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Opetusministeriölle

Opetusministeriö asetti 11.2.2004 työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin laatia ehdotus pää-
ministeri Matti Vanhasen hallituksen hallitusohjelmassa tarkoitetusta sukupuolivaikutusten
arviointimenettelystä liikunnan alalla.

Työryhmän puheenjohtajaksi opetusministeriö kutsui kulttuuriasiainneuvos Raija Matti-
lan ja jäseniksi kehitysjohtaja Teemu Japissonin, yhteiskuntavastuupäällikkö Nelli Koiviston,
projektipäällikkö Hanna Onwenin, professori Vuokko Niirasen, ylitarkastaja Hannu Tolosen
sekä pedagoginen koordinaattori Timo Virolaisen. Työryhmän sihteeriksi kutsuttiin kulttuu-
riasiainneuvos Mirja Virtala.

Työryhmän tuli saada työnsä valmiiksi 31.1.2005 mennessä.
Työryhmä otti nimekseen Tasapeli. Nimenvalinnalla työryhmä haluaa korostaa sitä, että

miesten ja naisten välisen tasa-arvon lisääntyessä ei ole häviäjiä: sekä naiset että miehet voittavat.
Työryhmä on pitänyt kaikkiaan yhdeksän kokousta.
Työryhmä on kuullut asiantuntijoina neuvotteleva virkamies Timo Haukilahtea, kulttuu-

riasiainneuvos Seppo Paavolaa ja suunnittelija Ulla Silventoista. Työryhmän puheenjohtaja ja
sihteeri tutustuivat 25–26.5.2004 Tukholmassa Ruotsin tasa-arvopolitiikkaan liikunnassa.

Opetusministeriö tilasi työryhmän työtä varten Suomen Liikunta ja Urheilu ry:ltä selvi-
tyksen miesten ja naisten asemasta suomalaisessa liikuntakulttuurissa. Selvityksen tietoja on
osittain esitetty työryhmän muistiossa. Kokonaisuutena Miehet ja naiset numeroina liikun-
nassa ja urheilussa -selvitys on työryhmän muistion erillisenä liitteenä.



Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä kunnioittavasti luovuttaa työnsä opetusministeriölle.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2005
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1 Johdanto

Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen 2003–2007 hallitusohjelman mukaan tasa-arvon
edistäminen kuuluu koko hallitukselle. Hallitus laatii kansallisen toimintaohjelman tasa-ar-
von toteuttamiseksi ja toimeenpanee sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamisen koko
valtionhallinnossa. Sukupuolivaikutusten arviointimenetelmiä kehitetään ja arviointi otetaan
osaksi lainsäädännön ja valtion talousarvion valmistelua. Tasa-arvopoliittiset kysymykset ar-
vioidaan myös miesnäkökulmasta.

Valtioneuvosto teki 16. joulukuuta 2004 periaatepäätöksen tasa-arvo-ohjelmasta vuosil-
le 2004–2007. Ohjelma sisältää 98 toimenpidettä, jotka liittyvät sekä naisten että miesten ase-
man parantamiseen. Hallitus keskittyy konkreettisiin toimenpiteisiin: perhevapaalainsäädän-
nön kehittämiseen, perhevapaista aiheutuvien kustannusten tasaamiseen, naisten määrän lisää-
miseen päätöksenteossa, naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen, pitkäaikaistyöttömi-
en miesten työllistymisen tukemiseen sekä naisten ja miesten välisten palkkaerojen
pienentämiseen. Lisäksi ohjelma sisältää valtavirtaistamissuunnitelman koko valtionhallintoa
varten.

Jokainen ministeriö suunnittelee ja toimeenpanee valtavirtaistamisen omalla hallinnonalal-
laan.

Sosiaali- ja terveysministeriö on aloittanut valtavirtaistamisprojektin pilottihankkeen
vuonna 2002 ennen käytäntöjen laajentamista muihin ministeriöihin. Tarkoituksena on ol-
lut luoda malli, jota muu valtionhallinto voisi soveltaa toimintaansa. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön laatima opas sukupuolivaikutusten arvioimiseksi lainsäädäntöhankkeissa valmistui
vuonna 2004. Vuoden 2008 valtion talousarvio on tarkoitus valmistella huomioon ottaen
sukupuolivaikutusten arviointi.

Opetusministeriön vuoden 2004 tulossuunnitelman mukaan liikuntayksikkö toteuttaa
sukupuolivaikutusten arviointimenetelmien kehittämisen opetusministeriön pilottihankkee-
na.

Sukupuolten tasa-arvo on liikunnassa ollut tavoitteena jo 1990-luvun puolivälistä, jolloin
opetusministeriön asettama Piikkareilla nopeammin, korkeammalle, tasa-arvoisemmin -työ-
ryhmä esitti toimenpideohjelman tasa-arvon edistämiseksi (Opetusministeriön työryhmien
muistioita 1995:3).

Vaikka tasa-arvotyötä on liikunnan alalla tehty jo pitkään ja osittain opetusministeriön
ohjaamana, on sukupuolivaikutusten arviointi valtionhallinnon toimenpiteenä uudenlainen
lähestymistapa tasa-arvon edistämiseksi.
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2  Mitä sukupuolivaikutusten
arviointi on

Sukupuolivaikutusten arviointi on osa laajempaa tasa-arvon valtavirtaistamista. Euroopan
neuvoston asiantuntijaryhmän määritelmän mukaan valtavirtaistamisella tarkoitetaan poliit-
tisten ja hallintoprosessien uudelleen organisoimista, kehittämistä ja arviointia niin, että pyr-
kimys sukupuolten väliseen tasa-arvoon sisältyy kaikkiin poliittisiin ja hallinnollisiin toimiin
kaikilla tasoilla ja kaikissa vaiheissa niiden toimijoiden toimesta, jotka normaalisti kyseisiä
toimia harjoittavat.

Valtavirtaistamisen yksi väline on sukupuolivaikutusten arviointi eli suvaus. Sukupuoli-
vaikutuksia voidaan arvioida lakeja valmisteltaessa samoin kuin valtion talousarviota valmis-
teltaessa.

Vuonna 2004 voimaan tulleiden uusien hallituksen esityksen laatimisohjeiden mukaan
uusissa lakihankkeissa edellytetään sukupuolivaikutusten arviointia. Etukäteen pyritään selvit-
tämään lain vaikutukset naisiin/miehiin, jotta lakia sovellettaessa ei välillisesti aiheutettaisi su-
kupuolisyrjintää. Suomalainen lainsäädäntö on yleensä sukupuolineutraalia. Samalla se voi
olla jopa sukupuolisokeaa. Joskus sukupuolineutraaliltakin vaikuttavat säännökset vaikutta-
vat naisiin ja miehiin eri tavoin, eriarvoisuutta vahvistaen.

Talousarvion sukupuolivaikutusten arvioinnin lähtökohtana ovat yhtäältä budjetin mo-
mentit, joiden kautta myönnetyt varat kohdennetaan eri käyttötarkoituksiin, ja toisaalta näi-
den erien toiminnalliset tavoitteet ja vaikutukset. Talousarvion sukupuolivaikutusten arvioin-
tiprosessi voidaan karkeasti jakaa neljään osaan:

1) talousarviomomentista ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä

välittömästi johtuvat sukupuolivaikutukset (panokset);

2) määrärahalla aikaansaadut tuotokset: tulonsiirrot, palvelut jne;

3) tuotoksen käytön jakautuminen ja

4) mahdolliset laajemmat ja kerrannaisvaikutukset.

Budjetin sukupuolivaikutusten arvioinnissa on olennaista julkisten varojen käytön tarkastele-
minen siltä kannalta, miten ne kohdistuvat eri sukupuolten hyväksi. Tämä edellyttää tilasto-
tietoja palvelun tuotantorakenteesta sekä sellaisia tietoaineistoja, joiden avulla menojen koh-
dentumista voidaan arvioida.

Sosiaali- ja terveysministeriö on tilannut Valtion taloudelliselta tutkimuslaitokselta tutki-
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muksen sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa koskevan budjettilainsäädännön välittö-
mistä sukupuolivaikutuksista. Tutkimus on pilottihanke, jonka avulla sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö kehittää menetelmiä sukupuolivaikutusten arvioimiseksi. Tutkimus valmistuu touko-
kuun loppuun mennessä vuonna 2005.
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3 Liikuntakasvatus ja
liikunnanharrastus Suomessa

Suomessa liikuntaan osallistuminen on kansainvälisesti verrattuna yleistä. Kuitenkin tervey-
tensä kannalta liikkuu riittävästi vain osa väestöstä. Miesten ja naisten välillä on iän mukaan
eroja liikunnan harrastamisessa. Alle 18-vuotiaista pojat liikkuvat tyttöjä aktiivisemmin. Ai-
kuisväestöstä naiset liikkuvat miehiä aktiivisemmin. Tämä ilmenee taulukosta 1.

Taulukko 1. Liikunnan harrastaminen sukupuolen ja iän mukaan Suomessa.

Ikäryhmä Liikunnan

harrastajien           % sukupuolesta

määrä % ikä- pojat/         tytöt/

yhteensä luokasta miehet naiset

Lapset ja nuoret (3–18-vuotiaat)*

- vähintään kerran viikossa 972 000 92 % 93 % 91 %

- vähintään neljä kertaa viikossa 528 000 50 % 54 % 45 %

Aikuiset (15–64-vuotiaat)**

- vähintään kaksi kertaa viikossa 2 162 000 62 % 58 % 65 %

- vähintään neljä kertaa viikossa 1 011 000 29 % 27 % 31 %

Ikäihmiset (yli 65–vuotiaat)***

- vähintään kaksi kertaa viikossa 691 000 82 % 81 % 83 %

- vähintään neljä kertaa viikossa 520 000 64 % 66 % 62 %

* Suomen Liikunta ja Urheilu ry: Suuri kansallinen liikuntatutkimus 2001–2002

** Kansanterveyslaitos: AVTK 2003

*** Kansanterveyslaitos: EVTK 2003
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3.1 Koululiikunta

Suomessa liikuntaa opetetaan lapsille ja nuorille varhaiskasvatuksen ja koulutusjärjestelmän
piirissä. Koululiikunta koskee koko ikäluokkaa ja sen vuoksi sen määrä ja sisältö on liikun-
tataitojen ja -asenteiden oppimisen kannalta ensiarvoisen tärkeä.

Peruskoulussa liikunta opetetaan kaikille yhteisenä aineena yhteensä 18 vuosiviikkotuntia.
Sijoitettuna tasaisesti eri vuosikursseille tämä merkitsee sitä, että opetusta on vähintään kaksi
oppituntia viikossa. Keskeinen tavoite vuosiluokilla 1–4 on motoristen taitojen oppiminen
ja liikunnan leikinomaisuus. Vuosiluokilla 5–9 tavoitteena on monipuolisuus ja  liikuntahar-
rastuksen syntyminen sekä kasvu itsenäisyyteen ja yhteisöllisyyteen. Kaikille yhteisen opetuk-
sen lisäksi liikuntaa tarjotaan myös valinnaisaineena. Perusopetuksen yhteydessä voidaan jär-
jestää myös kerhotoimintaa, johon osallistuminen on oppilaalle vapaaehtoista. Liikunta on
yksi kerhotoiminnan suosituista aiheista. Vuonna 2001 aloitettiin kuusivuotiaille tarkoitettu
nykymuotoinen esiopetus. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sisältyy tavoitteena
fyysinen ja motorinen kunto ja terveys.

Vuonna 2004 alkoi ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille sekä kaikille erityisoppilaille
tarkoitettu aamu- ja iltapäivätoiminta lakisääteisenä. Toiminnassa tulee sisältönä olla mm. vi-
reyttä edistävää liikuntaa ja ulkoilua. Sisältö voi liittyä myös erilaisiin tavoitteellisiin harras-
tuksiin, kuten liikuntaan. Lukuvuonna 2004–2005 kaikkiaan 41 000 lasta osallistui iltapäi-
vätoimintaan.

Lukiossa pakollisia liikunnan kursseja on kaksi. Syventävinä opintoina liikuntaa on tar-
jottava vähintään kolme kurssia. Soveltavat kurssit ovat oppilaalle valinnaisia. Niihin voivat
kuulua myös taito- ja taideaineissa suoritettavat lukiodiplomit. Liikunnan opetuksen tavoit-
teita ovat hyvinvointi, työ- ja toimintakyky, terveyttä edistävän liikuntaharrastuksen syntymi-
nen ja yhteistoiminnallisuuden kehittyminen. Liikunnan lukiodiplomin uusissa tavoitteissa ja
arviointiperusteissa otetaan huomioon liikuntakykyisyys, liikuntatiedot, erityisosaaminen sekä
harrastuneisuus ja yhteistyötaidot.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa liikuntaa kaikille yhteisenä on yksi opintoviikko eli 38
oppituntia.

Korkeakouluissa liikunta ei yleensä sisälly kaikille yhteiseen opetukseen, mutta useimmat
yliopistot ja joissakin tapauksessa myös ammattikorkeakoulut tarjoavat opiskelijoille mahdol-
lisuuksia vapaa-ajan liikuntaan.
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3.2 Liikunnan harrastusmahdollisuudet

Taulukkoon 2 on koottu tietoja eri organisaatioiden tarjoamaan liikuntaan osallistuvista su-
kupuolen mukaan. Kaikesta toiminnasta ei määrä- ja sukupuolitietoja ole saatavissa.

Taulukko 2. Eri organisaatioiden organisoimaan liikuntaan

osallistuminen sukupuolen ja iän mukaan.

Miehet Naiset

ja pojat ja tytöt

%  %

Lapset ja nuoret (alle 18–vuotiaat)

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (2002) 51 % 49 % N = 38 776

Koulun kerhotoiminta - - -

Urheiluseuratoiminta (2001–2002) 56 % 44 % N = 427 000

Kuntien liikuntatoimi - - -

Urheiluopistot (2003) 50 % 50 % N = 66 130

Aikuiset (18 vuotta täyttäneet)

Urheiluseuratoiminta (2001–2002) 60 % 40 % N = 383 000

Kuntien liikuntatoimi/Erityisryhmät (2002) 35 % 65 % N = 39 050

Kansalais- ja työväenopistot - - -

Urheiluopistot (2003) 47 % 53 % N = 33 182

Kunnossa kaiken ikää  -ohjelma (2002)

Liikuntayritykset (2001–2002) 31 % 69 % N = 143 844

Työpaikkaliikunta (2001–2002) 26 % 74 % N = 133 000

58 % 42 % N = 205 000

Suomalainen urheiluseurajärjestelmä tarjoaa lapsille, nuorille ja aikuisille monenlaisia liikun-
nan mahdollisuuksia. Urheiluseurojen piirissä liikuntaa harrastaa noin 427 000 3–18-vuoti-
asta, näistä tyttöjä 44 % ja poikia 56 %. Noin 40 % kaikista lapsista ja nuorista harrastaa lii-
kuntaa urheiluseuroissa. Aikuisia seurojen organisoiman liikunnan piirissä on 383 000, näis-
tä naisia 40 % ja miehiä 60 %.

Vapaan sivistystyön oppilaitokset järjestävät liikuntakursseja ja -ryhmiä osana koulutus-
toimintaansa. Esimerkiksi kansalais- ja työväenopistoissa oli vuonna 2002 liikuntatunteja
201 803 eli 9 % kaikista opetustunneista. Urheiluopistoissa vapaan sivistystyön kursseille
vuonna 2003 osallistuneista oli tyttöjä ja naisia 44 %, poikia ja miehiä 56 %.

Urheiluseurat ja muut yhdistykset järjestävät koululaisille iltapäivätoimintaa. Vuonna
2002 opetusministeriön rahoittamaan liikuntapainotteiseen iltapäivätoimintaan osallistuneista
peruskoulun 1–6 luokkien oppilaista oli poikia 51 % ja tyttöjä 49 %.

Opetusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteisesti rahoittamassa Kunnossa
kaiken ikää -ohjelman projekteissa vuonna 2002  liikkuneista 35–64 -vuotiaista oli naisia
69 % ja miehiä 31 %.

 Myös kuntien liikuntatoimi voi järjestää ohjattua liikuntaa kuntalaisille. Useimmiten lii-
kuntaa järjestetään vammaisille, pitkäaikaissairaille ja muille erityisryhmille, jonkin verran
myös koululaisille ja muulle väestölle.
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Liikuntapalveluja tarjoavat myös yksityiset yritykset. Niiden tarjoamien palveluiden käyt-
täjistä vuosina 2001–2002 oli 74 % naisia. Työpaikkaliikuntaan osallistuvista naisten osuus
oli 42 %.

Varsinkin aikuiset harrastavat liikuntaa mielellään omatoimisesti. Liikuntapaikat - esimer-
kiksi kuntosalit, uimahallit, pururadat - sekä erilaiset kevyen liikenteen väylät ja  suomalainen
luonto tarjoavat mahdollisuudet omatoimiseen liikuntaan yksin tai yhdessä läheisten kanssa.
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4  Liikuntaan vaikuttava
lainsäädäntö

Liikunnan alalla on vain vähän toimintaa säätelevää erityislainsäädäntöä.
Tärkeimpiä ovat liikuntalaki (1054/18.12.1998) ja liikunta-asetus (1055/18.12.1998),

joissa määritellään liikuntapolitiikan yleiset tavoitteet sekä säädetään siitä, miten julkinen hal-
linto edistää ja rahoittaa liikuntaa Suomessa. Liikuntalain 1 §:ssä on märitelty lain tavoitteet.
Pykälän 2 momentti sisältää myös tavoitteen sukupuolten tasa-arvon edistämisestä:

Tämän lain tavoitteena on edistää liikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää

kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten

kasvua ja kehitystä liikunnan avulla.

Lisäksi lain tavoitteena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevuutta

sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

Liikuntalain nojalla opetusministeriö myöntää valtionavustuksia valtakunnallisille ja alueelli-
sille liikuntajärjestöille, liikuntapaikkarakentamiseen ja liikuntatieteelliseen toimintaan sekä
valtionosuuksia kuntien liikuntatoimintaan. Liikuntalain tasa-arvotavoite koskee periaattees-
sa kaikkea liikuntalain nojalla rahoitettavaa toimintaa. Liikuntalain lisäksi myös laissa opetus-
ja kulttuuritoimen rahoituksesta (21.8.1998/631) on muun ohella eräitä säännöksiä kuntien
liikuntatoimen valtionosuuksista ja liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksista. Valtion-
avustuslaissa (27.7.2001/688) on tarkempia määräyksiä harkinnanvaraisten valtionavustusten
myöntämisestä ja valtionavustusten käyttöä koskevista tiliselvityksistä.

Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/638) määrittää urheiluopistojen vapaan sivistystyön
opetuksen ja valtionrahoituksen periaatteet. Sen nojalla opetusministeriö myöntää valtion-
osuuksia liikunnan koulutuskeskusten vapaan sivistystyön koulutukseen sekä avustuksia ra-
kentamiseen ja kehittämishankkeisiin. Muu koulutuslainsäädäntö säätelee muun ohella kou-
luliikunnan sekä ammatillisen koulutuksen ja korkeakouluopetuksen järjestämistä liikunnan
alalla. Lakeihin ei sisälly erityisiä määräyksiä sukupuolten asemasta tai sukupuolten tasa-arvos-
ta.

Liikuntalain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain nojalla myönnettäviä valtionosuuk-
sia ja -avustuksia tarkastellaan luvussa 5.
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Liikuntaa koskevan erityislainsäädännön lisäksi muu lainsäädäntö vaikuttaa monin tavoin
liikuntaan ja urheiluun ja sen hallintoon eri tasoilla.

Kuntien liikuntatoiminnan kannalta tärkeätä on kuntalain (17.3.1995/365) 1 §:n mukai-
nen velvoite pitää huolta kuntalaisten hyvinvoinnista. Kuntalain 27 § korostaa valtuuston vas-
tuuta siitä, että kuntalaisilla on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan ja itse-
ään koskeviin asioihin. Osallistumisen edellytyksiin sisältyy mahdollisuus riittävän tiedon saa-
miseen liikuntaa koskevista asioista, päätöksistä ja vireillä olevista suunnitelmista.

Kansalaisnäkökulmasta tärkeä on myös perustuslaki (11.6.1999/731), jonka 14 §:n mu-
kaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen
toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Perustuslaissa on myös
määritelty kansalaisten perusoikeudet. Liikunta kuuluu sivistyksellisiin perusoikeuksiin ja jul-
kisen vallan tehtävänä on luoda sille edellytyksiä.

Esimerkkejä liikuntaan vaikuttavasta muiden alojen lainsäädännöstä ovat myös vero-,
työ-, sosiaaliturva- ja rakentamislainsäädäntö, kilpailuoikeus jne.

Naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistäminen on perustuslakiin kirjattu yhteiskunnal-
linen tehtävä. Laissa miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta (609/8.8.1986) tavoitteena on es-
tää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tar-
koituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Viranomaisten velvollisuutena on
edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa
vastaavissa toimielimissä sekä vastaavissa kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Viranomais-
ten ja oppilaitosten sekä muiden koulutusta ja opetusta järjestävien yhteisöjen on huolehdit-
tava siitä, että naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen ke-
hitykseen sekä että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tämän lain tarkoituksen toteu-
tumista. Työnantajien tulee työelämässä edistää sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja
suunnitelmallisesti. Syksyllä 2004 hallitus antoi eduskunnalle esityksen laiksi miesten ja nais-
ten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (HE 195/2004 ). Tarkoituksena on mm.
panna täytäntöön Euroopan unionin ns tasa-arvodirektiivi, täsmentää työpaikan tasa-arvo-
suunnittelua koskevia säännöksiä, määritellä seksuaalinen häirintä ja häirintä sukupuolen pe-
rusteella kielletyksi syrjinnäksi sekä tarkentaa säännöksiä viranomaisille asetetusta yleisestä tasa-
arvon edistämisvelvollisuudesta. Lakiesityksen 4 §:n mukaan viranomaisten tulee kaikessa toi-
minnassaan edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti
sekä luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja
miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Erityisesti tulee
muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista. Naisten ja miesten välisen
tasa-arvon edistäminen tulee ottaa huomioon 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla palve-
lujen saatavuudessa ja tarjonnassa.

Vuonna 2004 tuli voimaan yhdenvertaisuuslaki (20.1.2004/21), jonka tarkoituksena on
edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutuminen sekä kieltää syrjintä iän, etnisen tai kansal-
lisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan,
vammaisuuden, sukupuolisen suuntautuneisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perus-
teella. Lailla ei kumottu muihin lakeihin sisältyviä syrjintää koskevia säännöksiä, joten esimer-
kiksi sukupuoleen liittyvä syrjintä ratkeaa edelleen tasa-arvolain perusteella.

Naisten ja miesten tasa-arvoinen kohtelu on yksi Euroopan unionin sosiaalipolitiikan kul-
makivistä. Sukupuolten välinen tasa-arvo todetaan yhteisön tavoitteeksi perustamissopimuk-
sen 2 artiklassa, minkä lisäksi sopimuksen 3 artiklaan on kirjattu valtavirtaistamisperiaate.
Amsterdamin sopimukseen kirjattiin periaate, jonka mukaan miehille ja naisille tulee maksaa
sama palkka paitsi samasta myös samanarvoisesta työstä. Sopimuksen yleisessä osassa määrä-
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tään, että sukupuolten välinen tasa-arvo tulee horisontaalisena periaatteena ottaa huomioon
kaikessa yhteisön toiminnassa. Yhteisöllä on kuusi tasa-arvodirektiiviä, joiden tarkoituksena
on toteuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo työelämässä ja siihen liittyvässä sosiaaliturvassa.
Asiasta on myös EY-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä.
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5Valtion liikuntabudjetti  ja
valtionapumenettely
tehtäväaloittain

5.1  Valtion liikuntabudjetti

Budjettivalmistelussa korostetaan nykyisin aiempaa voimakkaammin valtion toimenpiteiden
vaikuttavuutta. Talousarviossa tulee esittää toiminnan tulostavoitteet. Toimenpiteiden vaikut-
tavuutta edellytetään seurattavaksi laadullisesti tai määrällisesti esimerkiksi indikaattorien avul-
la.

Valtion vuoden 2005 talousarviossa liikuntatoimen tavoitteeksi on asetettu edistää väes-
tön hyvinvointia ja tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia luomalla edellytyksiä koko elä-
mänkulun jatkuvalle liikunta-aktiivisuudelle ja sitä tukevalle kansalaistoiminnalle. Sukupuol-
ten tasa-arvonäkökulmasta on tärkeää tavoite, jonka mukaan liikunta-aktiivisuuden määrää ja
laatua sekä osallistumista vapaaehtoistoimintaan seurataan sukupuolen mukaan eri ikä- ja vä-
estöryhmissä.
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Valtion vuoden 2005 talousarviossa on urheilun ja liikuntakasvatustyön edistämiseen
osoitettu kaikkiaan 91 397 000 euroa seuraavasti:

Taulukko 3. Valtion liikuntabudjetti 2005.

Euroa

Kuntien liikuntatoimi 15 435 000

Liikuntajärjestöt 29 824 000

Lasten ja nuorten liikuntaohjelma 3 050 000

Urheilijoiden apurahat ja valmentajien tuki 762 000

Urheilijoiden tunnustuspalkinnot 185 000

Liikuntapaikkarakentaminen 14 700 000

Liikunnan koulutuskeskukset 16 418 000

Kansainvälinen yhteistyö 750 000

Liikunnan koulutus, tutkimus ja tiedonvälitys 6 400 000

Liikunnan terveysohjelma 1 600 000

Valtion liikuntaneuvosto 300 000

Läänien liikuntatoimi 350 000

Opetusministeriön käytettäväksi   1 325 000

Yhteensä   91 397 000

Suurimmat määrärahat on osoitettu kuntien liikuntatoimintaan, valtakunnallisten ja alueel-
listen liikuntajärjestöjen toimintaan, liikunnan koulutuskeskusten vapaan sivistystyön koulu-
tukseen ja opistorakentamiseen, liikuntapaikkarakentamiseen sekä liikuntatieteelliseen toimin-
taan. Näihin osoitettava valtionrahoitus kattaa noin 90 % valtion liikuntabudjetista. Lisäksi
valtion talousarviossa on pienempiä määrärahoja esimerkiksi huippu-urheilun, lasten ja nuor-
ten liikunnan sekä terveyttä edistävän liikunnan edistämiseen.

5.2 Kuntien liikuntatoimi

Liikuntalain 2 §:n 3 momentin mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikun-
nalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tuke-
malla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huo-
mioon myös erityisryhmät.

Liikuntalain 5 §:n mukaan kunnille myönnetään valtionosuutta liikuntatoiminnan käyt-
tökustannuksiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain nojalla. Valtionosuus
tulee käyttää liikuntalain 2 §:n 3 momentin mukaiseen toimintaan.

Kuntien liikuntatoimen valtionosuudet ovat osa laskennallista kuntien valtionosuusjärjes-
telmää, josta on säädetty opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa. Liikuntatoimen valtion-
osuudet perustuvat kunnan asukaslukuun. Vuosittain valtion talousarviossa vahvistetaan asu-
kasta kohden valtionosuuden perusteena käytettävä yksikköhinta. Valtionosuus on 35 % val-
tionosuuden perusteesta, joka määräytyy asukasluvun ja yksikköhinnan tulona. Vuonna 2004
asukaskohtainen yksikköhinta on 10,80 euroa. Valtion liikuntabudjetista myönnettävät val-
tionosuudet kuntien liikuntatoimeen olivat vuonna 2004 yhteensä noin 15 363 000 euroa.
Tämä on keskimäärin noin 4 % kuntien liikuntatoimen käyttökustannuksista.

Valtionosuusjärjestelmään ei liity minkäänlaista sisällöllistä ohjausta. Liikuntalaissa on sää-



22

detty kuntien tehtävistä yleisellä tasolla, mutta palvelujen tasosta päättäminen kuuluu kunnal-
lisen itsehallinnon piiriin. Valtionosuuksien lisäksi kunnille voidaan myöntää harkinnanvarai-
sia valtionavustuksia. Tällöin on haluttaessa mahdollisuus ohjata kehitystä toivottuun suun-
taan. Harkinnanvaraisia avustuksia on kunnille myönnetty esimerkiksi erityisliikunnan orga-
nisoimiseksi.

Kunnat tukevat urheiluseuroja myöntämällä avustuksia toimintaan yleisesti tai esimerkiksi
koulutukseen tai luovuttamalla liikuntatiloja urheiluseurojen käyttöön maksuttomasti tai
subventoiduin hinnoin. Kuntien käytännöt vaihtelevat tässä huomattavasti. Kunnat järjestä-
vät kuntalaisille myös ohjattua liikuntaa ja tarjoavat mahdollisuuksia omatoimiseen liikun-
taan liikuntapaikkoja hyväksi käyttäen. Heikentyneestä kuntataloudesta johtuen palvelujen
hintoja on viime vuosina monissa kunnissa korotettu ja seura-avustuksia vähennetty.

Taulukossa 4 on tiedot kuntien liikuntatoiminnan käyttömenoista vuonna 2002.

Taulukko 4. Kuntien liikuntatoimen käyttömenot vuonna 2002.

% Euroa

Henkilöstömenot 35 % 129 368

Vuokrat 28 % 103 436

Ostopalvelut 16 %  57 555

Avustukset 11 % 39 509

Materiaalikustannukset 9 % 34 091

Muut käyttökustannukset 1% 4 348

Yhteensä 100 % 368 307

5.3  Liikuntajärjestöt

Vuonna 2004 Suomessa oli 112 valtakunnallista ja 15 alueellista valtionapua saavaa liikunta-
järjestöä. Valtakunnallisista liikuntajärjestöistä on lajiliittoja 70, erityisryhmien liikuntajärjes-
töjä 13, koululais- ja opiskelijaliikuntajärjestöjä neljä sekä muita liikuntajärjestöjä 25. Paikal-
listasolla toimii noin 7 800 urheiluseuraa.

Vuonna 2004 liikuntajärjestöjen toiminta-avustuksiin ja kehittämisavustuksiin oli valtion
talousarviossa kaikkiaan 27 464 000 euroa seuraavasti.

Taulukko 5. Valtionavustukset liikuntajärjestöjen toiminta-avustuksiin ja

kehittämisavustuksiin vuonna 2004.

Euroa

Suomen Liikunta ja Urheilu ry 1 345 000

Suomen Olympiayhdistys ry 2 758 000

Muut liikuntajärjestöt 22 861 000

Liikuntajärjestöjen kehittämisavustukset 500 000

Yhteensä 27 464 000

Valtakunnallisten ja alueellisten liikuntajärjestöjen toiminta-avustusten myöntämisestä sääde-
tään liikuntalailla ja liikunta-asetuksella. Liikuntalain 7 §:n mukaan valtionavustuksen mää-
rää harkittaessa otetaan huomioon, miten järjestö toimii liikuntalain tavoitteiden toteuttami-
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seksi. Hakijoiden keskinäisessä vertailussa otetaan huomioon järjestön toiminnan laatu ja laa-
juus. Lisäksi otetaan huomioon toiminnan yhteiskunnallinen merkitys. Opetusministeriö on
yhdessä liikuntajärjestöjen kanssa kehittänyt ns. tulosperusteisen arviointijärjestelmän osaksi
valtionavustusten myöntämisprosessia (tarkemmin kohdassa 6.2). Valtion liikuntaneuvosto
antaa opetusministeriölle lausunnon järjestöavustusten jaosta.

Liikuntajärjestöille myönnetään vuosittain avustuksia myös kehittämistoimintaan.
Järjestöt voivat saada avustuksia myös osallistumiseksi kansainvälisiin arvokilpailuihin sekä

Suomessa järjestettävien arvokilpailujen järjestämiseen ja tappiontakuihin.
Lisäksi kansainvälisen toiminnan määrärahasta voidaan myöntää avustuksia järjestöjen

kansainväliseen toimintaan.
Valtakunnallisten liikuntajärjestöjen tehtävänä on mm. tukea paikallisten liikunta- ja ur-

heiluseurojen toimintaa koulutus-, valmennus- ja kilpailujärjestelmiä kehittämällä, edistää la-
jien harrastusmahdollisuuksia Suomessa sekä vastata lajien kansallisesta ja kansainvälisestä kil-
pailutoiminnasta. Alueellisten liikuntajärjestöjen tehtävänä on lasten ja nuorten liikunnan, ai-
kuisten terveyttä edistävän liikunnan sekä seuratyön kehittäminen omalla alueellaan.

Yleisperiaatteena opetusministeriön ja kuntien välisessä työnjaossa on, että opetusminis-
teriö avustaa valtakunnallisia ja alueellisia liikuntajärjestöjä ja kunnat paikallisia urheiluseuro-
ja. Poikkeuksena tästä ovat mm. opetusministeriön myöntämät matka-avustukset seurajouk-
kueiden osallistumiseksi Euroopan cup -kilpailuihin.

Vuonna 2003 liikuntajärjestöjen menot olivat yhteensä 94 913 618 euroa seuraavasti:

Taulukko 6. Liikuntajärjestöjen menot tuloslaskelmien mukaan vuonna 2003.

Euroa

Lasten ja nuorten liikunta 22 846 875

Aikuisliikunta 12 576 533

Kilpa- ja huippu-urheilu 23 698 312

Järjestötoiminta 35 791 898

Yhteensä 94 913 618

5.4  Huippu-urheilu

Kilpa- ja huippu-urheilun tukeminen on osa valtakunnallisten liikuntajärjestöjen tulosperus-
teista avustamista. Lajiliitoille osoitetusta valtionavustuksesta 25 % määräytyy laskennallisesti
kilpa- ja huippu-urheilukriteerien perusteella. Valtionavustuksesta 50 % määräytyy laskennal-
lisesti lasten ja nuorten liikunnan tulosten perusteella ja 25 % aikuisliikunnan tulosten perus-
teella.

Viisi vammaisurheilujärjestöä toteuttaa Suomessa kilpa- ja huippu-urheilua. Tämän lisäksi
eräät lajiliitot vastaavat myös lajinsa vammaisurheilusta. Vammaisurheilujärjestöjen noin mil-
joonan euron valtionavustuksesta kilpa- ja huippu-urheilun ohjeellinen tulospainotus on
1/3. Järjestöjen panostus lajien huippu-urheilutoimintaan on kuitenkin viimeisten vuosien ai-
kana vähentynyt.

Liikuntajärjestöille myönnettyjen toiminta-avustusten lisäksi opetusministeriö tuki vuon-
na 2004 kohdennetusti huippu-urheilua yhteensä 6 683 600 eurolla.

Opetusministeriö myöntää Suomen Olympiakomitealle vuosittain valtionavustusta, jon-
ka suuruus vuonna 2004 oli 2 758 000 euroa. Komitea myönsi edelleen lajiliitoille valmen-
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nuksen tehostamistukina noin 2 240 000 euroa. Suomen Paralympiakomitean valtionavus-
tus vuonna 2004 oli 383 300 euroa. Tästä avustuksesta Paralympiakomitea myönsi edelleen
lajeille valmennuksen tehostamistukia 165 000 euroa. Lisäksi Ateenan 2004 paralympiajouk-
kueen 180 000 euron kokonaisbudjetista opetusministeriön myöntämän erillisavustuksen
osuus oli 105 000 euroa.

Pienempien joukkuelajien EM- tai MM-kisamatkoihin sekä eurocupmatkojen matkalip-
pukustannuksiin ja Suomessa järjestettäviin urheilun arvokisojen tappiontakuisiin valtion ta-
lousarviossa on varattu oma määräraha. Vuonna 2004 määräraha oli 555 000 euroa. Vuosit-
tain noin 80–90 joukkuetta saa matka-avustusta. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus
KIHU:n valtionavustuksen määrä vuonna 2004 oli 770 300 euroa. Antidopingtoiminnan
valtionavustus oli 1 204 000 euroa vuonna 2004.

Taulukko 7. Huippu-urheilun erillisavustukset vuonna 2004.

Euroa

Suomen Olympiakomitea ry 2 758 000

Suomen Paralympiakomitea ry 383 300

Osallistuminen Ateenan paralympiakisoihin 105 000

Arvokilpailumatkat, Euro-cup-kilpailumatkat ja tappiontakuut 555 000

Urheilijoiden apurahat ja valmentajien tuki 622 000

Urheilijoiden tunnustuspalkinnot 185 000

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö (opiskeluapurahat) 101 000

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU 770 300

Antidopingtoiminta 1 204 000

Yhteensä 6 683 600

5.5  Liikuntapaikkarakentaminen

Liikuntalain 8 §:ssä säädetään liikuntapaikkojen perustamishankkeiden valtionavustuksista.
Avustuksia myönnetään erityisesti laajojen käyttäjäryhmien tarpeita palveleviin liikuntapaik-
koihin. Avustusta myönnetään ensisijaisesti kunnalle tai kuntayhtymälle sekä kunnan tai kun-
tayhtymän määräämisvallassa olevalle yhteisölle. Avustusta voidaan myöntää myös muille yh-
teisöille. Perustamishankkeiden avustamiseen  sovelletaan liikuntalain lisäksi myös opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia.

Vuonna 2004 liikuntapaikkarakentamiseen oli valtion talousarviossa yhteensä 18 571 000
euroa seuraavasti:

Taulukko 8. Valtionavustukset liikuntapaikkarakentamiseen vuonna 2004.

Euroa

Liikuntapaikkarakentamisen perustamishankkeet/Opetusministeriö 8 901 000

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 670 000

Liikuntapaikkarakentamisen perustamishankkeet/Lääninhallitukset 4 800 000

Helsingin Olympiastadionin kattaminen 4 200 000

Yhteensä 18 571 000
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Liikuntapaikkarakentamisen avustamista varten opetusministeriö vahvistaa vuosittain  opetus-
ja kulttuuritoimen rahoituslain nojalla neljä seuraavaa vuotta kattavan rahoitussuunnitelman,
joka toimii pohjana vuotuisille avustuspäätöksille. Avustettavan hankkeen alaraja on 15 000
euroa. Lääninhallitukset myöntävät valtionavustuksia pieniin ja opetusministeriö suuriin ra-
kennushankkeisiin. Vuonna 2004 lääninhallitusten rahoittamien hankkeiden kustannusten
yläraja oli 700 000 euroa.

Myöntäessään avustuksia liikuntapaikkarakentamiseen ministeriö pyytää hankkeesta asi-
anomaisen lääninhallituksen ja Valtion liikuntaneuvoston (VLN) lausunnon. VLN on ope-
tusministeriön asiantuntijaelin liikuntapoliittisissa kysymyksissä. Vuonna 2001 laatimassaan
Liikuntapaikkarakentamisen suunta -asiakirjassa VLN on määritellyt liikuntapaikkarakenta-
misen lähivuosien painopisteet ja avustusperiaatteet. Tätä asiakirjaa valtion liikuntaneuvosto
käyttää pohjana antaessaan opetusministeriölle lausuntoja avustamissuunnitelmista. Asiakirja
tarkistetaan hallituskausittain.

Rakentamisavustusten lisäksi opetusministeriö myöntää avustuksia liikuntapaikkaraken-
tamisen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, jotka voivat koskea esimerkiksi rakennustekni-
siä kysymyksiä tai liikuntapaikkojen toiminnallisuutta tai käyttöpolitiikkaa. Selosteet tär-
keimmistä hankkeista julkaistaan opetusministeriön julkaisusarjassa suunnittelijoiden ym.
käyttöön.

Liikuntapaikkarakentaminen on Suomessa suurelta osin kunnallista rakentamista, sillä
Suomen noin 30 000 liikuntapaikasta 2/3 on kuntien omistamia. Yleisimpiä liikuntapaikkoja
ovat liikuntahallit ja -salit, urheilukentät, jalkapallokentät sekä pienkentät ja muut lähiliikun-
tapaikat. Varsinaisten liikuntapaikkojen lisäksi käytettyjä ovat myös erilaiset kevyen liikenteen
väylät.

Liikuntapaikkojen avustuspolitiikassaan opetusministeriö priorisoi laajoja käyttäjäryhmiä
palvelevien liikuntapaikkojen avustamista. Eniten on myönnetty rahoitusta uimahalleihin ja
liikuntasaleihin. Uimahallit ovat koko väestön suosimia liikuntapaikkoja. Liikuntasalit, jot-
ka usein sijaitsevat koulujen yhteydessä, palvelevat sekä koululaisia että kunnan muita asuk-
kaita. Avustuksia on myönnetty myös jäähallien, erityyppisten ulkokenttien sekä  asuinaluei-
den pienkenttien ja muiden lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen.

5.6  Urheiluopistot

Suomessa on 11 valtakunnallista ja kolme alueellista liikunnan koulutuskeskusta, jotka saa-
vat vapaan sivistystyön koulutukseen valtionosuutta vapaasta sivistystyöstä annetun lain no-
jalla. Lisäksi ne voivat saada harkinnanvaraisia avustuksia rakentamiseen sekä kokeilu- ja ke-
hittämishankkeisiin. Ammatilliseen peruskoulutukseen urheiluopistot saavat valtionosuutta
ammatillisesta koulutuksesta ja ammatilliseen lisäkoulutukseen ammatillisesta aikuiskoulu-
tuksesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain nojalla. Vain urheiluopis-
tojen vapaan sivistystyön valtionosuudet ja -avustukset rahoitetaan valtion liikuntabudjetista,
ammatillinen koulutus saa rahoituksensa opetustoimen budjetista.
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Vuonna 2004 urheiluopistojen vapaan sivistystyön toimintaan oli valtion talousarviossa
yhteensä 15 519 000 euroa seuraavasti:

Taulukko 9. Valtionosuudet ja -avustukset liikunnan koulutuskeskuksille (vapaa sivistystyö)

vuonna 2004.

Euroa

Valtionosuudet käyttökustannuksiin

  Alueelliset liikunnan koulutuskeskukset 491 000

  Valtakunnalliset liikunnan koulutuskeskukset 12 267 000

Kehittämisavustukset 400 000

Rakentamisavustukset 2 361 000

Yhteensä    15 519 000

Urheiluopistojen valtionosuusjärjestelmä on laskennallinen järjestelmä. Valtion talousarvios-
sa olevan enimmäismäärän rajoissa opetusministeriö määrää kullekin oppilaitokselle valtion-
osuuteen oikeuttavan suoritemäärän sekä suoritteille yksikköhinnan. Valtionosuuteen oikeut-
tavien suoritteiden jako opistojen kesken määräytyy pitkälti toteutuneiden suoritteiden suh-
teessa. Vuotuinen valtionosuuden peruste lasketaan kertomalla kullekin opistolle vahvistetulla
suoritteiden määrällä suoritetta kohden määrätty yksikköhinta. Valtionosuusprosentti on 65.

Vuonna 2003 opiskelijavuorokausimäärän vahvistamisessa otettiin käyttöön aiempaa oh-
jaavammat periaatteet. Opistojen välisen suoritteiden jaon pohjana ovat ns. painotetut vuo-
rokaudet: toteutuneita vuorokausia painotetaan toisaalta sisältökertoimilla, toisaalta opistojen
suuruuskertoimilla. Tavoitteena on ottaa huomioon järjestetyn koulutuksen laajuuden lisäk-
si myös sisältö palkitsemalla liikuntapoliittisesti erityisen arvokkaan koulutuksen järjestämistä
korkeammin kertoimin. Korkeimpia kertoimia saavat lasten ja nuorten liikunta, vammaisur-
heilu sekä kansalaistoiminta, alempia aikuisliikunta ja huippu-urheilu. Eräänlaisen tasoitusjär-
jestelmän avulla otetaan huomioon opistojen erilaiset edellytykset.

Vuosittain opistoille myönnetään myös kehittämisavustuksia. Opetusministeriö määrit-
telee vuosittain painopistealueet, joille kehittämishankkeiden toivotaan sijoittuvan.

5.7  Liikuntatieteellinen tutkimus

Valtion liikuntabudjetista myönnetään liikuntalain 9 §:n nojalla avustuksia sekä liikuntatie-
teellisten yhteisöjen toimintaan että liikuntatieteellisiin tutkimushankkeisiin. Valtionavustusta
saavia liikuntatieteellisiä yhteisöjä on kahdeksan, näistä kuusi on liikuntalääketieteen keskuk-
sia.

Vuonna 2004 liikuntatieteelliseen toimintaan osoitettiin yhteensä 3 920 000 euroa seu-
raavasti:

Taulukko 10. Valtionavustukset liikuntatieteelliseen toimintaan vuonna 2004.

Euroa

Liikuntatieteelliset yhteisöt 2 336 000

Liikuntatieteelliset tutkimusprojektit 1 596 000

Yhteensä      3 920 000
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Valtion liikuntaneuvostossa on liikuntatieteellinen jaosto, joka toimii opetusministeriön asian-
tuntijaelimenä liikuntatieteellisten yhteisöjen ja tutkimushankkeiden avustuspäätösten valmis-
telussa ja yleisemminkin liikuntatieteellisissä kysymyksissä. Tutkimustoiminnan osalta jaoston
tiedepoliittiseksi instrumentiksi on vakiintunut viisivuotiskaudeksi laadittava suunnitelma-
asiakirja, jossa määritellään opetusministeriön rahoittaman liikuntatieteellisen tutkimuksen
painopisteet ja avustusperiaatteet. Viimeisin on vuonna 2000 laadittu Liikuntatutkimuksen
suunta vuoteen 2005 -asiakirja. Uusi suunnitelma vuoteen 2010 valmistuu keväällä 2005.

Ohjausvälineenä sekä liikuntatieteellisten yhteisöjen että tutkimuksen osalta ovat myös
arvioinnit.

5.8  Lasten ja nuorten liikuntaohjelma

Lasten ja nuorten liikunnan rahoitus sisältyy suurelta osin liikuntajärjestöjen toiminta-avus-
tuksiin. Valtion talousarviossa on lisäksi erillismääräraha lasten ja nuorten liikuntaohjelmaan.
Lasten ja nuorten liikuntaohjelma aloitettiin vuonna 1999 ja siihen sisältyy sekä urheiluseuro-
jen lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen että koululaisten iltapäivätoiminnan (Liikkuva
iltapäivä) järjestäminen. Vuonna 2004 opetusministeriön budjetissa oli tarkoituksiin rahoitus-
ta yhteensä 2 700 000 euroa, joka jakautui seuraavasti:

Taulukko 11. Valtionavustukset lasten ja nuorten liikuntaohjelmille vuonna 2004.

Euroa

Lääninhallitukset (iltapäivätoiminta) 570 000

Liikunnan aluejärjestöt (aluekehitys) 320 000

Nuori Suomi ry (iltapäivätoiminnan kehittäminen ja seuratoiminta) 1 460 000

LIKES-tutkimuskeskus (seuranta-, arviointi- ja selvitystoiminta) 130 000

Muut avustuksen saajat 220 000

Yhteensä 2 700 000

Lääninhallitukset myöntävät kehittämisavustuksia liikunnalliseen iltapäivätoimintaan omal-
la alueellaan. Koululaisten iltapäivätoiminta suuntautuu vuodesta 2004 lähtien kolmasluok-
kalaisille ja sitä vanhemmille peruskoulun oppilaille. Nuori Suomi ry vastaa sekä iltapäivätoi-
minnan että seuratoiminnan kehittämisestä. LIKES-tutkimuskeskuksen lasten ja nuorten elä-
mäntavan tutkimusyksikkö puolestaan vastaa toiminnan seurannasta ja arvioinnista.
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5.9  Liikunnan terveysohjelma

Liikunnan terveysohjelmaan sisältyy yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa toteutetta-
va Kunnossa kaiken ikää -ohjelman sekä Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunnan ke-
hityshankkeiden rahoitus. Vuonna 2004 opetusministeriön budjetista käytettiin näihin tarkoi-
tuksiin yhteensä 1 179 000 euroa, joka jakautui seuraavasti:

Taulukko 12. Valtionavustukset liikunnan terveysohjelmaan vuonna 2004.

Euroa

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma 930 000

Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunnan hankkeet 249 000

Yhteensä 1 179 000

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma aloitettiin vuonna 1995 tavoitteena lisätä 40 vuotta täyttä-
neen työikäisen väestön liikuntaa. Vuonna 2000 hanketta jatkettiin vuoteen 2005 ja kohde-
ryhmäksi otettiin työikäisten lisäksi myös ikääntyneet. Liikunnan ja kansanterveyden edistä-
missäätiö LIKES vastaa ohjelmasta käytännössä. Ohjelmassa myönnetään hanketukea paikal-
lisille liikuntaprojekteille sekä järjestetään erilaisia tapahtumia. Lisäksi viestinnän ja tiedotuk-
sen keinoin edistetään omatoimista liikuntaa.
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6Tähänastiset toimenpiteet
sukupuolten välisen tasa-arvon
edistämiseksi liikunta-alalla

Sukupuolten välinen tasa-arvo on liikunnassa ollut tavoitteena jo 1990-luvun puolesta välis-
tä, jolloin opetusministeriön Piikkareilla nopeammin, korkeammalle, tasa-arvoisemmin -työ-
ryhmä esitti toimenpideohjelman tasa-arvon edistämiseksi (Opetusministeriön työryhmien
muistioita 1995:3).

Seuraavassa tarkastellaan sitä, millä tavalla sukupuolten tasa-arvoa on viime vuosina pyrit-
ty edistämään liikunnan eri tehtäväaloilla.

6.1  Kuntien liikuntatoimi

Opetusministeriöllä ei ole ollut kuntiin suuntautuvaa erityistä ohjausta sukupuolten väliseen
tasa-arvoon liittyvissä asioissa. Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta on vaikuttanut lau-
takuntien ja muiden toimielinten kokoonpanoon naisten määriä lisäävästi.

Eräissä kunnissa on pyritty sukupuolten tasa-arvon huomioon ottamiseen osana tavan-
omaista päätöksentekoa tai erillisten ohjelmien avulla.

Esimerkiksi Kauniaisissa on vuoden 2004 talousarvion ja vuosien 2004–2005 taloussuun-
nitelman laatimisohjeissa otettu huomioon tasa-arvotavoite. Ohjeiden mukaan huomiota on
kiinnitettävä miesten ja naisten tasa-arvoon kuntalaisille järjestetyissä palveluissa. Lautakuntien
on talousarviota käsitellessään otettava kantaa tasa-arvon toteutumiseen toimialallaan ja val-
misteltava niitä käytännön toimenpiteitä, joilla vaikutetaan tasa-arvon edistämiseen. Myös
kaupungin konserniyhtiöön kuuluvien yhtiöiden ja kuntayhtymämuotoisten palveluntuotta-
jien tavoitteet on asetettava siten, että ne tukevat asianomaisen toimialan tavoitteiden toteu-
tumista.

Helsingin kaupungin liikuntavirasto on kaupunginhallituksen toimeksiannosta vuonna
2000 laatinut vuosia 2001–2004 koskevan tasa-arvosuunnitelman, jossa on sekä toiminnal-
linen että henkilöstöpoliittinen osa. Suunnitelmassa on selvitetty helsinkiläisten liikunnan har-
rastusta sekä kaupungin liikuntapalveluiden kohdistumista sukupuolen mukaan. Liikuntaseu-
roissa liikkuu helsinkiläisistä aikuisista 15 %, miehistä 20 % ja naisista 10 % eli miehet kak-
si kertaa enemmän kuin naiset. Naiset puolestaan käyttävät kaksi kertaa miehiä enemmän
yksityisten yrittäjien palveluja (naisista 15 % ja miehistä 7 %). Suunnitelmassa on pyritty
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myös arvioimaan kaupungin avustusten ja liikuntapalveluiden kohdistumista sukupuolen
mukaan. Henkilöstöpoliittisessa osassa tarkastellaan liikuntaviraston työntekijöiden sukupuo-
lijakautumaa ja palkkausta eri tehtävissä. Liikuntavirastossa on vain vähän naisia esimies- ja
työnjohtotehtävissä. Päällikkönimikkeitä liikuntavirastossa oli 30 vuonna 2000, näistä naisia
neljä. Liikuntalautakunnan kuudesta esittelijästä viisi oli miehiä. Lautakuntien sukupuolikiin-
tiöperiaatteet otettiin huomioon ensimmäistä kertaa liikuntalautakunnan valinnassa vuonna
1997.

Oulussa sukupuolten välinen tasa-arvo on esillä erityisesti vuosina 2005–2007. Käsitelles-
sään Oulun kaupungin vuoden 2005 talousarviota ja vuosien 2006–2007 taloussuunnitelmaa
kaupunginvaltuusto hyväksyi ponnen, jonka mukaan liikuntatoimen strategiassa otetaan huo-
mioon sukupuolten välinen tasa-arvo liikuntaharrastusten tukemisessa ja liikuntapaikkojen
rakentamisessa. Strategian toteuttamisessa eräänä kriteerinä on sukupuolten välinen tasa-arvo.
Lisäksi laaditaan selvitys eri liikuntapaikkojen käyttäjistä sukupuolen mukaan.

6.2  Liikuntajärjestöt

Opetusministeriö on ohjannut liikuntajärjestöjä sukupuolten tasa-arvon kehittämiseksi  kah-
della tavalla. Ensiksikin liikuntajärjestöille on myönnetty kehittämis- ja projektiavustuksia
tasa-arvotyön eri osa-alueiden kehittämiseksi. Toiseksi lajiliittojen tulosperusteiseen valtion-
avustusjärjestelmässä yhdeksi tuloskriteeriksi on otettu toiminta sukupuolten tasa-arvon edis-
tämiseksi. Lisäksi opetusministeriö, yhteistyössä Suomen Liikunta ja urheilu ry:n (SLU) kans-
sa, on vuodesta 1995 lähtien vuosittain myöntänyt Piikkarit-palkinnon tasa-arvon edistämi-
sestä liikuntakulttuurissa.

Suomen Liikunta ja Urheilu ry:lle on vuodesta 1995 lähtien vuosittain myönnetty valti-
onavustus sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen. Määräraha on suunnattu mm. kan-
sainväliseen yhteistyöhön, paikallisten tasa-arvohankkeiden tukemiseen, alueellisen tasa-arvot-
yön tukemiseen, naisten liikuntajohtajuuden tukemiseen, tasa-arvo-ohjelman laadintaan, Lii-
kunnaiset-verkoston kehittämiseen ja alueellistamiseen, Piikkarit-palkitsemiseen, sukupuoli-
sen häirinnän ehkäisytyöhön ja liikunnan laaja-alaisen tasa-arvotyön kartoitukseen ja
toimenpiteisiin. Määräraha on suuruudeltaan vaihdellut 20 000 ja 146 330 euron välillä vuo-
dessa. Kaikkiaan vuosina 1995–2004 on tasa-arvon edistämiseen osoitettu 631 960 euroa. Li-
säksi vuosina 1998–2000 toteutettiin erillisellä määrärahalla Sukupuoli ja urheiluvalmennus
-hanke valmennuskäytäntöjen kehittämiseksi siten, että valmentajat pystyvät toiminnassaan
ottamaan huomioon sukupuolten eroavaisuudet ja tukemaan urheilijoita näiden omista läh-
tökohdista.

Opetusministeriö on vuodesta 1994 käyttänyt ns. tulosperusteista arviointia myöntäes-
sään valtionavustuksia valtakunnallisten ja alueellisten liikuntajärjestöjen toimintaan. Suku-
puolten välinen tasa-arvo on alusta alkaen ollut yksi tuloskriteeri. Aluksi arviointi oli suhteel-
lisen ylimalkaista, mutta vuonna 2002 otettiin 50 suurimman lajiliiton osalta käyttöön tar-
kempi menettely. Kunkin lajin harrastajamäärien sukupuolijakaumaa verrattiin lajin päätök-
sentekoon (hallitus, liittovaltuusto, valiokunnat) osallistuvien sekä valmentajien ja ohjaajien
sukupuolijakaumaan. Huomioon otettiin myös liittojen suunnitelmat tasa-arvon edistämi-
seksi, tasa-arvoasioista vastaavan henkilön mahdollinen nimeäminen sekä tasa-arvotyöhön
kohdennetut taloudelliset resurssit.

Opetusministeriön asettama työryhmä sai 30.9.2004 valmiiksi ehdotuksensa lajiliittojen
tulosarviointijärjestelmän kehittämiseksi. Sukupuolten välinen tasa-arvo sisältyy työryhmän
ehdotukseen valtionavustusten myöntämisessä käytettävistä tulosperusteista. Tasa-arvoa ehdo-
tetaan arvioitavaksi kahdella tavalla: määrällisesti osana järjestöjen ja niiden seurojen toimin-
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taa sekä laadullisesti osana Reilun pelin eettisiä periaatteita. Määrällisessä arvioinnissa tarkas-
tellaan naisten ja miesten määriä kilpailu-, valmennus- ja koulutusjärjestelmissä (ohjaaja- ja
valmentajakoulutukseen sekä tuomari- ja toimitsijakoulutukseen osallistuneet, päätoimiset
valmentajat, seurojen henkilöjäsenet ja seuroissa säännöllisesti liikkuvat sekä huippu-urheilu-
menestys). Laadullisessa arvioinnissa tarkastellaan toimenpiteitä, joilla liitto on edistänyt vä-
hemmistönä olevan sukupuolen harrastus- ja kilpailumahdollisuuksia sekä koulutusta ja rek-
rytointia valmentajiksi ja päättäjiksi. Uusi järjestelmä ehdotetaan otettavaksi käyttöön vuoden
2007 avustusten valmistelussa. Tämä merkitsee sitä, että lajiliittojen vuoden 2005 toiminta
arvioidaan vuonna 2006.

Suomen Liikunta ja Urheilu  ry:ssä on tehty sukupuolten välistä tasa-arvotyötä tavoitteel-
lisesti vuodesta 1995 lähtien. SLU:n toimistossa on vuodesta 1998 lähtien työskennellyt pää-
toiminen tai osa-aikainen tasa-arvotyöntekijä tukenaan tasa-arvovaliokunta. Vuosina
1998–2000 SLU:n vastuulla oli European Women and Sport -verkoston puheenjohtajuus.

Yhteinen maali -tasa-arvo-ohjelma vuosille 1998–2000 valmistui vuonna 1998. Päätök-
senteon osalta tavoitteeksi asetettiin, että liikunnan ja urheilun päätöksentekoelimissä olisi nai-
sia ja miehiä vähintään 40 prosenttia. Jäsenjärjestöille ja niiden paikallisyksiköille suositeltiin
samaa tavoitetta tai vaihtoehtoisesti miesten ja naisten valitsemista päätöksentekoelimiin jä-
senten sukupuolijakautuman suhteessa. Vuosittain SLU asettaa ehdollepanotoimikunnan val-
mistelemaan hallitusvalintoja ja varmistamaan, että vaaleissa on aina ehdolla molempia suku-
puolia.

Vuonna 2002 valmistui opas Lupa välittää - lupa puuttua sukupuolisesta ja seksuaalises-
ta häirinnästä liikunnassa ja urheilussa. Opas on suunnattu urheilun piirissä toimiville aikui-
sille, kuten vanhemmille, valmentajille, ohjaajille ja järjestötyöntekijöille. Sen tavoitteena on
lisätä tietoa sukupuolisesta häirinnästä ja tarjota menettelyohjeita häirinnän ehkäisemiseksi lii-
kuntaelämässä. Opas on julkaistu myös ruotsin ja englannin kielillä. Osana Hyvä Seura -han-
ketta SLU on julkaissut "Sopivia" tyttöjä - "oikeita" poikia -nimisen oppaan sukupuolisen-
sitiivisen liikuntatoiminnan edistämiseksi erityisesti seuratasolla.

 SLU seuraa sukupuolten välisen tasa-arvotilanteen kehittymistä myös jäsenjärjestöissään.
Vuosittain jäsenjärjestöiltä kerätään sukupuolen mukaan eritellyt tiedot jäsenjärjestöjen jäsen-
seurojen ja muiden jäsenyhdistysten jäsenistä, pää- ja sivutoimisista työntekijöistä sekä halli-
tuksen jäsenistä SLU:n toimintakertomuksen liiteosaan.

Vuonna 2002 suoritetun arvioinnin mukaan 50 suurimmasta lajiliitosta vain kuusi oli
hoitanut sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvät asiat hyvin. Lähes puolet (23) lajiliitoista
oli joiltakin osin ottanut huomioon tasa-arvoasiat, mutta todellisen tasa-arvon saavuttaminen
olisi edellyttänyt tehokkaampia toimenpiteitä. 21 lajiliitolla tasa-arvonäkökulmaa ei toimin-
nassa ollut lainkaan. Toimintasuunnitelmatasolla tasa-arvon edistäminen oli otettu huomioon
vain 12:ssa lajiliitossa. Tasa-arvotyöstä vastaavia henkilöitä tai tasa-arvoelimiä oli 17:ssa lajilii-
tossa. Tasa-arvotyölle oli osoittanut resursseja vain kolme liittoa.

Suomen Olympiakomitea ry käynnisti vuonna 1999 naisten huippu-urheiluprojektin ja
se jatkuu edelleen. Projektin avulla on voitu myöntää lisätukea lahjakkaimmille nuorille nais-
urheilijoille ja järjestää yhteisleiritystä ja korkeatasoista koulutusta naisurheilijoille ja heidän
valmentajilleen. Naisprojektiin on olympiadin aikana käytetty 330 000 euroa.

6.3  Liikuntapaikkarakentaminen

Opetusministeriö ei ole systemaattisesti ohjannut liikuntapaikkarakentamista sukupuolten
välisen tasa-arvon näkökulmasta. Asia on kuitenkin otettu huomioon eräissä opetusministe-
riön toimenpiteissä.
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Vuonna 2000 opetusministeriö rahoitti liikuntapaikkapalvelujen tasa-arvoa koskevan tut-
kimuksen, joka on julkaistu Jyväskylän yliopiston kehittämiskeskuksen julkaisusarjassa
(1/2000).

Julistaessaan vuoden 2004 liikuntapaikkojen rakentamista ja käyttöä koskevat tutkimus-
ja kehittämisavustukset haettavaksi opetusministeriö määritteli yhdeksi painopistealueeksi
sukupuolten tasa-arvoa edistävät hankkeet. Hakemuksia ei tältä alueelta kuitenkaan tullut.

Avustettavien liikuntapaikkojen osalta tavoitteena on pitää huolta siitä, että WC- ja pe-
seytymistiloja on varattu naisille yhtä paljon kuin miehille. Suunnitelmia tarkastaessaan ope-
tusministeriö huomauttaa, mikäli saniteettitiloja ei naisille ole varattu yhtä paljon kuin mie-
hille. Avustuksen saaja velvoitetaan maksatuspyyntöä esittäessään antamaan opetusministeri-
ölle selvityksen siitä, miten opetusministeriön mahdollinen huomautus on otettu huomioon.

6.4  Urheiluopistot

Opetusministeriö ei ole aktiivisesti suunnannut urheiluopistoille ohjausta sukupuolten tasa-
arvoon liittyen. Opetusta koskevia tilastotietoja on kuitenkin koottu sukupuolittain 1990-
luvun alkupuolelta. Vuoden 2005 kehittämisavustuksia koskevassa hakuohjeessa opetusminis-
teriö on edellyttänyt sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevan tavoitteen huomioon ottamis-
ta soveltuvin osin kaikissa hankesuunnitelmissa.

Urheiluopistoilla ei ole ollut omia ohjelmia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

6.5  Liikuntatieteellinen tutkimus

Valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteellisen jaoston vuonna 2000 laatimassa Liikuntatutki-
muksen suunta vuoteen 2005 -asiakirjassa Sukupuoli, etnisyys ja seksuaalisuus liikuntakult-
tuurissa määriteltiin yhdeksi kahdeksasta tutkimuksen painopistealueesta 2001–2005. Tätä ai-
healuetta koskevat suunnitteluavustukset olivat haettavissa syksyllä 2002. Hakemuksia tuli
neljä, mutta tukea ei hakemusten heikon tason vuoksi voitu myöntää yhdellekään.

Alkuvuodesta 2005 valmistuu Liikuntatutkimuksen suunta vuoteen 2010 -asiakirja, jos-
sa liikuntatieteellinen jaosto määrittelee tulevaisuuden painopistealueet. Näitä ovat elämys- ja
liikuntateknologia, kriittinen liikuntapedagogiikka, liikunnan talous, yhteiskunnan polarisoi-
vat sosiaalipoliittiset vaikutukset sekä toimintakyky elämänkulun eri vaiheissa.

6.6  Lasten ja nuorten liikuntaohjelma

Lasten ja nuorten liikuntaohjelmassa tyttöjen ja poikien välinen tasa-arvo ei erillisenä kysy-
myksenä ole ollut kehittämisen kohteena. Varsinkin uusien toimintatapojen kehittäminen
seuratoimintaan on kuitenkin samalla palvellut erityisesti tyttöjen liikuntatarpeita.

6.7  Liikunnan terveysohjelma

Liikunnan terveysohjelmassa ei toistaiseksi ole kiinnitetty huomiota sukupuolten välisen tasa-
arvon edistämiseen ohjelman erityisenä osana.
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7 Sukupuolten tasa-arvo
liikunnassa nykyisin

Seuraavassa luodaan katsaus sukupuolten tasa-arvotilanteeseen kuntien liikuntatoimessa, lii-
kuntajärjestöissä, urheiluopistoissa ja valtion liikuntabudjetista rahoitettavassa liikuntatieteel-
lisessä tutkimuksessa. Lisäksi tarkastellaan lasten ja nuorten liikuntaohjelmaa, liikunnan ter-
veysohjelmaa sekä huippu-urheilun erityistukia. Taulukoissa esitetään tietoja miesten ja nais-
ten sukupuolijakautumasta eri toimijaryhmissä (urheilijat ja liikunnanharrastajat, liikunnan
opiskelijat, organisaatioiden päättävät elimet, toimihenkilöt ja vapaaehtoistoimijat, avustus-
ten saajat). Yksityiskohtaisempia tietoja on työryhmän muistion liitteenä olevassa Naiset ja
miehet numeroina liikunnassa ja urheilussa -selvityksessä, jonka opetusministeriö tilasi työryh-
män työtä varten Suomen Liikunta ja Urheilu ry:ltä.
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7.1 Kuntien liikuntatoimi

Taulukkoon 13 on koottu kuntien liikuntatoimen osalta eräitä keskeisiä sukupuolten tasa-ar-
voa kuvaavia tietoja. Tiedot ovat eri lähteistä ja eri vuosilta.

Taulukko 13. Miehet ja naiset kuntien liikuntatoimessa

Miehet Naiset

% %

Lautakunnat (2001)

Puheenjohtajat 71 % 29 % N=263

Jäsenet 53 % 47 % N=2 037

Liikuntatoimen viranhaltiijat

Liikuntatoimenjohtajat (2003) 88 % 12 % N=60

Liikuntasihteerit (2003) 72 % 28 % N=111

Erityisryhmien liikunnanohjaajat (2000)* 15 % 85 % N=88

Ohjattuun liikuntaan osallistuneet

Erityisryhmien liikunta (2000)*

- ikääntyneet 27 % 73 % N=24 649

- vammaiset 45 % 55 % N=7 497

- pitkäaikaissairaat 36 % 64 % N=3 904

- muut 31 % 69 % N=3 000

* Erityisliikunnan arviointiraportti. Opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan

osaston julkaisuja 6/2002.

Kuntien liikuntatoimen ylimmistä hallinnollisista viranhaltijoista suurin osa on miehiä, oh-
jaajista suurin osa on todennäköisesti naisia. Liikunnasta vastaavien lautakuntien puheenjoh-
tajista selvä enemmistö on miehiä, lautakunnan jäsenistä miehiä ja naisia on lähes yhtä paljon.
Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta on lisännyt naisten osuutta lautakuntien jäsenis-
tä, sillä vuonna 1993 naisten osuus lautakunnan jäsenistä oli vain 21 %. Oma merkityksen-
sä lienee myös sillä, että viimeisen kymmenen vuoden kuluessa kunnissa on siirrytty liikun-
talautakunnista laaja-alaisempiin vapaa-ajan- ja sivistyslautakuntiin.

Kuntien järjestämästä ohjatusta liikunnasta ja siihen osallistuneiden sukupuolesta ei ole
kattavaa tietoa. Suurin osa kuntien liikuntaryhmiin osallistuvista on kuitenkin todennäköi-
sesti naisia. Tämä johtuu paljolti tarjonnasta, sillä tyypillisimmillään kunnat järjestävät terve-
yttä edistävää liikuntaa aikuisväestölle ja erityisryhmille, joihin osallistujista pääosa yleensä on
naisia. Lapsille kunnat järjestävät esimerkiksi uimakouluja ja koululaisille hiihtolomakursse-
ja. Myöskään kuntien urheiluseuroille antaman tuen (avustukset, liikuntapaikkojen käyttö-
vuorot) kohdistumisesta sukupuolen mukaan ei ole kattavaa tietoa.
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Seuraavassa on esimerkki Helsingin kaupungin palveluiden kohdistumisesta sukupuolen
mukaan. On kuitenkin huomattava, että kunnat ovat keskenään varsin erilaisia liikuntapal-
veluiden suhteen.

Taulukko 14. Helsingin kaupungin liikunta-avustusten ja liikuntapalveluiden kohdistuminen

sukupuolen mukaan vuonna 2000 liikuntaviraston vuosien 2001–2004 tasa-arvosuunnitelman

mukaan.

Pojat Tytöt Miehet Naiset

Liikuntaseurojen avustukset

Perusavustukset (1 890 000 mk) 58 % 42 %

Nuorisoavustukset (5 607 000 mk) 59 % 41 %

Kaupungin järjestämä ohjattu

toiminta (syksy 2000)

Aikuiset 14 % 86 %

Seniorit 10 % 90 %

Erityisryhmät 32 % 68 %

Kuntien omistamien liikuntapaikkojen käyttöä tarkastellaan kohdassa 7.4.
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7.2 Liikuntajärjestöt

Taulukkoon 15 on koottu liikuntajärjestöjen osalta eräitä keskeisiä sukupuolten tasa-arvoa
kuvaavia tietoja. Tiedot ovat eri lähteistä ja eri vuosilta.

Taulukko 15. Miehet ja naiset liikuntajärjestöissä.

Miehet Naiset

% %

SLU:n ja sen jäsenjärjestöjen

päätöksentekoelimet (2003)*

Puheenjohtajat 85 % 15 % N=131

Hallitusten jäsenet 75 % 25 % N=1157

SLU:n ja sen jäsenjärjestöjen

toimihenkilöt (2004)**

Ylimmät toimihenkilöt 74 % 26 % N=119

Asiantuntijat

- päällikkötason asiantuntijat 69 % 31 % N=390

- muut asiantuntijat 57 % 43 % N=173

Sihteerit 15 % 85 % N=202

Liikunnanharrastajat seuroissa

2001–2002***

Lapset ja nuoret 56 % 44 % N=427 000

Aikuiset 60 % 40 % N=383 000

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoimijat yhteensä kaikissa

liikuntajärjestöissä (2001–2002)*** 57 % 43 % N=509 000

Valmentajat (2004)**** 94 %   6 % N=4 790

Tuomarit (2004)**** 90 % 10 % N=28 430

Sihteerit (2004)**** 46 % 54 % N=3 027

Tiedottajat (2004)**** 10 % 90 % N=256

* SLU ry:n toimintakertomus 2003 ja Sporttilinjat 2003

** Liikunnan ja urheilun yhteystiedot - Sporttilinjat 2004

*** Kansallinen liikuntatutkimus 2001–2002. Suomen Liikunta ja Urheilu ry

**** SLU ry:n Sporttirekisteri 2004

Liikunnan harrastajien enemmistö urheiluseuroissa on poikia ja miehiä, joskin tyttöjen ja
naisten osuus on kasvanut viime vuosina. Eri liikuntalajien välillä on huomattavia eroja har-
rastajien sukupuolen mukaan. Useimpien joukkuelajien (esimerkiksi jääkiekko ja jalkapallo)
piirissä on poikia enemmän kuin tyttöjä, tytöt puolestaan ovat enemmistönä esimerkiksi rat-
sastuksen, voimistelun ja aerobicin sekä taitoluistelun piirissä.

Liikuntajärjestöjen hallituksissa naisten osuus oli vuonna  2003 keskimäärin noin 25 %,
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mutta järjestöjen väliset erot ovat suuret. SLU:n hallituksen jäsenistä naisia oli 41 % (nykyi-
sin 47 %), valiokuntien puheenjohtajista puolet ja jäsenistä 42 %, työryhmissä ja muissa toi-
mikunnissa naisia on 36 %. SLU:n 127 jäsenjärjestöstä 16:lla on täysin miesvaltainen halli-
tus. Lajiliittojen hallituksissa naisia on keskimäärin 19 %. Sukupuolijakaumaltaan tasapainoi-
simmat hallitukset ovat Työväen Urheiluliitossa (45 % naisia), koululais- ja opiskelijaliikun-
tajärjestöryhmässä (43 % naisia) ja erityisryhmien liikuntajärjestöryhmässä (38 % naisia).

SLU:n jäsenjärjestöjen puheenjohtajista naisia on 12 % vuonna 2004. Erot järjestöryhmi-
en välillä ovat tässäkin suuria. Lajiliitoissa naisia on puheenjohtajina seitsemän, koululais- ja
opiskelijaliikuntajärjestöissä 75 prosenttia.

Järjestöjen toimihenkilöistä naisia ja miehiä on lähes yhtä paljon. Järjestöjen ylimmistä
toimihenkilöistä (toiminnanjohtajat, pääsihteerit jne) naisten osuus on 26, päällikkötasoisis-
ta asiantuntijoista 31 % ja muista asiantuntijoista (suunnittelijat, tiedottajat, kouluttajat, val-
mentajat jne.) 43 % ja sihteereistä 85 %.

Kansainvälinen Olympiakomitea on asettanut tavoitteeksi, että olympialiikkeen kansalli-
sissa ja kansainvälisissä päätöksentekoelimissä naisten osuus nousee 20 prosenttiin vuoteen
2005 mennessä. Kansallisia olympiakomiteoita on kaikkiaan 201. Niistä vain 48 eli noin
20 % oli vuoteen 2003 mennessä saavuttanut tavoitteen hallituskokoonpanoissaan. Pohjois-
maista Ruotsi, Islanti ja Norja kuuluivat tähän ryhmään. Suomen Olympiakomitean hallituk-
sessa vuosina 2001–2004 naisten osuus oli 17 %. Vuosien 2005–2008 hallituksessa naisten
osuus nousi 31 prosenttiin.
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7.3  Huippu-urheilu

Taulukkoon 16 on koottu huippu-urheilun osalta eräitä sukupuolten tasa-arvoa kuvaavia tie-
toja. Tiedot ovat eri lähteistä ja eri vuosilta.

Taulukko 16. Urheilijakohtaisia tukia saaneet urheilijat sekä olympia- ja paralympiakisoihin vuonna

2004 Ateenassa osallistuneet urheilijat sukupuolen mukaan.

Miehet Naiset

% %

Tukea saaneet urheilijat*

Olympiakomitean tukiurheilijat (2003–2004) 63 % 37 % N=294

Opetusministeriön valmennus- ja harjoittelu-

apurahat (2004)

- apurahan saajat 66 % 34 % N=70

- euromäärän jakautuminen 66 % 34 %

Pro Urheilu -palkinnot vuosina 2001–2004

- rahapalkinnot 78 % 22 % N=41

- mitalit 79 % 21 % N=14

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön

opiskeluapurahat (2003)

- opiskeluapurahan saajat 45 % 55 % N=66

- euromäärän jakautuminen 44 % 56 %

Osallistuminen olympia- ja paralympiakisoihin

Salt Lake City 2002

- Olympiakisat 63 % 37 % N=100

- Paralympiakisat 60 % 40 % N=15

Ateena 2004

- Olympiakisat 68 % 32 % N=53

- Paralympiakisat 58 % 42 % N=53

* Opiskelevien urheilijoiden taloudellista tilannetta selvittäneen työryhmän muistio

(Opetusministeriön työryhmien muistioita 17/2004)

Miesten osuus huippu-urheilijoista on naisia suurempi. Tämä ilmenee sekä tarkasteltaessa ur-
heilijakohtaisia tukia saaneiden sukupuolijakautumaa että urheilun arvokilpailuihin osallistu-
neiden sukupuolijakautumaa. Poikkeuksen muodostavat Urheilijoiden Ammattienedistämis-
säätiön opiskeluapurahan saaneet, joiden joukossa naisia on enemmän kuin miehiä. Käytet-
tävissä ei valitettavasti ole tietoa lajiliittojen tukiurheilijoista.

Nuorten urheilijoiden valmennuksessa ovat liikuntajärjestöjen lisäksi keskeisessä asemas-
sa urheilulukiot ja ammatilliset oppilaitokset sekä suurille opiskelupaikkakunnille viime vuo-
sina syntyneet harjoittelukeskukset, ns. urheiluakatemiat. Niiden tarjoama päivittäisvalmen-
nus palvelee opiskelevia urheilijoita, jotka ovat ikäkautensa kärkeä lajeissaan. Taulukossa 17
on tiedot erityisen tehtävän saaneiden urheilulukioiden ja ammatillisten oppilaitosten piiris-
sä olevista opiskelijoista sukupuolittain.
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Taulukko 17. Urheiluvalmennusta saavat opiskelijat sukupuolen mukaan urheilulukioissa ja erityisen

tehtävän ammatillisissa oppilaitoksissa.

Miehet Naiset

% %

Urheilulukiot (2002) 58 % 42 % N=1 763

Ammatilliset oppilaitokset (2002) 92 % 8 % N=289

Yhteensä 64 % 36 % N=2874

7.4  Liikuntapaikat

Suomessa on lähes 30 000 liikuntapaikkaa, joista yleisimpiä ovat liikuntahallit ja -salit, kun-
tosalit, urheilukentät, jalkapallokentät, maauimalat ja uimarannat sekä pienkentät ja muut lä-
hiliikuntapaikat. Kunnat omistavat 62 %, yhdistykset ja säätiöt 17 % ja osakeyhtiöt 3 % lii-
kuntapaikoista. Muu tai tuntematon omistuspohja on 12 %:lla liikuntapaikoista.

Alle 15-vuotiaiden tyttöjen keskuudessa suosituimpia liikuntapaikkoja ovat koulun lii-
kuntasali, uimahalli, iso liikuntahalli ja hevosurheilualue, poikien keskuudessa vastaavasti kou-
lun liikuntasali, uimahalli, pallokenttä ja iso pallokenttä. Naiset käyttävät miehiä enemmän
kuntoliikuntasaleja sekä koulun liikuntasaleja, kävelytietä, uimahalleja ja pyörätietä, miehet
taas naisia enemmän isoa liikuntahallia sekä hiukan enemmän hiihtolatuja ja pururataa. (Kim-
mo Suomi: Liikuntapaikkapalvelut ja kansalaisten tasa-arvo. Liikunnan kehittämiskeskus
1/2000.)

Seurojen käytössä olevia sisäliikuntatiloja koskevan selvityksen (Pasi Koski & Minna Va-
ris: Liikuntaseurat sisäliikuntatilojen käyttäjinä. Suomen Kuntaliitto 1997) mukaan noin
70 % seuroista eli noin 4000 seuraa käytti sisäliikuntatiloja vuonna 1996. Yli 92 % seurois-
ta käytti kunnallisia tiloja ja 44 % yksityisiä tiloja. Pelkästään kunnallisia tiloja käytti 55 %
sisäliikuntatiloja käyttävistä seuroista. Sisäliikuntatiloja käyttäviä miesten ja poikien ryhmiä oli
61 %:ssa seuroista, naisten ja tyttöjen ryhmiä vain 48 %:ssa seuroista.

Liikuntapaikkojen omistusrakenteessa on huomattavia eroja lajien välillä. Seuraavassa esi-
tetään eräiden liikuntapaikkatyyppien osalta tietoja omistusrakenteesta.
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Taulukko 18. Eräiden liikuntapaikkojen omistusrakenne (LIPAS-tietokanta) ja lajien seuraharrastajien

määrä sukupuolen mukaan vuonna 2003.

Liikuntapaikka- Määrä Omistus Harrastajamäärät seuroissa
tyyppi Yht. Kunnat Yleish. Osake- Muut Laji Harras- Miehet

yhteisöt yhtiöt tajat Miehet Naiset %
Uima-altaat ja -hallit
n 249 163 35 15 36 Uinti 30300 14 800 15 500     49 %
% 100 65,4 14,1 6,0 14,5
Jäähallit Jääkiekko 60483 57 953 2 530 96 %
n 161 92 16 44 9 Ringette 3500 350 3 150 10 %
% 100 57,1 9,9 27,3 5,6 Kaukalopallo 5780 5 687 93 98 %

Taitoluistelu 20000 600 19 400 3  %
Liikuntasalit ja -hallit Voimistelu 146193 16 339 129854 11 %

Tanssi 13668 4 784 8 884 35 %
n 3703 2964 367 102 270 Koripallo 80000 55 000 25 000 69 %
% 100 80,0 9,9 2,8 7,3 Lentopallo 80000 50 000 30 000 63 %
Kuntosalit Painonnosto 450 383 67 85 %
n 1149 680 146 136 187 Voimanosto 30000 25 500 4 500 85 %
% 100 59,2 12,7 11,8 16,3 Kuntosaliharj* 368 000
Ratsastustilat/alueet
n 305 40 69 29 167 Ratsastus 29564 2 964 26 600 10 %
% 100 13,1 22,6 9,5 32,9
Golfkentät
n 140 20 65 34 21 Golf 99451 69 798 29 653 70 %
% 100 14,3 46,4 24,3 15,0
Urheilukentät
n 9947 8486 638 273 550 Yleisurheilu 37000 18 130 18 870 49 %
% 100 85,3 6,4 2,7 5,5
Jalkapallokentät
n 3849 3211 243 212 183 Jalkapallo 107000 91 000 16 000 85 %

% 100 83,4 6,3 5,5 4,8

* Kokonaisharrastajamäärä. Kunto ry:n arvion mukaan naisia ja miehiä on suunnilleen yhtä paljon.

Kunta omistaa useimmiten esimerkiksi uimahallit ja jäähallit. Kuntien suoraan omistamien
jäähallien lisäksi kunnat omistavat jäähalleja myös yleishyödyllisten yhteisöjen sekä yritysten
kautta. Suomen Jääkiekkoliitto ry:n arvion mukaan kunnat omistavat käytännössä miltei 90
% kaikista jäähalleista. Jäähalleissa harjoittelevia lajeja ovat jääkiekko, kaukalopallo, ringette
ja taitoluistelu. Jääkiekko on suuri miesvaltainen laji, jossa naispuolisten harrastajien osuus on
vain 4 %. Kaukalopallossa miehet ovat niinikään ylivoimaisena enemmistönä. Ringette ja tai-
toluistelu puolestaan ovat pienehköjä naisvaltaisia lajeja. Jäähallien käyttäjistä on miehiä noin
70 % ja naisia 30 % seuroissa liikkuvien määrän perusteella arvioituna. Oma kysymyksensä
on lajien harjoitusaikojen määrä ja ajankohdat sukupuolittain. Uintia miehet ja naiset harras-
tavat suunnilleen yhtä paljon. Uintia harrastaa kaikkiaan 722 000 suomalaista.

Golfkentät toimivat suurimmaksi osaksi osakeyhtiöpohjalta. Yleensä kysymys on kuiten-
kin pelaajien omistamista osakeyhtiöistä. Suomen Golfliitto ry:n arvion mukaan vain 15 toi-
mii puhtaasti liiketoimintaperiaatteella. Golfin harrastajista 70 % on miehiä.

Ratsastus on tyttöjen suosima laji, jossa poikien ja miesten osuus on vain noin 10 % jär-
jestäytyneistä harrastajista. Ns. ratsastustallit - jotka yleensä tarjoavat hevosia, ratsastusalueita
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sekä myös opetusta - ovat pääosin osakeyhtiömuotoisia. Suomen Ratsastajainliiton arvion
mukaan vain 15 ratsastustallia on yhdistysten omistamia. Kunnat itse eivät juurikaan ylläpi-
dä ratsastustalleja, mutta ne voivat omistaa maapohjan ja toisinaan joitakin rakennuksia, jot-
ka on vuokrattu talliyrittäjälle. Kunnat ovat kuitenkin jonkin verran ryhtyneet rakentamaan
ratsastuspolkuja reittiratsastusta varten, mutta tämä on vielä vähäistä.

7.5  Urheiluopistot

Taulukkoon 19 on koottu valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten osalta eräitä keskei-
siä sukupuolten tasa-arvoa kuvaavia tietoja. Tiedot ovat eri lähteistä ja eri vuosilta.

Taulukko 19.  Miehet ja naiset valtakunnallisissa liikunnan koulutuskeskuksissa.

Miehet Naiset

% %

Johtokunnat (2004)

Puheenjohtajat 73 % 27 % N=11

Jäsenet 73 % 27 % N=74

Toimihenkilöt (2004)

Rehtorit 64 % 36 % N=11

Muut johtotason toimihenkilöt 68 % 32 % N=31

- koulutus 53 % 47 % N=14

- valmennuskeskustoiminta 100 % 0 % N=6

- talous ja markkinointi 64 % 36 % N=11

Opiskelijat (2003) 58 % 42 % N=199 295

Ammatillinen peruskoulutus 63 % 37 % N=518

Ammatillinen lisäkoulutus 56 % 44 % N=414

Vapaa sivistystyö 56 % 44 % N=111 475

  - lapsi- ja nuorisoliikunta 50 % 50 % N=66 130

- vammaisliikunta 56 % 44 % N=1 399

- kansalaistoiminta 64 % 36 % N=14 241

- aikuisliikunta 47 % 53 % N=33 182

- huippu-urheilu 63 % 37 % N=8 694

- muut 46 % 54 % N=1 514

Maksullinen palvelutoiminta 63 % 37 % N=86 889

Urheiluopistojen johtokuntien jäsenistä 73 %, rehtoreista 64 % ja muista johtotason toimi-
henkilöistä 68 % on miehiä. Kolmen urheiluopiston johtokunnissa ei ole yhtään naista.

Opiskelijoista miehiä on keskimäärin 58 %. Vapaan sivistystyön koulutuksessa miesten
osuudet ovat suurimmat huippu-urheilussa (63 %) ja kansalaistoiminnassa (64 %). Nämä
ovat tyypillisesti urheiluseurojen kanssa yhteistyössä toteutettavaa koulutusta. Naisia puoles-
taan osallistui miehiä enemmän (53 %) erilaisille aikuisliikunnan kursseille. Opistojen kesken
on huomattavia eroja opiskelijoiden sukupuolijakautumassa, mikä johtuu ainakin osittain
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opistojen lajivalikoimasta. Naisten osuudet vaihtelevat opistosta riippuen 28 prosentista 66
prosenttiin.

7.6 Liikuntatieteellinen tutkimus

Taulukkoon 20 on koottu valtion liikuntabudjetista rahoitettavan liikuntatieteellisen tutki-
mustoiminnan osalta eräitä keskeisiä sukupuolten tasa-arvoa kuvaavia tietoja.

Taulukko 20. Miehet ja naiset liikuntatieteellisessä tutkimustoiminnassa.

Miehet Naiset

% %

Liikuntatieteellisten yhteisöjen

päätöksentekoelimet (2003)

Puheenjohtajat 100 % 0 % N = 8

Hallitusten* jäsenet 70 % 30 % N = 53

Liikuntatieteellisten yhteisöjen

toimihenkilöt (2004)

Johtajat 87 % 13 % N = 8

Asiantuntijat 58 % 42 % N = 40

Avustava henkilökunta 9 % 91 % N = 34

Tutkimushankkeet tutkimusjohtajan

sukupuolen mukaan (2004)

Hakemukset 62 % 38 % N = 110

   Biotieteelliset hankkeet 60 % 40 % N = 63

   Yhteiskunta-/käyttäytymistieteelliset hankkeet 64 % 36 % N = 47

Tukea saaneet hankkeet 64 % 36 % N = 53

* seitsemän hallitusta ja yksi hallituksen alainen neuvottelukunta

Liikuntatieteellisten yhteisöjen hallitusten puheenjohtajista 100 % ja hallitusten jäsenistä
70 % on miehiä. Liikuntatieteellisten yhteisöjen johtajista miesten osuus on 87 %, asiantun-
tijoista (akateemiset ammattiryhmät) 58 % ja avustavasta henkilökunnasta (sairaanhoitajat, la-
borantit, liikunnanohjaajat sekä toimistohenkilöstö) 9 %.

Rahoitusta tutkimushankkeille haetaan yleensä tutkimusjohtajan nimissä, vaikka tutki-
muksen toteuttaa yleensä useajäseninen tutkimusryhmä. Miespuoliset tutkimusjohtajat haki-
vat (62 %) ja saivat (64 %) naisia useammin valtionapua tutkimushankkeisiinsa. Naispuolis-
ten tutkimusjohtajien määrä on kuitenkin ollut hienoisessa kasvussa. Naisten johtamien tut-
kimushankkeiden kannalta hiukan myönteisempi näkymä syntyy, kun tukea saaneiden hank-
keiden määrä suhteutetaan haettujen hankkeiden määrään sukupuolittain. Miespuolisten
tutkimusjohtajien hakemasta 68 hankkeesta 50 % ja naispuolisten tutkimusjohtajien hake-
masta 42 hankkeesta 45 % sai rahoitusta. Euromäärinä miespuolisten tutkimusjohtajien
hankkeisiin osoitettiin avustusta 34,5 % haetusta, naispuolisten tutkimusjohtajien hankkei-
siin 30 % haetusta euromäärästä.
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7.7 Lasten ja nuorten liikuntaohjelma

Liikkuvan iltapäivätoiminnan kerhoja oli vuonna 2002 kaikkiaan 714 ja niissä osallistujia lä-
hes 40 000, joista suunnilleen puolet tyttöjä ja puolet poikia. Seuratoiminnan kehittämis-
hankkeita oli 380. Toimintaan osallistuvia lapsia ja nuoria oli vuonna 2002 noin 31 000, näis-
tä poikia jonkin verran tyttöjä enemmän.

Taulukkoon 21 on koottu lasten ja nuorten liikuntaohjelmien osalta eräitä keskeisiä su-
kupuolten tasa-arvoa kuvaavia tietoja.

Taulukko 21. Lasten ja nuorten liikuntaohjelmaan osallistuneet sukupuolen mukaan 2002.

Pojat/ Tytöt/

Miehet Naiset

% %

Liikkuva iltapäivätoiminta*

Osallistujat 51 % 49 % N =  38 776

Ohjaajat 25 % 75 % N = 3 300

Lasten ja nuorten seuratoiminta*

Osallistujat (alle 13-vuotiaat) 56 % 44 % N = 25 000

Osallistujat (13 vuotta täyttäneet) 52 % 48 % N = 6 000

* Jari Lämsä: Lasten ja nuorten liikuntaohjelman arviointi

7.8 Liikunnan terveysohjelma

Kunnossa kaiken ikää -ohjelmasta rahoitettujen paikallisten liikuntaprojektien osallistujista ei
ole kattavasti koottu tietoja sukupuolen mukaan. Vuonna 2002 tehdyn tutkimuksen mukaan
kuitenkin naisten osuus ohjelmaan osallistuneista oli 69 %. Seuraavassa taulukossa on eräitä
osallistumistietoja sukupuolittain.

Taulukko 22. Liikunnan terveysohjelmaan osallistuneet sukupuolen mukaan.

Miehet Naiset

% %

KKI-toimintaan osallistuneet 2002* 31 % 69 % N = 143 844

Hankkeiden yhdyshenkilöt 2004 40 % 60 % N = 164

KKI-katselmuksen osanottajat, Seinäjoki 2004 40 % 60 % N = 271

* Aikuisväestön terveysliikuntatutkimus. Tilastokeskus
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7.9  Liikunta-alan ammatillinen koulutus

Liikunta-alan ammattihenkilöstön rekrytoinnin kannalta keskeistä on alan ammatilliseen
koulutukseen toisella asteella ja korkea-asteella osallistuvien sukupuolijakautuma. Taulukkoon
23 on koottu tätä koskevat tiedot vuodelta 2003.

Taulukko 23. Mies- ja naisopiskelijat liikunta-alan ammatillisessa opetuksessa ja

korkeakoulutuksessa vuonna 2003.

Miehet Naiset

% %

Ammatillinen peruskoulutus (2003)

Liikunnanohjauksen perustutkinto 59 % 41 % N = 445

Ammattikorkeakoulu (31.12.2003)

Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto  51 % 49 % N = 757

Yliopisto (31.5.2003)

Liikuntatieteiden maisteriopiskelijat 51 % 49 % N = 712

Jatko-opiskelijat 60 % 40 % N = 88

Ammattitutkinnot*

Liikuntapaikkojen hoitajan ammattitutkinto 77 % 23 % N =  13

Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto - -

Valmentajan erikoisammattitutkinto 71 % 29 % N =  51

Kaikki yhteensä 54 % 46 % N = 2066

* Valtakunnalliset liikunnan koulutuskeskukset

Korkeakouluopiskelijoiden sukupuolijakautuma on varsin tasainen. Yliopisto-opiskelijoiden
sukupuolijakautumassa on jonkin verran eroa pääaineen mukaan. Biotieteiden opiskelijoista
miehiä on enemmän kuin naisia liikuntafysiologian opiskelijoita lukuun ottamatta. Toisaal-
ta naisten osuus on miehiä suurempi liikuntahallinnon opiskelijoista. Liikuntapedagogiikan
pääaineopintoihin otetaan nais- ja miesopiskelijoita sama määrä.

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen miesvaltaisuus johtuu pääosin ammattiur-
heilijoille suunnatusta koulutuksesta, jonka osanottajista suurin osa on ylimpien sarjatasojen
miesjääkiekkoilijoita ja -jalkapalloilijoita. Liikuntapaikkojenhoitaja ja valmentaja edustavat
miesvaltaisia ammatteja liikuntasektorilla, mikä selittää myös ammattitutkintojen opiskelijoi-
den sukupuolijakautuman. Vuosina 1999–2000 järjestettiin ensimmäinen naisvalmentajille ja
naisten valmentajille tarkoitettu valmentajan erikoisammattitutkintoon valmentava koulutus.
Tutkintorakenteeseen vuonna 2002 hyväksytty liikunnan ammattitutkinto, jossa on lasten
liikunnan, aikuisliikunnan, seuratoiminnan sekä liikunta- ja ohjelmapalveluiden suuntautu-
misvaihtoehdot, tasoittanee ammattitutkintojen opiskelijoiden sukupuolijakautumaa jonkin
verran.
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7.10 Havaintoja ja johtopäätöksiä

Seuraavassa esitetään työryhmän keskeiset havainnot suomalaisesta liikuntajärjestelmästä tasa-
arvonäkökulmasta.

Kokonaiskuvan saamista vaikeuttaa se, että tilastoja ei kaikesta toiminnasta ole saatavissa
sukupuolen mukaan. Myöskään tutkimustietoa sukupuolten tasa-arvosta ei ole riittävästi ana-
lyysien ja kehittämistyön pohjaksi. Esimerkiksi kuntien liikuntatoimen ratkaisujen vaikutuk-
sista sukupuolten väliseen tasa-arvoon ei ole tarkkaa tietoa: mihin ja keihin kohdistuvat lii-
kuntapalvelujen hinnankorotukset tai mitä ovat liikuntatoimintaa koskevien resurssileikkaus-
ten seuraukset.

Lapsista ja nuorista pojat harrastavat liikuntaa tyttöjä enemmän, aikuisväestöstä naiset ovat
miehiä aktiivisempia liikkujia. Selityksenä voivat olla erot naisten ja miesten kiinnostuksen
suuntautumisessa. Pojat ja miehet ovat keskimäärin naisia kiinnostuneempia kilpaurheilusta,
tytöt ja naiset puolestaan miehiä enemmän ei-kilpailullisesta virkistys- ja harrastetyyppisestä
liikunnasta. Kilpaurheilun tarjonta on yleistä lapsille ja nuorille eri lajeissa. Iän mukana kil-
paurheilun harrastusmahdollisuus vähenee ja terveyttä edistävän liikunnan merkitys kasvaa,
mikä voi selittää poikien aktiivisuutta nuoremmissa ikäryhmissä ja aktiivisuuden hiipumista
vanhemmalla iällä. Toisaalta kuitenkin lajikirjo ja valinnanmahdollisuudet saattavat tytöillä ja
naisilla olla laajemmat kuin pojilla ja miehillä.

Urheiluseurat palvelevat jonkin verran enemmän poikia ja miehiä kuin tyttöjä ja naisia.
Ero on kuitenkin tasoittunut viime vuosina. Samoin liikuntajärjestöjen päättävien elinten jä-
senistä sekä ylimmistä toimihenkilöistä enemmistö on miehiä. Naisten vähäisempi osallistu-
minen luottamustehtäviin voi johtua myös naisten kuormittavasta elämäntilanteesta: vastuu
työstä ja perheestä voi estää osallistumista harrastuksiin ja luottamustehtäviin.

Naiset harrastavat miehiä enemmän liikuntaa yksityisen palvelutarjonnan piirissä esimer-
kiksi ratsastustalleilla sekä kunto- ja aerobicsaleilla. Yksityinen palvelu on oletettavasti kalliim-
paa, koska julkinen rakentamis- tai käyttökustannusten subventio ei kevennä sen kustannuk-
sia. Tärkeä kysymys onkin, miten tasapuolisesti julkinen rahoitus kohdistuu sukupuolinäkö-
kulmasta.

Liikuntapaikkojen tarjonta on tärkeää liikunnan harrastuksen kannalta yleensä, mutta
myös sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta. Mitä liikuntapaikkoja kunnat rakentavat ja
omistavat, miten kuntien omistamien liikuntapaikkojen käyttövuoroja jaetaan kuntalaisille ja
seuroille ja miten seurat puolestaan jakavat vuoroja tyttö- ja poikajoukkueille, on merkityk-
sellistä sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta. Vaikka tästä ei ole tilastojen kautta saatavis-
sa eksaktia kokonaiskuvaa, eri lähteitä ja myös käytännön havaintoja yhdistäen tiedetään, että
kuntien omistamat liikuntapaikat palvelevat jonkin verran enemmän miesten ja poikien kuin
tyttöjen ja naisten liikunnan harrastusta. Poikkeuksena ovat eräät koko väestön liikunnan kan-
nalta tärkeät liikuntapaikat, kuten uimahallit. Myös seurojen käytössä olevat vuorot palvele-
vat hiukan enemmän poikia ja miehiä kuin tyttöjä ja naisia. Kunnat eivät juurikaan ohjaa lii-
kuntapaikkojen käyttöä tasa-arvon edistämisen näkökulmasta.

Urheiluopistojen opiskelijoista enemmistö on poikia ja miehiä. Suuri osa urheiluopisto-
jen vapaan sivistystyön koulutustoiminnasta tapahtuu yhteistyössä urheilujärjestöjen ja -seu-
rojen kanssa, mikä selittänee osaltaan opiskelijoiden sukupuolijakautumaa. Urheiluopistojen
luottamusjohdossa samoin kuin toimivassa johdossa miesten osuus on selvästi naisten osuutta
suurempi.

Suurin osa opetusministeriön rahoittaman liikuntatieteellisen tutkimustoiminnan tutki-
musjohtajista on miehiä. Tätä voivat selittää rakenteelliset tekijät. Yleensä tutkimusjohtajat
ovat senioritutkijoita, tohtoreita ja professoreita. Naisten osuus maamme professorikunnas-
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ta on noin 26 % ja esimerkiksi liikuntatieteiden jatko-opiskelijoista 40 %.
Liikunnan työmarkkinat ovat eräiltä osin vahvasti jakautuneet sukupuolen mukaan. Esi-

merkiksi valmentajien ammattikunta on miesvaltainen, samoin liikuntapaikkojen hoitohen-
kilöstö, mikä näkyy myös koulutukseen hakeutumisessa. Vaikka liikunta-alan ammatillisen
peruskoulutuksen ja korkeakoulutuksen opiskelijoiden sukupuolijakautuma on melko tasai-
nen, näyttävät miehet valikoituvan naisia useammin johtotehtäviin niin kunnissa kuin liikun-
tajärjestöissä, urheiluopistoissa ja liikuntatieteellisissä yhteisöissä. Tärkeä kysymys onkin, vai-
kuttaako tämä palvelujen ja toiminnan suuntaamiseen. On myös huomattava, että miesten
ja naisten valikoituminen osittain eri tehtäviin merkitsee samalla palkkauseroja sukupuolten
kesken.
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8 Tasa-arvopolitiikka
Ruotsissa

8.1 Ruotsin hallituksen tasa-arvopolitiikka

Ruotsin hallituksen tasa-arvopolitiikan tavoitteena on samat oikeudet, velvollisuudet ja mah-
dollisuudet miehille ja naisille kaikilla elämän alueilla. Lähtökohtana on sukupuolten välillä
vallitsevan valtarakenteen muuttaminen. Tasa-arvopolitiikan linjoista julkaistiin vuonna 2002
kirja Jämnt och ständigt. Hallituksen lisäksi tärkeimmät poliittiset puolueet ovat hyväksyneet
tasa-arvopolitiikan keskeiset linjaukset.

Hallitus hyväksyi 29.4.2004 kaikkia ministeriöitä koskevan tasa-arvon valtavirtaistamis-
suunnitelman, joka on voimassa vuoden 2009 loppuun. Tasa-arvonäkökulma sisällytetään
kaikkeen päätöksentekoon, päätöksenteon pohjaksi laaditaan sukupuolianalyysit ja tasa-arvo-
työ toteutetaan koordinoidusti yhteisen aikataulun mukaisesti koko valtioneuvostossa.

Vaalikaudella 2002–2006 kaikki 48 politiikkalohkoa arvioidaan tasa-arvonäkökulmasta
ja niille laaditaan tavoitteet ja tavoitteiden toteutumisen indikaattorit. Valtion talousarviossa
määritellään vuosittain kaikkien politiikkalohkojen tavoitteet ja resurssit. Lisäksi siinä esite-
tään politiikkalohkoittain arvioinnit toteutuneista tuloksista viimeistä edelliseltä budjettivuo-
delta.

Tasa-arvon seurantaa varten on kehitetty analyysimenetelmiä ja indikaattoreita, mutta nii-
tä joudutaan yksinkertaistamaan. Kaikessa tilastotuotannossa (mukaan lukien Ruotsin tilas-
tollisen keskusviraston tilastot) otetaan huomioon myös sukupuolinäkökulma.

Tasa-arvoasioiden hoito on valtionhallinnossa organisoitu samaan tapaan kuin Suomessa.
Yleinen vastuu valtion tasa-arvopolitiikasta on elinkeinoministeriöllä, jossa on tasa-arvoyksik-
kö. Kaikissa ministeriöissä on tasa-arvoasioiden koordinaattori, jonka vastuulla on oman hal-
linnonalan valtavirtaistamissuunnitelma. Koordinaattorilla on yleensä apunaan työryhmä.
Elinkeinoministeriön tasa-arvoyksiköstä on kullekin ministeriölle nimetty yhdyshenkilö, jon-
ka tehtävänä on tukea ministeriön tasa-arvotyötä.

Ministeriöt ohjaavat alaistensa viranomaisten tasa-arvotyötä hallinnollisin ohjein sekä tu-
loskeskusteluin. Viranomaiset raportoivat vuosittain toimistaan ministeriöille. Ministeriöt
voivat antaa viranomaisille muistutuksia, jos sovittuja toimia ei ole toteutettu.

Järjestöjen osalta samankaltainen ohjaus ei ole mahdollista. Naisjärjestöjen valtionapuko-
mitea on pohtinut mm. sitä, miten valtio voisi asettaa tasa-arvovaatimuksia järjestöille valtion-
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avun vastineeksi. Eräänä ohjauskeinona on nähty ns. tasa-arvomerkintä ekologisten tuotteiden
ja palveluiden ympäristömerkintöjen tapaan.

8.2 Tasa-arvopolitiikka
liikuntasektorilla

8.2.1 Valtion tasa-arvopolitiikka

Vuonna 1998 hallitus antoi eduskunnalle esityksen (1998/99:107) kansallisesta liikuntapoli-
tiikasta 2000-luvulla (En idrottspolitik för 2000-talet - Folkhälsa, folkrörelse och underhåll-
ning). Strategia sisältää myös tavoitteet sukupuolten tasa-arvon edistämiselle seuraavasti:

- hankitaan ja levitetään tietoa siitä, miten kumpikin sukupuoli käyttää yhteiskunnan

tarjoamia resursseja vapaa-ajan toiminnassa;

- perustetaan yhteistyöneuvosto (hallitus, RF, Svenska Kommunalförbundet), jonka tehtävänä

on vaikuttaa resurssien oikeudenmukaiseen jakautumiseen (olemassa olevan tiedon

mukaan kuntien rahoittamat liikuntapaikat eivät ole kaikkien käytettävissä samoin ehdoin);

- kannustetaan RF:n toimintaa naisten määrän lisäämiseksi liikuntajärjestöjen

päätöksenteossa, 13–20 -vuotiaiden tyttöjen roolin lisäämiseksi urheilutoiminnassa sekä

samojen taloudellisten ja muiden edellytysten luomiseksi tytöille ja naisille kuin pojille ja

miehille.

Liikunta-alalla ei Ruotsissa ole ministeriön alaisia viranomaisia. Valtionrahoitus myönnetään
pääosin liikuntajärjestöjen toimintaan eri perustein. Suurin osa rahoituksesta myönnetään
RF:lle, joka jakaa määrärahoja edelleen jäsenjärjestöilleen. Huippu-urheilun osalta avustuksia
myönnetään myös Ruotsin olympiakomitealle (mm talenttiohjelma). Järjestöjen autonomi-
aa kunnioittaen sisällöllinen valtionohjaus on vähäistä. RF:lle annetaan kuitenkin suuntavii-
vakirje, jossa määritellään toiminnan tavoitteita. Sukupuolten tasa-arvo on niissä mukana.
Lisäksi RF:ltä edellytetään toiminnasta vuosittain tilastotietoja sukupuolen mukaan.

Kunnille ei Ruotsissa ole säädetty velvoitetta liikuntatoimintaan eikä niille myönnetä val-
tionosuutta. Käytännössä kunnilla on tärkeä merkitys, koska ne rakentavat ja ylläpitävät lii-
kuntapaikkoja urheiluseurojen ja kuntalaisten käyttöön.

8.2.2 Liikuntajärjestöjen tasa-arvotyö

RF:ssä tasa-arvotyötä on tehty järjestelmällisesti jo 25 vuotta. Tasa-arvotyön lähtökohtana on
hallituksen ja tärkeimpien puolueiden hyväksymä tavoite sukupuolten välisen valtarakenteen
muuttamisesta. RF on laatinut arviot liikuntajärjestöjen tasa-arvotyöstä vuosina 1981, 1988
ja 1995. Tasa-arvosuunnitelmat on laadittu vuosina 1989 (1990-luvulle) sekä 2003 (vuoteen
2005).  Seuraava tasa-arvosuunnitelma laaditaan vuonna 2005. Vastuu tasa-arvon toteutuk-
sesta on liitoilla ja paikallisilla seuroilla.

Vuosina 2001–2003 toteutettiin lajiliittojen tasa-arvoprojekti Idrottsresurser på lika vill-
kor, jossa käytettiin ns 3R-menetelmää (representation, resurser, realia) vallan ja resurssien jaon
selvittämiseksi.

Sukupuolten tasa-arvo on kriteerinä RF:n jakaessa valtionavustuksia jäsenjärjestöilleen. RF
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käy liittojen kanssa keskustelun, jonka pohjana on lomake kysymyksineen sekä tietyt volyy-
meja kuvaavat tilastotiedot toiminnan eri osa-alueilta. Yksi kysymyksistä koskee toimintaa
sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

8.3 Tasa-arvoa koskeva
tutkimustoiminta

Tutkimusasiat kuuluvat Ruotsissa opetusministeriölle. Opetusministeriön alaisuudessa toimii
genusforskningsråd sihteeristöineen. Göteborgin yliopiston tehtävänä on naistutkimuksen
koordinointi. Tutkimusote on muuttunut perinteisestä naistutkimuksesta ns. genustutkimuk-
seen, jossa tarkastellaan laajemmin kumpaakin sukupuolta ja sukupuolten välisiä suhteita ja
valtarakenteita. Tavoitteena on myös liittää sukupuolinäkökulma kaikkeen tutkimukseen.

Neljä kertaa vuodessa julkaistaan Genustidningen.
Valtion liikuntabudjetista ei rahoiteta erikseen liikuntaa koskeva tutkimusta. Myöskään

RF ei toteuta tutkimustoimintaa, mutta se laatii katsauksia ajankohtaisesta sukupuolinäkö-
kulman huomioon ottavasta liikuntaa koskevasta humanistisesta ja yhteiskuntatieteellisestä
tutkimuksesta. Vuonna 2003 julkaistu Idrott, kön och genus on järjestyksessä toinen tähän
mennessä julkaistu katsaus.
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9 Ehdotukset sukupuolten
välisen tasa-arvon edistämiseksi
liikunta-alalla

9.1 Yleistavoitteet

Tavoitteena on sukupuolten välinen tasa-arvo liikunta-alalla siten, että kummallakin sukupuo-
lella on samat oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet liikkua ja kilpailla sekä osallistua lii-
kuntaa koskevaan päätöksentekoon.

Työryhmä pitää tärkeänä, että sukupuolinäkökulma on aina mukana liikunta-asioiden
valmistelussa ja päätöksenteossa. Tärkeätä on tasa-arvoa koskevan tiedon lisääminen liikunnan
alalla hallinnon ja toiminnan kaikilla tasoilla.

Työryhmä rajaa tehtävänsä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi ja sukupuolivai-
kutusten arviointimenettelyn kehittämiseksi koskemaan ensisijaisesti opetusministeriön lii-
kuntasektorin toimialaa. Tarpeen mukaan työryhmä kuitenkin kiinnittää huomiota myös
muiden liikuntaan vaikuttavien toimialojen kehittämistarpeisiin sukupuolten välisen tasa-ar-
von näkökulmasta.

Menettelyjä sukupuolivaikutusten arvioimiseksi talousarviovalmistelussa tulee soveltaa
valtion liikuntabudjetin keskeisillä osa-alueilla eli liikuntajärjestöjen, liikuntapaikkarakentami-
sen, kuntien liikuntatoimen, liikuntatieteellisen tutkimuksen ja liikunta-alan koulutuksen
osalta. Huomioon on otettava myös lasten ja nuorten liikuntaohjelma sekä liikunnan terve-
ysohjelma. Talousarvion sukupuolivaikutusten arvioinnin lisäksi tärkeätä on opetusministeriön
tukipolitiikka ja siihen liittyvät mahdollisuudet sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen
resurssi- ja informaatio-ohjauksen keinoin.

9.2 Ohjauskeinot ja kannusteet

Julkisen hallinnon ohjauskeinot ovat lainsäädäntöohjaus, rahoitusohjaus ja informaatio-ohja-
us. Lainsäädäntöohjaus merkitsee sitä, että lainsäädännön avulla säädetään tavoitteista ja toi-
menpiteistä. Tästä esimerkkinä on vaikkapa laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta. Ra-
hoitusohjaus merkitsee sitä, että rahoituksen myöntämiseen liitetään tavoitteita, kannusteita,
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ehtoja ja rajoituksia. Usein rahoituksen pohjana on lainsäädäntöä, esimerkkinä tästä on val-
tionosuuslainsäädäntö. Informaatio-ohjaus merkitsee esimerkiksi sitä, että asioiden tilasta teh-
dään tutkimuksia ja arviointeja. Vaikka ne sinänsä eivät velvoita muutokseen, niillä voi kui-
tenkin olla ohjaava vaikutus siinä mielessä, että asiantilaa halutaan yleensä kohentaa.

Eri tehtävien osalta opetusministeriöllä on varsin erilaiset mahdollisuudet ohjaamiseen.
Moniin asioihin vaikutetaan myös liikuntasektorin ulkopuolella. Tällaisia ovat esimerkiksi
koulujen liikuntakasvatus, liikunta-alan ammatillinen koulutus ja yleinen tieteellinen tutki-
mus, jotka kuuluvat opetustoimen sektorille. Niiden merkitys on kuitenkin liikuntajärjestel-
män näkökulmasta suuri.

9.3 Tiedon tarve ja saatavuus

Pohjana sekä sukupuolivaikutusten arvioinnille että sukupuolten tasa-arvoa edistäville toimen-
piteille on monipuolinen ja luotettava, usein nykyistä yksityiskohtaisempi tieto olemassa ole-
vasta tilanteesta. Tiedon tarve koskee yhtä hyvin yksinkertaisia nykytilaa koskevia tilastoja kuin
monimutkaisempia analyyseja asioiden vaikutussuhteista. Tärkeää on myös tiedon vaivaton
saatavuus kehittämistyön ja päätöksenteon pohjaksi.

Sukupuolen mukainen tarkastelu on myös normaalia oman työn seurantaa.
Kaikesta liikuntaa koskevasta toiminnasta, josta ylipäänsä kootaan tilastoja, tilastot laadi-

taan johdonmukaisesti sukupuolittain. Tämä koskee esimerkiksi neljän vuoden välein toteu-
tettavaa Kansallista liikuntatutkimusta. Vastaavasti sukupuolinäkökulman tulee soveltuvin
osin sisältyä kaikkeen liikuntatutkimukseen mukaan lukien kehittämishankkeita - kuten las-
ten ja nuorten liikuntaohjelmaa sekä liikunnan terveysohjelmaa - koskevat arviointi- ja seu-
rantatutkimukset.

Tutkimusten avulla selvitetään sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä ja
vaikutusmekanismeja, esimerkiksi syitä naisten vähäisempään osallistumiseen liikunnan eri
organisaatioiden päättäviin elimiin samoin kuin sitä, onko naisten vähäisellä määrällä vaiku-
tusta asioiden hoitoon ja kehittämisen suuntaan. Valtion talousarvion sukupuolivaikutusten
arviointia ajatellen tarvitaan tietoja palvelujen tuotantorakenteesta ja budjetin määrärahoilla
rahoitettujen palvelujen kohdentumisesta eri väestöryhmiin.

Sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevan tiedon saannin helpottamiseksi tilasto- ja tutki-
mustieto on syytä koota yhteen ja laatia siitä yhteenvetoja päätöksenteon ja kehittämistoimin-
nan pohjaksi. Työryhmän mielestä tämänkaltainen tehtävä sopisi Suomen Liikunta ja Urhei-
lu ry:lle koskien suomalaista liikuntakulttuuria laajemmin. Tiedon tulee olla muodoltaan sel-
laista, että sitä voivat käyttää sekä ne, joilta tieto on kerätty ja joita se koskee, että hallinto ja
ohjaavat viranomaiset. On lisäksi selvitettävä, voidaanko olemassa olevia naistutkimuksen ja
tasa-arvotiedon portaalia (www.minna.fi) hyödyntää liikunnan näkökulmasta.

9.4 Sukupuolivaikutusten
arviointimenettely lainsäädännön valmistelussa

Edellä luvussa 2 työryhmä tarkasteli lyhyesti liikuntaan sekä liikunnan rahoitukseen vaikut-
tavaa lainsäädäntöä.

Liikuntalaki uudistettiin vuonna 1998. Tuolloin lain 1 §:n 2 momentissa asetettiin tavoit-
teeksi edistää liikunnan avulla mm. tasa-arvoa. Hallituksen esityksen laatimisohjeiden mukaan
sukupuolivaikutusten arviointi eli suvaus tulee toteuttaa uusia lakihankkeita valmisteltaessa.
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Työryhmän mielestä liikuntalain sanamuoto, vaikka se onkin hyvin yleisellä tasolla, on
periaatteessa riittävä mahdollistamaan sukupuolten tasa-arvotavoitteen huomioon ottamisen
kaikessa lain nojalla rahoitettavassa toiminnassa.

Liikuntalakia tulevaisuudessa uudistettaessa tulee harkittavaksi, tarvitaanko lakiin tarkem-
pia säännöksiä asiasta.

9.5 Sukupuolivaikutusten arviointimenettely
valtion talousarviovalmistelussa

Sukupuolivaikutusten arviointi on tarkoitus toteuttaa vuoden 2008 valtion talousarviovalmis-
telussa kaikilla hallinnonaloilla. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee asiasta yhdessä valtio-
varainministeriön kanssa ohjeet kaikille hallinnonaloille.

Työryhmä katsoo, että talousarviovalmistelussa toteutettavan sukupuolivaikutusten arvi-
oinnin osalta on syytä odottaa yhteisiä ohjeita ja valmistautua toteuttamaan arviointia valtion-
hallinnon yhteisen linjan mukaisesti vuoden 2008 talousarviovalmistelussa.

Vuosien 2005–2007 talousarviovalmistelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon sukupuol-
ten välisen tasa-arvon edistäminen ja siihen liittyvien vaikuttavuusindikaattorien kehittäminen
paitsi liikuntaa, myös koko opetusministeriön pääluokkaa koskien.

9.6 Opetusministeriön tukipolitiikka ja
siihen liittyvä ohjaus sukupuolten välisen
tasa-arvon edistämiseksi liikunnan
eri tehtäväalueilla

Työryhmä pohtii seuraavassa keinoja, joilla sukupuolten välistä tasa-arvoa voidaan edistää lii-
kunnan eri tehtäväalueilla.

Vaikka valtion talousarvion sukupuolivaikutusten arviointimenettelyä koskevat ohjeet
valmistuvat vasta vuoden 2008 talousarviovalmistelua varten, opetusministeriön tukipolitii-
kassa työryhmän ehdotuksia tulee soveltaa jo vuodesta 2005 alkaen.

Pyrittäessä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen liikunnan alalla lähtökohtana ovat
liikuntalaki sekä valtion talousarviossa asetetut tulostavoitteet. Niiden pohjalta opetusminis-
teriö voi toteuttaa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen liittyvää ohjausta myöntäes-
sään valtionrahoitusta liikunnan eri organisaatioille. Toiminnassa on tärkeätä ottaa huomioon
miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:ssä viranomaisille asetettu velvollisuus edistää
naisten ja miesten välistä tasa-arvoa kaikessa toiminnassa. Erityisesti on otettava huomioon
tasa-arvo palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa.

Rahoitusohjauksessa yleistavoitteeksi voidaan asettaa julkisten varojen oikeudenmukainen
jakautuminen sukupuolten kesken. Tämä on kuitenkin monimutkainen kysymys. Tavoittee-
na ei ole miesten ja naisten samankaltaisuus. Esimerkiksi sukupuolten väliset kiinnostuserot
- nähdäänpä ne kulttuurisesti tai biologisesti määräytyvinä - on hyväksyttävä ja otettava huo-
mioon. Samalla on kuitenkin varmistuttava siitä, että erot eivät johdu tarjonnan vinoutumi-
sesta tai yksipuolisuudesta tai toimintaa ohjaavista rakenteellisista tekijöistä.

Sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamiseksi tulee opetusministeriön kehittää  tar-
kistuslista asioista, joihin harkinnanvaraisten valtionavustusten päätösten valmistelussa tulee
kiinnittää huomiota. Tarkistuslistaan sisällytetään myös sukupuolivaikutusten arviointi ja su-
kupuolten välisen tasa-arvon edistäminen.
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Työryhmä esittää seuraavassa alustavia tavoitteita sukupuolten välisestä tasa-arvosta liikun-
nan eri tehtäväalueilla sekä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Työryhmän ehdotuk-
sia voidaan pitää eräänlaisena keskustelun avauksena asiasta. Ehdotetut toimenpiteet liittyvät
sekä rahoitus- että informaatio-ohjaukseen.

Ensisijaisesti työryhmä on arvioinut tavoitteita ja toimenpiteitä, joita opetusministeriö voi
omalla ohjaustoiminnallaan edistää. Jonkin verran esitetään tavoitteita ja toimenpiteitä ilman,
että opetusministeriö voi suoranaisesti vaikuttaa niiden toteuttamiseen.

Usein esitetään kysymys sitä, missä määrin valtio voi ohjata erityisesti vapaata kansalais-
toimintaa. Vaikka kansalaisjärjestöt ovat itsenäisiä ja päättävät itse omista tavoitteistaan ja toi-
minnastaan, työryhmän mielestä kuitenkin valtion tulee asettaa yleisten yhteiskuntapolitiikan
sekä laillisuusvalvonnan näkökulmasta tavoitteita ja ehtoja valtionavustusten käytölle.

9.6.1 Liikuntajärjestöt

Tavoitteet

Tytöille ja pojille tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet eri lajeihin tutustumiseen ja niiden har-
rastamiseen. Tyttöjen ja naisten samoin kuin poikien ja miesten urheilua tuetaan tasa-arvoa
edistävällä tavalla.

Pojilla ja tytöillä, miehillä ja naisilla on yhtäläiset taloudelliset ja valmennukselliset mah-
dollisuudet kilpa- ja huippu-urheilussa. Yksilölajien lisäksi tämä koskee myös joukkueurhei-
lua.

Kumpikin sukupuoli osallistuu liikuntajärjestöjen ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen.
Koulutuksen sisällöissä otetaan huomioon sukupuolinäkökulma. Sukupuolisensitiivisellä lä-
hestymistavalla saadaan esiin molempien sukupuolten tarpeet ja kokemukset. Samalla tunnis-
tetaan sukupuoleen helposti liitetyt stereotypiat ja kahtiajaot.

Naisten määrä liikuntajärjestöjen erilaisissa tehtävissä kasvaa. Tämä koskee erityisesti oh-
jaajia ja valmentajia sekä yhdistysten päättäviä elimiä. Viimeksi mainittujen osalta tavoittee-
na on, että kumpaakin sukupuolta on jäsenistä vähintään 40 % tai, jos tämä ei tunnu realis-
tiselta, miehiä ja naisia on päättävien elinten jäsenenä samassa suhteessa kuin heitä on jäsen-
kunnassa.

Toimenpiteet

Opetusministeriö ottaa sukupuolten välisen tasa-arvon huomioon uusissa lajiliittojen tulos-
perusteisen määrärahanjaon kriteereissä seuraavasti: Valtavirtaistamisperiaatteen mukaisesti su-
kupuolten välinen tasa-arvo sisällytetään osaksi arviointia liikuntajärjestöjen tulosalueilla (las-
ten ja nuorten liikunta, aikuisten harraste-, terveys- ja kuntoliikunta, kilpa- ja huippu-urhei-
lu) kaikkia määrä- ja laatutuloksia koskien. Tämän lisäksi erillisellä tulosrahoituksella palki-
taan liittoja, jotka ovat erityisen hyvin toimineet sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi.

Opetusministeriö edellyttää Suomen Liikunta ja Urheilu ry:ltä vuosittain / määräajoin ti-
lastoselvitystä sukupuolten välisestä tasa-arvosta liikuntajärjestöjen toiminnassa. SLU:n jäsen-
järjestöillä on velvollisuus sukupuolen mukaiseen tietotuotantoon alaisestaan toiminnasta.
Lisäksi selvitetään Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n mahdollisuudet ottaa laajemminkin vas-
tuuta sukupuolten tasa-arvoon liittyvän tilasto- ja tutkimustiedon koonnista liikuntasektorin
kehittämistoiminnan ja päätöksenteon pohjaksi.

Ohjaaja- ja valmentajakoulutusta järjestävät lajiliitot ja muut koulutuksen järjestäjät ot-
tavat sisältöjen kehittämisessä sekä koulutuksen järjestämisessä ja osallistujien rekrytoinnissa
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huomioon sukupuolinäkökulman.
Urheiluseuroja koskevissa laatujärjestelmissä (esimerkiksi Sinettiseura, Hyvä Seura -han-

ke) yhdeksi kriteeriksi otetaan toiminta sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.
Seurat ja liitot rohkaisevat tyttöjä ja poikia osallistumaan urheiluseuratoimintaan myös

toisen sukupuolen suosimissa lajeissa. Innostuksen säilymisestä pidetään huolta.
Seurat ja liitot tukevat lahjakkaiden tyttöjen / tyttöjoukkueiden kehitystä nuorisourhei-

luvaiheessa ja kannustavat heitä osallistumaan kilpa- ja huippu-urheiluun.
Suomen Olympiakomitean ja Suomen Paralympiakomitean johdolla laaditaan huippu-

urheilun valtavirtaistamissuunnitelma, jossa tarkastellaan laajasti koko huippu-urheilua suku-
puolten välisen tasa-arvon edistämisen näkökulmasta.

Lajiliitot tukevat tasapuolisesti nais- ja mieshuippu-urheilijoitaan.

9.6.2 Kuntien liikuntatoimi

Tavoitteet

Kunnat ottavat käyttöön sukupuolivaikutusten arviointimenettelyn liikuntatoimen budjetti-
valmistelussa.

Kunnat seuraavat ja arvioivat sukupuolinäkökulmasta liikuntapalvelujen tarjontaa ja saa-
tavuutta kunnan alueella sekä kunnan palvelujen kohdistumista.

Avustuksia myöntäessään ja palveluja suunnatessaan kunnat ottavat huomioon kumman-
kin sukupuolen tarpeet. Tämä koskee erityisesti liikuntapaikkojen rakentamista sekä liikun-
tapaikkojen vuoro- ja taksapolitiikkaa koskevia päätöksiä.

Toimenpiteet

Opetusministeriö ottaa käyttöön harkinnanvaraisen tuloksellisuusrahan osana kuntien liikun-
tatoimintaan myönnettävää valtionrahoitusta. Tuloksellisuusrahalla palkitaan kuntia liikunta-
poliittisesti tärkeiden toimien toteuttamisesta ja hyvien tulosten saavuttamisesta. Toiminta
sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi liikunnan alalla on työryhmän mielestä yksi
mahdollinen tuloksellisuusrahan määräytymisperuste.

Opetusministeriö tilaa tutkimuksen, jossa erityyppisten liikuntapaikkojen julkista raken-
tamista sekä kuntien liikuntapaikkojen vuoropolitiikkaa arvioidaan sukupuolinäkökulmasta.

Kunnat kehittävät ja toteuttavat liikuntapaikkojen vuoropolitiikkaa ja muita liikuntapal-
veluja koskevaa käyttäjädemokratiaa.

9.6.3 Liikuntapaikkarakentaminen

Tavoitteet

Julkisin varoin rakennetut liikuntapaikat palvelevat tasapuolisesti molempien sukupuolten lii-
kunnanharrastusta eri lajien osalta.

Liikuntapaikkojen kaavoitus- ja rakennussuunnittelussa otetaan huomioon molempien
sukupuolten tarpeet ja näkökulmat. Tämä merkitsee huomion kiinnittämistä nykyistä enem-
män esimerkiksi liikuntapaikkojen sijaintiin ja läheisyyteen, liikenneyhteyksiin, turvallisuuteen
ja viihtyvyyteen samoin kuin tilatarpeiden - esimerkiksi saniteettitilojen - arviointia sukupuo-
linäkökulmasta.
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Toimenpiteet

Opetusministeriö teettää liikuntarakentamisen tutkimusmäärärahoilla oppaan kummankin
sukupuolen tarpeiden huomioon ottamisesta liikuntapaikkojen kaavoitus- ja rakennussuun-
nittelussa.

Liikuntapaikkoihin liittyvät myös kohdassa 9.6.2. (Kunnat) esitetyt hankkeet (liikunta-
paikkojen julkista rakentamista ja kuntien liikuntapaikkojen vuoropolitiikkaa sukupuolinä-
kökulmasta selvittävä tutkimus; käyttäjädemokratian kehittäminen liikuntapaikkojen vuoro-
politiikkaa koskien kunnissa.)

9.6.4 Urheiluopistot

Tavoitteet

Urheiluopistot lisäävät vähemmistönä olevaa sukupuolta olevien opiskelijoiden määrää tarjoa-
massaan koulutuksessa. Esimerkiksi valmentaja- ja ohjaajakoulutuksessa lisätään  naisten mää-
rää, aikuisliikunnan koulutuksessa miesten osuutta.

Urheiluopistot sisällyttävät järjestämäänsä koulutukseen sukupuolinäkökulman huomi-
oon ottavia (sukupuolisensitiivisiä) sisältöjä. Tämä on erityisen tärkeää ohjaaja- ja valmenta-
jakoulutuksessa, jossa tavoitteena on kouluttaa valmentajia, jotka työssään ottavat huomioon
kummankin sukupuolen tarpeet ja edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Urheiluopistojen johtokunnissa on kumpaakin sukupuolta vähintään 40 %.

Toimenpiteet

Urheiluopistot laativat osana tasa-arvosuunnitelmaansa (tasa-arvolain mukaan edellytetään
kaikilta vähintään 30 työntekijän työpaikoilta) myös ns. valtavirtaistamissuunnitelman suku-
puolten välisen tasa-arvon edistämiseksi urheiluopistojen järjestämässä koulutustoiminnassa.

Opetusministeriö edellyttää liikunnan koulutuskeskuksilta sukupuolten välisen tasa-arvon
huomioon ottamista soveltuvin osin opetusministeriön rahoittamissa kehittämishankkeissa.

9.6.5  Liikuntatieteellinen tutkimus

 Tavoitteet

Eri alojen tieteellinen tutkimus tuottaa muun ohella sukupuolten asemaa ja kiinnostuksen
kohteita sekä palvelujen kysyntää ja tarjontaa koskevaa tietoa samoin kuin tietoa liikunnan
rahavirroista ja päätöksentekomekanismeista pohjaksi sukupuolten tasa-arvoa edistäville toi-
menpiteille liikuntasektorilla.

Sukupuolinäkökulma sisältyy kaikkeen opetusministeriön rahoittamaan liikuntatieteelli-
seen tutkimukseen soveltuvin osin.

Liikuntatieteellisessä tutkimustyössä on tasapuolisesti mies- ja naistutkijoita.
Liikuntatieteellisten yhteisöjen päätöksentekoelimissä on kumpaakin sukupuolta vähin-

tään 40 %.

 Toimenpiteet

Sukupuolten asemaan ja tasa-arvon edistämiseen liittyvän tutkimustiedon saamiseksi liikun-
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nan alalta edistetään yhteistyötä nais-, mies-, sukupuoli- ja tasa-arvotutkimusta samoin kuin
eri tieteiden perustutkimusta tekevien tutkimusyhteisöjen kanssa. Kannustetaan liikuntatietei-
lijöiden osallistumista perustieteiden tutkijakouluihin ja tieteenalojen väliseen yhteistyöhön.

Opetusministeriön rahoittamassa liikuntatieteellisessä tutkimuksessa asetetaan yhdeksi
painopisteeksi sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolten asemaa koskevan tutkimustie-
don saaminen liikunta-alalla. Tutkimusrahoitusta myönnettäessä otetaan valtavirtaistamispe-
riaatteen mukaisesti kriteeriksi soveltuvin osin myös sukupuolinäkökulman sisältyminen
hankkeeseen.

Naistutkijoiden määrän lisäämiseksi kehitetään rahoitusjärjestelyjä, joilla helpotetaan
nuorten naistutkijoiden osallistumista liikuntatieteen jatko-opintoihin.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU laatii osana tasa-arvosuunnitelmaansa
(tasa-arvolain mukaan edellytetään kaikilta vähintään 30 työntekijän työpaikoilta) myös ns.
valtavirtaistamissuunnitelman, jossa tarkastellaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen
näkökulmasta KIHU:n toimintaa ja palveluja.

9.6.6 Ohjelmat

Tavoitteet

Sekä liikunnan terveysohjelmassa että lasten ja nuorten liikuntaohjelmassa pyritään aktiivisesti
sukupuolten tasa-arvoon.

Toimenpiteet

Kunnossa kaiken ikää -ohjelmassa kehitetään toimenpiteitä miesten määrän lisäämiseksi lii-
kuntaryhmissä.

Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunnan alaisiin kehittämishankkeisiin sisällyte-
tään soveltuvin osin sukupuolinäkökulma.

Työpaikkaliikuntaa kehitettäessä otetaan huomioon kummankin sukupuolen liikuntatar-
peet.

Koululaisten (3–6 -luokkalaisten) liikunnallisen iltapäivätoiminnan ohjaajiksi rekrytoi-
daan nykyistä enemmän miehiä.

Opetusministeriö ohjaa osan lasten ja nuorten liikuntaohjelman mukaisesta seuratoimin-
nan paikallistuesta käytettäväksi kohdassa 9.6.1 (Liikuntajärjestöt) esitettyjen lasten ja nuor-
ten urheilua koskevien toimenpiteiden toteuttamiseen.

9.7 Ammatillista koulutusta ja
korkeakoulutusta koskevat kehittämisehdotukset

Tavoitteet

Liikunta-alalla työskentelee ammattihenkilöitä, jotka työssään kykenevät ottamaan huomi-
oon kummankin sukupuolen tarpeet ja edistämään sukupuolten tasa-arvoa.

Liikunta-alan erityyppisissä työtehtävissä toimii tasapuolisesti miehiä ja naisia.
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Toimenpiteet

Liikunta-alan ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulutukseen sisällytetään sukupuolinä-
kökulman huomioon ottavia sisältöjä. Sukupuolinäkökulmaa käsitellään esimerkiksi tilasto-
ja tutkimustiedon avulla.

Kumpaakin sukupuolta kannustetaan hakeutumaan kaikentyyppiseen liikunta-alan kou-
lutukseen ja kaikentyyppisiin työelämän tehtäviin. Naisten määrää lisätään erityisesti johto-
ja valmennustehtävissä, miesten määrää liikunnanohjaustehtävissä.

Luokanopettajakoulutukseen samoin kuin liikunnan aineenopettajakoulutukseen sisälly-
tetään oppisisältöjä, jotka antavat valmiuksia sukupuolisensitiiviseen lähestymistapaan ja tasa-
arvotavoitteen huomioon ottamiseen opetustyössä ikäkauden edellyttämällä tavalla.

9.8 Seuranta

Työryhmä pitää tärkeänä, että opetusministeriö seuraa systemaattisesti sekä työryhmän ehdo-
tusten toteutumista ja toimivuutta että yleisemminkin sukupuolten välisen tasa-arvon toteu-
tumista liikunnassa.
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