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Maahanmuuttopoliittisen ohjelman liikuntaan, urheiluun ja 
harrastustoimen liittyviä ehdotuksia

1. Yleistilanne 

1.1 Toimivuus 

Hyvät liikunta-, urheilu- ja harrastusmahdollisuudet toimivat vetovoimatekijänä ja helpottavat 
maahanmuuttajien ja kansainvälisten osaajien sekä heidän perheidensä koutoutumista. Liikunnan, 
urheilun ja harrastustoiminn avulla edistetään maahanmuuttajien Suomessa viihtymistä ja 
työmarkkinoilla olevien sekä perheiden ja lasten terveyttä osallisuutta ja hyvää arkea. 
Ruohonjuuritason liikuntan ja urheilun tarkoitus on edistää terveyttä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
ja mukaanpääsyä

1.2  Hyvät puolet

1. Liikunta ja Urheilu tarjoavat roolimalleja, väylät kotouttamisen, integraatioon ja 
edistävät terveyttä

2. Yhdenvertaisuussuunnitelma on jo nyt pakollinen kaikissa urheiluseuroissa
3. Kykyjä ja tietoja liikuntaan ja urheilun organisointiin ovat olemassa
4. Asiantuntijajärjestöt kuten Liikkukaa – Sports For All and FiMu ovat jo nyt 

Olympiakomitean jäsenorganisaatioita
5. Hyviä paikallisia toimintamalleja on jo olemassa, esim. Icehearts, Cosmos Juniors ja 

HR09.

1.3 Haasteet:

2. Useimmissa liikuntajärjestöissä kotouttaminen, integrointi ja tasa-arvoisten 
mahdollisuuksiin luominen eivät ole prioriteetteja

3. Liikuntajärjestöillä on hyvin vähän resursseja vastata yhteiskunnallisten erityistehtävien 
hoitamisesta. Maahanmuuttajien omilla järjestöillä on vielä vähemmän näitä resursseja

4. Maahanmuuttajille ja vähemmistöryhmiin kuuluville ei usein ole taloudellisia 
mahdollisuuksia osallistua valtaväestölle tarkoitettuun toimintaan.

5. Vanhentuneet säännökset: Monet säännöt/säännökset heijastavat vanhentunutta ajattelutapaa 
ajalta ennen kuin maahanmuutto oli merkittävä tekijä suomalaisten elämässä

6. Asenteet usein eivät edistä tasa-arvoisten mahdollisuuksien luomista ja sosiaalista 
integroitumista. Rasismi on suurin integroitumista hankaloittava häiriötekijä.
Maahanmuuttajien omia aloitteita johtavilta puuttuu joskus motivaatio edistää 
integroitumista

7. Tieto ja taidot: Seuroissa ja järjestöissä ei ole sosiaalisia taitoja ja kulttuurien välistä 
osaamista, jotta ne voisivat luoda maahanmuuttajille osallistumisen mahdollisuuksia.
Maahanmuuttajien itsensä perustamissa järjestöissä on usein liian vähän hallinnollista ja 
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kieliosaamista samoin kuin riittävää tietoa suomalisesta järjestökentästä sen 
erityispiirteisteineen.

8. Rajoitettujen resurssien, rajoitetun tiedon ja penseän asenteen aiheuttama seurojen huono 
motivoituminen: Seurat ja järjestöt eivät kykene havaitsemaan enempää välttämättömyyttä 
kuin mahdollisuuksia, joita niillä on edistää tasa-arvoa ja integroitumista.

1.4 Ruohonjuuritason liikuntaan ja urheilun yleistilanne 

Euroopan Komissio (DG EAC) on saanut Korkeantason ryhmältä (HLG) raportin, jossa todetaan, 
että vaikka ruohonjuuritason liikuntaan ja urheilun suunnattomat edut tunnetaan ja ne ovat
määritelty säännöllisiksi fyysisiksi aktiviteeteiksi sosiaalisten ja terveysvaikutustensa vuoksi, niin 
mitään suuren luokan ja jatkuvuuden käsitettä ei ole kehitetty. Raportti kehottaa jatkuvuuden 
syvempään tutkimiseen. Tarvetta saada laaja-alainen mitta-asteikko ja kestävä konsepti 
ruohonjuuritason urheiluun ovat painottaneet sekä poliitikot että tutkimusraportit.

Bauman ja Cardoso (2016) raportoivat Euroopan Komission (DG EAC) Korkeantason ryhmälle 
(HLG) ruohonjuuritason urheilusta, että kaikki arvostetut akateemiset tutkimukset osoittavat siitä 
olevan merkittäviä taloudellisia hyötyjä positiivisten terveysvaikutusten, rikollisuuden eston ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden muodossa. On myös todettu, että tarvitaan jatkotutkimusta, jotta 
voidaan määritellä ehdotuksia riittäviin rahoitusmahdollisuuksiin.

HLG määritteli ruohonjuuritason liikuntaan ja urheilun seuraavasti:

”Ruohonjuuritason urheilu on fyysistä opetuksellisiin tai sosiaalisiin tarkoituksiin, organisoitua ja 
organisoimatonta, harrastelijatasolla säännöllisesti suoritettua vapaa-ajan toimintaa”

Tilastokeskus, 2015
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2 Neljä pääongelmaa

2.1 Asiantuntijaorganisaatioiden resurssit ja niiden yhteistyö 

Suomen liikuntaan ja urheilun kolme tärkeintä asiantuntijaorganisaatiota ovat Liikkukaa-Sports For 
All, FiMu ja MonaLiiku. Näillä on kyky ja verkostot harjoittelun edistämiseen ja laaja-alaiseen 
tukemiseen kehitettäessä kaikille yhtäläisiä mahdollisuuksia ottaa osaa liikuntaan. Näin voidaan 
luoda kenttä, jossa eri ryhmät tapaavat toisensa ja ennakkoluulot vähenevät sekä integraatiota 
tuetaan.

Näillä organisaatioilla on yli 150 jäsenorganisaatio, 20:n vuoden tietotaito ja kokemus hyvistä 
toimintatavoista sekä onnistuneista paikallisista malleista kuten Icehearts, Cosmos Juniors ja HR09. 
Nämä mallit voidaan ottaa käyttöön suuremmassa mitassa, nimittäin kaikissa tuhansissa 
suomalaisissa urheiluseuroissa ja muissa organisaatioissa, jolloin niiden todellinen vaikutus tulee 
näkyviin. Ne voivat myös auttaa tukemaan maahanmuuttajien omia toimia ja heidän 
mahdollisuuksiaan ottaa osaa päätöksentekoon, toimia vapaaehtoisina ja työllistyä urheiluun. Näiltä 
organisaatioilta puuttuvat resurssit edusta maahanmuuttajat julkisessa keskustelussa ja tehdä 
yhteistyötä toistensa kanssa ja suuremmassa mitassa. Niiden nykyiset resurssit perustuvat yleensä 
lyhytnäköisiin ja rajoitettuihin projektirahoituksiin. Tähän on saatava muutos.

2.2 Maahanmuuttajien osallistuminen päätöksentekoon ja suunnitteluun sekä heidän 
omat aloitteensa

Maahanmuuttajien aloitteesta syntyneitä liikunta, harrastus ja urheiluyhteisöjä pidetään usein 
epäilyttävinä. Väitetään, että ne eivät tue integraatiota. Tämä on vain osittain totta ja paljon riippuu 
näiden ryhmien johdosta ja siitä kuinka hyvin heitä tuetaan ja ohjataan. Näillä omista aloitteista 
syntyneillä aktiviteeteillä on paljon hyviä puolia. Maahanmuuttajataustaiset ihmiset oppivat uusia 
kykyjä, ottamaan vastuuta ja toimimaan suomalaisessa ympäristössä. Heihin luotetaan 
ruohonjuuritasolla ja he voivat motivoida muita ottamaan osaa toimintaan. Heillä on myös tehtävä 
luoda turvallisia vertaistuen alueita. Usein he auttavat yksilöitä valmistautumaan siirtymiseen 
yhteisön valtavirtaan.

Liikkunnan valtavirran rakenteissa on hyvin vähän harkintaa erilaisille kulttuurista lähteville 
lähestymistavoille ja tarpeille. Maahanmuuttajat eivät ole mukana suunnittelussa eivätkä 
johtamisessa puhumattakaan siitä, että heitä harkittaisiin palkattavaksi vastuullisiin tehtäviin tai
hyvin palkattuihin toimiin. Heitä ajatellaan harvoin markkinointiin sopivina. Ennen kuin tämä 
muuttuu (ja se voi viedä kauan aikaa) tarvitsemme molempia, integroituneita järjestöjä sekä 
maahanmuuttajien omia yhteisöjä. Yhdessä milloin se on mahdollista, erikseen kun tarve niin vaatii.
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2.3 Rasismi sekä syrjivät rakenteet että säännökset

Rasismi sekä syrjivät rakenteet että säännökset ovat epätasa-arvoisen taloudellisen kyvykkyyden 
ohella kotouttamisen ja sosiaalisen integraation suurimmat esteet. Vaikka käytössä on ollut ohjelmia 
ja kampanjoita yli 20:n vuoden ajan, niin niillä ei näytä olleen vaikutusta. Tässä tarvitaan koulutusta 
ja kurinpitolista ohjausta. Rakenteet, määräykset ja asenteet vaativat tarkastelua ja muutoksen pitää 
olla ohjattua ja hallittua. Riippumattomia valvojaorganisaatioita pitää kunnioittaa. Hyvä esimerkki 
diskriminoivista säännöksistä on jalkapallo-organisaatioiden Suomessa kasvatettu SK-pelaaja –
sääntö (palloliiton päätöksiä 2017).

“Jos Me-säätiön luvut ottaa pohjaksi, Hilli arvioi että 69 000 syrjäytynyttä nuorta maksaa vuodessa 
noin 1,4 miljardia euroa. Kustannus on siis noin 20 000 euroa henkeä kohden, mitä lukua myös 
valtiovarainministeriö on käyttänyt. Luku koostuu käytetyistä tuista ja maksamattomista veroista.
(HS 2017)”

2.4  Edustus

Tärkeät ryhmät ja heille tärkeät teemat tulee olla mukana julkisessa keskustelussa, jotta ne voivat 
kertoa tarpeistaan ja mahdollisuuksistaan. Maahanmuuttajien edustusta pitää kehittää
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5.0Taustat ja tutkimukset: 

3.1 ETNO:n teesit, 2013:

“Etnisten suhteiden neuvottelukunta on laatinut teesit, joilla halutaan ottaa kantaa kaikille avoimen 
nuoriso- ja harrastustoiminnan puolesta..  

Etnon teesien lähtökohtana on ajatus, että myös eri kieli-, kulttuuri- ja uskontotaustaiset suomalaiset 
nuoret on saatava mukaan nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden suunnitteluun. Ottamalla nuoret 
mukaan suunnitteluun, toiminnasta tehdään kiinnostavaa kaikille nuorille. Mahdollisuus osallistua 
myös lisää vähemmistöihin kuuluvien nuorten kokemusta siitä, että he ovat aidosti tervetulleita 
yhteisiin tiloihin ja toimintaan.

Neuvottelukunta toivoo myös, että nuorisopalveluista ja harrastusmahdollisuuksista tiedottamisessa 
vieraskieliset nuoret ja heidän perheensä huomioitaisiin monikanavaisella ja erikielisellä 
tiedottamisella..  

Teeseissä kannustetaan myös suunnittelemaan toimintaa maahanmuuttajataustaisille tytöille, mikä 
liittyy yleisempäänkin haasteeseen saada nuorisotoimintaan mukaan enemmän tyttöjä mukaan.

Etno nostaa teeseissään esille harrastusten maksullisuuden, mikä koskettaa kaikkia nuoria ja luo 
eriarvoisuutta. Myös päättäjien on olennaista muistaa, että harrastustoimintaan osallistuminen toimii 
myös syrjäytymisen ehkäisemisen keinona. Etno toivoo, että kunnat huomioisivat nuorten omat 
yhdistykset, maahanmuuttaja- ja monikulttuuriset järjestöt ja uskonnolliset yhdyskunnat tiloja ja 
avustuksia jaettaessa nykyistä paremmin nuorten liikunta- ja kulttuuritoiminnan järjestäjinä.

Osana teesejä Etno muistuttaa rasismin nollatoleranssista. Aikuisten tulee puuttua kaikkeen lasten ja 
nuorten kokemaan kiusaamiseen – onpa kyse rasismista tai ei. Harrastustoiminnassa on hyvä 
keskustella rasismista, mikä on vaikuttavaa, kun mukana ovat myös hiljaiset sivustakatsojat.” 

3.2 Liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuuteen on pitkä matka. Päivi Berg & Antti Kivijärvi & 
Marja Kokkonen & Marja Peltola & Mikko Salasuo, 2016:

Liikunnan ja urheilun hyötyjä erityisesti lapsille ja nuorille pidetään kiistattomina. Liikunta edistää 
terveyttä ja uusien taitojen oppimista. Aikuisten ohjaamiin liikuntaharrastuksiin osallistuminen 
nähdään lisäksi kasvattavana, suotuisia sosiaalisia suhteita edistävänä ja suojana monenlaista 
riskikäyttäytymistä vastaan..

“Voimassa olevaan liikuntalakiin (2015, 2 §) kirjatuissa tavoitteissa vastuu tasa-arvosta ja 
yhdenvertaisuudesta on liikunta- ja urheilujärjestöjen velvollisuus. Liikuntalain tavoitteena on 
edistää eri väestöryhmien liikuntamahdollisuuksia ja liikunnan harrastamista, väestön hyvinvointia 
ja terveyttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista, lasten ja nuorten kasvua ja 
kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta, huippu-urheilua, liikunnan ja 
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huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa. 
Näiden tavoitteiden lähtökohtina ovat liikuntalain (2015, 2 §) mukaan tasa-arvo, yhdenvertaisuus, 
yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä 
kehitys. Valmentajien sanallisen aggressiivisuuden, kuten huutamisen, on todettu kansainvälisissä 
tutkimuksissa johtavan liikunnan harrastajien heikompaan sisäiseen motivaatioon ja valmentajien 
vähäisempään uskottavuuteen (esim. Tulokset ovat havahduttavia ja niiden valossa olisi korkea aika 
pysähtyä vakavasti pohtimaan sitä, mitä on ”peli” joka koetaan väkivallaksi, mitä se tekee lasten ja 
nuorten hyvinvoinnille ja liikuntamotivaatiolle, käsityksille aikuismaailman toimintatavoista ja 
poikien käsityksille mieheydestä. Tytöt haastavat perinteistä sukupuolijärjestelmää pyrkimällä 
tunnustuksen saamiseen miehisenä pidetyssä lajissa, joskin tunnustamiseen vaikuttaa olevan vielä 
matkaa. Harrastusten käytännöissä ylitettiin harvoin perinteisiä sukupuolirajoja. Yritykset rajojen 
ylittämiseen pikemmin vahvistivat niiden olemassaoloa. Voimassa olevaan liikuntalakiin (2015, 2 
§) kirjatuissa tavoitteissa vastuu tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta on liikunta- ja 
urheilujärjestöjen velvollisuus. Kuva: Sole Lätti 4 Mazer ym. 2013; Bekiari ym. 2015). 
Aggressiivisuudella siis tuskin saavutetaan huipputuloksia, mutta paljon huolestuttavampana voi 
pitää sen seurauksena syntyviä aikuisuuden ja miehisyyden malleja. Liikunnan ja urheilun parissa 
on tehty aika ajoin projektiluontoista käytännön tasa-arvotyötä. Työn projektiluonteinen 
toteuttaminen on tehnyt siitä ongelmallista, koska liikunta- ja urheilujärjestöjen työntekijöiden 
sitoutuminen ja sitouttaminen, työn henkilöityminen, toiminnan rajautuminen ja lyhytkestoisuus 
ovat osaltaan hankaloittaneet toimintakulttuurin muuttamista. (Holm 2002.) Yhdenvertaisuus ja 
tasa-arvotyö valtion liikuntapolitiikassa – taustaselvitys valtion liikuntaneuvostolle ja sen 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaostolle -raportissa (Pyykkönen 2016, 12) todetaan, että liikuntaan ja 
urheiluun yhdistetty ”reilun pelin”-henki ei ole johtanut systemaattiseen tasa-arvo- tai 
yhdenvertaisuustyöhön. Sitä, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toiminnan lähtökohtina tulisi 
käytännössä ottaa huomioon, ei liikuntalaki tai liikunta-asetus avaa (mt., 15). Ennestään tiedetään 
hyvin, että tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsittelevät kampanjat ja ohjeistukset tavoittavat lähinnä 
ne ihmiset, joille nämä perusoikeudet ovat jo ennestään tuttuja. Myös liikunnassa ja urheilussa on 
kyettävä sellaiseen ohjaamiseen ja kasvattamiseen, jossa kaikilla lapsilla ja nuorilla on 
yhdenvertainen oikeus ja mahdollisuus – ominaisuuksistaan ja taustastaan riippumatta – osallistua 
ja kokea onnistumisia. Liikunnan ja terveystiedon opettajaopiskelijoiden, valmentajien, 
urheiluseuratoimijoiden, järjestöjen sekä muiden lasten ja nuorten kasvattajien on syytä tutustua 
liikuntalain (2015) lähtökohtiin – yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja monikulttuurisuuteen – ja 
ottaa ne vakavasti. Aiheista tarvitaan myös jatkuvaa koulutusta ja esille nostamista. Näissä 
kysymyksissä liikunta ja urheilu laahaavat pitkällä muun yhteiskunnan perässä ja nyt on aika 
havahtua, aloittaa keskustelu ja lopettaa vaikeneminen.”
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Lapsiuhritutkimus-kyselyyn perustuvasta Marja Peltolan (2016a) artikkelista käy ilmi, että 6.- ja 9.-
luokkalaiset liikunnan tai urheilun harrastajat ovat kokeneet ohjaajan tai valmentajan tekemää 
henkistä tai fyysistä väkivaltaa melko usein. Yleisimpiä olivat kokemukset ohjaajan käyttämästä 
henkisestä väkivallasta – vihaisesta huutamisesta, kiroilemisesta, nimittelystä, pilkkaamisesta –
joista kertoi useampi kuin joka viides vastaaja. Kyselyssä raportoitiin myös fyysisestä ja 
seksuaalisesta väkivallasta. Yhdenvertaisuuden kannalta on tärkeää myös huomata, että 
nimenomaan pojat raportoivat väkivaltaa huomattavasti useammin kuin tytöt. Aineistossa oli myös 
viitteitä siitä, että maahanmuuttotaustaiset nuoret kohtaavat muita enemmän väkivaltaa 
liikuntaharrastusten piirissä. (Ks. myös Peltola 2016b.)..

Liikunta on edelleen selvästi yleisin lasten ja nuorten harrastus. Ohjattu liikunnan harrastaminen on 
2010-luvulla muuttumassa yhä selvemmin pienten lasten harrastusmuodoksi, kun lopettaminen 
aikaistuu ja urheiluseuroissa on mukana nuoria yhä vähemmän. 14-vuotiaista joka viides on 
lopettanut urheiluseuraharrastuksensa ja lopettamisen ajankohta on aikaistunut etenkin tytöillä. 
(Merikivi ym. 2016.) Liikunnan ja urheilun hyvinvointia edistävästä merkityksestä ollaan varsin 
yksimielisiä, mutta muussa kasvatustoiminnassa keskeisessä asemassa olevat tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuuskysymykset ovat jääneet vähemmälle huomiolle liikunnan ja urheilun kentiltä. 
Ainoastaan urheiluseuraharrastamisen hintaan liittyvässä keskustelussa on sivuttu eriarvoisuutta ja 
eriarvoistumista (OKM 2016). Tutkimuksissa ja selvityksissä on havaittu, että urheiluharrastamisen 
korkeat kustannukset jakavat lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään niihin, joilla harrastuksiin on 
tai ei ole varaa (ks. esim. Puronaho 2014; Berg & Peltola 2015; Merikivi ym. 2016). Liikunta ja 
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urheilu koskettavat Suomessa suurta määrää ihmisiä ja toimintaan panostetaan merkittävästi julkisia 
varoja, joten yhdenvertaisuusnäkökulmaa onkin syytä laajentaa huomattavasti..

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden loukkauksissa on kyse vakavista ilmiöistä, jotka tapahtuvat 
päivittäin tuhansien ihmisten, vanhempien, valmentajien ja kasvattajien silmien edessä, mutta joista 
vaietaan tai ei haluta puhua ääneen, koska ne eivät sovi liikunnan ja urheilun ”hyvän” 
kertomukseen.

(..) Muu kuin suomalainen alkuperä rakentui viittauksina maahanmuuttajuuteen, ei-valkoisuuteen 
tai muslimiuteen sukupuolesta riippuen eri tavoin. Maahanmuuttajapojat, ja tytöt ylipäätään, nähtiin 
ajoittain ”hallitsemattomina”. Maahanmuuttajuus liittyi myös yhteiskuntaluokkaan, jolloin se 
yhdistettiin esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten perheiden toimeentuloon ja elämäntavallisiin 
eroihin. Joukkueessa, jossa oli maahanmuuttajataustaisia harrastajia, maahanmuuttajuudesta tuli 
ryhmäkategoria, joka häivytti muut yksilölliset erot. Toisin sanoen suomalaistaustaiset harrastajat 
nähtiin yksilöinä, mutta maahanmuuttajataustaista harrastajista puhuttiin ryhmänä: yhden toiminta 
yleistettiin koskemaan kaikkia.”
(Päivi Berg & Antti Kivijärvi & Marja Kokkonen & Marja Peltola & Mikko Salasuo, 2016)

3.3 Käytännön toimeenpano, palvelujen toimituksen laatu ja kestävä resursointi, (Christian 
Thibault, 2016)

Yhteenveto: 

Euroopan Komission koulutus-, nuoriso-, urheilu- ja kulttuurisihteeristön (DG EAC) 
Ruohojuuritason urheilun Korkean tason ryhmä (HLG) on antanut raportin, jossa todetaan, että 
vaikka ruohonjuuritason liikunnan ja urheilun suunnattomat edut tunnetaan ja vaikka säännöllisen 
fyysisen aktiivisuuden sosiaaliset ja terveysvaikutukset on todettu, niin mitään suuremman 
mittakaavan ja jatkuvuuden ajatuksen sisältävää konseptia ei ole kehitetty. Raportti kehottaa 
tutkimaan tarkemmin toiminnan jatkuvuutta. Tarvetta saada laaja-alainen mittaamiskelpoinen ja 
kestävä konsepti ruohonjuuritason urheiluun  Euroopassa ovat painottaneet sekä poliitikot että 
tutkimusraportit.

Saavuttaaksen ymmärryksen nykytilanteesta ja löytääkseen keinoja sen parantamiseen tämä 
tutkimus tähtäsi laadullisen ja määrällisen tiedon saamiseen kaikilta mahdollisilta asianomaisilta. 
Tutkimus toteutettiin saadaksemme yleisen mielipiteen, kerätäksemme sekä määrällistä että 
laadullista tietoa ja tehden puolirakenteellisia kyselyitä hallinnollisella, kunnallisella, yhdistys- ja 
seuratasolla. Haastattelut analysoitiin jakamalla vastaukset ryhmiin ja vähitellen rajaamalla ne 
ydinsisältöihin. Tehdäksemme tutkimuksesta ja haastatteluista mahdollisimman oikeellisia, 
toissijaisia lähteitä on otettu mukaan materiaaliin ja tieto joka toistui jokaisella kyselyn kolmella 
sektorilla on asetettu avainasemaan.
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Pääasiallisena tuloksena selvisi että haasteet ja mahdollisuudet jakautuvat kolmeen kategoriaan:
1) Rakenteet ja edustus, 2) Motivaatio ja 3) Resurssit.

Emme löytäneet mitään järjestöä tai virallista toimielintä, joka olisi erikoistunut ruohonjuuritason 
liikuntaan keinona lisätä terveyttä, hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä ja joka lisäisi 
yhteistyötä sektorin eri osien kesken. Pyrkimykset tähän ovat levällään, eivät ole järjestäytyneitä 
eivätkä tavoita riittävää osaa yhteisöstä tehdäkseen laajatahoista vaikutusta. Projektit ja melkein 
kaikki niiden hyväksi tehdyt ponnistelut järjestäytymättömyydessään sekä määrittelyn puuttessaan 
eivät pysty toimimaan pohjana pysyvien rakenteiden ja verkostojen luomiseen.

Pystymme tunnistamaan väestössä kolme eri ryhmää: 1) ne jotka jo treenaavat
säännöllisellä pohjalla, 2) ne jotka haluaisivat treenata mutta joiden motivaatio laskee esteiden, 
kuten kustannuksien, mahdollisuuksien puutteen ja urheilussa esiintyvän kiusaamisen ja rasismin tai 
huonon tarjonnan vuoksi ja 3) ne jotka eivät ole kiinnostuneita tai jopa vastustavat fyysisiä
aktiviteetteja. Näistä viimeksimainittu ryhmä on kaikkein tärkein vaikutukseltaan kansantalouteen.

Täysi tietoisuus aiheesta on puutteellista suurelta osin. Melkein kaikkiin projekteihin eteen tähän
mennessä tehdyt ponnistelut ovat enemmänkin vähentäneet kuin lisänneet motivaatiota pitkällä
aikavälillä. Sekä tutkimus että haastattelut ovat osoittaneet sekä huomattavaa keinojen puutetta että
ongelman monimutkaisuutta, jotka koskevat eri osa-alueiden asiantuntijoihin. Myös
kulut vaikuttavat merkittävästi.

Pitäisi perustaa erillisen, ruohonjuuritason liikuntaa edistävän elimen tukemaan fyysisiä 
aktiviteetteja sosiaalisten ja terveyttä edistävien agendojen pohjalta, erillään kilpaurheilulle 
omistautuvista tahoista, jotta voitaisiin keskittyä itse asiaan ja toimia yhteistyössä kaikkien 
asianomaisten sektorien kanssa. Viraston pitäisi myös määritellä ja brändätä terveyteen ja 
sosiaaliseen kanssakäymiseen tähtäävä urheilu. Projektiluonteinen rahoitusta pitää jatkaa 
voidaksemme luoda pohjaa ponnistelulle projektin hyväksi, mutta kestävän pohjan luomiseksi
organisaatiot, jotka ovat sitoutuneet ruohonjuuri -urheilun kehittämiseen tarvitsevat säännöllisen 
rahoituksen. Myös yksityisen sektorin yrityksiä pitäisi rohkaista osallistumaan.

Motivaatiota vähentävistä seikoista pitää päästä eroon ja ponnistelut kaikkein eniten motivointia
tarvitsevan ryhmän saamiseksi liikkumaan pitää rahoittaa riittävästi. Työkaluja pitää olla riittävästi 
tarpeellisella tasolla ja asiantuntevuus pitää säilyttää ja kehittää sitä eteenpäin, Sosiaalista mediaa, 
sähköisiä työkaluja ja tietokonesovelluksia pitäisi käyttää lisäämään projektin näkyvyyttä. 
Monipuolista ja innostavaa liikuntaa pitäisi tarjota joka tasolla. Vähemmistöryhmiä tulisi 
voimaannuttaa ja heidän osallistumismahdollisuutensa taata joka tasolla.

Liikunnan puutteesta syntyvät sosiaali- ja terveyssektorin kulut ovat merkittävästi suurempia kuin 
liikunnalliseen ja aktiiviseen elämäntapaan ohjaavien toimenpiteiden ja tilaisuuksien rahoittaminen.
Hyviä toimintaraportteja on jo riittävästi. Parhaat toimintatavat pitäisi analysoida, yhteiset tekijät
tunnistaa ja kehittää laatumittarit. Tulokset pitäisi brändätä laajamittaiseen käyttöön ja tehdä
tunnetuiksi virastojen ja yhteistyökonsortioiden toimesta.

12

4.0 Lähteet

Baumann W. and Cardoso C., 2016. Report to Commissioner Tibor Navracsics , 'Grassroots Sport -
Shaping Europe' Available online at: <http://ec.europa.eu/sport/library/policy_documents/hlg-
grassroots-final_en.pdf>

Christian Thibault, 2016 Käytännön toimeenpano, palvelujen toimituksen laatu ja kestäviä 
resursointti, available at HELBUS, Helsinki School of Business

ETNO´s theses, 2013, Available at: <http://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/etno-
neuvottelukunnan-teesit-nuorista-harrastaminen-ehkaisee-syrjaytymista->

Finnish Football Federation, Homegrown regulations. 2012 Available online at:
<https://www.palloliitto.fi/uutiset/suomen-palloliitto/homegrown-saannosto-kayttoon-kotimaan-
paasarjoissa>

Helsingin Sanomat, HS vertaili lasten harrastusten hintoja: Partio halvin ja ratsastus kallein, 2013. 
Available online at: <http://www.hs.fi/kuluttaja/a1374466128521>

Palloliitton päätöksiä, 2017. < http://www.sportti.com/uutinen.asp?CAT=3-1&ID=333865>

Päivi Berg & Antti Kivijärvi & Marja Kokkonen & Marja Peltola & Mikko Salasuo, 2016, 
Liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuuteen on pitkä matka, Available at: 
<http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/tiedostot/nakokulma37_berg_kivijarvi_kokkonen_pelt
ola_salasuo.pdf>

HS, 2017. Suomessa on jo lähes 70 000 syrjäytynyttä nuorta, etenkin poikien asema on heikentynyt. 
Available at: <https://www.hs.fi/talous/art-2000005421006.html>

4.1 Muut lähteet

Ei varaa työvälineisiin eikä harrastuksiin, 2016. Available online at
<http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ei-varaa-tyovalineisiin-eika-harrastuksiin-nain-
suomalainen-koyhyys-nakyy-jo-alaluokilla/5985474>

European commission, Eurobarometer: Sport and physical activity, 2014. Available online at:
<http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/docs/ebs_412_en.pdf>

YLE, Urheiluseurojen ulkopuolelle jäävat lapset 2010 luvun Syrjaytyjia, 2016. Available online at:
<http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/04/06/urheiluseurojen-ulkopuolelle-jaavat-lapset-2010-luvun-
syrjaytyjia>





13


