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Tehtävä: ”Valtionhallinnon toimenpiteiden ja 

ohjauskeinojen arviointihanke – kohteena 

liikkumis- ja toimintaesteisten arkiliikunta, 

liikunta ja huippu-urheilu.”



1. Potentiaalinen kohderyhmä sekä 
liikuntaa ja urheilua säätelevät tekijät



Määrittely toimintakyvyn mukaan 
(lähinnä fyysinen ja kognitiivinen)
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Toimintakyky kaikessa laajuudessaan
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Väestön keski-iän kehitys
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Liikunnan määrä ja liikuntaa säätelevät tekijät

• Liikunta- ja ulkoiluharrastukset yleisimpiä harrastuksia koko 
väestöllä.

• Toimintarajoitteiset harrastavat liikuntaa ja muita harrastuksia 
vähemmän kuin muu väestö.

• Mitä vähemmän liikkuvista kyse, sitä tärkeämpää tarkastella 
elämäntilannetta ja arkea kuin liikuntasektorin palveluja.

• Toimintarajoitteisten elämäntilanne on usein haastavampi kuin 
väestön keskimäärin. Hyvinvointia uhkaavat tekijät kasautuvat 
usein samoille henkilöille.



2. Yhteistyön tarve



Muiden hallinnonalojen suhde (soveltavaan) liikuntaan

• Liikunnan edistäminen näkyy vain OKM:n tavoitekirjauksissa. 

• Muilla hallinnonaloilla liikuntapolitiikan tavoitteet ovat toissijaisia 
ministeriöiden omiin tavoitteisiin nähden.

• Vain OKM:lle liikunnalla on itseisarvoinen merkitys. 

• Muilla hallinnonaloilla liikunnalla tai fyysisellä aktiivisuudella voi olla 
välinearvo.



Ei vain liikuntahallinnon asia
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3. Valtionhallinnon toimenpiteet



(Soveltavan) liikunnan tavoitteet

• Näkyy heikosti valtionhallinnon kirjatuissa tavoitteissa. 
Toimintarajoitteisia ei mainita erikseen.

• Kohderyhmät kuvataan kokonaisuutena (väestö) tai iän 
perusteella (lapset ja nuoret, ikääntyneet) ‒ ei esimerkiksi 
toimintakyvyn perusteella.

• Kun tavoitteena on ”edistäminen”, lähes kaikki ratkaisut ovat 
riittävän oikeita.

• Yksittäisten viranhaltijoiden rooli korostuu, kun tavoiteasettelu 
on väljää, mittareita ei ole ja esitykset/päätökset tekee pieni 
viranhaltijoiden joukko. 
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Normiohjaus

• Lainsäädäntö luo suuntaviivat, mutta jättää valtiolle 
toimintavapauden päättää, miten suuntaviivoja toteutetaan.

• Soveltavalla liikunnalla ja vammaisurheilulla kuitenkin vahva 
asema julkisen liikuntatoiminnan sääntelyssä:

- Perustuslaki: Liikunta on jokaisen perusoikeus.
- Yhdenvertaisuuslainsäädäntö: Viranomaisten velvollisuus edistää ja seurata 

yhdenvertaisuutta toiminnassaan. 
- Liikuntalaki: Tavoitteena edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia harrastaa 

liikuntaa, edistää väestön hyvinvointia, fyysistä toimintakykyä sekä eriarvoisuuden 
vähentämistä liikunnassa. 

- Jne.



Informaatio-ohjaus

• Pelkästään liikunnan vastuualueen tuottaman materiaali määrä 
on mittava.

• Yhdenvertaisten liikkumis- ja harrastusmahdollisuuksien 
edistäminen vahvasti esillä eri hallinnonalojen linjauksissa. 

• Ei koeta yleisesti merkittäviksi ohjauskeinoiksi järjestöissä ja 
kunnissa.

• Soveltavassa liikunnassa (esim. koulutukset ja tiedotustyö) koettu 
kuitenkin vaikuttaviksi asukasluvultaan suuremmissa kunnissa.



Resurssiohjaus (OKM)
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KOHDENNETTUA 
RAHOITUSTA N. 5,2 milj. €

INKLUSIIVISTA RAHOITUSTA ?? milj. €



Muut hallinnonalat

N. 0,4 milj. €

N. 6,8 milj. € + TEHYLI 0,3 milj. €

N. 3,4 milj. €

YHT. N. 11 MILJ. €
KOHDENNETTUA 
AVUSTUSTUSTA 
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Soveltavan liikunnan resurssiohjaus 2016, OKM

OKM:n
vaikutus-alue

Avustettujen 
toimijoiden 
vaikutus-alue
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4. Keskeisiä havaintoja



Keskeisiä havaintoja

Näkökulma ja ymmärrys: Muistettu, kun valmisteltu kohdennettuja toimenpiteitä, 
mutta unohdettu usein koko väestöä koskevista toimenpiteistä. 

Liikunta lähinnä joko kuntoutusta tai keino saada mitaleja. Välistä hävinnyt 
yhdenvertainen harrastustoiminta.

Osa ikääntyneistäkin haluaa luistella, pelata jalkapalloa, kiipeillä jne.

Tieto: Päätöksenteon tueksi ei ole riittävästi tietoa esimerkiksi toimintarajoitteisten 
arjesta ja liikunnasta. 

Ikääntyminen: Ikääntyneistä tulossa liikuntakulttuurin ”valtavirtaa”, mutta ovat 
näkyneet heikosti valtion liikuntahallinnon toimenpiteissä. 

Vähemmistönä vähemmistössä: Myös soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun 
kentällä vähemmistöjä, joita on ollut haasteellista tavoittaa.

Ulkopuolella: Ulkopuolelle jäävät todennäköisesti ne, jotka hyötyisivät liikunnasta 
eniten. 

Tyydyttymätöntä liikunnantarvetta lienee eniten toimintakyvyltään heikoimmilla.



Keskeisiä havaintoja

Itseisarvo: OKM paljon vartija soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä.

Siiloutuminen: Erityisesti toimintarajoitteisten ”liikuntaketju” jakaantuu eri 
hallinnonalojen vastuulle eikä ketju ole kenenkään hallussa.

Yhteistyö: Toimintarajoitteisten liikunnan ja urheilun edistämisessä korostuu koko 
valtionhallinnon/kunnan hallinnon toiminta. 

Mitä enemmän ihmisellä on liikkumis- ja toimintarajoitteita, sitä enemmän 
merkitystä on myös eri hallinnonalojen ratkaisuilla.

Työnjako OKM‒STM: Soveltava liikunta jää rahoittajien väliselle harmaalle alueelle, 
mikä konkretisoituu keskusteluna valtionavustuksen sopivasta myöntäjästä. 

Tavoitteet: Tavoitteet ovat yleisiä. 

Konkreettiset tavoitteet ja niistä johdetut toimenpiteet sekä tulosodotukset eivät ole 
kentän tiedossa.



Keskeisiä havaintoja

Viranhaltijat: Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäminen ei ole vielä 
rakenteissa, vaan se on henkilösidonnaista.

Strateginen johtaminen: ”Toimintatapa ei muutu, ellei muutosta 
systemaattisesti johdeta”. Aina kun valtionhallinto on ”ottanut roolia”, toiminta 
on nytkähtänyt kentällä eteenpäin.

OKM ei halua ohjata vapaata kansalaistoimintaa vaan toimii strategisella tasolla.

Koordinaatio: Soveltavan liikunnan ”toimintasäde” laaja, mutta alan 
koordinaatio näyttäytyy vähäiseltä.

Normi- ja informaatio-ohjaus: Alan toimijoille ”riittäisi”, että tehtäisiin normien 
ja eri suositusten edellyttämää liikuntapolitiikkaa.

Resurssiohjaus: Määrittää pitkälle järjestötoiminnan volyymia ‒ ei sisältöjä. 
Kuntien kohdalla ei määritä juuri kumpaakaan.

Vaikutusmahdollisuudet: Valtion liikuntahallinnolla vain rajallisesti suoraa 
vaikutusta lopputulokseen, joka on riippuvainen itsenäisesti toimivista 
toteuttajista.



Keskeisiä havaintoja

Järjestöt ja yhdistykset: Alan järjestöillä itse määritellyt tavoitteet ja toimenpiteet, 
mutta myös kiinnostusta niiden osalta vuoropuheluun valtionhallinnon kanssa. Tässä 
poikkeavat liikuntakulttuurin muista toimijoista.

Huolta herättää seuratoiminnan kehittymättömyys toimintarajoitteisten 
liikuttamisessa. 

Valtionhallinto kunnioittanut, että seurat saavat olla toimijoidensa näköisiä. 

Kunnat: Soveltavan liikunnan keskeisiä ja itsenäisiä toimijoita. 

Lähinnä vain kohdennettuihin resursseihin, kuten hankeavustuksiin, valtio pystyy 
liittämään ohjausmekanismeja.

Kuntien soveltavan liikunnan palveluissa suuria eroja.

Palveluiden kehitys kunnissa näyttää pysähtyneen tai jopa hieman laskeneen.


