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Soveltavan liikunnan 
sanasto ajan tasalle

Kieli elää ja muuttuu ajassa. 
Soveltavan liikunnan sanasto 
on päivitetty vastaamaan 
2020-luvun todellisuutta.

Soveltavan liikunnan piiriin kuuluu  
noin 15 prosenttia Suomen väestöstä. Kir-
java ja laaja joukko, joka vastaa kokoluo-

kaltaan yhtä suurta liikuntapalveluiden koh-
deryhmää kuin lapset ja nuoret. Soveltavan 
liikunnan termistö on muuttunut nopeasti 
1980-luvulta 2020-luvulle tullessa. Tämän vuok-

si käytännön työssä sekä eri asiayhteyksissä so-
veltavasta liikunnasta käytetään vaihtelevasti 
vanhempia ja uudempia käsitteitä. 

Erilaisten käsitteiden käyttö voi aiheuttaa 
hämmennystä ja väärinymmärryksiä. Vanhat 
käsitteet voivat tuntua loukkaavilta, saattavat 
estää yhteistyön tekemistä ja soveltavan liikun-
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nan kehittämistä. Soveltavan liikunnan määrittelevälle sa-
nastolle, joka kerää yhtenäiset, suositeltavat termit yksien 
kansien väliin, oli selkeä tarve.

Käsitteistön kehitysvaiheita
Perinteisestä vammaisuuden biolääketieteellisestä ajatus-
mallista on vähitellen siirrytty sosiaaliseen ajatusmalliin, 
mikä näkyy myös kielen kehittymisenä. Biolääketieteel-
lisessä tai medikaalisessa vammaisuuden ajatusmallissa 
vammaisuus nähdään patologisena yksilön vajavaisuute-
na. Sosiaalisessa ajatusmallissa yksilö ymmärretään psy-
kofyysissosiaalisena kokonaisuutena ja vammaisuus muo-
dostuu yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa. (Barnes 
2004; Oliver 1996, 32–33; Saari 2011, 
54; Rintala ym. 2012, 215; Terveyden- 
ja hyvinvoinninlaitos 2016). Käsittei-
den ja ajatusmallien nopeasta muut-
tumisesta huolimatta soveltavasta 
liikunnasta ei ole Suomessa tehty 
kattavaa määrittelevää sanastoa. 

Ongelma ei kosketa ainoastaan so-
veltavaa liikuntaa, vaan liikunnasta ja urheilusta on koot-
tu niukasti virallisia käsitekirjoja. Jyväskylän yliopisto on 
koonnut kattavan liikunnan ja urheilualan asiasanaston 
vuonna 1989. Tämä asiasanasto pitää sisällään myös sovel-
tavaan liikuntaan liittyviä käsitteitä.

Opetusministeriön (OPM) asettama Erityisryhmien lii-
kuntatoimikunta määritteli käsitteen erityisryhmien liikun-
ta ensimmäisen kerran vuonna 1981. OPM tarkensi terme-
jä komiteanmietinnössä vuonna 1996. Mietinnössä mukaan 
”erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden 
liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintaky-
vyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osal-
listua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaa-
tii soveltamista ja erityisosaamista” (Erityisryhmien Liikunta 
2000 -toimikunnan komiteanmietintö 1996, 8−13).

Viimeisin soveltavan liikunnan terminologiaa käsitte-
levä virallinen dokumentti on valtion liikuntaneuvoston  
erityisryhmien liikunnan jaoston (nykyisin yhdenvertai-
suus-, tasa-arvo ja kestävän kehityksen jaosto) julkaisu Eri-
tyisryhmien liikunnan käsitteistö vuodelta 2003. Työryhmän 
ehdotuksen mukaisesti erityisliikunta säilyi yläkäsitteenä 
ja soveltavan liikunnan käyttö oli perusteltua niissä yhteyk-
sissä, joihin se luontevasti sopi. (Erityisryhmien Liikunta 
2000-toimikunnan mietintö 2003, 9.)

Soveltava liikunta vakiintui käsitteenä 2010-luvulla am-
mattikäyttöön ja korvasi erityisliikunnan. 2020-luvulla käy-
tetään yhä enemmän myös käsitettä “kaikille avoin liikun-
ta”. Vaikka käsitteet ovat muuttuneet ajan myötä, käytetään 
soveltavan liikunnan kohderyhmiin viitattaessa termejä 
edelleen kirjavasti. Uudet käsitteet eivät ole vielä vakiintu-
neet arkikieleen ja vanhoihin törmää yhä liian usein. Lisäk-
si vammaisurheilu lajeineen ja paraurheilijoineen mahtuu 
huonosti soveltavan liikunnan käsitteen alle.

Eri asiayhteys, eri käsitteet
Soveltavan liikunnan kohderyhmät käyttävät usein monen-
laisia palveluja. Toimintarajoitteisuuteen ja soveltavaan lii-
kuntaan liittyvä käsitteistö vaihtelee riippuen palvelutarjo-

ajasta ja sektorista. Yhden alan ammattilaisen tulee samaan 
aikaan hallita monien alojen kielellistä terminologiaa. Mo-
niammatillinen yhteistyö vaatii yhteistä maaperää, jotta 
vuorovaikutus toimii. Usein kielen merkitykseen kiinnite-
tään huomiota vasta ongelmien ilmaantuessa. (Virtanen & 
Raitaniemi 2019.) 

Käsitekirjo vaikeuttaa niin alojen sisäistä kuin välistä 
dialogia, yhteistyötä ja kehittämistä. Vanhojen, uusien ja 
kontekstista riippuvien käsitteiden sekava käyttö voi tun-
tua soveltavan liikunnan aihepiiriin vasta tutustuvalle häm-
mentävältä. Pahimmillaan liian vaikea termistö aiheuttaa 
vastareaktioita ja torjuntaa. Yhteisen suomenkielisen kä-
sitteistön puuttuminen tuottaa ongelmia myös tutkijoille 

ja kansainväliselle yhteistyölle.
Kaikista tärkein näkökulma on 

kohderyhmien itse käyttämä kieli ja 
käsitteet. Tunnistaako ja tunnustaa-
ko toimintarajoitteinen henkilö itse 
käsitteet, joita hänestä käytetään? 
Viranomaiskäsitteet voivat olla vie-
raita tai jopa holhoavia. Lisäksi pe-

rinteisten soveltavan liikunnan kohderyhmien rinnalle on 
noussut uusia ryhmiä, joiden liikunnan järjestäminen vaa-
tii soveltamista kuten kieli-, sukupuoli- ja seksuaalivähem- 
mistöt. Onkin tärkeä pohtia, ketkä kaikki kuuluvat sovelta-
van liikunnan sateenvarjokäsitteen alle. Neutraali ja syrji-
mätön kieli on tärkeä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edis-
tämisen väline.

Tuumasta toimeen: käsiksi käsitteisiin 
Liikuntatieteellinen Seura ja Sanastokeskus käynnistivät 
marraskuussa 2021 soveltavan liikunnan ja paraurheilun 
käsitteitä koskevan sanastotyön. Sanastoa työsti soveltavan 
liikunnan asiantuntijoista koostuva työryhmä, johon kuu-
lui lisäksi Sanastokeskuksen terminologi. Alansa tuntevat 
sisältöasiantuntijat rajasivat aihetta ja varmistivat asiasisäl-
lön oikeellisuuden. Terminologi toi työhön käsitteistöasian-
tuntemuksen (määritelmien rakenteet, käsitekaaviot) ja 
vastasi sanaston kokoamisesta. Tarpeen mukaan ryhmä 
käytti ydintyöryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita.

Sanastotyön lähtökohtana ovat aina käsitteet, ei sanat 
tai termit. Käsitelähtöisessä sanastotyössä keskitytään kä-
sitteen merkityssisältöön. Soveltavan liikunnan sanastoa 
tehdessä lähdettiin liikkeelle aiheen rajaamisesta ja valit-
tiin määriteltävät käsitteet, jotka analysoitiin ja määritel-
tiin. Valmis sanasto sisältää 40 soveltavan liikunnan ja pa-
raurheilun keskeistä käsitettä. 

Käsitteiden tiedot esitetään sanastossa termitietueina ja 
käsitekaavioina. Käsitteiden sisältö kuvataan määritelmil-
lä ja niitä täydentävillä huomautuksilla. Käsitteiden välisiä 
suhteita havainnollistavat käsitekaaviot. Suomenkielisis-
tä termeistä on annettu suositukset. Samalla on neuvot-
tu, mitä termejä ei tulisi käyttää käsitteeseen viitatessa. Sa-
nasto sisältää myös ruotsin- ja englanninkieliset vastineet. 
Termien valinnassa on pyritty ottamaan huomioon toimin-
tarajoitteisten henkilöiden itse käyttämä kieli. Sanasto on 
tarkoitettu liikuntapalvelujen tarjoajille, liikunnanohjaajille 
ja -opettajille, alan tutkijoille ja ylipäätään tietoa alalla suo-
siteltavista termeistä tarvitseville.

Viranomaiskäsitteet 
voivat olla vieraita  
tai jopa holhoavia.
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Vaikeita käsitevalintoja
Sanastotyöpajoissa käytiin ajoittain vaikeitakin keskuste-
luja käsitteiden määrittelyistä. Soveltava liikunta linkittyy 
moniin muihin (tieteen)aloihin. Käytetyt käsitteet ja niiden 
merkitys riippuvat sovellettavasta alasta ja asiayhteydestä. 
Pohdimme tarkasti, mikä käsite tai määritelmä on tässä sa-
nastossa ja asiayhteydessä perusteltu. Esimerkiksi käsitteet 
”vammaton” ja ”ei-vammainen” johtivat vaikeisiin pohdintoi-
hin. Kumpaakin käsitettä käytetään Suomessa. Myös eng-
lannin kielessä käsite ”non-disabled” on yleinen. 

Konsultoimme Helsingin yliopiston vammaistutkijoita, 
jotta ymmärtäisimme käsitteiden erot ja niiden käyttöön 
liittyvät ehdot paremmin. Vammaistutkimuksessa käyte-
tään tyypillisesti käsitettä ”ei-vammainen”, jolloin vammai-
suutta käsitellään yksilön ja ympäristön välisessä suhtees-
sa muotoutuvana kysymyksenä. ”Vammaton” viittaa siihen, 
että kehossa ei ole vammoja. Käsite ”ei-vammainen” puoles-
taan viittaa siihen, että yksilön ominaisuuksista ei kyseises-
sä ympäristössä ”seuraa” vammaisuutta. ”Ei-vammainen” 
on sopiva käsite, kun tavoitteena on tieteellinen ilmaisu. 
Yleiskielisessä tekstiin ”vammaton” soveltuu tutkijoiden 
mielestä paremmin.

Työryhmä päätti käyttää soveltavan liikunnan sanastos-
sa käsitettä ”vammaton” kuvaamaan henkilöitä, joilla ei ole 
toimintakykyyn vaikuttavia vammoja. Sanaston kohderyh-
mä ja käyttäjät on ajateltu laajana, ei pelkästään akateemi-
sissa piireissä hyödynnettävänä. Monialainen yhteistyö sa-
naston tekemisessä oli ensiarvoisen tärkeää.

Muuttuva kieli lisää työn vaikeusastetta
Kieli kehittyy jatkuvasti, elää ajassa ja muuttuu. Uusia ja 
parempia ilmaisuja syntyy. Tämä oli yksi sanastohankkeen 
lähtökohdista. Kielen kehittyminen näkyi sanastoa tehdes-
sä, kun työryhmässä pohdittiin ruotsin- ja englanninkielisiä 
vastinpareja suomenkielisille käsitteille. Osa käsitteistä, joi-
ta pyrimme vakiinnuttamaan yleiskieleen Suomessa, ovat 
Pohjoismaissa ja englantia puhuvissa maissa jo korjautu-
massa uusilla. Sanastoon valittiin mukaan työryhmän par-

haaseen tietoon perustuen tällä hetkellä yleisimmin käy-
tössä olevat käsitteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi 
kielillä.

Sanaston päivittämiselle ja muokkaamiselle tulee jatkos-
sakin olemaan tarvetta. On kuitenkin hyvä tunnistaa, missä 
olemme tällä hetkellä. Mitä käsitteitä on suositeltavaa käyt-
tää nyt ja mitkä ovat puolestaan vanhentuneet. Sanastossa 
muutosta on havainnoitu eri alakategorioilla. Työryhmän 
suosittelema käsite on ensimmäisenä lihavoituna. Suositel-
lun käsitteen alta saattavat löytyä merkinnät ”mieluummin 
kuin” tai ”ei”. Tilanteessa ”mieluummin kuin” kyseinen kä-
site saattaa olla vielä käytössä yleisesti, mutta lihavoitu kä-
site on suositeltavin. ”Ei”-merkinnän saanutta käsitettä ei 
tulisi enää käyttää.

Lausunnoista lisätietoa
Sanastoa valmisteltiin Sanastokeskuksen ja soveltavan lii-
kunnan alan ammattilaisten muodostamassa työryhmäs-
sä. Ensimmäinen valmis luonnos sanastosta julkaistiin 
15.8.2022 ja se avattiin julkisesti kommentoitavaksi Otakan-
taa.fi -verkkosivustolla. 

Julkinen lausuntokierroksella luonnosta kommentoi yh-
teensä 20 henkilöä tai tahoa. Sisällöltään yleisiä kommentte-
ja kertyi 14 ja yksittäisiä käsitteitä koskevia 238. Asiantunti-
jaryhmä kävi kommentit ja ehdotukset läpi syys–lokakuussa 
2022, minkä jälkeen sanasto kirjoitettiin puhtaaksi. Sovelta-
van liikunnan sanasto julkaistaan alkuvuodesta 2023 sekä 
painettuna että saavutettavana PDF-verkkojulkaisuna. 

Soveltavan liikunnan sanasto voi toivottavasti toimia tu-
levien muutosten pohjana ja olla helposti päivitettävissä. 
Päätavoitteena on lisätä yhteisymmärrystä ja vuorovaiku-
tusta niin alan sisällä kuin alojen välillä soveltavan liikun-
nan edistämiseksi. ◆
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