mukaan liikunnan talouden volyymi oli rahoituksen näkökulmasta 
hieman yli 3 miljardia euroa, ja tavaroiden ja palvelujen tarjonnan näkökulmasta noin 4,5 miljardia euroa 
vuonna 2018. 55 

KIHUn 2018 toteuttamassa selvityksessä on puolestaan vertailtu Pohjoismaiden liikunnan rahoituksen 
määrää ja huippu-urheilutukien sisältöjä. Sen mukaan Suomen valtion liikuntamäärärahat ovat kasvaneet 
voimakkaasti 2010-luvulla. Myös kuntien suorat avustukset seuroille ovat kasvaneet, ja kunnat kanta-
vatkin valtiota suuremman vastuun liikunnan rahoittamisesta. Valtion liikuntarahoitus nojaa vahvasti 
rahapeliyhtiöiden voittovaroihin.56

Olympiakomitean liikuntapoliittisessa kyselytutkimuksessa vuonna 2019 tiedusteltiin poliitikkojen 
näkemyksiä huippu-urheilun rahoittamiseen sekä liikunnan valtionbudjetin kehittämiseen. Vastauksissa 
nousi esiin näkemys, että rahoituksen laajentaminen yleisiin budjettivaroihin mahdollistaisi rahoituksen 
kasvun, sillä veikkausvoittovaroilla ei yhtiön mukaan ollut kasvunäkymiä. 57

Myös liikunta-alan hyvään hallintoon liittyen on toteutettu selvityksiä. OKM:n aloitteesta toteutettu ja 
Liikuntatieteellisen seuran toteuttama Hyvä hallintotapa liikunta-alalla -hankkeen loppuraportti (2016) 
nosti esiin keskeisinä havaintoina, että liikunnan julkishallinnossa hyvää hallintotapaa noudatetaan vain 
osin ja pääsääntöisesti passiivisesti. Raportti nosti esiin havaintoja liikuntajärjestelmän olennaisissa 
rooleissa olevista järjestöistä ja seuroista. Seuroissa yhdistystoiminnan säännöstön tuntemus havaitaan 
kirjavaksi ja vallankäyttö on keskittynyttä. Liikunnan valtakunnallisissa ja alueellisissa palvelujärjestöissä 
sekä lajiliitoissa on sitouduttu ohjeisiin, mutta hyvän hallintotavan mukainen avoimuus, läpinäkyvyys 
ja osallistava hallintokulttuuri ovat raportin mukaan vasta kehittymässä.58 Suomalaista liikuntataloutta 
tarkasteltiin sukupuolen ja resurssien jakautumisen näkökulmasta esimerkiksi OKM:n rahoittamassa ja 
Aikion Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa toteuttamassa opinnäytetyössä vuonna 2016. Selvitys osoitti, 
että 2010-luvulla suurempi osa rahoituksesta ohjautui edelleen pojille ja miehille kuin tytöille ja naisille.59 

54 Valtion liikuntaneuvosto (2019) Muutoksentekijäkortti. https://www.liikuntaneuvosto.fi/lausunnot-ja-julkaisut/liikunnan-
muutostekijakortti/

55 Ala-Vähälä, T., Lämsä, J., Mäkinen, J. & Pusa, S. (2021) Liikunnan talous Suomessa vuonna 2018. Liikuntatieteellisen seuran 
tutkimuksia ja selvityksiä nro 19. https://www.lts.fi/tutkittua-sovellettua/tutkittua/liikunnan-talous.html

56 Stenbacka, W., Mäkinen, J., Lämsä, J. & Nieminen, M. ( 2018). Liikunnan ja urheilun julkinen tuki ja rakenteet Suomessa, 
Ruotsissa Norjassa ja Tanskassa, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus 2018. https://kihu.fi/tk-toiminta/suomen-julkinen-
liikunta-ja-urheilurahoitus-kestaa-pohjoismaisen-vertailun/ 

57 Olympiakomitea (2019) Kyselyraportti: Olympiakomitean liikuntapoliittinen kysely 2019. https://www.google.com/
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj19Ljlqu_xAhVo-ioKHXISAjUQFjABeg
QIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.olympiakomitea.fi%2Fuploads%2F2019%2F03%2F93e5c8b9-kyselyn-vastaukset.
pdf&usg=AOvVaw3hLz9OinPnO2m0GZaNYLwL 

58 Ojajärjvi, S.& Valtone, S. (2016) Hyvä hallintotapa liikunta-alalla. Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä nro 13, 
2016. https://www.lts.fi/media/lts_julkaisut/lts_selvityksia/hyva-cc-88-hallintotapa-liikunta-alalla.pdf

59 Aikio, J. (2016) Suomalainen liikuntatalous sukupuolinäkökulmasta ja resurssien jakautuminen. Opinnäytetyö. Haaga-Helia 
ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/108971 

https://www.liikuntaneuvosto.fi/lausunnot-ja-julkaisut/liikunnan-muutostekijakortti/
https://www.liikuntaneuvosto.fi/lausunnot-ja-julkaisut/liikunnan-muutostekijakortti/
https://www.lts.fi/tutkittua-sovellettua/tutkittua/liikunnan-talous.html
https://kihu.fi/tk-toiminta/suomen-julkinen-liikunta-ja-urheilurahoitus-kestaa-pohjoismaisen-vertailun/
https://kihu.fi/tk-toiminta/suomen-julkinen-liikunta-ja-urheilurahoitus-kestaa-pohjoismaisen-vertailun/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj19Ljlqu_xAhVo-ioKHXISAjUQFjABegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.olympiakomitea.fi%2Fuploads%2F2019%2F03%2F93e5c8b9-kyselyn-vastaukset.pdf&usg=AOvVaw3hLz9OinPnO2m0GZaNYLwL
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj19Ljlqu_xAhVo-ioKHXISAjUQFjABegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.olympiakomitea.fi%2Fuploads%2F2019%2F03%2F93e5c8b9-kyselyn-vastaukset.pdf&usg=AOvVaw3hLz9OinPnO2m0GZaNYLwL
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4 Opetus- ja kulttuuriministeriön 
toiminta ja ohjauskeinot

4.1 Kestävän kehityksen johtaminen ja koordinointi

Kestävä kehitys opetus- ja kulttuuriministeriössä ja liikunnan vastuualueella

Opetus- ja kulttuuriministeriö on mukana kestävän kehityksen toimikunnassa60, jonka jäsenet edus-
tavat laajasti yhteiskunnan eri aloja. Toimikunnan tehtävänä on edistää yhteistyötä kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi, ja se pyrkii juurruttamaan kestävän kehityksen strategiset tavoitteet kansal-
liseen politiikkaan, hallintoon ja yhteiskunnallisiin käytäntöihin.

OKM asetti vuonna 2017 ministeriön oman kestävän kehityksen työryhmän, jonka tarkoituksena on 
edistää kestävän kehityksen Agenda2030:n toimeenpanoa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. 
Kestävän kehityksen työryhmän puheenjohtajana toimii ministeriön kansliapäällikkö. Kansliapäällikön 
esikunnan lisäksi työryhmässä on edustajia ministeriön jokaiselta osastolta. Työryhmä kokoontuu kans-
liapäällikön johdolla muutamia kertoja vuodessa, ja pienemmillä kokoonpanoilla useammin. Työryhmä 
on muun muassa sidosryhmäyhteistyössä valmistellut ministeriön kestävän kehityksen linjauksen, jota 
käsiteltiin edellisessä luvussa. Tavoitteena on, että osastojen edustajien kautta linjaukset jakautuvat 
osastoille ja yksiköihin. Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osastolta työryhmässä on mukana kaksi edustajaa. 
Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osastolla liikunnan vastuualueella yhden henkilön työnkuvaan kuuluu mui-
den tehtävien ohella kestävän kehityksen kokonaisuuden koordinointi ja edistäminen. 

OKM:ssa on myös toiminnallisen tasa-arvon työryhmä, joka vastaa ministeriössä tasa-arvon ja yhden-
vertaisuuden edistämisestä. Nykyisen työryhmän toimikausi alkoi 1.1.2019 ja jatkuu vuoden 2021 lop-
puun asti. Työryhmä valmisteli vuonna 2019 toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, 
eli linjaukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Linjaukset hyväksyttiin kansliapäällikön 
johtoryhmässä joulukuussa 2019. Työryhmä vastaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toiminnallisesta 
suunnittelusta sekä linjauksen toteutumisen seurannasta. Hallintoyksiköllä on puolestaan vastuu tasa-ar-
von ja yhdenvertaisuuden henkilöstöpoliittisesta suunnittelusta. 61 

Haastattelut osoittivat, että kestävän kehityksen merkityksestä ja merkityksen edelleen vahvistumisesta 
on jaettu ymmärrys liikunnan vastuualueella ja laajemminkin opetus- ja kulttuuriministeriössä. Haas-
tateltavat nostivat esiin, että nykyinen hallitusohjelma antaa ministeriön työlle hyvin vahvan pohjan 
Agenda2030:n vaikuttaessa taustalla. Samaan aikaan kestävän kehityksen aihepiirin laajuus ja käsitteen 
moniselitteisyys haastaa edelleen ministeriön sisälläkin. Vaikka merkitys tunnistetaan ja sitoutuminen 
on vahvaa, ei kokonaisuutta ole jäsennetty esimerkiksi temaattisesti, eikä näin ollen ole yhtenäistä 
näkemystä siitä, mitä kestävä kehitys konkreettisesti tarkoittaa liikunnan alalla.

Kestävän kehityksen linjaus on liikunnan vastuualueella jäänyt etäiseksi ja sen ohjausvaikutusta pidet-
tään toistaiseksi vähäisenä. Haastatteluissa oli kuitenkin tunnistettavissa hyvin vahva tahtotila asioiden 
edistämiseen. Toimenpiteitä on tehty ja yksittäisiä teemoja on viety eteenpäin jo pidemmän aikaa. Koska 
kestävän kehityksen kokonaisuutta ei ole jäsennelty vielä kovin systemaattisesti, riippuu sen edistäminen 
edelleen paljon yksittäisen virkahenkilön osaamisesta, tulkinnoista ja esimerkiksi ajallisista resursseista.

Haastatteluissa tuli esiin, että kestävän kehityksen kokonaisuutta on tarpeen selkiyttää ministeriössä 
ja liikunnan vastuualueella. Haastatteluissa peräänkuulutettiin toisaalta vahvempaa ylhäältä johtamista, 
mutta myös yhteistä keskustelua kestävän kehityksen kysymyksistä. Selkeyttä ja olennaisten asioiden tun-
nistamista, määrittelyä ja tavoitteita tarvitaan, jotta yksittäisten toimien sijasta voidaan systemaattisesti 
kehittää kokonaisuutta. 

60 Kestävä kehitys. Toimikunta. https://kestavakehitys.fi/toimikunta
61 Opetus- ja kulttuuriministeriö (2019).

https://kestavakehitys.fi/toimikunta
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Ministeriön tasolla kestävän kehityksen toteutumista seurataan ja raportoidaan kansallisen Agen-
da2030-seurannan kautta, minkä lisäksi ministeriöt toimittavat vuosittain yhteenvedon kestävän kehityk-
sen edistämisestä hallituksen vuosikertomukseen. Uutena raportointiin on tullut valtionkonttorin ohjeis-
tus vastuullisuusraportointiin, jonka mukaan ministeriöiden on laadittava jatkossa vastuullisuusraportti. 
Seuranta tunnistettiin kuitenkin osa-alueeksi, jota tulisi kehittää.

Muut toimijat ja yhteistyö

Eri hallinnonalojen liikuntapoliittisia toimenpiteitä koordinoimaan on asetettu virkamiestasoinen liikun-
tapolitiikan koordinaatioelin62, jonka keskeinen tarkoitus liittyy hallitusohjelmaan kirjattuun tavoittei-
seen nostaa liikunnallista kokonaisaktiivisuutta. Koordinaatioelin jatkaa osaltaan terveyttä ja hyvinvointia 
edistävän liikunnan neuvottelukunnan (TEHYLI) työtä, käsittelee eri liikkumisohjelmia, siltä osin kuin nii-
den edistäminen edellyttää ministeriöiden välistä yhteistyötä, sekä koordinoi, seuraa ja arvioi eri ministe-
riöissä tehtävää liikuntapolitiikan edistämistyötä. Toimielimen toiminta käynnistyi vuonna 2020 ja jatkuu 
vuoteen 2023. Koordinaatioelimen puheenjohtajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriön edustaja. 
OKM:n lisäksi koordinaatioelimessä on jäseniä mm. liikenne- ja viestintäministeriöstä, oikeusministeriös-
tä, maa- ja metsätalousministeriöstä, sisäministeriöstä, puolustusministeriöstä, sosiaali- ja terveysminis-
teriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, ympäristöministeriöstä, valtioneuvoston kansliasta, Kuntaliitosta 
sekä keskeisistä tutkimusorganisaatioista ja järjestöistä. 

Liikuntapolitiikan koordinaatioelintä, jonka puitteissa käydään ministeriörajat ylittävää keskustelua, 
pidettiin haastatteluissa tärkeänä toimielimenä tarkasteltaessa, miten valtionhallinto kokonaisuudes-
saan edistää liikkumista ja liikuntaa. Liikkumisen lisäämisen rinnalla koordinaatioelimen agendalla ovat 
aiemmin esitetyn toimintasuunnitelman mukaan kestävän kehityksen kysymykset, kuten esimerkiksi 
liikenne- ja viestintäministeriön vastuualueeseen kuuluva kävelyn ja pyöräilyn edistäminen sekä ympäris-
töministeriön vastuualueeseen kuuluvat luontoliikunta ja luonnon virkistyskäyttö. Näissä teemoissa, sekä 
lähiliikuntaa koskien, liikunnan vastuualueella on käyty vuoropuhelua edellä mainittujen ministeriöiden 
kanssa, minkä lisäksi esimerkiksi yhdenvertaisuuden edistämisessä on ollut yhteistyötä oikeusministeriön 
kanssa ja tasa-arvon edistämisessä vähäisessä määrin sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Haastatte-
luissa käytännön yhteistyö kestävän kehityksen kysymyksissä näyttäytyi kuitenkin vähäisenä.

Urheilun eettisen asioiden neuvottelukunnan tavoitteena on edistää urheilun eettisyyttä ja siihen 
liittyvien kansainvälisten sopimusten toimeenpanoa. Neuvottelukunta on eri hallinnonalojen ja urheilun 
toimijoiden välinen yhteistyöelin, jonka jäseninä on ministeriöiden, urheilu- ja liikuntajärjestöjen, yli-
opistojen sekä ihmisoikeusjärjestöjen edustajia. Opetus- ja kulttuuriministeriö perusti neuvottelukunnan 
vuonna 2015. Neuvottelukunta tekee ehdotuksia urheilun eettisistä asioista niille toimijoille, joita asia 
koskee. Lisäksi neuvottelukunta voi teettää selvityksiä ja tehdä esityksiä ministeriölle selvityksistä, tutki-
muksista ja kehityshankkeista.63 Kestävän kehityksen edistämisessä yhteistyötä on tehty runsaasti myös 
Olympiakomitean kanssa (ks. Luku 4.3). 

4.2 Resurssiohjaus

Valtion resurssiohjauskeinoja ovat tulosohjaus, omistajaohjaus, korkeakoulujen rahoitusmallien kautta 
tapahtuva ohjaus sekä valtionavustukset ja -osuudet. Näistä tulosohjaus tapahtuu valtionhallinnon sisäl-
lä, ja sillä on suora linkki sekä hallitusohjelman toimeenpanoprosessiin että talousarvio- ja budjettipro-
sessiin. Muissa resurssiohjauksen muodoissa tämä linkki on potentiaalisesti heikompi.

Valtion talousarvioissa liikunnan määrärahat olivat vuonna 2020 noin 166 milj. euroa. OKM jakaa rahoi-
tuksen pääasiassa valtionavustuksina ja -osuuksina. Osa liikunnan avustuksista jaetaan aluehallintoviran-
omaisten kautta (mm. pienemmät kunnille suunnatut erityisavustukset liikuntapaikkarakentamiseen). 
Aluehallintoviranomaiset kuuluvat tulosohjauksen piiriin. 

Liikunnan valtionosuuksia jaetaan liikunnan koulutuskeskuksille ja kunnille. Liikunta-alan koulutusta ja 
muuta toimintaa järjestävien liikunnan koulutuskeskusten toimintaa rahoitetaan valtionosuuksin sekä 
harkinnanvaraisin erityisavustuksin. Valtionosuuden laskentaperusteena valtakunnallisilla liikunnan kou-
62 Opetus- ja kulttuuriministeriö. Liikuntapolitiikan koordinaatioelin. https://minedu.fi/en/project?tunnus=OKM030:00/2020 
63 SUEK. Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta. https://suek.fi/urheilun-eettisyys/yhteistyossa/urheilun-eettisten-asioiden-

neuvottelukunta/ 

https://minedu.fi/en/project?tunnus=OKM030:00/2020
https://suek.fi/urheilun-eettisyys/yhteistyossa/urheilun-eettisten-asioiden-neuvottelukunta/
https://suek.fi/urheilun-eettisyys/yhteistyossa/urheilun-eettisten-asioiden-neuvottelukunta/
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lutuskeskuksilla on opiskelijavuorokausi ja vastaavasti alueellisilla liikunnan koulutuskeskuksilla opiskelija-
päivä sekä niille määrätty yksikköhinta. Kuntien liikunnan valtionosuus maksetaan yksikköhinnan perus-
teella, joka vuonna 2021 oli 12 euroa. Tämän perusteella kunnille maksettava valtionosuus on vuosittain 
3,56 euroa jokaista asukasta kohti. Vuonna 2021 tämä oli yhteensä noin 19 miljoonaa euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien liikunnan valtionavustusten yleiset 
ehdot

Opetus- ja kulttuuriministeriö päivitti valtionavustuksiaan koskevia yleisavustusehtojaan ja -rajoituk-
siaan kesäkuussa 2019 siten, että ehtoihin otettiin seuraava tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskeva 
kirjaus: ”Avustuksen saajan tulee toiminnassaan edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, sekä noudat-
taa tasa-arvolaissa (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986) ja yhdenvertaisuuslaissa 
(1325/2014) säädettyjä työnantajavelvoitteita.”

OKM edellyttää, että sen alaiset virastot noudattavat samaa periaatetta myöntäessään valtionavustuksia. 
Päivitetyt ehdot ja rajoitukset koskevat vuonna 2020 ja sen jälkeen toimintaan myönnettäviä yleisavus-
tuksia. Ehdot ja rajoitukset ovat osa avustuspäätöstä ja ne kirjataan sen liitteeseen. Päätöskirjeeseen 
sisällytetään vain mahdolliset lisäehdot tai poikkeamat yleisehdoista.

OKM:n kautta jaettavissa liikunnan valtionavustusten yleisissä perusteissa mainitaan, että ministeriö 
strategiansa mukaisesti ”pyrkii vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; että 
yhteiskuntaa uudistetaan luovalla, tutkivalla ja vastuullisella toiminnalla; ja että merkityksellisen elämän 
edellytykset turvataan yhdenvertaisesti”. Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa ministeriö voi katsoa 
eduksi mikäli avustuksen kohteena oleva toiminta tai hanke osaltaan edistää tasa-arvoa, yhdenvertai-
suutta, osallisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä OKM:n strategian toimintalupauksen 
mukaisesti.

Arviointiaineiston perusteella ei pystytty osoittamaan, että avustusten yleisten ehtojen tai perusteiden 
kestävään kehitykseen liittyvillä maininnoilla olisi konkreettista vaikutusta hakemusten arviointiin, jos 
kestävä kehitys puuttuu avustusten kriteereistä. Sinänsä kestävän kehityksen eri näkökulmien nosta-
minen mukaan yleisiin ehtoihin ja perusteisiin voi toimia hakijoiden suuntaan informaatio-ohjauksen 
välineenä herättäen toimijoita näiden seikkojen tärkeyteen.

Kuviossa 6 on kuvattu kestävän kehityksen osa-alueiden huomioiminen euromääräisesti suurimpien 
avustusten ja valtionosuuksien myöntökriteereissä64. Myöntökriteereillä määritetään se, millaisia kohtei-
ta avustusten piiriin tulee. Näin myöntökriteereillä on keskeinen merkitys siinä, miten kestävän kehityk-
sen eri osa-alueet ilmenevät avustuskohteissa. Mikäli myöntökriteereissä tai -ehdoissa (esim. vaaditut 
selvitykset) ei ole mukana kestävään kehitykseen liittyviä osa-alueita, on suuri todennäköisyys sille, että 
ne eivät tule esiin avustusten kohteissa. Toki täytyy ottaa huomioon muut kestävän kehityksen ajurit, 
jotka edesauttavat kestävän kehityksen eteenpäin viemistä paitsi liikuntasektorilla, myös koko yhteiskun-
nassa. Näitä ajureita ovat esimerkiksi organisaatioiden sisäinen motivaatio, yleinen keskusteluilmapiiri, 
jäsenistön tai kansalaisten vaatimukset sekä lainsäädäntö.

Suurimpien avustusten osalta kestävän kehityksen eri osa-alueet on huomioitu kaikkien avustusten 
myöntökriteereissä ja -ehdoissa (Kuvio 6). Liikunta- ja urheilujärjestöjen yleisavustuksia myönnettäessä 
15 prosenttia jaettavasta avustuksesta myönnetään vastuullisuuskriteerien perusteella. Liikuntapaikkara-
kentamisen avustuksissa vaaditaan selvitykset muun muassa elinkaarikustannuksista. Näiden arvioinnissa 
ovat mukana sekä ympäristöön että talouteen liittyvät näkökulmat. Laajasti liikunnallisen aktiivisuuden 
lisäämiseen ja matalan kynnyksen harrastustoimintaan kohdennetut avustukset (erityisesti harrastami-
sen Suomen malli sekä avustukset liikunnallisen elämäntavan edistämiseen) edistävät sosiaalista kestä-
vyyttä vahvasti myös tavoitteidensa kautta, minkä lisäksi avustuksissa on  sosiaaliseen (ja taloudelliseen) 
kestävyyteen liittyviä kriteerejä. Kuntien ja koulutuskeskusten valtionosuuksien myöntämisessä kestävää 
kehitystä tai sen yksittäisiä osa-alueita ei huomioida. 

64 Kuvion luvut perustuvat pääosin vuoden 2021 tietoihin. Poikkeuksia ovat liikuntapaikkarakentamisen avustukset sekä 
seuratuet, joissa on käytetty vuoden 2019 tietoja.
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LIIKUNNAN ALAN VALTIONAVUSTUSTEN AVUSTUSTEN MYÖNTÖKRITEERIT - 
EUROMÄÄRÄISESTI SUURIMMAT VALTIONOSUUDET/AVUSTUKSET

Kaikki osa-alueet
Sosiaalinen osa-alue
Sosiaalinen ja taloudellinen osa-alue
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45 meur
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Kuvio 6. Kestävän kehityksen osa-alueet merkittävimpien liikunta-alan avustusten ja valtionosuuksien 
erityisissä kriteereissä ja edellytyksissä. Lähteet: Valtion budjetti 202165, Liikuntatoimi tilastojen valossa 
201966, avustusten hakuilmoitukset syksy 202167.

Seuraavassa on esitetty eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin suunnattuja avustuksia kestävän kehityksen 
näkökulmasta. Erityistä huomiota analyysissa on kiinnitetty avustuksen myöntökriteereihin, sillä käytän-
nössä kriteerit määrittävät sen, millaisia kohteita avustuksen saajiksi valitaan. Pääasiallisena lähteenä 
analyysissa on käytetty hakuilmoituksia, joita on täydennetty haastattelujen annilla sekä seuratukien, 
järjestöavustusten ja tapahtuma-avustusten osalta myös pienellä otoksella hakemuksia, päätöksiä ja 
raportteja.

Liikuntaa edistävät järjestöt

Valtionavustuksia myönnetään yleisavustuksina valtakunnallisille liikuntaa edistäville järjestöille (42 milj. 
euroa vuonna 2021). Näitä järjestöjä ovat lajiliitot, liikunnan palvelujärjestöt, Olympiakomitea, Paralym-
piakomitea, liikunnan aluejärjestöt sekä muut valtakunnalliset liikuntaa edistävät järjestöt. Valtionavus-
tukset liikuntaa edistäville järjestöille ovat rahamäärältään valtion liikuntabudjetin suurin avustusluokka.

Liikuntaa edistävien järjestöjen avustamisessa korostuu liikunnan kansalaisjärjestötoiminnan rahoit-
taminen ja niiden toimintaedellytysten turvaaminen. Järjestöille myönnettävän valtionavustuksen 
edellytyksenä on, että järjestö on hyväksytty valtionapukelpoiseksi. Erityisavustuksina myönnetään 
tukea muun muassa liikunnallisen elämäntavan edistämiseen.68

Kuten edellä todettiin, liikuntaa edistävien järjestöjen avustuksista 15 prosenttia jaetaan vastuullisuus-
kriteerien perusteella. Vastuullisuuskriteerit noudattavat Olympiakomitean johdolla valmistellun urhei-
luyhteisön vastuullisuusohjelman osa-alueita: hyvä hallinto, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, turvallinen 
toimintaympäristö, ympäristövastuu sekä antidopingtoiminta. Kriteerejä on viety eteenpäin asteittain 
vuodesta 2016 lähtien, jolloin järjestöt velvoitettiin toimittamaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-
telmat osana avustushakemusta. Vuoden 2022 avustusten haussa on ensimmäistä kertaa huomioitu kaik-
ki kestävän kehityksen osa-alueet. Viimeisimpinä osa-alueena mukaan tuli ympäristö, ja avustettavilta 
järjestöiltä edellytetään ympäristövastuusuunnitelmaa. 

Arvioinnissa vastuullisuuskriteerit pisteytetään. Antidopingtoiminnan arvioinnin suorittaa Suomen 
urheilun eettinen keskus SUEK. Muiden vastuullisuuskriteerien osalta arvioinnin suorittaa opetus- ja 
65 Valtion talousarvio 2021 https://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2021&lang=fi&maindoc=/2021/aky/aky.

xml&opennode=0:1:11:263:709:837:843: 
66 OKM (2020): Liikuntatoimi tilastojen valossa : Perustilastot vuodelta 2019, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:32.
67 Mikäli avustuskokonaisuuden kaikkien avustusten kriteerit samansuuntaisia, tarkasteltu kokonaisuutena, muuten erillisenä 

avustuksena. 
68 Opetus- ja kulttuuriministeriö. Liikunnan rahoitus. https://okm.fi/liikunta/rahoitus 

https://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2021&lang=fi&maindoc=/2021/aky/aky.xml&opennode=0:1:11:263:709:837:843
https://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2021&lang=fi&maindoc=/2021/aky/aky.xml&opennode=0:1:11:263:709:837:843
https://okm.fi/liikunta/rahoitus
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kulttuuriministeriö, minkä lisäksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien arvioinnissa hyödynnetään 
muutamia ulkopuolisia asiantuntijoita. Kaikkien osa-alueiden osalta ei toteuteta vuosittaista arviointia 
vaan esimerkiksi vuoden 2022 osalta arvioidaan ympäristövastuusuunnitelmia.

Haastateltavien mukaan merkittävimmät resurssiohjauksen kehittämistoimenpiteet ovat kohdistuneet 
liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustusten kestävän kehityksen kriteereiden kehittämiseen ja käyt-
töönottoon. Liikuntahallinto on valtionhallinnon sisällä toiminut edelläkävijänä kestävän kehityksen 
kriteereiden integroinnissa osaksi yleisavustusten kriteeristöä. Avustusluokan kestävän kehityksen 
kriteeristön laatiminen ja käyttöönotto koetaan liikunnan vastuualueella yleisesti onnistuneena. Myös 
vaiheittaista etenemistä sekä liittojen ja järjestöjen kouluttamista kestävän kehityksen teemoista (kuten 
ympäristö) ennen kriteerien käyttöönottoa pidetään hyvänä: näin liitot ja järjestöt ovat saaneet aikaa 
varautua ja kehittää osaamistaan ja toimintaansa ennen kuin kriteerit on huomioitu avustuspäätöksissä. 
Samoin pidetään tärkeänä, että avustusten kriteerit ovat linjassa urheiluyhteisön yhteisen vastuullisuus-
ohjelman kanssa. 

Haastatteluissa nousi esiin, että suunnitelmia vaatimalla on haluttu ohjata liittoja ja järjestöjä huomioi-
maan kestävän kehityksen ulottuvuudet sekä kehittämään toimijakohtaisia mekanismeja. Haastatteluissa 
tuli myös ilmi, että suunnitelmien ja toimenpiteiden arviointi perustuu edelleen pääosin yksittäisen 
virkahenkilön tulkintoihin. Vaikka periaatetasolla arvioinnissa on pyritty huomiomaan lajiliittojen ja lajien 
erot ja vaatimaan isommilta lajiliitoilta enemmän, nähtiin toimijoiden välisten erojen huomioiminen ja 
kohdennetumpi ohjaus keskeisinä kehityskohteina. Lajit ja lajiliitot eroavat toisistaan kokonsa (esim. 
harrastajamäärät) ja kestävän kehityksen eri osa-alueisiin kohdistuvien vaikutusten puolesta.

Analysoitaessa järjestöavustusten päätös- ja selvitysdokumenttien otosta69, näkyi vastuullisuus itse selvi-
tyksissä hyvin ohuesti. Selvityslomakkeessa ei ollut vastuullisuudelle omaa osiotaan, joten on avustuksen 
saajan vastuulla nostaa se mukaan selvitykseen. Selvityksen liitteissä olleissa vuosikertomuksissa vastuul-
lisuudelle oli yleensä oma osionsa. Järjestöavustuksissa vastuullisuuden perusteella jaetaan 15 prosent-
tia, minkä toteutumisen todentaminen raportointidokumentaation perusteella on vaikeaa. Todenta-
mista helpottaisi, mikäli vastuullisuus olisi erillisenä osiona sekä hakemus- että selvityslomakkeessa. 

Yleisellä tasolla haastatellut asiantuntijat liikunnan vastuualueella uskovat, että kestävän kehityksen 
kriteereiden käyttö laajenee muihin avustusmuotoihin yleisavustusten vastuullisuuskriteereistä saatujen 
kokemusten pohjalta. Kriteereihin liittyen pohdittiin, miten jatkossa vaatimusten asettamisessa huo-
mioidaan nykyistä paremmin esimerkiksi erilaiset organisaatiot, niiden toiminnan laajuus, avustuksen 
suhteellinen merkitys sekä toiminnan vaikutukset.

Liikuntapaikkarakentaminen

Liikuntapaikkarakentamisen investointiavustuksia kunnille myöntävät kustannusarvioltaan alle 700 000 
hankkeissa aluehallintovirastot ja sitä suuremmissa hankkeissa OKM. Lisäksi liikuntapaikkarakentamisen 
avustuksia myönnetään liikunnan koulutuskeskuksille. Vuonna 2019 liikuntapaikkarakentamiseen myön-
nettiin avustuksia yhteensä yli 32 miljoonaa euroa70.

Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu hakemusasiakirjojen laatuun, ja erityistä huomiota 
kiinnitetään hakemuksen liiteasiakirjoihin. Liiteasiakirjoissa ovat mukana elinkaarikustannusten laskenta, 
esteettömyysselvitys ja energiatodistus. Lisäksi taustakriteereinä huomioidaan valtion liikuntaneuvoston 
Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjassa esitetyt kriteerit:

• Hanke palvelee laajojen käyttäjäryhmien liikuntatarpeita.
• Kunta tai sen määräämisvallassa oleva yhteisö on ensisijainen avustuksen saaja.
• Hanke on suunniteltu yleisiä rakentamisen laatuperiaatteita korostaen.
• Hankkeella vastataan muuttuviin ja kehittyviin olosuhdetarpeisiin ja sen tarve on selkeästi osoitet-

tu.
• Hanke on perusparannus- tai peruskorjaushanke.

69 Järjestöavusutusten osalta ei analysoitu hakemuksia.
70 Ks. lisää Opetus- ja kulttuuriministeriö (2020) Liikuntatoimi tilastojen valossa: Perustilastot vuodelta 2019, Opetus- ja 

kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:32.
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• Hanke on useamman kunnan, hallintokunnan tai muun toimijan yhteisrahoituskohde.
• Hanke edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnassa ja huippu-urheilussa.

Tässä yhteydessä on todettava, että kestävään kehitykseen liittyvä kriteeristö tulee laajentumaan 
uuden suunta-asiakirjan hyväksymisen ja käyttöönoton myötä. Suunta-asiakirjassa avustuskriteereihin 
on lisätty ”hanke edistää esteettömyyttä ja saavutettavuutta liikuntapaikkarakentamisessa”, ja  ”hanke 
edistää kestävää kehitystä liikuntapaikkarakentamisessa” . Lisäksi kriteereissä on pidetty mukana ”hanke 
edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnassa ja huippu-urheilussa”. Suunta-asiakirjassa linjataan, 
että liikuntapaikkojen avustus voi kattaa enintään 30 prosenttia hankkeen kustannusarviosta. Lähiliikun-
tapaikoissa, jotka ovat liikunnallisesti monikäyttöisiä, vapaasti käytettävissä sekä maksuttomia, avustus 
voi kuitenkin olla korkeampi, 40 prosenttia. 

Haastatteluissa nousi esiin, että liikuntapaikkojen rakentamisessa monet ekologisesti kestävään kehi-
tykseen vaikuttavat valinnat tehdään ennen valtionavun hakemista, jolloin valtionapuviranomaisella 
on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa tehtyihin valintoihin. Tällöin korostuu informaatio-ohjauksen 
rooli, jota on saatavilla esimerkiksi oppaiden sekä aluehallintoviranomaisen järjestämien tilaisuuksien 
muodossa. Paljon tärkeitä liikuntapaikkoja on myös OKM:n hallinnonalan ulkopuolella, esimerkkeinä 
kevyen liikenteen väylät.

Haastatteluissa nousi esiin ilmastonmuutoksen vaikutukset ja siihen sopeutuminen, joihin molempiin 
on toistaiseksi kiinnitetty vain vähän huomiota. Jatkossa näitä seikkoja tulee tarkastella liikuntapaikkara-
kentamisessa ja alalla laajemmin. Liikuntapaikkarakentamiseen liittyviä kestävän kehityksen näkökulmia 
ovat muun muassa olemassa olevan rakennuskannan tehokas käyttö, ja toisaalta sellaisten paikkojen 
rakentaminen, joiden ilmasto- ja ympäristökuormitus on vähäinen ja jotka samalla ovat laajasti ihmisten 
käytössä. Liikuntapaikkarakentamisessa on myös haettava tasapainoa ekologisen ja sosiaalisen kestävyy-
den välillä, kun ulottuvuudet voivat olla osittain ristiriidassa keskenään. Kestävän kehityksen kriteerien 
osalta haastatteluissa todettiin, että näissä esiintyy edelleen kehittämistarvetta. Lisäksi nostettiin esiin 
tarve lisätä erityisesti kuntien osaamista ympäristökriteereistä. 

Liikunnan koulutuskeskukset

Suomessa on 11 valtakunnallista ja kolme alueellista liikunnan koulutuskeskusta. Liikunnan koulutuskes-
kuksissa toteutettava liikunta-alan koulutus ja muu toiminta ryhmitellään koulutustehtävittäin vapaaseen 
sivistystyöhön, ammatilliseen peruskoulutukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen sekä maksulliseen 
palvelutoimintaan.

Liikunnan koulutuskeskukset saavat vapaan sivistystyön koulutustoimintaan suoriteperusteista val-
tionosuutta, jossa valtionosuuden laskentaperusteena valtakunnallisilla liikunnan koulutuskeskuksilla on 
opiskelijavuorokausi ja alueellisilla liikunnan koulutuskeskuksilla opiskelijapäivä sekä niille määrättävä yk-
sikköhinta. Valtionosuusprosentti on 65. Vuonna 2019 myönnettiin valtion liikuntamäärärahoista vapaan 
sivistystyön suoriteperusteista valtionosuutta liikunnan koulutuskeskuksille yhteensä noin 17,9 miljoonaa 
euroa.71 Näihin valtionosuuksiin ei liity kestävän kehityksen ulottuvuuksia koskevia kriteerejä.

Valtion liikuntamäärärahoista myönnettiin liikunnan koulutuskeskuksille myös erityisavustuksia koulu-
tuskeskusten laatu-, kehittämis- ja opintosetelihankkeisiin. Näiden myöntökriteereissä kestävän kehityk-
sen osa-alueet eivät nouse selkeästi esille. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioista tiedustellaan haku- ja 
selvityslomakkeissa (avustuksen yleiset perusteet). Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää tärkeänä, että 
avustuksen saaja ottaa toiminnassaan huomioon yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotavoitteet niin henkilös-
töpoliittisesta kuin toiminnallisesta näkökulmasta siinä laajuudessa kuin toiminnan luonne sitä vaatii. 
Lisäksi koulutuskeskuksille myönnettiin liikuntamäärärahoista rakentamisavustuksia, joiden myöntökri-
teeristössä on huomioitu kestävän kehityksen taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönäkökulmat. Erilaisia 
kehittämis- ja rakentamisavustuksia myönnettiin koulutuskeskuksille noin 2,9 miljoonaa euroa vuonna 
2019.72

Valtion liikuntamäärärahoista katettu liikunnan koulutuskeskusten (valtakunnalliset ja alueelliset) koko-
naisrahoitus oli yhteensä noin 20,7 miljoonaa euroa vuonna 2019. Lisäksi koulutuskeskuksille myönnet-
71 Liikuntatoimi tilastojen valossa. Perustilastot vuodelta 2019. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:32.
72 Liikuntatoimi tilastojen valossa. Perustilastot vuodelta 2019. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:32.
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tiin koulutuksen määrärahoista valtionosuuksia ammatillisen koulutukseen (n. 14,4 milj. euroa vuonna 
2019), mutta nämä koulutuksen määrärahat ovat tämän arvioinnin ulkopuolella.73

Haastattelut vahvistivat dokumenttianalyysin havaintoja siitä, että koulutuskeskusten rahoituksessa ei ole 
käytössä vastaavia kestävän kehityksen kriteerejä kuin järjestöjen yleisavustuksissa. Yksi selitys tilantee-
seen on koulutuskeskusten rahoitusta ohjaava vapaan sivistystyön laki, joka ei tarjoa liikuntalain kaltaista 
lainsäädäntöpohjaa kestävän kehityksen edistämiseen (ks. luku 2.2). Se, että kestävä kehitys ei samalla 
tavalla ole vapaan sivistystyön lain lähtökohdissa, tavoitteissa tai avustamista koskevissa kirjauksissa, 
ei kuitenkaan sulje pois sitä, etteikö avustuksiin voisi sisällyttää kestävän kehityksen näkökulmia, huo-
mioiden esimerkiksi hallitusohjelman vahvasti ministeriöitä velvoittavat kestävän kehityksen painotukset.

Huippu-urheilu

Opetus- ja kulttuuriministeriön suora tuki huippu-urheilulle kohdentuu ensisijaisesti Suomen Olympiako-
mitealle ja sen huippu-urheiluyksikölle. 

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön tuki lajeille on huippu-urheilun tehostamistuki, jonka tarkoi-
tuksena on luoda valittujen lajien parhaimmille urheilijoille ja joukkueille kansainvälisen tason valmen-
nusprosessit sekä parantaa lajien huippu-urheilutoiminnan edellytyksiä kohti parempaa kansainvälistä 
menestystä.  Vuonna 2021 tätä tukea myönnettiin yhteensä 6,3 miljoonaa euroa (talvilajit 2,3 ja kesälajit 
4 miljoonaa euroa). Tehostamistuen kriteereissä mainitaan urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma ja sen 
toimenpiteet. Lisäksi kriteereihin on sisällytetty vammaishuippu-urheilun integraatio ja luokittelutoimin-
ta lajissa. Näin ollen kestävän kehitys on mukana lajien huippu-urheilun tehostamistuen kriteereissä. 
Huippu-urheilun valmentajatuet (nuorten olympiavalmentajat sekä olympia- ja paralympiavalmentajat) 
jaetaan osana lajien tehostamistukea.

Ministeriö myöntää urheilija-apurahoja noin 260:lle huippu-urheilijalle. Vuonna 2021 näitä apuraho-
ja myönnettiin noin  2,2 miljoonalla eurolla. Apurahoilla pyritään turvaamaan urheilijan mahdollisuus 
täysipainoiseen harjoitteluun. Lisäksi tukea myönnetään huippu-urheilijoiden valmentajille. Päätöksen 
avustuksen myöntämisestä tekee opetus- ja kulttuuriministeriö Olympiakomitean lausuntojen perus-
teella. Urheilijoille suunnatun huippu-urheilun tuen kriteeristössä ei ole mukana kestävän kehityksen 
kriteerejä. Sen sijaan tasa-arvoon on jo pitkään kiinnitetty huomiota tukipäätöksissä sekä urheilija- että 
euromääräisesti, ja nämä sukupuolijakaumaa koskevat tiedot raportoidaan Olympiakomitean vuosikerto-
muksessa. 

Suomessa toimii 19 urheiluakatemiaa ja 9 valmennuskeskusta. Urheiluakatemia on alueellinen verkosto, 
johon kuuluu esimerkiksi oppilaitoksia (yläkoulut, toinen ja korkea-aste), urheiluseuroja ja asiantuntijaor-
ganisaatioita. Urheiluakatemian avulla urheilija pystyy yhdistämään valmentautumisen ja koulunkäyn-
nin arjessaan.74 Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten harkinnanvarainen kehittämisavustus on 
tarkoitettu huippu-urheilun toimintaympäristöjen kehittämiseen parantamalla urheilijan kaksoisuran ja 
valmentautumisen edellytyksiä, sekä tukemalla huippu-urheiluosaamisen valtakunnallista kehittämistä ja 
jakamista keskeisissä urheiluakatemioissa ja valmennuskeskuksissa75. Kehittämisavustuksen myöntökri-
teereissä kestävän kehityksen osa-alueet eivät nouse esiin. Kriteereissä kuitenkin viitataan urheiluaka-
temioiden ja valmennuskeskusten ohjeistoon76, jossa mainitaan Olympiakomitean arvot, joista yksi on 
vastuullisuus. Vuonna 2021 kehittämisavustuksia myönnettiin 3,7 miljoonaa euroa77.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU johtaa Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön 
osaamisohjelmaa vastaten suomalaisen huippu-urheilun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta 
sekä osallistuvan asiantuntijuuden kehittämisestä ja toteutuksesta urheilijan polulla. Ministeriön tuki 
huippu-urheilututkimukselle koostuu pääosin KIHUn yleisavustuksista. KIHU ja Olympiakomitea käyvät 

73 Liikuntatoimi tilastojen valossa. Perustilastot vuodelta 2019. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:32.
74 Ks lisää Urheiluakatemiaohjelma https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/urheiluakatemiat-

ja-valmennuskeskukset/
75 Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten harkinnanvarainen kehittämisavustus https://okm.fi/-/urheiluakatemiat-ja-

valtakunnalliset-valmennuskeskukset
76 Urheiluakatemoiden ja valmennuskeskusten ohjeisto https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/06/adf17662-

urheiluakatemia-ja-valmennuskeskustoiminnan-ohjeisto.pdf
77 https://okm.fi/-/urheiluakatemioiden-ja-valmennuskeskusten-toimintaan-3-7-miljoonaa-euroa-avustussumma-kasvoi-

merkittavasti
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vuosittain tavoiteohjauskeskustelut, ja OKM on myöntänyt yleisavustuksen edelleen jako-oikeuden 
KIHUlle. Vuonna 2019 yleisavustuksen yhteenlaskettu summa oli 1,7 miljoonaa euroa.78 Avustuksen 
käytölle tai käytön tuloksille ja vaikutuksille ei ole esitetty muita tavoitteita kuin toiminnan toteuttami-
nen KIHUn toimintasuunnitelman mukaisesti. KIHUn ulkopuolisessa arvioinnissa todettiin, että KIHUn 
toiminnassa ei juurikaan kiinnitetä huomiota toiminnalliseen yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon tai 
ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen.79

Harrastamisen Suomen malli

Harrastamisen Suomen malli on otettu käyttöön vuonna 2021. Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena 
on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. 
Kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 sekä lisäopetuksen oppilaat. Tavoitteena on juur-
ruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa. Sinänsä harrastamisen Suomen mallin tavoitteet 
ovat vahvasti sosiaalista kestävyyttä tukevia liikunnallisen elämäntavan edistämisen, tasa-arvon ja yhden-
vertaisuuden näkökulmasta.80 Vuonna 2021 rahoitusta myönnettiin pilotteihin 235 kunnassa yhteensä 
noin 17 miljoonaa euroa.

Harrastamisen Suomen mallin avustusten myöntökriteereissä tulevat esille tavoitteiden mukaisesti 
tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus. Kestävä kehitys näkyy mm. seuraavissa kriteereissä: lasten ja nuorten 
kuulemisen laajuus ja laatu, vailla harrastusta olevien lasten ja nuorten tavoittaminen sekä harrastuksissa 
käytettävien kielten monipuolisuus.81 

Liikunnallisen elämäntavan avustukset

Liikunnallisen elämäntavan avustusten tavoitteena on lisätä liikuntaa koko elämänkulussa, erityisesti 
vähän liikkuvien keskuudessa.  Valtakunnallisten liikunnallisen elämäntavan avustusten avulla toimeen-
pannaan valtakunnallisia liikkumisohjelmia eli Liikkuvat-ohjelmia. Liikunnallisen elämäntavan paikallisten 
kehittämisavustusten avulla toimeenpannaan valtakunnallisia Liikkuvat-ohjelmia paikallisella tasolla. 
Vuonna 2021 valtiontalousarvioon näihin avustuksiin oli varattu 6,2 miljoonaa euroa.82

Avustettavien hankkeiden tulee toteuttaa yhtä tai useampaa yhteensä kuudesta alatavoitteesta, joissa 
kolmessa tulee esille kestävän kehityksen sosiaalinen ulottuvuus (sukupuolten tasa-arvo ja yhdenver-
taisuus, matalan kynnyksen harrasteliikunta), minkä lisäksi avustuksen päätavoite, liikunnan lisääminen 
erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa tukee itsessään vahvasti sosiaalista kestävyyttä.83 Kestävä kehitys 
tai sen sosiaalinen ulottuvuus ei kuitenkaan tule esille varsinaisissa myöntökriteereissä. Tavoitteiden 
voidaan kuitenkin katsoa tässä toimivan kriteerien tapaisesti, joten näin ollen sosiaalinen kestävyys on 
sisällytetty valtakunnallisten liikunnallisen elämäntavan avustusten kriteeristöön.84

Paikallisten liikunnallisen elämäntavan avustusten tavoitteissa tulee esille sosiaalinen kestävyys mm. 
sukupuolten tasa-arvon kautta, mutta sitä ei ilmaista samalla tavalla kuin valtakunnallisissa avustuksissa 
rahoituksen myönnön kriteerinä. Myöskään varsinaisissa myöntökriteereissä ei sosiaalinen kestävyys 
ole mukana.85

Molempien liikunnalliseen elämäntapaan liittyvien avustusten myöntökriteereissä sen sijaan nousee 
esille taloudellinen kestävyys. Hakuilmoituksessa tuodaan selkeästi esille, että avustamisen tarkoitukse-
78 Ks. lisää Olympiakomitean tavoiteasiakirja, liite 1 https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/03/e796abd6-tavoiteasiakirja-

2017-2020-liite-1-johtamisen-selkeyttaminen.pdf
79 Valtion liikuntaneuvosto (2021): Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) arviointi. Valtion liikuntaneuvoston 

julkaisuja 2021:2.
80 Ks. lisää Opetus- ja kulttuuriministeriö, Erityisavustus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen https://okm.fi/-/

erityisavustus-kunnille-harrastamisen-suomen-mallin-toteuttamiseen-1
81 Ks. lisää Opetus- ja kulttuuriministeriö, Erityisavustus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen https://okm.fi/-/

erityisavustus-kunnille-harrastamisen-suomen-mallin-toteuttamiseen-1
82 Valtion talousarvioesitys 2021. https://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2021&lang=fi&maindoc=/2021/tae/

valtiovarainministerionKanta/valtiovarainministerionKanta.xml&opennode=0:1:239:663:789:
83 Opetus- ja kulttuuriministeriö Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset https://okm.fi/-/liikunnallisen-

elamantavan-valtakunnalliset-kehittamisavustukset
84 Ks. lisää Opetus- ja kulttuuriministeriö Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset https://okm.fi/-/

liikunnallisen-elamantavan-valtakunnalliset-kehittamisavustukset 
85 Ks. lisää Opetus- ja kulttuuriministeriö Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset https://okm.fi/-/

liikunnallisen-elamantavan-paikalliset-kehittamisavustukset 
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na on tukea sellaisia toimintamalleja, joita pystytään vakiinnuttamaan osaksi normaalia palvelujärjestel-
mää myös ilman ulkopuolista taloudellista tukea.86

Seuratuki

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämi-
seen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai 
urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Myönnettyjen seuratukien määrä vuonna 
2019 oli 3,7 miljoonaa euroa87.

Seuratukia myönnettäessä haluilmoituksen mukaisesti arvioidaan seuraavia kestävään kehitykseen liitty-
viä seikkoja:

• Harjoitusvuorot ovat lapsille sopivaan vuorokauden aikaan, lähellä asuinympäristöä ja muuta 
elinpiiriä (lähiliikunta-ajatus).

• Sukupuolten tasa-arvo on huomiotu: liikuntaryhmiä perustetaan poikavaltaisissa lajeissa tytöille ja 
tyttövaltaisissa lajeissa pojille. Vastaavasti voi olla myös kaikille yhteisiä ryhmiä.

Lisäksi hakemuksessa tulee esittää perusteet, millä tavalla organisoiden ja miten seura käyttäisi avustusta 
vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten tukemiseen. Kriteerien lisäksi kestävään kehitykseen liittyviä 
näkökulmia on sisällytetty seuratukien, kuten muidenkin avustusten, yleisiin perusteisiin. Aiemmin esite-
tyn mukaisesti muut kuin kriteereissä esitetyt ehdot tai vaatimukset ovat pikemminkin informaatio-oh-
jausta, sillä käytännössä kriteerit määrittävät sen, millaisia kohteita avustuksen saajiksi valitaan.

Arvioinnissa analysoitiin kymmenen satunnaisesti valittua seuratukihakemusta sekä niiden päätösasiakir-
jat ja raportit. Seuratukihakemuksessa tiedustellaan, täyttääkö hanke tiettyjä kriteerejä. Taulukossa 3 on 
esitetty näistä kriteereistä kestävään kehitykseen liittyvät. 

Taulukossa 3 esiintyvät numerot kuvaavat niitä hakemuksia ja selvityksiä/raportteja, joissa kyseinen nä-
kökulma tulee esiin. Tarkastelu osoitti, että hakemuksissa tavoitellut kestävään kehitykseen liittyvät seikat 
eivät tule selvityksissä/raporteissa yhtä paljon esille. Tämä ei välttämättä kuvasta sitä, etteikö hakemuk-
sessa mainittuja seikkoja olisi hankkeessa edistetty, vaan se tuo esiin lähinnä hakemusten ja raportoinnin 
haasteita. Kestävään kehitykseen liittyviä toimia ei pyydetä erikseen tarkemmin kuvaamaan. Hakemuk-
sessa on mahdollisuus ilmaista, tukeeko hanke taulukossa esitettyjen kestävän kehityksen osa-alueiden 
edistämistä, mutta muuten kestävään kehitykseen liittyviä toimia ei pyydetä hakemuksessa eikä selvityk-
sessä avaamaan. Jotta kestävään kehitykseen liittyviä toimia voitaisiin edistää ja arvioida, tulisi sekä 
hakemuksia että raportointia kehittää.

86 Ks. lisää Opetus- ja kulttuuriministeriö Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset https://okm.fi/-/
liikunnallisen-elamantavan-valtakunnalliset-kehittamisavustukset; Opetus- ja kulttuuriministeriö Liikunnallisen elämäntavan 
paikalliset kehittämisavustukset https://okm.fi/-/liikunnallisen-elamantavan-paikalliset-kehittamisavustukset

87 Opetus- ja kulttuuriministeriö (2020).
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Taulukko 3. Seuratukiin liittyvät kestävän kehityksen kriteerit ja niiden esiintyminen arviointiotoksessa 
(hakemukset ja raportointi).

Kriteeri Hakemus Selvitys/raportti

Yhdenvertaisten, tasa-arvoisten ja saavutettavien liikunnan harrastus-
mahdollisuuksien edistäminen 9 8

Harrastamisen kustannuksien ja osallistumismaksujen hillitseminen 
lasten ja nuorten liikunnassa 8 7

Koulupäivän yhteydessä tapahtuvan liikunnan edistäminen seuratoi-
minnan avulla 5 3

Syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastamisen mahdollis-
taminen urheiseurassa 7 2

Maahanmuuttajalasten kotouttamisen edistämisen liikunnan avulla 5 1

Erityistä tukea tarvitsevien lasten osallistumismahdollisuuksen edistä-
minen 1 1

Monipuolisen ja laadukkaan seuratoiminnan edistäminen 7 5

Haastatteluissa seuratuet nostettiin esiin esimerkkinä resurssiohjauksen kehittämisestä kestävän kehityk-
sen sosiaalisen ulottuvuudessa. Seuratuissa painopiste on ollut matalan kynnyksen harrastustoiminnan 
mahdollistamisessa. Taustalla on tutkimusten ja selvitysten mukaan harrastuskustannusten kasvaminen 
(ks. Luku 3 Katsaus tutkimuksiin ja selvityksiin). Tätä kehitystä on haluttu hillitä ohjaamalla avustuksia 
toimintaan, joka mahdollistaa harrastamisen tulotasosta riippumatta. 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen kohdennetut avustukset

Osa OKM:n liikunnanalan avustuksista kohdentuivat suoraan sosiaalisen kestävyyden edistämiseen erityi-
sesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista. Näitä ovat erityisavustus vähävaraisten perheiden 
lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi sekä erityisavustus liikunnan kansalaistoiminnan 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämishankkeisiin. Näiden avustusten yhteenlaskettu avustusmäärä 
on ollut noin 4 miljoona euroa vuosittain viimeisten vuosien aikana. 

Vastaavien, tiettyä kestävän kehityksen osa-aluetta edistävien hakujen kautta varmistetaan, että osa-
alueen edistäminen etenee liikunnan toimijatasolla. Vaikka resursseja on suunnattu matalan kynnyksen 
harrastustoimintaan, nähdään harrastamisen hinta edelleen merkittävänä sosiaalisen kestävyyden tee-
mana, joka edellyttää toimenpiteitä jatkossakin, jottei se osaltaan vauhdita yhteiskunnan eriarvoistumis-
kehitystä. 

Ympäristöön kohdentuvia erityishakuja ei ole vielä toteutettu. Arvioinnin haastattelu- ja kyselyaineisto 
osoittaa, että liikunnan toimijoiden keskuudessa on jo olemassa valmiutta ja tahtotilaa viedä kestävää ke-
hitystä myös ympäristön osalta eteenpäin, joten jatkossa näitä ympäristö-teemaan kohdentuvia hakuja 
tulisi ottaa käyttöön. Hakuja voisi toteuttaa myös kokeiluhakuina, jolloin olisi mahdollista hyödyntää 
toimijakentän ideoita.

Tutkimus- ja tiedonvälitystoiminta

OKM rahoittaa liikunnanalan määrärahoista liikunnan tutkimusta. Merkittävimmät avustusmuodot ovat 
avustukset liikuntatieteellisille tutkimushankkeille, avustukset liikuntatieteellisille tiedonvälitys- ja 
tutkimusyhteisöille sekä liikuntapaikkojen rakentamista, ylläpitoa tai käyttöä palvelevat tutkimus- ja 
kehitystyön avustukset.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa liikuntatieteellisiä tutkimushankkeita, jotka vastaavat valtion ta-
lousarviossa linjattuihin liikuntatoimen yhteiskunnallisten vaikuttavuuden tavoitteisiin.88 Valtion talousar-
viossa liikuntapolitiikalle on asetettu seuraavat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet:

88 Ks. lisää Opetus- ja kulttuuriministeriö. Liikuntatieteellisten tutkimusyhteisöjen ja tiedonvälitysyhteisöjen toiminta-avustukset 
2022. https://okm.fi/-/liikuntatiede-tutkimusyhteisot-ja-tiedonvalitysyhteisot
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• Liikunnallinen, terveyttä ja hyvinvointia edistävä elämäntapa lisääntyy.
• Liikunta lisää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
• Liikunta on tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti saavutettavissa.
• Liikunnan ja huippu-urheilun eettinen perusta vahvistuu.
• Huippu-urheilumme on kansainvälisesti menestyvää ja kansallisesti arvostettua.89

Nämä avustuksen tavoitteissa esille tulevat sosiaaliseen kestävyyteen liittyvät teemat eivät tule esille 
varsinaisissa tutkimushankkeiden rahoituksen myöntökriteereissä, vaikka tavoitteiden yhteydessä mai-
nitaan, että rahoitusta myönnetään tavoitteissa mainituille sisällöllisille teemoille. Näin ollen voidaan 
tulkita, että kestävä kehitys huomioidaan tämän avustusluokan kriteereissä. Liikuntatieteellisten tutki-
mushankkeiden hakemukset OKM arvioi yhdessä Suomen Akatemian kanssa. Vuonna 2021 tätä avustus-
ta myönnettiin yhteensä 3,1 miljoonaa euroa90.

Liikuntatieteellisille tiedonvälitys- ja tutkimusyhteisöille suunnatun avustuksen tavoitteena on tuottaa ja 
laajentaa liikunta- ja liikuntalääketieteellistä tietopohjaa tutkimus- ja selvitysprojektein, tukea liikuntalää-
ketieteen erikoislääkärikoulutusta, sekä lisätä yhteistyötä liikuntatieteellisten tutkimus- ja tiedonvälitys-
yhteisöjen ja muiden sidosryhmien välillä. Vuonna 2019 näitä avustuksia myönnettiin yhteensä noin 3,5 
miljoonaa euroa91. Kestävän kehityksen osa-alueet eivät olleet mukana avustuksen myöntöperusteissa, 
mutta vuodesta 2022 lähtien tutkimusyhteisöiltä edellytetään ajantasaista tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suussuunnitelmaa (sisältäen tavoitteet, toimenpiteet, seurannan ja arvioinnin)92. Osaan tätä avustusta 
saavista tahoista sovelletaan lisäksi tavoiteohjausta, jolloin avustuksen myöntämisen harkinnassa huomi-
oidaan keskeisesti ne toiminnan osa-alueet, jotka ministeriön ja yhteisön väliseen tavoiteohjaussopimuk-
seen on kirjattu93. Tavoiteohjaus antaa mahdollisuuden hyödyntää informaatio-ohjausta resurssiohjauk-
sen rinnalla.

Liikuntapaikkojen rakentamista, ylläpitoa tai käyttöä palvelevilla tutkimus- ja kehittämishankkeilla pyri-
tään edistämään liikuntapaikkarakentamisen laatua toiminnallisuuden, terveellisyyden, turvallisuuden, 
esteettömyyden sekä kestävän kehityksen näkökulmasta94. Kuten liikuntapaikkarakentamisen avustus-
ten myöntöperusteissa ja -ehdoissa, niin myös tutkimus- ja kehityshankkeiden rahoituksen myöntöpe-
rusteissa nousevat esiin sekä taloudellinen, sosiaalinen että ympäristöön liittyvä kestävän kehityksen 
ulottuvuus. Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjan luonnoksen95 mukaan avustuksen tavoitteena 
on edistää liikuntapaikkarakentamisen laatua toiminnallisuuden, terveellisyyden, turvallisuuden, esteet-
tömyyden, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden sekä ekologisen kestävän kehityksen näkökulmasta. Teemois-
sa on nostettu esiin myös muun muassa lähiliikuntapaikat, sekä ekologisen kestävän kehityksen että 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset.

Tapahtumat

OKM jakaa eritysavustuksia liikunnan ja urheilun arvokisojen ja suurtapahtumien tukemiseen. Vuonna 
2021 tähän oli varattu valtiontalousarvioesityksessä 1,6 miljoonaa euroa. Avustusten myöntökriteereissä 
on mukana kestävä kehitys seuraavien kriteerien kautta:

• Tapahtumaa hakevalla järjestäjällä on tapahtumaa hakiessaaan arvio sen suunnitelluista yh-
teiskunnallisista ja taloudellisista vaikutuksista sekä esitys siitä, miten tapahtuman vaikuttavuus 
tullaan tapahtuman aikana ja sen jälkeen arvioimaan.

• Tapahtuman osalta on määritelty keskeisimmät ympäristövastuuseen liittyvät toimenpiteet.
89 Ks. lisää Valtion talousarvioesitykset. Talousarvioesitys 2021. https://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.

jsp?year=2021&lang=fi&maindoc=/2021/aky/aky.xml&opennode=0:1:11:263:709:837:
90 Opetus- ja kulttuuriministeriö (2020): Liikuntatoimi tilastojen valossa: Perustilastot vuodelta 2019, Opetus- ja 

kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:32.
91 Opetus- ja kulttuuriministeriö (2020): Liikuntatoimi tilastojen valossa: Perustilastot vuodelta 2019, Opetus- ja 

kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:32.
92 Opetus- ja kulttuuriministeriö. Liikuntatieteellisten tutkimusyhteisöjen ja tiedonvälitysyhteisöjen toiminta-avustukset 2022. 

https://okm.fi/-/liikuntatiede-tutkimusyhteisot-ja-tiedonvalitysyhteisot
93 Opetus- ja kulttuuriministeriö. Liikuntatieteellisten tutkimusyhteisöjen ja tiedonvälitysyhteisöjen toiminta-avustukset 2022. 

https://okm.fi/-/liikuntatiede-tutkimusyhteisot-ja-tiedonvalitysyhteisot
94 Opetus- ja kulttuuriministeriö. Liikuntapaikkojen rakentamista, ylläpitoa tai käyttöä palvelevilla tutkimus- ja kehittämishankkeet 

https://okm.fi/-/liikuntapaikkojen-rakentamista-yllapitoa-tai-kayttoa-palveleva-tutkimus-ja-kehitystyo
95 Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirja (julkaisematon). Valtion liikuntaneuvoston 18.11.2021 hyväksymä versio suunta-

asiakirjasta luovutettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriölle.

https://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2021&lang=fi&maindoc=/2021/aky/aky.xml&opennode=0:1:11:263:709:837
https://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2021&lang=fi&maindoc=/2021/aky/aky.xml&opennode=0:1:11:263:709:837
https://okm.fi/-/liikuntatiede-tutkimusyhteisot-ja-tiedonvalitysyhteisot
https://okm.fi/-/liikuntatiede-tutkimusyhteisot-ja-tiedonvalitysyhteisot
https://okm.fi/-/liikuntapaikkojen-rakentamista-yllapitoa-tai-kayttoa-palveleva-tutkimus-ja-kehitystyo
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Voidaankin katsoa, että tapahtumia koskevassa avustustoiminnassa on otettu huomioon kestävän 
kehityksen kaikki osa-alueet. Kriteerit ovat kuitenkin esitetty suhteellisen abstraktilla tasolla, mikä antaa 
tilaa tulkinnalle. 

Analysoitaessa tapahtuma-avustusten päätöksiä ja selvityksiä koskevaa otosta, havaitaan ettei dokumen-
teissa tule kestävän kehityksen tematiikka juurikaan esille. Kuten seuratuissa ja järjestöavutuksissa, tämä 
voi kuvastaa pikemminkin raportoinnin puutteita (selvityslomakkeessa ei tiedustella kestävään kehi-
tykseen liittyviä seikkoja) kuin sitä, että kriteereissä myönnetyt seikat eivät olisi toteutuneet. Tapahtu-
ma-avustuksissa, samoin kuin seuratuissa ja järjestöavustuksissa, kestävän kehityksen toimenpiteiden 
varmistamisen kannalta on oleellista sisällyttää tematiikka sekä hakemus- että selvityslomakkeisiin.

Tapahtumat tulivat haastatteluissa esiin osa-alueena, jonka resurssiohjausta tulisi kehittää, jotta kestävän 
kehityksen osa-alueet tulisivat paremmin huomioiduiksi. Lisäksi esille tuli tapahtumiin liittyvien kritee-
reiden vieminen konkreettiseen suuntaan esimerkiksi ottamalla ehdoksi kestävän kehityksen osa-alueet 
huomioiva toimintasuunnitelma tai Ekokompassin käyttö.

4.3 Informaatio-ohjaus

Informaatio-ohjaus on tiedon jakamista ja välittämistä, ja sen tavoitteena on vaikuttaa ohjauksen koh-
teena olevaan toimijaan. Monet luvussa 2 kuvatuista sitoumuksista, erityisesti kansainvälisistä, toimivat 
informaatio-ohjauksen välineinä erityisesti liikuntahallinnon, mutta jossain määrin myös koko sektorin 
suuntaan. Esimerkiksi liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirja on pikemminkin informaatio-ohjausta, 
sillä OKM ei ole velvoitettu noudattamaan sen kirjauksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämät tutki-
mukset ja selvitykset kestävän kehityksen ulottuvuuksista, joita käsiteltiin luvussa 3, ovat osa ministeriön 
informaatio-ohjauksen keinovalikoimaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntasektoria koskevan informaatio-ohjauksen osalta voidaan todeta, 
että avustuksia tarkasteltaessa lähes kaikissa avustuksissa mainitaan yleisenä kriteerinä OKM:n strategia 
ja sen kestävän kehityksen linjaukset. Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan siten katsoa eduksi, 
jos hanke osaltaan edistää osallisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä OKM:n strategian 
toimintalupauksen mukaisesti. Tämä toimii omalta osaltaan informaatio-ohjauksen muotona, koska se 
kiinnittää hakijan huomiota kestävän kehityksen tematiikkaan.

Olympiakomitealla on keskeinen rooli kestävää kehitystä koskevassa informaatio-ohjauksessa. Olympia-
komitea vastaa käytännössä informaatio-ohjauksesta erityisesti lajiliittojen, mutta jossain määrin myös 
seurojen suuntaan. Olympiakomitea järjestää koulutusta ja tarjoaa alan toimijoille kestävää kehitystä 
koskevaa tietoa, ohjeistuksia ja työkaluja asiantuntija- ja tutkimustietoa hyödyntäen. Olympiakomitean 
johdolla on valmisteltu urheiluyhteisön yhteinen vastuullisuusohjelma, joka on auttanut alan toimijoita 
jäsentämään kokonaisuutta. Vastuullisuusohjelma on Olympiakomitean hallituksen hyväksymä asiakir-
ja, jota parhaillaan jalkautetaan paitsi Olympiakomitean omassa organisaatiossa myös jäsenjärjestöjen 
keskuudessa. Vastuullisuusohjelmaa laadittiin yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Vastuullisuusohjel-
man tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan Olympiakomitean hallitukselle osana vuosikertomusta. 
Olympiakomitea koordinoi myös vuonna 2018 toimintansa käynnistänyttä urheilun ympäristövastuuver-
kostoa, jonka tavoitteena on edistää ympäristövastuullisuutta ja kestäviä ratkaisuja urheilutapahtumissa 
sekä urheilujärjestöjen ja -seurojen toiminnassa. Verkosto on avoin kaikille aihepiiristä kiinnostuneille, ja 
toimintaa järjestetään verkoston jäsenten tarpeen ja aktiivisuuden mukaan. Käytännössä verkosto näyt-
tää kokoontuneen muutaman kerran vuodessa.96

Arvioinnissa toteutetun kyselyn perusteella (ks. Kuvio 10 luvussa 5.2) yli 90 prosenttia vastaajista pitää 
OKM:n tiedonvälitystä liikunta-alan toimijoille vähintään jokseenkin tärkeänä ja 20 prosenttia erittäin 
tärkeänä. Informaatio-ohjauksen merkitys korostuu lajiliittojen toiminnan kehittämisessä (vastuullisuus-
ohjelma, Olympiakomitean koulutukset sekä tiedonvälitys). Myös haastateltavat pitivät Olympiakomitean 
toimintaa ja koulutuksia lajiliitoille tärkeinä.

96 Olympiakomitea. Urheilun ympäristövastuuverkosto. https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastuullisuus/
ymparisto-ja-ilmasto/urheilun-ymparistovastuu-verkosto/ 

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastuullisuus/ymparisto-ja-ilmasto/urheilun-ymparistovastuu-verkosto/
https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastuullisuus/ymparisto-ja-ilmasto/urheilun-ymparistovastuu-verkosto/
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Vaikka Olympiakomitealla on hyvin merkittävä asema ohjauksessa, ei viimeisimmässä ministeriön ja 
Olympiakomitean välisessä tavoiteasiakirjassa vastuullisuustyötä ole tässä mittakaavassa vastuutettu 
Olympiakomitealle, vaan rooli on tullut pääasiassa Olympiakomitean oman aktiivisuuden sekä jossain 
määrin OKM:n kanssa käytyjen keskustelujen kautta. 

Kestävä kehitys ja siihen liittyvä informaatio-ohjaus sen sijaan näkyvät uudessa, liikunnan aluejärjestöjen 
yhteisessä tavoiteohjausasiakirjassa vuosille 2021–2024: aluejärjestöjen viestinnällinen rooli seurojen 
vastuullisuuden lisäämiseksi sisältyy asiakirjan tavoitteisiin. Myös SUEK:lla on rooli kestävään kehitykseen 
liittyvässä informaatio-ohjauksessa. SUEK:n tavoiteohjausasiakirjan 2021–2022 mukaan antidopingtyön 
lisäksi SUEK on muun muassa laatimassa kilpailumanipulaation vastaisten ohjelmien kriteereitä ja ohjel-
maa lajiliitoille, sekä tekee selvityksiä epäasiallisesti kohtelusta urheilussa.

Aluehallintovirastot vastaavat puolestaan ohjauksesta kuntien suuntaan. Kestävä kehitys näkyy aluehal-
lintovirastojen ja ELY-keskusten yhteisessä strategiassa, jossa esimerkiksi hillineutraaliuden tavoittelu on 
yksi strategian kokonaisuuksista. Tämä tarjoaa strategista pohjaa aluehallintovirastojen työlle, mikä näkyy 
myös kestävään kehitykseen liittyvän koulutuksen järjestämisessä ja verkostoyhteistyössä. 

Haastatteluissa tunnistettiin laajasti informaatio-ohjauksen merkitys ja painotettiin yhteistyön merkitystä 
asioiden edistämisessä. Toistaiseksi kestävä kehitys ei kuitenkaan vahvasti näy huippu-urheilua koskevas-
sa informaatio-ohjauksessa. Keskustelua kestävästä kehityksestä pidetään ylipäänsä suhteellisen vähäise-
nä. 
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5 Sidosryhmien näkemykset OKM:n 
ohjauskeinoista ja niiden vaikutuksista

5.1 Sidosryhmien toimet kestävän kehityksen edistämiseksi

Kestävän kehityksen määritelmästä ei ole liikuntasektorilla yhtenäistä tulkintaa

Tutkijoiden, järjestöjen edustajien ja asiantuntijoiden haastatteluissa nostettiin esille, että kestävyyden 
määritelmät vaihtelevat liikuntakulttuurissa. Kestävä kehitys eri ulottuvuuksineen (sosiaalinen, ekologi-
nen ja taloudellinen) tulkitaan eri tavoin eri yhteyksissä, mikä vaikeuttaa yhteisen koordinoidun prosessin 
rakentamista. Esimerkiksi liikuntajärjestöjen ja seurojen piirissä on yleisesti omaksuttu Olympiakomite-
an urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman mukaiset osa-alueet. Liikuntapoliittista selontekoa pidetään 
korkean profiilin linjauksena, mutta haastattelussa nousi esiin kysymys siitä, ohjaako asiakirja esimerkiksi 
liikunnan ja urheilun ympäristökysymyksiä. 

Liikuntasektorin kestävän kehityksen toimijoiden joukko on laajentumassa verkostoitumisen kaut-
ta. Haastattelujen perusteella Olympiakomiteaa pidetään Suomen liikuntasektorilla edelläkävijänä ja 
Urheilun eettisten asioiden neuvottelukuntaa tärkeänä foorumina. Kestävän kehityksen osalta puuttuu 
kuitenkin koordinaatio, mikä hidastaa kestävän kehityksen edistämistä liikuntasektorilla. Valtionhallinnol-
ta odotetaan hallinnonalojen välistä yhteistyötä ja koordinoivaa roolia.

Valtion rahoitus ja lainsäädäntö kestävän kehityksen merkittäviä ajureita

Haastattelujen ja kyselytulosten perusteella kestävällä kehityksellä on suhteellisen merkittävä painoarvo 
sidosryhmien keskuudessa. Kyselyn mukaan merkittävin painoarvo on koulutuskeskuksilla97, joiden edus-
tamista vastaajista kolmasosa pitää painoarvoa erittäin merkittävänä ja kaksi kolmasosaa merkittävänä. 
Tulosta tulkittaessa on huomioitava, että kyselyyn vastasi ainoastaan kuusi koulutuskeskusta, ja tulosta 
voi osaltaan selittää niiden koulutuskeskusten osallistuminen kyselyyn, jotka kokevat aiheen lähtökohtai-
sesti tärkeäksi. 

Yli 70 prosenttia lajiliittoja ja valtakunnallisia palvelujärjestöjä edustavista kyselyvastaajista pitää kestä-
vän kehityksen painoarvoa vähintään merkittävänä siinä missä kuntien liikuntatoimien edustajien kes-
kuudessa osuus on hieman yli puolet (56 %). Erikokoisten kuntien tarkastelussa havaitaan, että kestävän 
kehityksen painoarvo on suurissa kunnissa merkittävämpi kuin pienissä. Painoarvo on vähintään merkit-
tävä kaikissa yli 50 000 asukkaan kunnissa, mutta alle 20 000 asukkaan kuntien liikuntatoimen edustajista 
vain puolet pitää painoarvoa merkittävänä. Painoarvon merkitys suurille kunnille tuli esiin myös kunta-
sektorin haastatteluissa.

Oman organisaation operatiivinen johto, valtion rahoitus sekä lainsäädäntö nähtiin kyselyn sidosryhmis-
sä merkittävimpinä kestävän kehityksen työn ajureina. Vähiten merkitystä tunnistettiin olevan yksityisillä 
rahoittajilla ja kansainvälisillä sitoumuksilla. Huomionarvoista on, että näilläkin nähtiin olevan keskimää-
rin ainakin jonkin verran vaikutusta, mikä osaltaan kertoo siitä, että syötteet tulevat monesta suunnasta, 
ja kestävän kehityksen työ etenee monen tekijän yhteisvaikutuksesta. 

97 Tässä yhteydessä on todettava, että kyselyyn vastasi ainoastaan kuuden koulutuskeskuksen edustajat. Ajatellen 
koulutuskeskusten kokonaismäärää (yht. 14 opistoa huomioiden sekä valtakunnalliset että alueelliset koulutuskeskukset), 
vastaukset kattavat yli 40 prosenttia keskuksista, mutta yksittäisen vastauksen painoarvo on siitä huolimatta suuri.
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Kuvio 7. Eri tahojen ja ohjauskeinojen merkitys sidosryhmien kestävän kehityksen työn ajureina (asteikko 
1–5, missä 1 = ei lainkaan merkitystä…5 = erittäin suuri merkitys) (N=147). 

Tarkasteltaessa vastaajaorganisaatioiden välisiä eroja kestävän kehityksen työn ajureista on kuntien 
liikuntatoimille suurin merkitys valtion rahoituksella, kun taas lajiliitoissa ja palvelujärjestöissä koros-
tuu operatiivisen johdon merkitys. Tämä on sinänsä kiinnostavaa, ettei kuntien valtionosuuksissa ole 
kestävään kehitykseen liittyviä kriteereitä, mutta järjestöjen yleisavustuksiin ne on sisällytetty (ks. Luku 
4.2). Toisaalta liikuntapaikkarakentamisen rahoittamisessa kestävän kehityksen ulottuvuudet huomioi-
daan, mikä voi heijastua liikuntatoimien vastauksiin. Kuntatasolla valtion rahoituksen merkitys on pie-
nemmissä kunnissa suurempi. Poliittisten päättäjien ja muun julkisen rahoituksen merkitys on suhteessa 
suurempi kuntien liikuntatoimille kuin muille organisaatiolle. Oman organisaation operatiivisen johdon 
merkitys koettiin erityisen tärkeäksi koulutuskeskuksissa. Tämä on linjassa sen kanssa, ettei esimerkiksi 
koulutuskeskusten rahoituksessa ole kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita tai ehtoja.

Lajiliitot ja palvelujärjestöt laatineet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia ja 
ympäristöohjelmia

Kyselyllä kartoitettiin sidosryhmien kestävän kehityksen johtamiskäytäntöjä sekä toimenpiteitä kestävän 
kehityksen eri osa-alueilla. Kysely osoitti, että lähes kaikki lajiliitot ja palvelujärjestöt ovat laatineet 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat sekä ympäristöohjelmat tai -suunnitelmat. Läpileikkaava 
kestävän kehityksen ohjelma, jossa on huomioitu taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu on sen 
sijaan käytössä ainoastaan alle viidenneksessä lajiliitoista. Tavoitteita on kuitenkin asettanut lähes kaksi 
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kolmasosaa lajiliitoista ja palvelujärjestöistä. Tavoitteiden toteutumista ei kuitenkaan vielä seurata 
samassa laajuudessa, sillä hieman alle puolet (48 %) seuraa tavoitteiden toteutumista. Puolet lajiliitois-
ta on nimennyt vastuuhenkilön ja kolmanneksella on työryhmä. Haastattelujen perusteella suhteellisen 
isoillakaan järjestöillä ei ole kestävään kehitykseen keskittyvää asiantuntijaa, vaan kokonaisuutta ediste-
tään usean henkilön voimin muun toiminnan ohessa.

Tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelma

Ympäristöohjelma tai
ympäristösuunnitelma

Tavoi�eet ja toimenpiteet kestävän kehityksen
edistämiseksi organisaa�ossa (esim. osana 

organisaa�on strategiaa)

Nime�y vastuuhenkilö

Seurantajärjestelmä

Säännöllinen keskustelut (useamman kerran
vuodessa) taloudellisesta, sosiaalisesta ja

ympäristövastuusta organisaa�on johdossa
ja/tai luo�amushenkilöjohdossa

Koulutusta organisaa�on henkilöstölle,
jäsenille tai muille sidosryhmille

Työryhmä

Kestävän kehityksen
raportoin�

Läpileikkaava kestävän kehityksen
ohjelma tai -strategia

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Lajilii�o tai valtakunnallinen palvelujärjestö (n=42) Kunnan liikuntatoimi (n=76)

Koulutuskeskus (n=6) Muut (n=23)

Kuvio 8. Kestävän kehityksen johtamiskäytännöt eri sidosryhmissä (N=147).

Lähes kaikilla haastatelluilla liikunta-alan järjestöillä on kestävä kehitys kuitenkin otettu osaksi strategiaa 
ja sen tavoitteita. Toimintasuunnitelmissa ja toiminnan toteutuksessa kestävä kehitys ei välttämättä muo-
dosta erillistä osa-aluetta vaan se on integroitu osaksi muuta toimintaa. Kestävän kehityksen integrointi 
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osaksi muuta toimintaa on periaatteessa erittäin hyvä asia, mutta etenkin alkuvaiheessa riskinä on, että 
kestävän kehityksen edistäminen jää muiden tehtävien alle, mikäli kokonaisuutta ei koordinoida. 

Osa haastatelluista lajiliitoista oli ottanut käyttöön myös pitkälle kehittyneitä kestävän kehityksen toi-
mintaa kuvaavia mittareita. Mittarit eivät kuitenkaan vielä kuvanneet tuloksia tai toiminnan vaikutuksia. 
Lajiliitot tunnistavat myös roolinsa kestävän kehityksen viestimisessä seurojen suuntaan. Vaikka osa 
lajiliitoista on jo pitkällä, tukivat kyselyn tulokset haastattelujen havaintoja siitä, että alan toimijoiden 
sitoutumisessa ja käytännöissä on suuria eroja. Hajonta kasvaa entisestään siirryttäessä seuratasolle.

Kuntien liikuntatoimissa ei johtamisen käytäntöjä ole otettu yhtä kattavasti käyttöön kuin lajiliitoissa. Ta-
voitteita on kuitenkin asettanut lähes kaksi kolmasosaa liikuntatoimista ja noin puolet käyvät säännöllistä 
keskustelua kestävän kehityksen kysymyksistä. Kunnan koolla on kuitenkin hyvin suuri merkitys johtamis-
käytäntöihin. Läpileikkaava ohjelma, raportointi ja työryhmä ovat käytäntöjä, jotka toteutuvat huomat-
tavasti todennäköisemmin suuremmissa kunnissa kuin pienemmissä. Myös haastatteluissa tuli ilmi, että 
kuntasektorilla on suuria eroja siinä, miten kestävää kehitystä edistetään.

Kaikki kyselyyn vastanneet koulutuskeskukset ovat puolestaan asettaneet tavoitteet kestävän kehityk-
sen edistämiselle, mutta seurantaa toteuttaa ainoastaan kolmannes niistä. Läpileikkaava ohjelma on 
kolmanneksella koulutuskeskuksista, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma hieman yli 80 prosentilla 
ja ympäristöohjelma puolella koulutuskeskuksista. Vaikka koulutuskeskusten toimenpiteitä voi osaltaan 
selittää vastaajien valikoituminen kyselyyn, osoittavat tulokset tässäkin, että kestävää kehitystä ediste-
tään ministeriön ohjauksesta riippumatta.

Toimenpiteitä tehty kaikilla kestävän kehityksen osa-alueilla, lajiliitoissa korostuvat 
tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja häirinnän ehkäisy

Kestävän kehityksen edistäminen on murroksessa liikuntasektorilla. Haastattelujen perusteella sosiaali-
sen kestävyyden toimenpiteet ovat edistyneet, kun taas liikunnan ympäristökysymyksistä on tarve saada 
laajempi keskustelu käyntiin. Tämä ei sinänsä ole yllättävää, sillä sosiaalisen kestävyyden ulottuvuuksista 
on käyty keskustelua, ja niihin liittyviä toimenpiteitä (esim. soveltava liikunta, tasa-arvo) on edistetty 
valtion liikuntahallinnossa jo suhteellisen pitkään. 

Ympäristötoimijuutta on sen sijaan tarpeen vahvistaa liikuntasektorilla joustavasti siten, että liikunta-
kulttuurissa syntyy oivallus muutoksen mahdollisuuksien tunnistamisesta. Toisaalta lajien välillä on myös 
eroja, ja lajiliittojen haastattelut osoittivat, että joissain lajiliitoissa kestävän kehityksen työ on lähtenyt 
liikkeelle ympäristökysymyksistä jopa joitain vuosikymmeniä sitten. Lisäksi haastatteluissa korostettiin 
sitä, että kestävyyden eri ulottuvuuksilla on liikunnassa synergiaetuja. Esimerkiksi taloudellinen kestävyys 
voi parantua, kun ilmastotoimien ja hiilineutraaliuden avulla voidaan saavuttaa kustannussäästöjä tai sen 
kautta saada uusia sponsoreita. 

Kestävän kehityksen eri osa-alueiden toimenpiteitä tarkastelemalla havaitaan, että kyselyn vastausten 
mukaan sosiaalisen kestävyyden osalta lajiliitot ovat toteuttaneet toimenpiteitä erityisesti sukupuolten 
tasa-arvon edistämiseksi toiminnan eri tasoilla, häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, sekä 
yhdenvertaisuuden lisäämiseksi toiminnan eri tasoilla. Kuntien liikuntatoimissa on puolestaan edistetty 
harrastamisen kustannusten pienentämistä eri tavoin, liikuntapaikkojen ja harrastusten esteettömyyttä 
ja saavutettavuutta sekä fyysisen turvallisuuden varmistamista. Vähiten toimia on toteutettu toiminnan 
laajempien ihmisoikeusvaikutusten tai riskien tunnistamiseksi. Kyselytuloksia tukevat asiantuntijoiden 
haastattelut, joiden mukaan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat edistyneet liikuntasektorilla velvoitta-
van lainsäädännön sekä OKM:n vaatimusten (tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat) myötä.

Vastaavasti kysely tukee haastatteluhavaintoja siitä, ettei ympäristötoimenpiteissä olla aivan yhtä pitkällä 
kuin sosiaalisen vastuun toimissa. Kyselyvastausten mukaan kuitenkin yli puolet lajiliitoista on toteutta-
nut toimia kestävien kulkutapojen edistämiseksi ja matkustamisen vähentämiseksi, huomioinut ympä-
ristönäkökulmat tapahtumia koskevissa ohjeistuksissa, toteuttaneet toimia kiertotalouden edistämiseksi 
sekä huomioinut ympäristönäkökulmat hankinnoissa. Kuntien liikuntatoimissa korostuvat puolestaan 
kyselyn tulosten mukaan kestävien kulkutapojen edistäminen ja matkustamisen vähentäminen, kierto-
talouden edistäminen sekä uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen, energiansäästö ja energiate-
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hokkuus. Suuremmissa kunnissa (yli 50 000 asukasta) toimenpiteiden listaa täydentää ympäristönäkökul-
mien huomioiminen tapahtumissa. 

Kyselyn mukaan lajiliitoissa on tehty kattavasti toimenpiteitä taloudellisen kestävyyden (ml. hyvä 
hallintotapa) edistämiseksi. Toimintasäännöt ja niiden jalkauttaminen, päätöksenteon avoimuuden ja 
läpinäkyvyyden parantaminen sekä toimenpiteet sidosryhmien osallistamiseksi päätöksentekoon ovat 
taloudellisen kestävyyden teemoja, joita on sidosryhmissä edistetty laajasti. 

Kyselytulokset ovat linjassa haastattelujen havaintojen kanssa; kunnissa ja liikuntajärjestöissä esiintyy 
vaihtelua siinä, miten kestävää kehitystä edistetään. Vaihteluväli kasvaa entisestään, kun siirrytään 
lajiliitoista seuratasolle. Toiset ovat toimissaan jo pitkällä, kun taas toiset ovat tehneet vasta yksittäisiä 
toimenpiteitä. Haastatteluissa tuli esiin, että erityisesti tehdyt ympäristötoimet eivät aina kohdistu olen-
naisiin teemoihin, ja ne voivat olla välillä kosmeettisia vailla todellista vaikuttavuutta.

Sidosryhmät uskovat panostustensa kasvavan, mutta niukat resurssit haastavat

Sekä haastateltavat että kyselyvastaajat uskovat kestävän kehityksen merkityksen kasvuun ja omien 
panostustensa lisääntymiseen kokonaisuudessa. Niukat resurssit ovat kuitenkin sidosryhmien suurin 
kestävän kehityksen edistämisen haaste, mikä tuli esille sekä kyselyssä että haastatteluissa. Haastatte-
luissa haasteeksi nostettiin myös kestävän kehityksen edistäminen pienissä seuroissa, joissa toiminta on 
vapaaehtoistyön varassa ja toiminnan fokus siten vahvasti sidoksissa lajiin liittyviin toimintoihin. Lisäksi 
aiheen moninaisuus ja laajuus koetaan laajasti haasteeksi. Kuviossa 9 esiintyy kyselyvastaajien näkemyk-
set suurimmista kestävän kehityksen edistämisen haasteista.

Niukat resurssit (taloudelliset ja ajalliset)

Aiheen monialaisuus ja laajuus

Konkree�sen työkalujen puu�uminen

Tiedon ja osaamisen puute

Teeman edistämisen jääminen
yhden henkilön vastuulle

Aiheen ja ilmiöiden uutuus

Muutosvastarinta ja ennakkoluulot

Muiden keskeisten sidosryhmien
heikko sitoutuminen

Organisaa�on johdon heikko sitoutuminen

Henkilöstön heikko sitoutuminen

Muu

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kuvio 9. Kestävän kehityksen edistämisen suurimmat haasteet (N=147).

Niukat resurssit ovat suurin haaste kaikille sidosryhmille paitsi koulutuskeskuksille, joille aiheen moni-
naisuus ja laajuus näyttäytyy suurimpana haasteena. Organisaation koon mukaan tarkasteltuna resurssit 
ovat henkilöstömäärältään pienemmille organisaatioille selkeästi isompi ongelma kuin suuremmille 
(esim. 55 % yli 50 hlön organisaatioissa vs. 86 % 1-4 hlön organisaatiioissa). Kysymykset resurssien riittä-
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vyydestä tulivat vahvasti esiin myös kyselyn avoimissa vastauksissa.

Asiantuntijoiden haastattelujen perusteella tutkimusrahoituksen niukkuus ja pistemäinen hankekohtai-
nen lähestymistapa ovat merkittäviä rajoittavia tekijöitä liikuntasektorin kestävän kehityksen osaamisen 
kasvattamisessa. Ongelmana on, ettei poikkitieteelliselle kestävän kehityksen tutkimukselle ole luontevaa 
rahoituslähdettä liikuntatutkimuksen piirissä. 

5.2 Ohjauskeinojen vaikutukset

Normi- ja resurssiohjauksen rinnalla informaatio-ohjaus merkityksellistä erityisesti 
urheilujärjestöille

Haastatteluissa ja kyselyllä kartoitettiin myös OKM:n sekä muiden toimijoiden eri ohjausmuotojen mer-
kitystä organisaation oman kestävän kehityksen toiminnan kehittymiseen (Kuvio 10). Tulokset osoittavat, 
että normi- ja resurssiohjauksen lisäksi informaatio-ohjausta pidetään tärkeänä. 

Ei lainkaan tärkeä Vain vähän tärkeä Jossain määrin tärkeä Tärkeä Eri�äin tärkeä

Urheilujärjestöjen yhteinen
vastuullisuusohjelma

Yhdenvertaisuuslaki

Tasa-arvolaki

OKM:n �edonvälitys liikunta-alan toimijoille

Liikuntalaki (kestävän kehityksen ja sen
eri ulo�uvuuksien  huomioiminen

lain tavoi�eissa ja periaa�eissa)

Kestävän kehityksen huomioiminen
OKM:n avustusten ehdoissa

Maankäy�ö- ja rakennuslaki asetuksineen

OKM:n avustusten kohdentaminen
kestävän kehityksen eri ulo�uvuuksia

edistävään toimintaan

Olympiakomitean koulutukset,
työkalut ja ohjeistukset

Teeman edistäminen osana opetus- ja
kul�uuriminesteriön tavoiteohjausta

Muu vuorovaikutus OKM:n kanssa

Teeman edistäminen liikunnan tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuuspalkintojen (OKM) kau�a

25% 33%

42% 31%

43% 30%

45% 29%

41% 28%

43% 28%

32% 25%

33% 22%

31% 20%

46% 15%

38% 14%

26% 12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10% 27%

5% 22%

4% 22%

4% 18%

8% 22%

8% 17%

10% 19%

11% 31%

11% 31%

8% 28%

12% 30%

20% 36%

Kuvio 10. Ohjauskeinojen tärkeys organisaation kestävän kehityksen toiminnan kehittymiseen (N=144).

Kyselyssä erityisesti lajiliitot pitivät urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa sekä OKM:n tiedonvälitystä 
toiminnan kehittymisen kannalta jopa hieman tärkeämpänä kuin kestävän kehityksen huomioimista 
osana avustusten ehtoja tai lainsäädäntöä (tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja liikuntalait). Olympiakomitean 
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koulutusten, materiaalien sekä urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman merkitys tuli esille myös haastat-
teluissa. Toisaalta haastatteluissa esitettiin huomio myös siitä, että Olympiakomitean informaatio-ohjaus 
tavoittaa ensisijaisti kestävästä kehityksestä kiinnostuneet toimijat, eikä välttämättä niitä, joilla olisi 
tiedon saamiselle ja osaamisen kasvattamiselle suurin tarve. Haastatteluissa tunnistettiin myös kansain-
välisten lajiliittojen ohjeistusten ja työkalujen merkitys toiminnan kehittämisessä. Kunnissa puolestaan 
lainsäädäntö sekä resurssiohjaus nähdään erilaisia informaatio-ohjauksen keinoja tärkeämpänä.

Tutkijoiden ja asiantuntijoiden haastattelujen perusteella normiohjauksessa on tarvetta tunnistaa kestä-
vän kehityksen teemoja koskevaa lainsäädäntöä ja pohtia velvoittavaa lainsäädäntöä liikuntasektorilla. 
Haastatteluissa tuli myös esiin, että liikuntalakia tulee täsmentää linjassa muiden lakien kanssa (esim. 
lastenoikeudet), ja liikuntalaissa tulee viitata ihmisoikeussopimuksiin. Lisäksi on tarve tehostaa lainval-
vontaa urheilussa, jolloin viranomaiset tukisivat kestävän kehityksen edistämistä urheilun piirissä.

Resurssi- ja informaatio ohjaus vaikuttaneet monen toimijan sitoutumiseen, 
tietoisuuteen ja toimenpiteisiin

Kyselyssä kartoitettiin resurssi- ja informaatio-ohjauksen merkitystä sitoutumiseen, eri osa-alueita koske-
van tietoisuuden lisääntymiseen sekä eri osa-alueiden toimenpiteiden kehittymiseen tai lisääntymiseen. 
Resurssiohjauksella (ml. valtionavustusten tavoitteet ja myöntökriteerit) on ollut hieman enemmän 
vaikutusta tietoisuuden lisääntymiseen kuin itse toimenpiteiden kehittymiseen (Kuvio 11). Erot ovat 
kuitenkin pieniä, ja kokonaisuutena resurssiohjaus näyttää myötävaikuttaneen sidosryhmien toimintaan 
eri tasoilla. Vain yksittäiset vastaajat kokevat, ettei vaikutusta ole lainkaan, ja ainoastaan noin 10 pro-
senttia näkee vaikutuksen eri asioissa vähäiseksi. Toisaalta pienet erot viittaavat siihen, että vaikutusta 
on voinut olla vaikea yksilöidä. Ne toimijat, jotka pitävät vaikutusta suurempana, pitävät sitä suurena 
suhteessa kaikkiin seikkoihin. Ne, joille vaikutus on vähäisempi, vaikutus on vähäistä kaikissa seikoissa, 
ja toiminnan kehittymisen taustalla ovat muut tekijät kuin OKM:n resurssiohjaus.
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Vähän vaikutusta Jonkin verran vaikutusta

Melko paljon vaikutusta Eri�äin paljon vaikutusta En osaa sanoa

Ei vaikutusta

Organisaa�on sitoutuminen kestävän
kehityksen edistämiseen

Tietoisuuden lisääminen sosiaalisen
vastuun (esim. tasa-arvo, yhden-

vertaisuus) kysymyksissä

Tietouden lisääminen
ympäristökysymyksistä

Ympäristövastuun toimenpiteiden
lisääntyminen tai kehi�yminen

Kestävän kehityksen aihepiirin
nouseminen keskusteluun ja agendalle

Tietoisuuden lisääminen taloudelliseen
vastuuseen ja hyvään hallintotapaan

lii�yvistä kysymyksistä
Taloudelliseen vastuuseen ja hyvään

hallintotapaan lii�yvien toimenpiteiden
lisääntyminen tai kehi�yminen

Sosiaalisen vastuun toimenpiteiden
lisääntyminen tai kehi�yminen

Kestävän kehityksen kokonaisuuden
systemaa�nen tarkastelu

Seurannan ja raportoinnin
aloi�aminen tai kehi�yminen

Muu

38% 24%

42% 22%

40% 21%

43% 19%

41% 18%

37% 17%

37% 17%

40% 15%

45% 13%

17% 17%
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38% 24%9% 24%

9% 29%

12% 22%

8% 29%

7% 28%

9% 30%

11% 31%

6% 37%

9% 35%

8% 29%

17% 17% 33%

Kuvio 11. OKM:n resurssiohjauksen vaikutus kestävän kehityksen toimintaan (N=142).

Tarkasteltaessa organisaatiokohtaisia eroja resurssiohjauksen vaikutukseen eri osa-alueilla, havaitaan, 
ettei suuria eroja organisaatioiden välillä esiinny. Yleisellä tasolla koulutuskeskukset kokevat resurssioh-
jauksen vaikutuksen muita vähäisemmäksi, mikä on ymmärrettävää, sillä kestävä kehitys ei ole ollut 
samalla tavalla mukana resurssiohjauksen kriteereissä kuin esimerkiksi lajiliitoilla tai liikuntapaikkara-
kentamista koskevissa vaatimuksissa. Kestävän kehityksen johtamisen tai toimenpiteiden edistämisessä 
koulutuskeskukset eivät kuitenkaan olleet muita toimijoita jäljessä. 

Sidosryhmähaastatteluissa tuotiin esiin, että resurssiohjauksella on ollut vaikutusta erityisesti tasa-ar-
von ja yhdenvertaisuuden osalta. Resurssiohjaus koetaan vaikuttavana keinona silloin, kun se on ehtona 
rahoituksen saamiselle.

Samanlainen tarkastelu toteutettiin myös informaatio-ohjauksen osalta, ja vastaajilta tiedusteltiin, 
millainen vaikutus informaatio-ohjauksella (viestintä, koulutus ja vuorovaikutus, ml. Olympiakomitean 
tilaisuudet ja aineistot) on ollut sitoutumiseen, eri osa-alueita koskevan tietoisuuden lisääntymiseen ja 
eri osa-alueiden toimenpiteiden kehittymiseen tai lisääntymiseen. Informaatio-ohjauksella on kokonai-
suudessaan ollut resurssiohjausta hieman pienempi vaikutus (kuvio 12). Siinä missä resurssiohjauksen 
vaikutuksen arvioi vähintään melko suureksi kaikissa asioissa noin 55-65 prosenttia vastaajista, on sama 
luku informaatio-ohjauksen osalta 40-45 prosenttia. Kuitenkin ainoastaan noin 20 prosenttia vastaa-
jista kokee informaatio-ohjauksen merkityksen vain vähäiseksi, ja vain yksittäiset vastaajat eivät näe 
vaikutusta lainkaan.
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Informaatio-ohjauksen vaikutukseen näyttää pätevän sama havainto kuin resurssiohjaukseen: vaikutuk-
sia eri asioihin on vaikea yksilöidä ja vaikutus koetaan kautta linjan joko suureksi tai suhteellisen pieneksi. 
Tiettyjä eroja on kuitenkin havaittavissa: resurssiohjauksella on ollut eniten vaikutusta sitoutumiseen, 
kun taas informaatio-ohjauksella vaikutus on ollut vähäisin. Vaikutus seurannan ja raportoinnin kehitty-
miseen nousee esiin informaatio-ohjauksessa toisin kuin resurssiohjauksessa.

Vähän vaikutusta Jonkin verran vaikutusta

Melko paljon vaikutusta Eri�äin paljon vaikutusta En osaa sanoa

Ei huoma�avaa vaikutusta

Tietoisuuden lisääminen sosiaalisen
vastuun (esim. tasa-arvo, yhden-

vertaisuus) kysymyksistä

Seurannan ja raportoinnin
aloi�aminen tai kehi�yminen

Tietouden lisääminen
ympäristökysymyksistä

Taloudelliseen vastuuseen ja hyvään
hallintotapaan lii�yvien toimenpi-

teiden lisääntyminen tai kehi�yminen

Kestävän kehityksen aihepiirin nou-
seminen keskusteluun ja agendalle

Tietoisuuden lisääminen taloudelli-
seen vastuuseen ja hyvään hallinto-

tapaan lii�yvistä kysymyksistä

Ympäristövastuun toimenpiteiden
lisääntyminen tai kehi�yminen

Organisaa�on sitoutuminen kestävän
kehityksen edistämiseen

Kestävän kehityksen kokonaisuuden
systemaa�nen tarkastelu

Muu

Sosiaalisen vastuun toimenpiteiden
lisääntyminen tai kehi�yminen

32% 13%

33% 12%

29% 11%

30% 9%

27% 9%

30% 9%

30% 9%

32% 9%

33% 6%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30% 9%

13% 37%

16% 32%

13% 42%

16% 38%

16% 44%

18% 38%

18% 36%

19% 35%

15% 38%

19% 36%

8% 54%8%

Kuvio 12. OKM:n informaatio-ohjauksen vaikutus kestävän kehityksen toimintaan (N=142).

Kyselyssä erot eri sidosryhmien vastausten välillä ovat melko pieniä. Koulutuskeskukset kokevat resurs-
siohjauksen lisäksi informaatio-ohjauksen vaikutukset muita organisaatioita pienemmäksi. Toinen havain-
to kertoo, että suurimmille kunnille informaatio-ohjauksen vaikutus on muita ryhmiä vähäisempää.

Sidosryhmähaastatteluissa informaatio-ohjauksen osalta korostuu urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma 
ja siihen liittyvät Olympiakomitean tukitoimet (ohjeet, oppaat, koulutukset). Haastatteluissa Olympiako-
mitean rooli nousi keskeiseksi informaatio-ohjauksen näkökulmasta. Olympiakomitea toteuttaa infor-
maatio-ohjausta alan tutkimustietoa hyödyntäen.
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Monet eri tekijät vaikuttaneet eri osa-alueiden huomioimiseen 

Kyselyvastaajia pyydettiin myös arvioimaan OKM:n resurssi- ja informaatio-ohjauksen merkitystä 
kestävän kehityksen eri teemojen edistämiseen. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että kaikki kyselyssä 
kartoitetut teemat (taloudellinen vastuu ja hyvä hallintotapa, turvallinen toimintaympäristö, sukupuolten 
tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja ympäristövastuu sekä kestävä kehitys ja vastuullisuus kokonaisuutena) oli-
sivat tulleet huomioiduksi ilman OKM:n ohjausta, sillä ainoastaan muutama prosentti vastaajista uskoo, 
ettei teemoja olisi muuten huomioitu lainkaan. OKM:n ohjauksella on kuitenkin ollut vaikutusta siihen, 
missä laajuudessa teemat on huomioitu. Teemasta riippuen noin 30-65 prosenttia vastaajista kokee, 
että ilman resurssiohjausta (ml. valtionavustusten tavoitteet ja käyttöehdot) teemat olisi huomioitu 
pienemmässä mittakaavassa. Informaatio-ohjauksen osalta teemasta riippuen 35-62 prosenttia vastaa-
jista kokee, että ilman informaatio-ohjausta teemat olisi huomioitu pienemmässä mittakaavassa. 

Organisaation koolla on iso merkitys siihen, millainen vaikutus ohjauksella on teemojen edistämiseen. 
Mitä suurempi organisaatio, sitä todennäköisemmin teemat olisivat tulleet huomioiduksi vastaavalla 
tavalla ilman OKM:n ohjausta. Eniten vaikutusta molemmilla ohjauskeinoilla on ympäristövastuuseen 
sekä kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen kokonaisuutena, mikä on sinänsä yllättävää, koska 
esimerkiksi lajiliittojen yleisavustuksissa on jo pidemmän aikaa ollut tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen 
liittyviä kriteerejä. Toisaalta erityisesti lajiliittojen vastauksissa voi näkyä viimeaikaiset resurssi- ja infor-
maatio-ohjauksen toimet, jotka ovat keskittyneet ympäristövastuuseen. Lisäksi taustalla voi olla vuoden 
2022 rahoitushaku, jossa ensimmäistä kertaa on huomioitu kaikki kestävän kehityksen osa-alueet. 

Organisaatiokohtainen tarkastelu osoittaa, että ministeriön ohjaus on vaikuttanut teemojen huomioimi-
seen enemmän kuntien liikuntatoimissa kuin lajiliitoissa tai palvelujärjestöissä. Tämä on hieman risti-
riidassa sen havainnon kanssa, ettei kuntien valtionosuuksissa ole ollut kestävään kehitykseen liittyviä 
ehtoja. Vastauksissa voi siis heijastua laajemmin OKM:n resurssiohjauksen merkitys. Liikuntapaikkara-
kentamisessa näitä ehtoja kuitenkin esiintyy, ja aluehallintoviranomaiset ovat myös järjestäneen kunnille 
kestävään kehitykseen liittyvää koulutusta. Koulutuskeskukset puolestaan olisivat edistäneet kaikkia 
teemoja käytännössä samassa mittakaavassa myös ilman ohjausta.

Myös järjestöjen haastatteluissa tuli esille, että monet eri tekijät ovat vaikuttaneet kestävän kehityksen 
eri osa-alueiden huomioimiseen. Haastattelut osoittivat, että monet liikuntajärjestöt ovat heränneet ym-
päristöasioihin jo pari vuosikymmentä sitten, mutta toisilla herääminen on tapahtunut viimeisen kymme-
nen vuoden aikana. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat puolestaan nousseet tärkeiksi OKM:n vaatimusten 
myötä. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatiminen on lisännyt tietoisuutta teemasta sekä 
lajiliitoissa että seuroissa. Olympiakomitean vastuullisuusohjelma on vastaavasti vaikuttanut järjestöjen 
tapaan hahmottaa vastuullisuuden kokonaisuutta. Turvallinen toimintaympäristö -teema on noussut 
paitsi Olympiakomitean vastuullisuusohjelman myötä, myös yleisen keskusteluilmapiirin kehittymisen 
kautta. 

Kuviossa 13 on kuvattu haastattelujen ja kyselytulosten perusteella eri tekijöiden vaikutus järjestöjen 
vastuullisuuden osa-alueisiin.
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Ympäristö�etoisuuden nousu

Jäsenistön / seurojen
vaa�mukset Järjestön omat

ohjausmekanismit

Korona-
digityökalut

Normiohjaus
(luvat, lait jne.)

Harrastamisen hintaan
lii�yvä keskustelu

SUEK

Tasa-arvo ja
yhdenvertaisuus

OKM:n
resurssiohjaus

Julkinen keskustelu ja me too

Kiusaamiseen lii�yvä
keskustelu

Olympiakomitean
ohjeet ja koulutukset Turvallinen

toimintaympäristö

Ympäristö

Kuvio 13 Järjestöjen vastuullisuuden osa-alueiden vaikuttavuuspolut.

Kuviossa 13 on otettu mukaan kolme haastatteluissa keskeisesti esiin noussutta kestävän kehityksen 
teemaa. Näistä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen opetus- ja kulttuuriministeriön resurssiohjauksella, 
Olympiakomitean informaatio-ohjauksella sekä järjestöjen omilla ohjausmekanismeilla on oleellinen vai-
kutus. Lisäksi Korona-aikana käyttöönotetut digityökalut ovat haastateltujen mukaan lisänneet tasa-ar-
voa ja yhdenvertaisuutta erityisesti osallisuuden näkökulmasta. Ympäristöteeman merkityksen lisäänty-
miseen ovat puolestaan vaikuttaneet yleinen ympäristötietoisuuden nousu, digityökalujen käyttöönotto, 
normiohjaus sekä Olympiakomitean informaatio-ohjaus. Olympiakomitean informaatio-ohjauksen lisäksi 
turvallinen toimintaympäristöteeman merkityksen nousuun järjestöissä ovat vaikuttaneet niiden omat 
ohjausmekanismit sekä kiusaamiseen liittyvä keskustelu.

Ympäristövastuuta halutaan kehittää, ministeriöltä toivotaan työkaluja 

Ohjauskeinojen kehittämisen näkökulmasta kyselyssä kartoitettiin osa-alueita, joita sidosryhmät haluai-
sivat erityisesti kehittää. Avoimissa vastauksissa korostuivat ympäristövastuun kehittäminen kuten ilmas-
totoimet, energia ja kierrättäminen (29 kpl). Lisäksi useampia mainintoja saivat tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus (6 kpl), sidosryhmien osallistaminen (6 kpl) sekä hankinnat (5 kpl).

Sidosryhmät esittivät kyselyssä myös toiveitaan OKM:n tuelle. Vastaajien toiveissa esiintyvät konkreetti-
set työkalut sekä ohjeistukset (5 kpl), yhteistyö ja vuorovaikutus (esim. yhteinen tekeminen ohjelmien, 
suunnitelmien valmistelussa) (4 kpl) sekä erilaisten ja erikokoisten toimijoiden huomioiminen nykyistä 
paremmin (3 kpl). Lisäksi muutamia mainintoja saivat koulutus, yleisempi tiedotus sekä kestävän kehityk-
sen huomiointi (resurssi)ohjauksessa:

”Oma ajatukseni on, että ilman pientä ”painostusta” ulkopuolelta mitään ei oikein 
tapahdu.”

Osa-alueina, joiden edistämiseen toivottiin ministeriön tukea, mainitaan kokonaisuus, sosiaalinen vastuu, 
hankinnat, liikuntapaikkarakentaminen (2 kpl), viestintä ja urheilukulttuurin muutoksen tukeminen ja 
avoimuus / rohkeus puhua myös vaikeista asioista (ml. urheilijoiden kannustaminen käyttämään vaiku-
tusvaltaansa). 

Samoja asioita nostettiin esiin myös haastatteluissa. Vaikka tasa-arvo ja yhdenvertaisuus nähdään 
osa-alueina, missä on tapahtunut positiivista kehitystä, tulee molempia edelleen edistää käytännön 
työssä. Samoin ympäristökysymyksistä tulee saada aito keskustelu käyntiin ja tarkastella liikunnan 
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ympäristövaikutuksia. Huippu-urheilu tuotiin haastatteluissa esiin osa-alueena, jonka puitteissa keskus-
telua kestävästä kehityksestä ei juuri ole käyty. Tähän liittyen ministeriön koettiin voivan ottaa nykyistä 
huomattavasti aktiivisempaa roolia esimerkiksi urheilijoiden vaikuttamistyön tukijana.
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6 Muiden hallinnonalojen hyvät 
käytännöt
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6 Muiden hallinnonalojen hyvät 
käytännöt

Osana arviointia kartoitettiin julkisista lähteistä löytyvän dokumentaation kautta kestävän kehityksen 
edistämisen käytäntöjä muissa ministeriöissä. 

Muiden ministeriöiden resurssiohjausta koskeva tarkastelu osoitti, ettei muissa ministeriöissä olla 
etenkään yleisavustusten kestävän kehityksen kriteerien käyttämisen osalta opetus- ja kulttuuriminis-
teriötä pidemmällä. Useammalla ministeriöllä (esim. ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, 
maa- ja metsätalousministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö) on kuitenkin erityisavustuksia kestävää 
kehitystä edistäviin hankkeisiin teemoissa kuten ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus tai ter-
veyden edistäminen. Poislukien edellä mainitut kestävään kehitykseen kohdennetut avustukset, (yleis)
avustusten ehdoissa viitataan pääsääntöisesti yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin ja ministeriöi-
den strategioihin opetus- ja kulttuuriministeriön tapaan, eikä niissä ole määritelty kestävään kehitykseen 
liittyviä tavoitteita tai kriteereitä tarkemmin.

Tulosohjauksen (ja strategisten tavoitteiden jalkauttamisen) edelläkävijäksi on tunnistettu liikenne- ja 
viestintäministeriö. Myös ympäristöministeriö on kuvannut strategian muutospolut, oikeusministeriö 
on määrittänyt kestävän kehityksen vision ja painopisteet, ja oikeus- ja sisäministeriö ovat laskeneet 
hallinnonalojensa hiilijalanjäljen (minkä lisäksi sisäministeriö on laatinut tiekartan). Useammissa ministe-
riöissä on myös opetus- ja kulttuuriministeriön tapaan sisäinen kestävän kehityksen koordinaatioverkosto 
(mm. oikeusministeriö, sisäministeriö, ympäristöministeriö). Näihin toimintamuotoihin tai -tapoihin ei 
ole tämän arvioinnin yhteydessä voitu tarkemmin paneutua. Edellä mainittujen lisäksi ministeriöiden eri 
hallinnonaloilla on muun muassa laadittu kestävän kehityksen ulottuvuuksia koskevia tiekarttoja sidos-
ryhmäyhteistyössä. 

Taulukossa 4 on yhteenveto muiden ministeriöiden hyvistä käytännöistä. Käytäntöjen tarkastelussa on 
huomioitava, että niiden kuvaukset perustuvat pääosin julkisista lähteistä löytyviin aineistoihin eikä käy-
tännön kokemuksista ole kerätty tietoa esimerkiksi haastattelujen kautta. 



Taulukko 4. Yhteenveto ministeriöiden (pl. opetus- ja kulttuuriministeriö) hyvistä käytännöistä.

Organisaatio ja 
käytäntö

Kohdentu-
minen

Osa-alue Kuvaus OKM mahdollisuudet

Liikenne- ja viestintä-
ministeriö: strate-
giset tavoitteet ja 
tulosohjaus

kestävän 
kehityksen 
johtaminen

läpi- 
leikkaava

LVM on aiemmissa selvityksissä tunnistettu tulosohjauksen edelläkävijäk-
si. LVM on mm. laatinut strategiakartat, joissa kuvataan hallitusohjelman 
tavoitteiden ’vyöryttämistä’ alaspäin ministeriöön ja edelleen virastoihin. 
LVM:lla on käytössään myös sähköinen tulosohjaustyökalu DigiTS, joka 
sisältää myös tavoitteiden toteutumisesta kertovat mittarit ja niiden toteu-
man.

Tukea strategiapolkujen kuvaamiseen, hallitusohjel-
man ja strategian jalkauttamiseen sekä strategisten 
vaikuttavuustavoitteiden (tai kestävään kehitykseen 
liittyvien tavoitteiden) viemiseen läpileikkaavasti 
ohjauskeinoihin.

Oikeusministeriö: 
Ideakilpailu kansa-
laisyhteiskunnan 
toimijoille rasismin 
vastaisen toiminta-
ohjelman toimenpi-
teisiin

resurssioh-
jaus, koh-
dennetut 
avustukset

läpi- 
leikkaava

Oikeusministeriö on järjestänyt ideakilpailun, jonka tarkoituksena on kutsua 
kansalaisjärjestöt mukaan suunnittelemaan hallituksen rasismin vastaisen 
ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelman toimenpiteitä. Parhaille ideoil-
le myönnetään rahoitusta.

Mahdollisuus lisätä avustusmuotoihin kannustimia 
ja ohjata rahoitusta myös ruohonjuuritason hyvien 
ideoiden toteuttamiseen käytännössä esimerkiksi 
ympäristöteemassa.

Oikeusministeriö: 
yleisavustukset 
rauhantyön valtakun-
nallisten järjestöjen 
toimintaan 

resurssioh-
jaus, yleis-
avustusten 
kriteerit

läpi- 
leikkaava

Kestävä kehitys sisällytetty avustusten tavoitteisiin ja ehtoihin: tavoitteena 
on tukea ihmisoikeuksia, mahdollistaa kansalaisten osallistuminen yhteis-
kunnalliseen toimintaan, edistää kestävää kehitystä, erityisesti YK:n Agen-
da2030 tavoitetta 16 sekä demokratian toimintaedellytyksiä yhteiskunnas-
sa. Myöntöperusteissa korostetaan tavoitteiden mukaista toimintaa sekä 
laatua ja yhteiskunnallista merkitystä, jota mitataan muun muassa siten, 
millaisia eri väestöryhmiä ja niiden määrää toimenpiteillä tavoitellaan ja 
miten ryhmien tavoitettavuutta pyritään varmistamaan. Lisäksi arvioidaan 
toimenpiteiden ajankohtaisuutta suhteessa ihmisoikeuksien ja demokratian 
edistämiseen sekä kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen (Rauha, 
oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto, sosiaalisesti kestävä yhteiskunta). 
Lisäksi katsotaan eduksi, jos edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Esimerkki kestävään kehitykseen liittyvien tavoittei-
den sekä SDG-tavoitteiden linkittämisestä avustusten 
ehtoihin. 

Sisäministeriö: minis-
teriön hallinnonalan  
hiilijalanjälki ja toi-
menpiteet sen 
vähentämiseksi

kestävän 
kehityksen 
johtaminen

ympäristö Sisäministeriön hallinnonalan hiilijalanjäljen pienentäminen on yksi minis-
teriön kestävän kehityksen tavoitteista. Hiilijalanjäljen laskenta toteutettiin 
kehitystyön taustaksi. Hankkeessa mallinnettiin myös tapa, jolla päästöjä 
voidaan tulevaisuudessa seurata, määritettiin keskeiset päästölähteet ja 
toimenpiteet niiden vähentämiseksi sekä esitettiin mahdollisuudet kom-
pensaatioon ja hiilinielujen kasvattamiseen. Esimerkki hallinnonalasta, jolla 
ilmastovaikutuksia ei perinteisesti ole vahvasti huomioitu.

Myös liikuntasektorilla tarvitaan edelleen lisää tietoa 
ilmastovaikutuksista. On tärkeää ymmärtää pääs-
tölähteet, ja tähän pohjautuen voidaan suunnitella 
toimenpiteet niiden vähentämiseksi. 



Organisaatio ja 
käytäntö

Kohdentu-
minen

Osa-alue Kuvaus OKM mahdollisuudet

Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö: ilmasto- ja 
energiastrategian 
sukupuolivaikutusten 
arviointi

kestävän 
kehityksen 
johtaminen

sosiaali-
nen

Työ- ja elinkeinoministeriö päätti tehdä sukupuolivaikutusten arvioinnin 
energia- ja ilmastostrategian päivityksen yhteydessä. 
Arviointi tarkasteli ehdotettujen politiikkatoimenpiteiden vaikutuksia kuu-
della sektorilla. 

Arviointi on esimerkki siitä, miten uudistusten yh-
teydessä arvioidaan sukupuolinäkökulmaa, ja miten 
ympäristökestävyyden toimia on hyvä tarkastella 
myös sosiaalisesta näkökulmasta.

Ulkoministeriö / 
Finnpartnership: 
kestävän kehityksen 
arviointikysely osana 
avustuksen hakupro-
sessia

resurssioh-
jaus

Finnpartnership-liikekumppanuustuki on yrityksille ja muille organisaatioille 
suunnattu UM:n kehitysyhteistyömäärärahoista maksettava avustus kestä-
vän kehitysmaaliiketoiminnan rakentamiseen. Finnparnership-avutuksen 
hakemisen yhteydessä hakijoiden tulee täyttää hankkeiden kehitysvaikutus-
ten arviointikysely, joka kattaa sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöulottu-
vuuden.

Mahdollisuus vastaavaa suhteellisen kevyttä kyselyä 
tai kysymyksiä avustushauissa ja näin vahvemmin 
ohjaa toimijoita pohtimaan omaa vastuullisuuttaan 
(ilman laajempia suunnitelmia). Lisäksi vastaavil-
la kyselyillä voidaan myös kerätä tietoa kestävän 
kehityksen edistämisen tilasta ja mikäli esim. tietyt 
prosessit puuttuvat tai potentiaaliset negatiiviset 
vaikutukset ovat huomattavia, vaatia enemmän 
hakijoilta enemmän tietoa.

Ympäristöministeriö:  
Green deal -toimin-
tamalli

sidosryhmä-
yhteistyö

ympäristö Vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän välillä. Sopimuksia voi-
daan solmia myös julkisen sektorin kanssa. Tavoitteena on yhdessä edistää 
kestävän kehityksen tavoitteita etsimällä ratkaisuja ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Green deal -sopimukset 
täydentävät valtion ohjauskeinojen valikoimaa ja niiden avulla voidaan 
tehostaa nykylainsäädännön toimeenpanoa tai täydentää sitä. Sopimus-
osapuolet sitoutuvat kunnianhimoisiin ja seurattaviin tavoitteisiin, joilla 
tähdätään ympäristön ja yhteiskunnan kannalta merkittäviin vaikutuksiin. 
Green Dealeja solmittu esim. haitallisten aineiden vähentämiseksi varhais-
kasvatuksen hankinnoissa, muovikassien vähentämiseksi kaupan alalla, tai 
päästöttömiin työmaihin rakentamisen alalla.

Sopimuksen kautta mahdollisuus luoda yhtenäiset 
suuntaviivat eri sidosryhmien (esim. kaupungit, 
lajiliitot, seurat sekä yksityiset toimijat) kanssa 
ympäristövastuun huomioimiseksi. Voi liittyä esim. 
rakentamiseen, matkustamiseen tai tapahtumien 
järjestämiseen.

Ympäristöministeriö: 
erityisavustukset 
kestävään kehityk-
seen, esim. kuntien 
ilmastotyö

resurssioh-
jaus, koh-
dennetut 
avustukset

läpileik- 
läpileik-
kaava 
esim. 
ympäristö

Ympäristöministeriöllä on useita ympäristökestävyyteen kohdentuneita 
erityisavustuksia, esimerkkinä tuki kuntien ilmastotyölle. Tässä tarjotaan 
pienille ja ilmastotyötään vasta aloitteleville kunnille alueellista asiantunti-
jatukea. Lisäksi ympäristöministeriöllä on ollut erilaisiin kokeiluihin kohden-
nettuja avustushakuja.

Mahdollisuus kohdentaa avustuksia esimerkiksi 
ympäristöteemassa niille toimijoille, joiden (asian-
tuntija)resurssit ovat vähäiset, mutta joilta tarvitaan 
lisätoimia kestävyystavoitteiden saavuttamista 
ajatellen.
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Ministeriöiden käytännöistä tarkastelua laajennettiin myös kuntiin, virastoihin sekä yksityiselle sektorille. 
Tarkastelu osoitti, että isot kaupungit ovat ottaneet kestävän kehityksen edistämisessä ’etunojaa’ ja ovat 
monessa pitkällä. Samoin yksityiseltä sektorilta voidaan löytää käytäntöjä esimerkiksi kestävän kehityk-
sen kokonaisuuden johtamiseen ja hallintaan. Näitä käytäntöjä kuvataan taulukossa 5.

Taulukko 5. Yhteenveto muiden organisaatioiden käytännöistä.

Organisaatio 
ja käytäntö

Kohdentumi-
nen

Osa-alue Kuvaus OKM mahdollisuudet

Espoon 
kaupunki: 
kestävän 
kehityksen 
osaamiskes-
kus

Informaa-
tio-ohjaus

läpileik-
kaava

Kestävän kehityksen osaamiskeskus, 
joka tarjoaa asiantuntija-apua kestävän 
kehityksen huomiomiseksi erilaisissa 
hankkeissa.

Toimintamallin sovel-
taminen hallinnonalan 
kestävän kehityksen 
osaamisen kehittämisek-
si, toimijoilla mahdolli-
suus kysyä ja saada apua 
kestävän kehityksen 
teemojen edistämiseen. 

Helsingin 
kaupunki: 
Energiarene-
sanssitoimin-
tamalli

Informaa-
tio-ohjaus 
– liikunta-
paikkaraken-
taminen

ympä-
ristö

Energiarenessanssin tarkoituksena on 
parantaa yksityisomistuksessa olevien ker-
rostalojen energiatehokkuutta sekä lisätä 
uusiutuvan energian käyttöä ja tuotantoa 
taloyhtiöissä. Kaupungin energiatehok-
kuustyö on aiemmin keskittynyt erityisesti 
kaupungin omistuksessa olevaan raken-
nuskantaan. Koska nämä muodostavat 
kuitenkin vain hyvin pienen osan kau-
pungin kaikista rakennuksista, tarvitaan 
päästövähennystavoitteiden saavuttami-
seksi toimia yksityisomistuksessa olevaan 
rakennuskantaan. Energiarenesanssi 
tarjoaa taloyhtiöille tietoa ja ohjausta 
sekä käytännön apua energiaremonttien 
käynnistämiseen ja toteuttamiseen.

Vastaavaa informaa-
tio-ohjaukseen perus-
tuvaa toimintamallia 
voisi hyödyntää myös 
liikuntapaikkarakenta-
misessa, jossa toimia on 
kohdennettava olemassa 
olevan rakennuskannan 
ylläpidossa myös kestä-
vyyteen. Vaatii yhteis-
työtä muiden toimijoi-
den (esim. Kuntaliitto) 
kanssa.

Helsingin 
kaupunki: 
ihmisoikeus-
verkosto

Informaa-
tio-ohjaus 
– vuoro-
vaikutus ja 
yhteistyö

sosiaa-
linen / 
läpileik-
kaava

Kaupungissa toimii vapaamuotoinen 
ihmisoikeusverkosto, joka kokoaa työn-
tekijöitä eri toimialoilta ja liikelaitoksista 
kehittämään yhdessä tasa-arvoisempaa 
ja yhdenvertaisempaa Helsinkiä. Ihmis-
oikeusverkosto järjestää säännöllisesti 
ihmisoikeusiltapäiviä, joissa käsitellään 
eri teemoja isommalla porukalla. Lisäksi 
ihmisoikeusverkosto toteuttaa pienempiä 
työpajoja.

Vastaavia verkostoja 
voidaan käynnistää 
tai olemassa olevia 
verkostoja hyödyntää 
eri kestävän kehityksen 
teemojen edistämiseen. 
Mahdollisuus kohden-
taa myös esimerkiksi 
järjestöjohdolle johdon 
näkökulmasta ajankoh-
taisista teemoista, jolloin 
saadaan vahvistettua 
kestävän kehityksen ase-
maan johdon agendalla.

Helsingin 
kaupunki: 
tapahtumien 
tiekartta ja 
kestävän ke-
hityksen huo-
miointi (suur)
tapahtumien 
järjestämi-
sessä

Informaa-
tio-ohjaus - 
tapahtumat

läpileik-
kaava

Helsingin kaupungilla on käytössään mm. 
tapahtumien suunnittelua ja tapahtuma-
yhteistyötä ohjaava tiekartta, jossa huo-
mioitu laajasti myös kestävä kehitys (mm. 
ympäristöjärjestelmät, saavutettavuus, 
turvallisuus, esteettömyys, vaikeasti työl-
listettävien työllistymismahdollisuudet).

Tukea liikunta- ja 
urheilutapahtumien 
järjestämistä koskevaan 
informaatio-ohjaukseen, 
mahdollisuus laatia 
yhteistyössä keskeisten 
sidosryhmien (mm. kau-
pungit, lajiliitot, seurat).
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Organisaatio 
ja käytäntö

Kohdentumi-
nen

Osa-alue Kuvaus OKM mahdollisuudet

HUS Logistiik-
ka: tutkimus-
käsineiden 
sosiaalisesti 
ja ekologisesti 
vastuullinen 
hankinta

Informaa-
tio-ohjaus  
–hankinnat

läpileik-
kaava

HUS Logistiikan vuonna 2019 toteutta-
massa tutkimuskäsineiden hankinnassa 
haluttiin luoda uusi toimintamalli vas-
tuullisuuden huomioimiseen. Finnwatch 
ry osallistui hankinnan suunnitteluun ja 
markkinavuoropuheluun. Tuotekohtaisten 
vastuullisuuskriteerien lisäksi HUS loi mal-
lin Code of Conduct sopimusliitteelle, jon-
ka avulla se voi huomioida vastuullisuuden 
muissakin hankinnoissaan. Hankinnan 
kautta saavutettiin myös kustannussäästö-
jä. Voitti myös vuoden taidokkain hankinta 
-kilpailun.

Mallia ja ohjeistusta 
hankintoja ja niitä 
koskevien ohjeistusten 
kehittämiseen.

Lahden kau-
punki

Informaa-
tio-ohjaus 
– matkusta-
minen

ympä-
ristö

Henkilökohtaisen päästökaupan sovelluk-
sen pilotointi, mahdollisuus seurata omia 
liikkumisen päästöjään ja saada palkintoja 
päästövähennyksistä.

Vastaavaa työkalua 
voitaisiin soveltaa esim. 
seuratasolla ja työka-
lun avulla kannustaa 
harrastajia tai joukkueita 
kestävämpään liikkumi-
seen (kävely / pyöräily, 
julkinen liikenne, kimp-
pakyydit..).

Maanmittaus-
laitos

Vastuullisuus-
ohjelma (ja 
-raportti)

kestävän 
kehi-
tyksen 
johtami-
nen

Maanmittauslaitos käynnisti kestävän 
kehityksen työn systemaattisemman 
kehittämisen ja laati työn tueksi vastuul-
lisuusohjelman organisaatiota osallista-
vasti. Maanmittauslaitos myös raportoi 
vastuullisuudestaan. Työ auttoi hahmotta-
maan kokonaiskuvaa.

Mahdollisia käytännön 
kokemuksia ja oppeja 
ministeriön / liikuntasek-
torin kestävän kehityk-
sen työn systematisoin-
tiin. Julkisten aineistojen 
perusteella kuitenkin 
hankala tarkasti arvoida 
lisäarvoa.

Tuomi 
Logistiikka: 
elinkaarikus-
tannusten 
huomioimi-
nen suoja-
käsineiden 
hankinnassa

Informaa-
tio-ohjaus 
–hankinnat

läpileik-
kaava

Pääpaino elinkaaren ajan kustannuksis-
sa, myös muut vastuullisuusnäkökulmat 
huomioitu sekä toteutettu seurantaa koko 
sopimuskauden ajan.

Mallia ja ohjeistusta 
hankintoja ja niitä 
koskevien ohjeistusten 
kehittämiseen.

Tarkastelussa huomioitiin myös yksityisen sektorin käytännöt ja työkalut. Kestävä kehitys on niin laaja 
kokonaisuus, ettei sitä voi hallita yksittäisen työkalun kautta ja toisaalta mitkään työkalut eivät riitä, jos 
merkitystä ei tunnisteta tai sitoutuminen on heikkoa.

Yksi hyvä ’työkalu’ kestävän kehityksen painopistealueiden määrittämiseen on laajasti yksityisellä 
sektorilla käytössä oleva olennaisuusanalyysi98, jota voi hyödyntää sekä liikunta-alan järjestöissä ja 
seuroissa mutta myös julkishallinnossa. Olennaisuusanalyysissa huomioidaan toisaalta organisaation vai-
kutukset eri teemoissa ja toisaalta eri teemojen merkitys sidosryhmille. Olennaisuusanalyysin tuloksena 
eri kestävän kehityksen teemat esitetään yleensä matriisissa, jossa toisella akselilla ovat vaikutukset ja 
toisella eri teemojen merkitys sidosryhmille (ja sidosryhmien odotukset). Vaihtoehtoisesti sidosryhmien 
asemesta toisella akselilla voidaan tarkastella myös teemojen merkitystä organisaatiolle. Tietoa olen-
naisuusanalyysin tueksi kerätään eri lähteistä (kyselyt, haastattelut, tutkimukset, selvitykset). Olennai-
suusanalyysin jälkeen yksittäisistä teemoista muodostetaan kestävän kehityksen työn painopistealueet ja 
määritellään niitä koskevat tavoitteet ja mittarit.

98 Olennaisuusanalyysia avataan myös esimerkiksi Kansainvälisen Olympiakomitean Introduction to Sustainability -oppaassa: 
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/celebrate-olympic-games/
Sustainability/sustainability-essentials/IOC-Sustain-Essentials_v7.pdf

https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/celebrate-olympic-games/Sustainability/sustainability-essentials/IOC-Sustain-Essentials_v7.pdf
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/celebrate-olympic-games/Sustainability/sustainability-essentials/IOC-Sustain-Essentials_v7.pdf
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Kestävän kehityksen eri osa-alueille on olemassa monia erilaisia työkaluja ja ohjeistuksia. Olympiakomi-
tea on jo koonnut tietopaketin erilaisista työkaluista ja ohjeistoista, joita voidaan hyödyntää kestävän 
kehityksen eri osa-alueiden kehittämiseen. Kun toimijoilla on käsitys oman toimintansa kannalta olennai-
sista osa-alueista, voidaan erilaisilla työkaluilla auttaa osa-alueiden toimenpiteiden kehittämistä.
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7 Johtopäätökset ja suositukset

7.1 Johtopäätökset

Johtopäätös 1: Kestävän kehityksen aihepiirin ja käsitteistön moninaisuus haastaa 
edelleen liikunta-alan toimijat. 

Liikuntasektorin toimijoiden käsitys kestävän kehityksen käsitteestä ja aihepiirin sisällöstä vaihtelee. 
Kestävä kehitys on liitetty opetus- ja kulttuuriministeriön avustamisen ehtoihin ja se esiintyy muissa yh-
teyksissä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden rinnalla. Tämä on johtanut siihen, että kestävä kehitys voidaan 
tulkita ainoastaan ympäristökestävyydeksi. Lisäksi liikuntahallinnossa ja liikuntasektorilla käytetään kestä-
vän kehityksen rinnalla käsitteitä vastuullisuus tai yhteiskuntavastuu. Useista käytössä olevista termeistä 
huolimatta ei ole tarpeen siirtyä vain yhteen määritelmään. Yhdenmukainen viestintä termeistä ja niiden 
ulottuvuuksista liikuntakentän toimijoille on kuitenkin tärkeää. Liikuntasektorin toimijoiden (erityisesti 
liikuntajärjestöt ja seurat) keskuudessa on pääosin omaksuttu urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman 
mukaiset osa-alueet. Tämä tarjoaa toimivan pohjan kokonaisuuden eri osa-alueiden hahmottamiseen, 
huomioiden kuitenkin sen, että kestävän kehityksen sisältö vaihtelee eri konteksteissa.

Johtopäätös 2: Hallitusohjelma ja kansallinen Agenda2030 -toimeenpanosuunnitelma 
antavat vahvan pohjan taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän 
kehityksen edistämiselle liikuntasektorilla. 

Hallitusohjelma ja siihen nojaava kansallinen Agenda2030 -toimeenpanosuunnitelma antavat liikunta-
hallinnolle hyvin vahvan pohjan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen edistämi-
selle. Kansallisen Agenda2030 -toimeenpanosuunnitelman perusteella liikkumista, liikuntaa ja urheilua 
koskevia toimenpiteitä tunnistetaan kymmenessä Agenda2030:n SDG-tavoitteessa. Osassa tavoitteista 
opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntahallinnon rooli on hyvin keskeinen (esim. SDG 3), kun taas osassa 
päävastuu on muilla hallinnonaloilla. Agenda2030-toimintaohjelman tavoitteista liikuntasektorilla on 
tähän mennessä edistetty vahvimmin terveyttä ja hyvinvointia (SDG 3), tasa-arvoa (SDG 5) ja yhdenver-
taisuutta (SDG 10). 

Hallitusohjelman läpileikkaavat ilmasto- ja ympäristötavoitteet eivät vielä vahvasti esiinny opetus- ja kult-
tuuriministeriön hallinnonalan strategiassa. Sen sijaan sosiaalisen kestävyyden edistäminen on strategian 
keskiössä. Kestävän kehityksen edistämiseksi strategiset tavoitteet kuitenkin edellyttävät vahvempaa 
operationalisointia liikuntasektorilla. 

Johtopäätös 3: Opetus- ja kulttuuriministeriössä ja liikunnan vastuualueella 
sitoutuminen kestävän kehityksen edistämiseen on vahvaa. Aihepiirin 
jäsentymättömyys vaikeuttaa kokonaisuuden systemaattista haltuunottoa ja jättää 
toimenpiteisiin katvealueita.

Myönteistä on, että opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueella kestävän kehityksen merki-
tys tunnistetaan ja sen edistämiseen on vahva tahtotila. Tähän mennessä yksittäiset kestävän kehityksen 
osa-alueet ja ohjauskeinojen kehittämistoimet ovat edenneet hyvin. Kokonaisuutta ei kuitenkaan ole 
toistaiseksi tarkasteltu kovin systemaattisesti. Näin ollen ei ole riittävästi jaettua ymmärrystä siitä, mitkä 
asiat ovat olennaisia kestävän kehityksen kannalta liikuntasektorilla, ja millä toimenpiteillä on vaikutta-
vuutta. Lisäksi toimintaan on jäänyt aukkoja sekä temaattisesti (kestävän kehityksen eri osa-alueet) että 
ohjauskeinojen näkökulmasta katsottuna yksittäisen virkamiehen roolin korostuessa. Esimerkiksi huip-
pu-urheilussa on jo pitkään tehty antidopingtyötä ja edistetty hyvää hallintotapaa, mutta keskustelua 
laajemmin kestävästä kehityksestä on käyty tähän mennessä vähän. 
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Johtopäätös 4: Kestävä kehitys ja sen osa-alueet ovat vaihtelevin tavoin mukana 
liikunnan resurssiohjauksen kriteereissä.

Suurimmassa osassa OKM:n kautta jaettavia avustuksia on joitakin kestävään kehitykseen tai sen yksittäi-
seen osa-alueeseen, erityisesti yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon, liittyviä kriteereitä. Lisäksi OKM:n  
avustuksia on kohdennettu tarkoituksiin, joissa sosiaalisen kestävyyden edistäminen on keskiössä, 
esimerkkeinä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen tai laajemmin liikunnallisen elämäntavan edistämiseen 
suunnatut avustukset. 

Kestävän kehityksen kaikkien ulottuvuuksien huomiointi liikuntasektorin suurimmassa avustusluokassa, 
liikunta- ja urheilujärjestöjen yleisavustuksissa, näyttäytyy edelläkävijyytenä myös suhteessa muiden 
ministeriöiden yleisavustuksiin (järjestöjen yleisavustuksissa kestävään kehitykseen liittyvillä rahoituskri-
teereillä on 15 prosentin painoarvo). Käytännössä avustusluokan vaikuttavuusketju ei kuitenkaan kaikilta 
osin toimi. Esimerkiksi rahoituspäätöksissä tai selvityksissä viittaukset kestävään kehitykseen olivat vähäi-
siä ja näkyivät lähinnä selvityksen liitteinä olevissa toiminta- tai vuosikertomuksissa. Sen sijaan tutkimus- 
ja tiedonvälitysyhteisöjen avustuksiin on vasta äskettäin sisällytetty kestävään kehitykseen ja ainoastaan 
sosiaaliseen kestävyyteen liittyviä kriteerejä.

Liikuntapaikkarakentamisessa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sisältyvät rahoituksen kriteereihin, minkä 
lisäksi avustushakemusten liitevaatimusten kautta ympäristönäkökulmat tulevat huomioiduksi. Rakenta-
misen osalta kestävään kehitykseen liittyvät kriteerit tulevat uuden suunta-asiakirjan käyttöönoton myö-
tä lisääntymään. Sen sijaan liikunnan koulutuskeskusten avustuksissa kestävää kehitystä ei huomioida. 
Samoin Olympiakomitean kautta jaettavista huippu-urheilun avustuksissa kestävän kehityksen näkökul-
ma tulee esiin vain vähäisessä määrin. 

Johtopäätös 5: Lajiliittojen ja seurojen informaatio-ohjauksessa korostuu 
Olympiakomitean rooli, aluehallintovirastojen vastatessa ohjauksesta kuntien 
suuntaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön suora informaatio-ohjaus liikunta-alan toimijoille osoittautui arviointitar-
kastelussa suhteellisen vähäiseksi. Avustusten kuvauksissa viitataan usein OKM:n strategiaan ja kestävän 
kehityksen linjauksiin. Koska nämä eivät ole rahoituksen ehdoissa, on viittauksilla merkitystä ainoastaan 
tietoisuuden kasvattamisen näkökulmasta. Olympiakomitea on sen sijaan ottanut vahvan roolin kestävää 
kehitystä koskevassa informaatio-ohjauksessa lajiliittojen ja seurojen suuntaan tarjoamalla esimerkiksi 
koulutusta ja työkaluja. Olympiakomitean johdolla on myös valmisteltu urheiluyhteisön vastuullisuusoh-
jelma, jonka osa-alueiden mukaisesti on jäsennetty OKM:n yleisavustusten vastuullisuuskriteerit. Olym-
piakomitean roolista on käyty keskustelua liikunnan vastuualueen kanssa, mutta roolia ei kuitenkaan ole 
virallisesti määritelty esimerkiksi Olympiakomitean tavoiteohjausasiakirjassa. 

Aluehallintovirastot vastaavat puolestaan informaatio-ohjauksesta kuntien suuntaan, ja tuovat kestävän 
kehityksen tematiikkaa esille muun muassa koulutusten ja verkostoyhteistyön kautta. Lisäksi OKM:n ja 
liikunnan aluejärjestöjen tavoiteohjausasiakirjan mukaisesti liikunnan aluejärjestöjen roolia informaa-
tio-ohjauksessa on tarkoitus jatkossa vahvistaa. Informaatio-ohjaukseen liittyvänä haasteena arvioinnissa 
tunnistettiin tiedon ja osaamisen laajempi jakaminen kentälle, koska erilaiset koulutukset, ohjeistukset ja 
työkalut tavoittavat erityisesti teemasta kiinnostuneet tahot. 

Johtopäätös 6: Liikuntasektorin toimijoiden lähtökohdat vaihtelevat ja kestävää 
kehitystä edistetään monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. OKM:n ohjauskeinot ovat 
tärkeitä, joskaan eivät ainoita kestävän kehityksen edistämisen ajureita.

Valtion rahoitus ja lainsäädäntö tunnistettiin arvioinnissa keskeisiksi kestävän kehityksen ajureiksi niin 
kuntasektorilla kuin lajiliitoissa. Arviointi osoitti, että normi- ja resurssiohjauksen kautta on edistetty tiet-
tyjen perusasioiden laajaa huomioimista kentän toimijoiden keskuudessa. Myös informaatio-ohjaukselle 
on tarvetta. Liikunta-alan toimijoiden keskuudessa on kuitenkin huomattavia eroja siinä, millaisen paino-
arvon kestävä kehitys saa ja millaisia toimenpiteitä sen eteen on tehty. Monet alan toimijat ja erityisesti 
suuremmat organisaatiot edistävät kestävää kehitystä OKM:n ohjauksesta riippumatta. 
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Resurssit haastavat toimijat: vaikka kokonaisuudessaan liikuntasektorin vaikutukset kestävän kehityksen 
eri osa-alueiden toteutumiseen voivat olla suuria, ovat yksittäiset organisaatiot pääosin hyvin pieniä 
ja erityisesti seuratasolle siirryttäessä usein vapaaehtoistoimintaan perustuvia. Tällöin korostuu, että 
kestävä kehitys nähdään mahdollisuutena, joka auttaa vahvistamaan toiminnan lähtökohtia. Lisäksi on 
huomioitava, että tässä arvioinnissa keskityttiin OKM:n suoran ohjauksen piirissä oleviin organisoidun 
liikuntasektorin toimijoihin. Yksityisen sektorin ja toisaalta ei-organisoidun liikunnan merkitys kuiten-
kin kasvaa. Tulevaisuudessa onkin tarvetta ottaa huomioon myös yksityisen sektorin ja ei-organisoidun 
liikunnan mahdollisuudet kestävän kehityksen edistämisessä liikuntasektorilla.

Johtopäätös 7: Sosiaalisen kestävyyden teemoista OKM:n ohjauksella on ollut 
vaikutusta erityisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liikuntasektorin 
toimijoiden keskuudessa.

Kaikilla lajiliitoilla on käytössään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Suunnitelmat eivät olisi 
vastaavassa laajuudessa käytössä ilman OKM:n vaatimuksia. Suunnitelmilla on ollut myös vaikutusta 
käytännön toimiin, sillä lähes kaikissa lajiliitoissa on tehty joitakin toimia yhdenvertaisuuden ja tasa-ar-
von edistämiseksi sekä häirinnän ja epäasiallisen kohtelun vähentämiseksi. Toimenpiteiden laajuudesta 
ja niiden vaikutuksesta ei tämän arvioinnin yhteydessä ole ollut mahdollista kerätä näyttöä, ja toimenpi-
teiden taustalla on muitakin tekijöitä. Myös lajiliitoilla on keskeinen rooli näiden seikkojen viestimisessä 
seurojen suuntaan. 

Kuntien liikuntatoimissa toimenpiteet ovat kohdistuneet normi- ja resurssiohjauksen mukaisesti erityi-
sesti esteettömyyden ja saavuttavuuden kehittämiseen. Matalan kynnyksen harrastustoiminnan mahdol-
listaminen on edennyt OKM:n ohjauksen kautta, vaikka yhteiskunnan tasolla harrastamisen kustannusten 
nousu on edelleen haaste, joka edellyttää toimia jatkossakin.

Vaikka urheilun ihmisoikeuskysymykset ovat olleet laajasti esillä julkisessa keskustelussa, on liikuntasek-
torin laajemmista ihmisoikeusvaikutuksista ja ihmisoikeuksien edistämisestä toistaiseksi käyty vain vähän 
keskustelua liikuntahallinnossa ja liikuntasektorilla. Myös tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat edistymises-
tä huolimatta teemoja, jotka edellyttävät jatkuvaa huomioimista ja parantamista.

Johtopäätös 8: Ilmastonmuutoksen hillintä tai muut ympäristönäkökulmat eivät vielä 
nouse läpileikkaavasti esiin OKM:n liikunnan ohjauskeinoissa. 

Siinä missä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvillä kriteereillä on OKM:n avustuksissa pidempi 
historia, on ympäristö tullut mukaan esimerkiksi järjestöjen yleisavustuksiin vasta äskettäin eikä se näy 
vielä läpileikkaavasti avustusten kriteereissä. Samoin tutkimus on toistaiseksi kohdentunut kattavammin 
erityisesti sosiaaliseen kestävyyteen kuin ympäristökestävyyteen liikuntasektorilla. Toisaalta esimerkiksi 
liikuntapaikkarakentamisessa maankäyttö- ja rakennuslaki on ohjannut rakentamista myös ympäristönä-
kökulmasta, ja edelläkävijät ovat vieneet ympäristövastuutaan eteenpäin jo pidemmän aikaa. Liikunta-
paikkarakentamisen vaatimukset, viimeaikainen ympäristökysymyksiin liittyvä liikuntajärjestöjen kou-
lutus sekä ympäristön sisällyttäminen resurssiohjauksen kriteereihin ovat voineet ohjata sidosryhmien 
näkemystä siitä, että OKM:n ohjauksella on ollut enemmän vaikutusta ympäristövastuun huomioimiseen 
kuin esimerkiksi tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden kysymyksiin. 

Johtopäätös 9: Taloudellinen kestävyys luo pohjaa muiden kestävän kehityksen 
osa-alueiden toteutumiselle, ja se voi heikentyä, mikäli ympäristö- ja sosiaalista 
kestävyyttä ei huomioida.

Taloudellisesti kestävä toiminta on pohja muiden kestävän kehityksen osa-alueiden toteutumiselle. Koko-
naisuuteen sisältyy myös hyvään hallintotapaan ja eettisyyteen liittyvät kysymykset. OKM:n avustusten 
ehdoissa näkyvät muun muassa toimenpiteiden jatkuvuus sekä hyvä hallintotapa. Arviointi osoitti, että 
hyvää hallintotapaa on edistetty laajasti liikuntasektorin toimijoiden keskuudessa.

Olennaista on, että sektorin toimijoiden taloudellinen kestävyys kytkeytyy sosiaaliseen ja ympäristö-
kestävyyteen. Esimerkiksi ympäristötoimenpiteiden kautta (energia- tai resurssitehokkuus tai pyöräily/
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kimppakyyti/julkinen liikenne vaihtoehtoina liikuntapaikalle liikkumiseen jne.) voidaan saavuttaa kustan-
nussäästöjä ja näin parantaa taloudellista kestävyyttä. Toisaalta taloudelliset toimintaedellytykset voivat 
heikentyä, mikäli ympäristö- ja sosiaalista kestävyyttä ei huomioida. Edellä mainittujen näkökulmien 
huomioimisen merkitys korostuu, koska resurssit ovat liikunta-alan toimijoiden kestävän kehityksen 
edistämisen haaste.

7.2 Suositukset

Seuraavassa esitetään arvioinnin tulosten ja johtopäätösten pohjalta muodostetut suositukset. Suosituk-
set on kohdennettu pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Suositus 1: Kestävän kehityksen kokonaisuus tulee jäsentää paremmin opetus- ja 
kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueella ja ministeriön käynnistää laajempi 
yhteistyö liikuntasektorilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueella on tärkeä jäsentää kestävän kehityksen koko-
naisuus ja tunnistaa siihen liittyvät liikunnan, urheilun sekä ministeriön ohjauksen kannalta olennaiset 
teemat ja mahdollisuudet. 

Myös alan toimijat voidaan ottaa mukaan täsmennettäessä, mitä kestävä kehitys tarkoittaa eri konteks-
teissa, kuten tapahtumissa, seuratoiminnassa tai liikuntapaikkarakentamisessa, ja yhdessä alan toimijoi-
den kanssa määritellä alan yhteiset tavoitteet kestävän kehityksen edistämiselle. Tähän liittyen ministeri-
ön on hyvä säännöllisesti koota yhteen alan toimijat. 

Työkaluja rakennettaessa ja ohjeistuksia laadittaessa sidosryhmien osallistamisen ja vuorovaikutteisen 
prosessin avulla saadaan eri näkökulmat mukaan ja toimijat sitoutettua jo kehitysvaiheessa.

Suositus 2: Kestävä kehitys tulee viedä läpileikkaavasti opetus- ja kulttuuriministeriön 
resurssiohjauksen kriteereihin huomioiden myös ilmastonmuutoksen hillintä ja muut 
ympäristötavoitteet.

Avustuskriteereillä edistetään perusasioiden laajaa huomioimista liikuntasektorin toimijoiden keskuudes-
sa ja samalla tehdään kestävän kehityksen painoarvoa näkyväksi. Kriteereiden laatimisessa on kuitenkin 
hyvä huomioida niiden täsmällisyys suhteessa avustettavaan kohteeseen ja toisaalta se, että ne eivät 
saisi johtaa ainoastaan suunnitelmien laatimiseen. Erityisesti yleisavustuksissa kriteerien tulisi painottua 
siihen, että toimijat huomioivat kokonaisuuden läpileikkaavasti, osaavat tunnistaa oman toimintansa kan-
nalta olennaiset osa-alueet ja kohdentaa toimensa niihin. Edelliseen liittyen on tärkeä nostaa kestävään 
kehitykseen kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet hakemus- ja selvityslomakkeisiin. Lisäksi tulee varmis-
tua vaikuttavuusketjun johdonmukaisuudesta avustusten ehtojen, hakemusten ja raportoinnin välillä, 
sekä selkiyttää toimenpiteet myös tilanteisiin, missä toiminta ei ole toteutunut suunnitellun mukaisesti.

Suositus 3: Ilmasto- ja ympäristöteemassa tulee käynnistää kohdennettuja hakuja 
kokeiluihin ja pilotteihin kannustaen.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on ollut käytössä erilaisia sosiaaliseen kestävyyteen kohdennettuja 
avustuksia, mutta vastaavia ei toistaiseksi ole suunnattu ympäristöteemaan. Huomioiden niin kansalliset 
ilmasto- ja ympäristötoimet kuin monen alan toimijan tahtotilan edistää ympäristökestävyyttä pienistä 
resursseistaan huolimatta, olisi rahoitusta tärkeää jatkossa ohjata kohdennetusti ilmasto- ja ympäristö-
toimiin. Kyseessä voisi olla pikemminkin kokeilujen tai pilottien rahoittaminen tavoitteena hyödyntää ja 
viedä eteenpäin ruohonjuuritason ideoita sekä toimijoiden välistä yhteistyötä. Kohdennettuja avustuksia 
voidaan hyödyntää nykyistä kattavammin myös liikuntapaikkarakentamisessa ja erityisesti korjausraken-
tamisessa.
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Suositus 4: Liikuntasektorin ympäristökestävyyden tietopohjaa tulee vahvistaa 
vaikuttavuuden lisäämiseksi. 

Liikuntasektorin sosiaalisen kestävyyden kysymyksistä on tehty Suomessa paljon tutkimuksia ja selvityk-
siä siinä missä esimerkiksi ympäristövaikutuksista on huomattavasti vähemmän kansallista tutkimusta. 
Ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvien kansallisen tason tavoitteiden näkökul-
masta tulisi muodostaa kokonaisvaltainen näkemys liikunnan ympäristövaikutuksista ja selvittää, missä 
suurimmat vaikutukset esiintyvät. Tässä on mahdollista hyödyntää myös kansainvälistä tutkimusta. 
Tutkimustiedon pohjalta ohjausta voidaan kohdentaa sinne, mistä saadaan eniten vaikuttavuutta. Lisäksi 
on hyvä huomioida, että kestävän kehityksen kokonaisuus ei ole muuttumaton, vaan agendalle on tullut 
ja tulee uusia teemoja, jotka liikuntahallinnossa on hyvä tunnistaa ja liikunta-alan toimijoiden huomioida. 
Tässäkin mielessä tutkimus ja kansainvälisen keskustelun seuraaminen ovat keskeisessä asemassa.

Suositus 5: Informaatio-ohjauksen roolitusta ja sisältöä on tärkeä täsmentää ja 
varmistaa, että eri toimijat vievät viestiä eteenpäin yhdensuuntaisesti. 

Informaatio-ohjausta on toteutettu paitsi ministeriön myös Olympiakomitean ja aluehallintovirastojen 
toimesta. Olympiakomitean rooli järjestöille ja seuroille suunnatussa informaatio-ohjauksessa on keskei-
nen, mutta virallisesti tavoiteasiakirjan kautta tätä roolia ei ole Olympiakomitealle vastuutettu. Resur-
soinnin varmistamiseksi ja toimijoiden roolien selkeyttämiseksi Olympiakomitean keskeinen rooli tulisi 
myös virallisesti vastuuttaa. 

Edellä mainittujen toimijoiden lisäksi informaatio-ohjausta tullevat jatkossa edistämään aluejärjestöt 
–yhteisen tavoiteasiakirjansa mukaisesti. Tämän rinnalla Kuntaliiton rooli esimerkiksi kuntien liikunta-
toimien ympäristökestävyyden kehittämisessä on tunnistettu. On hyvä, että viestiä viedään eteenpäin 
monesta suunnasta. Asiaa edistävien tahojen välillä tarvitaan kuitenkin yhteistyötä, jotta varmistetaan 
kentälle suuntautuvan viestin yhdenmukaisuus sekä vältetään ohjauksen päällekkäisyys. 

Kentälle suuntautuvassa viestinnässä on tärkeä painottaa kestävän kehityksen mahdollisuuksia ja syner-
gioita kestävän kehityksen eri osa-alueiden välillä. Kestävän kehityksen edistäminen ei välttämättä lisää 
tarvetta taloudellisille resursseille. Esimerkiksi ympäristökestävyyden kautta voidaan saavuttaa kustan-
nussäästöjä, tai vastaavasti kestävän kehityksen painoarvon kasvaessa yhteiskunnassa toimijan taloudel-
linen asema voi heikentyä, mikäli se ei ole huomioinut sosiaalisia tai ympäristökysymyksiä. Näihin liittyen 
on tarvetta myös hyville käytännöille. Niiden keräämiseen ja levittämiseen tarvitaan jatkuva ja vuorovai-
kutteinen prosessi, jossa hyviä käytäntöjä kerätään sekä kotimaasta että ulkomailta ja levitetään näitä 
käytäntöjä eri kanavissa (sosiaalinen media, tilaisuudet, olemassa olevat verkostot ja organisaatiot). 

Suositus 6: Ministeriön rooli urheiluun liittyvässä vaikuttamistyössä ja 
ihmisoikeuksien edistämisessä on tärkeä täsmentää.

Tänä päivänä liikunta ja urheilu eivät ole enää yhteiskunnallisesta keskustelusta irrallinen saareke, vaan 
yhteiskunnalliset kysymykset, ja erityisesti ihmisoikeudet, nousevat entistä vahvemmin esiin liikuntaan ja 
urheiluun liittyvässä julkisessa keskustelussa. Myös urheilijoiden kannanotot tasa-arvoon, yhdenvertai-
suuteen sekä laajempiin kansainvälisiin ihmisoikeuskysymyksiin ovat lisääntyneet. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla on tärkeä käydä keskustelua siitä, miten aktiivisesti ja millä 
tavalla Suomen tulisi nostaa ihmisoikeus- ja muita urheiluun liittyviä yhteiskunnallisia kysymyksiä esiin 
kansainvälisessä keskustelussa. Yhtenä kestävän kehityksen ja demokraattisen yhteiskuntamallin edellä-
jäkävijämaista Suomi voisi olla varteen otettava toimija, esimerkiksi yhteistyössä muiden Pohjoismaiden 
kanssa, tuomaan näitä aiheita aktiiviseen keskusteluun kansainvälisessä urheiluyhteisössä. Lisäksi on 
tarvetta tarkastella ministeriön roolia liittyen siihen, miten se tukee lajiliittoja ja urheilijoita näissä kes-
kusteluissa ja kannanotoissa.
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Liite 1 Kyselyn tulokset

Kyselyn toteutus

Arvioinnissa tehdyssä kyselyssä kartoitettiin sidosryhmien kestävän kehityksen edistämisen toimenpi-
teiden tilaa ja erityisesti sidosryhmien näkemyksiä ministeriön ohjauskeinoista ja niiden vaikutuksesta. 
Kyselyn kohderyhmänä olivat kuntien liikuntatoimet, lajiliitot ja palvelujärjestöt, aluejärjestöt, koulutus-
keskukset sekä tutkimusorganisaatiot. Kysely toteutettiin sähköisenä Webropol-kyselynä 15.–29.10.2021. 
Kysely lähetettiin noin 450 henkilölle ja sen lähettämisestä vastasi valtion liikuntaneuvosto. Kyselyyn 
vastasi 147 henkilöä vastausprosentin ollessa 30 prosenttia.

Vastaajista valtaosa edusti kuntien liikuntatoimia (n=76) sekä lajiliittoja ja palvelujärjestöjä (n=42). Vas-
taajien taustaorganisaatiokohtainen jakauma esiintyy kuviossa 1.

Kunnan liikuntatoimi

Lajilii�o tai valtakunnallinen
palvelujärjestö

Muu liikuntaa edistävä
järjestö

Koulutuskeskus

Liikunnan aluejärjestö

Muu yhdistys tai -sää�ö

Muu

Tutkimusorganisaa�o

76

6
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Kuvio 1. Kyselyvastaajien taustaorganisaatiot (N=147).

Kyselytuloksia tarkasteltiin myös vastaajien taustaorganisaatioiden mukaan. Tässä tarkastelussa aluejär-
jestöt, muut liikuntaa edistävät järjestöt, muut yhdistykset ja säätiöt sekä tutkimusorganisaatiot yhdistet-
tiin yhdeksi kategoriaksi ‘muut’.

Valtaosa vastaajista edusti organisaation operatiivista johtoa, minkä lisäksi kuntien liikuntatoimissa reilu 
kolmannes vastaajista, ja lajiliitoissa noin viidennes vastaajista toimi muissa (asiantuntija)tehtävissä. 
Vastaajien joukossa oli vain yksittäisiä kestävän kehityksen vastuuhenkilöitä. Kuntien liikuntatoimien 
vastaajista hieman yli 40 prosenttia edusti alle 5000 asukkaan kuntia, noin 30 prosenttia 5000–9999 
asukkaan, noin 10 prosenttia 10 000–19 999 asukkaan, 8 prosenttia 20 000–49 999 asukkaan ja loput 8 
prosenttia yli 50 000 asukkaan kuntia. Vastaajien edustamat muut organisaatiot olivat henkilöstömääril-
tään suhteellisen pieniä, sillä vastaajista hieman yli puolet (52 %) edusti 1-4 henkilöä työllistäviä, hieman 
alle viidennes (18 %) oli 5-9 henkilöä työllistäviä, 13 prosenttia 10-19 henkilöä työllistäviä, 9 prosenttia 
20-49 henkilöä työllistäviä ja 8 prosenttia yli 50 henkilöä työllistäviä organisaatioita. 
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Kyselyn tulokset

Kestävän kehityksen painoarvo ja sen ajurit

Kyselyn tulosten perusteella kestävällä kehityksellä on suhteellisen merkittävä painoarvo sidosryhmien 
keskuudessa. Eri sidosryhmistä painoarvo on merkittävin koulutuskeskusvastaajilla99, joista kolmasosa 
pitää painoarvoa erittäin merkittävänä ja kaksi kolmasosaa merkittävänä. Lajiliitoissa ja valtakunnallisissa 
palvelujärjestöissä yli 70 prosenttia pitää painoarvoa vähintään merkittävänä kun taas kuntien liikuntatoi-
missa vastaava osuus on hieman yli puolet (56 %).

Ei lainkaan merki�ävä Vähän merki�ävä Merki�ävä Eri�äin merki�ävä

Muut (n=23)

Koulutuskeskus (n=6)

Kunnan liikuntatoimi (n=76)

Lajilii�o tai valtakunnallinen
palvelujärjestö (n=42)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

4% 22% 65% 9%

67% 33%

43% 55% 1%

29% 64% 7%

0%

Kuvio 2. Kestävän kehityksen painoarvo eri sidosryhmille (N=147).

Erikokoisten kuntien tarkastelussa havaitaan, että kestävän kehityksen painoarvo on suurissa kunnissa 
merkittävämpi kuin pienissä. Painoarvo on vähintään merkittävä kaikissa yli 50 000 asukkaan kunnissa, 
mutta alle 20 000 asukkaan kuntien liikuntatoimen edustajista vain puolet pitää kestävän kehityksen 
painoarvoa merkittävänä.

Oman organisaation operatiivinen johto, valtion rahoitus ja lainsäädäntö nähtiin kyselyn sidosryhmien 
keskuudessa merkittävimpinä kestävän kehityksen ajureina. Vähiten merkitystä tunnistettiin olevan 
yksityisillä rahoittajilla ja kansainvälisillä sitoumuksilla. Huomionarvoista on, että näilläkin nähtiin olevan 
keskimäärin ainakin jonkin verran vaikutusta, mikä osaltaan kertoo siitä, että kestävän kehityksen työ 
etenee monen tekijän yhteisvaikutuksesta.

99 Tässä yhteydessä on todettava, että kyselyyn vastasi ainoastaan kuuden koulutuskeskuksen edustajat. Ajatellen keskusten 
kokonaismäärää (yht. 14 keskusta huomioiden sekä valtakunnalliset että alueelliset koulutuskeskukset), vastaukset kattavat yli 
40 prosenttia koulutuskeskuksista, mutta yksittäisen vastauksen painoarvo on siitä huolimatta suuri.
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Kuvio 3. Eri tahojen ja ohjauskeinojen merkitys kestävän kehityksen työn ajureina (vastausasteikko 1–5, 1 
= ei lainkaan merkitystä…5 = erittäin suuri merkitys) (N=147).

Tarkasteltaessa organisaatioiden välisiä eroja on kuntien liikuntatoimien vastaajille suurin merkitys 
valtion rahoituksella, kun taas lajiliitoissa ja palvelujärjestöissä korostuu operatiivisen johdon merkitys. 
Valtion rahoituksen merkitys on pienemmissä kunnissa suurempi. Poliittisten päättäjien ja muun julkisen 
rahoituksen merkitys on myös suhteessa suurempi kuntien liikuntatoimille kuin muille organisaatiolle. 
Oman organisaation operatiivisen johdon merkitys koettiin erityisen tärkeäksi koulutuskeskuksissa. 

Kestävän kehityksen johtaminen eri sidosryhmissä

Kyselyllä kartoitettiin sidosryhmien kestävän kehityksen johtamiskäytäntöjä sekä toimenpiteitä kestä-
vän kehityksen eri osa-alueilla. Kysely osoitti, että lähes kaikki lajiliitot ja palvelujärjestöt ovat laatineet 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat sekä ympäristöohjelmat tai -suunnitelmat. Läpileikkaava 
kestävän kehityksen ohjelma, jossa on huomioitu taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu on sen 
sijaan käytössä ainoastaan alle viidenneksessä lajiliitoista. Tavoitteita on kuitenkin asettanut lähes kaksi 
kolmasosaa lajiliitoista ja palvelujärjestöistä. Tavoitteiden toteutumista ei kuitenkaan vielä seurata sa-
massa laajuudessa, sillä hieman alle puolet (48 %) seuraa tavoitteiden toteutumista. Puolet lajiliitoista on 
nimennyt vastuuhenkilön ja kolmanneksella on työryhmä. 
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Kuvio 4. Kestävän kehityksen johtamiskäytännöt eri sidosryhmissä (N=147).

Kuntien liikuntatoimissa ei johtamisen käytäntöjä ole otettu yhtä kattavasti käyttöön kuin lajiliitoissa. Ta-
voitteita on asettanut kuitenkin lähes kaksi kolmasosaa liikuntatoimista ja noin puolet käyvät säännöllistä 
keskustelua kestävän kehityksen kysymyksistä. Kunnan koolla on kuitenkin hyvin suuri merkitys johtamis-
käytäntöihin. Läpileikkaava ohjelma, raportointi ja työryhmä ovat käytäntöjä, jotka toteutuvat huomatta-
vasti todennäköisemmin suuremmissa kunnissa kuin pienemmissä. 

Kaikki koulutuskeskukset ovat puolestaan asettaneet tavoitteet kestävän kehityksen edistämiselle, mutta 
seurantaa toteuttaa niistä ainoastaan kolmannes. Läpileikkaava ohjelma on kolmanneksella koulutuskes-
kuksista, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma hieman yli 80 prosentilla ja ympäristöohjelma joka 
toisella. 
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Sidosryhmien toimet kestävän kehityksen edistämiseksi 

Kyselyn eri osa-alueiden toimenpiteiden tarkastelusta havaitaan, että sosiaalisen kestävyyden osalta 
lajiliitot ovat toteuttaneet toimenpiteitä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi toiminnan eri tasoilla (100 
%), häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi (95 %) ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi toimin-
nan eri tasoilla (88 %). Kuntien liikuntatoimissa on puolestaan edistetty harrastamisen kustannusten 
pienentämistä eri tavoin (89 %), liikuntapaikkojen ja harrastusten esteettömyyttä ja saavutettavuutta (84 
%) sekä fyysisen turvallisuuden varmistamista (84 %). Vähiten toimia oli toteutettu toiminnan laajempien 
ihmisoikeusvaikutusten tai riskien tunnistamiseksi (3 % kuntien liikuntatoimet ja 19 % lajiliitot / palvelu-
järjestöt).

Ympäristön osalta lajiliitot ovat toteuttaneet toimenpiteitä erityisesti kestävien kulkutapojen edistämi-
seksi ja matkustamisen vähentämiseksi (86 %), huomioineet ympäristönäkökulmat tapahtumia koske-
vissa ohjeistuksissa (79 %) ja toteuttaneet toimia kiertotalouden edistämiseksi (71 %). Toimenpiteitä 
paikallisten ympäristövaikutusten hallitsemiseksi on sen sijaan tehty vähiten (21 %). Kuntien liikuntatoi-
missa korostuvat puolestaan kestävien kulkutapojen edistäminen ja matkustamisen vähentäminen (71 
%), kiertotalouden edistäminen (69 %) sekä uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen, energiansääs-
tö ja energiatehokkuus (57 %). Koulutuskeskuksissa on panostettu eniten uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämiseen, energiansäästöön ja energiatehokkuuteen (100 %) sekä kiertotalouden edistämiseen 
(83 %).

Kaksi kolmasosaa koulutuskeskuksista huomioi ympäristönäkökulmat hankinnoissaan. Vastaava osuus la-
jiliitoissa on hieman yli puolet (55 %) ja kuntien liikuntatoimissa hieman alle puolet (48 %). Näkökulmien 
huomioiminen hankinnoissa on kuitenkin huomattavasti yleisempää suuremmissa kunnissa kuin pienem-
missä (83 % yli 50 000 asukkaan kunnat ja 67 % kun asukasluku 20 000– 49 999). Ympäristö huomioidaan 
myös kaikissa yli 50 000 asukkaan kunnissa tapahtumien järjestämistä koskevissa ohjeissa tai kriteereissä.

Kyselyn mukaan lajiliitoissa on tehty kattavasti toimenpiteitä taloudellisen kestävyyden (ml. hyvä hallinto-
tapa) edistämiseksi. Toimintasäännöt ja niiden jalkauttaminen (95 %), päätöksenteon avoimuuden ja läpi-
näkyvyyden parantaminen (88 %), kurinpitosäännöt ja -menettelyt ja niiden jalkauttaminen (81 %) sekä 
toimenpiteet sidosryhmien osallistamiseksi päätöksentekoon ovat teemoja, joita koskevia toimenpiteitä 
on tehnyt yli 80 prosenttia lajiliitoista / palvelujärjestöistä. Kuntien liikuntatoimissa eniten toimenpiteitä 
on tehty sidosryhmien osallistamiseksi päätöksentekoon (88 %), päätöksenteon avoimuuden ja läpinäky-
vyyden parantamiseksi (88 %) sekä toimintasääntöjen laatimiseksi ja jalkauttamiseksi (57 %). 

Näkemykset panostusten kehittymisestä ja haasteista

Lähes puolet kyselyn vastaajista (71 vastaajaa) kertoi näkemyksensä panostusten ja toimenpiteiden 
kehittymisestä. Näistä 47 vastaajaa uskoo panostusten kasvavan: 

”Kestävä kehitys tulee osaksi toimintakulttuuria ja -malleja, jolloin siihen kiinnitetään 
luontevasti huomiota. Käytännössä tämä tapahtuu omien panostusten (toimintasuunnitel-
mat, toimenpiteet, tapahtumat) sekä urheiluyhteisön yhteisten mahdollisuuksien kautta. 

Resurssiniukkuuden vuoksi tämä on ainoa tapa saada asian edistämiseen.” 

Seitsemän vastaajaa kertoo, että resurssipula heikentää kehitysmahdollisuuksia:

”Näitä asioita on ruvettu nostamaan esille, mutta erityisen hankalaa se on pienissä organi-
saatioissa, joissa käytännön asioiden pyörittäminen on jo resurssien ylärajalla toimimista. 

Työntekijöiden toimenkuvia päivittämällä pitäisi näillekin asioille saada resursointia.”

Niukat resurssit ovat sidosryhmien suurin kestävän kehityksen edistämisen haaste. Myös aiheen moni-
naisuus ja laajuus puhuttavat. Konkreettisten työkalujen puuttuminen sekä tiedon ja osaamisen puute 
koetaan myös jossain määrin haasteeksi, mutta ei kuitenkaan samassa mittakaavassa kuin resurssit tai 
aiheen moninaisuus. Heikko sitoutuminen sen sijaan ei näyttäydy merkittävänä tekijänä. 
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Kuvio 5. Kestävän kehityksen edistämisen suurimmat haasteet (N=147).

Niukat resurssit ovat suurin haaste kaikille sidosryhmille paitsi koulutuskeskuksille, joille aiheen moni-
naisuus ja laajuus näyttäytyy suurimpana haasteena. Teeman edistämisen jääminen yhden henkilön 
vastuulle on huomattavasti suurempi este lajiliitoille kuin kunnille (30 % vs. 15 %). Kunnissa puolestaan 
konkreettisten työkalujen puuttuminen sekä tieto ja osaaminen ovat suurempia haasteita kuin lajiliitois-
sa. Organisaation koon mukaan tarkasteltuna resurssit ovat henkilöstömäärältään pienemmille organi-
saatioille selkeästi isompi ongelma kuin suuremmille organisaatioille (esim. 55 % yli 50 hlöä vs. 86 % 1-4 
hlöä). 

Ohjauskeinojen vaikutukset

Haastatteluissa ja kyselyllä kartoitettiin OKM:n sekä muiden toimijoiden eri ohjausmuotojen merkitystä 
oman organisaation kestävän kehityksen toiminnan kehittymiseen. Tulokset osoittavat, että normi- ja 
resurssiohjauksen lisäksi informaatio-ohjausta pidetään tärkeänä. 
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Kuvio 6. Ohjauskeinojen tärkeys oman kestävän kehityksen toiminnan kehittymiseen.

Erityisesti lajiliitot pitävät urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa sekä OKM:n tiedonvälitystä toiminnan 
kehittymisen kannalta jopa hieman tärkeämpinä kuin kestävän kehityksen huomioimista osana avustus-
ten ehtoja tai lainsäädäntöä (tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja liikuntalait). Kunnissa puolestaan lainsää-
däntö sekä resurssiohjaus nähdään erilaisia informaatio-ohjauksen keinoja tärkeämpinä.

Kyselyssä kartoitettiin myös resurssi- ja informaatio-ohjauksen merkitystä sitoutumiseen, eri osa-alueita 
koskevan tietoisuuden lisääntymiseen sekä eri osa-alueiden toimenpiteiden kehittymiseen tai lisääntymi-
seen. Resurssiohjauksella (ml. valtionavustusten tavoitteet ja myöntökriteerit) on ollut hieman enemmän 
vaikutusta tietoisuuden lisääntymiseen kuin itse toimenpiteiden kehittymiseen. Erot ovat kuitenkin pie-
niä, ja kokonaisuutena resurssiohjaus näyttää myötävaikuttaneen sidosryhmien toimintaan eri tasoilla. 
Vain yksittäiset vastaajat kokevat, ettei vaikutusta ole lainkaan, ja ainoastaan noin 10 prosenttia näkee 
vaikutuksen eri asioissa vähäiseksi. Toisaalta pienet erot viittaavat siihen, että vaikutusta on voinut olla 
vaikea yksilöidä. Ne toimijat, jotka pitävät vaikutusta suurempana, pitävät sitä suurena suhteessa kaikkiin 
seikkoihin, kun taas ne, joille vaikutus on vähäisempi, vaikutus on vähäisempi kaikissa kysytyissä seikois-
sa, ja toiminnan kehittymisen taustalla ovat muut tekijät kuin OKM:n resurssiohjaus.
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Kuvio 7. OKM:n resurssiohjauksen vaikutus kestävän kehityksen toimintaan (N=144).

Tarkastellessa kyselyvastauksia organisaatiotyyppien välillä, havaitaan, ettei suuria eroja esiinny resurs-
siohjauksen vaikutuksessa kestävän kehityksen toimintaan. Yleisellä tasolla koulutuskeskukset kokevat re-
surssiohjauksen vaikutuksen muita vähäisemmäksi, mikä on ymmärrettävää, koska kestävä kehitys ei ole 
ollut samalla tavalla mukana resurssiohjauksen kriteereissä kuin esimerkiksi lajiliitoilla tai liikuntapaikka-
rakentamista koskevissa vaatimuksissa. Kestävän kehityksen johtamisen tai toimenpiteiden edistämisessä 
koulutuskeskukset eivät kuitenkaan olleet muita toimijoita jäljessä. 

Samanlainen tarkastelu toteutettiin myös informaatio-ohjauksen osalta, ja vastaajilta tiedusteltiin, 
millainen vaikutus informaatio-ohjauksella (viestintä, koulutus ja vuorovaikutus, ml. Olympiakomitean 
tilaisuudet ja aineistot) on ollut sitoutumiseen, eri osa-alueita koskevan tietoisuuden lisääntymiseen ja 
eri osa-alueiden toimenpiteiden kehittymiseen tai lisääntymiseen. Informaatio-ohjauksella on kokonai-
suudessaan ollut resurssiohjausta hieman pienempi vaikutus. Siinä missä resurssiohjauksen vaikutuksen 
arvioi vähintään melko suureksi kaikissa asioissa noin 55–65 prosenttia vastaajista, on sama luku infor-
maatio-ohjauksessa 40–45 prosenttia. Kuitenkin ainoastaan noin 20 prosenttia vastaajista kokee infor-
maatio-ohjauksen merkityksen vain vähäiseksi ja vain yksittäiset vastaajat eivät näe vaikutusta lainkaan.

Informaatio-ohjauksen vaikutukseen näyttää pätevän sama kuin resurssiohjaukseen; vaikutuksia eri 
asioihin on vaikea yksilöidä ja vaikutus koetaan kautta linjan joko suureksi tai suhteellisen pieneksi. Tiet-
tyjä eroja on kuitenkin havaittavissa: resurssiohjauksella on ollut eniten vaikutusta sitoutumiseen, mutta 
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informaatio-ohjauksella vähiten. Vaikutus seurannan ja raportoinnin kehittymiseen nousee esiin infor-
maatio-ohjauksessa toisin kuin resurssiohjauksessa.
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Kuvio 8. OKM:n informaatio-ohjauksen vaikutus kestävän kehityksen toimintaan (N=142).

Erot sidosryhmien välillä ovat kyselyvastauksissa melko pieniä. Esiin voidaan nostaa havainnot, että kou-
lutuskeskukset kokevat resurssiohjauksen rinnalla informaatio-ohjauksenkin vaikutukset muita organisaa-
tioita vähäisempänä. Vastaavasti suurimmille kunnille informaatio-ohjauksen vaikutus on pienempää.

Kyselyvastaajia pyydettiin myös arvioimaan OKM:n resurssi- ja informaatio-ohjauksen merkitystä kestä-
vän kehityksen eri teemojen edistämiseen. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että kaikki teemat (taloudel-
linen vastuu ja hyvä hallintotapa, turvallinen toimintaympäristö, sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus 
ja ympäristövastuu sekä kestävä kehitys ja vastuullisuus kokonaisuutena) olisivat tulleet huomioiduksi 
myös ilman OKM:n ohjausta, sillä ainoastaan muutama prosentti vastaajista kertoo, ettei teemoja olisi 
muuten huomioitu lainkaan. OKM:n ohjauksella on kuitenkin ollut vaikutusta siihen, missä laajuudessa 
teemat on huomioitu: teemasta riippuen noin 30-65 prosenttia vastaajista kertoo, että ilman resurssioh-
jausta (ml. valtionavustusten tavoitteet ja käyttöehdot) teemat olisi huomioitu pienemmässä mitta-
kaavassa. Seuraavassa kuviossa esitetään, miten eri kestävän kehityksen teemat olisi huomioitu ilman 
OKM:n resurssiohjausta.
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Kuvio 9. Kestävän kehityksen teemojen huomiointi ilman opetus- ja kulttuuriministeriön resurssiohjausta 
(N=142).

Informaatio-ohjauksen osalta teemasta riippuen 35-62 prosenttia vastaajista kokee, että ilman infor-
maatio-ohjausta teemat olisi huomioitu pienemmässä mittakaavassa. Kuviossa 10 on esitetty, miten eri 
kestävän kehityksen teemat olisi huomioitu ilman OKM:n informaatio-ohjausta.

Kyllä, teema olisi tullut vastaavalla tavalla huomioiduksi

Ei, teemaa ei olisi huomioitu lainkaan

Osi�ain, teema olisi huomioitu, mu�a pienemmässä mi�akaavassa
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Kuvio 10. Kestävän kehityksen teemojen huomiointi ilman opetus- ja kulttuuriministeriön informaatio-oh-
jausta (N=142).
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Organisaation koolla on merkitystä siihen, millainen vaikutus ohjauksella on teemojen edistämiseen. 
Mitä suurempi organisaatio, sitä todennäköisemmin teemat olisivat tulleet huomioiduksi vastaavalla 
tavalla ilman OKM:n ohjausta.

Eniten vaikutusta molemmilla ohjauskeinoilla on ympäristövastuuseen sekä kestävään kehitykseen ja 
vastuullisuuteen. 60 prosenttia kyselyvastaajista kokee, että ympäristövastuu olisi huomioitu ilman re-
surssiohjausta vain osittain. Vastaavasti ilman informaatio-ohjausta ympäristövastuu olisi huomioitu vain 
osittain noin joka toisella vastaajista (51 %). Samat luvut kestävän kehityksen kokonaisuuden osalta ovat 
64 prosenttia ja 62 prosenttia. Teemoista vähiten vaikutusta on ollut turvallisen toimintaympäristön ja 
taloudellisen vastuun ja hyvän hallintotavan edistämiseen.

Vastaajaorganisaatiokohtainen tarkastelu osoittaa, että ministeriön ohjaus on vaikuttanut teemojen huo-
mioimiseen enemmän kuntien liikuntatoimissa kuin lajiliitoissa tai palvelujärjestöissä. Koulutuskeskukset 
puolestaan olisivat edistäneet kaikkia teemoja käytännössä samassa mittakaavassa myös ilman ohjausta.

Kehittämiskohteet ja toiveet OKM:n tuelle

Ohjauskeinojen kehittämisen näkökulmasta kyselyssä kartoitettiin osa-alueita, joita sidosryhmät haluai-
sivat erityisesti kehittää. Avoimissa vastauksissa korostuivat ympäristövastuun kehittäminen kuten ilmas-
totoimet, energia ja kierrättäminen (29 kpl). Lisäksi useampia mainintoja saivat tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus (6 kpl), sidosryhmien osallistaminen (6 kpl) sekä hankinnat (5 kpl).

Sidosryhmät esittivät kyselyssä myös toiveitaan OKM:n tuelle. Vastaajien toiveissa esiintyivät konkreet-
tiset työkalut sekä ohjeistukset (5 kpl), yhteistyö ja vuorovaikutus (esim. yhteinen tekeminen ohjelmien, 
suunnitelmien valmistelussa) (4 kpl) sekä erilaisten ja erikokoisten toimijoiden huomiointi nykyistä pa-
remmin (3 kpl). Lisäksi muutamia mainintoja saivat koulutus, yleisempi tiedotus sekä kestävän kehityksen 
huomiointi (resurssi)ohjauksessa:

”Oma ajatukseni on, että ilman pientä ”painostusta” ulkopuolelta mitään ei oikein 
tapahdu.”

Osa-alueina, joiden edistämiseen toivottiin ministeriön tukea, mainittiin kokonaisuus, sosiaalinen vastuu, 
hankinnat, liikuntapaikkarakentaminen (2 kpl), viestintä ja urheilukulttuurin muutoksen tukeminen ja 
avoimuus / rohkeus puhua myös vaikeista asioista (ml. urheilijoiden kannustaminen käyttämään vaiku-
tusvaltaansa). Useammassa avoimessa vastauksessa (5 kpl) nostettiin esiin myös organisaation ohuet re-
surssit. Huoli resurssien riittävyydestä nousi esiin myös kyselyn lopussa avoimissa kommenteissa, minkä 
rinnalla useampi vastaaja nosti esiin aihepiirin tärkeyden.

”Jatkotoimenpiteissä olisi hyvä miettiä käytännön toimintaa. Yleisesti OKM-selvitysten pe-
rusteella kenttätyöhön tulee lisäkuormaa uusien suunnitelmien ja raporttien tekemisestä, 

mikä vie entisestään resursseja varsinaisesta toiminnasta. Aihe ja teema on olennainen osa 
tulevaisuutta.”

”Kiitos kyselystä. Kestävä kehitys on ehkä tällä hetkellä muotia (in), mutta itse asia kestä-
vän kehityksen takana on maalaisjärkeä.”
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