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Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa on viime vuosina lähestytty uusin tavoin ja aiempaa 

systemaattisemmin niin valtion liikuntahallinnossa kuin liikunta- ja urheilujärjestöissä. Siihen on 

velvoittanut ennen kaikkea uusi liikuntalaki (390/2015).  

Tässä tutkimuksessa tarkastelen, miten liikunnan ja urheilun lajiliitot ovat vastanneet velvoitteeseen 

edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tutkimuksen tarkoituksena on tukea yhdenvertaisuudesta ja 

tasa-arvosta käytävää liikuntakulttuurista ja -poliittista keskustelua.  

Lajiliitot toimivat osana muutoksessa olevaa yhteiskuntarakennetta, jota tulkitsen Niklas Luhmannin 

systeemiteorian ja sen edelleen kehittelyjen avaamasta käsitteellisestä perspektiivistä sosiaalisena 

järjestelmänä. Keskeiseksi tarkastelukohteeksi nostan lajiliittojen ja valtion liikuntahallinnon välisen 

rakenteellisen kytkennän. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa lähestyn tutkimuksen teoreettisessa 

viitekehyksessä paitsi juridisina ja eettisinä periaatteina myös moniulotteisina ja kontekstiinsa 

sidonnaisina käsitteinä ja ilmiöinä.    

Analysoin lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön sisältöjä, merkityksiä, strategioita ja 

legitimointia teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmällä. Tutkimusaineisto koostuu 15 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta, jotka lajiliitot ovat laatineet 

valtionavustushakemustensa liitteeksi. Aineisto edustaa yhteensä 21 lajiliiton tulkintoja 

yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä. 

Sisällönanalyysin yhteenvetona esitän, että (1) lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö on laji-, 

lajikulttuuri- ja organisaatiokeskeistä; (2) lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö on 

pragmaattista; (3) lajiliitot ovat teorialähtöisesti tyypiteltävissä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön 

strategisilta lähestymistavoiltaan; sekä (4) aineistolähtöisesti on havaittavissa lajiliittojen tyypillisesti 

noudattamia ja hyödyntämiä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön strategioita. 

Tutkimus osoittaa, että lajiliittojen sisällöiltään moninainen ja monitasoinen yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvotyö saa legitimointinsa varsin yhteneväisistä perusteluista. Lähes poikkeuksetta lajiliitot 

kommunikoivat yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta moraalisina periaatteina, juridisina velvoitteina 

ja toiminnallisina etuina. Merkityksensä yksittäiset yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset saavat 

kunkin lajiliiton omassa kommunikaatioprosessissa.  

Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelun velvoite on 

melko luontevasti asettunut osaksi lajiliittojen sisäisiä prosesseja.  
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1. JOHDANTO 

Liikunta ei ole muusta yhteiskunnasta irrallinen toimiala, vaan se seuraa yhteiskunnan 

muutoksia muun muassa eriarvoistumisessa ja polarisoitumisessa. 

Yhdenvertaisuusongelmia esiintyy siten myös urheiluseuratoiminnassa, 

liikuntapaikoilla sekä koulu- ja opiskelijaliikunnassa. (Liikuntalakiopas 2016, 36.) 

Sitaatti Kimmo Aaltosen toimittamasta Liikuntalakioppaasta (2016) kuvaa leimallisesti viime 

vuosina käytyä liikuntapoliittista keskustelua. Yhdenvertaisuuden sekä myös tasa-arvon 

moniulotteisia ilmiöitä ja käsitteitä on lähestytty ja käsitelty uusin tavoin ja aiempaa 

systemaattisemmin niin valtion liikuntahallinnossa kuin liikunta- ja urheilujärjestöissä. Samaan 

aikaan tutkijat ovat esittäneet kriittisiä arvioita siitä, mikä tosiasiassa on yhdenvertaisuuden ja tasa-

arvon painoarvo liikunnan ja urheilun kabineteissa ja kentillä suhteessa siihen, että liikuntalakiin 

(390/2015) ne on kirjattu toiminnan lähtökohdiksi (esim. Salasuo ym. 2016; Berg ym. 2016).  

Liikuntaa ja varsinkin organisoitua kilpailullista urheilutoimintaa määrittävät monenlaiset erottelut ja 

jaottelut. Pääsääntöisesti naisille ja miehille, tytöille ja pojille on omat ryhmänsä, sarjansa ja 

kilpailunsa. Eri ikäiset lapset, nuoret, aikuiset ja seniorit osallistuvat oman ikäryhmänsä kilpailuihin 

ja toimintaan. Kilpailujen ja sarjojen tasojaottelu tekee sen, että taidoiltaan tai ominaisuuksiltaan 

erilaiset huippu-, kilpa- ja harrasteurheilijat kisaavat pitkälti samantasoisia kilpakumppaneita vastaan. 

Vammaisurheilulla ja -liikunnalla on omat toimintonsa ja kilpailunsa. Huippu-urheilijat taas 

edustavat kansainvälisissä kisoissa omaa maataan.  

En tarkoita jaottelujen olevan itseisarvoisesti hyviä tai huonoja asioita vaan liikunnan ja urheilun 

luonteeseen ja rakenteisiin muodostuneita perusominaisuuksia. Jaotteluja ei ole syytä pitää 

yksiselitteisinä saati staattisina. Päinvastoin ne ilmenevät eri liikuntamuodoissa ja urheilulajeissa eri 

tavoin, muuttuvat ja uusiutuvat ajan saatossa. Kaikessa liikunnassa selkeitä jaotteluja ei esiinny. 

Kuitenkin mitä kilpailullisempaa toiminta on, sitä vahvempina ne useimmiten ilmenevät. Jaottelun 

ytimessä on ajatus siitä, että omaan viiteryhmään vertautuminen tekee liikunnan ja urheilun 

harjoittamisesta muun muassa tavoitteellisuudeltaan, intensiteetiltään ja vaatimustasoltaan 

mielekästä erilaisille ihmisille. Toiminnassa, jossa tavalla tai toisella hyödynnetään fyysistä 

suorituskykyä sekä erilaisia kykyjä ja taitoja, harrasteliikkujan vertautuminen ammattiurheilijaan tai 

liigajoukkueen pelaaminen vitosdivarin kaveriporukkaa vastaan ei olisi tarkoituksenmukaista. 

Oikeastaan voidaan ajatella, että liikunnassa ja urheilussa muodollisen yhdenvertaisuuden ja tasa-

arvon periaate, siis se, että toimintaan osallistuvia kohdellaan samalla tavalla, tarkoittaa usein eri 

viiteryhmien erilaista kohtelua. On kuitenkin syytä tarkastella, ovatko jaottelut aina 

tarkoituksenmukaisia: 
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”Monissa urheiluseuroissa vallalla olevat käytänteet valmentaa tyttöjä ja poikia eri 

ryhmissä kaipaavat lähempää tarkastelua.” (Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen 

tiedekunnan liikuntapedagogiikan yliopistolehtori, urheilupsykologi Marja Kokkonen, 

siteerannut Jyväskylän yliopisto, 3.4.2018.) 

Liikunnan ja urheilun seuratoimintaa voi perustellusti kutsua Suomen suurimmaksi kansanliikkeeksi 

(esim. opetus- ja kulttuuriministeriö 2017a, 60). Aktiivisesti toimivia seuroja on arviolta noin 10 000 

ja niiden toimintaan osallistuvia liikkujia, urheilijoita ja vapaaehtoisia yli miljoona (esim. Mäenpää 

2016, 30–31). Organisoitunut liikuntakulttuuri alakulttuureineen sisältää rakenteita monenlaiselle 

toiminnalle mestaruuksien ja voittojen tavoittelusta itsensä haastamiseen ja ylittämiseen, oman 

fyysisen suorituskyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen, motorisesti yhä vaikeampien ja esteettisesti 

yhä hienompien suoritusten opetteluun ja yhteisön jäsenenä toimimiseen. Liikunta ja urheilu ovat 

myös kasvatus- ja nuorisotyötä ja terveyden edistämistä. Mukana voi olla paitsi liikkujana ja 

urheilijana myös eri rooleissa tukemassa, mahdollistamassa tai kannattamassa toimintaa. 

Valtakunnallisesti seuratoiminta organisoituu moninaisen liikunta- ja urheilujärjestökentän alle. 

Tämä tutkimus kohdentuu liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan valtakunnallisen tason 

suurimpaan järjestöryhmittymään, lajiliittoihin. 

Tutkimuksessani tarkastelen, miten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteitä ja periaatteita tulkitaan 

liikuntakulttuurissa, jossa jo lähtökohtaisesti eri viiteryhmiä kohdellaan eri tavoin. Liikunnan ja 

urheilun arvopohjaan, Reiluun Peliin (ks. Valo 2013), kuuluu jokaisen tasavertainen mahdollisuus 

liikuntaan ja urheiluun. Kuitenkin erilaiset tekijät, kuten sukupuoli, vammaisuus, sosioekonominen 

asema, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti tai etninen tausta, tutkitusti vaikuttavat 

monin tavoin liikunnan ja urheilun harjoittamiseen. Ne tekevät eroja erilaisten ihmisten ja 

ihmisryhmien välille niin tavoissa kuin edellytyksissä osallistua liikuntakulttuuriin. Miika Kyllösen 

(2017) toteuttama kirjallisuuskatsaus on yleisesitys siitä, miten ja mistä näkökulmista tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden toteutumista suomalaisessa liikunnassa ja urheilussa on tutkittu ja selvitetty (ks. 

myös luku 3.4 tässä teoksessa).  

Tutkimukseni tarkoituksena on tukea yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta käytävää 

liikuntakulttuurista ja -poliittista keskustelua. Kokoamalla yhteen ja analysoimalla monimutkaisista 

käsitteistä ja ilmiöstä tehtyjä tulkintoja pyrin tekemään niistä helpommin lähestyttäviä. Tutkimuksen 

tulokset eivät kerro, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus pelikentillä, radoilla, harjoitussaleissa tai 

organisaatioiden kabineteissa toteutuvat. Ne eivät ole esityksiä siitä, miten yhdenvertaisuus ja tasa-

arvo tulisi tulkita tai miten niitä tulisi edistää. Sen sijaan ne havainnollistavat, minkälaisia 
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merkityksiä, sisältöjä ja perusteluja nämä eettiset, juridiset ja poliittiset käsitteet ja ilmiöt saavat 

lajiliittojen tulkinnoissa.  

En rajaa tarkasteluani tai pureudu laajasti yksittäisiin yhdenvertaisuus- tai tasa-arvokysymyksiin vaan 

analysoin, mitä ja miten lajiliitot yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta kommunikoivat. Tutkimuksen 

teoriataustassa kiinnitän huomioni yhteiskunnalliseen rakenteeseen, jonka osana ne toimivat. Tämä 

rakenne, suomalainen liikunta- ja urheilujärjestelmä, on monin tavoin murroksessa, joka oikeastaan 

alkoi jo 1990-luvulla (ks. Lehtonen 2017; Halila 2016; Lehtonen & Mäkinen 2015; Itkonen 2015; 

Rantala 2014; Heikkala 1998; Koski & Heikkala 1998; opetus- ja kulttuuriministeriö 2017c; valtion 

liikuntaneuvosto 2016.) Tutkimukseni näkökulmasta keskeisiä muutoksia ovat uuden liikuntalain 

(390/2015) ja liikunta-asetuksen (550/2015) voimaantulo sekä viime vuosien liikunnan ja urheilun 

järjestötoimijoiden valtionavustusjärjestelmän muutostyö, joka jatkuu edelleen. Tulkitsen liikunta- ja 

urheilujärjestelmää ja sen sisäisiä prosesseja saksalaisen sosiologi Niklas Luhmannin (1927–1998) 

systeemiteorian ja sen edelleen kehittelyjen avaamassa käsitteellisessä perspektiivissä. Luvussa 2.1 

alalukuineen avaan systeemiteorian keskeisiä käsitteitä ja luhmannilaista tutkimusotetta, jolla ei ole 

selvärajaista menetelmäpalettia. Tutkimustani voikin kuvailla systeemiteoreettisesti informoiduksi 

empiiriseksi tutkimukseksi, joka omalta osaltaan osallistuu systeemiteoreettisten menetelmien 

edelleen kehittelyä koskevaan kommunikaatioon. 

Tutkimani ilmiön kuvauksessa operoin läpi tutkimuksen kahdella käsiteparilla, jotka luonteiltaan ovat 

hyvin monitulkintaisia. Ne ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä liikunta ja urheilu. Tukeudun 

molempien käsiteparien määrittelyssä lainsäädäntöön.  

Liikuntalain (390/2015, 3 §) mukaan liikunta tarkoittaa ”kaikkea omatoimista ja järjestettyä liikunta- 

ja urheilutoimintaa paitsi huippu-urheilua” ja huippu-urheilu ”kansallisesti merkittävää sekä 

kansainväliseen menestykseen tähtäävää tavoitteellista urheilutoimintaa”. Lisäksi liikuntalaissa 

määritellään erikseen terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta, jolla tarkoitetaan ”elämänkulun eri 

vaiheissa tapahtuvaa kaikkea fyysistä aktiivisuutta, jonka tavoitteena on terveyden ja toimintakyvyn 

ylläpitäminen ja parantaminen”. Liikunta laajassa merkityksessään käsittää kaikenlaiset fyysiset 

aktiviteetit työmatkapyöräilystä retkeilyyn ja kuntosaliharjoittelusta kilpaurheiluun. Hallinnollisesti 

voidaan tehdä jaottelu esimerkiksi lasten ja nuorten liikuntaan, koululiikuntaan, kuntoliikuntaan, 

ikääntyneiden liikuntaan, erityisryhmien liikuntaan sekä kilpa- ja huippu-urheiluun (Itkonen & Laine 

2015, 7–11).  

Käytän liikunnan käsitettä kuvatessani toimintaa, jossa kilpailullisuus on muita tavoitteita vähäisempi 

toiminnan motiivi. Vastaavasti urheilulla tarkoitan huippu-urheilua sekä muuta kilpailullisuuteen 
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painottuvaa toimintaa. Koska käytännössä selvärajainen eronteko liikunnan ja urheilun välillä on 

usein vaikeaa, katson tarkoituksenmukaiseksi käyttää käsitteitä pääasiassa rinnakkain. Poikkeuksia 

ovat yläkäsitteinä käyttämäni liikuntakulttuuri (ks. Itkonen 2015; Kokkonen 2013) ja 

liikuntapolitiikka (esim. opetus- ja kulttuuriministeriö 2015a), jotka vakiintuneissa merkityksissään 

pitävät liikuntalain tavoin sisällään liikunnan, urheilun ja huippu-urheilun erilaiset muodot 

(liikuntakulttuuri) sekä niihin liittyvän ohjauksen ja päätöksenteon (liikuntapolitiikka).  

Liikunta- ja urheilujärjestelmän kuvauksessani lähden liikkeelle liikuntalaista, opetus- ja 

kulttuuriministeriöön paikantuvan valtion liikuntahallinnon alaisesta toiminnasta sekä liikunnan ja 

urheilun veikkausvoittovarojen kehyksestä. Luvussa 2.2 tulkitsen tutkimani ilmiön 

yhteiskuntarakenteellista tulkintakehystä: liikunnan ja urheilun sosiaalista järjestelmää ja sen sisäisiä 

prosesseja. Hyödynnän tulkintojeni perustana suomalaista liikunta- ja urheilujärjestelmää ja sen eri 

osia käsittelevää tutkimusta. Asemoin tutkimukseni osaksi tätä liikunnan yhteiskuntatieteellistä 

keskustelua ja tuon siihen omalla ajankohtaisella järjestelmätulkinnallani uuden ilmiölähtöisen 

näkökulman. 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat jopa liikuntaa ja urheilua moniulotteisempia käsitteitä. Niiden 

katsotaan olevan paitsi juridisia ja eettisiä periaatteita myös poliittisesti latautuneita, kiisteltyjä ja 

kontekstiinsa sidonnaisia käsitteitä ja ilmiöitä (esim. Holli 2012, 77; Kantola ym. 2012, 8; Squires 

1999). Teen käsiteparin välille yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014) ja tasa-arvolakiin (laki miesten ja 

naisten välisestä tasa-arvosta 609/1986) perustuvan eron. Tasa-arvolla tarkoitan sukupuolten välistä 

tasa-arvoa, johon sisältyy sekä binääriseen mies- ja naissukupuoleen perustuva jaottelu että 

sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen määrittelyyn liittyvät kysymykset. Yhdenvertaisuudella 

viittaan muihin tekijöihin, joiden voidaan katsoa asettavan ihmisiä tai ihmis- ja väestöryhmiä 

yhteiskunnassa eriarvoiseen asemaan suhteessa muihin. Yhdenvertaisuuslain mukaan ”ketään ei saa 

syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen 

toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen 

suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella”. Luvussa 3 asemoin  

sosiologis-empiirisen tutkimukseni monitieteiselle tasa-arvotutkimuksen kentälle. Tarkastelen 

käsiteparia yhteiskuntajärjestelmän rakennusaineena, liikuntapolitiikan asialistalla sekä liikunnan ja 

urheilun kentillä. Alaluvussa 3.3 määrittelen tarkemmin tutkimuksen keskeisen yhdenvertaisuuteen 

ja tasa-arvoon liittyvän keskeisen käsitteistön.  

Liikunta ja urheilu esitetään usein keinona edistää kunakin aikakautena yhteiskunnassa hyviksi ja 

tärkeiksi katsottuja arvoja ja asioita. Hakamäen ja Turpeisen (2011) mukaan urheilutoimijat myös 

mielellään kytkeytyvät niiden edistämiseen. Jossakin aiemmassa hetkessä näitä ovat olleet 
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esimerkiksi kansallisvaltion rakentaminen ja sosiaalisen pääoman kasvattaminen, nykyhetkessä 

ainakin terveys, kasvatus, maahanmuuttajien kotoutuminen sekä tässä tutkimuksessa tarkastelemani 

yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Viimeksi mainittujen periaatteiden toteutuminen nousee aika ajoin 

julkiseen keskusteluun yksittäisten ongelmanasettelujen kautta. Seuraavassa havainnollistan niitä 

muutamilla esimerkeillä:  

Sanoin tilaisuudessa, että en ole nähnyt jääkiekkopiireissä yhtään homoa. Olen ollut 

mukana lajin parissa 60 vuotta, josta olen ollut 48 vuotta aivan lajin kärjessä. – – Jos 

joku homo haluaa pelata jääkiekkoa, hän on tietysti tervetullut lajin pariin. 

(Jääkiekkolegenda Juhani Tamminen, siteerannut Ilta-Sanomat, verkkolehti 17.9.2014.) 

Meille [Espoo Unitediin] ei homoja palkata. (Jääkiekko- ja koripalloseura Espoo 

Unitedin urheilutoimenjohtaja Aleksi Valavuori Twitterissä, siteerannut Helsingin 

Sanomat, 26.10.2016.) 

Niin Juhani Tamminen kuin Aleksi Valavuori joutuivat jälkikäteen selittelemään sanomisiaan 

mediassa. Asemansa takia Valavuori asetettiin vastuuseen sanoistaan: Espoo United erotti 

Valavuoren tehtävästään urheilutoimenjohtajana ja irtisanoutui tämän seksuaalivähemmistöjä 

syrjiviksi tulkitusta kommentista. Koripalloliitto taas asetti Valavuoren väliaikaiseen 

toimintakieltoon (Helsingin Sanomat, verkkolehti 26.10.2016). Tammisen ja Valavuoren tapaukset 

ovat esimerkkejä siitä, että seksuaalivähemmistöjen asemasta liikunnassa ja urheilussa ei ole juuri 

käyty keskustelua (ks. Kokkonen 2012.) Toisaalta seuran ja lajiliiton reagointi Valavuoren 

tapaukseen antaa viitteitä, että syrjintään ja epäasiallisuuksiin ollaan valmiita puuttumaan. 

Keskustelua ovat herättäneet myös joukkuelajien maajoukkuepelaajien korvaukset:  

Yksilölajien urheilijoita kohdellaan nykyisin Suomessa tasavertaisesti, olivat he sitten 

miehiä tai naisia. Palloliitto maksaa maajoukkuepelaajille palkkiot X-kromosomien 

määrän perusteella. Miehet saavat huomattavasti enemmän kuin naiset. Myös 

Jääkiekkoliitto pitää miesjäseniään naisia tärkeämpinä. Pyeongchangin 

olympialaisissa Suomen naisten maajoukkueella oli vähintään yhtä hyvät 

mahdollisuudet mitaliin kuin miehillä. Liitto päätti kuitenkin tarjota miehille paremmat 

resurssit.  (Mikko Marttinen, pääkirjoitus, Urheilulehti 8/2018.) 

Tasa-arvovaltuutettu päätyi selvittämään, onko jalkapallon mies- ja naismaajoukkuepelaajille 

maksettavissa erilaisissa korvauksissa kyse tasa-arvolain määrittämästä  

syrjinnästä (Yle Urheilu, 11.12.2017). Toimittaja Mikko Marttisen (pääkirjoitus, Urheilulehti 8/2018) 

mukaan Jääkiekkoliitto perusteli naisten miehiä vähäisempiä resursseja – muun muassa pienempää 

taustaryhmää, yhtä huoltajaa kolmen sijaan ja vähempiä mailoja sekä muita varusteita –  sillä, että 

pelaajat ovat seurajoukkueissaan tottuneet tiettyyn varustelu- ja palvelutasoon. Oli edellisissä kyse 
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sitten lain mukaan syrjivistä toimintatavoista tai ei, joka tapauksessa esimerkit kertovat erilaisesta 

kohtelusta sukupuolen perusteella. Yhdenvertaisuuskysymys on myös vammaisurheilun arvostus: 

Varmaan valintani [Suomen vuoden urheilijaksi] voisi olla mahdollinen, mutta neljä 

vuotta sitten nähtiin mitä äänestyksessä tapahtui. En usko, että takki olisi niin rajusti 

kääntynyt. Totta kai toivon, että asenteet muuttuvat koko ajan, mutta ei se ole sellainen 

juttu mitä todellakaan odotan itselleni. Se menee kategoriaan kiva plussa, jos joskus 

sellainen historiallinen hetki tapahtuisi Suomessa. (Paralympiavoittaja Leo-Pekka 

Tähti, siteerannut Yle Urheilu, 18.9.2016.) 

Edellisten odotustensa vastaisesti paralympialaisten ratakelauksessa neljä perättäistä kultamitalia 

voittanut Leo-Pekka Tähti tuli valituksi Vuoden urheilijaksi 2016. Urheilutoimittajat äänestävät 

Vuoden urheilijan, joten valinta kertoo vammaisurheilun arvostuksen noususta ainakin heidän 

keskuudessa. Neljä vuotta aiemmin, Tähden voitettua kolmannen perättäisen kultamitalinsa, Vuoden 

urheilijaksi valittiin purjehduksen olympiahopeamitalisti Tuuli Petäjä-Sirén. Tähti keräsi tuolloinkin 

äänestyksessä selkeästi eniten ykkössijoja, mutta oli äänestystuloksissa vasta kolmas, sillä osa 

urheilutoimittajista jätti hänet kokonaan 10 parhaan urheilijan listauksensa ulkopuolelle. (Helsingin 

Sanomat, 17.1.2016; Yle Urheilu, 18.9.2016). Havaittavissa oleva kehityssuunta on merkittävä 

vähintään huippu-urheilun herättämien mielikuvien kannalta:  

Vuosikymmenten työ on murtanut asenteita: vammaisurheilu on muuttunut 

harrastamisesta huippu-urheiluksi. Työtä riittää silti edelleen. (Juha Kanerva, 

Urheilulehti 28/2017.) 

Yksittäisenä merkittävänä hetkenä suomalaisen urheilun historiassa Tähden valinta ei itsessään 

kuitenkaan kerro laajemmin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta liikunnan ja urheilun 

kentillä. Viimeiseksi esimerkiksi julkisuudessa käytävästä liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuus- ja 

tasa-arvokeskustelusta nostan toiminnan saavutettavuuteen liittyvän huolen: 

Mitä vaikeampi on päästä mukaan, sitä kovemmalta tuntuu jäädä ulkopuolelle. 

(Arkkipiispa Kari Mäkinen, siteerannut blogissaan Teijo Pyykkönen, 12.10.2016.) 

Onko nyt käynyt tai käymässä niin, että liikuntaseuroissa tapahtuvasta 

harrastustoiminnasta tulee vain harvojen etuoikeus? (Puronaho 2014, 18.) 

Jossakin se on kalliit harjoitustilat, kuten jää, tekonurmi tai vastaava. Jossakin se on 

ammattivalmennus, toisissa taas välineet. Esimerkiksi kilpahiihtäjällä voi mennä 

suksiin 10 000 euroa vuodessa, jos halutaan ne viimeiset sekunnit vielä pois. 

(Urheiluseurakehittäjä ja -kouluttaja Mikko Mäntylä, siteerannut Yle Urheilu, 

20.8.2017) 

Arkkipiispa Mäkinen viitannee kaikenlaisiin mahdollisiin osallistumisen esteisiin, kun taas 

jälkimmäiset sitaatit koskevat erityisesti harrastamisen kustannuksia. Liikunta- ja 
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urheiluseuratoimintaan osallistuminen maksaa ja kustannukset ovat tutkitusti nousussa (ks. Puronaho 

2014). Saavutettavuudessa kysymys on kuitenkin muustakin kuin harrastamisen hinnasta: 

sosioekonomisella taustalla on todettu olevan tulotasoa laajempi yhteys lasten ja nuorten liikuntaan 

ja fyysiseen aktiivisuuteen (Hakamäki ym. 2014). Seurassa harrastamisen eriytymistä on tarkasteltu 

myös luokkakysymyksenä (esim. Salasuo ym. 2016, 27).  

Edellä käsittelemäni aiheet ovat satunnaisia esimerkkejä liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuuteen ja 

tasa-arvoon liittyvästä keskustelusta. Ne eivät edusta laajan aihepiirin kaikkia näkökulmia saati 

seuratoiminnan moninaisia toimintoja ja niiden merkityksiä ihmisten elämässä. Ne tavoittavat 

kuitenkin häivähdyksen siitä, minkälaisten rakenteiden, käsitysten ja toimintamallien voidaan ajatella 

tuottavan eriarvoisuutta ja epätasa-arvoa liikunnassa ja urheilussa. Tässä tutkimuksessa osoitan, että 

joidenkin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymysten käsittely on liikunnan ja urheilun toimijoille 

varsin luonnollista, joidenkin vaikeaa. Lajiliittojen laajasti käsittelemiä kysymyksiä ovat erityisesti 

perinteisiin liikunnassa ja urheilussa tehtäviin jaotteluihin liittyvät miesten ja naisten välinen tasa-

arvo, ikä ja toimintakyky sekä näiden lisäksi moraalista huolta herättävä taloudellinen 

yhdenvertaisuus. Vaikeimpia vaikuttavat olevan sellaiset kysymykset, jotka eivät ole yhteneviä 

perinteisten jaottelujen kanssa: mikä on sukupuolivähemmistöjen asema liikuntakulttuurissa, jonka 

rakenteita määrittävä piirre on binääriseen sukupuolikäsitykseen perustuva jako naisiin ja miehiin.   

Ryhmäjakoja miettivät tarvitsevat perustietoa siitä, millaisia haittoja ja hyötyjä 

erillisryhmissä ja sekaryhmissä liikkuvat lapset ja nuoret tunnistavat ja kuinka he ovat 

kokeneet erillis- ja sekaryhmissä liikkumisen erityisesti silloin, jos he kokevat olevansa 

muunsukupuolisia tai eri sukupuolta kuin mihin heidät syntymähetkellä on määritelty. 

(Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan liikuntapedagogiikan 

yliopistolehtori, urheilupsykologi Marja Kokkonen, siteerannut Jyväskylän yliopisto, 

3.4.2018.) 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä ohjaava säädöspohja vahvistui merkittävästi vuonna 2015. Uuden 

liikuntalain (390/2015) yhdeksi tavoitteeksi määritettiin eriarvoisuuden vähentäminen liikunnassa ja 

tavoitteiden toteuttamisen lähtökohdiksi muiden muassa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. 

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen asetettiin samalla yhdeksi liikunta- ja urheilujärjestöjen 

valtionapukelpoisuuden ehdoksi. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä niin valtionhallinnossa kuin 

järjestöissä ohjaavat myös uudistetut yhdenvertaisuuslaki (1325/2014, voimaan 2015) ja tasa-arvolaki 

(609/1986; muutos 1329/2014, voimaan 2015). Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 

asiantuntijaelimeensä valtion liikuntaneuvostoon toimikaudelle 2015–2019 yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvojaoston. Se kuvaa strategiaansa seuraavasti: 
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Yhdenvertaista ja tasa-arvoista liikuntaa tullaankin edistämään kaksoisstrategian 

avulla. Jaoston tehtävissä, kuten kannanotoissa ja arvioinneissa sisällytetään sekä 

tiettyjen ryhmien erillinen tarkastelu että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoajattelun 

valtavirtaistaminen liikunnan kaikessa päätöksenteossa ja sen valmistelussa. 

Valtavirtaistamisen keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa miten opitaan 

tunnistamaan yhteiskunnan liikunnasta poissulkevat rakenteet ja suvaitsemaan 

monenlaista erilaisuutta. Liikuntaneuvoston työssä nämä kysymykset tulevat 

toimikaudella 2015–2019 integroitumaan vahvemmin osaksi yleistä liikuntapoliittista 

keskustelua ja myöhemmin pohjautumaan myös vahvaan seuranta- ja arviointitietoon. 

(Valtion liikuntaneuvoston esipuhe, teoksessa Pyykkönen 2016, 5). 

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen on vuodesta 2016 alkaen ollut paitsi liikunta- ja 

urheilujärjestöjen valtionapukelpoisuuden ehto myös niille myönnettävän vuosittaisen avustuksen 

määrään vaikuttava arviointikriteeri. Valtionavun hakuprosessin yhteydessä järjestöt ovat 

velvoitettuja esittämään ministeriölle hakemuksensa liitteenä erillisen dokumentin yhdenvertaisuus- 

ja tasa-arvotyöstään. Järjestöt ovat nimenneet dokumenttejaan jonkin verran vaihtelevin tavoin. 

Sisältönsä perusteella niitä voidaan kuitenkin kutsua yleisnimityksellä yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnitelma (esim. opetus- ja kulttuuriministeriö 2018a, 71–72). 

Järjestöille asetettu suunnitteluvelvoite on tuottanut huomattavan määrän uudenlaista liikunnan ja 

urheilun yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa käsittelevää kommunikaatiota, josta osaan pureudun tässä 

tutkimuksessa. Katson suunnitteluprosessien käynnistymisen aukaisseen aiheesta käytävää 

keskustelua ja siten aloittaneen otollisen ajan erilaisten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymysten 

politisoimiseksi järjestöissä. Luhmannilaisittain organisaatiot uusintavat itseään kommunikaatioon 

perustuvissa päätöksentekoprosesseissaan. Muutokset liikunta- ja urheilujärjestöjen 

toimintaympäristössä ovat tuoneet yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon osaksi näitä prosesseja jättäen 

samalla tulkinnanvaraa järjestöille itselleen: Lainsäädännössä ei määritetä, mitä yhdenvertaisuus- ja 

tasa-arvotyön tarkalleen ottaen tulisi pitää sisällään. Myöskään opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole 

asettanut erityisiä kriteereitä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyölle. Siten kukin järjestö saa itse 

määrittää työnsä toimenpiteet ja tavoitteet (Halila 2016, 26). 

Edellisen perusteella tulkitsen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelun näyttäytyvän järjestöille 

yhtä aikaa niin lainsäädännön tuomana velvoitteena kuin mahdollisuutena kehittää toimintaansa ja 

osoittaa vastuullisuutensa yhteiskunnallisena toimijana (vrt. Hakamäki & Turpeinen 2011, 55). 

Jälkimmäisestä näkökulmasta suunnitelmat näyttäytyvät organisaation arvopohjaan kytkeytyvinä 

strategisen suunnittelun dokumentteina. Suunnitelmat konkretisoivat järjestöjen yhdenvertaisuus- ja 

tasa-arvotyötä tai vähintäänkin arvopohjaa, jolle se rakentuu.  Liikunta ja urheilu ei ole oma 

saarekkeensa eristyksissä muusta yhteiskunnasta, joten tavalla tai toisella kysymys on paitsi 
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pyrkimyksistä tehdä yhteiskunnallisesti hyviä asioita myös pyrkimyksistä legitimoida organisaation 

asemaa ja tehtävää muuttuvassa yhteiskunnassa kytkeytymällä niihin.  

Jyväskylän yliopistossa käynnistyy vuonna 2018 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 

tutkimushanke, jonka tarkoitus on edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa liikunnassa ja urheilussa 

tekemällä näkyväksi häirintää, syrjintää ja koululiikunnan ja urheiluvalmennuksen sukupuolittuneita 

käytänteitä. Hankkeen vastuullinen johtaja Marja Kokkonen toteaa hankkeen julkaisseessa 

tiedotteessa seuraavaa:  

Tällä hetkellä meillä ei kuitenkaan ole tietoa siitä, kuinka uudistunut lainsäädäntö on 

otettu vastaan kilpa-ja harrasteurheilussa ja koulujen liikunnanopetuksessa ja millaisia 

muutoksia – jos mitään – uudistunut lainsäädäntö erityisesti sukupuoli- ja 

seksuaalivähemmistöihin kuuluville liikunnan harrastajille, urheilijoille, valmentajille, 

koululaisille ja heitä opettaville liikunnanopettajille on tuonut. (Jyväskylän yliopiston 

liikuntatieteellisen tiedekunnan liikuntapedagogiikan yliopistolehtori, urheilupsykologi 

Marja Kokkonen, siteerannut Jyväskylän yliopisto, 3.4.2018.) 

Tässä tutkimuksessa vastaan Kokkosen osoittamaan tietovajeeseen liikunnan ja urheilun 

kansalaistoimintaa valtakunnallisella tasolla edustavien ja ohjaavien lajiliittojen osalta. Tarkemmin 

ottaen tarkastelen, miten lajiliitot ovat kommunikaatiossaan vastanneet velvoitteeseen edistää 

yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista omilla toimintakentillään.  

Tutkimusaineistoni koostuu lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmista. Olen rajannut 

tarkasteluni tietyin poikkeuksin suurimpiin lajiliittoihin ja niiden suunnitelmien ensimmäisiin 

versioihin, jotka on julkaistu vuosien 2015–2017 välillä. Analysoin, minkälaisia sisältöjä, merkityksiä 

ja strategioita lajiliitot määrittävät yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyölleen – ja toisaalta mitä ne jättävät 

määrittämättä. Tarkastelen, millaisia eroja lajiliittojen välillä on havaittavissa. Theo van Leeuwenin 

(2007) hahmotteleman kommunikaation legitimointistrategioiden kehyksen avulla tulkitsen, miten 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä perustellaan, oikeutetaan ja selitetään. Luhmannilaisen 

systeemiteoreettisen tutkimusperinteen viitoittamani pohdin lopulta, mitä tutkimani ilmiö kertoo 

kontekstistaan suomalaisesta liikunta- ja urheilujärjestelmästä ja sen muutoksesta.  

Luvussa 4 kuvaan ja perustelen tutkimustehtäväni, -kysymykset, -aineiston ja sisällönanalyyttisen 

menetelmän. Sen viimeisessä alaluvussa pohdin tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä. Luvussa 5 

esittelen sisällönanalyysin tulokset ja palaan tulkitsemaan niitä luhmannilaisittain. Lopuksi luvussa 6 

vedän yhteen johtopäätökseni tuloksista sekä tutkimuksen toteuttamisesta ja pohdin, mitä annettavaa 

tutkimuksellani on liikuntapoliittiseen ja liikunnan yhteiskuntatieteelliseen keskusteluun.   
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2. LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTELMÄ – SYSTEEMITEOREETTINEN 

TULKINTA 

Liikuntakulttuuri laajassa merkityksessään ja yläkäsitteenä (esim. Kokkonen 2013, 16–17) pitää 

sisällään monenlaisia toimintoja arkipäiväisistä fyysisistä aktiviteeteista tavoitteelliseen huippu-

urheiluun. Tämä tutkimus kohdentuu lajiliittojen toimintaan ja niiden organisoimaan liikuntaan ja 

urheiluun. Tätä liikuntakulttuurin aluetta voidaan tarkastella liikuntalain (390/2015) puitteissa. Sen 

mukaan valtio ja kunnat vastaavat liikunnan yleisten edellytysten luomisesta. Liikuntaa edistäville 

järjestöille laki turvaa julkiset resurssit mutta ei määritä aiemmista liikuntalaeista (1054/1998; 

984/1979; Liikuntalakiopas 2016, 121; ks. myös Lehtonen 2015, 317) poiketen liikuntajärjestöille 

erityisvastuuta liikunnan järjestämisestä. Lajiliitot lukeutuvat liikuntaa edistävien järjestöjen 

joukkoon. Valtionapukelpoiseksi hyväksytään ainoastaan yksi lajiliitto kustakin lajista (liikuntalaki 

390/2015, 10 §).  

Liikuntakulttuuri on organisoitumisen muodoiltaan ja käytänteiltään jatkuvassa muutoksessa kuten 

muukin yhteiskunta (ks. Kokkonen 2013). Perinteisesti liikunnan kansalaisyhteiskunnan eli 

liikuntajärjestöjen ja paikallisella tasolla liikunta- ja urheiluseurojen tehtäväksi tässä laajassa kentässä 

on katsottu toimintojen organisointi. Viime vuosikymmeninä liikunnan yksityinen sektori eli 

yritystoiminta on kasvanut merkittävästi. On syntynyt uusia projekti- ja verkostoitumiskäytäntöjä 

julkisen, yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan välille. (Itkonen & Laine 2015, 10.) 

Liikuntaan osallistuminen on muuttunut. Erityisesti yritysten järjestämät aikuisliikunnan toiminnot 

ovat kasvaneet ja aikuiset liikkuvatkin niissä jo useammin kuin seuroissa. Seuroissa liikkumisen 

kasvu on perustunut vuosituhannen vaihteen jälkeen lähinnä pikkulasten ja tyttöjen harrastamisen 

yleistymiseen. Tästä huolimatta liikunta on yhä merkittävä kansanliike: 19–65-vuotiaista 

seuraharrastajia on 15 prosenttia, 3–18 vuotiaista 40–45 prosenttia. Seuroissa toimii erilaisissa 

tehtävissä 600 000 vapaaehtoista, joista arviolta puolet tekee ainoastaan vapaaehtoistyötä. Kaiken 

kaikkiaan aktiivisesti toimivia liikunta- ja urheiluseuroja on arviolta noin 10 0000 ja liikunnan 

kansalaistoimintaan osallistuvia eri-ikäisiä jopa 1,2 miljoonaa. (Mäenpää 2016, 30–31.) 

Myös uusin liikuntalaki heijastelee liikuntakulttuurin muutosta, sillä siinä ei erikseen nimetä 

järjestöjä liikunnan ja urheilun pääasiallisiksi järjestäjiksi. Sen sijaan siinä painotetaan valtion, 

kuntien, järjestöjen ja muiden liikunta-alan toimijoiden yhteistyötä. (Liikuntalaki 390/2015.) 

Liikunta- ja urheilujärjestelmän voi tulkita ”löyhäsidoksiseksi” kokonaisuudeksi, jonka toiminta 

rakentuu verkostoille ja eri yhteiskuntasektorien toimintalogiikoille (ks. Kuorikoski 49–52; myös 

Lehtonen 2017, 21). 
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Urheilu- ja liikuntaseurojen määrä on kasvanut ja seurat eroavat toisistaan toimintamalleiltaan ja 

pyrkimyksiltään entistä enemmän. Lajien määrän lisääntyessä on syntynyt uudenlaisia laji- ja 

toimintakulttuureita, kuten lumilautailu tai skeittaus, joiden ytimessä ei välttämättä ole perinteisestä 

kilpailumentaliteetista kumpuava tavoitteellisuus. (Itkonen & Laine 2015, 11.) Entä onko 

elektroninen urheilu ”oikeata urheilua”, eli tuleeko se ymmärtää liikuntakulttuurin osaksi (esim. Juha 

Kanerva, essee, Urheilulehti 40/2017)?  

Liikunnan kansalaistoiminnan muutosta tutkinut Hannu Itkonen käyttää 1980-luvulla alkaneesta 

liikuntakulttuurin nykyisestä vaiheesta nimitystä eriytyneen toiminnan kausi. Sen keskeisinä piirteinä 

Itkonen pitää liikuntakentän sisällöllistä ja organisatorista laajentumista. (Itkonen 2015, 53–56; myös 

Itkonen & Laine 2015, 11.) Pasi Koski ja Juha Heikkala (1998, 194) havainnoivat viime 

vuosituhannen lopulla, että liikuntajärjestöjen eriytyminen koskee muun muassa niiden arvopohjia, 

toiminnan laajuutta ja kohdentumista eri toimialoille, resursseja sekä ammattimaistumisen tasoa. 

Itkonen (2015, 42–43) näkee, että liikuntakulttuurin organisoitumisen muutoksessa on havaittavissa 

samoja piirteitä kuin yhteiskunnan kolmannen sektorin muutoksessa laajemminkin. Hän 

havainnollistaa asiaa hyödyntäen Miikka Pyykkösen (s.a.) jaottelua (taulukko 1) perinteiseen ja 

uuteen kolmanteen sektoriin. Eriytymisen ilmiössä kyse ei toki ole siitä, että kaikki liikunnan 

kansalaisyhteiskunnan toimijat urheiluseuroista liikuntajärjestöihin edustaisivat uutta kolmatta 

sektoria, vaan niiden sijoittumista, hajontaa ja liikkumista näiden kahden ideaalityypin välillä (vrt. 

Mäenpää 2016; Aarresola & Mäkinen 2012a). 

 

Keskeiset piirteet Perinteinen kolmas sektori Uusi kolmas sektori 

Toiminnan tarkoitus 

Tietyn ryhmän etujen ajaminen ja 

toiminnan toiminnan järjestäminen 

ko. ryhmälle 

Palvelujen ja/tai tavaroiden tuottaminen 

ja myyminen, työllistäminen 

Suhde julkiseen 

sektoriin 
Tapauskohtainen Osa julkista palvelurakennetta 

Taloudellisen 

toiminnan 

perusperiaate 

Ei-liikevoittoa tuottava, tuotot 

organisaation toimintaan 
Liikevoiton tavoittelu 

Juridinen muoto Rekisteröity yhdistys 
Rekisteröity yhdistys, säätiö ja 

sosiaalinen yritys 

Työntekijöiden 

enemmistö 
Vapaaehtoisia Palkattuja asiantuntijoita 

TAULUKKO 1. Perinteinen ja uusi kolmas sektori (Pyykkönen s.a.). 
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Tässä luvussa tarkastelen eriytyneen liikuntakulttuurin organisoitumista, suomalaista liikunta- ja 

urheilujärjestelmää, sosiologi Niklas Luhmannin systeemiteoriaa ja sen käsitteistöä hyödyntäen 

sosiaalisena järjestelmänä (ks. Luhmann 1995). Aloitan systeemiteorian perusteista ja keskeisistä 

käsitteistä, minkä jälkeen kuvaan ilmiölähtöisen tapani hyödyntää teoriaa tutkimani ilmiön 

tulkintakehyksenä. Tämän jälkeen esittelen suomalaisen liikunta- ja urheilujärjestelmän 

kokonaisuuden ja erotan siitä tutkimuksen kohteena olevan järjestelmän osan. Teoreettisella 

lähestymistavalla hahmottelen lajiliittojen sijoittumista ja tehtäviä järjestelmässä sekä niiden 

lähtökohtia yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen.  

 

2.1 Luhmannilainen systeemiteoria 

Niklas Luhmann (1927–1998) oli saksalainen yhteiskuntateoreetikko, jota pidetään yhtenä 

merkittävimmistä 1990-luvun jälkipuoliskon sosiologeista. Hänen laaja kirjallinen työnsä tarkastelee 

modernia yhteiskuntaa järjestelmänä, jolla ei ole huippua eikä keskusta. Elävät, tietoiset ihmiset ovat 

yhteiskunnan edellytys, mutta yhteiskunta itsessään ei muodostu ihmisistä tai heidän toiminnastaan. 

Sen sijaan moderni yhteiskunta muodostuu kommunikaatiosta, jonka välityksellä sen sisälle on 

syntynyt toiminnallisesti kehittyneitä osajärjestelmiä, kuten talous, politiikka, juridiikka, tiede ja 

koulutus. Yksikään näistä osajärjestelmistä ei ole yhteiskunnassa ensisijainen muihin nähden, mikä 

on poikkeuksellista niin perinteiseen poliittiseen yhteiskuntakäsitykseen kuin sekä liberalistiseen että 

marxilaiseen taloudelliseen yhteiskuntakäsitykseen nähden. Luhmannille keskeinen kysymys ei ollut, 

millainen on hyvä yhteiskunta vaan miten moderni yhteiskunta toimii ja käsittelee erilaisia asioita 

sellaisenaan kuin hän tulkitsee sen olevan. (Jalava & Kangas 2013b, 40; Raiski 2004, 7–12, 18; ks. 

laajemmin Luhmann 2013 & 1995.) 

Luhmannin teoksen Ekologinen kommunikaatio (2004) suomentajan Seppo Raiskin (2004, 10–11) 

mukaan Luhmannille järjestys ei näyttäytynyt itsestäänselvyytenä vaan saavutuksena, joka on 

syntynyt kaaoksesta. Luhmann päätyikin selittämään järjestyksen syntyä. Hän rakentaa viitekehystä, 

jonka puitteissa kompleksisuutta voidaan tehdä ymmärrettäväksi (esim. Luhmann 2013, 120–131). 

Kompleksissa yhteiskunnassa järjestystä on syntynyt ja syntyy, kun organisoimaton kompleksisuus 

muuttuu järjestelmän sisäiseksi organisoiduksi kompleksisuudeksi sen osajärjestelmissä (Raiski 

2004, 21). Risto Eräsaari (2013, 21–22) katsoo, että Luhmann tarkastelee tätä monimutkaisuutta – 

asioiden ja ilmiöiden kietoutumista yhteen – yksinkertaistamisen sijaan kokoamalla sitä. Voidaan 

ajatella, että Luhmann rajasi harjoittamalleen sosiologialle tarkan tehtävän:  



 

 

14 

 

Luhmann halusi analysoida nimenomaan modernia yhteiskuntaa, ei kaikkia 

mahdollisia modernin elämän ja tietoisuuden ilmiöitä eikä kaikkea yksilöiden 

modernissa yhteiskunnassa saamaa kokemusta, jota toisinaan luonnehditaan 

postmoderniksi kokemukseksi. (Raiski 2004, 21.) 

Luhmann rakensi ”kaiken selittävää” (ks. Jalava & Kangas 2013a, 8) yhteiskuntateoriaansa monilla 

eri tieteenaloilla esitettyjen teoreettisten ajatusten ja käsitteiden varaan. Talcott Parsonsin 

funktionalismi muodosti sosiologisen perustan Luhmannin ajattelulle. Opiskeltuaan vuoden 

Harvardissa Parsonsin ohjauksessa Luhmann hyödynsi, muokkasi ja kehitti edelleen tämän 

teoretisointeja sosiaalisista järjestelmistä. (Jalava & Kangas 2013a, 8–9; Raiski 2004, 8–12.) Samalla 

hän teki niihin selkeän eron, sillä hänelle Parsonsin toiminta- ja normilähtöinen ajattelu oli liian 

yksinkertainen tapa jäsentää yhteiskuntaa ja sen kehitystä (ks. Luhmann 2013, 6–24). Luhmannin 

systeemiteorian ytimeen nousi lisäksi filosofi Edmund Husserlin erottelu psyykkisten järjestelmien 

(tietoisuus) ja sosiaalisten järjestelmien (kommunikaatio) välillä (Eräsaari 2013, 21; Luhmann 2013, 

180–211). Psyykkisissä järjestelmissä tietoisuus eli ajatukset tuottavat lisää ajatuksia – sosiaalisissa 

kommunikaatio taas tuottaa lisää kommunikaatiota (Jalava & Kangas 2013a, 9).  

Luhmannin ajattelua on pidetty yhtä aikaa sekä hyvin systemaattisena että abstraktina (esim. Gilgen 

2013; Jalava & Kangas 2013a; Raiski 2004, 7). Janne Jalavan ja Risto Kankaan (2013a, 7, 14) mukaan 

systeemiteoria toimii abstraktiudestaan huolimatta hyvänä välineenä yhteiskunnallisten ilmiöiden 

tarkastelussa, empiirisen tutkimuksen tukena. Teorialle ja sen edelleen kehittelyille, 

luhmannilaisuudelle, ominaista on rakenteellisen perspektiivin korostuminen. Rakenne ei ole 

ainoastaan toiminnan ja tapahtumien konteksti vaan itsessään empiirinen ilmiö – prosessi, joka vaatii 

selittämistä. Yhteiskunnalliset rakenteet sekä niiden muodostamat rajoitteet ja avaamat 

mahdollisuudet huomioiva yhteiskuntateoria avaa ikkunan, josta kurkistamalla voidaan ymmärtää 

yhteiskunnallisia muutoksia, sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta erilaisissa ja muuttuvissa 

konteksteissaan. (Jalava & Kangas 2013a; Virtanen 2013, 86–93.) Mikko J. Virtanen (2013, 93) 

kuvaa luhmannilaisen yhteiskuntateorian suhdetta empiriaan osuvasti:  

Kontekstin konkreettinen vaikutus tapahtumiin on tutkimusta vaativa heuristinen 

hypoteesi, ei tutkimusta edeltävä lukkoon lyöty itsestäänselvyys. Kontekstin 

ymmärretään siis olevan tapahtumisen kanssa samalla tasolla, jolloin sen uusiutumisen 

prosessi tulee tarkastelun keskiöön.  

Tässä tutkimuksessa tarkoituksena ei ole systeemiteorian testaaminen tai vertailu muihin teorioihin 

vaan tutkittavan ilmiön ja sen yhteiskunnallisen rakenneympäristön, siis kontekstin, jäsentäminen 

teorian avaamassa perspektiivissä. Tutkittavalla ilmiöllä tarkoitan tässä lajiliittojen yhdenvertaisuus- 

ja tasa-arvotyötä. Kuten Jalava ja Kangas (2013a, 11) toteavat, ilmiölähtöisellä lähestymistavalla ei 
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pyritä siihen, että ”todellisuus todentaisi tai hylkäisi teorian”. En käsittele Luhmannin teoriaa 

kokonaisvaltaisesti vaan sovellan sen avaamaa perspektiiviä ja käsitteistöä tutkittavan ilmiön 

kannalta relevantilla tavalla. Samalla pohdin, mitä tutkittava ilmiö kertoo kontekstinsa muutoksesta, 

kuten luhmannilaisessa empiirisessä tutkimuksessa on tapana (ks. Virtanen 2013, 87, 91). 

 

2.1.1 Kommunikaatio ja yhteiskunnan osajärjestelmät 

Luhmannilaisittain yhteiskunta on siis kommunikaatioon perustuva sosiaalinen järjestelmä, jonka 

sisällä on kommunikaation välityksellä muodostuneita, toimivia ja kehittyviä osajärjestelmiä. Tämä 

ei kuitenkaan tarkoita, että inhimillinen maailma koostuisi ainoastaan osajärjestelmistä. Niillä on aina 

ympäristönsä, joka koostuu paitsi muista osajärjestelmistä myös lukemattomista tapahtumista, 

ajatuksista ja tuntemuksista – merkityssisällöistä ja ilmiöistä, jotka eivät ole kanavoituneet 

osajärjestelmien kommunikaatioon tai omiksi osajärjestelmikseen. Osajärjestelmiä voi periaatteessa 

syntyä rajoittamaton määrä yhteiskunnan muuttuessa rakenteeltaan, mutta uuden osajärjestelmän 

muodostuminen on aina poikkeuksellinen tapahtuma maailmanhistoriassa. Nykyisellään katsotaan, 

että kommunikaationsa perusteella eriytyneitä osajärjestelmiä on tunnistettavissa noin tusinan verran. 

(Jalava & Kangas 2013b, 40–41, 52, 57; Raiski 2004, 15, 20–21.) Tässä tarkasteluni kohdistuu 

erityisesti juridiikan, politiikan ja talouden osajärjestelmiin, joita pidetään tietyissä tapauksissa (esim. 

Jalava & Kangas 2013b, 52) osajärjestelmistä merkittävimpinä. Keskeisiä ne ovat myös tutkimallani 

kentällä, suomalaisessa liikunta- ja urheilujärjestelmässä (ks. Lehtonen 2015, 328).  

Monista luhmannilaista systeemiteoriaa jäsentävistä käsitteistä kommunikaatio on keskeinen. 

Arkikielessä ymmärrämme kommunikaation useimmiten yksinkertaisesti viestintänä, jonka tarkoitus 

on siirtää informaatiota lähettäjältä yhdelle tai useammalle vastaanottajalle. Onkin keskeistä havaita 

ero vuorovaikutuksen, so. ihmisten välisten interaktioiden, ja Luhmannin 

kommunikaatiomääritelmän välillä. Luhmannilaisittain kommunikaatio sisältää ja liittää yhteen 

kolme valintatilannetta, joita ilman kommunikaatiota ei synny: informaation, välittämisen ja 

ymmärtämisen. Ymmärtäminen ei tässä viittaa ihmisen tietoiseen ymmärrykseen vaan vastaanottajan 

kykyyn reagoida kommunikaatiolla siinä järjestelmässä tai osajärjestelmässä, jossa kommunikaatio 

on välitetty. Ovat reaktiot sitten esimerkiksi hyväksyviä tai hylkääviä ne muodostavat lähtökohdan 

kommunikaatioprosessin seuraaville episodeille. Kommunikaatio on siis jatkuva prosessi, jossa 

ainoastaan kommunikaatio – eivät esimerkiksi ihmiset tai heidän tietoisuutensa – kommunikoi 

aiemmin kommunikoidun kanssa. Prosessin etenemisen mahdollistavat erilaiset kommunikatiiviset 

reaktiot sekä niistä syntyvä jatkokommunikaatio. (Luhmann 2005, 66–68; Luhmann 1995, 139–150; 

Jalava & Kangas 2013b, 40–45.)  
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Järjestelmät ovat neurotieteestä lainatun käsitteen mukaan autopoieettisia ja itseensä viittaavia. Ne 

rajaavat itsensä ympäristöstään ja ovat yhtä aikaa sekä avoimia että suljettuja. Avoimia siten, että 

muut järjestelmät vaikuttavat niihin, suljettuja taas siksi, että ulkoa, ympäristöstä sekä sen muista 

järjestelmistä ja osajärjestelmistä, tulevat vaikutteet eivät suoraan kohdistu niiden sisäisiin 

rakenteisiin tai prosesseihin. Sen sijaan autopoieettinen järjestelmä havainnoi ympäristöään ja 

prosessoi havaintojaan omalla käsittelytavallaan. Luhmann tekee eron elävien, psyykkisten ja 

sosiaalisten järjestelmien välille. Niillä kaikilla on niille ominainen uusintamistapansa, autopoieesi. 

Kommunikaation välityksellä sosiaaliset järjestelmät uusintavat itse itseään. Kommunikaatiolla ei 

kuitenkaan ole suoraa vaikutusta ajatusten tai tietoisuuden muotoutumiseen tai biologisten 

järjestelmien, kuten solujen ja organismien, sisäiseen prosessiin: elämään. (Luhmann 2013, 63–82; 

Luhmann 2005; Jalava & Kangas 2013a, 9.) 

Yhteiskunnan osajärjestelmissä kommunikaatio kulkee mediumien eli kommunikoinnin välineiden 

välityksellä. Talouden mediumi on raha, politiikan valta ja juridiikan laki. Kaikilla näillä on oma 

binäärinen kommunikatiivinen koodinsa – taloudella maksaa/ei-maksa, politiikalla hallitus/oppositio 

ja juridiikalla laillinen/laiton. Viime kädessä kunkin osajärjestelmän binäärikoodi määrittää niiden 

toiminnallisen suljettuuden, siis erottaa ne muista osajärjestelmistä ja ympäristöstä. Yksittäisen 

osajärjestelmän toimintakyky kuitenkin häiriintyy, mikäli sen ympäristössä olevat osajärjestelmät 

eivät kehity tai kykene ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia omassa vaikutuspiirissään. Tässä 

pääsemme kiinni problematiikkaan, jossa useimmat yhteiskunnalliset ongelmat eivät ole 

ratkaistavissa ainoastaan yhden osajärjestelmän puitteissa. Esimerkiksi taloudellinen lama ei ratkea 

yksinomaan taloudellisilla ratkaisuilla, vaan rahavirtojen liikkeisiin liittyviä päätöksiä tehdään 

politiikassa, ja niitä perustellaan usein tieteen osajärjestelmästä kumpuavalla tutkimustiedolla. 

Osajärjestelmien välillä onkin havaittavissa yhteisiä kosketuspintoja ja välillisiä yhteyksiä, joita 

Luhmann kutsuu rakenteellisiksi kytkennöiksi. Tämä viittaa siihen, että osajärjestelmät ovat 

sopeutuneet niiden ympäristössä vaikuttavien muiden osajärjestelmien toimintaan siten, että ne voivat 

reagoida ympäristössään tapahtuvaan kommunikaatioon oman mediuminsa ja binäärikoodinsa 

puitteissa. Rakenteellisella kytkennällä voidaan viitata myös laajemmin psyykkisten ja sosiaalisten 

järjestelmien väliseen yhteyteen: tietoisuudesta voi kanavoitua ärsykkeitä kommunikaatioon ja toisin 

päin. (Luhmann 2013, 83–101; Jalava & Kangas 2013b, 46, 50–57; Seidl 2005a, 37–38.)  

Rakenteellisten kytkentöjen rinnalle nostan tässä vielä resonanssin käsitteen, jota Luhmann käyttää 

kuvatessaan järjestelmän ja ympäristön välistä suhdetta. Ensinnäkin eriytyneet ja autopoieettiset 

osajärjestelmät kykenevät käsittelemään vain niiden omilla koodeilla esitettäviä ja välitettäviä asioita. 

Toiseksi osajärjestelmä ei voi kommunikoida ympäristönsä kanssa eikä ole olemassa suoria syötteitä 
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ympäristöstä järjestelmään. Kolmanneksi osajärjestelmä kuitenkin kykenee oman prosessinsa 

ehdoilla havainnoimaan ympäristöään ja kommunikoimaan havainnoista. Tästä seuraa, että 

ympäristössä ilmenevät asiat voivat resonoida osajärjestelmässä ainoastaan siinä tapauksessa, että ne 

ovat käsiteltävissä järjestelmän omalla koodilla. Muussa tapauksessa ne eivät tule ymmärretyksi 

eivätkä saa vastakaikua osajärjestelmän kommunikaatiossa. Rajallinen resonanssikyky ei sinänsä ole 

järjestelmien heikkous tai vahvuus vaan mille tahansa järjestelmälle ominainen piirre, jota ilman se 

ei erottuisi ympäristöstään. (Luhmann 2004, 52–54, 106–107; Raiski 2004, 19–23.) 

Monia yhteiskunnallisia kysymyksiä, kuten ympäristöasioita (ks. Luhmann 2004) tai tämän 

tutkimuksen aiheena olevia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiä, voidaan siis käsitellä useissa 

eri osajärjestelmissä – sekä niiden ulkopuolella. Saadakseen merkittävää vastakaikua niiden pitää 

kuitenkin Luhmannin mukaan olla ilmaistavissa osajärjestelmien kommunikaatiossa: 

Nyt voidaan kysyä tarkemmin: kuinka ympäristöongelmat voivat saada vastakaikua 

yhteiskunnallisessa kommunikaatiossa, jos yhteiskuntajärjestelmä on jakautunut 

funktiojärjestelmiin [siis osajärjestelmiin] ja pystyy reagoimaan ympäristön 

tapahtumiin ja muutoksiin vain funktiojärjestelmien kautta? Tällaisessa 

yhteiskuntajärjestelmässä on tietenkin myös funktioiden mukaan järjestymätöntä tai 

moniselitteisesti järjestynyttä viestintää – katukeskustelua tai hieman suurieleisesti 

ilmaisten ”elämismaailmallista” kommunikaatiota. Yhteiskunnallisesti vaikuttava 

kommunikaatio joutuu kuitenkin turvautumaan funktiojärjestelmien mahdollisuuksiin. 

Siksi näitä on tutkittava ensiksi. Vasta tämän jälkeen voidaan mielekkäästi pohtia, mitä 

mahdollisuuksia yhteiskunnassa on sellaisella kommunikaatiolla, joka ottaa tietoisesti 

etäisyyttä kaikkiin funktiojärjestelmiin – olkoon tarkoituksena sitten kumota 

yhteiskunnan eriytyminen, moralisoida sitä tai protestoida sitä vastaan. (Emt., 75.) 

 

2.1.2 Organisaatio järjestelmänä – päätökset kommunikaatioina 

Myös organisaatiot näyttäytyivät Luhmannille sosiaalisina järjestelminä (ks. esim. Jalava 2013; Seidl 

2005b). Seuraavassa tarkastelen lyhyesti luhmannilaisen organisaatiotulkinnan lähtökohtia. En mene 

syvälle Luhmannin organisaatioteoriaan ja sen jatkokehittelyihin, joihin liittyy useita avoimia 

kysymyksiä (ks. Jalava 2013, 112–114). Sen sijaan pyrin hahmottamaan, pitkälti Jalavan (2013) 

artikkelin ohjaamana, miten organisaatiot asemoituvat systeemiteorian kokonaisuudessa voidakseni 

myöhemmin tarkastella tutkimuskohteenani olevien organisaatioiden, lajiliittojen, asemoitumista 

suomalaisessa liikunta- ja urheilujärjestelmässä.     

Luhmann katsoi, että on olemassa kolmenlaisia sosiaalisia järjestelmiä, jotka kuten todettua toimivat 

kommunikaation välityksellä. Yksi sosiaalisen järjestelmän muodoista on yhteiskunta, joka koostuu 

osajärjestelmistään. Sosiaalisia järjestelmiä ovat toisaalta myös interaktiot, siis ihmisten väliset 
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vuorovaikutusjärjestelmät. Kolmanneksi sosiaalisia järjestelmiä ovat organisaatiot, joita voidaan 

pitää merkittävinä yhteiskunnan osajärjestelmien toiminnan ilmentäjinä. (Jalava 2013, 100; Seidl 

2005a, 25, 35–39.) Organisaatiot konkretisoivat ja tekevät näkyväksi sitä, mitä tapahtuu yhteiskunnan 

eri osajärjestelmissä. Esimerkiksi talouden osajärjestelmä havainnollistuu pankkien ja 

pörssiyhtiöiden toiminnan välityksellä, politiikka puolueiden ja eduskunnan avulla, ja juridiikka 

tuomioistuinten kautta. (Jalava 2013, 101.)  

Organisaatioita on monenlaisia: yrityksiä, julkisyhteisöjä ja kolmannella sektorilla niin 

vapaaehtoisorganisaatioita kuin ammattimaisesti toimivia järjestöjäkin. Systeemiteoriassa 

organisaatiot tulkitaan suljetuiksi järjestelmiksi, joilla on oma uniikki historiansa, sääntönsä ja 

päätöksentekokäytäntönsä. Päätökset ovat organisaatioiden kommunikaatiota, jonka kautta 

organisaatiot uusintavat itseään. Niitä ei siis ensin tehdä ja sitten kommunikoida, vaan ne itsessään 

ovat kommunikaatiota. Päätökset kytkeytyvät tavalla tai toisella aiempiin päätöksiin, jolloin syntyy 

jatkuva kommunikaatioprosessi. Organisaation ympäristössä olevat toiset organisaatiot voivat vain 

välillisesti vaikuttaa kyseisen organisaation päätöksiin ja siten uusintumiseen. (Jalava 101–102; Seidl 

2005a, 39–46.)  Kuten muidenkin järjestelmien välille myös organisaatioiden välille voi syntyä 

rakenteellinen kytkentä, kun käy ilmi, että niiden on syystä tai toisesta pyrittävä ja kyettävä 

yhteistyöhön (ks. Jalava 2013, 105).  

Päätöksenteko on valintojen tekemistä. Usein tarjolla on useita vaihtoehtoja, joista tehdään 

johtopäätös (Seidl 2005a, 41). Mikäli aiempia päätöksiä ei olisi olemassa, olisi valinnan teko 

huomattavasti monimutkaisempaa. Organisaation ohjelmat, strategiat ja suunnitelmat – joista itse 

asiassa on myös tehty päätös – ohjaavat päätöksentekoa. Kaikki organisaatiossa tapahtuva 

kommunikaatio ei kuitenkaan ole päätöksentekoa. Päinvastoin päätöksiä valmistellaan erilaisissa 

interaktioissa, jolloin kuvaan astuvat organisaation toimintamallit, henkilökunta, johtohenkilöt ja 

muut organisaatiossa toimivat henkilöt, kuten vapaaehtoiset tai jäsenet, sekä organisaation 

hierarkkinen rakenne. Viralliset kokoukset, workshopit, viikkopalaverit tai kahvipöytäkeskustelut 

ovat kaikki omanlaisiaan interaktioita, joissa tapahtuva kommunikaatio valmistelee organisaation 

tulevia päätöksiä. Interaktioissa tapahtuvat kommunikaatiot tiivistyvät lopulta päätökseksi ja siten 

organisaation kommunikaatioksi.  (Jalava 2013, 102–104.) 

Organisaatioiden päätöksentekoa määrittävät eri osajärjestelmien mediumit ja binäärikoodit. Joillakin 

organisaatioilla voi olla tiukka primäärikoodinsa, kuten tuomioistuimilla juridiikan koodi ja 

pörssiyhtiöillä talouden koodi. Näissä homofonisiksi kutsuttavissa organisaatioissa muiden 

osajärjestelmien kommunikaatio jää primäärikoodille alisteiseksi. Toisissa organisaatioissa taas on 
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havaittavissa useampien rinnakkaisten osajärjestelmien vaikutuksia ja koodeja. Tällaisia 

organisaatioita kutsutaan polyfonisiksi. (Jalava 2013, 109–111.) 

Tässä katson ensisijaisen tutkimuskohteeni, liikunnan ja urheilun lajiliitot, polyfonisiksi 

organisaatioiksi. Niiden päätöksenteon voi ajatella määrittyvän ainakin talouden (resurssit, 

toimintakyky ja toiminnan laajuus), juridiikan (liikuntalaki ja muu niitä koskeva lainsäädäntö) sekä 

politiikan (yhtäältä valtion liikuntapolitiikka, toisaalta organisaatioiden sisäinen politiikka) 

osajärjestelmien kautta. On oletettavaa, että lajiliittojen kommunikaatio sisältää myös elementtejä 

muista osajärjestelmistä, kuten kasvatuksesta (lasten ja nuorten liikunta) ja terveydestä 

(harrasteliikunta, terveysliikunta, kuntoliikunta) (Heikkala 1998, 244–245). Kommunikaation 

elementit voivat olla myös sellaisia, jotka eivät ole selkeästi luokiteltavissa minkään osajärjestelmän 

kommunikaatioksi (vrt. Virtanen 2013, 89–90). Yksi tällainen on erityisesti kilpa- ja huippu-

urheilulle ominainen kilpailemisen elementti ja sen binaarinen voitto–tappio -tappio. (Heikkala 1998, 

244–245).  

Systeemiteorialla on välineellinen tehtävä tutkimani ilmiön muuttuvan kontekstin, liikunta- ja 

urheilujärjestelmän ja siinä toimivan lajiliittotyyppisen organisaatiojärjestelmän, jäsentäjänä (vrt. 

Jalava & Kangas 2013a, 13). Liikutaan alueella, jossa järjestelmien prosessit perustuvat Juha 

Heikkalan (1998, 238–248) mukaan lukuisiin risteileviin rationaliteetteihin: 

– – liikuntaa voidaan toteuttaa vapaaehtoispohjalta, sitä voidaan tehdä julkishallinnon 

mallien mukaan tai sitä voidaan markkinoistaa yritysmaailman tapaan; tai toiminnan 

keskeisenä periaatteena eli johtoerotteluna voidaan nähdä esimerkiksi 

järjestöpoliittisen vallan tavoittelu, taloudellisen voiton hankkiminen, lainmukaisuuden 

toteutuminen, terveydellisten haittojen ehkäisy, lasten ja nuorten kasvatus 

yhteiskuntaan – tai voitto urheilukilpailuissa. Nämä ovat erilaisia havaitsemisen 

tapoja, joita ei voi sulauttaa toisiinsa ja joiden välillä sukkuloiminen vaatii kykyä 

havainnoida, kommunikoida ja toimia jatkuvassa ”organisoidun skitsofrenian” tilassa. 

(Emt., 247–248.) 

Tutkimusaineistoni, lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat, ymmärrän 

päätösdokumenteiksi, jotka ovat lajiliittojen kommunikaatioprosessien osia. Ne viittaavat lajiliiton 

aiempiin päätöksiin ja määrittävät tulevia päätöksiä, ja siten tulevat määritelleeksi myös organisaation 

konkreettista toimintaa. Ne ovat empiirinen aineisto, jonka avulla analysoin tutkittavaa ilmiötä – 

lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä.  
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2.1.3 Lähtökohtana ilmiö 

Niklas Luhmann katseli epäluuloisesti kuvauksia yhteiskunnan toiminnasta. Ne eivät 

tavoittaneet ilmiömäisyyttä: sitä miten asiat ovat tässä, mikä konstituoi niiden 

merkityksen, mikä aiheuttaa havaitsemisen ja tapahtumisen jatkuvuuden ja miten 

järjestelmien dynamiikka on avain muutoksen ymmärtämiseen. (Eräsaari 2013, 21.) 

Systeemiteoreettisen lähestymistavan tarkoituksena on paitsi jäsentää tutkittavaa ilmiötä teorian 

avaamassa käsitteellisessä perspektiivissä myös arvioida teorian käyttökelpoisuutta ilmiön 

analysoinnin välineenä (ks. Jalava & Kangas 2013a, 11). Systeemiteoria on jatkuvien edelleen 

kehittelyjen kohteena eikä sillä ole omaa selkeästi määriteltyä tutkimusotetta tai menetelmäpalettia, 

vaan sitä voidaan hyödyntää lukuisissa erilaisissa tutkimusasetelmissa. Kuten muutkin 

”systeemiteoreettisesti informoidut” empiiriset tutkimukset tämäkin tutkimus asemoituu osaksi 

tutkimusmenetelmien kehittelyä koskevaa kommunikaatiota. (Virtanen 2013, 79, 92–99.) 

Systeemiteoreettisia lähestymistapoja käsittelevässä artikkelissaan Virtanen pohtii ja tulkitsee teorian 

ja empirian välistä suhdetta: 

Systeemiteoreettinen tutkimus on joka tapauksessa aina yhteiskuntateoreettista 

empiriaa – ja samalla empiiristä yhteiskuntateoriaa. Tutkimuskohteena olevat ilmiöt, 

tapahtumaketjut ja prosessit muodostavat jatkuvasti kokonaisuutta, joka sosiologisessa 

teoriassa on perinteisesti nimetty yhteiskunnaksi. (Emt., 80.) 

Luhmannilaisessa yhteiskuntateoriassa yhteiskuntaa itsessään ei nähdä staattisena rakenteena, vaan 

se tulkitaan ennen kaikkea empiiriseksi ilmiöksi, aivan kuin muutkin sosiaaliset järjestelmät: 

interaktiot ja organisaatiot. Yhteiskunta on jatkuvassa muutoksessa oleva tapahtumisen tila. (Emt., 

87, 95).  

Yhteiskunta ei ole mikrotason interaktioista kumuloituva makrotason entiteetti eivätkä 

organisaatiot jotain näiden kahden välissä, ”meso-tasolla”, olevia konkreettisia 

”laitoksia”. Näillä kaikilla systeemeillä on niille ominainen uusiutumisen tapansa, joka 

tulee ilmi empiirisissä tarkasteluissa. (Emt., 91.) 

Ilmiölähtöisessä tulkintatavassani olennaista on, että systeemiteorian avulla hahmottuu tutkittavan 

ilmiön rakenteellinen konteksti. Menetelmällisesti (ks. tutkimusmenetelmästä tarkemmin luvussa 

4.3) systeemiteoreettinen tulkintakehys tukee laadullista sisällönanalyysiä, jonka toteutan 

systemaattisen tekstianalyysin keinoin. Huomioin myös luhmannilaisen ajatuksen siitä, että ilmiöitä 

tutkimalla pureudutaan myös yhteiskunnallisten rakenteiden muotoutumisprosesseihin – 

muutokseen, joka on ilmiö itsessään (vrt. emt. 94).  

Systeemiteoriassa minkä tahansa sosiaalisen ilmiön katsotaan saavan merkityksensä järjestelmissä, 

ja olevan tunnistettavissa järjestelmien prosesseissaan tuottamien erottelujen  
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kautta (ks. Eräsaari 2013, 26, 34–35.) Kun siis puhutaan yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta 

sosiaalisina ilmiöinä ja käsitteinä, on osattava merkitä myös niiden toinen puoli, eriarvoisuus ja 

epätasa-arvo (vrt. emt. 28). Mikäli tätä erottelua ei yhteiskunnassa, organisaatioissa tai interaktioissa 

kyetä tunnistamaan, eivät ilmiö tai käsitteet itsessään merkitse mitään.      

Systeemiteoreettisessa tarkastelussa liikuntaa ja urheilua ei yleisesti pidetä omana autopoeettisena 

osajärjestelmänään. Sen sijaan niitä – erityisesti urheilua – voidaan pitää esimerkiksi yhtenä 

viihdyttämisen muotona, jolloin se voidaan rinnastaa esimerkiksi taiteeseen. (Jalava & Kangas 2013b, 

56.) Urheilu voidaan nähdä myös kilpailuna ja voitontavoitteluna (vrt. Heikkala 1998, 244). Toisaalta 

liikunta ja urheilu saavat nähdäkseni (ks. myös emt., 238–248) viihdyttämisen tai kilpailemisen 

lisäksi eri yhteyksissä monia muitakin merkityksiä, kuten terveyden edistäminen, kasvatus, itsensä 

toteuttaminen, hauskanpito tai yhdessäolo. Tarkastelenkin liikuntaa ja urheilua monimuotoisena 

järjestelmänä, jossa kommunikaatio välittyy useiden eri mediumien ja koodien välityksellä (vrt. 

Sevänen 2013). Vaikka liikunta ja urheilu ei erotu yhteiskunnassa omaksi osajärjestelmäkseen, 

ilmiölähtöinen tulkintakehys mahdollistaa valtion sekä liikunta- ja urheiluyhteisön muodostaman 

kokonaisuuden tarkastelun sosiaalisena järjestelmänä. Kuten Lehtonen (2015, 327) esittää: 

Vaikka urheiluliikkeen ja valtion muodostamaa systeemiä ei voi pitää itsenäisenä 

yhteiskunnallisena järjestelmänä, se on kuitenkin yksittäisten organisaatioiden, niissä 

olevien systeemien ja päätösten kautta rakentuva monimuotoinen sosiaalinen systeemi. 

 

2.2 Suomalainen liikunta- ja urheilujärjestelmä 

Kati Lehtonen (2017, 14–21) on väitöskirjassaan esittänyt kattavan kuvauksen ja tulkinnan 

suomalaisesta liikunta- ja urheilujärjestelmästä. Noudattelen tässä Lehtosen tulkintaa (kuvio 1), joka 

lähtee liikkeelle valtion liikuntahallinnon alaisesta toiminnasta, liikuntalaista sekä liikunnan ja 

urheilun veikkausvoittovarojen kehyksestä. Järjestelmän voisi kuvata myös laajemmassa tai 

suppeammassa muodossa. Laajemmassa siksi, että myös monilla muilla hallinnonaloilla, kuten 

sosiaali ja terveys, ympäristö, liikenne, työ ja maanpuolustus, on omat väestön fyysisen aktiivisuuden 

edistämiseen liittyvät tavoitteensa (Lehtonen 2017, 14; vrt. liikunnan valtionohjauksen hajanaisuus, 

opetus- ja kulttuuriministeriö 2017c, 20). Vaihtoehtoisesti liikuntakulttuurin sisällä voidaan 

määritellä kapeammin esimerkiksi huippu-urheilujärjestelmä (Lehtonen 2017, 14).  
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Liikunnan ja urheilun valtionapua koordinoi ja jakaa liikuntapolitiikkaa ohjaavana tahona opetus- ja 

kulttuuriministeriön liikunnan vastuualue. Ministeriön asiantuntijaelimenä taas toimii valtion 

liikuntaneuvosto, jonka tehtävä on ”käsitellä liikunnan kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti 

tärkeitä asioita ja erityisesti arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella, 

tehdä aloitteita ja esityksiä liikunnan kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja toimialansa 

liikuntamäärärahojen käytöstä” (liikuntalaki 390/2015, 6 §). Yhdessä nämä tahot muodostavat 

valtion liikuntahallinnon. 

Liikunnan toimialan keskeisin säädös liikuntalaki on syntynyt poliittisen prosessin tuloksena (ks. 

Syväsalmi 2016; Liikuntalakiopas 2016, 16–21). Näin siitä on tullut osa juridista osajärjestelmää. 

Luonteeltaan liikuntalaki on niin sanottu puitelaki: Siinä määritetään yleisellä tasolla eri toimijoiden 

tehtäviä ja vastuualueita mutta ei tarkemmin, miten niitä tulee hoitaa.  Siinä rajataan lain 

soveltamisala sekä yleisellä tasolla toiminnan tavoitteet ja suuntaviivat. (Liikuntalakiopas 2016, 21.) 

Liikuntaa edistäville järjestöille liikuntalaki turvaa resurssit, kunhan ne täyttävät 

valtionapukelpoisuudelle (liikuntalaki 390/2015, 10 §) määritetyt ehdot (Liikuntalakiopas 2016, 121–

124).  

 

 

 
 

 

    

Talouteen perustuva suhde Jäsenyyteen tai osallistumiseen 
perustuva suhde 

KUVIO 1. Suomalainen liikunta- ja urheilujärjestelmä (Lehtonen 2017, 16, muokattu).
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Valtion liikuntamäärärahat jakautuvat useille eri momenteille, kuten liikunnan kansalaistoiminta (ml. 

lajiliitot), kunnat, huippu-urheilu, liikunnan koulutuskeskukset, liikuntapaikkarakentaminen, 

liikunnallisen elämäntavan edistäminen ja tutkimus (HE 134/2016; ks. myös liite 1). 

Kokonaisuudessaan vuonna 2017 liikuntaan ja urheiluun osoitettiin määrärahoja 

veikkausvoittovaroista 154,1 miljoonaa euroa sekä siirtomäärärahoina kolmivuotisen (2016–2018) 

Liikkuva koulu -ohjelman toteuttamiseen 7 miljoonaa euroa (HE  134/2016; VaVM 35/2016).1 

En tarkastele tässä lähemmin kokonaisjärjestelmää tai eri tahojen tehtäviä ja rooleja siinä (ks. esim. 

Lehtonen 2017, 14–27; Szerovay 2015). Sen sijaan keskeistä on tiedostaa, että tällaisenaan 

järjestelmä näyttäytyy hyvin monitahoisena ja kompleksina kokonaisuutena. Lehtonen (2017, 21) 

tulkitsee, että liikunta- ja urheilujärjestelmässä on monia toisistaan irrallisia tahoja, joilla ei ole 

keskinäisiä taloudellisia tai jäsenyyteen perustuvia suhteita. Vastaavasti Tero Kuorikoski (2016, 49–

52) on tulkinnut urheilujärjestelmää löyhäsidoksisuuden teorian avulla, ja katsoo, että 

urheiluorganisaatiot kilpailevat kompleksissa toimintaympäristössä suhteellisen itsenäisinä mutta 

eivät kuitenkaan kokonaan toisistaan riippumattomina. Matti Kannuksen pro gradu taas tekee 

näkyväksi liikuntajärjestöjen osin päällekkäisiä, osin kilpailevia funktioita: Niin lajiliitot kuin 

aluejärjestöt ovat paikallisella tasolla toimivien liikunta- ja urheiluseurojen yhteenliittymiä ja 

edunvalvojia. Lajiliittojen toiminta painottuu oman lajin edistämiseen, kun taas aluejärjestöt nähdään 

oman maantieteellisen alueensa neutraaleina asiantuntijoina. Ristiriidoiltakaan näiden tehtävien 

välillä ei vältytä, mutta molemmat järjestöryhmittymät voidaan nähdä merkittäviksi suomalaisen 

liikunta- ja urheilujärjestelmän kokonaisuuden kannalta. (Ks. Kannus 2016.) 

Luhmannilaiseen ajatteluun sisältyy ajatus sen hyväksymisestä, että jälkimoderni maailma ja siinä 

havaittavissa olevat ilmiöt ovat monimutkaisia. Monimutkaisuudesta johtuva käsittämättömyys ei 

kuitenkaan häviä yksinkertaistamalla vaan kompleksisuutta kokoamalla. (Eräsaari 2013, 21–22.) 

Kokonaisjärjestelmän kuvauksella haluan osoittaa, että järjestelmässä toimii lajiliittojen lisäksi 

lukuisia muitakin tahoja, joiden toimia olisi mahdollista tarkastella yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 

toteutumisen ja edistymisen valossa monista eri näkökulmista. Luvussa 3.4 esittelen, minkälaisia 

tulkintoja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta suomalaisen liikunnan ja urheilun kentillä 

on tehty, ja minkälaisia sisältöjä näille käsitteille on tässä kontekstissa määritetty (ks. myös Kyllönen 

2017). Kyse on merkityksenannoista, joita yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon ilmiöt ovat liikunta- ja 

urheilujärjestelmän piirissä saaneet. Seuraavaksi määrittelen tarkemmin tutkimukseni kannalta 

                                                 
1 Liikuntaan ja urheiluun osoitettujen veikkausvoittovarojen jakautumista eri momenteille havainnollistava esitys sisältyy 

vuoden 2016 osalta opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän raporttiin (opetus- ja kulttuuriministeriö 2017c, 

25; ks. liite 1 tässä teoksessa). 
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relevantit liikunta- ja urheilujärjestelmän toimijat ja hahmottelen niiden välisiä rakenteellisia 

kytkentöjä tutkittavan ilmiön näkökulmasta.  

 

2.2.1 Tutkittavina lajiliitot 

Järjestelmän toimijoista tarkasteluni kohdistuu ensisijaisesti lajiliittoihin. Veikkausvoittovaroista 

osoitettavien valtionavustusten jaossa lajiliitot edustavat suurimpana järjestöryhmittymänä liikunnan 

kansalaistoimintaa. Vuonna 2017 valtionavustusta myönnettiin 128 valtakunnalliselle tai alueelliselle 

liikuntajärjestölle, joista noin 70 on määriteltävissä lajiliitoksi.2 Kokonaisuudessaan liikunnan 

kansalaistoimintaan kohdennetuista 44,5 miljoonasta eurosta (HE 134/2016) lajiliitoille myönnettiin 

22,9 miljoonaa euroa. Muita valtionavustusta saavia liikunta- ja urheilujärjestöjä ovat muun muassa 

erityisliikuntajärjestöt, koululais- ja opiskelijaliikuntajärjestöt, Suomen Työväen Urheiluliitto, 

Suomen Latu, Finlands Svenska Idrott CIF, liikunnan aluejärjestöt (yht. 15), keskus- ja 

palvelujärjestöt (mm. Olympiakomitea ja Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry) sekä muut 

liikuntajärjestöt. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017d.) Lisäksi veikkausvoittovaroilla tuetaan 

suoraan liikunnan ja urheilun paikallistason kansalaistoimintaa seuratoiminnan kehittämistuella. 

Vuosittain jonkin verran vaihtelevaan (vrt. opetus- ja kulttuuriministeriö 2018b) seuratukeen 

osoitettiin vuonna 2017 vähän alle 4 miljoonaa euroa. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta opetus- 

ja kulttuuriministeriö jakaa liikunnan kansalaistoimijoiden määrärahat lopullisesti, eikä merkittävää 

edelleen jakamista liikunta- ja urheilujärjestöjen välillä tapahdu (Mäkinen 2010, 53).3 

Heikkala ja Koski katsovat lajiliiton perustehtäväksi lajikulttuurin edistämisen. Liittojen 

lajikeskeisyys kumpuaa siitä, että niiden toiminta-ajatus perustuu usein vain yhteen tai korkeintaan 

muutamaan toisiaan lähellä olevaan lajiin. (Koski & Heikkala 1998, 16, 76; Heikkala 1998, 12.) 

Lajiliitto on jäsentensä, siis jäsenseurojensa ja laajemmin ajateltuna lajin parissa liikkuvien, 

yhteenliittymä ja edustaja (Mäkinen ym. 2015, 16).  Lajiliitot itse pitävät ydintehtävinään seurojen 

                                                 
2 Opetus- ja kulttuuriministeriön tapa luokitella valtionavustusta saavia liikunta- ja urheilujärjestöjä eri järjestöryhmiin 

on muuttunut jonkin verran viime vuosina. Kun aiemmin ministeriö on luokitellut noin 70 järjestöä lajiliitoiksi, niin 

vuodesta 2016 lähtien se on sijoittanut osan entisistä lajiliitoista muiden liikuntaa edistävien järjestöjen ryhmään. Vuonna 

2017 ministeriö määritti lajiliitoksi yhteensä 55 järjestöä. Myös muissa luokitteluissa on tapahtunut joitakin muutoksia. 

(Vrt. opetus- ja kulttuuriministeriö 2016c; opetus- ja kulttuuriministeriö 2017a, 66–69; opetus- ja kulttuuriministeriö 

2017d.) Koska avustettavien järjestöjen määrässä tai niiden toiminnan luonteessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia, tässä 

katson lähtökohdaksi sen, että lajiliiton luonteisia järjestöjä on edelleen noin 70. 
3 Luvut eivät sisällä liikuntajärjestöille myönnettyjä erityisavustuksia ja huippu-urheiluun osoitettuja valtionavustuksia, 

joista osa kanavoituu lajiliitoille Olympiakomitean osana toimivan itsenäisen Huippu-urheiluyksikön myöntäminä 

valmennustukina. Vuonna 2015 lajiliitoille myönnettiin erityisavustuksia yhteensä 1,49 miljoonaa euroaja Huippu-

urheiluyksikölle valtionavustusta 6,86 miljoonaa euroa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017a, 70–71, 90–91; 

Olympiakomitea s.a.) 
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palvelua ja edunvalvontaa (Aarresola & Mäkinen 2012a, 48). Ne ovat myös lajinsa tai lajiensa 

kansainvälisten lajiliittojen jäseniä (Kannus 2016, 37). 

Kokonaisjärjestelmässä kaikkia lajiliittoja yhdistäviä vastuualueita ovat perinteisesti olleet lajin 

kansallisen kilpailujärjestelmän ja huippu-urheilutoiminnan järjestäminen (Lehtonen 2017, 19). 

Niillä on kansallinen monopoliasema oman lajinsa maajoukkuetoiminnan järjestäjinä, mikä tuo 

mukanaan osavastuun suomalaisen huippu-urheilun kehittämisestä (Aarresola & Mäkinen 2012a, 

45). Nykyisellään lajiliittojen toimiala ulottuu myös lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun sekä 

aikuisliikunnan alueille (Mäkinen 2010, 65).  

Toimialan laajentumisen taustalla vaikuttaa siirtyminen valtionapujen jakamisen tulosohjaukseen 

1990-luvulla. Muutosta vauhditti liikunnan ja urheilun yhteiskunnallisten perustelujen (uudelleen) 

pohdinta. Lama-aika ja sitä edeltänyt vauhdikas nousukausi oli jättänyt jälkensä liikuntakulttuuriin ja 

liikunta- ja urheilujärjestelmään. Kun hyvinvointivaltiota leikattiin juustohöylätekniikalla lähes 

kaikkialta, myös liikunnan ja urheilun julkisrahoitusperusteet tarvitsivat vahvistusta.  (Rantala 2014, 

20–21.) Tuolloin vielä perinteisesti lähinnä kilpa- ja huippu-urheiluun keskittyneiden lajiliittojen oli 

laajennettava toimintaansa lasten ja nuorten liikunnan ja harraste-, kunto- ja terveysliikunnan 

toimialoille – massojen liikuttamiseen. (Koski & Heikkala 1998, 173–179, 194; Heikkala 2000.) 

Tulosohjaus vakiinnutti käytännön, jossa lajiliitolle osoitettu toiminta-avustus painotettiin kolmelle 

tulosalueelle: lasten ja nuorten liikunta (50 %), aikuisliikunta (25 %) ja huippu-urheilu (25 %). 

Tulosaluekohtaisessa arvioinnissa taas toiminnan laatu sai 70 prosentin ja harrastajien määrä 30 

prosentin painoarvon. (Aarresola & Mäkinen 2012a, 39–40; ks. myös Kurki 1998, 23–26.)  

Toimialakohtaisen tulosaluejaottelun katsotaan saaneen legitiimin aseman suomalaisessa 

liikuntakulttuurissa. Tämä on johtanut liikunta-aktiivisuuden korostumiseen tulosohjauksessa, kun 

taas kansalaistoiminnan painoarvo on vähentynyt, sillä sen edistämistä ei ole katsottu tulosalueeksi 

itsessään. (Aarresola & Mäkinen 2012b, 88.) Jaottelua lähdettiin uudistamaan 2010-luvun taitteessa 

ja vuodesta 2014 lähtien lajiliittojen toimintaa arvioitiin määrällisesti ja laadullisesti uuden kolmijaon 

mukaisesti: harrasteliikunta, sekä kilpailullinen että ei-kilpailullinen (55 %), huippu-urheilu (25 %) 

ja järjestö- ja seuratoiminta (20 %). Painotukset olivat luonteeltaan suuntaa-antavia. (Valtion 

liikuntaneuvosto 2015b, 27.) Muutos merkitsi paitsi avausta kansalaistoiminnan arvostuksen 

uudelleen kohottamiseksi myös sitä, että lasten ja aikuisten harrasteliikunta asettuvat saman 

tulosalueen alle elämänkaarimallin mukaisesti (Aarresola & Mäkinen 2012b, 88). Samalla 

huomioitiin se, että harrastamisen ja kilpailemisen välille on vaikea vetää selkeää rajaa, vaan kyse on 

ennemminkin siitä, miten kilpailu määritellään (valtion liikuntaneuvosto 2015b, 28). Kuviossa 2 
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havainnollistan kootusti edellä mainittujen lajiliittojen perustehtävien sovittamista yhteen 

tulosohjauksen toimialojen kanssa.  

 

 

Systeemiteorian käsitteellisestä perspektiivistä tässä voidaan havaita resonanssia kahden 

organisaatiojärjestelmän välillä. Tarkastelussa lajiliittoja edustaa lajiliiton ideaalityyppi eikä niiden 

keskinäistä vaihtelua ole otettu huomioon (vrt. Aarresola & Mäkinen 2012a, 45). Valtionavun 

jakamisen perusteiksi 1990-luvulla esitellyt tulosalueet vaikuttivat lajiliittojen toimialan 

laajentumiseen kilpaurheilun järjestämisestä kohti massojen liikuttamista. Tämä tapahtui siitäkin 

huolimatta, että liitoissa tulosohjauksen vastaanotto oli vaihteleva eivätkä tulosalueet olleet 

yksiselitteisesti sovellettavissa liittojen toiminnan painopisteisiin (ks. Koski & Heikkala 1998,  

173–179). Edelleenkään ei olla tilanteessa, jossa lajiliittojen toiminta toteutuisi täsmällisesti 

tulosaluejaottelun mukaan, eivätkä liittojen omat näkemykset tulosohjauksen vaikuttavuudesta 

toimintaansa ole yhteneviä (ks. Aarresola & Mäkinen 2012a, 44–49).  

Joka tapauksessa kansalaistoiminnan painoarvon lasku suhteessa muihin toimialoihin on 

suuntauksena ollut havaittavissa (esim. Salasuo ym. 2016; Aarresola & Mäkinen 2012b, 88; Mäkinen 

2010, 17). Tämän havainnon voidaankin katsoa resonoineen takaisin valtion liikuntahallinnon 

harjoittamaan politiikkaan: lajiliittojen funktio jäsenseurojensa yhteenliittymänä, tukijana ja 

palvelijana nostettiin uusien tulosalueiden myötä julkisin varoin tuettavaksi kohteeksi. Valtion 

KUVIO 2. Lajiliittojen perustehtävät ja valtionavun tulosohjaus. 
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liikuntaneuvoston julkaisussa tulosalueita ja niiden muutosta tarkastellaan valtionavustuslain 

(688/2001) hengessä: 

Lähtökohtaisesti on kuitenkin selvää, että vaikka valtion tehtävänä ei ole määritellä 

liittojen toiminnan sisältöä ja tapaa toimia, sen tehtävänä on valtionavustuslain 

mukaisesti sopivalla tavalla seurata myöntämiensä valtionavustusten käytön 

tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtionavustusten vaikutuksia 

kilpailuun, eri väestöryhmien asemaan samoin kuin niiden ympäristö- ja muita 

vaikutuksia. Valtionapuviranomaisen on määräajoin arvioitava myös valtionavustusten 

tarpeellisuutta ja kehittämistarpeita. (Valtion liikuntaneuvosto 2015b, 32.) 

Liikunnan yhteiskunnallisten perustelujen historiaa perusteellisesti tutkinut Maria Rantala (2014) 

kuvaa viimeisintä 2000-luvun taitteessa käynnistynyttä ja edelleen jatkuvaa ”harvinaista hetkeä” 

aikakaudeksi, jolloin ”liikuntakulttuuri kohtaa liikkumattoman elämäntavan”. Liikkumattomuuteen 

puuttuminen, koko väestön ja eri väestöryhmien liikkumisen edistäminen ovat nousseet eduskuntaa 

myöten (valtion talousarvioesityksen 2017 liikuntatoimen rahoitukseen liittyvä mietintö, VaVM 

35/2016) liikuntapolitiikan ytimeen. Liikunnan ja urheilun perusteluja on alettu etsiä yhä 

yksityiskohtaisemmista asiakokonaisuuksista. (Rantala 2014, 22–23.) Yhdenvertaisuuden ja tasa-

arvon edistämisen korostuminen liikuntapolitiikan tavoitteena näyttää olevan aikakaudelle ominaisia 

piirteitä (esim. hallituksen esitys liikuntalaista HE 190/2014), joka sekin – kuten tässä tutkimuksessa 

tulen osoittamaan – saa lajiliittojen kommunikaatiossa monenlaisia merkityksiä ja perusteluja. Tämä 

vahvistaa jo edellä (luvussa 2.1.2) käsittelemääni Heikkalan (1998, 238–248) pohdintaa siitä, että 

lajiliitot toimivat ympäristössä, jossa niiden on pystyttävä prosessoimaan jatkuvasti useampia 

risteileviä rationaliteetteja ja merkityksiä. 

Vuosien 2015–2017 aikana liikuntajärjestöihin kohdistuva valtionohjaus muuttui merkittävällä 

tavalla: tulosaluekohtaisiin kriteereihin ja painotuksiin perustuvasta harkinnasta luovuttiin. 

Arviointiperusteiden muutos liittyy edelleen käynnissä olevaan valtionavustusjärjestelmän  

ja -hakuprosessin kehittämistyöhön (ks. esim. opetus- ja kulttuuriministeriö 2017c, 25–29; Halila 

2016; valtion liikuntaneuvosto 2016; Lehtonen & Mäkinen 2015; Mäkinen ym. 2015).  

Kriteereistä luopuminen käy ilmi vuosien 2016 ja 2017 valtionavun hakuun ja myöntämiseen 

liittyvästä opetus- ja kulttuuriministeriön (2015b; 2016d; 2016e; 2017e) asiakirja-aineistosta 

seuraavasti: Vielä vuonna 2015 valmistellussa vuoden 2016 valtionavustuksen hakuohjeessa 

tulosalueiden painotukset mainittiin lajiliittojen arviointiperusteina. Sen sijaan vuoden 2016 

avustusesityksessä niitä ei enää mainittu, vaan lajiliittojen arviointikriteereiksi kirjattiin liikuntalain 

(390/2015) ja liikunta-asetuksen (550/550) mukaiset toiminnan laatu, toiminnan laajuus, avustamisen 

tarve, huippu-urheilu ja eettinen toiminta, mukaan lukien yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 
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edistäminen. Muita liikuntajärjestöjä arvioitiin tuolloin omina ryhminään. Vuoden 2017 haussa 

kaikkia liikuntaa edistäviä järjestöjä siirryttiin arvioimaan samojen kriteerien (toiminnan laajuus, 

toiminnan laatu ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä avustamisen tarve) perusteella. Lisäksi 

erillinen työryhmä arvioi kaikkien järjestöjen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön sitä kuvailevien 

suunnitelmien perusteella. Laajan ja moninaisen järjestökentän arviointia samoilla kriteereillä ei 

kuitenkaan koettu yksinkertaiseksi: 

Esitysvalmistelussa kävi myös selvästi ilmi se, että järjestöjen toiminta on hyvin 

erilaista. Kansainvälistä kilpailutoimintaan osallistuvien järjestöjen toiminta poikkeaa 

huomattavasti muiden liikuntajärjestöjen toiminnasta. Yhteismitalliset kaikkien 

järjestöjen toimintaa mittaavat arviointiperusteet eivät ole täysin vertailukelpoisia 

toiminnan erilaisesta luonteesta johtuen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017e.) 

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä kerrotaan, että tulosaluekohtaisista kriteereistä ja painotuksista on 

luovuttu siksi, että kaikille liikuntaa edistäville järjestöille ei tulla tekemään yhteismitallisia 

tulosaluekohtaisia kriteereitä. Kun muut kriteerit ovat olleet muutostyön alla, yhdenvertaisuus- ja 

tasa-arvosuunnitelmia on arvioitu vuosien 2017 ja 2018 avustusvalmistelussa. Parhaillaan (vuonna 

2018) valtion liikuntahallinnossa valmistellaan tuloskortteihin perustuvia kaikille järjestöille yhteisiä 

kriteereitä. (Ylitarkastaja Hannu Tolosen haastattelu.) Ministeriön asettaman työryhmän esitysten 

perusteella avustusjärjestelmää tulisi kehittää siten, että kriteerit ovat konkreettisia ja mitattavissa 

sekä niihin liittyvä arviointiprosessi ymmärrettävissä ja avustusvalmistelu läpinäkyvä. Kaiken 

kaikkiaan työryhmän esitykset viittaavat siihen, että avustusjärjestelmän ja siihen liittyvien 

prosessien voi odottaa uudistuvan perinpohjaisesti lähivuosien aikana. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2017c, 28–29.) Millaiseksi tämä tuloskortteihin pohjautuva järjestelmä lopulta muodostuu ja miten 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön arviointi siihen sisältyy tai suhteutuu, ei ole tätä kirjoitettaessa 

tiedossa. 

Edellä esittämäni valossa valtionavustusjärjestelmä uudistuksineen näyttäytyy tutkittavan ajanjakson 

(2015–2017) aikana murroksessa olleelta kokonaisuudelta (vrt. opetus- ja kulttuuriministeriö 2017c, 

26). Vaikka pitkään voimassa olleista tulosaluekohtaisista kriteereistä on nyttemmin luovuttu, katson 

ne oleelliseksi osaksi tämän tutkimuksen taustaa. Ehtiväthän ne kahden vuosikymmenen aikana saada 

liikuntakulttuurissa legitiimin aseman ja resonoida lajiliittojen toiminnan painopisteisiin. 

 

2.2.2 Lajiliittoryhmittymän keskinäiset erot ja yhtäläisyydet 

Lajiliittoryhmittymän sisällä järjestöjen keskinäinen vaihtelu on huomattavaa niin toiminnan 

volyymissa ja painopisteissä kuin valtionavustusten osuuksissa varsinaisen toiminnan kuluista 
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(opetus- ja kulttuuriministeriö 2017a, 25, 60–71; Aarresola & Mäkinen 2012a, 45). Kuvaavaa on, että 

vuonna 2017 seitsemälle eniten toiminta-avustusta saaneelle liitolle4 myönnettiin kullekin 1–2 

miljoonan euron avustus, kun taas pienimmät toiminta-avustukset5 olivat 6 000–20 000 euroa 

(opetus- ja kulttuuriministeriö 2017d). Vuonna 2015 myönnettyjen toiminta-avustusten ja 

erityisavustusten osuus liittojen saman vuoden toimintamenoista taas on opetus- ja 

kulttuuriministeriön laskutavalla vaihdellut noin 8 prosentin ja jopa 99 prosentin välillä. Keskimäärin 

vuonna 2015 lajiliittojen toiminnan kuluista niille myönnetyt avustukset kattoivat 21,6 prosenttia. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017a, 70–71.)  

Se, kuinka vahvasti edellä esitelty valtion tulosohjaus on vaikuttanut kunkin lajiliiton toimintaan, 

riippuu monista tekijöistä. Teoriassa voidaan olettaa ohjaavuuden olleen sitä vahvempaa, mitä 

suuremman osan valtionapu lajiliiton toimintamenoista kattaa. Siis mitä suurempi osa toiminnasta 

rahoitetaan valtionavulla, sitä herkemmin liitto seuraa tulosohjausta.  (Aarresola & Mäkinen 2012a, 

40–41.) Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Outi Aarresola ja Jarmo Mäkinen (2012a, 45) 

eivät 15 suurta lajiliittoa tarkastelleessa selvityksessään löytäneet kahta toimialapainotuksiltaan 

samanlaista lajiliittoa. Johtopäätöksiä tulosohjauksen vaikuttavuudesta onkin hankala vetää: 

– – ei voida havaita, että ne liitot, jotka ovat lisänneet tarkasteluaikavälillä 

kustannuksin mitattavia painoksia nuorisotoimintaan, olisivat saaneet siitä 

jonkinlaisen valtion toiminta-avustuksen lisäyksen, koska tulosohjauksessa lasten ja 

nuorten liikuntaa on painotettu enemmän kuin muita tulosalueita. Periaatteessa näin ei 

tarvitsekaan olla, koska tulosalueilla onnistumista mitataan muilla mittareilla ja 

toiminta-avustuksen määrään vaikuttavat myös harkinnanvaraiset seikat. (Emt., 46–

47.) 

Aarresola ja Mäkinen (2012b, 86–87) näkevätkin, että lajiliittoja ohjaavat ensisijaisesti niiden omat 

peruslähtökohdat, joissa taas on huomattavia eroja lajiliittojen välillä. Kun tulosohjaus 1990-luvulla 

vaikutti lajiliittojen toiminnan laajentumiseen uusille toimialoille (Koski & Heikkala 1998, 173–179), 

ei sama kehitys ole enää 2000-luvun puolella jatkunut näkyvässä muodossa, vaan lajiliittokohtaisesti 

vaihdellen tulosalueet näyttävät asettuneen osaksi niiden omia strategisia valintoja (Aarresola & 

Mäkinen 2012b, 87). Systeemiteoreettisesti voidaan ajatella, että lajiliitot autopoieettisina 

organisaatiojärjestelminä reagoivat 1990-luvulla ympäristöstään tulleisiin ärsykkeisiin, jotka 

vähitellen saivat merkityksensä niiden sisäisissä kommunikaatioprosesseissa (vrt. lajiliittojen 

toiminnanjohtajien arvio tulosalueiden painoarvoista, Mäkinen ym. 2015, 21–24).  

                                                 
4 Palloliitto (2,025 miljoonaa euroa), Voimisteluliitto (1,7), Jääkiekkoliitto (1,48), Salibandyliitto (1,13), Urheiluliitto 

(1,05), Hiihtoliitto (1,04), Koripalloliitto (0,965) ja Lentopalloliitto (0,96).  
5 Mm. Vesihiihtourheilu, Kyykkäliitto, Muayi Thai -liitto ja Rugbyliitto. 
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Keskinäisistä eroistaan huolimatta lajiliittojen toiminnan organisoitumisessa on havaittavissa myös 

samankaltaisuuksia. Mäkinen ym. (2015, 17–19) tyypittelevät liittojen palvelut ja tuen 

jäsenseuroilleen kahdeksaan kategoriaan lajiliittokyselyssä kerättyjen vastausten pohjalta:  

1) Talous- ja hallintopalvelut: mm. jäsenrekisteripalvelut, jäsenmaksujen laskutukseen liittyvät 

palvelut, lomakkeet ja asiakirjamallit, vakuutukset, erilaiset sopimukset, ansiomerkit ja palkinnot. 

2) Viestintä ja markkinointi: mm. jäsenlehdet, -kirjeet sekä liiton internetsivut, seurojen viestinnän 

tukeminen, lajin esittelymateriaali ja lajin markkinointi esimerkiksi kouluilla ja tapahtumissa.  

3) Kilpailutoiminnan järjestäminen ja hallinnointi: mm. lisenssijärjestelmät, kilpailukalenteri ja -

tapahtumat, tulos- ja tilastointipalvelu, tuomaritoiminta ja kurinpitoasioiden hallinnointi.  

4) Valmennustoiminta: mm. valmennusjärjestelmät ja -materiaalit, valmennuksen erilaiset konseptit 

seuroille, yhteistyö valmennuskeskusten ja akatemioiden kanssa, asiantuntijapalvelut 

maajoukkueurheilijoille, valmennusleirien järjestäminen ja alueellisen valmennustoiminnan 

tukeminen. 

5) Osaamisen kehittäminen ja koulutus: mm. jäsenseurojen neuvonta ja koulutus toiminnan 

kehittämisessä, tukien hakemisessa, tapahtumien järjestämisessä sekä kuntayhteistyössä, valmentaja- 

ja ohjaajakoulutus, tuomarikoulutus, toimitsijakoulutus ja erilaiset muut koulutukset, mentorointi- ja 

tutorointikäytännöt. 

6) Olosuhdetyö ja edunvalvonta: vaikuttamistyö kohdistuu ensisijaisesti seurojen toimintaedellytysten 

turvaamiseen kunnissa.  

7) Tapahtumien järjestäminen: kilpailutapahtumien ja leirien lisäksi muun muassa kuntotapahtumia ja 

varainhankintaan liittyviä tapahtumia.  

8) Taloudellinen tuki seuroille: osa lajiliitoista tukee seurojen toimintaa taloudellisesti määrittelemiensä 

kriteerien ja kohteiden mukaisesti. 

Jos lajiliittojen tavoissa palvella jäsenseurojaan on havaittavissa yhtäläisyyksiä, vastaavasti kuvio 3 

havainnollistaa niiden toiminnan lähtökohtien monimuotoisuutta tavoitteenasettelun valossa.  

  

KUVIO 3. Lajiliittojen tavoitekartta (Mäkinen ym. 2015, 20).  
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Kuvion 3 tavoitekartta on koottu lajiliittojen omista vastauksista. Mäkisen ym. mukaan suurin osa 

liitoista kuvaa vastauksissaan keskeisiä tavoitteitaan urheilutoiminnan ja järjestö- ja seuratoiminnan 

kautta. Liikunnalliset tavoitteet vastauksessaan huomioi noin kolmasosa liitoista. Moni liitto mainitsi 

myös yhteiskunnallisesti merkittävät teemat, kuten liikunnan eettisyyden, reilun pelin ja sukupuolten 

välisen tasa-arvon edistämisen. (Mäkinen ym. 2015, 19.) 

 

2.2.3 Lajiliittojen paikantuminen liikunta- ja urheilujärjestelmässä 

Valtion liikuntahallinnon ja lajiliittojen, siis valtakunnallisen tason julkisen ja kolmannen sektorin, 

välinen kytkös on tutkimuksessani ensisijainen. Liitot esittelevät yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnitelmansa opetus- ja kulttuuriministeriölle liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustusta 

hakiessaan (ks. opetus- ja kulttuuriministeriö 2017b). Lajiliitot kytkeytyvät liikunta- ja 

urheilujärjestelmässä toki myös muihin tahoihin. Tutkittavan ilmiön kannalta katson 

olennaisimmiksi:  

(1) Paikallistason kolmannen sektorin eli liikunta- ja urheiluseurat, joita Suomessa on eri arvioiden 

mukaan 10 000–15 000 (Mäenpää 2016, 31; Mäkinen ym. 2015, 16; Koski 2013, 19), ja jotka 

useimmiten ovat vähintään yhden lajiliiton jäsenjärjestöjä. Liittoihinsa seuroilla on vastavuoroinen 

taloudellinen suhde (Lehtonen 2017, 20): ne maksavat liitollensa jäsen- ja osallistumismaksuja mutta 

voivat saada liitoilta myös taloudellista tukea. Paikallistasolla julkisen ja kolmannen sektorin, eli 

kuntien ja seurojen välinen yhteistyö on vaihtelevaa jääden kuntien autonomisten ratkaisujen varaan 

(emt., 18, 20).  

(2) Liikunnan ja urheilun keskusjärjestöt Valon ja Olympiakomitean, jotka yhdistyivät vuoden 2017 

alussa Olympiakomitean organisaation alla yhdeksi suomalaisen liikunnan ja urheilun 

keskusjärjestöksi. Lajiliitot ovat Olympiakomitean ja olivat aiemmin Valon jäsenjärjestöjä. 

Keskusjärjestö asemoituu hierarkkisesti jäsenjärjestöjensä yläpuolelle ja niiden etujärjestöksi valtion 

rinnalle (Lehtonen 2017, 21). 

(3) Yksityisen sektorin liikunnan kansalaistoiminnan rahoittajana, sponsorina. Sponsorit odottavat 

panoksilleen myös vastikkeita, joten seuran tai lajiliiton on tavoin tai toisin kyettävä vastaamaan 

sponsoriensa tarpeisiin ja toiveisiin (esim. Auvinen & Kuuluvainen 2017, 21– 25, 430–460; Itkonen 

ym. 2007).  

(4) Seurojen jäsenet, perheet ja kotitaloudet, jotka ovat mukana seurojen toiminnassa – niin sanotun 

neljännen sektorin (Heikkala 1998, 11). Kaiken kaikkiaan seuroilla on jäseniä noin 1,1–1,2 miljoonaa 



 

 

32 

 

arvioiden hieman vaihdellessa (Mäenpää 2016, 31; Mäkinen ym. 2015, 16). Ne järjestävät toimintaa 

myös muille kuin jäsenilleen. Paitsi liikunta- ja urheilutoimintaan osallistujina neljännellä sektorilla 

on merkittävä rooli myös koko järjestelmän rahoittajana ja resurssina. Ensinnäkin perheet, 

kotitaloudet ja yksittäiset kansalaiset järjestävät ja rahoittavat suoraan seurojensa toimintaa. Toiseksi 

veikkausvoittovarat koostuvat yksittäisten ihmisten pelaamiseen käyttämistä rahoista. (Lehtonen 

2017, 20.) Usein lajiliiton toimintaan osallistuvat yksittäiset urheilijat, liikkujat ja muut toimijat myös 

maksavat liitolle osallistumisestaan lisenssimaksun. Käytännöt vaihtelevat, mutta yleisesti ottaen 

lisenssi voidaan ymmärtää kilpailu- tai laajemmin osallistumisluvaksi. (Mäkinen ym. 2015, 31.) 

Kuviossa 4 olen hahmotellut tutkimuksen kohteena olevan osan järjestelmästä. Kuvio havainnollistaa 

– mutta ei nimeä (vrt. kuvio 1) – myös tutkimuskohteen ulkopuolelle jäävät toimijat. 

Keskusjärjestötasolle olen sijoittanut myös Valon, joka fuusioitui Olympiakomitean kanssa yhdeksi 

liikunnan ja urheilun keskusjärjestöksi vuoden 2017 alussa6. Tutkimani ilmiön kehyksessä katson 

Valon olevan keskusjärjestöistä keskeisempi, sillä pääosa tutkittavista yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnitelmista on julkaistu vuosien 2015–2016 aikana, jolloin keskusjärjestötasolla liikunnan ja 

urheilun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset olivat sen vastuualuetta (ks. Valo 2016, 31; 

Olympiakomitea 2017, 27–28).   

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat ovat ensisijaisesti lajiliittojen sisäistä kommunikaatiota – 

päätösdokumentteja, jotka määrittävät niiden toimintaa. Lisäksi katson, että (pääosin) julkisina 

dokumentteina ne viestivät liittojen toimintaperiaatteista paitsi organisaatioiden sisällä myös 

laajemmalle yleisölle. Keille nämä viestit sitten on suunnattu? Tutkimuskohteen paikannuksen lisäksi 

kuviossa 4 havainnollistankin, miten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelu ilmentää tai saattaa 

ilmentää lajiliittojen rakenteellisia kytkentöjä niiden ympäristössä toimiviin muihin tahoihin. 

Havaittavissa on sekä suora että Valon kautta kulkeva välillinen kytkös lajiliittojen ja valtion 

liikuntahallinnon välillä. Suora kytkös perustuu siihen, että lajiliitot esittävät yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnitelmansa opetus- ja kulttuuriministeriölle valtionavun hakuprosessin yhteydessä.  

                                                 
6 Valo, valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry perustettiin vuonna 2012 osana liikunnan ja urheilun 

keskusjärjestöjen muutosprosessia, joka oli lähtenyt käyntiin vuonna 2008 pitkälti valtion aloitteesta. Oikeastaan 

muutosprosesseja oli alun perin kaksi: toimialarakenteen ja huippu-urheilun prosessit kulkivat jokseenkin samassa 

aikataulussa, mutta toisistaan erillään. Ensin mainitun prosessin myötä aiemmin liikunnan ja urheilun eri toimialoja 

edustaneet Suomen Liikunta ja Urheilu, Kuntoliikuntaliitto ja Nuori Suomi siirsivät toimintonsa Valoon. Huippu-urheilun 

muutosprosessi taas kulki Olympiakomitean rakenteista. Kaksi prosessia lähenivät toisiaan keväällä 2014 taloudellisessa 

paineessa, kun ministeriö myönsi Valolle avustuksia huomattavasti anottua vähemmän ja Olympiakomitean tuotot jäivät 

budjetoitua pienemmiksi. Tämä prosessien läheneminen johti ensin keväällä 2014 keskusjärjestöjen operatiivisten 

toimintojen yhdistämiseen ja lopulta vuoden 2017 alusta lähtien liikunnan ja urheilun eri toimialojen sekä huippu-urheilun 

fuusioitumiseen yhdeksi keskusjärjestöksi Olympiakomitean alle. (Ks. Lehtonen 2017, 1, 21–27; Lehtonen 2015). 
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Välillinen kytkös taas on syntynyt siitä, että Valo on toiminut yhtäältä jäsenjärjestöjensä 

suunnitteluprosesseja tukevana tahona sekä toisaalta liittojen edustajana suhteessa ministeriöön. 

 

    

KUVIO 4. Tutkimuksen kohteena oleva osa järjestelmästä ja yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnittelun ilmentämät lajiliittojen rakenteelliset kytkennät järjestelmän eri osiin (vrt. 

kuvio 1). 

Oletan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien ilmentävän lajiliittojen rakenteellisia kytkentöjä 

ministeriön lisäksi myös muihin ympäristössään oleviin tahoihin. Näitä kuvaan kuviossa 4 

mahdollisina rakenteellisina kytkentöinä. Käytännössä rakenteellisia kytkentöjä järjestelmien välillä 

on olemassa lukemattomia (ks. Jalava 2013, 105). En kuitenkaan odota, että suunnitelmat itsessään 

ilmentäisivät lukemattomia kytkentöjä, vaan empiirisellä tulkinnalla pyrin osoittamaan, mille tahoille 

lajiliitot kommunikoivat yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta legitimoidakseen – siis perustellakseen, 

oikeuttaakseen ja selittääkseen (Berger & Luckmann 1966, 111; van Leeuwen 2007) – toimintaansa 

ja asemaansa yhteiskunnan toimijakentässä (vrt. Heikkala 1998, 270). Oletan liittojen vähintään 

jossain määrin viestivän toiminnastaan ja periaatteistaan ainakin jäsenseuroilleen, sponsoreilleen sekä 

toimintaansa osallistuville liikkujille, urheilijoille ja muille toimijoille. On mahdollista, että 

aineistossa ilmenee pyrkimyksiä viestiä myös muille tahoille, joita en teorian valossa ole kyennyt 

hahmottamaan. 
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2.2.4 Juridiikan, politiikan ja talouden kommunikaatio legitimointina 

Edellä, luvussa 2.1.1, merkitsin juridiikan, politiikan ja talouden merkittävimmiksi suomalaisen 

liikunta- ja urheilujärjestelmän sisällä toimiviksi osajärjestelmiksi. Empiirisen analyysini yhtenä 

ulottuvuutena tarkastelen, miten ja missä määrin tutkimusaineistossa esiintyy juridiikan, politiikan ja 

talouden osajärjestelmiin eriytynyttä kommunikaatiota, jolla legitimoidaan (vrt. van Leeuwen 2007, 

92; Berger & Luckmann 1966, 111; ks. myös luku 4.3 tässä teoksessa) yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvotyötä. Teoriassa lajiliittojen organisaationsa ulkopuolelle suuntaamien legitimointipyrkimysten 

voi ajatella rakentuvan seuraavien elementtien varaan:  

(1) Noudattaako lajiliittojen toiminta liikuntalain (390/2015, 2 §) tavoitteita, joista tässä olennaisia 

ovat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen? Puitelakina liikuntalaki ja sitä tarkentava liikunta-

asetus (550/2015) määrittävät valtionapukelpoisuuden ehdot, mutta eivät kuitenkaan tarkemmin, 

miten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toiminnan lähtökohtina tulisi huomioida (ks. Pyykkönen 2016, 

15). Juridiikan kommunikaation laillinen/laiton -koodi ei siis ole yksiselitteisesti tulkittavissa 

liikuntalain pohjalta, vaan lain soveltamiseen vaikuttavat monet muutkin säädökset (ks. 

Liikuntalakiopas 2016, 21–24).  Tasa-arvossa ja yhdenvertaisuudessa lajiliittoja velvoittavat 

liikuntalain lisäksi erityisesti tasa-arvolaki (609/1986) ja yhdenvertaisuuslaki (1325/2014).  

(2) Seuraavatko lajiliitot valtion liikuntapoliittisia linjauksia, ja miten ne reagoivat niihin? Siis miksi 

lajiliittojen toimintaa kannattaa tukea julkisin varoin, ja millä tavalla tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

edistäminen perustelee niiden yhteiskunnallista tehtävää? Valtion liikuntahallinto voi vaikuttaa 

lajiliittojen toimintaan juridiikan eli lainsäädäntöohjauksen lisäksi niin tulos- eli resurssiohjauksen 

kuin informaatio-ohjauksen keinoin (opetusministeriö 2005, 50–51). Tulosohjauksessa kyse on 

taloudellisten resurssien jaosta, mutta katson sen tarkoitusperiltään ensisijaisesti poliittiseksi 

ohjauskeinoksi, jolloin sitä ei tule tarkastella talouden kommunikaation maksaa/ei maksa -koodilla. 

Informaatio-ohjausta taas ovat valtion liikuntahallinnon tuottamat selvitykset, arvioinnit ja 

tutkimukset (ks. luku 3.4), joilla tuotetaan tietoa muun muassa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 

toteutumisesta. Tieto ei suoraan velvoita lajiliittoja, mutta voi ohjata pyrkimyksiin kohentaa 

asiaintilaa. Informaatio-ohjaus tulee oikeastaan lähelle tieteen osajärjestelmän kommunikaatiota (ks. 

Jalava & Kangas 2013b, 56), mutta senkin tarkoitusperät tässä yhteydessä näyttäytyvät ensisijaisesti 

poliittisina. Politiikan kommunikaation tarkastelu tiukasti binäärikoodinsa hallitus/oppositio valossa 

ei tässä ole tarkoituksenmukaista, sillä lajiliittojen tehtävät tunnustetaan jo liikuntalaissa. Kyse on 

ennemminkin toiminnan painopisteisiin vaikuttamisesta politiikan keinoin. Teoriassa myös lajiliitot 

voivat pyrkiä vaikuttamaan resurssi- ja informaatio-ohjauksella jäsenseurojensa toimintaan.   
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(3) Miten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen palvelee seuroja, toimintaan osallistuvia ja 

potentiaalisia uusia harrastajia ja osallistujia? Entä mitä (lisä)arvoa se tuottaa sponsoreille? Siis miksi 

toimintaan osallistumisesta kannattaa maksaa, ja miksi sitä kannattaa sponsoroida? Talouden 

näkökulmasta kyse on tahoista, jotka tuovat lajiliitoille valtionavustusten ulkopuolisia taloudellisia 

resursseja.  Talouden kommunikaation ilmentymistä ja muotoja tutkimusaineistossa on selvästi 

vaikeampi ennakoida kuin juridiikan tai politiikan.     

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistä voidaan lähestyä ja perustella monin tavoin. Yhtäältä se 

voidaan katsoa itsessään tavoitteeksi, jota liikunnan ja urheilun avulla pyritään edistämään. 

Vaihtoehtoisesti sillä voidaan nähdä välineellinen arvo liikunnan ja urheilun edistäjänä. Tällöin 

toimia yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi voidaan perustella sillä, että ne tuovat lajille tai 

lajikulttuurille jotakin etua. (Vrt. Hakamäki & Turpeinen 2011, 55.) Oletan, että lajiliittojen 

legitimointipyrkimykset heijastelevat molempia lähestymistapoja. Kun lajiliitot viestivät 

toiminnastaan organisaationsa ulkopuolelle, legitimointi rakentunee ensisijaisesti ajatukselle, että 

lajin avulla voidaan edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Kun taas 

kyse on organisaation sisäisestä kommunikaatiosta, korostunee legitimoinnissa myös tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden välineellinen arvo lajin ja lajikulttuurin kannalta. Tavoitteenasettelun syy-

seuraussuhteiden kääntyessä vastakkaisiksi myös juridiikan, politiikan ja talouden kommunikaation 

voi odottaa muuttavan muotoaan, esimerkiksi seuraavasti: 

(1) Miksi lajiliittojen kannattaa noudattaa liikuntalakia ja muuta tasa-arvossa ja yhdenvertaisuudessa 

velvoittavaa lainsäädäntöä? 

(2) Miksi lajiliittojen kannattaa seurata valtion liikuntapoliittisia linjauksia ja reagoida niihin? Miksi 

liittojen kannattaa ohjata seurojaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisessä? 

(3) Miten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä voidaan hyödyntää seurojen palvelussa, 

sponsorihankinnassa ja harrastajamäärien kasvattamisessa?
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3. TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS YHTEISKUNNASSA JA 

LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTELMÄSSÄ 

Edellä lähestyin systeemiteoreettisesta perspektiivistä suomalaista liikunta- ja urheilujärjestelmää 

sekä erityisesti lajiliittojen asemoitumista suhteessa ympäristöönsä. Näin tulin hahmotelleeksi 

rakenteellista kontekstia tutkimalleni ilmiölle. Tässä luvussa lähestyn yhdenvertaisuuden ja tasa-

arvon käsiteparia teoreettisesta kurkistusikkunasta. Pohdin niiden merkityksiä niin juridisina, 

poliittisina, eettisinä kuin filosofisina käsitteinä lähestyen vähitellen sitä, miten ja millaisina 

käsitteiden saamat merkitykset ovat kanavoituneet suomalaisen liikuntakulttuurin piiriin.   

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat yhtäältä monimerkityksellisiä ja -ulotteisia käsitteitä. Erityisesti 

tasa-arvolle on arkipäivän kielenkäytössä vakiintunut merkitys yksilöiden muodollisen 

samanarvoisuuden tunnuksena. Tämä tutkimus asemoituu monitieteisen tasa-arvotutkimuksen 

kentälle, jossa tasa-arvoa – ja tässä myös yhdenvertaisuutta – tutkitaan poliittisena ja oikeudellisena 

käsitteenä ja ilmiönä. Tutkimuksen fokus on tällöin yhteiskunnan ja sen rakenteissa, toimijoissa ja 

käsitteiden eri konteksteissa saamissa merkityksissä. (Vrt. Kantola ym. 2012, 8.)    

Käsitteinä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo liittyvät läheisesti toisiinsa. Niitä voidaan käyttää myös 

synonyymeinä ja kansainvälisessä oikeudellisessa käsitteistössä molemmat käsitteet onkin 

käännettävä yhdellä sanalla (equality, egalité, Gleichheit). Etymologisesti ero on siinä, että 

yhdenvertaisuus sisältää yhtäläisyyden ja vertailun aspektin, tasa-arvo taas ajatuksen ihmisarvon 

samuudesta. (Nousiainen 2012, 32.) Sanakirjamääritelmät tavoittavat vain häivähdyksen käsitteiden 

poliittisesta latautuneisuudesta ja kontekstisidonnaisuudesta, kuten seuraavat esimerkit osoittavat: 

Naisten ja miesten tasa-arvo. Oikeudellinen, taloudellinen tasa-arvo. Tasa-arvon aate. 

Pyrkimys tasa-arvoon työelämässä. (Kielitoimiston sanakirja 2017, ”tasa-arvo”). 

Yhdenvertaisuuden toteutuminen työelämässä. (Emt., ”yhdenvertaisuus”). 

The state of being equal, especially in status, rights, or opportunities. (Oxford 

Dictionary of English 2010, ”equality”). 

Usein tasa-arvoa lähestytään (nais)sukupuolen näkökulmasta: naisille kuuluvat samat muodolliset 

oikeudet ja mahdollisuudet, jotka miehillä oletetusti jo on. Tällöin tasa-arvokäsitys jää kuitenkin 

varsin kapeaksi. Sen voidaan katsoa uusintavan miesnormia, vertailun tapahtuessa suhteessa 

miessukupuolen oikeuksiin ja yhteiskunnalliseen asemaan. Siksi sitä ei nähdä kovinkaan 

kiinnostavana tai hedelmällisenä tutkimuskohteena. (Kantola ym. 2012, 8–9.) Sen sijaan, kun tasa-

arvoa tarkastellaan käsitteenä ja ilmiönä, joka saa sisältönsä tietyssä paikassa ja ajassa sekä 
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poliittisissa ja oikeudellisissa määrittelykamppailuissa, saavutetaan tutkimuksellisesti huomattavasti 

dynaamisempia asetelmia: 

Eriarvoisuus koetaan epäoikeudenmukaisuudeksi, mutta ”oikeasta” tasa-arvosta 

ollaan eri mieltä. (Nousiainen 2012, 31.) 

Tasa-arvon nimissä voidaan vaatia oikeuksia ja velvollisuuksia ryhmälle tai yksilölle, 

puolustaa hyvinvointivaltion säilyttämistä tai sen purkamista, puhua 

monikulttuurisuuden puolesta tai tuottaa käsitystä maahanmuuttajista tasa-arvo-

ongelmana ja niin edelleen. Tasa-arvon ympärillä käydyt kamppailut ovat aina 

poliittisia. (Kantola ym. 2012, 9.) 

Anne Maria Holli (2012, 77) nimeää tasa-arvon yhdeksi yhteiskuntatieteiden ”perustavasti 

kiistellyksi käsitteeksi”, jota niin tutkijat kuin kansalaisetkin tulkitsevat jatkuvasti eri tavoin. Valtaosa 

tutkijoista – filosofeista, yhteiskunta- ja oikeustieteilijöistä – pitävät sen parempaa toteutumista 

tavoiteltavana. Samalla käsitteeseen liittyy huomattavia arvolatauksia. Näitä voidaan tarkastella 

muun muassa tekemällä jaottelu muodolliseen tasa-arvoon ja tosiasialliseen tasa-arvoon perustuvan 

ajattelun välillä. Toisin sanoen siihen, nähdäänkö tavoitetilana ihmisten ja ryhmien mahdollisuuksien 

vai lopputulosten tasa-arvo: samat oikeudet vai samat edellytykset käyttää niitä. (Emt., 78–79.) 

Tarkastelen tätä erottelua tarkemmin luvussa 3.3. 

Tasa-arvokäsityksen moniulotteisuutta ja dynaamisuutta kuvaa hyvin feministisen politiikan 

tutkimuksen painotuksissa tapahtunut muutos: Lähtökohtana olleesta samanlaisuuden (equality) 

korostamisesta siirryttiin ensin erilaisuuden (difference) painottamiseen, siis naisten ja miesten erojen 

huomioon ottamiseen. Lopulta tasa-arvon ja sukupuolen käsitteiden purkaminen on johtanut 

moninaisuuden (diversity) ymmärtämiseen, jolloin tasa-arvo tarkoittaa eri konteksteissa ja eri 

ryhmien kohdalla hyvin erilaisia asioita. (Squires 1999, 115–139.) Moninaiseksi tulkitun sukupuolen 

lisäksi eroja yksilöiden välillä tuottavat monet muutkin tekijät, kuten luokka, ikä, sukupolvi, etninen 

tausta, vammaisuus ja seksuaalinen suuntautuminen (Julkunen 2010, 17, 68, ks. myös 

miesnäkökulma, 56–63).   

Tässä tutkimuksessa tulkitsenkin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden ensisijaisesti poliittisiksi 

käsitteiksi, jotka voidaan määritellä eri näkökulmista hyvin erilaisin tavoin. Keskeistä on, miten 

liikunnan ja urheilun lajiliitot omista lähtökohdistaan käsitteet määrittelevät ja niihin suhtautuvat. Ei 

siis voida ajatella, että olisi olemassa yhtä ainoaa yksiselitteisesti oikeaa tapaa tulkita käsitteitä (ks. 

Holli 2012, 77). Pohjimmiltaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa voidaan pitää eettisenä kysymyksenä, 

kuten sisäasiainministeriön laatima yhdenvertaisuusopas urheilu- ja nuorisojärjestöille esittää:  
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Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys itsessään ovat asioita, joiden katsotaan olevan 

eettisesti oikein ja luovan kestävän arvopohjan ja sisällön kansalaisyhteiskunnan 

toiminnalle. On arvo sinänsä, jos järjestöissä ihmisiä pidetään yhdenvertaisina ja 

toimitaan aktiivisesti tämän mukaisesti. (Sisäasiainministeriö 2012, 13). 

Koska yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista ei voida yksiselitteisesti mitata (ks. Holli 2012, 

75–76) ja käsitteet saavat eri konteksteissa ja eri aikakausina erilaisia merkityksiä (ks. esim. Julkunen 

2010; Nousiainen 2012), tässä luvussa tarkastelen käsiteparia erilaisista näkökulmista. Luvussa 3.1 

esitän, miten kiinteästi toisiinsa kytkeytyvät tasa-arvo-oikeus ja tasa-arvopolitiikka eroavat toisistaan, 

ja miksi tuo ero on tärkeä tunnistaa. Seuraavaksi, luvussa 3.2, pohdin tasa-arvokäsityksen roolia 

yhteiskuntajärjestyksen keskeisenä rakennusaineena. Tarkastelen erityisesti, miten suomalainen tasa-

arvokäsitys, -oikeus ja -politiikka on muuttunut samalla, kun hyvinvointivaltio on tehnyt tilaa 

hyvinvointiyhteiskunnalle. Luvussa 3.3 määrittelen tutkimuksessa keskeisen yhdenvertaisuus- ja 

tasa-arvokäsitteistön, perustuen pitkälti lainsäädäntöön ja peilaten siihen, miten liikunnan ja urheilun 

piirissä käsitteitä on viime vuosina määritelty. Tämän jälkeen luvussa 3.4 kysyn, mitä voimme 

ajankohtaisten tutkimusten ja selvitysten perusteella todeta yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 

toteutumisesta ja ongelmista suomalaisen liikunnan ja urheilun kentillä.  

 

3.1 Tasa-arvo-oikeuden ja tasa-arvopolitiikan erot 

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja syrjinnän kielto ovat keskeisiä perusoikeusjärjestelmän ja 

kansainvälisen ihmisoikeussääntelyn periaatteita. Lähtökohtana on ajatus ihmisten yhtäläisistä 

oikeuksista esimerkiksi sukupuolesta tai alkuperästä riippumatta. (Ojanen & Scheinin 2011, 227.)   

Suomen kieli on muihin kieliin verrattuna siksi harvinainen, että käytössä on kaksi tasa-arvoon 

viittaavaa käsitettä, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus7. Tasa-arvolla tarkoitetaan useimmiten, joskaan ei 

poissulkevasti, niin oikeudellisesti (erityisesti tasa-arvolaki 609/1986) kuin poliittisestikin 

nimenomaan sukupuolten välistä tasa-arvoa. Vuoden 2015 alussa voimaan tulleessa tasa-arvolain 

uudistuksessa sukupuoleen perustuvan syrjinnän kielto laajennettiin koskemaan sukupuoli-

identiteettiä ja sukupuolen ilmaisua.8 Yhdenvertaisuudella on valtiosääntöperinteessä viitattu 

muodolliseen yhdenvertaisuuteen lain edessä, mutta 2000-luvulla, erityisesti ensimmäisen 

                                                 
7 Vrt. samantyyppinen terminologinen erottelu on havaittavissa ruotsin kielessä, jossa jämställdhet viittaa naisten ja 

miesten tasa-arvoon ja jämlikhet muuhun tasa-arvoon (Nousiainen 2012, 32–33). Tosin Suomessa käytössä olevat tasa-

arvolain (lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986) ja yhdenvertaisuuslain (likabehandlingslag 21/2004; 

diskrimineringslag 1325/2014) ruotsinkieliset nimet eivät noudata samaa erottelua.  
8 Myös yhdenvertaisuuslaki olisi voitu laajentaa kattamaan sukupuoli-identiteettiä ja sukupuolen ilmaisua koskevan 

syrjinnän kielto, mutta se katsottiin tarkoituksenmukaisemmaksi sijoittaa nimenomaan tasa-arvolain alle (perusteluista 

ks. HE 19/2014, 35–36, 43). 
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yhdenvertaisuuslain (21/2004) myötä, käsite on saanut laajemman merkityksen ja sen käyttö on 

yleistynyt. Tässä merkityksessä yhdenvertaisuutta käytetään muihin tasa-arvotekijöihin kuin 

sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun viitattaessa. Näitä ovat muun muassa 

etninen tausta, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen sekä yleinen syrjimättömyysperiaate. 

Syrjimättömyysperiaatteen näkökulmasta yhdenvertaisuuden englanninkielisenä vastineena voidaan 

pitää myös käsitettä non-discrimination. Niin tasa-arvolakiin kuin yhdenvertaisuuslakiin on kuitenkin 

kirjattu syrjintäkiellon lisäksi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä koskevia normeja, minkä 

takia equality vaikuttaa kokoavana yläkäsitteenä sopivimmalta englanninkieliseltä vastineelta 

yhdenvertaisuudelle. (Nousiainen 2012, 32–33; vrt. Julkunen 2010, 66–69).  

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat tärkeitä oikeudellisia ja poliittisia periaatteita, mutta vakiintuneen 

käsityksen mukaisesti tasa-arvo-oikeus ja -politiikka pitäisi kyetä erottamaan toisistaan. On siis eri 

asia puhua syrjinnästä (diskriminaatiosta) juridisesti kiellettynä ja mahdollisesti sanktioitavana 

menettelynä kuin syrjäytymisestä (marginalisaatiosta) yhteiskunnallisena ilmiönä tai sosiaalisesta 

tasa-arvosta hyvinvointivaltiollisen politiikan ihanteena. Syrjimättömyysperiaate perustuu ihmis- ja 

perusoikeuksiin ja lainsäädäntöön, kun taas yksittäisten ihmisten ja ryhmien joutumista 

yhteiskunnassa osattomiksi ja haavoittuviksi voidaan pyrkiä vähentämään sosiaalipoliittisin 

toimenpitein. On ongelmallista, mikäli yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista tarkastellaan 

ainoastaan syrjinnänvastaisen lainsäädännön kurkistusikkunasta, sillä tällöin katveeseen jää niin 

sanottu piilosyrjintä, siis eriarvoisuutta ruokkivat mekanismit, jotka eivät ole syrjintäkieltojen 

piirissä. Kevät Nousiaisen mukaan ”syvään yhteiskunnan rakenteisiin juurtuneiden eriarvoisuuden 

lähteiden poistaminen on – – ensisijaisesti poliittinen eikä oikeudellinen prosessi”.  (Nousiainen 

2012, 31–35.)  

Viime vuosina yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon painoarvo valtion liikuntapolitiikassa on noussut. 

Vuonna 2015 voimaan tulleeseen uuteen liikuntalakiin (390/2015) sisältyy liikunnan ja urheilun 

toimijoiden velvoite huomioida yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toimintansa lähtökohtina. Opetus- ja 

kulttuuriministeriö asetti valtion liikuntaneuvostoon yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston kaudelle 

2015–2019. Asettamisen perusteluina mainitaan Pyykkösen mukaan yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvokysymysten nostaminen vahvemmin liikuntapoliittiseen keskusteluun, ja niiden pohjaaminen 

vahvaan seuranta- ja arviointitietoon. Samaan aikaan liikuntaa edistävien järjestöjen, mukaan lukien 

lajiliittojen, valtionapukelpoisuus tuli arvioitavaksi muiden tekijöiden ohella sen perusteella, miten 

järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Vaikka liikuntalaki onkin luonteeltaan asiat yleisellä 

ja periaatteellisella tasolla esittävä puitelaki, pitää Pyykkönen muutosta merkittävänä. Hän katsoo, 

että aiemmin liikunnan ja urheilun eettinen reilun pelin henki on toki vaikuttanut käytäntöihin, mutta 
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ei ole ollut varsinainen lähtökohta tavoitteelliselle ja systemaattiselle yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvotyölle. (Pyykkönen 2016, 12–16.) Näitä aiempia hyviä käytäntöjä ja pyrkimyksiä tasa-arvon 

edistämiseksi ovat tutkineet ja koonneet yhteen muun muassa Salla Turpeinen ym. (2011) 

selvityksessään, jolla he ovat pyrkineet rakentamaan kokonaiskäsitystä sukupuolten asemasta 

liikunnassa. Uusin Liikunta ja tasa-arvo -selvitys (opetus- ja kulttuuriministeriö 2018a) jatkaa 

Turpeisen ym. (2011) selvityksen pohjalta ja tuo tarkastelun nykypäivään.   

Lainsäädännön uudistukset ovat siis tuoneet yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset vahvemmin 

liikuntapolitiikkaan tasa-arvo-oikeuden laajennuttua liikunnan ja urheilun kentälle. Liikuntalaki 

(390/2015) puitelakina ja syrjinnänvastainen lainsäädäntö määrittävät kuitenkin lähinnä reunaehdot 

konkreettiselle toiminnalle: yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa on edistettävä ja syrjintä on kiellettyä. 

Käytännössä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon voidaan katsoa näyttäytyvän liikunnan ja urheilun 

toimijoille pitkälti eettisenä ja poliittisena kysymyksenä. Kun lainsäädäntö ei tarkenna velvoitteita 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyölle, jää lajiliittojen ja muiden liikuntatoimijoiden itsensä 

arvioitavaksi ja määritettäväksi, mitkä ovat keskeisiä ongelmakohtia, ja miten niitä pyritään 

ratkaisemaan. Voidaan ajatella, että liikuntapolitiikassa lajiliitoille on avautunut aika ja tila nimetä ja 

merkitä, siis politisoida (ks. Palonen 2003, 181–184), keskeiset yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvokysymykset. Kyse on myös lajiliittojen sisällä käytävistä määrittelykamppailuista. Tässä 

ymmärrän lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat poliittisiksi ”pehmeän sääntelyn” 

(ks. Kantola ym. 2012, 12) dokumenteiksi, joiden laatimiseen on juridinen velvoite, mutta jotka eivät 

itsessään ole oikeudellisesti sitovia. 

Samoin kuin liikunta- ja urheilujärjestöjen yhdenvertaisuus ja tasa-arvotyö myös valtion 

liikuntahallinnon käytännöt sen ohjaamiseksi ja arvioimiseksi ovat vasta muotoutumassa.  Uudessa 

liikuntalaissa (390/2015) ja liikunta-asetuksessa (550/2015) asetetut valtionapukelpoisuuden ehdot 

konkretisoituivat järjestöille ensimmäistä kertaa loppuvuodesta 2015 – vuoden 2016 liikuntaa 

edistävien järjestöjen yleisavustuksen hakemisen yhteydessä. Vielä tuolloin opetus- ja 

kulttuuriministeriö ei hakuohjeissaan edellyttänyt järjestöiltä hakemuksensa liitteeksi valmista 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa vaan asetti siirtymäajan velvoitteen noudattamiselle:  

Mikäli yhdenvertaisuussuunnitelma ei vielä vuonna 2015 ole valmis, tulee järjestöjen 

kuvailla toiminnan tila erillisellä liitteellä. Suunnitelman tulee olla valmis vuoden 2017 

alkuun mennessä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015b.) 

Jo tuolloin ministeriö kuitenkin kirjasi hakuohjeisiin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen 

yleiseksi valtionapukelpoisuuden ja valtionavun määrän perusteeksi. Samalla se, ”mikäli järjestö 

toiminnassaan ottaa huomioon kielellisten tai muiden vähemmistöjen liikunnalliset erityistarpeet”, 
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mainitaan ohjeissa mahdollisena perusteena valtionavustuksen korottamiselle. (Emt.) Hakuprosessin 

yhteydessä ministeriö arvioi järjestöjen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä osana muuta 

kokonaisuutta, siis hakemusten ja toimintasuunnitelmien perusteella. Arvioinnissa painotettiin myös 

Aija Saaren (2015) selvitystä siitä, miten eri lajiliitot ovat integroineet vammaisurheilua ja -liikuntaa 

osaksi toimintaansa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016b.)  

Vuoden 2017 yleisavustusten hakuprosessissa järjestöjen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön arviointia 

selkeytettiin ja johdonmukaistettiin. Edelleenkään konkreettisia ohjeita, mitä sen oikeastaan tulisi 

olla, ei annettu. Sen sijaan ministeriön ja valtion liikuntaneuvoston edustajista muodostettiin 

työryhmä, joka arvioi ja pisteytti järjestöjen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat asteikolla 0–

3. Merkille pantavaa on, että arvioinnissa saadut korkeat pisteet palkittiin valtionavun korotuksilla. 

Vastaavasti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma asetettiin ensimmäistä kertaa kriteeriksi, jolla 

saattoi olla jossain määrin negatiivista vaikutusta valtionavun määrään – kuitenkin ainoastaan 

mahdollisten korotusten suhteen:  

Järjestöt, joiden saamat pisteet olivat 2,25-3 ovat sen mukaisesti esityksessä saaneet 

pisteytyksen mukaisen prosenttikorotuksen. Eräillä järjestöillä, jotka olisivat muilla 

arviointiperusteilla (laajuus, avustamisen tarve) voineet saada korotusta, on 

puutteellinen yhdenvertaisuussuunnitelma tai sen toteuttamisen taso laskeneet 

korotusta tai sitä ei ole esitetty lainkaan. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017e.) 

Liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustusta myönnettiin vuonna 2017 kaiken kaikkiaan 128 

järjestölle, joista 40 järjestön saama avustus kasvoi edellisvuodesta nimenomaan yhdenvertaisuus- ja 

tasa-arvotyön perusteella (emt.). Kuinka paljon yksittäisten lajiliittojen avustusta on korotettu tai 

jätetty korottamatta tällä perusteella ja miksi, eivät tässä ole olennaisia kysymyksiä. Ne vaatisivat 

tarkempaa analyysia valtion liikuntahallinnon arviointikäytännöistä. Sen sijaan tässä keskeinen 

huomio on, että yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistuminen liikuntapoliittisina teemoina on 

vuosien 2015–2017 aikana vaikuttanut valtionavun haku- ja arviointiprosessin käytäntöihin. Tämä 

aikaväli on tutkimuksessani olennainen, sillä tutkimusaineistoon kuuluvat yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnitelmat on julkaistu tuolloin voimassa olleiden tulkintojen ja ohjeistusten puitteissa.  

Kuinka vahva painoarvo yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksille valtionavustusjärjestelmässä 

lopulta muodostuu, ei vielä ole tiedossa. Valtion liikuntaneuvosto (2015c) katsoo niiden 

liikuntapoliittisen painoarvon joka tapauksessa vahvistuneen niin Suomessa kuin kansainvälisesti. 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön arviointi on yksi ulottuvuus kokonaisarvioinnista, jossa ministeriö 

tarkastelee avustuskriteereinä järjestöjen toiminnan määrällistä laajuutta, toiminnan laatua ja 

yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä avustamisen tarvetta. Yhtäältä opetus- ja kulttuuriministeriö 
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mainitsee vuoden 2017 yleisavustusten jakoa koskevassa esityksessään yhdenvertaisuuden ja tasa-

arvon olleen juuri kyseisen vuoden hakuprosessissa järjestöjen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 

arvioinnin painopisteitä. Samassa asiakirjassa ministeriö esittää, että jatkossa arvioinnilla voi olla 

myös avustuksen määrää vähentävä vaikutus. Yleisesti ottaen ministeriö vaikuttaa tyytyväiseltä 

siihen, miten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat ovat järjestöissä edenneet, ja kääntää katseensa 

tulevaisuuteen: 

Erityisen myönteistä on se, että avustuskorotusta yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvotoiminnan perusteella esitetään 40 liikuntaa edistävälle järjestölle. Vuonna 2018 

tämä arviointi on myös avustustasoa pudottava, mikäli näitä asioita ei ole otettu 

toiminnan kehittämisessä riittävästi huomioon. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017e.) 

Vuoden 2018 avustuksiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien tai muidenkaan kriteerien 

arvioinnilla ei näytä olleen vaikutusta, sillä järjestöille myönnetyt avustukset pysyivät lähes 

poikkeuksetta vuoden 2017 tasolla (ks. opetus- ja kulttuuriministeriö 2018c). Tämä saattaa viitata 

siihen, että ministeriö on päättänyt vakauttaa avustustasot meneillään olevan 

valtionavustusjärjestelmän ja -hakuprosessin kehittämistyön takia (ks. luku 2.2.1). 

 

3.2 Tasa-arvokäsitys yhteiskuntajärjestyksen rakennusaineena  

Tasa-arvo on ollut ja on edelleen keskeinen rakennusaine erilaisille moraali- ja 

oikeudenmukaisuuskäsityksille sekä valtio- ja yhteiskuntateoretisoinneille, joihin taas erilaiset 

yhteiskuntajärjestykset ovat perustuneet (Julkunen 2010, 66). Käsitykset, keitä tasa-arvon ihanne on 

koskenut, ja miten sitä tulisi vaalia, ovat vaihdelleet läpi historian eri kulttuureissa, aina antiikin 

ajoista nykypäivään. (Esim. Nousiainen 2012, 36–55; laajemmin Sihvola 2005.) Anu Pylkkäsen 

(2012, 57) mukaan: 

Toisin kuin usein ajatellaan, tasa-arvo ei ole olotila, joka on tai ei ole olemassa, eikä 

se ole osiin jaettava hyödyke. Tärkeää on huomata, että kuvamme tasa-arvoisuudesta 

on aina sidoksissa historiaan ja vallitseviin käsityksiin siitä, millaisia oikeuden 

olettamat tyypilliset tai normaalit henkilöt ovat.  

Tasa-arvon monitulkintaisuutta ja kiistanalaisuutta korostaa se, että niin liberalismilla, sosialismilla 

kuin muillakin ideologioilla, niiden jälkeläisillä ja muunnoksilla sekä eri kulttuureilla on omat 

tulkintansa tasa-arvon ihanteista. Niin ikään feministinen ajattelu jakautuu omiin keskenäänkin 

kiisteleviin koulukuntiinsa. (Ks. Julkunen 2010, 24–75; Holli 2012.) Tässä en tartu lähemmin tasa-

arvokäsityksen pitkään historiaan ja filosofiseen problematiikkaan. Sen sijaan tutkittavan ilmiön 
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kontekstia hahmotellessa on kysyttävä, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat ilmenneet ja 

ilmenevät suomalaisessa yhteiskunnassa.        

Edelliseenkään kysymykseen ei tietenkään ole yksiselitteistä vastausta. Suomi edustaa, omine 

erityispiirteineen, pohjoismaista hyvinvointimallia (vrt. muut hyvinvointivaltiomallit, ks. esim. 

Kujala & Danielsbacka 2015, 35–50), ja kansainvälisissä vertailuissa Pohjoismaat sijoittuvat 

poikkeuksetta kärkisijoille sukupuolten tasa-arvon mittareilla. Suomen modernin yhteiskunnan 

mallia voi kutsua universaaliksi hyvinvointivaltioksi, jossa on onnistuttu yhdistämään taloudellinen 

ja sosiaalinen menestys, vasemmistolaisen politiikan ja ”pohjoismaisen eetoksen” pyrkiessä pitämään 

tulo- ja elintasoerot kohtuullisina.  Tasa-arvokysymys konkretisoitui läpi 1900-luvun nimenomaan 

käsityksenä sukupuolten välisestä tasa-arvosta, painottuen erityisesti naisten poliittisen vallan ja 

ansiotyön edistämiseen, luokkatasa-arvon jäädessä viime vuosikymmeninä taustalle.  Sukupuolten 

välistä tasa-arvoa on pidetty niin poliittisena sitoumuksena kuin jo pitkälle toteutuneena tosiasiana. 

Monella tapaa Suomea voikin pitää sukupuolten tasa-arvon edelläkävijänä. (Julkunen 2010, 11–13, 

66–69.)  

Asiaintila ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen. Tasa-arvo eri elämänalueilla, muun muassa 

liikunnan ja urheilun piirissä (ks. opetus- ja kulttuuriministeriö 2018a; Turpeinen ym. 2011), ei 

toteudu käytännössä niin hyvin kuin kansainväliset vertailut antavat ymmärtää ja hyvinvointivaltion 

viime vuosikymmenien murroksen katsotaan uhkaavan tasa-arvoista, yhdenvertaista ja universaalia 

hyvinvointieetosta (Kujala & Danielsbacka 2015, 69 ja koko teos). Raija Julkunen puhuukin tasa-

arvon ”paradokseista” ja ”tasa-arvoisen yhteiskunnan illuusiosta”. (Julkunen 2010, 64, 98–99 ja koko 

teos; Kantola ym. 2012.)  

– – vieläkö sukupuolten tasa-arvo inspiroi ja mobilisoi vai jatkaako tasa-arvo 

elämäänsä institutionaalisten tukipuiden varassa sisällöllisesti tyhjentyneenä. Jos tasa-

arvon idea innoittaa edelleen, niin kenen resurssina se toimii nykyisin siirryttäessä 

2010-luvulle: naisten, miesten, seksuaalivähemmistöjen vai joidenkin muiden ryhmien? 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden esityslistalle kun ovat uudella voimalla tulleet naisten 

ja sukupuolen moninaisuus, naisten keskinäiset erot ja monikulttuurisuus. On myös 

oireita siitä, että naisia ”kirjoitetaan ulos” sukupuolen ja tasa-arvon kysymyksistä ja 

miehet vastaavasti kirjoittavat itseään sisään. (Julkunen 2010, 15.) 

Kantola ym. (2012, 25) taas tarkastelevat nykyistä tendenssiä seuraavasti: 

Samalla tasa-arvon luonnollistaminen etnisen suomalaisuuden osaksi myös vaikeuttaa 

suomalaisiin instituutioihin ja käytäntöihin sisältyvien eriarvoisuuksien analysointia. 

Suomalaisen hyvinvointivaltion 1960-luvulla alkaneessa rakennusprosessissa tasa-arvopolitiikka 

perustui tasa-arvon edistämiskeinoihin syrjintäkieltojen sijaan (Nousiainen 2012, 52). Tasa-
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arvokäsitys rakentui pyrkimyksille ”tosiasialliseen tasa-arvoon”. Sen rinnalla keskityttiin yhtäläisiin 

oikeuksiin ja mahdollisuuksiin, siis ”muodollisen tasa-arvoon”. (vrt. Kujala & Danielsbacka 2015, 

35.) Hyvinvointivaltion rakennusainetta oli sosiaalinen tasa-arvo, siis sosiaalisten erojen 

minimoiminen, mitä tavoiteltiin muun muassa julkisen vallan tarjoamilla tukitoimilla ja palveluilla. 

(Kantola ym. 13–24; Kujala & Danielsbacka 2015.) Sosiaalipoliittiset ja lainsäädännölliset 

uudistukset saattoivat miehet ja naiset periaatteellisesti yhtäläisiksi yksilöiksi niin työelämässä kuin 

kotona. Sen sijaan syrjintä ja vähemmistöjen kansalaisoikeudet eivät nousseet poliittisiksi ja 

oikeudellisiksi tasa-arvokysymyksiksi kuten monissa länsimaissa. (Pylkkänen 2012, 64–65.)  

Hyvinvointivaltion rakentamisen ja ”sosiaalipoliittisen sukupuolipolitiikan” (ks. Julkunen 2010, 98) 

ajanjakson jonkinlaiseksi päätepisteeksi asettuu 1980-luvun jälkimmäinen puolisko, jolloin yksilön 

aseman merkitystä korostava uusliberalistinen suuntaus (ks. esim. Kujala & Danielsbacka, 33–35) 

alkoi vaikuttaa Suomen tasa-arvopolitiikkaan ja -lainsäädäntöön. Ilmiötä vauhditti 1990-luvulla 

Suomen suuntautuminen vahvemmin kansainväliseen ja eurooppalaiseen taloudelliseen 

integraatioon. Liittyminen Euroopan unioniin vuonna 1995 kiinnitti Suomen vahvemmin 

eurooppalaisiin instituutioihin ja vaikutti vahvasti myös Suomen oikeusjärjestykseen. Olennaisena 

osana ilmiöön liittyy hyvinvointivaltion rakenteiden heikkeneminen. Hyvinvointivaltion sijaan onkin 

vähitellen siirrytty käyttämään käsitettä hyvinvointiyhteiskunta, jossa hyvinvointipolitiikkaa tehdään 

liberalistisista ja taloudellisista lähtökohdista käsin. Tällöin valtion rooli ja resurssien tasaamisen 

sosiaalipolitiikka menettävät merkitystään. Kun valtio vetäytyy, korostuvat vapaat markkinat sekä 

yksilön vapaus, oikeudet, valta ja vastuu. Taloudellisesta kilpailukyvystä on tullut merkittävä arvo, 

jolloin myös tasa-arvopolitiikka on perusteltava sen tuottaman taloudellisen hyödyn näkökulmasta. 

(Kantola ym. 2012, 17–18.) 

Hyvinvointivaltion murros on vaikuttanut myös siihen, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus käsitetään, 

ja miten ne toteutuvat.  Eriarvoisuus, suhteellinen köyhyys ja tuloerot ovat kasvaneet 

johdonmukaisesti viimeistään 1990-luvulta lähtien (Kujala & Danielsbacka 45–75; 83–88). Tasa-

arvokeskustelua ei enää käydä isoista rakenteellisista ja yhteiskunnallisista uudistuksista, vaan tasa-

arvoa edistetään pikemminkin lyhytkestoisin ja rajatuin projektein. Samalla perinteiset liberaalin 

hallitsemisen rakenteet, perustuslaillisuus ja ihmisoikeudet, ovat vahvistuneet. Syrjinnänvastaista 

lainsäädäntöä on tiukennettu ja yksilön käytössä olevia oikeussuojakeinoja vahvistettu. (Kantola ym. 

2012, 17–23; Julkunen 2010; 67–69.) 

Vuonna 2004 astui voimaan kokonaan uudenlainen syrjinnänvastainen tasa-arvolainsäädäntö. 

Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) säädettiin tarpeesta panna täytäntöön Suomea velvoittavat EU-

direktiivit. Siinä kielletään syrjintä etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, 
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uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, iän, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen 

suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Sittemmin uudistetussa 

yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014) asetetut velvoitteet yhdenvertaisuuden edistämiselle ovat 

vaatimattomammat kuin tasa-arvolaissa (609/1986) asetetut velvoitteet sukupuolten tasa-arvon 

edistämiselle. (Kantola ym. 2012, 22.) Merkittävää on kuitenkin se, että viime vuosina 

yhdenvertaisuuden käsitettä on alettu käyttää oikeudellisesti tasa-arvon käsitteen rinnalla, viitaten 

muihin tasa-arvotekijöihin kuin naisten ja miesten asemaan. Tämä poikkeaa varsin selkeästi 

perinteisestä jaottelutavasta, jossa yhdenvertaisuudella on tarkoitettu ”yhdenvertaisuutta lain edessä” 

ja tasa-arvo taas on viitannut pikemminkin poliittisiin ja sosiaalisiin arvoihin ja tavoitteisiin, kuten 

resurssien tasaamiseen. (Nousiainen 2012, 32.)  

Hyvinvointivaltion rakenteisiin solahti myös liikunta, vaikkakaan siitä ei Pyykkösen (2016, 12) 

mukaan tullut yhtä keskeinen kysymys kuin esimerkiksi terveys, koulutus, työllisyys, asuminen tai 

perhe-elämä. Liikunnan ja urheilun käytännöt muokkautuivat 1960-luvulle asti laji-, järjestö- ja 

seuravetoisesti kilpailullisen toiminnan ollessa keskiössä. Kuntoliikunta sai tuolloin nostetta, joka 

perustui monen muun tekijän ohella lisääntyneeseen tietoon terveyteen vaikuttavista tekijöistä. 

Samalla valtio ja kunnat kiinnostuivat liikuntakulttuurista yhteiskuntapolitiikan välineenä. 

(Kokkonen 2013, 21, 26–28; Itkonen 2000, 22.) Syntyi vaatimuksia siitä, että kaikille väestöryhmille 

tulisi taata tasavertaiset liikuntamahdollisuudet. Tämä konkretisoitui paitsi kuntoliikunnan 

painoarvon nousussa (ks. Kokkonen 2013, 27, 32–36) myös käsitteessä ”erityisryhmien liikunta”, 

joka kattoi muun muassa vammaisille, pitkäaikaissairaille ja eläkeläisille järjestetyn toiminnan. 

Perinteiseen kilpailulliseen toimintaan keskittyneiden lajiliittojen toimintaan erityisryhmien liikunta 

juurtui kuitenkin heikosti, joten sen järjestäminen jäi pitkälti valtion ja kuntien sekä vammaisliikunta- 

ja kansanterveysjärjestöjen tehtäväksi. Laajempi keskustelu tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta 

liikuntakulttuurista on kehittynyt hitaasti ja sitä ovat virittäneet yleensä vähemmistöjen edustajat. 

(Pyykkönen 2016, 12–14, 22; ks. myös Kokkonen 2013, 76–78.) 

”Kaiken kansan liikuttaminen” tuli valtionhallinnon agendalle viimeistään 1980-luvulla, mikä 

korostuu ensimmäisessä liikuntalaissa (984/1979). Keskustelussa liikunnan ja urheilun 

yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta on hiljalleen siirrytty erityisryhmien ohella tarkastelemaan muita 

mahdollisia liikkumisen esteitä tai syitä liikkumattomuudelle. Esimerkiksi naisten, eri ikäryhmien, 

maahanmuuttajien tai seksuaalivähemmistöjen syrjintään tai suhteessa muita heikompaan asemaan 

on kiinnitetty enemmän huomiota. Tilaa on saanut ajatusmalli, joka painottaa liikunnan edistämisessä 

kunkin yksilön – ei ainoastaan ryhmän – lähtökohtia ja intressejä.  Valtionohjaus on perustunut 
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projekteihin ja selvityksiin – eivät niinkään pyrkimyksiin juurruttaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 

kaikkeen toimintaan. (Pyykkönen 2016, 13.)  

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat nousseet tärkeiksi arvoiksi julkisessa liikuntapolitiikassa 

vähitellen, viimeistään 1990-luvun puolivälistä alkaen (Turpeinen ym. 2011, 16, 55.) Jos 

hyvinvointivaltion arvoperusta ja tasa-arvopolitiikka eivät täysin ehtineet juurtua liikuntapolitiikkaan 

ja liikunta- ja urheilujärjestöihin, näyttää siltä, että ainakin jotkin hyvinvointiyhteiskunnan tasa-

arvopolitiikkaan liitetyt piirteet – kuten edellä esitetyt yksilöllisyys ja projektimaisuus – ovat sen 

tehneet.  Rantala (2014, 29–38) katsoo kunkin ajan yhteiskuntapoliittisten megatrendien vaikuttaneen 

läpi historian myös liikuntapolitiikkaan. Tällä hän viittaa siihen, että 1990-luvun yhteiskunnalliset 

muutokset ovat tuoneet liikuntapolitiikkaan ensin tulosalueajattelun ja sittemmin 2000-luvulla 

merkittävissä määrin uudenlaista puhetta vastuista, velvollisuuksista, vaikuttavuudesta ja 

tehokkuudesta, joihin liikunta-alan toimijoiden on pitänyt sopeutua. Hänen mukaansa samaan aikaan 

liikuntapolitiikassa on yleistynyt puhe myös yksilöiden ja vanhempien vastuusta huolehtia omasta tai 

lapsensa liikkumisesta – liikunta ei enää olekaan vain kaikkien oikeus vaan myös vastuu.  

Laajojen yhteiskuntapoliittisten trendien valossa on kiinnostavaa tarkastella, minkälaisia tasa-

arvokäsityksiä lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat edustavat. Jos jokaisen 

ymmärretään olevan yksilöllisesti vastuussa omasta liikunnastaan, niin mitä on liikunnan ja urheilun 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö käytännössä? Aktiivisia edistämiskeinoja, syrjintäkieltoja, niitä 

molempia vai jotakin muuta?   

 

3.3 Erotteluja, määrittelyjä ja strategioita – tutkimuksen keskeinen käsitteistö 

Kun liikunnan ja urheilun piirissä käytetään yhdenvertaisuuden käsitettä, usein sillä viitataan tasa-

arvon laaja-alaisiin merkityksiin, jolloin se kattaa myös sukupuolten välisen tasa-arvon ja 

syrjimättömyyden (Valo s.a.). Tässä merkityksessä sitä on käyttänyt esimerkiksi Valo, 

Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry, joka toimi vuoden 2016 loppuun – siis 

Olympiakomiteaan fuusioitumiseensa asti – keskusjärjestöroolissaan liikuntajärjestöjen 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelua tukevana tahona.  

Tasa-arvon käsite on tässä yhteydessä yhtä lailla tärkeä – määritetäänhän liikuntalaissa (390/2015) ja 

liikunta-asetuksessa (550/2015) selväsanaisesti, että lajiliittojen ja muiden liikuntaa edistävien 

järjestöjen valtionapukelpoisuuden edellytys on sekä yhdenvertaisuuden että tasa-arvon edistäminen. 

Teorian tasolla teen käsitteiden välille lainsäädäntöön, tarkemmin ottaen yhdenvertaisuuslakiin 
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(1325/2014) ja tasa-arvolakiin (609/1986), perustuvan eron. Katson tämän selkeyttävän 

tutkimusasetelmaa, sillä analysoimissani lajiliittojen määrittelytavoissa saattaa esiintyä vaihtelua.  

Tasa-arvolla viittaan siis naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon sekä sukupuoleen, sukupuoli-

identiteettiin ja sukupuolen määrittelyyn liittyvään syrjinnän kieltoon. Yhdenvertaisuuden käsitteen 

alle asettuvat kaikki muut syrjintäperusteet ja eriarvoisuuteen tai epätasa-arvoon mahdollisesti 

vaikuttavat tai liittyvät tekijät, joita ovat muun muassa ikä, alkuperä, toimintakyky, kieli, uskonto ja 

seksuaalinen suuntautuminen.   

Lainsäädännössä omaksutun systematiikan perusteella käytän käsiteparia tekstissäni 

johdonmukaisesti rinnakkain. Käytän käsitteistä jompaakumpaa ainoastaan sellaisissa tekstikohdissa, 

joissa käsittelemäni yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymys on määritelty siten, että se selkeästi 

asettuu toisen käsitteen alle. Aineistossa esiintyviin lajiliittojen käsitteenmäärittelyihin pureudun 

analyysissäni erikseen tätä lainsäädäntöön perustuvaa viitekehystä vasten.    

Valo (s.a.) on esittänyt yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnittelun tavoitteiksi syrjinnän tunnistamisen, 

toiminnan ja käytäntöjen arvioinnin, edistävien toimenpiteiden toteuttamisen sekä osallisuuden 

lisäämisen. Määrittely kattaa abstraktilla tasolla liikunta-, yhdenvertaisuus-, ja tasa-arvolakien 

liikuntajärjestöille asettamat velvoitteet, tavoitteiden konkretisoinnin jäädessä järjestöille itselleen: 

”Hyvä suunnitelma on järjestönsä näköinen ja näkyy jokapäiväisessä toiminnassa” (Valo s.a.). 

Syrjinnän käsite on olennainen osa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokäsitteistöä ja -lainsäädäntöä. Valo 

on määritellyt sen tarkoittavan ihmisten eriarvoista kohtelua esimerkiksi sukupuolen, seksuaalisen 

suuntautumisen, etnisen alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintänä voidaan 

pitää yksittäistä tekoa tai epäoikeudenmukaisuutta tuottavia käytäntöjä tai sääntöjä. Välillinen 

syrjintä on seurausta siitä, että näennäisen neutraali kohtelu tai käytäntö johtaa syrjiviin 

lopputuloksiin. (Valo 2015; Valo s.a.) Määritelmä noudattelee yhdenvertaisuuslaissa ja tasa-

arvolaissa annettuja määrityksiä. Syrjintä voi olla myös moniperusteista. Tällöin huomio kiinnittyy 

sukupuolen, etnisyyden sekä monien muiden syrjintäperusteiden mahdollisiin yhteisvaikutuksiin. 

(Pylkkänen 2012, 69.) Esimerkiksi etniseen vähemmistöön tai sukupuolivähemmistöön kuuluvat 

voivat kohdata syrjintää monella eri perusteella, joita yhteen tai useampaan vähemmistöön 

kuulumisen lisäksi voivat olla muun muassa sukupuoli, ikä tai vammaisuus (ks. esim. Junkala & 

Lallukka 2012).  

Häirintä määritellään niin tasa-arvolaissa kuin yhdenvertaisuuslaissa yhdeksi syrjinnän 

ilmenemismuodoksi. Tasa-arvolaissa puhutaan seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta 

häirinnästä, kun taas yhdenvertaisuuslain tarkoittama häirintä on käyttäytymistä, joka 
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tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaa henkilön ihmisarvoa jonkin laissa mainitun 

syrjintäperusteen perusteella. Häirinnässä kyse on sanallisesta, sanattomasta tai fyysisestä, ei-

toivotusta käytöksestä, joka loukkaa henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta, esimerkiksi 

luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Molemmissa laeissa 

säädetään työnantajalle velvollisuus puuttua häirintään, joka tulee työnantajan tietoon.  

Siinä, millaisena tavoitetilana yhdenvertaisuus ja tasa-arvo nähdään ja millaisia strategioita 

tavoitteiden saavuttamiseksi hyödynnytetään, voidaan havaita eroja, jotka heijastuvat poliittisiin 

ratkaisuihin:  

(1) Muodollinen yhdenvertaisuus/tasa-arvo tarkoittaa sitä, että kaikkia toimintaan osallistuvia 

kohdellaan samalla tavalla ilman syrjintää. Samanlainen kohtelu ei kuitenkaan aina takaa 

yhdenvertaisuutta. (2) Tosiasiallinen yhdenvertaisuus/tasa-arvo taas viittaakin siihen, että silloin kun 

samanlainen kohtelu ei johda yhdenvertaiseen lopputulokseen, eriarvoisuutta poistetaan aktiivisin 

toimenpitein. Näitä toimia kutsutaan positiiviseksi erityiskohteluksi. Luonteeltaan ne ovat 

väliaikaisia ja pyrkivät vaikuttamaan syrjinnälle alttiin ryhmän aseman parantamiseksi, kunnes tasa-

arvoinen tila on saavutettu. Positiivisen erityiskohtelun tai sen vaikutusten ei tule syjiä toisia ryhmiä.  

Valon tulkinnat muodollisen ja tosiasiallisen yhdenvertaisuuden/tasa-arvon lähestymistavoista 

noudattelevat tutkimuskirjallisuudessa esitettyjä tulkintoja. (Valo s.a.; vrt. Ojanen & Scheinin 2011, 

228; Holli 2012, 78-79; Saari 2012, 177–178.) Muodollinen yhdenvertaisuus/tasa-arvo hallinnon 

oikeusperiaatteena ja tosiasiallinen yhdenvertaisuus/tasa-arvo julkisen vallan velvoitteena edistää 

ihmisten yhdenvertaisuutta/tasa-arvoa muodostavat olennaisen perustan perusoikeuksille. 

Perusoikeuksien näkökulmasta Ojanen ja Scheinin (2011, 228) hahmottelevat eron seuraavasti: 

– – oikeuden tulee olla ”sokea” sellaisille ihmisten välisille eroille, joilla ei lain 

mukaan ole merkitystä ratkaistavana olevassa asiassa. Esimerkiksi ihmisen sukupuoli 

tai ihonväri ei saa vaikuttaa siihen, saako hän hakemansa etuuden. 

– – Joskus tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteuttaminen edellyttää poikkeamista 

muodollisesta yhdenvertaisuudesta, kuitenkin vain hyväksyttävän tarkoitusperän ja 

suhteellisuusperiaatteen rajoissa.   

Holli (2012, 78) määrittelee eron niin, että siinä missä muodollisella suhtautumisella viitataan 

lakeihin ja säännöksiin ja niiden perusteella määrittyvään ihmisten tai ryhmien juridiseen asemaan,  

tosiasiallinen tasa-arvo puolestaan sisältää myös – – sen, miten ihmiset – alun perin 

erilaisista lähtökohdistaan käsin – voivat käytännössä käyttää näitä oikeuksia omassa 

elämässään hyväkseen ja saavuttaa samat lopputulokset esimerkiksi koulutuksen, 
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työelämän tai vaikkapa poliittisen vaikutusvallan suhteen kuin ne ihmiset, joiden 

lähtökohdat ovat perustavasti suotuisammat. 

Katson jaottelun strategisten lähestymistapojen välillä avaavan lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvotyön tarkasteluun kiinnostavan kurkistusikkunan. Näiden rinnalle analyysin ja erittelyn tueksi 

asettuu vielä kolmas lähestymistapa, valtavirtaistaminen.  Se on tarkastelemistani strategioista uusin 

ja luonteeltaan perinteisiä strategioita täydentävä (Saari 2012, 177).  

Valtavirtaistamisen käsite liittyy läheisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikkaan. Valtion 

liikuntaneuvostokin käyttää sitä puhuessaan kaksoisstrategiasta, jolla edistetään yhdenvertaista ja 

tasa-arvoista liikuntaa ja urheilua. Yhtäältä kaksoisstrategia sisältää tiettyjen ryhmien 

erillistarkastelun ja toisaalta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoajattelun huomioon ottamisen kaikessa 

liikunnan päätöksenteossa ja sen valmistelussa. (Valtion liikuntaneuvosto, teoksessa Pyykkönen 

2016, 5). Jälkimmäinen lähestymistapa kuvaa valtavirtaistamista.  

Valtavirtaistaminen on siis strateginen työkalu, jossa tietty asia, arvo tai tavoite huomioidaan kaikessa 

suunnittelussa, toiminnassa ja päätöksenteossa. Tasa-arvopolitiikassa sitä on käytetty viimeisten 

vuosikymmenien ajan niin Suomessa kuin kansainvälisesti strategiana edistää nimenomaan 

sukupuolten tasa-arvoa. Se syntyi kritiikkinä edellä mainituille muodollisen tasa-arvon ja positiivisen 

erityiskohtelun strategioille ja on sittemmin elänyt vahvana niiden rinnalla. Sukupuolinäkökulman 

valtavirtaistamisessa tarkastelu ei kohdistu ainoastaan heikommassa asemassa olevaan sukupuoleen, 

yleensä siis naisiin sekä naisten oikeuksien ja aseman kohottamiseen miesten tasolle. Sen sijaan 

tarkastelu ja toiminta kohdistetaan yhteiskuntaan, sen eri tasojen rakenteisiin ja prosesseihin sekä 

sukupuolten välisiin suhteisiin niiden puitteissa. (Saari 2012, 178–179.) 

Liikunnan piirissä on esiintynyt pyrkimyksiä tai vähintäänkin puhuntoja sukupuolinäkökulman 

valtavirtaistamiseksi (ks. Hakamäki & Turpeinen 2011, 56). Muissa yhteyksissä viime vuosina 

valtavirtaistamisen strategiaa on ulotettu sukupuolinäkökulmasta myös yhdenvertaisuuden ja 

syrjimättömyyden edistämiseen (ks. esim. Artemjeff 2006). Erityisryhmien liikunnan käsitteeseen 

(ks. edellinen luku) sisältyi oletus erillään, jopa syrjässä valtavirrasta olevista väestöryhmistä, joita 

tuleekin tarkastella erikseen. Tämän käsitteen sijaan 2000-luvulla on siirrytty käyttämään ilmaisua 

”soveltava liikunta”, joka ei tee ainakaan yhtä selvää eroa ”yleiseen liikuntaan”. (Pyykkönen 2016, 

13.) Nykyisessä liikuntapolitiikassa valtavirtaistamista pyritään juurruttamaan niin 

sukupuolinäkökulmaan kuin yhdenvertaisuuskysymyksiin (ks. Valtion liikuntaneuvoston esipuhe, 

teoksessa Pyykkönen 2016, 5.)   
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Valtavirtaistamisen menetelmää on myös kritisoitu, sen toimeenpanossa on havaittu monia ongelmia 

ja eri konteksteissa se saa erilaisia merkityksiä (ks. Saari 2012, 180–193). Kun 

valtavirtaistamisperiaatteen mukaisesti läpäistään kaikki suunnittelu, toiminta ja arviointi, törmätään 

helposti kysymykseen, tarvitaanko enää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikkaa ja esimerkiksi nais- 

ja mieserityisiä hankkeita.  

Jos sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon edistäminen on periaatteessa kaikessa mukana 

läpäisevänä periaatteena, on uhkana se, että tasa-arvon edistäminen ei ole käytännössä 

mukana missään. (Emt., 179.) 

Hakamäki & Turpeinen (2011) ovat artikkelissaan tarkastelleet valtavirtaistamisen puhuntoja 

liikunnassa ja urheilussa. Heidän mukaansa valtavirtaistamismenetelmä ei ole ongelmitta siirtynyt 

käytäntöön: 

Hyvin yksinkertaisesta ja maanläheisestä asiasta on tehty liian konstikas. Ei tällaista 

käsitettä voi valuttaa saumattomasti ylhäältä alas. Välissä on elämä. Se pysäyttää tai 

kääntää virtaukset uomiin tavalla, jota suunnittelukieli ei ennakoi. Loppupeleissä ei ole 

kyse sen kummemmasta kuin että tytöt ja pojat, miehet ja naiset otetaan huomioon 

toiminnan eri tasoilla ja vaiheissa. Monet päätökset kun vaikuttavat eri lailla miesten 

ja naisten elämään. Päätökset ja toiminta voivat olla vilpittömän sukupuolineutraaleja 

mutta seuraukset välttämättä eivät. (Hakamäki & Turpeinen 2011, 56.) 

Tässä tutkimuksessa olennainen kysymys on, millaisia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokäsityksiä sekä 

niihin perustuvia strategioita lajiliitot hahmottelevat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmissaan. 

Tulkitsevatko ne yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon muodollisesta vai tosiasiallisesta näkökulmasta vai 

sekä että? Toisin sanoen pyrkivätkö ne kohtelemaan kaikkia samalla tavalla vai puuttumaan 

epäkohtiin positiivisin erityistoimin? Miten syrjintää käsitellään? Entä hahmottelevatko lajiliitot 

valtavirtaistamiseen viittaavia toimintamalleja, ja jos hahmottelevat, niin millaisia? Todennäköistä 

on, että lähestymistavat vaihtelevat niin lajiliittojen välillä kuin niiden sisälläkin erilaisten 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymysten suhteen. Keskeistä onkin, mitä sanotaan, mitä jätetään 

sanomatta, ja lopulta mitä johtopäätöksiä voidaan tutkimusaineiston perusteella tehdä lajiliittojen 

tavoista tarkastella ja edistää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista. 

 

3.4 Tutkimustuloksia ja näkökulmia liikunnasta ja urheilusta 

Jääkiekko on äärimmäisen tasa-arvoinen ja yhteisöllinen laji. Menestyäkseen joukkue 

tarvitsee jokaiselta jäseneltään täydellistä epäitsekkyyttä. Jos armotonta fyysistä toisen 

puolesta uhrautumista edellyttävän jääkiekon logiikan voisi tuoda yhteiskuntaan, 
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meillä menisi todennäköisesti paljon paremmin. (Vesa Rantanen, kolumni, 

Urheilusanomat 4/2017.) 

Edellinen sitaatti on yksi monista näkökulmista liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuuteen ja tasa-

arvoon. Tulkinta lienee liikunta- ja urheiluväen keskuudessa varsin yleinen: Kaukalossa, lähtöviivalla 

tai pelikentällä vallitsee lajin sääntöjen takaama muodollinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus; jokaista 

osallistujaa kohdellaan vähintään ihannetilanteessa – ellei käytössä ole tasoitus- tai muita vastaavia 

sääntöihin kirjattuja järjestelmiä – samalla tavalla. Tällaisen tulkinnan ei voi yksiselitteisesti todeta 

olevan oikea tai väärä. Oikeastaan siinä sovelletaan muodollisen tasa-arvon käsitystä urheilulle ja 

liikunnalle ominaiseen kilpailun, kisailun ja pelaamisen kontekstiin.     

Toisaalta edellistä käsitystä on myös helppo kritisoida tosiasiallisen tasa-arvon näkökulmasta – 

tarkastelemalla asiaa laajemmasta perspektiivistä. Kilpailu- ja pelisäännöt takaavat toki jokaisen 

osallistujan oikeudenmukaisen kohtelun kisassa tai ottelussa. Samalla on aiheellista kysyä, 

minkälaisen matkan kukin kilpailija on kulkenut lähtöviivalle tai keskialoitukseen. Miksi juuri nämä 

osallistujat ovat päässeet perille, ketkä ovat jääneet matkan varrelle ja keille koko lajin harjoittaminen 

on jäänyt haaveeksi? Kilpailullisessa toiminnassa on toki luonnollista, että erottelua tapahtuu 

taidollisten tai fyysisten ominaisuuksien perusteella – tässä tarkoitankin muita tietoisia tai 

tiedostamattomia perusteita. Näihin laajoihin ja usein vaikeisiin kysymyksiin voidaan etsiä vastauksia 

tarkastelemalla rakenteellisia eriarvoisuutta lisääviä ja ylläpitäviä tekijöitä liikunta- ja 

urheilujärjestelmässä. Katson yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelun näyttäytyvän lajiliitoille 

paitsi lainsäädännön tuomana velvoitteena myös mahdollisuutena tarkastella kriittisesti omia 

käytäntöjä ja toimintaympäristöä, avata keskustelua ja siten konkretisoida eettisiä yhdenvertaisuus- 

ja tasa-arvokysymyksiä toimenpiteiksi ja tavoitteiksi. Luhmannilaisittain tulkittuna yhdenvertaisuus- 

ja tasa-arvokeskustelun politisoituminen avaa sille mahdollisuuden saavuttaa vaikuttavuutta 

organisaatiojärjestelmän prosesseissa.     

Mitä oikeastaan voidaan todeta yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta liikunnan ja urheilun 

kentillä? Edellä olen esittänyt, että moniulotteista, kontekstisidonnaista ja poliittisesti latautunutta 

aihetta voidaan lähestyä monin tavoin ja monista näkökulmista. Lajiliitot edustavat omia 

näkökulmiaan. Valtion liikuntahallinto taas tarkastelee kysymyksiä laajemmasta perspektiivistä. 

Aihetta on myös tutkittu ja selvitetty monista näkökulmista. Selvityksistä useimmat ovat opetus- ja 

kulttuuriministeriön tai valtion liikuntaneuvoston julkaisemia. Onkin oletettavaa, että jossain määrin 

ne antavat viitteitä suomalaisen liikuntapolitiikan painopisteistä, ja toisaalta myös ohjaavat niitä.  

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset toistuvat useissa yhteyksissä opetus- ja 

kulttuuriministeriön (2015a) hahmottelemissa suuntaviivoissa liikuntapolitiikan tulevaisuuteen. 
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Tasa-arvoisten liikuntamahdollisuuksien tarjoamista kaikille korostetaan liikuntapolitiikan 

painopisteenä. Työryhmämuistioksi nimetyssä selvityksessä tunnistetaan liikuntaan liittyvät yleiset 

liikkujia eriarvoistavat ja polarisoivat trendit yhdenvertaisuusongelmiksi. Samalla tasa-arvo 

ymmärretään eettiseksi kysymykseksi. Vaikka tarkastelu painottuu yleiselle tasolle, työryhmän 

toimenpide-esityksistä välittyvät yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämispyrkimykset. Puhutaan 

kaikille avoimesta liikuntakulttuurista, matalan kynnyksen harrastemahdollisuuksien painottamisesta 

julkisten tukien hauissa ja peruskoulun mahdollisuuksista vahvistaa yhdenvertaisesti lasten ja nuorten 

liikunnallista elämäntapaa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015a, 12, 17, 25–26.)  

Pyykkönen on selvittänyt yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä valtion liikuntapolitiikassa. Hänen 

selvityksensä keskeisiä huomioita, erityisesti liikuntalain muutosten osalta, on tarkasteltu edellisissä 

luvuissa. Pyykkönen on pureutunut myös erityisryhmien liikunnan edistämisen vaiheisiin: painopiste 

on vähitellen siirtynyt erityisryhmien erillistarkastelusta yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 

edistämiseen. Lisäksi hän esittää näkemyksensä valtion liikuntaneuvoston yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvojaoston keskeisistä kysymyksistä. Hänen näkökulmansa kohdistuu valtion liikuntahallinnon 

hallinnollisiin käytäntöihin ja painotuksiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön ohjauksessa. 

(Pyykkönen 2016.)  

Olli Rauste (2017) on kirjoittanut laajasti ja perusteellisesti lasten ja nuorten urheilun 

oikeussäännöistä, mukaan lukien yhdenvertaisuusperiaatteesta ja sukupuolten tasa-arvosta juridisina 

seikkoina. Aiemmin Rauste (1997) on laatinut kokonaisvaltaisen teoksen urheiluoikeudesta.  

Sukupuolten tasa-arvon toteutumista liikunnassa kattavasti eri näkökulmista on tarkasteltu kolmessa 

selvityksessä (opetus- ja kulttuuriministeriö 2018a; Turpeinen ym. 2011; opetusministeriö 2005). 

Yhdessä nämä muodostavat aikasarjan, joka tekee näkyväksi sukupuolten välisiä eroja liikunnan ja 

urheilun piirissä sekä niissä tapahtuneita muutoksia. Selvitysten tilastotiedot ovat keskenään pitkälti 

vertailukelpoisia ja jokainen raportti sisältää myös joitakin laadullisia näkökulmia tasa-arvon 

toteutumiseen ja sitä edistäviin käytäntöihin. Eroja sukupuolten välillä on niin fyysisessä 

aktiivisuudessa, urheiluseuratoimintaan osallistumisessa ja harrastetuissa lajeissa. Osa lajeista on 

vankasti mies- tai naisenemmistöisiä. Muutoksiakin on havaittavissa. Muun muassa perinteisesti 

miesenemmistöisissä jääkiekossa ja jalkapallossa on kyetty merkittävästi lisäämään lajeja 

harrastavien tyttöjen määrää. Liikunnan ja urheilun päätöksenteossa miehet ovat enemmistönä. 

Naisten osuus on kasvanut, mutta liikuntajärjestöissä ja erityisesti luottamustehtävissä kohtuullisen 

hitaasti.  (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018a; Turpeinen ym. 2011; opetusministeriö 2005.)  
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Sukupuolten tasa-arvosta, sen lähtökohdista ja etenemisestä kiinnostava katsaus historiaan on Leena 

Laineen (2004) artikkeli naisten osallistumisesta kilpaurheiluun 1900-luvun alkupuolella. Helena 

Herrala (2015) taas on toteuttanut väitöskirjatyönään etnografisen tutkimuksen tytöistä 

jääkiekkokaukalossa, missä hän tarkastelee vahvasti sukupuolittunutta ympäristöä ja kulttuuria siihen 

osallistuvan vähemmistösukupuolen näkökulmasta.  

Viime vuosina on käyty keskustelua osallistumisen kustannuksista ja niiden kasvusta (esim. opetus- 

ja kulttuuriministeriö 2017f; Yle Urheilu, 20.8.2017). Kari Puronahon (2014) selvitys osoittaa, että 

seurojen järjestämän harrasteliikunnassa kustannukset ovat nousseet viimeisen kymmenen vuoden 

aikana jonkin verran, kilpaurheilussa jopa hyvin paljon. Kustannusten nousu – enimmillään jopa 

kaksin- tai kolminkertaistuminen – on sidoksissa harrastusintensiteetin kasvuun:  

Usean liikuntalajin harrastaminen kilpailumielessä on tullut mahdottomaksi jo 11–14-

vuotiaille. Jos murrosikäisellä ei ole mahdollisuutta harrastaa lajiaan 

seuratoiminnassa noin kaksi kertaa viikossa, puhutaan tutkijan mukaan throw-out- 

ilmiöstä: seurat käytännössä heittävät suuret määrät vielä lajista kiinnostuneita nuoria 

pois harrastuksesta ja lajitoiminnasta. (Puronaho 2014, 6.) 

Puronahon kyselytutkimuksen kattavassa yli 5000 vastaajan otannassa liikuntaa harrastavien 6–18-

vuotiaiden lasten ja nuorten perheiden keskimääräiset bruttotulot olivat yli 87 000 euroa vuodessa. 

Puronaho vertaa tutkimukseensa vastanneiden tulotasoa siihen, että samaan aikaan vain 36 prosenttia 

kaikista suomalaisista lapsiperheistä ansaitsi vuodessa yli 80 000 euroa, ja kysyy ”Onko nyt käynyt 

tai käymässä niin, että liikuntaseuroissa tapahtuvasta harrastustoiminnasta on tulossa vain harvojen 

etuoikeus?” (Puronaho 2014, 18.) 

Reilun pelin (ks. Valo 2013) hengen mukaisesti liikuntaa tulisi olla mahdollista harrastaa tulotasosta 

riippumatta. Asia ei kuitenkaan ole yksin liikunnan ja urheilun kansalaistoimijoiden ratkaistavissa, 

mikä puetaan osuvasti sanoiksi sosiaali- ja terveysministeriön (2013, 19) julkaisemissa linjauksissa 

terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan:  

Tasapuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen vaatii yhteiskuntasopimusta, 

missä kaikkien harrastuskustannuksia aiheuttavien tahojen; valtion, kuntien, 

valtakunnallisten liikuntajärjestöjen, lajiliittojen, seurojen sekä yritysten tulisi miettiä 

toimintaansa yksittäisten harrastajien kustannuksista käsin. 

Matti Hakamäki (2014) esittää artikkelissaan harrastamisen hinnan laajana yhteiskunnallisena 

kysymyksenä, jossa on vähintään kaksi aspektia. Yhtäältä mikäli moraalinen ihanne ymmärretään 

niin, että tulotaso ei saisi vaikuttaa siihen, mitä lajia tai millä intensiteetillä sitä harrastaa, tarvitaan 

laajempia yhteiskunnan rakenteisiin kohdistuvia ratkaisuja, joilla voidaan eri lajien osalta vaikuttaa 
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harrastamisen kustannuksiin ja niiden pysymiseen kohtuullisina. Toisaalta mikäli katsotaan 

tavoiteltavaksi, että liikuntaa yleisesti ottaen tulee voida harrastaa tulotasosta riippumatta, tulisi 

huomio ja määrittelypyrkimykset kohdistaa siihen, mikä katsotaan riittäväksi harrastamisen 

mahdollisuudeksi. Hakamäen mukaan merkille pantavaa on se, että tietyt lajit tulevat aina olemaan 

kalliimpia kuin toiset. Samalla osa toiminnasta maksavista haluaa käyttää siihen enemmän rahaa kuin 

muut kykenevät, haluavat tai suostuvat. Liikunnan harrastamista voidaankin tarkastella myös 

kulutusvalintana. (Hakamäki 2014.)  

Hakamäki ym. (2014) ovat selvittäneet laajemminkin sosioekonomisen taustan yhteyttä lasten ja 

nuorten liikuntaan ja fyysiseen aktiivisuuteen. Osallistumisen taloudellisen esteiden vähentämiseksi 

on pyritty löytämään ratkaisuja niin valtion liikuntahallinnossa kuin urheilujärjestöissä (ks. opetus- 

ja kulttuuriministeriö 2016a; Nuori Suomi 2012): 

Taustalla vaikuttaa huoli väestön vähäisestä liikunnasta ja liikuntakäyttäytymisen 

suuresta polarisaatiosta. (Valtion liikuntaneuvoston alkusanat, teoksessa Hakamäki 

ym. 2014, 4; ks. ilmiöstä laajemmin mm. Valtion liikuntaneuvosto 2015a). 

Jani Merikivi ym. (2016) ovat nuorten vapaa-ajan käyttöä tutkiessaan havainneet sekä tyttöjen että 

poikien liikunta- ja urheiluseuraharrastamisen vähentyvän radikaalisti 14–15-vuoden iässä. 

Mahdollisiksi selityksiksi Merikivi ym. esittävät muun muassa harrastamisen kustannuksia ja 

kilpailullisuuden ja tavoitteellisuuden lisääntymistä, joiden taas voi katsoa linkittyvän läheisesti 

harrastusintensiteetin kasvuun (vrt. Puronaho 2014.) Yleisesti ottaen seuratoiminnassa tapahtuneiden 

muutosten arvioidaan vähentäneen nuorten kiinnostusta harrastamista kohtaan. (Ks. Merikivi ym. 

2016, 84–89.)  

Suomalaista urheiluliikettä ja erityisesti sen keskusjärjestörakenteita (Valo ja Olympiakomitea, 

vuodesta 2017 alkaen fuusioitunut ”uusi Olympiakomitea”), mutta myös liikuntapolitiikan 

valtionohjausta, on kritisoitu ruohonjuuritason toiminnan unohtamisesta (ks. Salasuo ym. 2016). 

Toisaalta esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää seuratukea vain sellaisille seuroille, 

joissa harrastamisen hinta on alle 50 euroa kuukaudessa.  

Kriteeri on selkeä poliittinen viesti, että harrastaminen saa olla kallista mutta sellaista 

ei valtion tarvitse ainakaan tällä välineellä subventoida. (Hakamäki 2014, 27). 

Toisaalta katson aiheelliseksi kysyä, onko 50 euroa kuukaudessa maksava harrastus aidosti matalan 

kynnyksen toimintaa, jossa kustannukset eivät sulkisi osaa väestöstä toiminnan ulkopuolelle. 

Ruohonjuuritason liikunta-aktiviteettien saavutettavuuden edistäminen on tavoite, johon on 

kiinnitetty huomiota myös Euroopan laajuisesti (ks. Euroopan komissio 2016). 
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Yhdenvertaisuuden toteutumista ja syrjinnän esiintymistä liikunnassa on tarkasteltu tiettyjen 

vähemmistöryhmien näkökulmasta. Marja Kokkonen on tutkinut seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen syrjintää liikunnassa ja urheilussa. Hänen selvityksensä mukaan reilun pelin 

eettisten periaatteiden edellyttämä häirinnän nollatoleranssi ei toteudu, vaan seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt kohtaavat liikunnan parissa erityyppistä syrjivää 

käytöstä eri tahoilta, pahimmillaan valmentajiltaan, liikunnanopettajiltaan tai joukkuetovereiltaan. 

Määrällisesti melko vähäiseltä vaikuttava syrjintä voi selvityksen perusteella vaikuttaa merkittävällä 

tavalla niin liikkujan mielenterveyteen kuin liikuntaharrastuksen tai urheilu-uran jatkumiseen. 

(Kokkonen 2012.)  

Aija Saari on tarkastellut vammaisurheilun ja erityisliikunnan asemaa lajiliitoissa. Hänen 

selvitystyönsä osoittaa, että yhteensä noin 70 valtionapua saavan lajiliiton joukosta vähintään 38 

toiminnassa on mukana erityisryhmiin, tarkemmin ottaen vammaisiin ja pitkäaikaissairaisiin, 

kuuluvia henkilöitä. Noin 20 lajiliittoa on edennyt integroinnissa niin pitkälle, että erityisryhmät ja 

vammaisurheilu ovat osa niiden perustyötä. Osa liitoista on käynnistänyt erityisryhmille suunnattuja 

palveluita, toiminnan ollessa vielä vähäistä tai rajattua. Tärkeimmäksi kehityskohteeksi Saari katsoo 

lajiliittojen jäsenseurojen tukemisen vammaisurheilun ja erityisliikunnan järjestämisessä. Integraatio 

ja inkluusio etenevät, mutta eivät ilman toimenpiteitä ja yhteistyötä eri tasoilla valtion 

liikuntahallinnosta ruohonjuuritason seuratoimintaan. (Saari 2015.) 

Pekka Junkala ja Kirsi Lallukka (2012) korostavat raportissaan, että vähemmistöihin kuuluvat nuoret 

paitsi kokevat liikunnan ja urheilun yleiset eriarvoistavat ja polarisoivat trendit, myös kohtaavat 

niiden ohessa usein muita yhdenvertaisuuden esteitä. 

Jo valmiiksi epätasa-arvoisessa tilanteessa etnisiin vähemmistöihin kuuluvat tytöt ja 

naiset ovat moninkertaisten yhdenvertaisuuden esteiden edessä. (Junkala & Lallukka, 

71).  

Kimmo J. Lipposen arviointi suomalaisesta huippu-urheilusta ei fokusoidu tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuuskysymyksiin, mutta nostaa tasa-arvon kiinnostavalla tavalla keskusteluun. Lipponen 

esittää, että vaikka matala kynnys ja tasavertaiset mahdollisuudet ovat tärkeitä edellytyksiä 

liikunnalliselle elämäntavalle, ei menestyvää huippu-urheilujärjestelmää voida johtaa ”samalla 

tavoin kuin koulujärjestelmämme menestystä, jonka voidaan tulkita perustuvan tasa-arvoisten 

edellytysten luomiselle.” Tällä argumentilla Lipponen viittaa siihen, että huippu-urheilussa on 

vaalittava huippulahjakkuuksia ja luotava heille parhaat mahdollisuudet saavuttaa huippusuorituksia. 

(Lipponen 2017, 53.) Toisaalta, kun tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tarkastellaan toisenlaisista 

perspektiiveistä, niiden edistämistä ei ole perusteltua sivuuttaa huippu-urheilunkaan  
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kentillä (esim. Turpeinen ym. 2011, 43–45; Herrala 2015, 162–163). Julkisessa keskustelussa aihe on 

konkretisoitunut muun muassa nais- ja miesjalkapalloilijoiden eri suuruisiin maajoukkuekorvauksiin. 

Onko Palloliiton käytäntö maksaa naisille pienempiä korvauksia kuin miehille syrjivä (Yle Urheilu, 

11.12.2017)? Tasa-arvovaltuutettuakin kiinnostaneeseen kysymykseen on monia näkemyksiä, joita 

Ari Virtanen kolumnissaan (Helsingin Sanomat, 22.10.2017) tarkastelee: 

Palloliiton pääsihteerin Marco Casagranden – – mukaan miesten suuremmilla 

bonuksilla on historiallinen tausta. Mediaoikeudet ja sponsori- ja ottelutuotot tuovat 

rahaa. 

– – 

Palloliitto perustelee siis miesten maajoukkuepelaajien suurempia palkkioita miesten 

jalkapalloilun suuremmalla suosiolla. Se suosio juontaa juurensa urheilun historiasta, 

joka on ollut kiinteästi kytköksissä länsimaisten yhteiskuntien historiaan, jossa miehillä 

on ollut määräävä asema. 

 – – 

Miesten maajoukkueen kapteeneihin kuuluva Tim Sparv viestitti HS:lle, että hän on 

ajatellut avata keskustelua pelaajien ja liiton kanssa. Hänen mukaansa ”tasa-arvosta 

pitää pystyä puhumaan”. 

– – 

Naisten maajoukkueen kapteeneihin kuuluva Tinja-Riikka Korpela sanoi HS:lle tällä 

viikolla, että tilanne tuntuu epäreilulta, kun pelaajat tekevät samaa työtä ja edustavat 

samaa ”firmaa” (Palloliittoa). 

– – 

Epäkohta olisi korjattavissa, ja Palloliiton pitäisi se korjata. Monestakin syystä.  

Siksi, että Palloliitto nauttii valtion tukia. Myös siksi, että jalkapallo on kasvanut 

Suomen suurimmaksi lajiksi pelaajien määrällä mitattuna myös tyttö- ja naispelaajien 

ansiosta, joita on lähes neljännes (23 %) kaikista pelaajista.  

Mutta ehkä ennen kaikkea siksi, että tässä ei ole kyse vain urheilusta vaan laajemmasta 

kuvasta ja siitä, miten naisten pitää olla tasa-arvoisia kaikkialla yhteiskunnassa. 

Ajankohtaisia empiirisiä tulkintoja liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksistä 

esittelee teos Urheilun takapuoli. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa (2016). Sen 

kirjoittajat tarkastelevat artikkeleissaan erilaisista näkökulmista esimerkiksi väkivaltakokemuksia, 

sukupuolta, yhteiskuntaluokkaa ja etnisyyttä, lihavuutta, vaihtoehtoliikuntaa ja naisvarusmiesten 

kokemuksia. Teos syntyi sen toimittaneiden tutkijoiden, Päivi Bergin ja Marja Kokkosen, halusta 

nostaa liikunnan ja urheilun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmat, siis ”takapuoli”, vahvempaan 
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asemaan akateemisessa keskustelussa. Teos kuvastaakin erinomaisesti sitä, kuinka monta 

näkökulmaa yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon avautuu jo pelkästään liikunnan ja urheilun 

kurkistusikkunasta.  

”Liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuuteen on pitkä matka” toteavat Berg ym. (2016). Kuinka pitkä, 

riippuu siitä, miten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eettisinä periaatteina, juridisina velvoitteina, 

tavoitteina ja toimintamalleina määrittelee.  
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4. TUTKIMUSASETELMA JA TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Olen seurannut läheltä uuden liikuntalain (390/2015) ja liikunta-asetuksen (550/2015) velvoittaman 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelun käynnistymistä lajiliitoissa.9 Syksyllä 2015 sain vastuulleni 

Salibandyliiton yhdenvertaisuussuunnitteluprosessin läpiviennin ja suunnitelmadokumentin 

valmistelun. Tehtävä perehdytti minut paitsi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon ilmiöihin myös yhden 

lajiliiton moninaisiin toimintoihin. Syksyllä 2016 taas tuin organisaation ulkopuolisena asiantuntijana 

Jääkiekkoliiton suunnitteluprosessia. Molemmissa organisaatioissa tulin haastatelleeksi useita eri 

toimialojen asiantuntijoita, työntekijöitä ja johtohenkilöitä ja käyneeksi monia ryhmäkeskusteluja. 

Havaitsin käytännössä, kuinka monin tavoin ja monista näkökulmista yhdenvertaisuuden ja tasa-

arvon käsitteitä voidaan tulkita niin arvoina, tavoitteina kuin velvoitteinakin. Samoin näkemykset 

siitä, missä määrin tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat, osoittautuivat vaihteleviksi. 

Luhmannilaisittain ymmärsin, kuinka yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon käsitteisiin lähtötilanteessa 

liittyvä organisoimaton monimutkaisuus jäsentyi ja tiivistyi organisaatiojärjestelmän 

kommunikaatioprosessissa organisoiduksi monimutkaisuudeksi.  

Tässä tutkimuksessa tarkastelen empiirisenä ilmiönä lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä. 

Tutkin lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmista koostuvan tekstiaineiston valossa, 

millaisia merkityksiä ja sisältöjä liitot yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyölleen määrittävät. Lajiliiton 

päätöksentekoprosessin läpikäyneenä dokumenttina katson yksittäisen suunnitelman edustavan 

nimenomaan organisaationsa – ei yksittäisten ihmisten – suhtautumista, kantoja ja lähestymistapoja 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön. Luhmannilaisen systeemiteorian käsittein organisaatiossa 

aiheesta käyty kommunikaatio on suunnitelmassa tiivistynyt päätökseksi – organisaation 

kommunikaatioprosessin osaksi, joka määrittelee aiheesta käytävää jatkokommunikaatiota. Tämä 

vähentää käsitteisiin ja niiden toiminnallistamiseen liittyvää kompleksisuutta organisaation sisällä. 

Siis voidaan ajatella, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo merkitsevät lajiliitolle niitä asioita, jotka se on 

suunnitelmassaan määritellyt. Ne saattavat merkitä muitakin asioita, mutta syystä tai toisesta ne ovat 

kommunikaatioprosessissa jääneet kirjaamatta päätökseksi. 

Tutkimusaineistossa yhdistyvät useamman lajiliiton tulkinnat yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. 

Tutkimalla aineistoa systemaattisesti pyrin tekemään monitulkintaiseen ilmiöön liittyvää 

kompleksisuutta näkyväksi ja ymmärrettäväksi (vrt. Eräsaari 2013, 21–22). Aineisto ei kerro, miten 

                                                 
9 Vuodesta 2005 lähtien yli 30 henkilöä säännöllisesti työllistävät lajiliitot ovat olleet tasa-arvolain (609/1986, muutos 

232/2005) mukaisesti olleet velvoitettuja työnantajan tasa-arvosuunnitteluun. Yli 30 henkilöä työllistävän työnantajan 

velvoite yhdenvertaissuusuunnitteluun sisältyy myös uuteen yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014). Tässä kuitenkin viittaan 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitteluun, joka henkilöstöasioiden lisäksi tarkastelee myös organisaation toteuttamaa 

toimintaa, ns. toiminnalliseen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitteluun.  
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yhdenvertaisuus ja tasa-arvo suomalaisen liikunnan ja urheilun kentillä toteutuvat, vaan miten 

lajiliitot ovat vastanneet velvoitteeseen edistää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista omilla 

toimintakentillään.  

Tutkimukseni asemoituu sosiologis-empiirisenä tutkimuksena monitieteiselle tasa-arvotutkimuksen 

kentälle. Tasa-arvotutkimus suuntaa katseensa yhteiskunnan rakenteisiin, toimijoihin ja tasa-arvon 

käsitteen eri konteksteissa saamiin merkityksiin (esim. Kantola ym. 2012, 8). Tässä viittaan 

rakenteilla liikunta- ja urheilujärjestelmään ja toimijoilla siinä toimiviin tahoihin. Näistä muodostuu 

konteksti, jossa tasa-arvo saa merkityksensä. Tässä yhteydessä katson myös yhdenvertaisuuden 

käsitteen kuuluvan tasa-arvotutkimuksen piiriin (esim. Nousiainen 2012, 32). Lähtökohtana on 

suomalainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikka ja -lainsäädäntö – se miten käsitteet on 

ymmärretty ja mitä merkityksiä niille on annettu nimenomaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja 

tarkemmin liikunnassa ja urheilussa. Luvussa 3 alalukuineen määrittelen yhdenvertaisuuteen ja tasa-

arvon käsitteisiin liittyvän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. 

Tutkimustani voi kuvata myös systeemiteoreettisesti informoiduksi empiiriseksi tutkimukseksi (vrt. 

Virtanen 2013). Luhmannilaisen systeemiteorian ilmiölähtöinen tulkinta antaa mahdollisuuden 

tarkastella ilmiötä muuttuvassa yhteiskunnallisessa kontekstissaan. Moninaisista toimijoista ja 

tehtäväalueista muodostuva suomalainen liikunta- ja urheilujärjestelmä on monimutkainen 

kokonaisuus. Tässä toimintaympäristössä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on edellytys 

lajiliiton valtionapukelpoisuudelle. Tulkinnan lähtökohtana onkin lajiliittojen ja valtion 

liikuntahallinnon välinen rakenteellinen ja veikkausvoittovarojen jakoon liittyvä rakenteellinen 

kytkentä. Samalla tarkastelen myös lajiliittojen muita mahdollisia kytkentöjä ympäristössään 

toimiviin tahoihin. Systeemiteoreettisen lähestymistapani kuvaan tarkemmin luvussa 2 ja sen 

alaluvuissa. Luhmannilaiseen tutkimusperinteeseen nojautuen pohdin myös, mitä ilmiö kertoo 

kontekstinsa muutoksesta (vrt. emt., 91), sekä teorian käyttökelpoisuutta ilmiön analysoinnin 

välineenä (vrt. Jalava & Kangas 2013a, 11).  

 

4.1 Tutkimustehtävä ja -kysymykset 

Tutkimuksessa pureudun siihen, miten velvoite yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä on 

tulkittu lajiliitoissa. Lainsäädäntö asettaa liikuntajärjestöille velvoitteen edistää yhdenvertaisuutta ja 

tasa-arvoa ja kieltää syrjinnän. Sen sijaan se, miten, millä keinoin ja missä määrin yhdenvertaisuutta 

ja tasa-arvoa tulisi edistää, on jäänyt pitkälti järjestöjen itsensä määritettäväksi (esim. Pyykkönen 

2016, 15). Koska käsitteet ovat kontekstisidonnaisia, voidaan olettaa, että  
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jatkossakin – yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vakiintuessa liikuntapolitiikan agendalle – ne saavat 

konkreettiset merkityksensä kunkin toimijan omissa kommunikaatioprosesseissa ja 

toimintaympäristöissä. Valtion liikuntahallinto, Olympiakomitea ja esimerkiksi Suomen urheilun 

eettinen keskus SUEK (ks. Kyllönen 2017) tarkastelevat yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa laajemmasta 

liikuntakulttuurisesta näkökulmasta kuin lajiliitot, toimiala- tai aluejärjestöt, puhumattakaan 

paikallistason liikunta- ja urheiluseuroista.  

Lajiliittojen kommunikaation avaamasta kurkistusikkunasta teen systemaattisen katsauksen uuden 

liikuntalain (390/2015) myötä käynnistyneeseen liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvotyöhön. Sisällönanalyyttinen tutkimusotteeni etenee kartoittavasta ja kuvailevasta kohti 

selittävää. Otan lähtökohdaksi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon käsitteiden monitulkintaisuuden, 

kontekstisidonnaisuuden ja kiistanalaisuuden. Kokoamalla yhteen ja analysoimalla aineistossa 

esiintyviä erilaisia lähestymistapoja, merkityksiä, sisältöjä ja strategioita pyrin tekemään 

monimutkaisesta ilmiöstä helpommin lähestyttävän liikunta- ja urheilujärjestelmän eri tasoilla 

toimiville ja vaikuttaville tahoille, organisaatioille ja henkilöille. Tutkimuksen tarkoituksena onkin 

tukea yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta käytävää liikuntakulttuurista ja -poliittista keskustelua. 

Millaiseksi yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvä liikuntapolitiikan valtionohjaus ja sen 

vaikuttavuus tulevaisuudessa muodostuu? Käykö niin kuin toimialakohtaisen tulosohjauksen kanssa: 

teema asettuu legitiimisti mutta vaikuttavuudeltaan jossain määrin epämääräisesti osaksi 

valtionohjausta (ks. luku 2.2.1), ja lajiliitot omaksuvat sen osaksi strategisia valintojaan (ks. luku 

2.2.2)? Tässä tutkimuksessa kysymykseen ei ole mahdollista vastata tyhjentävästi, vaan lähden 

liikunta- ja urheilujärjestelmän tulkinnassani liikkeelle valtion liikuntahallinnon ja lajiliittojen 

välisestä kytkennästä, jossa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokommunikaatiot liittyvät valtionavun 

hakuprosessiin. Samalla pyrin suhteuttamaan lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä 

laajempaan yhteiskunnassa toteutettavaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvopolitiikkaan.  

Tarkastelen lajiliittojen yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä kommunikaatioita myös 

legitimointina: minkälaisilla strategioilla yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistä perustellaan, 

oikeutetaan ja selitetään (vrt. van Leeuwen 2007)? Yhtäältä on oletettavaa, että lajiliitot lähestyvät 

yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistä arvona ja tavoitteena, itseisarvona, jonka toteutumista 

yhteiskunnassa voidaan tukea liikunnan ja urheilun avulla. Toisaalta yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 

edistämisellä voidaan nähdä välineellinen arvo liikunnan ja urheilun, lajiliittojen kohdalla oman lajin 

ja lajikulttuurin, edistäjänä. (Vrt. Hakamäki & Turpeinen 2011, 55.) Teoriassa voidaan ajatella, että 

ensin mainitussa käytetään legitimointina sitä, että yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen 

itsessään on osa järjestön yhteiskunnallista tehtävää ja olemassaolon  
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oikeutusta (vrt. Heikkala 1998, 270). Jälkimmäisessä taas legitimoidaan, siis perustellaan ja 

oikeutetaan, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistä sen lajille ja lajikulttuurille tuottaman 

hyödyn näkökulmasta.  

Tutkimusongelman ydin on, miten lajiliitot kommunikaatiossaan politisoivat monitulkintaisia, 

monimutkaisia ja kontekstisidonnaisia yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteita. 

Tutkimusongelma jakautuu kolmeen käytännön tutkimustyötä ohjaavaan tutkimuskysymykseen:   

(1) Minkälaisia asioita ja asiakokonaisuuksia lajiliitot nostavat keskeisiksi yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvokysymyksiksi? Entä mitkä jäävät vähemmälle huomiolle? 

(2) Millaisia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön strategioita lajiliitot esittävät käyttävänsä?  

(3) Miten ja suhteessa mihin toimijoihin lajiliitot legitimoivat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötään?   

 

4.2 Aineisto, rajaus ja edustavuus 

Tutkimusaineisto koostuu lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmista, jotka 

luhmannilaisen systeemiteorian käsitteistöllä ymmärrän kommunikaatioksi – siis päätöksiksi, jotka 

ovat lajiliittojen kommunikaatioprosessien osia ja määrittävät niiden toimintaa. Velvoite laatia 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on valtionapukelpoisuuden ehto ja koskee siten kaikkia 

valtionapua hakevia lajiliittoja. Vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi liikuntaa 

edistävien järjestöjen yleisavustusta noin 70 lajiliitoksi katsottavalle järjestölle (opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2017d).  

Useimmat lajiliitot ovat julkaisseet suunnitelmansa verkkosivuillaan ja ne ovat löydettävissä 

yksinkertaisella verkkohaulla. Aineiston keruun yhteydessä osoittautui, että jotkin lajiliitot ovat 

päivittäneet alkuperäistä uuden liikuntalain (390/2015) voimaan astumisen jälkeen tekemäänsä 

suunnitelmaa. Pitääkseni aineistoon kuuluvat dokumentit keskenään vertailukelpoisina näin 

tarkoituksenmukaiseksi valita kultakin lajiliitolta ainoastaan alkuperäisen suunnitelmadokumentin. 

Katson, että nimenomaan alkuperäiset suunnitelmat kuvaavat parhaalla tavalla lajiliittojen 

lähtökohtia ja lähestymistapoja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön.  

Aineistoa oli saatavilla helposti ja runsaasti. Laadullisessa tutkimuksessa yleisen käytännön 

mukaisesti päätin kerätä aineistosta harkinnanvaraisen otoksen (vrt. Tuomi & Sarajärvi 2009, 85–86; 

Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006), joka edustaa kohtuullisen laajasti lajiliittojen alle 

järjestäytynyttä liikuntakulttuuria, ja antaa siten mahdollisuuden tehdä ilmiöstä yleistettäviä 

päätelmiä. Aineiston keruun toteutin kahdessa vaiheessa. 
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(1) Ensimmäisessä vaiheessa kartoitin kymmenen eniten valtionapua vuonna 2017 saaneen lajiliiton 

suunnitelmadokumentteja. Rajaus valtionavun määrän perusteella suurimpiin lajiliittoihin perustuu 

siihen, että Suomessa valtionapu on perinteisesti keskittynyt suurimmille liitoille: 15 tuetuinta 

lajiliittoa ovat saaneet jopa 75 prosenttia valtion tuista, kun taas runsaslukuiselle pienempien 

lajiliittojen joukolle on jäänyt jaettavaksi suhteessa huomattavasti pienempi osuus (Mäkinen 2010, 

75–77; ks. myös opetus- ja kulttuuriministeriö 2017d). Samalla valtionavultaan ja siten myös 

resursseiltaan suurimmat lajiliitot edustavat keskenään hyvinkin erilaisia lajeja ja lajikulttuureita. 

Rajaamalla tarkastelun suurimpiin liittoihin katson tavoittavani paitsi toiminnan volyymilta kattavan 

myös liikunnan ja urheilun eri muodoilta laajan otoksen suomalaisesta liikuntakulttuurista. 

Tutustuttuani aineistoon ja sen laajuuteen arvioin tarpeelliseksi täydentää sitä siten, että lopullinen 

aineisto koostuu 15 suunnitelmadokumentista.  

(2) Aineiston keruun toisessa vaiheessa laajensin aineistoa siten, että erilaiset liikuntakulttuurin 

muodot ovat entistä paremmin edustettuna aineistossa. Valinnoissani kiinnitin huomiota lajien 

sukupuolijakaumiin tarkoituksenani saada mukaan niin nais- ja miesenemmistöisiä lajeja kuin lajeja, 

joissa harrastajien ja urheilijoiden sukupuolijakauma on suhteellisen tasainen. Toissijaisena kriteerinä 

oli edelleen valtionavun suuruus, mistä syystä kartoitin aineistoa yhtä poikkeusta lukuun ottamatta 

20 eniten valtionapua saavan lajiliiton joukosta. Poikkeus on kamppailulajien yhteinen 

yhdenvertaisuussuunnitelma. Sen laatineet seitsemän lajiliittoa ovat havaintojoukon pienimpiä. 

Poissulkevana kriteerinä aineiston keruun toisessa vaiheessa oli se, että lajiliitto ei ole julkaissut 

suunnitelmaansa verkossa. Toisessa vaiheessa aineisto täydentyi kamppailulajien lisäksi 

Ratsastajainliiton, Ampumaurheiluliiton, Suomen Purjehdus ja Veneilyn, Taitoluisteluliiton ja 

Tanssiurheiluliiton suunnitelmilla.  

Aineistoon sisältyvät yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat ovat pääasiassa verkossa julkaistuja 

dokumentteja. Poikkeuksina Voimisteluliitto ja Jääkiekkoliitto, jotka eivät ole julkaisseet 

suunnitelmiaan verkossa. Tästä huolimatta katsoin tarkoituksenmukaiseksi sisällyttää toiseksi ja 

kolmanneksi eniten valtionapua vuonna 2017 saaneiden liittojen suunnitelmat aineistoon. Sain ne 

tutkimuskäyttöön ottamalla yhteyttä liittoihin. Kymmenestä eniten yleisavustusta saaneesta liitosta 

havaintojoukosta puuttuu ainoastaan Koripalloliitto, jonka suunnitelma valmistuu keväällä 2018 

(Koripalloliiton tiedonanto, 21.12.2017), eikä siten ollut käytettävissäni tutkimuksen teon aikana. 

Esittelen taulukossa 2 lopullisen tutkimusaineiston.     
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Lajiliitto Dokumentin nimi Valmistunut 

vuonna 

Lajiliitolle 

myönnetty 

yleis-avustus 

vuonna 2017 

(euroa) 

Sijoitus laji-

liittoryhmässä 

yleisavustuksen 

määrän 

perusteella 

Suomen Ampuma-

urheiluliitto 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnitelma. Pienestä 

ampumaurheilijasta isoksi ihmiseksi 

2016 702 000 12.  

Suomen Hiihtoliitto Yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnitelma 2016 

2016 1 040 000 6. 

Suomen Jääkiekkoliitto Yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnitelma 2016–2017 

2016 1 480 000 3. 

Suomen 

Lentopalloliitto 

Yhdenvertaisuussuunnitelma 2016 960 000 8. 

Suomen Palloliitto Yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnitelma 2016–2018 

2016 2 025 000 1. 

Suomen Purjehdus ja 

Veneily 

Yhdenvertaisuussuunnitelma. 

Yhdessä vesillä 

2016 594 000 14. 

Suomen 

Ratsastajainliitto 

Tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelma 

2016 715 000 11. 

Suomen Salibandyliitto Yhdenvertaisuuden edistäminen 

2016–2019 

2016 1 130 000 4. 

Suomen 

Suunnistusliitto 

Yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 850 000 9. 

Suomen 

Taitoluisteluliitto 

Yhdenvertaisuussuunnitelma 2015 360 000 18. 

Suomen 

Tanssiurheiluliitto 

Yhdenvertaisuussuunnitelma 2015 338 000 19. 

Suomen Uimaliitto Yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnitelma 2016 

2015 756 000 10. 

Suomen Urheiluliitto Yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnitelma 

2016 1 050 000 5. 

Suomen 

Voimisteluliitto 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnitelma 

2016 1 700 000 2. 

Kamppailulajien liitot: 

-Suomen Aikidoliitto 

-Suomen Judoliitto 

-Suomen Karateliito 

-Suomen Miekkailu- ja 

5-otteluliitto 

-Suomen 

Nyrkkeilyliitto 

-Suomen Painiliitto 

-Suomen 

Taekwondoliitto 

Kamppailulajien 

yhdenvertaisuussuunnitelma 2016–

2017 

2015 Kamppailu-

lajit yhteensä: 

1 486 00010  

20.–51. 

   Yht. 

15 186 000 

 

TAULUKKO 2. Tutkimusaineistoon sisältyvät dokumentit. 

                                                 
10 Aikidoliitto: 55 000; Judoliitto: 330 000; Karateliitto: 245 000; Miekkailu- ja 5-otteluliitto: 160 000; Nyrkkeilyliitto: 

195 000; Painiliitto: 325 000; Taekwondoliitto: 176 000 euroa.   



 

 

64 

 

Aineisto edustaa laajasti erilaisia lajeja joukkuepeleistä yksilölajeihin, ulkona luonnossa ja 

rakennetussa ympäristössä harjoitettavista lajeista sisälajeihin ja kamppailulajeista taitolajeihin. 

Lajien ja liikkumisen eri muotojen kirjo on toki huomattavasti tätä laajempi. Otoksen ulkopuolelle 

jääkin huomattava määrä erilaisia liikuntakulttuurin muotoja kävelylenkkeilystä 

kuntosaliharjoitteluun (vrt. eri liikuntamuotojen harrastajamäärät, Suomen Liikunta ja Urheilu 2010a; 

Suomen Liikunta ja Urheilu 2010b). Tämän tutkimuksen keskiössä on lajiliittojen alla organisoituva 

liikuntakulttuuri, jota katson aineiston edustavan kohtuullisen hyvin, joskaan ei kokonaisvaltaisesti. 

Noin 70 lajiliiton joukosta aineistoon sisältyy 21 liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma. 

Tarkasteltaessa lajiliittojen muodostamaa kokonaisuutta kapeasti opetus- ja kulttuuriministeriön 

myöntämien yleisavustusten kurkistusikkunasta, voidaan todeta, että otos kattaa vuonna 2017 

lajiliitoille myönnetyistä 22,9 miljoonasta eurosta noin 66 prosenttia (n. 15,2 miljoonaa euroa) 

(taulukko 2; vrt. opetus- ja kulttuuriministeriö 2017d).  

Aineiston rajaamiseen liittyvät päätökset eivät olleet helppoja tai yksiselitteisiä. Tarkastelun olisi 

voinut kohdistaa esimerkiksi ainoastaan tietyn tyyppisiin lajeihin, kuten joukkue- tai yksilölajeihin, 

tai pienempiin lajiliittoihin. Sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta taas voisi olla perusteltua 

tarkastella ainoastaan sukupuolijakaumaltaan selvästi mies- tai naisenemmistöisiä lajeja tai tehdä 

vertailuja niiden ja sukupuolijakaumaltaan tasaisten lajien välillä. Katson kuitenkin, että rajaukseni 

tukee tutkimusstrategiaani, jolla pyrin kartoittamaan niin yhdenvertaisuudelle kuin tasa-arvolle 

annettuja, oletettavasti laaja-alaisia, merkityksiä ja sisältöjä suomalaisen liikunta- ja 

urheilujärjestelmän kontekstissa.  

Aineistoa on yhteensä noin 200 sivua, josta suurin osa tekstiaineistoa. Suunnitelmadokumenttien 

pituudet vaihtelevat 3 ja 28 sivun välillä. Keskimääräinen suunnitelman pituus on 13 sivua ja 

mediaanipituus 11 sivua. Taulukossa 2 nimesin kunkin dokumentin erikseen, mutta koska yhtä 

lajiliittoa aineistossa edustaa yksi dokumentti, viittaan niihin jatkossa ainoastaan lajiliiton (esim. 

Ampumaurheiluliitto) tai kamppailulajien liittojen tapauksessa lajiryhmän (kamppailulajit) nimellä.  

 

4.3 Tutkimusmenetelmänä sisällönanalyysi 

Tulkitsen laadullista aineistoa sisällönanalyyttisellä menetelmällä. Sisällönanalyysi itsessään ei ole 

selvärajainen metodi, jota käytetään vain tietynlaisissa tutkimusasetelmissa, vaan ennemminkin 

teoreettinen lähestymistapa erilaisten aineistojen – kuten kuva-, ääni- tai tekstiaineistojen – 

analysointiin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91). Sisällönanalyysistä on monenlaisia määritelmiä ja 

kuvauksia riippuen esimerkiksi siitä, viitataanko sillä sisällön määrälliseen vai laadulliseen erittelyyn. 
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Yhteisenä määrittäjänä voidaan kuitenkin pitää sitä, että sisällönanalyysi nähdään menettelytapana, 

jolla aineistoja analysoidaan systemaattisesti. Sen avulla voidaan saada aikaan tutkittavasta ilmiöstä 

tiivistetty ja yleistävä kuvaus, joka kokoaa vaan ei kadota aineiston sisältämää informaatiota. (Vrt. 

esim. Schreier 2012, 1–19; Neuendorf 2002, 9–25; Tuomi & Sarajärvi 2009, 91–124.)  

Erilaisten sisällönanalyysityyppien joukossa käyttämäni tutkimusmenetelmä on tyypiltään 

teoriaohjaava. Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi erottavat teoriaohjaavan analyysin kolmanneksi 

laadullisen tutkimuksen analyysimuodoksi aineistolähtöisen ja teorialähtöisen analyysin rinnalle. 

Aineistolähtöisessä analyysissä päättely liikkuu induktiivisen logiikan mukaisesti yksittäisestä 

yleiseen ja teorialähtöisessä taas deduktiivisesti yleisestä yksittäiseen. Näistä poiketen 

teoriaohjaavassa päättelyssä korostuu abduktiivinen logiikka, jolloin analyysissä yhdistyvät 

aineistolähtöisyys ja valmiit teoreettiset mallit. Teoria kytkeytyy analyysiin tai sitä voidaan 

hyödyntää apuvälineenä analyysin etenemisessä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–100.)       

Abduktiivinen päättely on tutkimusstrateginen valintani. Perustelen sitä sillä, että tutkin ilmiötä, joka 

on kontekstissaan verrattain uusi: lajiliitot eivät ole aiemmin – ainakaan johdonmukaisesti eritellen – 

kommunikoineet yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstään. Katson aineistolähtöisyyttä ja 

teorianäkökulmia yhdistelevän tutkimusmenetelmän soveltuvan paremmin tällaiseen 

tutkimusasetelmaan kuin tiukan aineisto- tai teorialähtöisen sisällönanalyysin.  

Teoriaohjaava sisällönanalyysi etenee aineiston ehdoilla (Tuomi & Sarajärvi 2009, 117). Keskeistä 

on se, mitä ja miten lajiliitot suunnitelmadokumenteissaan kommunikoivat yhdenvertaisuudesta ja 

tasa-arvosta. Samalla tulkintaa ohjaava ja aihetta taustoittava teoria tuo tarkasteluun ulottuvuuksia, 

jotka liittävät ilmiön osaksi laajempia yhteiskuntarakenteita, käsitteellistävät ilmiötä ja antavat 

viitteitä siitä, mihin huomiota aineistossa kannattaa kiinnittää. Tarkemmin ottaen luhmannilainen 

systeemiteoria auttaa jäsentämään ja käsitteellistämään liikunta- ja urheilujärjestelmää, jonka osana 

lajiliitot toimivat. Lajiliittojen toimintaa koskevien tai sivuavien tutkimusten ja selvitysten pohjalta 

taas hahmottuvat lajiliiton tehtävät ja vastuut tässä järjestelmässä. Näin hahmottuu konteksti 

tutkittavalle ilmiölle, lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyölle. Vastaavasti yhdenvertaisuutta, 

tasa-arvoa ja niihin liittyviä erilaisia käsityksiä ja lähestymistapoja avaava ja käsitteellistävä teoria 

muodostaa viitekehyksen, jota vasten tulkitsen aineistoa. Tarkoitus ei kuitenkaan ole pakottaa 

aineistoa mahtumaan kehykseen tai muotoutumaan juuri sen mukaiseksi.  

Kun tarkastellaan sitä, miten lajiliitot kommunikoivat yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta tullaan 

lähelle diskurssianalyyttistä ulottuvuutta (vrt. Tuomi & Sarajärvi 2009, 47, 104). Tässä en kuitenkaan 

kiinnitä huomiotani yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon diskursseihin – siis siihen miten lajiliitot 
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kommunikaatiossaan tuottavat käsitteiden merkityksiä – kuten Saara Isosomppi (2017) pro 

gradussaan. Sen sijaan etsin kommunikaatiosta yhdenvertaisuudelle ja tasa-arvolle annettuja 

merkityksiä ja sisältöjä, jotka voivat olla esimerkiksi näkökulmia, kannanottoja, ongelmanasetteluja, 

toimenpiteitä, toimintamalleja ja perusteluja. Koska suunnitelmadokumentit ovat lajiliittojen 

kommunikaatioprosessien tuotoksia, katson että sellaiset diskurssit, joita lajiliitto 

organisaatiojärjestelmänä ei pidä oikeanlaisena tapana suhtautua yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon, 

ovat pitkälti rajautuneet niiden ulkopuolelle. Suunnitelmat ilmentävät korkeintaan muutamaa 

organisaation kommunikaatioon siivilöitynyttä diskurssia, ja siksi ne eivät asetu tarkastelun keskiöön.   

Keskeinen työvaihe sisällönanalyysissa on aineiston koodaaminen (Schreier 2012, 58–79; Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 92–93). Olen lukenut ja samalla systemaattisesti koodannut aineistoa kolmessa 

vaiheessa. Koodauksen perusteella olen tehnyt luokitteluja, teemoitteluja ja tyypittelyjä, joiden avulla 

kuvaan aineiston sisältöjä niin sanallisesti kuin määrällisesti. Fokukseni on aineiston sisältöjen 

sanallisessa kuvauksessa. Silloin kun katson sen tuottavan tulkintaan lisäarvoa ja syvyyttä, kuvaan 

myös määrällisesti tekstin sisältöä, esimerkiksi eri teemojen esiintymistiheyttä aineistossa. Kutsun 

tätä sisällönanalyysin määrällistä ulottuvuutta – laadullisesta aineistosta tehtyjen havaintojen 

kvantifiointia – Tuomen ja Sarajärven (2009, 106–107) tapaan sisällön erittelyksi (vrt. erilaiset 

sisällönanalyysin määritelmät: Schreier 2012, 1; Neuendorf 2002, 10).  

Aineisto ei koostu yhteismitallisista dokumenteista. Eri lajiliitot kirjoittavat eri asioista vaihtelevin 

tavoin: yhdet laajemmin ja laveammin, toiset yksityiskohtaisemmin ja kuvailevammin. Ilmausten 

vaihtelevuus yhdenkin suunnitelman sisällä tekee sen, että en ole koodannut enkä analysoinut 

tekstistä yksittäisiä sanoja tai lauseita, vaan yleisesti ottaen yhtenäisiä ilmauksia tai 

lausekokonaisuuksia. Joskus tällainen voi olla yksittäinen samaa asiaa käsittelevä tekstikappale, kun 

taas toisessa yhteydessä asia on voitu ilmaista parilla sanalla, jopa ilman varsinaista lauserakennetta.   

Aineiston käsittelyn työkaluna olen käyttänyt Atlas.ti-ohjelmaa. Se on mahdollistanut koko 

sähköisessä muodossa olevan aineiston käsittelyn yhdessä ikkunassa ja tallentamisen samaan 

paikkaan. Eniten siitä on ollut apua aineiston koodaamisessa ja samalla epärelevanttien tekstikohtien 

rajaamisessa tarkastelun ulkopuolelle. Toisaalta paikoin laadullisen aineiston käsittelyyn tarkoitettu 

ohjelma tekee aineiston koodaamisesta liiankin helppoa, jolloin tutkija sortuu helposti liialliseen ja 

epätarkoituksenmukaiseen koodaamiseen (vrt. Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Näin kävi 

myös minulle varsinkin ensimmäisen luentakerran aikana. Kokonaiskuvassa koin ohjelman erittäin 

hyödylliseksi laadullisen aineiston käsittelyn apuvälineeksi. Ohjelma helpottaa myös aineiston 

määrällistä erittelyä. Se laskee koodien esiintymistiheyden aineistossa ja antaa työkalut tarkastella eri 
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koodien keskinäisiä yhteyksiä ja päällekkäisyyksiä sekä koodien esiintymistä 

suunnitelmadokumenteittain. 

Sisällönanalyysiä on kritisoitu siitä, että se on hyvä menetelmä aineiston järjestämiseen, mutta 

pelkällä järjestämisellä ei vielä saavuteta tutkimuksellisia johtopäätöksiä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

103). Katson, että aineiston järjestäminen kokoaa tutkimaani aiheeseen liittyvää monimutkaisuutta 

ymmärrettävämpään muotoon. Samalla pyrin jo tulosluvussa 5 alalukuineen vetämään järjestettyä 

aineistoa yhteen peilaamalla sitä tutkimuksen teoriataustaa vasten. Siten tulosluvut alustavat luvussa 

6 esittämiäni johtopäätöksiä. Käytännössä tarkastelu etenee jokaisessa kolmessa vaiheessa jonkin 

verran eri tavalla.  

Luennan ja koodauksen painotukset vaihtelevat aineistolähtöisyyden ja teorialähtöisyyden välillä. 

Koodauksen tehtyäni olen luokitellut, tyypitellyt tai teemoitellut aineistoa kulloinkin 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Tässä vaiheessa olen saattanut täydentää aineistolähtöistä mallia 

teorian pohjalta tai toisin päin. Tämän jälkeen olen kirjoittanut auki sisällönanalyysin tulokset ja 

joissakin kohdissa eritellyt tuloksia myös määrällisesti. Lopulta olen pohtinut tätä aineiston 

analyysissä saamaa järjestystä teorian valossa. Tulosluvuissa pohjustan analyysia kuvailemalla 

menetelmällisiä valintojani tarkemmin. En siis ainoastaan kuvaa tuloksia vaan myös, miten niihin 

olen päässyt. Seuraavassa kuvailen lyhyesti analyysin kolme vaihetta. 

(1) Ensimmäisen vaiheen ensisijainen tarkoitukseni oli käydä koko aineisto läpi ja etsiä 

aineistolähtöisesti siinä toistuvia merkityksiä ja sisältöjä. Tässä vaiheessa en vielä tarkasti tiennyt, 

mitä aineistolta odottaa. Luennassa kiinnitin huomiota siihen, miten lajiliitot kuvailevat 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyönsä lähtökohtia ja näkökulmia. Velvoittavan lainsäädännön 

perusteella oli odotettavissa, että lajiliitot tarkastelevat suunnitelmissaan yhdenvertaisuutta ja tasa-

arvoa paitsi järjestämänsä toiminnan valossa myös työnantajavelvoitteenaan. Näiden rinnalle 

aineistosta nousee myös kolmas selkeä suunnittelutyön näkökulma, organisaationäkökulma. 

Aineistossa toistuvat suunnitteluprosessien kuvaukset viitoittivat tarkastelemaan lajiliittojen 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelun ideaalityyppiä. Oltuani itse mukana kahden lajiliiton 

suunnitteluprosessissa oletin, että lajiliittojen prosessuaalisista lähtökohdista on löydettävissä 

yhtäläisyyksiä, mutta en osannut arvata, kuinka merkittäviä, ja missä määrin niitä aineistossa 

kuvaillaan. Lisäksi tarkastelen, miten lajiliitot määrittelevät yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 

käsitteet, ja mitä muita käsitteellisiä sisältöjä ne niille antavat. Kaiken kaikkiaan ensimmäisen vaiheen 

sisällönanalyysin tulokset (luku 5.1 alalukuineen) ovat luonteeltaan pohjustavia: ne luovat kuvaa 

siitä, millaisista lähtökohdista ja millaisten prosessien kautta lajiliitot ovat päätyneet määrittelemään 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyönsä sellaiseksi kuin se aineiston valossa ilmenee.  
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Ensimmäisen vaiheen luennassa valmistelin jo toisen vaiheen analyysimallia kartoittamalla 

alustavasti, minkälaisiin teemoihin lajiliittojen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 

edistämispyrkimykset konkretisoituvat. Samalla tulin koodanneeksi aineistoa liiaksikin, mistä syystä 

osa koodeista ja koodauksista jäi myöhemmissä vaiheissa hyödyntämättä.  

(2) Toisessa vaiheessa koodasin aineistossa esiintyviä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoteemoja sekä 

yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisstrategioita (luku 5.2 alalukuinen). Teemoittelurunko 

syntyi teorian ja aineiston välisestä vuoropuhelusta. Se jakautuu 13 eri teemaan, joiden esiintymistä 

tarkastelen ensin määrällisesti ja lajiliitoittain. Tarkastelen yhtäältä, kuinka aktiivisesti lajiliitot 

käsittelevät eri teemoja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksinä, ja toisaalta, missä määrin ne 

kommunikoivat niihin liittyvistä edistämistoimista. Määrällisen erittelyn jälkeen analysoin 

sanallisesti eri teemojen aineistossa saamia merkityksiä ja sisältöjä.  

Tarkastelen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön strategioita niin teoria- kuin aineistolähtöisesti. Teen 

teoriaan pohjautuvaa luokittelua samanlaisen kohtelun eli muodollista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa 

edistävän strategian ja positiivisen erityiskohtelun eli tosiasiallista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa 

edistävän strategian välillä. Toisena strategisen suhtautumisen ulottuvuutena tarkastelen, kuinka 

aktiivisesti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen suhtaudutaan teemoittain ja lajiliitoittain. 

Määrällisen analyysin pohjalta hahmottelen erilaisia lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön 

strategisen suhtautumisen ideaalityyppejä. Teorialähtöisen tarkastelun rinnalla kuvailen aineistossa 

toistuvasti esiintyviä strategiatyyppejä.   

(3) Kolmannessa vaiheessa suuntasin luennassa huomioni siihen, miten lajiliitot legitimoivat 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötään (luku 5.4). Tässä vaiheessa hyödynsin analyysin pohjana Theo 

van Leeuwenin (2007) hahmottelemia kommunikaation legitimointistrategioita, joiden avulla 

voidaan tulkita kielenkäyttöä erilaisissa tilanteissa julkisesta kommunikaatiosta arkipäivän 

vuorovaikutustilanteisiin. Katson legitimointiteorian soveltuvan erinomaisesti lajiliittojen 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokommunikaation tulkintakehykseksi.    

Niin van Leeuwen (2007, 92) kuin Berger ja Luckmann (1966, 111) katsovat legitimoinnin 

tarkoittavan jonkin tietyn ”institutionaalisen järjestyksen” oikeutusta, selityksiä ja perusteluja. 

Legitimoinnilla on siis aina jokin tietty kohde, minkä takia legitimointia ei voi tutkia liittämättä sitä 

kontekstiinsa (van Leeuwen 2007, 93). Tässä tutkittava institutionaalinen järjestys on lajiliiton 

toiminta, tarkemmin ottaen sen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö. Konteksteja ovat yhtäältä 

suomalainen liikunta- ja urheilujärjestelmä kokonaisuudessaan ja toisaalta yksittäinen lajiliitto 

organisaatiojärjestelmänä. Edellisissä vaiheissa keskityin siihen, millaiseksi lajiliitot 
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yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötään määrittelevät. Legitimointistrategioiden avulla taas tulkitsen, 

miten lajiliitot kommunikaatiossaan perustelevat ja oikeuttavat tätä samaa työtä. Legitimointi vastaa 

joskus suoraan, toisinaan välillisesti kysymyksiin, ”miksi”, ”miksi tämä pitää tehdä” ja ”miksi tämä 

pitää tehdä juuri tällä tavalla”.  Van Leeuwenin (2007) teoretisoimat legitimointistrategiat ovat: 

(1) Auktorisointi: legitimointi nojautuu siihen, että jokin auktoriteetti, tapa tai suositus kertoo, miten 

tulee toimia tai mitä pitää tehdä. Auktoriteetti voi henkilöityä roolin tai statuksen perusteella tai 

perustua esimerkiksi lakiin, sääntöön, ohjeeseen, tottumukseen tai perinteeseen. 

(2) Moraalinen arviointi: legitimointi pohjautuu arvopuheeseen. Tehdään moraalisia linjanvetoja 

esimerkiksi siitä, mikä on hyvää tai oikein ja mikä pahaa tai väärin. Nämä olettamukset voivat juontua 

arvojärjestelmistä tai niitä voidaan tietoisesti rakentaa. Yhteistä niille on, että ne muodostavat 

mielikuvia, mutta eivät eksplisiittisesti tai sisällöllisesti välttämättä viittaa mihinkään konkreettiseen.  

(3) Rationalisointi: legitimoinnin lähtökohtana on kognitiivisen järjen osoittaminen. Vastataan siis 

esimerkiksi kysymyksiin, miksi näin kannattaa tehdä tai miksi tämä kannattaa tehdä juuri näin. 

Moraalinen pohdinta on myös tässä sisäänrakennettuna, mutta legitimointi perustuu käytännölliseen 

tai teoreettiseen rationalisointiin, jonkinlaiseen syy–seuraus -arviointiin.  

(4) Tarinallistaminen: legitimointi puetaan narratiiveiksi. Tarinoiden avulla kerrotaan, mitkä ovat 

oikeita tai vääriä tapoja toimia. Tarinoissa oikein toimineet palkitaan, kun taas väärällä tavalla 

toimineet voivat saada rangaistuksen.  

Strategiat voivat esiintyä erillisinä tai kytkeytyä toisiinsa. Paitsi legitimointivälineenä niitä voidaan 

käyttää myös vastakkaiseen suuntaan, siis tietyn käytännön kritisoimiseen. (Van Leeuwen 2007.) 

Kolmannessa vaiheessa palasin myös luhmannilaisiin tulkintoihin. Pyrin löytämään ja koodaamaan 

aineistosta viitteitä talouden, politiikan ja juridiikan kommunikaatiosta. Viimeisessä tulosluvussa 

(5.5) pohdin, mitä tutkimani ilmiö kertoo kontekstistaan, suomalaisesta liikunta- ja 

urheilujärjestelmästä ja lajiliittojen kytkennöistä järjestelmän eri tahoihin.  

 

4.4 Pohdintoja luotettavuudesta ja eettisyydestä 

Nähdäkseni tämän tutkimuksen luotettavuuteen ja eettisyyteen liittyvät kysymykset kytkeytyvät 

läheisesti toisiinsa ja siksi tarkastelen niitä yhdessä tämän luvun alla. En pidä kysymyksiä 

luonteeltaan sellaisina, että ne kyseenalaistaisivat tutkimuksen toteuttamisen tai tutkimusasetelman 

tarkoituksenmukaisuuden. Tutkimustehtävä ei ole erityisen arkaluonteinen, joskin tutkittava ilmiö on 
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hyvin moniulotteinen ja -tulkintainen. Tutkimusaineistoon kuuluvat suunnitelmat ovat julkisia 

dokumentteja ja useimmat lajiliitot ovat julkaisseet oman suunnitelmansa verkkosivuillaan. 

Suunnitelmilla on samalla virallinen luonteensa valtionavustushakemusten liitteenä. Siten aineiston 

kautta välittyy kuva lajiliittojen julkisesta, virallisesta ja liiton päätöksentekoprosesseissa 

vahvistetusta suhtautumisesta yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Aineiston tutkimisen ei siis 

itsessään voi ajatella asettavan tutkittavia lajiliittoja haavoittuvaan asemaan, jolloin lähtökohta paitsi 

tutkimuksen toteuttamiselle myös tutkittavien liittojen nimeämiselle on eettisesti kestävä (vrt. Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 130–132). Tulosten esittelyyn liittyy lajiliittoja keskenään vertaileva aspekti, mutta 

en pidä tehtävänäni esittää, mitkä ovat oikeita tai mitkä vääriä lähestymistapoja ja strategioita 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön. Sen sijaan tarkoituksena on osoittaa ja kuvailla vaihtelua, jota 

aineiston valossa lajiliittojen lähestymistavoissa ja strategioissa esiintyy.   

Huolimatta aineiston julkisesta luonteesta, sitä kerätessäni pyysin ja sain kultakin lajiliitolta 

muodollisen suostumuksen tutkimukseen osallistumiselle, siis suunnitelman sisällyttämiselle 

tutkimusaineistoon.  Samalla informoin lajiliittoja laajemmin tutkimuksesta ja sen tavoitteista sekä 

lupasin tiedottaa tutkimuksen tuloksista sen valmistuttua. Yhteydenotot tutkimuspyyntöineen tein 

sähköpostitse. Tässä yhteydessä Jääkiekkoliitto ja Voimisteluliitto pyynnöstäni toimittivat 

suunnitelmansa käyttööni. Ne ovat tutkittavista lajiliitoista ainoat, jotka eivät ole julkaisseet 

suunnitelmaansa verkossa. Käymäni viestinvaihdon perusteella tulkitsen lajiliittojen suhtautuvan 

tutkimukseen hyvin myönteisesti. Suurin osa niistä ilmaisi kiinnostuksensa tutkimukseen ja kertoi 

ylipäätään pitävänsä aiheen tutkimista tärkeänä.  

Sisällönanalyysissä pyrkimys on objektiiviseen ja systemaattiseen analyysiin. Ei kuitenkaan voida 

ajatella, että laadullisessa tutkimuksessa tutkimustulokset olisivat täysin objektiivisia, siis 

havaintomenetelmästä tai sen käyttäjästä irrallisia. Tutkimusasetelmasta ja -strategiasta päättää 

tutkija oman ymmärryksensä varassa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 20, 103.) Omaa ymmärrystäni 

tutkimastani ilmiöstä oli jo ennen tutkimukseen ryhtymistä syventänyt aiempi työskentelyni kahden 

lajiliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelun parissa. Näiden kokemusten pohjalta syntyi 

vähitellen ajatus liikuntapolitiikan agendalle ja toimeenpanoon nousseen ilmiön tutkimisesta 

laajemmasta perspektiivistä ja tieteellisin menetelmin.  

Lajiliitoissa työskennellessäni katson olleeni varsin objektiivisessa roolissa suunnitelmien sisältöjen 

kokoajana ja suunnitelmadokumenttien toimittajana. Vastuunani ei ole ollut kertoa, mitä 

suunnitelmiin tulee sisällyttää, vaan eri rooleissa toimivien ihmisten ja erilaisten näkemysten 

keskusteluttaminen siitä, mitä niihin voisi sisällyttää. Toki samalla on todettava, että olen hoitanut 

tehtäväni oman osaamiseni ja ymmärrykseni pohjalta – siis osin subjektiivisista lähtökohdista. Olen 
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pyrkinyt laajentamaan näkökulmaani – ymmärtämään ja tarkastelemaan yhdenvertaisuuden ja tasa-

arvon saamia erilaisia merkityksiä ja tulkintoja monilla tasoilla ja monista näkökulmista. 

Suunnitelmien sisältöjä toimittaessani en kuitenkaan ole joutunut tekemään kompromisseja oman 

moraalikäsitykseni kanssa.  

Katson aiemman kokemukseni olleen hyödyksi tutkimusasetelman konstruoinnissa. Tutkimuksen 

teoriatausta ja luhmannilainen systeemiteoreettinen lähestymistapa taas auttoivat minua etääntymään 

tutkimuskohteestani ennen kuin taas sisällönanalyysin menetelmällä syvennyin siihen uudelleen. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida lukuisin erilaisin kriteerein (esim. Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 135–141). Margrit Schreierin (2012, 167, 175) mukaan laadullisen tutkimuksen 

reliabiliteetti ja validiteetti ovat aina suhteellisia arvioita. Ei siis voida sanoa, onko tutkimus luotettava 

tai epäluotettava, validi tai invalidi, vaan missä määrin se on luotettava tai validi.  Tutkimuksen 

luotettavuuden kannalta katson olennaiseksi, että analyysiä tehdessäni olen pyrkinyt 

systemaattisuuteen ja puolueettomuuteen – sekä objektiivisuuteen siinä määrin kuin se teoriaohjaavan 

päättelyn avulla on mahdollista. Olen pyrkinyt tekemään tutkimusprosessin läpinäkyväksi kertomalla 

teoriataustan ja sisällönanalyysin tulosten esittelyn yhteydessä, millaisia tutkimuksellisia valintoja ja 

ratkaisuja olen tehnyt, ja perustelemalla, miksi ja miten olen niihin päätynyt. Katson, että 

sisällönanalyysin menetelmäni olisi myös toistettavissa (vrt. Tuomi & Sarajärvi 2009, 136) – 

vähintäänkin liikunta- ja urheilujärjestelmän kontekstissa. Sillä tai sitä soveltamalla ja kehittämällä 

voisi tutkia esimerkiksi muiden lajiliittojen, muiden liikunta- ja urheilujärjestöjen tai myöhemmin 

samojen lajiliittojen suunnitelmia – ja saada järjestöjen välillä tai ajassa vertailukelpoisia tuloksia.   

Tutkimusta tehdessäni ja aiemmin lajiliittojen suunnitteluprosessien parissa työskenneltyäni olen 

pohtinut kriittisesti omaa tutkijan- ja tulkitsijanpositiotani suhteessa tarkastelemaani ilmiöön. 

Vaikuttavatko lähtökohtani siihen, miten ilmiötä tulkitsen ja missä määrin? Sukupuoleltani olen mies. 

Niin liikunta- ja urheilujärjestelmässä kuin monissa muissakin yhteiskunnan osissa miehet ovat 

perinteisesti olleet monin tavoin etuoikeutetussa asemassa suhteessa naisiin. Miessukupuolen 

etuoikeutettu asema ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki miehet olisivat etuoikeutetussa asemassa 

suhteessa naisiin tai tosiasiallisesti yhdenvertaisia suhteessa toisiinsa (vrt. Jokinen 1999, 18–19.)   

En tässä pureudu etuoikeuksiin liittyvään problematiikkaan tarkemmin vaan pohdin asemaani 

liikunta- ja urheilujärjestelmän toimintaympäristössä, (johon toki kuuluu myös naisenemmistöisiä 

lajeja tai toimialueita, joissa miehet eivät välttämättä ole etuoikeutetussa asemassa). En kuulu 

mihinkään selkeästi määriteltävissä olevaan vähemmistöön, minkä voi sukupuoleni lisäksi ajatella 

monin tavoin helpottavan toimimistani liikunnan ja urheilun parissa ja laajemmin yhteiskunnassa. 

Lajivalintaani salibandya minun ei aikanaan tarvinnut perustella, sillä miessukupuolelle pallopelien 
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harrastaminen on normi. Sittemmin olen harrastanut lajia lähes neljännesvuosisadan ja toiminut 

samalla eri rooleissa lajin miesenemmistöisellä toimintakentällä.   

Vastaavasti yläasteiästä minulla on kokemuksia kiusatuksi joutumisesta ja valmentajien epäreilusta 

kohtelusta. Tuolloin jouduin kamppailemaan asemastani salibandykentillä. Vasta perehdyttyäni 

yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon olen ymmärtänyt, että valmentajien ja muiden mukana olleiden 

aikuisten toimintatavat ja puuttumattomuus kiusaamiseen systemaattisesti eriarvoistivat minua ja 

muutamaa muuta joukkuetoveriani suhteessa toisiin joukkuetovereihin. Kyse ei ollut joukkueurheilun 

luonteeseen jossain määrin kuuluvista sisäisestä kilpailusta tai satunnaisista erimielisyyksistä vaan 

siitä, että osalle joukkueen jäsenistä ei annettu samoja mahdollisuuksia kehittyä pelaajina ja 

urheilijoina kuin useimmille muille. Omalla kohdallani mahdollisuus ja paikka kehittymiselle ja 

ylipäätään urheilijanurani jatkumiselle salibandyn parissa löytyi lopulta toisesta seurasta. 

Tutkijana analysoin systemaattisella ja objektiivisuutta tavoittelevalla menetelmällä tutkimassani 

ympäristössä ilmeneviä eriarvoistavia tapoja, toimintamalleja ja rakenteita. Kuitenkin monet 

etuoikeuteni kuten myös aikanaan käymäni kamppailut ovat vahvoja taustavaikuttimia siinä, miten 

itse ymmärrän ja tulkitsen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon moniulotteisia käsitteitä ja ilmiöitä, ja 

miten niihin suhtaudun. Tämän tiedostaminen on ollut tutkimusprosessin aikana hyödyllinen 

lähtökohta. Se on auttanut jäsentämään ja ymmärtämään ilmiöihin liittyvää monimutkaisuutta – sitä 

että liikunta- ja urheilujärjestelmän eri tasoilla ja organisaatioissa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa 

tarkastellaan hyvin erilaisista näkökulmista käsin.  
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5. YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOTYÖ LAJILIITTOJEN 

KOMMUNIKOIMANA 

5.1 Lähtökohtien määrittelyt 

Aineiston ensimmäisellä luentakerralla huomioni kiinnittyi siihen, että vaikka suunnitelmat ovat 

pituudeltaan ja sisällöiltään vaihtelevia, on niiden rakenteessa havaittavissa yhteneväisyyttä. Tässä 

luvussa tarkastelen lähemmin näitä eroavaisuuksia ja yhteneväisyyksiä. Aloitan purkamalla osiin 

lajiliittojen kuvaileman suunnitteluprosessin. Toisessa alaluvussa hahmottelen lajiliittojen kolmea 

erilaista näkökulmaa suunnittelutyöhön. Viimeisessä alaluvussa tarkastelen, miten lajiliitot ovat 

määritelleet monitulkintaiset yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon käsitteet, sekä miten ja missä määrin 

niihin liittyvää muuta käsitteistöä on määritelty.    

 

5.1.1 Suunnitteluprosessin ideaalityyppi 

Lajiliitot ovat kuvanneet poikkeuksetta ja usein hyvinkin tarkasti, kuinka ne ovat vieneet 

suunnitteluprosessinsa läpi organisaatioissaan: mitä ja millä aikataululla on tehty, ketkä ovat 

osallistuneet prosessiin ja millä tavoin. 

Yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaan koottiin työryhmä talous- ja hallintovaliokunnan 

jäsenistä. Ryhmässä oli mukana henkilöstön ja johdon edustajia sekä liiton toiminnasta 

valiokuntatyöskentelyä lukuun ottamatta ulkopuolinen henkilö. Osallisuuden vahvistamiseksi 

ryhmä tiedotti toimihenkilöitä ja liittohallitusta keväällä 2015 ja koko jäsenistöä 

kevätkokouksessa, huhtikuussa 2015, suunnitelman valmistelusta ja siihen tulevasta 

kuulemismenettelystä. Varsinaisen suunnitelman laatiminen käynnistyi tilannekartoituksella, 

jossa liiton toimintaa ja toimintaympäristöä tarkasteltiin yhdenvertaisuuden näkökulmasta. 

(Tanssiurheiluliitto.) 

Vastaavanlaiset kuvaukset toistuvat läpi aineiston. Perustavanlaatuinen prosessien ja prosessuaalisten 

lähtökohtien kuvaus vaikuttaa linkittyvän vahvasti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön legitimointiin. 

Taustaselvitysten ja organisaatiossa erilaisissa asemissa – työntekijöistä, operatiiviseen johtoon ja 

luottamushenkilöihin – olevien ihmisten osallistumisen voi oikeuttavan uudenlaisen suunnittelutyön 

käynnistämistä ja perustelevan suunnitelmassa määriteltyjä valintoja (ks. legitimoinnista luku 5.4 

tässä teoksessa).  Aineiston antaessa siihen mahdollisuuden havainnollistan tässä yhdenvertaisuus- ja 

tasa-arvosuunnitteluprosessin ideaalityyppiä. Ideaalityypillä en kuvaa yhtä tiettyä 

suunnitteluprosessia, vaan aineistossa toistuvia keskimääräisen suunnitteluprosessin vaiheita.  

Lajiliitot ovat soveltaneet suunnitteluprosessiensa ohjenuorana Valon (s.a.) ohjeistusta ja siinä 

hahmoteltuja yhdenvertaisuussuunnittelun askelmerkkejä. Suunnitelmien sisältämät 

prosessikuvaukset etenevät pitkälti vastaavien askelmerkkien mukaisesti. Sovellankin niitä 

seuraavassa suunnitteluprosessin vaiheiden tyypittelyssä: 
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(1) Prosessin käynnistäminen. On sovittu vastuuhenkilöt, työryhmä tai valiokunta, joka vastaa 

prosessin läpiviennistä organisaatiossa. Samalla on määritetty suunnitteluprosessin tavoitteet sekä 

monissa tapauksissa kytketty suunnittelu muihin organisaatiossa käynnissä oleviin prosesseihin, 

kuten toiminnan suunnitteluun ja strategiatyöhön. Prosessin vetovastuu sekä suunnitelman sisällön 

tuottaminen ovat useimmissa tapauksissa, muttei poikkeuksetta, olleet liiton toimihenkilöiden 

Fvastuulla. Siinä, missä määrin luottamushenkilöt ovat osallistuneet prosessiin, on liittojen välillä 

vaihtelua.  

(2) Osallistaminen ja sitouttaminen. Suunnitelmissa kuvataan, miten prosessin eri vaiheissa niin 

työntekijät kuin luottamushenkilötkin on pidetty ajan tasalla prosessin etenemisestä.  

(3) Nykytilan kartoitus. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista on poikkeuksetta pyritty 

kartoittamaan Valon (2015) valmistelemalla ja liikuntajärjestöjen käyttöön tarkoitetulla 

yhdenvertaisuuskyselyllä. Kyselytulokset viestivät lajiliittojen työntekijöiden ja 

luottamushenkilöiden arvioista ja merkityksenannoista – siitä, miten vastaajat näkevät ja kokevat 

yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon organisaationsa toteuttamassa toiminnassa, hallinnossa ja 

työyhteisössä. Samalla kysely on nähty mahdollisuutena tiedottaa prosessista organisaation sisällä ja 

saada eri tahot osallistumaan prosessiin. Kyselyn rinnalla nykytilan arvioinnissa on hyödynnetty 

myös muita keinoja. Monet lajiliitot ovat kuvailleet ja arvioineet laajasti toimintojaan, 

päätöksentekoaan, hallintoelimiensä kokoonpanoja, hallinnollisia käytäntöjään, sääntöjään sekä 

näiden mahdollisia vaikutuksia yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Tietoa on kerätty niin 

henkilöstöön kuin toimintaan liittyvistä tilastoista, toimintakertomuksista, monista muista lähteistä ja 

erilaisin keskustelevin menetelmin, esimerkiksi työpajatyöskentelyn avulla. Kaiken kaikkiaan 

nykytilan kartoitukset konkretisoivat ja kontekstualisoivat moniulotteisia ja laaja-alaisia 

yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon käsitteitä lajiliittojen omiin toimintaympäristöihin: 

Raportin tarkoitus on kuvata yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumisen nykytilaa Salibandyliiton 

organisaatiossa, toimintakulttuurissa ja sen toteuttamassa toiminnassa, ja siten toimia taustana 

ja antaa suuntaviivoja Salibandyliiton yhdenvertaisuussuunnittelulle. (Salibandyliitto.) 

(4) Tavoitteista ja toimenpiteistä päättäminen. Todettuja kehittämiskohteita on konkretisoitu 

tavoitteiksi ja toimenpiteiksi, siis varsinaisiksi yhdenvertaisuussuunnitelmiksi. Dokumenteissa on 

kuvattu myös niihin liittyvät päätöksentekomenettelyt.  

(5) Tiedottaminen ja toimeenpano. Lajiliitot ovat määritelleet omia tapojaan tiedottaa suunnitelmasta. 

Moni liitto on nivonut yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvän viestinnän, keskustelun avaamisen 

ja tietoisuuden lisäämisen suunnitelman tavoitteiksi ja monin paikoin myös toimenpiteiden tasolle: 
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Yhdenvertaisuussuunnitelma huomioidaan lajiliittojen viestintäsuunnitelmissa. Jäsenseuroja   

tiedotetaan yhdenvertaisuusprosessin vaiheista. (Kamppailulajit.) 

Jalkautetaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma liiton organisaatiossa. (Uimaliitto.) 

Toimeenpanoon liittyen suunnitelmissa on määritelty toimenpiteiden vastuutahoja ja aikatauluja. 

Valo (s.a.) korostaa ohjeistuksessaan myös toimintojen resursoimista taloussuunnittelussa. 

Suunnitelmien toimeenpanoon suunnattuja taloudellisia resursseja ei kuitenkaan juurikaan ole 

dokumenteissa määritelty. Aineiston perusteella ei siis voi tehdä johtopäätöksiä siitä, missä määrin 

lajiliitot ovat ohjanneet resursseja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhönsä, ja missä määrin taas on 

kyse jo resursoitujen toimintojen ja käytäntöjen kehittämisestä. Jotkin liitot kuitenkin arvioivat, että 

tietyt toimenpiteet vaativat lisäresursseja: 

Taloudellisesti yhdenvertaisuuden toteuttamiseen varataan riittävästi resursseja. Tämä vaatii 

lisäpanostuksia mm. tapahtumajärjestelyissä sekä matkakustannuksissa. (Ratsastajainliitto.) 

Varaudutaan tarvittaessa lisäkulueriin esteettömyyden varmistamiseksi. (Uimaliitto; 

Ampumaurheiluliitto.) 

(6) Seuranta, päivittäminen ja uusien tavoitteiden asettaminen. Lajiliitot ovat määritelleet 

käytäntöjään, miten ja millä aikataululla ne seuraavat suunnitelmansa ja yhdenvertaisuustilanteen 

toteutumista, ja päivittävät suunnitelmaansa. Pyrkimyksenä näyttää olevan yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnittelun synkronointi organisaation muiden hallinnollisten prosessien kanssa: 

Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain toimintakertomuksen 

yhteydessä. Huomiota kiinnitetään muun muassa materiaalien tuottamis- ja käyttömääriin sekä 

käyttäjämääriin. Seurantaa tehdään myös SRL:n luottamustehtäväpaikkojen sukupuoli- ja 

ikäjakaumiin suhteessa koko SRL:n jäsenistöön. SRL:n hallituksen nimeämä  

Reilu Peli -työryhmä käy toimintasuunnitelman ja -kertomuksen läpi yhdenvertaisuuden 

näkökulmasta. Tarvittaessa tähän käytetään lisäksi ulkopuolista arvioitsijaa. (Ratsastajainliitto.) 

Yhdenvertaisuuden edistäminen on jatkuva prosessi, joten parhaisiin tuloksiin päästään 

jakamalla voimavaroja esimerkiksi vuosittain vaihtuviin kohteisiin. Toimenpiteiden ja linjausten   

pitää olla mahdollisimman konkreettisia, jotta muutos olisi mahdollista. 

Yhdenvertaisuusnäkökulmat huomioidaan toimintasuunnitelmaa tehtäessä. (Suunnistusliitto.) 

 

5.1.2 Näkökulmat – toiminta, työnantaja, organisaatio 

Suunnistusliiton tavoin (ks. edellinen sitaatti) lajiliitot tarkastelevat yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 

edistämistä jatkuvana prosessina, jossa kaikkiin nykytilan kartoituksen vaiheessa esille nousseisiin 

ongelmiin ja kysymyksiin, ei voida vastata yhtä aikaa. Liitot ovatkin kohdistaneet ja rajanneet 

suunnitelmiaan tiettyihin toimintoihin, teemoihin ja kysymyksiin. Liikuntalain ja 

valtionapukelpoisuuden ehtojen puitteissa oli odotettavissa, että liitot kohdistavat suunnittelunsa 

toteuttamaansa toimintaan. Toisaalta yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain viitoittamana odotettavissa 

oli, että ainakin isoimmat – yli 30 henkilöä työllistävät – lajiliitot nivovat suunnitelmaansa myös 
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yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen työyhteisössään. Näillä oletuksilla luokittelin 

aineistossa ilmeneviä rajauksia toimintanäkökulman ja työnantajanäkökulman välillä.  

(1) Toimintanäkökulma: Kaikki havaintojoukon liitot ovat suunnitelmadokumenteissaan arvioineet 

yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista toiminnassaan. Näistä arvioista kukin liitto on omalla 

tavallaan johtanut toiminnallisen suunnitelman:  

Ampumaurheiluliiton suunnitteluprosessin lähtökohtana oli seuratoiminnan keskeisenä 

toiminnallisena periaatteena oleva kaikille ihmisille tarjolla oleva avoin ja soveltuva esteetön 

harrastuskokonaisuus. Lisäksi prosessin tarkoituksen on tarkentaa ja kuvata liiton 

yhdenvertaisuuteen liittyvät toiminnot ja toimintaperiaatteet. (Ampumaurheiluliitto.)  

Kuten seuraava sitaatti osoittaa, Hiihtoliitto suhtautuu toiminnallistamiseen muista poikkeavalla 

tavalla pitemmän aikavälin tavoitteena: 

Hiihtoliiton ensimmäisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tavoitteena on edistää   

yhdenvertaista ja tasa-arvoista urheilua ja lisätä asioiden tuntemusta erityisesti luottamus- ja 

toimihenkilöiden keskuudessa. Näiden tavoitteiden täytyttyä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa 

aletaan edistää Hiihtoliiton toiminnoissa, kuten esimerkiksi seuratoiminnassa. (Hiihtoliitto.) 

Luvuissa 2.2.1 ja 2.2.2 esitän, että lajiliittojen tehtäväkenttä on kokonaisuudessaan laaja ja niiden 

toiminnoissa on keskinäistä vaihtelua. Tarkastelin teorian pohjalta hahmoteltua tehtäväkenttää 

vasten, mille tehtäväalueille suunnitelmadokumenttien toimintanäkökulma ulottuu. Tarkoitukseni oli 

eritellä myös määrällisesti eri tehtäväalueiden esiintymistä suunnitelmissa. Eritasoinen ja vaihteleva 

tehtäväalueiden määrittely suunnitelmissa teki kuitenkin määrällisen erittelyn vaikeaksi. Jotkin 

lajiliitot ovat eksplisiittisesti käyneet läpi toimintansa eri ulottuvuuksia suhteessa yhdenvertaisuuteen 

ja tasa-arvoon, kun taas toiset kuvailevat toimintaansa vähemmän konkreettisella tasolla. 

Jälkimmäisessä tapauksessa yhteydet eri tehtäväalueiden ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön välillä 

jäävät hyvin tulkinnanvaraisiksi. Tästä syystä en katso tarkkaa määrällistä erittelyä luotettavaksi 

tavaksi tulkita aineistoa. Kuviossa 5 esitän luokitteluni toimintanäkökulman kattamista 

tehtäväalueista. En esitä määrällistä erittelyä, mutta kuvion eri osien koko viittaa suuntaa-antavasti 

siihen, missä määrin eri tehtäväalueet esiintyvät suunnitelmadokumenteissa. 
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KUVIO 5. Lajiliittojen toiminnallisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelun tehtäväalueet.  

Aineistossa toiminnallinen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelu kohdistuu useimmin lajiliittojen 

perustehtävään, liikunta- ja urheilutoiminnan järjestämiseen. Tässä jaottelussa kyseisen tehtäväalueen 

alle sijoittuu kaikki organisoitu kilpailullinen ja ei-kilpailullinen toiminta – eri ikäryhmien 

harrasteliikunnasta ei-ammattimaisesti harjoitettavaan kilpaurheiluun ja soveltavaan liikuntaan. 

Huippu-urheilun olen erottanut muusta organisoidusta liikuntatoiminnasta omaksi tehtäväalueekseen. 

Myös valmentaminen sekä kouluttaminen ja osaamisen kehittäminen tulevat lähelle varsinaisen 

liikunta- ja urheilutoiminnan järjestämistä, mutta erottuvat aineistossa omiksi toiminnoikseen. 

Liikunta- ja urheilutoiminnan jälkeen toiseksi suurimman painoarvon aineistossa saa viestinnän ja 

markkinoinnin tehtäväalue. Omaksi laajaksi ja vaihtelevaksi tehtäväalueekseen erottui seurojen ja 

jäsenten – siis lajiyhteisön – palvelu sekä edunvalvonta. Olosuhdetyön ja tapahtumien tehtäväalueilla 

taas yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toiminnallistuvat pääasiassa kysymyksinä esteettömyydestä ja 

saavutettavuudesta. 

Tehtäväalueiden tarkastelu osoittaa, että yleisesti ottaen lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnittelu kattaa varsin laajasti niiden toiminnan eri ulottuvuudet (vrt. luvut 2.2.1 ja 2.2.2). 

Vaihtelua ja eritasoisuutta on havaittavissa siinä, kuinka ja missä määrin yhdenvertaisuuden ja tasa-

arvon toiminnallistamisesta on kommunikoitu. Tästä huolimatta aineiston välityksellä 
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yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelusta hahmottuu kokonaiskuva, joka on tavoitteenasettelultaan 

varsin yhtenäinen Mäkisen ym. (2015, 20) hahmotteleman lajiliittojen kolmijakoisen, osittain 

limittäisen, tavoitetyypittelyn kanssa: suunnitelmissa edustettuna ovat niin lajin urheilutavoitteet, 

järjestö- ja seuratoimintatavoitteet kuin lajin liikuntatavoitteetkin (ks. kuvio 3. Lajiliittojen 

tavoitekartta).    

(2) Työnantajanäkökulma sisältyy erillisenä osiona 12 suunnitelmadokumenttiin. Lisäksi muista 

poiketen Lentopalloliitto ja Taitoluisteluliitto käsittelevät joitakin työyhteisön käytäntöihin ja 

henkilöstöpolitiikkaan liittyviä asioita, kun taas kamppailulajit eivät yhteisessä suunnitelmassaan 

käsittele työnantajan velvoitteita lainkaan. Pidän jossain määrin yllättävänä, että 

työnantajanäkökulma on sisällytetty suunnitelmiin näinkin vahvasti, sillä aineiston sisältämät tiedot 

sekä niitä täydentävä katsaus lajiliittojen verkkosivuille osoittavat, että vain osa – pääasiassa 

valtionavultaan suurimmat – aineistossa mukana olevista liitoista työllistää yli 30 henkilöä.11 

Ainoastaan nämä liitot ovat lainsäädännön mukaan velvoitettuja työnantajan yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnitteluun. Henkilöstöasiat onkin katsottu paitsi – tietyissä tapauksissa – velvoitteeksi myös 

– ilman velvoitettakin – luonteviksi sisällyttää suunnitelmaan:  

SUL ry:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa on sekä henkilöstöpoliittinen   että 

toiminnallinen osa. Tässä suunnitelmassa keskitytään erityisesti tasa-arvolain edellyttämään 

sukupuolten väliseen tasa-arvoon SUL ry:ssä. SUL ry:n henkilöstön lisäksi suunnitelman piiriin 

kuuluu Track&Field Finland Oy:n (TFF Oy) henkilöstö. (Urheiluliitto.) 

Yhdenvertaisuus huomioidaan kaikissa henkilöstöä koskevissa päätöksissä ja   

yhdenvertaisuussuunnitelma on tärkeä henkilöstöpoliittinen työkalu. (Tanssiurheiluliitto.) 

Lainsäädäntöön pohjautuvaan ja toiminta- ja työnantajanäkökulmaan jakautuvaan luokitteluun nostan 

aineistolähtöisesti vielä (3) organisaationäkökulman. Se koskee muun muassa järjestöhallinnon 

käytäntöjä ja päätöksentekoa, luottamushenkilöitä, vapaaehtoisia sekä muita toimijoita, jotka eivät 

yksiselitteisesti ole luokiteltavissa työyhteisön jäseniksi tai järjestön toteuttamaan toimintaan 

osallistuviksi. Organisaationäkökulma ilmenee läpi aineiston kaikissa suunnitelmissa, useimmiten 

päätöksenteon yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävinä pyrkimyksinä ja toimenpiteinä, mistä 

kertovat seuraavat tekstiotteet: 

Luottamushenkilövalinnoissa kiinnitetään huomiota sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja 

maantieteelliseen yhdenvertaisuuteen. Naisia pyritään aktivoida enemmän, jotta saadaan lisää 

ehdokkaita ja sitä kautta luottamushenkilöitä. Asiasta kerrotaan hyvän viestinnän kautta. 

(Purjehdus ja veneily.) 

Hallituksen jäsenvalinnoissa ja muussa toiminnassa tiedostetaan, että jäsenistössä toimii 

toimintakyvyltään, henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja taustaltaan erilaisia ihmisiä. Ei 

                                                 
11 Tarkkoja liittojen vahvistamia tietoja henkilöstön määristä ei ollut käytettävissä.  



 

 

79 

 

kuitenkaan ole tarpeen tietää, kuinka monta vähemmistöön kuuluvaa henkilöä jäsenistössä on, 

jotta jäsenistön erilaiset tarpeet voidaan ottaa huomioon. Kenenkään ei myöskään tarvitse tuoda 

esiin omia ominaisuuksiaan, jos ei itse sitä halua. Hallitustoiminnan yhdenvertaisuutta 

rajoittavia kynnyksiä poistetaan mm. kokousjärjestelyillä, hyvän hallinnon asiakirjojen 

aktiivisella päivittämisellä sekä   päätöksenteossa muistuttamalla yhdenvertaisesta kohtelusta. 

(Tanssiurheiluliitto.) 

Jatkossa, tarkastellessani lajiliittojen yhdenvertaisuudelle ja tasa-arvolle antamia konkreettisia 

merkityksiä ja sisältöjä, en tee systemaattisia erotteluja toiminta-, työnantaja- ja 

organisaationäkökulman välillä. Sen sijaan tarkastelussani eri näkökulmat sekä toimintanäkökulman 

eri ulottuvuudet kulkevat rinnakkain ja paikoin limittyvät aineistossa esiintyvien lukuisten 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoteemojen alla. Oli kyse sitten sukupuolesta, toimintakyvystä, mistä 

tahansa vähemmistöstä tai ylipäätään osallisuudesta, voi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistä 

tarkastella niin toiminta-, työnantaja- kuin organisaatiolähtöisesti.   

 

5.1.3 Semanttiset sisällöt 

Luvussa 3.3 määrittelin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon käsitteet perustuen yhdenvertaisuuslakiin ja 

tasa-arvolakiin tehden samalla eron käsitteiden välille. Lainsäädäntöön pohjalta esitin, mitä syrjinnän 

ja häirinnän käsitteillä tarkoitetaan. Tein myös jaottelua erilaisiin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvotyön 

strategioihin, joita ovat muodollinen ja tosiasiallinen sekä niitä täydentävä valtavirtaistaminen. 

Tämän osittain lainsäädäntöön ja osittain erilaisiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotulkintoihin 

perustuvan viitekehyksen valossa tarkastelen tässä luvussa aineistossa esiintyviä yhdenvertaisuus- ja 

tasa-arvokäsitteistön määrittelyjä. Pureudun käsitteiden semanttisiin ulottuvuuksiin: miten lajiliitot 

itse määrittelevät monitulkintaiset yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon? 

Yhdenvertaisuuden perusajatus on se, että kaikki ovat samanarvoisia ja ketään ei saa syrjiä   

henkilökohtaisten ominaisuuksien vuoksi. Yhdenvertaisuus ei kuitenkaan tarkoita kaikkien 

ihmisten kohtelemista samalla tavoin, vaan voi tarkoittaa myös lähtökohtien ja mahdollisuuksien 

yhdenvertaistamista. (Taitoluisteluliitto.) 

Kuten Taitoluisteluliitto edellisessä sitaatissa useimmat lajiliitot käyttävät yhdenvertaisuuden 

käsitettä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä kokoavana käsitteenä. Sukupuolten tasa-arvo on 

useimmissa suunnitelmissa (n=13) sisällytetty yhdenvertaisuuden määritelmään. 

Selkeyden vuoksi tässä yhdenvertaisuussuunnitelmassa käytetään yhdenvertaisuus-käsitettä 

kuvaamaan sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa että muihin henkilöön kohdistuviin tekijöihin 

liittyvää yhdenvertaisuutta. (Palloliitto.) 

Yhdenvertaisuus tarkoittaa syrjimättömyyttä iän, sukupuolen, etnisen alkuperän, toimintakyvyn, 

kielen, uskonnon tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuudelle rinnakkaisia 

käsitteitä ovat laaja-alainen tasa-arvo ja moninaisuus tai monimuotoisuus. (Uimaliitto; myös 

Valo s.a.) 
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Suunnitelmadokumenttien nimeämisessä on tukeuduttu nimenomaan yhdenvertaisuuden 

käsitteeseen, joka esiintyy jokaisen (n=15) dokumentin nimessä. Tasa-arvo taas esiintyy kahdeksan 

dokumentin nimessä, vaikka sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulma sisältyy kaikkiin 

suunnitelmiin. Suunnitelmateksteissä tasa-arvon käsitteellä on selvästi useimmin viitattu 

nimenomaan sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Neljässä dokumentissa samasta teemasta käytetään 

myös ilmaisua sukupuolten välinen yhdenvertaisuus. Muihin tekijöihin kuin sukupuoleen tasa-arvon 

käsitteellä viitataan vain harvoissa tapauksissa eikä yhdessäkään dokumentissa systemaattisesti. 

Selkeimmän, lainsäädäntöön perustuvan, eron yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon välille tekevät 

Hiihtoliitto ja seuraavassa esimerkkitapauksessa Voimisteluliitto: 

Tasa-arvolla tarkoitetaan tässä yhteydessä miesten ja naisten keskinäistä tasa-arvoa kuten tasa-

arvolaissa määrätään. Yhdenvertaisuudessa tarkastellaan muita syrjintäperusteita (kuten 

etninen tausta, uskonto, toimintakyvyn aste) kuten yhdenvertaisuuslaissa määrätään. 

(Voimisteluliitto.) 

Tasa-arvon asettuminen useimmissa (n=13) suunnitelmissa ikään kuin yhdenvertaisuuden yhdeksi 

ulottuvuudeksi vaikuttaa semanttiselta valinnalta, jonka on mahdollisesti nähty selkeyttävän 

suunnitelmissa käytettävää käsitteistöä.  Valon (s.a.) yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus näyttää 

vaikuttaneen tähän vahvasti, sillä se sisältää vastaavan määritelmän. Yhdenvertaisuudella on siis 

viitattu – laajasti – kaikkien ihmisten samanarvoisuuteen sekä syrjimättömyyteen sukupuolen, iän, 

etnisen alkuperän, toimintakyvyn, kielen, uskonnon tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Tasa-arvo taas on saanut tasa-arvolaista juontuvan kapeamman merkityksen sukupuolten välisen 

samanarvoisuuden ja syrjimättömyyden tunnuksena. Lisäksi tasa-arvolain on tunnistettu sisältävän 

sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellon.12  

Semanttinen tarkastelu osoittaa, että huolimatta joistakin eroista lajiliittojen tavoissa määritellä 

käsitteet, ovat määrittelyt varsin johdonmukaisia ja niin Valon ohjeistukseen kuin lainsäädäntöön 

perustuvia. Vaikkakin yhdenvertaisuudelle on useimmiten annettu yhdenvertaisuuslakia laajempi 

määritelmä, myös tasa-arvolain sisältämät määritelmät on huomioitu läpi aineiston. Tämä vahvistaa 

käsitystäni siitä, että tutkijana minun on tarkoituksenmukaista käyttää yhdenvertaisuuden ja tasa-

arvon käsitteitä johdonmukaisesti rinnakkain, vaikka kaikki lajiliitot eivät aina näin tekisikään.  

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon lisäksi lajiliitot ovat määritelleet suunnitelmissaan myös muita 

aihepiiriin liittyviä käsitteitä. Nämä määrittelyt konkretisoivat ja selkeyttävät lajiliittojen strategista 

                                                 
12 Vrt. Isosomppi (2017, 84–93) on havainnut liikunta- ja urheilujärjestöjen sukupuolten tasa-arvodiskursseja tutkivassa 

pro gradussaan, että yhdenvertaisuudesta voidaan puhua tasa-arvoa ”parempana käsitteenä”. Tällöin korostetaan 

yhdenvertaisuuden ”käsitteen kattavuutta ja nykyaikaisuutta suhteessa vanhanaikaiseen ja ajastaan jälkeen jääneeseen 

sukupuolten tasa-arvoon” (emt., 84).      
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lähestymistapaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön. Syrjinnän ja syrjinnän kiellon on määritellyt 

jokainen liitto, pitkälti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakiin sekä Valon (s.a.) suunnitteluohjeistukseen 

perustuen. Välillisen syrjinnän määrittelyihinsä on sisällyttänyt yhdeksän liittoa ja moniperusteisen 

syrjinnän yksi liitto.  Häirinnän on määritellyt viisi liittoa. Seuraavat Ampumaurheiluliiton ja 

Hiihtoliiton sitaatit kuvaavat aineistossa esiintyviä syrjinnän määrittelyn tapoja, kun taas 

Voimisteluliitto määrittelee sitaatissaan häirinnän:    

Syrjintä on ihmisten eriarvoista kohtelua sillä perusteella, että he kuuluvat tiettyyn ryhmään, 

esimerkiksi ovat maahanmuuttajia tai kuuluvat seksuaalivähemmistöön. Syrjintää voi olla   

yksittäinen teko tai se voi olla seurausta   epäoikeudenmukaisuutta tuottavista käytännöistä tai 

säännöistä. Välillisenä syrjintänä   pidetään sitä, että näennäisen neutraali kohtelu tai käytäntö 

johtaa syrjiviin lopputuloksiin. (Yhdenvertaisuuslaki) Perustuslaki kieltää ihmisten asettamisen 

erilaiseen asemaan ilman hyväksyttävää perustetta. (Ampumaurheiluliitto.) 

Syrjintää voi kohdata erilaiset väestöryhmät, kuten eri uskontokuntia edustavat henkilöt, 

maahanmuuttajat, seksuaalivähemmistön edustajat, vanhukset ja ikääntyneet ja esimerkiksi joku 

voi tulla kohdanneeksi moniperusteista syrjintää, jolloin häntä syrjitään esimerkiksi 

romaninaisena sekä taustan, sukupuolen ja iän vuoksi. (Hiihtoliitto.) 

Häirinnällä tarkoitetaan epäasiallista ja huonoa kohtelua. Häirintää on mm. mielivaltainen 

käytös eli käytös, jota olosuhteet huomioon ottaen voidaan pitää henkilön ryhmän arvon ja 

koskemattomuuden tarkoituksellisena tai tosiasiallisena loukkaamisena siten, että luodaan 

uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri. Häirintä on 

järjestelmällistä ja jatkuvaa kielteistä toimintaa tai käyttäytymistä. (Voimisteluliitto.) 

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisstrategioista muodollisen sekä tosiasiallisen 

yhdenvertaisuuden/tasa-arvon tai niiden välisen eron määrittelee suunnitelmassaan kahdeksan 

lajiliittoa. Sen sijaan valtavirtaistamisen strategiaa ei suunnitelmissa määritellä, mikä ei tarkoita sitä, 

etteikö aineistossa esiintyisi joitakin valtavirtaistamisajatteluun viittaavia pyrkimyksiä. Kohtuulliset 

mukautukset, joilla edistetään vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumista (ks. 

Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014, 15 §), on määritellyt viisi lajiliittoa:  

Yhdenvertaisuuslain 15§:n mukaan viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan   sekä 

tavaroiden tai palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa 

tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden 

kanssa asioida viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti   tarjolla olevia tavaroita 

ja palveluita samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. Kohtuulliset mukautukset 

ovat eri asia kuin varsinaiset esteettömyystoimenpiteet, ne ovat konkreettisessa tilanteessa 

henkilöä varten tehtäviä toimenpiteitä. Mukautukset täydentävät esteettömyystoimenpiteitä. 

(Purjehdus ja veneily.) 

Muita aineistossa määriteltyjä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön liittyviä käsitteitä ja 

lähestymistapoja ovat esteettömyys, saavutettavuus, suvaitsevaisuus, monimuotoisuus ja 

normatiivisuus. Esteettömyydellä ja saavutettavuudella viitataan aineistossa niin fyysiseen kuin 

sosiaaliseenkin ympäristöön ja suvaitsevaisuudella erilaisten mielipiteiden ja vakaumusten 

kunnioittamiseen. Monimuotoisuudella tarkoitetaan ihmisten moninaisuutta ja moniarvoisuutta. 
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Normatiivisuus taas saa merkityksensä siitä, että lajiliiton kaltaisen organisaation toimintaa ohjaa 

usein olettamus osallistujien ”normaaliudesta” sekä kuulumisesta valtaväestöön. Tällöin ajatellaan, 

että kaikki pystyvät osallistumaan toimintaan samalla tavalla, vaikka mukana olisi toimintakyvyltään, 

henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja taustaltaan erilaisia ihmisiä. Aineistossa ainoina 

normatiivisuuden määritelleet Ampumaurheiluliitto ja Tanssiurheiluliitto ovat määritelmissään 

viitanneet sisäasiainministeriön julkaisemaan yhdenvertaisuusoppaaseen urheilu- ja 

nuorisojärjestöille (ks. sisäasiainministeriö 2012, 22).   

Taulukossa 3 esitän kootusti lajiliittojen määrittelemät käsitteet ja lähestymistavat sekä määrällisen 

erittelyn siitä, kuinka monessa suunnitelmadokumentissa ne on määritelty. Se, että kaikki lajiliitot 

eivät ole eksplisiittisesti määritelleet kaikkia käsitteitä ja lähestymistapojaan, ei tarkoita sitä, 

etteivätkö ne voisi toimenpiteissään noudattaa erilaisia strategioita – tietoisesti tai tiedostamattaan. 

Tässä tarkastelu kohdistui siihen, missä määrin erilaisia lähestymistapoja on määritelty. Luvussa 5.3 

tulkitsen aineistossa esiintyviä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön strategioita tarkemmin.  

Käsitteen/lähestymistavan määrittely Esiintymistiheys 

aineistossa (N=15) 

Syrjintä 15 

Välillinen syrjintä 9 

Moniperustainen syrjintä 1 

Häirintä 5 

Muodollinen yhdenvertaisuus/tasa-arvo 8 

Tosiasiallinen yhdenvertaisuus/tasa-arvo 8 

Positiivinen erityiskohtelu  8 

Valtavirtaistaminen 0 

Kohtuulliset mukautukset  5 

Esteettömyys 6 

Saavutettavuus 4 

Suvaitsevaisuus 3 

Monimuotoisuus 3 

Normatiivisuus 2 

TAULUKKO 3. Yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvien käsitteiden ja lähestymistapojen 

määrittelyt ja niiden esiintyminen suunnitelmadokumenteissa. 
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5.2 Sisällöt teemoina 

Luvuissa 3.1 ja 3.2 hahmottelin eroa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-oikeuden ja -politiikan välillä. 

Lähestyin monitahoisia käsitteitä paitsi juridisina periaatteina myös poliittisina, 

kontekstisidonnaisina ja usein kiistanalaisina käsitteinä, joille ei ole määriteltävissä yksiselitteisiä 

merkityksiä tai mittareita. Luvussa 3.4 konkretisoin tutkimusten, selvitysten sekä joidenkin 

arkipäivän näkökulmien valossa, miten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista on tulkittu 

suomalaisessa liikunnassa ja urheilussa.  

Edellä esitin, että aineiston kaikki lajiliitot ovat suunnitelmissaan määritelleet syrjinnän käsitteen ja 

syrjintäkiellon. Pyrkimys syrjimättömyyteen itsessään esiintyykin lajiliittojen kommunikaatiossa 

yhtenä strategiana edistää lajiliiton toimintaan osallistuvien tai organisaatioon kuuluvien 

yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa – siis yksilöiden oikeusturvaa ja tasapuolista kohtelua riippumatta 

kenenkään henkilökohtaisista ominaisuuksista. Syrjimättömyyden periaate koskee siis kaikkia.  

Vastaavasti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistoimet kytketään useimmiten johonkin tiettyyn 

ihmisryhmään tai toiminnassa ilmenneeseen ongelmakohtaan, mikä konkretisoi ja kohdentaa 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä. Tässä luvussa tarkastelen, miten lajiliitot ovat tulkinneet, 

soveltaneet ja kohdentaneet yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa omassa kontekstissaan – suhteessa 

toimintaansa ja toimintaympäristöihinsä. Minkälaisia osa-alueita, painopisteitä, näkökulmia ja 

kysymyksiä ne ovat suunnitelmissaan määritelleet? Kokoan näitä erilaisiksi yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvoteemoiksi. Aloitan luokittelemalla ja erittelemällä teemoja määrällisesti. Toisessa alaluvussa 

kuvailen kullekin teemalle aineistossa annettuja merkityksiä ja sisältöjä.  

 

5.2.1 Teemojen luokittelu ja erittely 

Lajiliittojen suunnitteluprosesseissaan hyödyntämä yhdenvertaisuuskysely (ks. Valo 2015) tekee 

jaottelun kahdeksaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon osa-alueeseen. Katsoin kyselyn tekemän 

jaottelun hyväksi lähtökohdaksi omalle teemaluokittelulleni. Sen mukaiset osa-alueet ovat 1) 

sukupuolten välinen, 2) eri-ikäisten, 3) seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin 

liittyvä, 4) etninen, 5) kielellinen, 6) henkilökohtaiseen elämänkatsomukseen liittyvä, 7) taloudellinen 

ja 8) toimintakykyyn liittyvä yhdenvertaisuus. Tutustuttuani aineistoon tein jaotteluun joitakin 

muokkauksia ennen teemakoodauksen vaihetta. Koska seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-

identiteetti eivät ole rinnasteisia tekijöitä, erotin ne omiksi teemoikseen. Sukupuoli-identiteetin 

teemaan yhdistin aineistossa toistuvan sukupuolen moninaisuuden. Lisäksi nostin aineistolähtöisesti 

omiksi teemoikseen alueellisen yhdenvertaisuuden, kykyihin ja lahjakkuuteen liittyvän 
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yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuudet sekä antidopingin. Lopputulemana oli 

jaottelu 13 aineistossa esiintyvään teemaan (ks. taulukot 4 ja 5).  
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 (

N
=

1
5

) 

Sukupuoli: naiset ja 

miehet 

X X X X X X X X X X X X X X  14 

Sukupuoli-identiteetti 

ja sukupuolen 

moninaisuus 

X  X    X X X X X X  X  9 

Ikä X X X X X X X X X  X X  X  12 

Seksuaalinen 

suuntautuminen 

X  X  X  X X   X X  X  8 

Etnisyys, kansallisuus, 

alkuperä 

X X X X X X X X X X X X X X  14 

Kieli X  X X X X X X X X X X  X  12 

Elämänkatsomus, 

vakaumus, mielipide 

X          X X  X  4 

Taloudellinen tilanne X X X X X X X X X X X X X X  14 

Toimintakyky 

(terveys, vammaisuus) 

X X X X X X X X X  X X  X  12 

Alueellinen  X  X  X X X X   X X  X  9 

Kyvyt ja lahjakkuus X  X  X X X X X  X   X  9 

Osallisuus ja 

vaikuttamis-

mahdollisuudet 

X X X  X X X X X  X X X X X 13 

Antidoping X      X    X     3 

Teemoja yhteensä/ 

suunnitelma (N=13)  

13 6 11 6 10 9 12 11 9 5 13 11 4 12 1  

TAULUKKO 4. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoteemoihin liittyvä aktiiviseen tekemiseen ja 

huomiointiin viittaava kommunikaation lajiliitoittain.  

Taulukossa 4 erittelen teemojen esiintymistä aineistossa suunnittelutyötä ohjaavina tekijöinä ja 

näkökulmina. Tässä erittelyn lähtökohtana oli kuhunkin teemaan liittyvä aktiiviseen tekemiseen tai 

huomioon ottamiseen viittaava kommunikaatio. Tästä syystä rajasin tarkastelun ulkopuolelle 

suunnitelmien sisältämät listaukset mahdollisista syrjintäperusteista tai yhdenvertaisuuskyselyn 

tuloksia kuvailevat osiot. Erittely on jossain määrin karkea, sillä se ei anna viitteitä siitä, kuinka 

vahvasti kukin lajiliitto on valinnut minkäkin teeman suunnittelutyönsä lähtökohdaksi. Se ei 

myöskään kuvaa sitä, että kaikissa dokumentaatioissa toistuvan syrjimättömyysperiaatteen voi 
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lähtökohtaisesti ajatella kattavan nämä ja kaikki muutkin mahdolliset syrjintäperusteet. Erittelyn 

tarkoitus on antaa viitteitä siitä, mitä konkreettisia merkityksiä lajiliitot ovat omissa konteksteissaan 

antaneet yhdenvertaisuudelle ja tasa-arvolle: mihin seikkoihin on katsottu tarkoituksenmukaiseksi 

kiinnittää huomiota ja mihin ei. 

Erittely osoittaa, että lajiliitot ovat antaneet yhdenvertaisuudelle ja tasa-arvolle hyvin monenlaisia 

merkityksiä. Valon (2015) yhdenvertaisuuskyselyn teemoista elämänkatsomukseen, vakaumukseen 

ja mielipiteeseen liittyvään yhdenvertaisuuteen on kiinnitetty selvästi harvemmin huomiota. 

Aineistosta nousseista teemoista taas osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet esiintyy aineistoissa 

tiheimmin. Se viittaa aineistossa usein toistuvaan näkemykseen, että yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvotyöllä voidaan parantaa ja laajentaa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia erityisesti oman 

organisaation järjestöhallinnon ja -politiikan kentällä, mutta joissain tapauksissa myös jäsenseuroissa 

tai laajemmin yhteiskunnassa. Teema yhdistetään usein muttei poikkeuksetta johonkin tiettyyn 

ihmisryhmään, esimerkiksi sukupuoli- tai ikäryhmään, jolloin se linkittyy myös toisiin teemoihin:  

Liitossa kannustetaan nuorten ottamista mukaan sekä hallintoon että muuhun toimintaan. 

Sinettiseurojen kriteereihin kuuluukin se, että seuran hallituksessa tulee olla yksi nuorisojäsen 

tai yksi nuorten valitsema edustaja. Nuorten lisäksi varmistamme iäkkäämmillekin 

toimintamahdollisuudet. (Ampumaurheiluliitto.) 

Palloliitto on tukenut ja kannustanut jalkapalloseuroja tekemään toimenpiteitä sosiaalisen 

inkluusion toteutumiseksi, maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten   saamiseksi mukaan 

jalkapallotoimintaan. Jalkapallotoiminnassa maahanmuuttajataustaiset pelaajat ja toimijat on 

haluttu   integroida mukaan olemassa olevaan seuratoimintaan. Parhaimmillaan jalkapallo on 

toimiva kotouttamisen väline. Palloliitossa on reagoitu turvapaikanhakijoiden vastikään 

kasvaneeseen määrään ja prosessia, jolla ulkomaalainen pelaaja pääsee mukaan viralliseen 

jalkapallotoimintaan on helpotettu. Seuroja on kannustettu kontaktoimaan paikallisia 

vastaanottokeskuksia ja ottamaan turvapaikanhakijat mukaan toimintaansa. (Palloliitto.) 

Erittely havainnollistaa lähestymistapojen vaihtelua eri lajiliittojen välillä. Monet liitoista ovat 

tarkastelleet ja kirjoittaneet auki yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon merkityksiä hyvin laajasti eri 

näkökulmista. Selkeimmin toisenlaista lähestymistapaa edustaa kamppailulajien suunnitelma, joka 

lähtee liikkeelle ”kaikkien ihmisten samanarvoisuudesta” ja syrjimättömyysperiaatteesta yksilöimättä 

merkityksiä tarkemmin. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet on kamppailulajien 

suunnitelmassa mainittu tavoitteena, joka on jätetty kohdentamatta. 

Yhdenvertaisuussuunnittelulla on kolme keskeistä tavoitetta:  

1) syrjinnän tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen  

2) arvioidaan yhdenvertaisuusvaikutuksia ja asetetaan yhdenvertaisuutta edistäviä tavoitteita  

3) pyritään edistämään osallisuutta ja eri väestöryhmien vaikuttamismahdollisuuksia. 

(Kamppailulajit.) 
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Taulukossa 5 erittelen lajiliittojen varsinaisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön sisältöä teemoittain. 

Tässä erittely perustuu suunnitelmissa määriteltyihin konkreettisiin toimenpiteisiin 

yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.  
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N
=

1
5

) 

Sukupuoli: naiset ja 

miehet 

X X X  X X X X X X X X X X  13 

Sukupuoli-identiteetti 

ja sukupuolen 

moninaisuus 

X      X X X  X X    6 

Ikä X  X  X  X X X  X   X  8 

Seksuaalinen 

suuntautuminen 

      X         1 

Etnisyys, kansallisuus, 

alkuperä 

X X   X  X X X  X X  X  9 

Kieli X    X  X X X X X X  X  9 

Elämänkatsomus, 

vakaumus, mielipide 

X          X     2 

Taloudellinen tilanne X X X  X X X X  X X X X X  12 

Toimintakyky 

(terveys, vammaisuus) 

X X X  X  X X   X X  X  9 

Alueellinen  X  X  X X X X   X   X  8 

Kyvyt ja lahjakkuus X  X  X  X X X  X   X  8 

Osallisuus ja 

vaikuttamis-

mahdollisuudet 

X X X  X X X X X  X X X X  12 

Antidoping X      X    X     3 

Teemoja yhteensä/ 

suunnitelma (N=13) 

12 5 7 0 9 4 12 10 7 3 12 7 3 9 0  

TAULUKKO 5. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoteemat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön 

konkreettisina sisältöinä ja toimenpiteinä lajiliitoittain. 

Tässäkin tapauksessa erittely on lähinnä suuntaa antava, sillä se ei ota huomioon, kuinka monia, 

minkälaisia ja kuinka laajoja toimenpiteitä eri teemojen alla esiintyy. Lisäksi suunnitelmat sisältävät 

huomattavan määrän toimenpiteitä tai tavoitteita, jotka eivät ole teemoiltaan lainkaan tai 

yksiselitteisesti luokiteltavissa. Muun muassa yhdenvertaisuusasioista viestintä määritellään eri 

suunnitelmissa vaihtelevalla tarkkuudella. Seuraavat esimerkit osoittavat, että viestinnän toimenpiteet 
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on voitu kuvata paitsi yleisellä tasolla myös kohdentaa johonkin tiettyyn yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvoteemaan kuten Ratsastajainliitto toimintakykykyyn liittyvään yhdenvertaisuuteen: 

Nostetaan eri yhdenvertaisuuden näkökulmia säännöllisesti viestinnän lähtökohdaksi. Lisäksi 

yhdenvertaisuutta tuodaan esille muun viestinnän ohessa. Vammaisurheilun kilpailutuloksista 

viestitään tasavertaisesti muun tulostiedottamisen kanssa. (Ratsastajainliitto.) 

Yhdenvertaisuussuunnitelma ja -asiat tehdään tutuiksi liitossa ja seuroissa Kiilan, nettisivujen 

ja sosiaalisen median kautta. (Lentopalloliitto.) 

Yhdenvertaisuusnäkökulma on kiinteä osa kamppailulajien viestintää -> parhaat käytännöt-

tietopankki ja viestintämateriaalin tuottaminen seuroille (flayerit, puhekortit). (Kamppailulajit.) 

Taulukko 5 osoittaa, että sukupuolten, tarkemmin ottaen nimenomaan naisten ja miesten välisen, tasa-

arvon edistäminen esiintyy toimenpiteiden tasolla valtaosassa (n=13) suunnitelmia. Lähes yhtä 

tiheästi (n=12) suunnitelmissa määritellään toimenpiteitä taloudellisen yhdenvertaisuuden 

edistämiseksi ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi. Nämä kolme teemaa 

nousevat aineistosta vahvasti esille muutenkin kuin määrällisessä erittelyssä. Niiden toteutumista on 

analysoitu laajasti ja niiden edistämiseksi esitetään selkeästi kohdennettuja toimenpiteitä. 

Teemoista seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvään yhdenvertaisuuteen on kohdistettu toimenpiteitä 

vain yhdessä suunnitelmassa, vaikka teemaa on käsitelty kahdeksassa suunnitelmassa (n=8). Kuten 

taulukoiden 4 ja 5 vertailu osoittaa, montaa muutakin teemaa on tarkasteltu useammin kuin 

konkretisoitu toimenpiteiden tasolle. Suunnitelmia pohjustaneissa arvioinneissaan ja 

taustoituksissaan lajiliitot ovat tarkastelleet yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa laajasta perspektiivistä. 

Tavoitteista ja toimenpiteistä päätettäessä on tehty valintoja ja priorisointeja – näkökulmaa on 

kavennettu enemmän tai vähemmän.  Ampumaurheiluliitto, Ratsastajainliitto ja Tanssiurheiluliitto 

ovat kohdistaneet toimenpiteensä yhtä lukuun ottamatta kaikkiin erittelyssä huomioituihin teemoihin 

(vrt. taulukot 4 ja 5). Muihin tutkittaviin lajiliittoihin verrattuna niiden toimenpiteet ulottuvatkin 

poikkeuksellisen laajasti eri teemoihin. 

Vaihtelevat kommunikaatiot havainnollistavat luvussa 3.2 teorian valossa hahmottelemaani eroa 

hyvinvointivaltiollisen ja hyvinvointiyhteiskunnallisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvopolitiikan 

välillä. Aktiivisiin edistämistoimiin perustuva ja sosiaalisia eroja vähentämään pyrkivä 

hyvinvointivaltiollinen politiikka ilmenee monien lajiliittojen kommunikaatiossa. Vastaavasti 

aineistossa ilmenee myös hyvinvointiyhteiskunnalle tyypillinen syrjinnänvastaisuuteen perustuva, 

uusliberaalin ajattelun mukaisesti yksilöllisyyttä, yksilön oikeuksia ja vastuita korostava käsitys 

yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta: eroja ei koeta olevan, niitä ei osata tai haluta tunnistaa tai niitä 

pidetään luonnollisina, jolloin niihin ei nähdä tarvetta vaikuttaa. 
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Teoriassa voidaan ajatella, että mitä harvempaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoteemaan lajiliitto 

kohdentaa toimenpiteitään, sitä vahvemmin sen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokäsitys perustuu 

syrjinnänvastaisuuteen. Toisaalta mitä useampaan, sitä vahvemman merkityksen saa käsitys siitä, että 

eriarvoisuus ja epätasa-arvo ovat eri konteksteissa erilaisia asiaintiloja, joihin voidaan puuttua 

aktiivisin toimenpitein – edistämistoimin. Tällöin kamppailulajit ja Lentopalloliitto edustavat 

kommunikaationsa tasolla selkeimmin syrjinnänvastaista ja Ampumaurheiluliitto, Ratsastajainliitto 

ja Tanssiurheiluliitto edistämistoimia korostavaa lähestymistapaa.  

Siihen, mitä tämä yksinkertaistettu teoretisointi kertoo yksittäisen lajiliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvotyön käytännön sovellutuksista, on suhtauduttava varauksella. Eroja lajiliittojen välillä on 

pidettävä korkeintaan suuntaa-antavina. Dokumenttien valossa voidaan tulkita ja tehdä vertailuja 

ainoastaan sen suhteen, mitä valintoja lajiliitot ovat kommunikaatiossaan tehneet. Edistämistoimista 

kommunikoivat liitot ovat määritelleet yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyölleen konkreettisia sisältöjä 

ja merkityksiä, jolloin ne tulevat vähintäänkin välillisesti määritelleeksi myös, miten ne tulkitsevat 

eriarvoisuuden ja epätasa-arvon ilmenevän omissa toimintaympäristöissään – paitsi liikunnan ja 

urheilun kentillä ja rakenteissa myös hallinnossaan ja organisaatiossaan. Vastaavasti toisten liittojen 

suunnitelmissa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sisältö ja merkitys jäävät ennemminkin abstrakteiksi 

periaatteiksi (vrt. ”abstraktin tasa-arvon” diskurssit, Isosomppi 2017, 78–84), joiden toteutumista 

edistetään syrjintää tunnistamalla ja siihen puuttumalla. Se, ketkä ovat eriarvoisessa tai epätasa-

arvoisessa asemassa ja miksi, jää määrittelemättä.    

 

5.2.2 Teemojen kuvailu 

Tässä luvussa kuvailen eri teemojen käsittelyyn liittyviä keskeisiä piirteitä, sitä miten ja minkälaisista 

näkökulmista lajiliitot niitä lähestyvät. Määrällisiä erittelyjä en tee, vaan keskiössä ovat aineistossa 

toistuvat erilaiset lähestymistavat, merkitykset ja sisällöt, joita konkretisoin monilla sitaateilla. 

Samalla sitaatit suhteuttavat niitä myös lajiliittojen toimintaan ja toimintaympäristöön. Sitaattien 

avulla havainnollistan myös sitä, että teemat eivät ole yksiselitteisesti eroteltavissa toisistaan, vaan 

niiden kietoutuminen toisiinsa on hyvin yleistä.   

 

Sukupuoli: naiset ja miehet 

Sukupuolten välinen tasa-arvo – tai joidenkin lajiliittojen mukaan yhdenvertaisuus – on aineistossa 

eniten käsitelty yksittäinen teema. Yksittäisten suunnitelmien välillä sen saama painoarvo vaihtelee, 

mutta sitä on kuitenkin käsitelty ja sen edistämistä viety toimenpiteisiin valtaosassa suunnitelmia. 

Merkille pantavaa on, että sukupuolikysymys on useimmiten ymmärretty kaksinapaiseksi naisten ja 
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miesten väliseksi tasa-arvoksi, kun taas sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen moninaisuus jäävät 

suunnitelmissa selvästi vähemmälle huomiolle.  

Keskeisimmän merkityksensä kaksinapainen tasa-arvo saa sukupuolijakaumista, esimerkiksi 

harrastajien määrissä tai luottamuselimien kokoonpanoissa. Sukupuolittuneisuuden aste ja suunta 

vaihtelevat lajeittain. Lajiliittoja vertailtaessa voidaan todeta, että miesenemmistöisiä ovat 

Ampumaurheiluliitto, Palloliitto, Jääkiekkoliitto, Salibandyliitto ja Purjehdus ja veneily. 

Naisenemmistöisiä taas ovat Ratsastajainliitto, Voimisteluliitto, Taitoluisteluliitto ja Lentopalloliitto. 

Muut lajiliitot ovat harrastajamääriltään kohtuullisen tasaisesti jakautuneita. Kamppailulajien osalta 

käytettävissäni ei ollut tietoa sukupuolijakaumista eri lajeissa.  Riippumatta siitä, onko toiminta nais- 

vai miesenemmistöistä, vähemmistönä olevan sukupuolen saaminen enenevissä määrin mukaan 

katsotaan tavoittelun arvoiseksi kuten seuraavissa sitaateissa: 

Laji on erittäin miesvaltainen (75 % jäsenistä miehiä), mikä näkyy myös seurojen 

luottamustehtävissä ja siten myös liiton luottamustehtävissä. Moninaisempi luottamus- ja 

toimihenkilöverkosto mahdollistaa paremman päätöksenteon. (Purjehdus ja veneily.) 

Poikien pieni määrä lajin parissa aiheuttaa sen, että heidän osansa koetaan osittain huonona. 

Poikiin kuitenkin sovelletaan positiivisen erityiskohtelun periaatteita, ja heitä pyritään saamaan 

mukaan enemmän. Pojille mm. järjestetään omia leirejä ja teemapäiviä, joissa eri paikkakunnilla 

harjoittelevat pojat voivat tutustua toisiinsa ja saada toisiltaan sparrausapua. 

(Taitoluisteluliitto.) 

Jääkiekkoperheessä on mukana naisia vaihtelevissa määrin – – Arvioiden mukaan naiset ovat 

viime vuosina lähteneet kasvavissa määrin mukaan seuratoimintaan, esimerkiksi 

joukkueenjohtajiksi ja seurojen luottamushenkilöiksi, sekä liiton aluehallituksiin. On toivottavaa, 

että naisten osallistumisen kasvu seuratasolla vaikuttaa tulevaisuudessa laajemmin koko 

jääkiekkoperheeseen, esimerkiksi Jääkiekkoliiton luottamusjohdon sukupuolijakaumaan, joka on 

edelleen hyvin miesvaltainen. Erotuomareina naisia toimii noin 60 (noin 3 prosenttia kaikista 

erotuomareista). Valmennuksen puolella naisten osallistuminen on edelleen varsin vähäistä. 

(Jääkiekkoliitto.) 

Naisten ja miesten sekä poikien ja tyttöjen määriin on jo aiemmin kiinnitetty huomiota ja kehitetty 

toimenpiteitä vähemmistönä olevan sukupuolen aktivoimiseksi. Esimerkiksi Jääkiekkoliitto kuvailee 

Girls’ Hockey Day -tapahtumiaan, joilla on tavoitettu tyttöjä ja naisia. Voimisteluliitto taas on 

kehittänyt toimintaa erityisesti pojille ja miehille: 

Työn tulokset ovat olleet rohkaisevia. Tapahtumat ovat saaneet jääkiekkoperheessä erinomaisen 

vastaanoton, mikä on johtanut osallistujien ja tapahtumien määrien tasaiseen kasvuun. Vuonna 

2015 GHD-päiviä oli toteuttamassa ennätykselliset 80 seuraa ympäri Suomea ja tapahtumissa 

liikkui yhteensä noin 1400 naista ja tyttöä, joista yli 600 oli uusia kokeilijoita. Vuonna 2009 

GHD-toiminnalle myönnettiin liikunnan tasa-arvotyön Piikkarit-tunnustuspalkinto. Ennen 

vuoden 2006 ensimmäistä GHD:tä rekisteröityjä tyttö- ja naisharrastajia oli noin 2500. Vuonna 

2010 määrä oli, pitkälti GHD:n vaikutuksesta, tuplaantunut: noin 5 000. Sittemmin kehitys on 

tasaantunut ja tällä hetkellä tyttöjä ja naisia on mukana noin 6 000, mikä on noin 8 prosenttia 

kaikista lisenssipelaajista (yht. noin 76 000). Jääkiekkoliiton sarjatoimintaan osallistuu noin 120 

naisten ja tyttöjen joukkuetta 90 seurasta, kun yhteensä joukkueita on mukana noin 2 800 ja 
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seuroja noin 370. Naisten harrastekiekkotoiminta on viime vuosina kasvattanut vahvasti 

suosiotaan ympäri Suomen. (Jääkiekkoliitto.) 

Voimisteluliitto on painottanut viimeiset vuodet toiminnassaan erityisesti lasten, nuorten ja 

aikuisten matalan kynnyksen toimintojen kehittämistä saadakseen uusia liikkujia erityisesti 

pojista ja miehistä. – – Uusia harrastemuotoja on lanseerattu vuosina 2015 ja 2016 (mm. 

Freegym, AkroFun, telinevoimistelun poikaprojekti). Tavoitteena on uusien liikkujien 

tavoittaminen erityisesti pojista ja miehistä. (Voimisteluliitto.)  

Hyviksi todettuja käytäntöjä jatketaan, ja niitä onkin nivottu osaksi suunnitelmia. Uusia mullistavia 

ratkaisuja liitot eivät ole innovoineet vaan vaikuttavat suhtautuvan sukupuolten tasa-arvoon hyvin 

pragmaattisesti yhtenä toiminnan kehittämisen ulottuvuutena. Luottamushenkilövalintoihin pyritään 

jossain määrin vaikuttamaan, joskin varsin maltillisin toimenpitein. 

[Tavoite:] Naisten määrän edistäminen luottamustehtävissä.  

[Toimenpide:] Huomioidaan tasa-arvolain vaatimukset valittaessa luottamushenkilöitä 

tehtäviinsä. (Hiihtoliitto.)  

Lähtökohtaisesti kaikissa toimielinvalinnoissa, kaikilla toiminnan tasoilla, toteutetaan ”25%-

sääntöä” eli valitaan mukaan min. 25% miehiä ja naisia. (Palloliitto.) 

Huippu-urheilua, muun muassa arvokisavalintojen ja resurssien kohdentamisen osalta, on 

muutamissa suunnitelmissa tarkasteltu naisten ja miesten välisen tasa-arvon näkökulmasta: 

Yhdenvertaisuus ilmenee maajoukkuetoiminnassa myös siten, että sekä naisten ja tyttöjen että 

miesten ja poikien maajoukkueille tarjotaan riittävät resurssit. Konkreettisesti tämä tarkoittaa 

esimerkiksi sitä, että naisten MM-kisavuosina resursseja kohdistetaan erityisesti naisten 

maajoukkueelle ja vastaavasti miesten MM-kisavuosina miesten maajoukkueelle. 

(Salibandyliitto.) 

Nostetaan naisten SM-sarjan profiilia ja kehitetään SM-sarjaa asiaa varten perustetun naisten 

SM-sarjan johtoryhmän esitysten pohjalta. (Jääkiekkoliitto.) 

Kaiken kaikkiaan naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tarkastellaan dokumenteissa laajasti toiminnan 

eri ulottuvuuksien valossa. Tulkitsen tämän viittaavan siihen, että lajiliitot mieltävät sen yhdeksi 

merkittävimmistä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoteemoista liikunnan ja urheilun kentillä. 

Monimutkaisia rakenteellisia kysymyksiä ei kuitenkaan juurikaan käsitellä, vaan sukupuolten välinen 

tasa-arvo toiminnallistuu lajiliittojen eri tehtäväalueilla monin paikoin hyvin konkreettisiin 

kysymyksiin, joista seuraavat ovat esimerkkejä: 

Selvitetään naisvalmentajahankkeeseen osallistuneiden kokemuksia ja hankkeen vaikutuksia 

heidän valmennusuraansa. Hyödynnetään kokemuksia valmentajakoulutusten kehittämisessä. 

(Jääkiekkoliitto.) 

Vakiinnutetaan käytäntö, jossa kaikki valtakunnalliset ja alueelliset sarjat sekä (maa-) joukkueet 

nimetään tytöt/pojat, naiset/miehet -etuliitteellä, esim. TF9/PF9 sarjat, T03/P03 joukkueet, 

Naisten Ykkönen/Miesten Ykkönen. (Palloliitto.)  
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Puhujat ja esiintyjät [tapahtumissa] tukevat monipuolista viestiä: naisia, miehiä, eri-ikäisiä ja 

eri puolilla asuvia. (Ratsastajainliitto.) 

Suunnitelmien työnantajavelvoitteita koskevissa osuuksissa naisten ja miesten välinen tasa-arvo jää 

painoarvoltaan yllättävän vähäiseksi. Sitä on tarkasteltu muun muassa työyhteisön 

sukupuolijakauman, rekrytoinnin, palkkauksen ja syrjintään sekä häirintään puuttumisen valossa. 

Aineistoon kuuluu kuitenkin myös useampi työnantajasuunnitelma, josta sukupuolinäkökulma on 

pitkälti häivytetty – ei välttämättä kokonaan, mutta yleisen yhdenvertaisuusperiaatteen alle: 

Yhdenvertaisuus otetaan huomioon kaikissa henkilöstöä koskevissa päätöksissä. 

Yhdenvertaisuus tulee ottaa huomioon mm. seuraavilla tasoilla:   

• henkilövalinnat & rekrytointi   

• henkilöstölle tarjottava koulutus   

• palkkaus ja uralla eteneminen   

• perhevapaiden käyttäminen  

• työsuojelu  

• osallisuus, viestintä & perehdyttäminen. (Purjehdus ja veneily.) 

    

Sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen moninaisuus 

Sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvän tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

kysymyksiä käsitellään aineistossa vaihtelevasti. Joissakin yhteyksissä teema asettuu sukupuolten 

välisen tasa-arvon alle. Useimmissa se erottuu omaksi teemakseen. Tämä on linjassa Isosompin 

(2017, 87–88) havaintoon siitä, että liikunta- ja urheilujärjestöt puhuvat binäärisen 

sukupuolikäsityksen ylittävistä kysymyksistä usein nimenomaan yhdenvertaisuus-, ei tasa-

arvokysymyksinä. 

Havaintojoukon ainoina Taitoluisteluliitto ja Suunnistusliitto huomioivat suunnitelmissaan niin 

globaalisti kuin paikallisestikin merkittävän liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvokysymyksen: miten kaksinapaiseen sukupuolikäsitykseen perustuvat lajien sääntökirjat 

suhtautuvat sukupuolen moninaisuuteen? Kansallisille liitoille kysymys on vaikea, sillä lajien 

kilpailutoimintaa ohjaavat kansainväliset säännöt. Sääntökirjan uudistamista on ajettava 

kansainvälisissä kabineteissa: 

Tarkoitus on huomioida yhdenvertaisuusnäkökulmia laajasti. On tärkeää arvioida lajin 

arviointikriteereitä yhdenvertaisen urheilun mahdollistamisen näkökulmasta. Jos esimerkiksi 

ihmisen sukupuoli-identiteetti ei mahdu lajin sääntöjen puitteisiin, sääntökirjassa voisi olla 

korjattavaa. Sääntöjen tulisi tunnustaa ihmisten sukupuoli-identiteettien moninaisuus ja 

mahdollistaa ihmisten urheileminen yhtäläisesti ja kaikkia osallistaen, eikä sääntökirja saisi 

sulkea ihmisiä ulos lajin piiristä. Taitoluistelussa noudatetaan kansainvälisen liiton (ISU) 

sääntöjä ja asetuksia, joten sääntöjen muokkaus kaikkia osallistaviksi on haastava ja pitkä 

prosessi. Haluamme edistää tälläkin saralla yhdenvertaisuutta aina tilaisuuden tullen. 

(Taitoluisteluliitto.) 
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Kansainvälinen suunnistusliitto (IOF) on kirjannut ohjeistuksen transsukupuolisten henkilöiden 

osallistumisesta kilpailutoimintaan (3/2017). Suunnistusliiton hallitus käsittelee asiaa vuoden 

2017 aikana ja tekee ohjeistuksen myös Suunnistusliiton alaiseen toimintaan. (Suunnistusliitto.) 

Joidenkin lajiliittojen alla on kilpailumuotoja tai omia lajejaan, joihin osallistuessa sukupuolella ei 

ole merkitystä, mikä näissä tapauksissa asettaa eri sukupuolet osallistumismahdollisuuden suhteen 

muodollisesti tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen asemaan:  

Sukupuolten moninaisuus tiedostetaan laajalti ja tanssiurheilun ja -liikunnan harrastaminen 

sopii kaikkien sukupuolten edustajille. Mikäli tanssilajin kilpailusäännöissä ei ole määritelty 

kilpailuosallistumiselle rajoituksia sukupuolen mukaan, tietoa kilpailijan sukupuolesta ei kerätä. 

(Tanssiurheiluliitto.) 

Ampumaurheilussa sukupuolten moninaisuus tiedostetaan laajalti. Ampumaurheilu ja 

harrastaminen sopivat kaikkien sukupuolten edustajille. Ampumaurheilussa on sarjat 

molemmille sukupuolille, mutta useissa kilpailuissa voivat naiset ja miehet kilpailla halutessaan 

samassa sarjassa. (Ampumaurheilu.) 

Nämä lajit ovat kuitenkin poikkeuksia pääosin miesten ja naisten väliseen jaotteluun pohjautuvassa 

laajassa lajikirjossa. Jääkiekkoliitto ja Salibandyliitto ovat pohtineet Kokkosen (2012) tutkimuksen 

valossa sukupuolivähemmistöjen kokemaa syrjintää lajeissaan: 

Puhtaasti salibandyn näkökulmasta aihetta on tutkittu vähän, mutta lajirajoja ylittävissä 

tutkimuksissa salibandy on ollut edustettuna. Esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 

liikuntakokemuksia kartoittava tutkimus osoittaa, että syrjintää esiintyy niin salibandyssa kuin 

muissakin palloilulajeissa. – – Erityisesti valmentajien käyttäytyminen onkin avainasemassa 

seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvän yhdenvertaisuuden 

edistämisessä Sukupuolivähemmistöjen rakenteelliseen syrjintään ja esteellisyyteen liittyvät 

kokemukset taas liittyvät usein sukupuolittuneisiin pukuhuoneisiin ja WC-tiloihin. On syytä 

olettaa, että kuten useimmissa muissakin urheilu- ja liikuntatiloissa, tilanne on tämä myös 

salibandyhalleissa. (Salibandyliitto.) 

Monet liitot kertovat tiedostavansa ja huomioivansa sukupuolen moninaisuuden esimerkiksi 

viestinnässään tai organisaatiossaan mutta eivät määrittele, mitä sillä tarkoittavat. Aineistossa 

esiintyvät konkreettiset edistämistoimet liittyvätkin lähinnä siihen, että jäsenille ja toimintaan 

osallistuville annetaan mahdollisuus määritellä sukupuolensa moninaisemmin:  

Kyselyissä kysytään sukupuolta vain tarvittaessa ja silloin vaihtoehtoina ovat: mies, nainen, 

muu, ei halua määritellä, ei osaa määritellä tai vaihtoehtoisesti vastaustila jätetään avoimeksi. 

Jäsenrekisteriin luodaan nainen/mies-vaihtoehtojen lisäksi ”muu” -vaihtoehto. Seuroja 

ohjeistetaan asiasta. – – Jos tieto sukupuolesta on tarpeen majoitusta varten, voidaan vastaustila 

jättää avoimeksi. (Ratsastajainliitto.) 

 

Ikä 

Eri ikäisten yhdenvertaisuus on suunnitelmissa laajasti huomioitu teema. Yleisesti ottaen lajiliitot 

katsovat sen myös toteutuvan toiminnassaan varsin hyvin. Onhan eri ikäisten liikunnan ja urheilun 

järjestäminen niiden ydintoimintaa:  
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Kilpailutoiminnan järjestäminen on Palloliiton perustoimintaa ja toiminnassa   huomioidaan 

yhdenvertaisuusnäkökulma tarjoamalla ja järjestämällä toimintaa eri kohderyhmille. 

Kilpailutoimintaa järjestetään eri puolilla maata niin pojille ja miehille kuin tytöille ja 

naisillekin. Toimintaa järjestetään myös hyvin eri-ikäisille, päiväkoti-ikäisistä aina senioreihin 

asti. Myös erityisryhmille järjestetään kilpailutoimintaa. (Palloliitto.) 

SRL:n toiminta on yleensä suunnattu kaikenikäisille, mutta kohdennettuja palveluita ja 

jäsenetuja on harkitusti niin lapsille, nuorille, aikuisille kuin ikääntyneillekin. 

(Ratsastajainliitto.) 

Muun muassa tapahtumista ja viestinnästä pyritään kohdennetuin toimenpitein tekemään eri ikäisiä 

kiinnostavia. Paitsi tapahtumien ohjelmistossa myös niiden järjestelyissä voidaan huomioida eri 

ikäiset pienistä lapsista ikäihmisiin. Lajiliitoilla on olemassa eri ikäisille erilaisia, eri tasoisia ja eri 

hintaisia osallistumismahdollisuuksia. Toiminnan monimuotoisuutta pidetään jo itsessään 

vahvuutena. Varsinaiset edistämistoimet ovat varsin kevyitä ja perustuvat pitkälti olemassa olevan 

toiminnan edelleen kehittämiseen:   

Kortteliliigatoimintaa laajennetaan. Monipuolistetaan nuorimmille tyttö- ja poikajunioreille 

järjestettyä toimintaa yhteistyössä seurojen, koulujen ja päiväkotien kanssa. Valmistellaan 

alakouluille suunnattu Tyttöjen timanttiliiga -konsepti. Lanseerataan kaudelle 2016–2017 uusi 

lisenssiluokka aikuisille harrastepelaajille ja kehitetään uusia pelaamisen mahdollisuuksia 

työyhteisöille ja kaveriporukoille. (Salibandyliitto.) 

Suunnistusratojen tasoluokittelun kirkastaminen. Laaditaan veteraanisarjoihin taidollisesti 

riittävän haastavia ratoja A-sarjoihin. Käytetään 50-vuotiaiden ja   vanhempien sarjoissa 1:7500 

mittakaavaisia karttoja. Kehotetaan tapahtumajärjestäjiä pohtimaan keinoja, joilla vanheneva 

väki voitaisiin huomioida nykyistä paremmin kilpailupaikoilla (esimerkiksi oma parkkipaikka 

lähellä kilpailukeskusta). (Suunnistusliitto.) 

Iän ja osallisuuden teemat yhdistyvät, kun kyse on nuorten osallistumisesta muuhun kuin varsinaiseen 

liikunta- ja urheilutoimintaan. Nuorten edustus nähdään vähäisenä esimerkiksi luottamustehtävissä 

tai koulutuksiin osallistuvien joukossa. Suunnitelmissa kuvataankin, miten nuorten osallistumista on 

pyritty ja pyritään edistämään: 

Palloliitossa on huomioitu seuratoimijoiden vanhentuva ikärakenne ja nuoria on pyritty 

saamaan mukaan toimintaan erilaisin toimenpitein. ”Nuoret pelaa – nuoret  

vaikuttaa” -ohjelmalla (vuosina 2006–2007) pyrittiin aktivoimaan nuoria mukaan oman 

toimintansa suunnitteluun ja toteutukseen. Seuroja tuettiin käynnistämään omia nuorten 

vaikuttajaryhmiä. Nuoria on   pyritty saamaan mukaan eri toimintoihin jo pelaajauran aikana 

mm. ohjaus- ja valmennustoimintaan kouluttamalla nuoret E-lastenohjaajakoulutuksella sekä 

pelinohjaajakoulutuksella. (Palloliitto.) 

Järjestötoiminnan haasteita on, että vastuunkantajat ovat useimmiten varttunutta väkeä ja 

nuoria on vaikea houkutella järjestötoimintaan mukaan. – – Jaetaan hyviä esimerkkejä 

onnistuneista rekrytoinneista seuratapaamisissa (ohjaajatapaamiset, aluekierros, Rastikaronkka 

ym.). Kannustimien (kuten Nuoren kartoittajan tuki) ja toimintamallien kehittäminen nuorten 

houkuttelemiseksi mukaan tapahtumajärjestelyihin ja seuran toimintoihin. (Suunnistusliitto.) 
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Seksuaalinen suuntautuminen 

Seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvää yhdenvertaisuutta käsitellään aineistossa vähän. Lajiliitot 

mieltävät teeman yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykseksi mutta puhuvat siitä pääasiassa 

yksityisyyteen liittyvänä kysymyksenä ja muodollisen yhdenvertaisuuden merkityksessä: liikunnan 

ja urheilun parissa kaikki voivat olla ja kaikkien tulee voida olla vapaasti omia itsejään:  

Seksuaalivähemmistöjä on yhdenvertaisesti mukana lajissamme sekä liiton hallinnossa että 

muussa toiminnassa, eikä heidän tarvitse pelätä, että heidän seksuaalinen suuntautuminen, 

sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu vaikuttavat kohteluun tai resursointiin. Liitto on 

laatinut ohjeet urheilijalle, valmentajalle, opettajalle ja vanhemmille siitä, kuinka toimia, mikäli 

kiusaamista tai muuta epäkunnioittavaa kohtelua esiintyy. (Tanssiurheiluliitto.) 

Suunnitelmissa ei kiinnitetä juurikaan huomiota siihen, onko liikunnan ja urheilun piirissä 

seksuaalivähemmistöjä syrjiviä rakenteita. Kuten sukupuolivähemmistöjen kokemuksia 

arvioidessaan Salibandyliitto ja Jääkiekkoliitto viittaavat Kokkosen (2012) tutkimuksen valossa myös 

seksuaalivähemmistöjen syrjintäkokemuksiin liikunnassa ja urheilussa:  

[Seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvän yhdenvertaisuuden] teema sai kyselyvastauksissa vain 

vähäistä huomiota, vaikka yhdenvertaisuuskysymyksenä se on merkittävä. Lieneekin kyse siitä, 

että enemmistön näkökulmasta haasteita on vaikea havaita. Seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen liikuntakokemuksia kartoittanut tutkimus osoittaa, että syrjintää 

esiintyy niin jääkiekossa kuin muissakin joukkuelajeissa. (Jääkiekkoliitto.) 

Seksuaalivähemmistöjen tiedostetaan kohtaavan ongelmia liikunta- ja urheiluyhteisössä, mutta ne 

tulkitaan ennemminkin yksilöiden asenteisiin liittyviksi rajoitteiksi kuin rakenteellisiksi esteiksi. 

Keskeisinä ongelmanratkaisukeinoina pidetään ilmapiirin avoimuutta ja nollatoleranssia 

kaikenlaiseen syrjintään, häirintään ja kiusaamiseen mukaan lukien loukkaavaan ja epäasialliseen 

kielenkäyttöön. Varsin laajamittaiseksi ongelmaksi tunnistetaan liikunta- ja urheiluyhteisössä 

esiintyvät harmittomiksi tarkoitetut mutta tiettyjä ryhmiä, kuten seksuaalivähemmistöjä tai naisia, 

loukkaavat vitsit tai ilmaisut: 

Yhteisössämme teemme tilaa sille, että jokainen voi vapaasti päättää ilman pakkoa tai painetta 

siitä, haluaako puhua omista henkilökohtaisista asioista, kuten seksuaalisesta 

suuntautumisestaan, vai haluaako mieluummin olla puhumatta. (Uimaliitto.) 

Jääkiekkoliiton työntekijät ja luottamushenkilöt sitoutuvat puuttumaan syrjivään kielenkäyttöön 

ja käyttäytymiseen sellaista havaitessaan. (Jääkiekkoliitto.) 

Ratsastajainliitto edustaa aineistossa selkeimmin ajattelumallia, että seksuaaliseen suuntautumiseen 

liittyvää yhdenvertaisuutta on mahdollista edistää myös aktiivisin erityistoimin:   

Mietitään yhteistyömahdollisuuksia – – seksuaalivähemmistöjen liikuntajärjestö HOT ry:n 

kanssa. (Ratsastajainliitto.) 
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Etnisyys, kansallisuus, alkuperä 

Etnisyyteen, kansallisuuteen tai alkuperään liittyvää yhdenvertaisuutta tarkastellessaan lajiliitot 

vaikuttavat epävarmoilta ensinnäkin siitä, missä määrin se toteutuu, ja toiseksi, kuinka potentiaalinen 

kohderyhmä maahanmuuttajat lajitoiminnalle ovat. Muihin ryhmiin kuin maahanmuuttajiin, 

esimerkiksi kotimaan etnisiin vähemmistöihin, teemaa ei juuri yhdistetä. Myöskään sitä, että 

maahanmuuttajat ovat itsessään hyvin heterogeeninen ryhmä eri maista, kulttuureista ja olosuhteista 

kotoisin olevia moninaisia ihmisiä, ei juurikaan aineistossa eksplikoida. Keskeisiä pohdinnan aiheita 

ovat, paljonko maahanmuuttajia tai etnisiä vähemmistöjä on toiminnassa mukana, ja miten ihmisiä 

erilaisista taustoista voitaisiin houkutella lajin pariin: 

Maahanmuuttajataustaisia ei ole kovin montaa mukana liiton toiminnassa, mutta ovet ovat auki, 

jos joku haluaa tulla mukaan. (Lentopalloliito.) 

Voidaan olettaa, että suurelle osalle maahanmuuttajista laji on varsin vieras, ja että heidän 

osallistumisensa on määrällisesti varsin vähäistä. – – Pitemmällä tähtäimellä, Suomen 

väestörakenteen monikulttuuristuessa, maahanmuuttajataustaisten henkilöiden saaminen 

mukaan jääkiekon pariin onkin lajiyhteisölle varmasti sekä haaste että mahdollisuus. 

Onnistumisiksi nostettiin lisäksi nollatoleranssi rasismiin ja sille annettu painoarvo. 

(Jääkiekkoliitto.) 

Teema yhdistetään vahvasti monikulttuurisuuteen, joka liikuntalaissa (390/2015, 2 §) on määritetty 

yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon ohella yhdeksi lain tavoitteiden toteuttamisen lähtökohdaksi. Liitot 

painottavat nollatoleranssia rasismiin – näkevät sen vahvana sitoumuksena 

yhdenvertaisuusperiaatteeseen. Aineistossa esiintyy myös pyrkimyksiä madaltaa maahanmuuttajien 

kynnystä tutustua lajiin ja tulla mukaan lajitoimintaan, esimerkiksi heille suunnattujen 

suunnistuskurssien tai muiden tutustumistilaisuuksien avulla. Jotkin lajit ovat kansainvälisempiä, ja 

siten joillekin lajiliitoille, kuten Palloliitolle ja Tanssiurheiluliitolle, kysymykset etnisyydestä, 

alkuperästä ja monikulttuurisuudesta ovat tutumpia kuin toisille:  

Systemaattinen monikulttuurisuuden edistämistyö lähti liikkeelle Palloliitossa vuonna 2006 

Opetus- ja kulttuuriministeriön osittain rahoittaman yhdenvertaisuushankkeen avulla. 

Palloliitolla on ollut tehtävään nimetty monikulttuurisuusasiantuntija vuodesta 2010 lähtien. 

Monikulttuurisuuden edistämiseen on kiinnitetty huomiota koulutuksilla. Erillisten 

teemakoulutusten lisäksi aihesisältö on integroitu erotuomareiden, seurajohtajien ja 

valmentajien koulutuksiin. Maahanmuuttajataustaisille suunnattu Seuratoiminta -opas 

julkaistiin viidellä kielellä vuonna 2013 (suomi, ruotsi, englanti, venäjä, somali). – – Palloliitto 

on kiinnittänyt huomiota rasisminvastaiseen toimintaan sekä perustoiminnassaan että erilaisilla 

kampanjoilla. Palloliitolla on käytössä indikaattorijärjestelmä, joka tilastoi koko maan 

otteluiden osalta rasismiepäilyt – – Palloliitto on tukenut ja kannustanut jalkapalloseuroja 

tekemään toimenpiteitä sosiaalisen inkluusion toteutumiseksi, maahanmuuttajataustaisten lasten 

ja nuorten saamiseksi mukaan jalkapallotoimintaan. Jalkapallotoiminnassa 

maahanmuuttajataustaiset pelaajat ja toimijat on haluttu integroida mukaan olemassa olevaan 

seuratoimintaan. Parhaimmillaan jalkapallo on toimiva kotouttamisen väline. Palloliitossa on 

reagoitu turvapaikanhakijoiden vastikään kasvaneeseen määrään ja prosessia, jolla 

ulkomaalainen pelaaja pääsee mukaan viralliseen jalkapallotoimintaan on helpotettu. Seuroja 



 

 

96 

 

on kannustettu kontaktoimaan paikallisia vastaanottokeskuksia ja   ottamaan turvapaikanhakijat 

mukaan toimintaansa. (Palloliitto.) 

Liiton toiminnassa on useita vuosia ollut mukana eri vähemmistöryhmien edustajia (romanit, 

maahanmuuttajat, jne.) sekä harrastajina, kilpailijoina että valmentajina. Liiton jäsenenä on 

myös venäjänkielisiä ja ruotsinkielisiä jäsenseuroja. Vilkas kansainvälinen kilpailutoiminta lisää 

tanssiurheilijoiden suvaitsevaisuutta muista maista olevia lajitovereita kohtaan. Tanssiurheilun 

kansainvälinen kieli englanti mahdollistaa kanssakäymisen jo peruskouluikäisten kohdalla. 

Liiton hallinnossa on ollut ja on mukana eri kulttuureista lähtöisin olevia henkilöitä. 

Rekrytoinnissa ei etnisellä ja kulttuurisella taustalla ole merkitystä, vaan valinnat tehdään 

pätevyyden ja tehtävään soveltuvuuden perusteella. (Tanssiurheiluliitto.) 

Palloliiton tavoin moni muukin lajiliitto tunnistaa mahdollisuuden hyödyntää liikuntaa ja urheilua 

kotoutumisen ja sosiaalisen inkluusion välineinä. Tämä yhteiskunnallisesti merkittävä, liikunnan ja 

urheilun hyvään kertomukseen sopiva pyrkimys liitetään suunnitelmissa etnisen yhdenvertaisuuden 

edistämiseen. Kaiken kaikkiaan maahanmuuttajien aktivointi näyttää kiinnostavan monia lajiliittoja. 

Pyritäänkö siihen sitten maahanmuuttajille kohdennetuilla vai laajemmalle kohderyhmälle 

suunnatuilla matalan kynnyksen toimenpiteillä, jää monin paikoin avoimeksi kysymykseksi. Siihen 

haetaan vastausta yhdessä maahanmuuttajien omien tai heidän kanssaan toimivien järjestöjen kanssa: 

Selvitetään mahdollisuutta yhteistyöhön eri järjestöjen mm. Monika-Naiset ry:n kanssa   

maahanmuuttajanaisten liikkumisen edistämiseksi. (Voimisteluliitto.) 

Yhteistyömahdollisuuden selvittäminen Kansainväliseltä Hiihtokoululta sekä muilta vastaavilta 

toimijoilta. (Hiihtoliitto.) 

Kun etninen yhdenvertaisuus ymmärretään lajiliittojen toimesta pitkälti maahanmuuttajiin liittyviksi 

kysymyksiksi, samaan asiakokonaisuuteen liitetään myös kielelliseen yhdenvertaisuuteen liittyvät 

kysymykset. Seuraavassa tarkastelen niitä omana teemanaan.  

 

Kieli 

Kielellisen yhdenvertaisuuden toteutumisen minimivaatimuksiksi lajiliitot tulkitsevat sen, että 

palvelua on saatavilla suomen lisäksi vähintään jossain määrin ruotsin ja englannin kielillä. 

Arvioidensa mukaan lajiliitot suoriutuvat tästä vähintäänkin kohtuullisesti. Parantamisen varaakin 

katsotaan olevan: 

Yhdenvertaisuuteen kansallisissa kielikysymyksissä (suomi/ruotsi) on kiinnitetty huomiota 

erityisesti kaksikielisillä alueilla, joissa viestintä ja koulutustarjonta tapahtuu molemmilla 

kielillä. Palloliiton keskusorganisaation toiminnassa pyritään mahdollisuuksien mukaan sekä 

suomen että ruotsinkieliseen palveluun. Julkaisu- ja materiaalituotannossa kaikki Palloliiton 

päämateriaalit tuotetaan sekä suomeksi että ruotsiksi. (Palloliitto.) 

Suomen kieltä osaamattomien huomioiminen. Suomi kansainvälistyy ja myös suomalainen 

suunnistusyhteisö saa jatkuvasti lisää jäseniä muista maista. (Suunnistusliitto.) 
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Suomen kieltä osaamattomien voi olla hankalaa päästä mukaan lentopallotoimintaan. Toisaalta 

lentopallotoiminnasta saa helposti tietoa liiton toimistosta englanninkielellä. (Lentopalloliitto.) 

Vaikka kielellinen yhdenvertaisuus ja sen toteutumiseen liittyvät puutteet tunnistettaisiin, sen 

edistämistä ei välttämättä priorisoida:  

Yleisesti ottaen Jääkiekkoliitolla ei ole tällä hetkellä resursseja muun kuin suomenkielisen 

materiaalin tuottamiseen. Nykytilanteessa kielellisen yhdenvertaisuuden edistämistä ei 

pidetäkään akuuttina tarpeena. (Jääkiekkoliitto.) 

Kielikysymysten tarkasteluihin jotkin lajiliitot nostavat myös venäjän ja somalin kielet. Myös 

viestinnän saavutettavuutta ja selkokielisyyden merkitystä painotetaan. Kielellistä yhdenvertaisuuden 

edistämistä on viety konkreettisiksi ja käytännönläheisiksi toimenpiteiksi. Aineiston valossa 

vaikuttaakin siltä, että kieli on näyttäytynyt lajiliitoille vähemmän monimutkaiselta 

yhdenvertaisuuskysymykseltä kuin monet muut teemat: 

Keskeisimmät materiaalit ovat saatavilla myös ruotsinkielisinä. SRL:n nettisivujen tiivistelmät 

ovat myös ruotsin- ja englanninkielillä. Sähköisissä palveluissa huomioidaan ruotsin- ja 

englanninkieliset. SRL julkaisee hevosten hoitamiseen ja ratsastamiseen liittyvät perustiedot 

sekä nettisivujen tiivistelmän selkokielellä. – – Kartoitetaan ruotsinkielisten koulutustoiveet ja 

tarjotaan toivotuimmat koulutukset mahdollisuuksien mukaan myös ruotsinkielisinä. 

Käännetään tarpeelliset materiaalit myös ruotsiksi. – – Kutsussa kerrotaan, millä kielellä 

tapahtuma järjestetään ja millä kielillä mahdollinen tulkkaus järjestetään. (Ratsastajainliitto.) 

Liiton toimintaa ohjaavat ja asiakaspalvelun kannalta tärkeimmät dokumentit käännetään 

englanniksi ja ruotsiksi. Käännetyt aineistot tehdään saavutettaviksi liiton verkkosivuilla. 

(Salibandyliitto.) 

Tiedotetaan päätöksistä muilla kielillä, silloin kun se nähdään kohderyhmän kannalta 

olennaiseksi. Tehdään tärkeimmistä oppaista ja ohjeista kieliversioita tai tiivistelmiä. 

Kartoitetaan seurojen tarpeet oppaiden ja ohjeiden kieliversioille seurakyselyn yhteydessä. 

(Suunnistusliitto.) 

   

Elämänkatsomus, vakaumus, mielipide 

Aineistossa lähestytään elämänkatsomusta, vakaumusta ja mielipidettä lähinnä syrjinnänvastaisesta 

näkökulmasta, ei niinkään yhdenvertaisuuskysymyksinä, joihin kohdennettaisiin edistämistoimia. 

Kun ketään ei saa syrjiä edellä mainituilla perusteilla, ei mielipide tai vakaumus myöskään oikeuta 

syrjivää käytöstä. 

Toiminnassa mukana olevien annetaan toimia ja vaikuttaa omista lähtökohdistaan käsin samalla 

ihmisen yksityisyyttä kunnioittaen. Kenenkään ei tarvitse tuoda esiin omia ominaisuuksiaan, jos 

henkilö ei itse sitä halua. Syrjintä ei ole mielipidekysymys: kukaan ei voi perustella syrjivää 

käytöstään omalla vakaumuksellaan tai mielipiteellään. (Ampumaurheiluliitto.)  
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Teeman vähäinen käsittely aineistossa viittaa siihen, että elämänkatsomuksella, vakaumuksella tai 

mielipiteellä ei oikeastaan katsota olevan merkitystä liikunnan ja urheilun kentillä kisaamiseen tai 

muuhun toimimiseen.  

 

Taloudellinen tilanne 

Urheiluyhteisön reilun pelin ihanteiden ja tavoitteiden mukaisesti ”liikuntaa ja urheilua on voitava 

harrastaa tulotasosta riippumatta” (Valo 2013). Taloudellisen yhdenvertaisuuden käsittely tuo 

lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokommunikaatiossa muita teemoja eksplisiittisemmin esille 

oletuksen, että liikunnan ja urheilun piirissä ilmenee eriarvoisuutta: korkeat tai kasvavat kustannukset 

nähdään monissa lajeissa vaarantavan taloudellisesti heikossa asemassa olevien 

osallistumismahdollisuudet. Taloudellinen tilanne tai varallisuus on oikeastaan yksi, joskin 

merkittävä, osa laajempaa sosioekonomiseen asemaan liittyvän yhdenvertaisuuden 

asiakokonaisuutta, johon eri yhteyksissä liitetään useita muita tekijöitä, kuten ammatti, koulutustaso, 

asumismuoto tai asuinpaikka (ks. esim. Hakamäki ym. 2014). Aineiston perusteella yhteiskunnassa 

esiintyvä monimuotoinen osattomuus, köyhyys ja eriarvoisuus näyttää lajiliitoille tiivistyvän 

toimintaan osallistumisen taloudellisten edellytysten kysymyksenä.  

Yhdenvertaisuuslaki tai liikuntalaki eivät suoraan velvoita lajiliittoja kiinnittämään huomiota 

taloudelliseen yhdenvertaisuuteen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyössään. Teema onkin noussut 

liikuntapoliittiseen keskusteluun nimenomaan eettisenä arvona ja yhteiskunnallisena kysymyksenä. 

Harrastamisen tai osallistumisen kustannuksia ei tulkita syrjinnäksi vaan osallistumismahdollisuuksia 

mahdollisesti tulotason perusteella eriyttäväksi tekijäksi, johon on moraalinen velvoite puuttua. 

Huomio suunnataan ensisijaisesti kustannuksia aiheuttaviin rakenteisiin. Lähestymistapa viittaa 

hyvinvointivaltiolliseen sosiaaliseen ja solidaariseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskäsitykseen. 

Toisaalta hyvinvointiyhteiskunnalliseen liberaaliin ajattelutapaan viittaavat 

hyväntekeväisyysajatteluun pohjautuvat käytännöt, joissa tukea suunnataan ”vähävaraisten” tai 

”vähäosaisten” harrastamiseen. Realiteettina tunnistetaan se, että toiset lajit ovat toisia kalliimpia: 

Taitoluistelu koettiin kalliiksi harrastukseksi, ja hinnan ajateltiin vaikuttavan   

harrastamismahdollisuuksiin. Kustannuksissa on kuitenkin eroja harjoittelumuodosta riippuen. 

(Taitoluisteluliitto.) 

Kehitystyössä on painotettu harrastamisen hinnan säilymistä mahdollisimman matalana. 

Tutkimustieto osoittaa, että voimistelu on suomalaisessa liikuntakentässä yksi 

saavutettavimmista liikuntamuodoista. (Drop-out vai throw-out? Tutkimus   lasten ja nuorten 

liikuntaharrastusten kustannuksista. [Puronaho 2014]) Voimistelu on   taloudellisesti yksi 

yhdenvertaisimmista lajeista tavoitella kansainvälistä huippua. (Voimisteluliitto.) 
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Voimisteluliiton tapaan liitot viittaavat usein Puronahon (2014) laajaan selvitykseen lasten ja nuorten 

liikuntaharrastusten kustannuksista. Kustannuskysymystä pidetäänkin tärkeänä erityisesti lasten ja 

nuorten liikunnassa. Se otetaan jossain määrin huomioon myös muiden kohderyhmien kohdalla ja 

liikuntatoiminnan lisäksi muissa toiminnoissa, kuten koulutuksissa, valmennuksessa, tapahtumissa ja 

seurojen palvelussa: 

 – – järjestetään kilpailutoimintaa eri kohderyhmille: eri ikäisille, eri sukupuolta oleville, 

soveltavaa toimintaa sekä harrastetoimintaa ja edullisia vaihtoehtoja – – huomioidaan 

koulutuksen hinta ja pyritään edullisuuteen – – huomioidaan tapahtumien hinta ja paikka   

yhdenvertaisuusnäkökulmasta. (Palloliitto.) 

Valmennuksien ja kilpailumatkojen kustannukset ovat suuret varsinkin pohjoisen seuroilla. Liitto 

on useassa tapauksessa jättänyt perimättä kilpailujen peruuntumismaksun etenkin syrjäseutujen 

seuroilta. (Tanssiurheiluliitto.) 

Lajiliittojen kehittelemät konkreettiset ratkaisut liikuntatoimintaan osallistumisen taloudellisen 

yhdenvertaisuuden edistämiseksi jakautuvat selvästi kahteen lähestymistapaan. Ensinnäkin ratkaisuja 

haetaan kustannuksista itsestään: siitä, miten niitä voidaan hallita ja niiden kasvua hillitä. Valtaosa 

kustannuksista syntyy seuroissa, joten lajiliittojen keinot vaikuttaa niihin ovat rajallisia, joskaan eivät 

olemattomia. Toimenpiteinä liitot esittävät muun muassa kehittävänsä uudenlaisia toimintamalleja 

omaan käyttöönsä tai seuroilleen, hillitsevänsä varustekuluja, kehittävänsä kilpailujärjestelmiensä 

kustannustehokkuutta tai ohjaavansa jäsenseurojaan suosituksin:    

Matalan kynnyksen osallistumisen tapahtumia (Koko Suomi luistelee ym.). (Taitoluisteluliitto.) 

Kustannuksiin vaikuttavat myös varusteet. Varsinkin kasvavien nuorten osalta se vaikeuttaa   

harrastamista. Liitto onkin tehnyt erityisesti lapsille ja nuorille kohdistuvia sääntömuutoksia 

asustesääntöihin niin, että asusteita ei tarvitsisi ostaa vuosittain, vaan ne ovat osin 

muokattavissa jolloin käyttöikä pitenee. (Ampumaurheiluliitto.) 

Jatketaan lasten sarjojen organisointia harppimallin mukaisesti, tarvittaessa aluerajat ylittäen. 

Arvioidaan harppimallin toimivuutta ja vaikutusta kustannuksiin. Arvioidaan kilpailu- ja 

harrastesarjojen sarjajärjestelmiin tehdyt muutokset ja niiden vaikutukset kustannuksiin kauden 

2016–2017 päätteeksi. Arvion perusteella tehdään tarvittavia muutoksia tulevien kausien 

sarjajärjestelmiin. – – Arvioidaan lasten ja nuorten toiminnan suosituksia kustannusten 

näkökulmasta ja tarvittaessa viestitään seuroille harjoitusten, turnausten, pelien, kauden keston 

ja muun toiminnan merkityksestä kustannusten hallitsemisessa. (Jääkiekkoliitto.) 

Tehdään päätökset kilpailujärjestelmään ja muuhun toimintaan peilaten myös taloudellisiin 

vaikutuksiin. (Uimaliitto.) 

Toisenlainen lähestymistapa taloudellisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi perustuu 

hyväntekeväisyysajatteluun: taloudellisesti vaikeassa asemassa olevien harrastamista tuetaan 

erityistoimin. Tuen jakaminen edellyttää, että liitolla on mahdollisuus kanavoida sitä esimerkiksi 

säätiöistä tai rahastoista:   
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Jääkiekkoliitto myöntää vuosittain järjestettävien hakukierrosten yhteydessä tukea 

taloudellisesti vaikeassa asemassa olevien perheiden lasten harrastamisen kustannuksiin. – – 

Kriteerinä tuen myöntämiselle on perheen tarve taloudelliselle tuelle sekä hakijan oma 

motivaatio jääkiekon harrastamiseen. Lisäksi seuran tulee osoittaa omat toimensa vähävaraisten 

tukemiseksi, harrastajamäärän lisäämiseksi, harrastamisen kustannusten hallitsemiseksi sekä 

valmentajiensa kouluttamiseksi. Tukia myönnetään kiekkokouluikäisistä aina B-juniori-ikäisille 

harrastajille. Koska harrastuksen kustannukset nousevat vanhemmissa ikäluokissa, itse 

tukisummat on porrastettu ikäluokittain 200 eurosta (F-juniorit) 1400 euroon (B-juniorit). 

Leijona-kiekkokouluihin seurat voivat hakea liiton tukea vapaapaikkojen kustantamiseen 

yhteisvoimin. Lahjoitusten ja aikaisempien vuosien MM-voittovarojen avulla Jääkiekkoliitto 

pystyy vuodesta 2016 alkaen jakamaan tukea vuosittain 1,1 miljoonaa euroa. Vuosina  

2011–2015 tukea jaettiin noin 740 000 euroa yhteensä 1879 juniorille. Lisäksi Jääkiekkoliitto 

tukee Pelaajayhdistystä Olympia- ja A-maajoukkuerahastosta F–C-junioreille osoitettavan tuen 

hakuprosessissa. (Jääkiekkoliitto.) 

Lentopallon harrastaminen on edullista muihin urheilulajeihin verrattuna ja myös vähävaraisten 

on mahdollista sitä harrastaa. Lisäksi liitossa on tuettu vähävaraisten harrastamista. 

(Lentopalloliitto.) 

SRL:lla on käynnissä myös muita toimenpiteitä ja hankkeita, jotka tukevat yhdenvertaisuustyötä. 

– – esimerkiksi vähävaraisten tukemiseen keskittyvä Hyväntekeväisyyshanke. (Ratsastajainliitto.) 

On vaikea nähdä, että hyväntekeväisyystyöllä kyettäisiin vaikuttamaan rakenteisiin, jotka 

kustannuksia synnyttävät ja kasvattavat. Ilman merkittäviä taloudellisia resursseja avustuskäytännöt 

eivät myöskään vakiinnu. Edellä Jääkiekkoliiton sitaatissaan kuvailema tukijärjestelmänsä lieneekin 

suomalaisen liikunnan ja urheilun kentässä poikkeuksellisen laaja. Erikseen määriteltäviin tarpeisiin 

ja tarkoituksiin myönnettävät tukieurot tuskin korjaavat järjestelmää, mutta yksittäiselle harrastajalle, 

perheelle tai seuralle niillä voi olla suuri merkitys. Yhdenvertaisuuden edistämisessä 

hyväntekeväisyystyö voikin täydentää systemaattista ja pitkäjänteistä kustannuksiin vaikuttavaa 

työtä, mutta sen korvaajaksi siitä ei ole. Suunnitelmissa nämä kaksi lähestymistapaa esiintyvätkin 

usein rinnakkain. Taloudellista yhdenvertaisuutta pyritään edistämään myös joillakin vähemmän 

konkreettisilla toimenpiteillä kuten seuraavilla: 

Tavoite: Yleisurheiluharrastuksen mahdollistaminen varallisuudesta riippumatta. Vastaava 

toimenpide: Julkaistaan artikkeleita (yleisurheilu.fi) olemassa olevista hyvistä käytännöistä. 

(Urheiluliitto.) 

[Tavoite]: Vähävaraisten harrastustoiminnan edistäminen. [Toimenpiteet]: 

Yhteistyömahdollisuuden selvittäminen Kansainväliseltä Hiihtokoululta sekä muilta vastaavilta 

toimijoilta. Säännöllistä viestintää liiton viestintäkanavissa lajien edullisista   

harrastusmahdollisuuksista. (Hiihtoliitto.) 

Kaiken kaikkiaan taloudellisen yhdenvertaisuuden teema nostetaan merkittäväksi sisällöksi 

lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyössä. Yksittäisistä teemoista sen toteutumiseen liittyvä 

huoli on suurin: lajiliitot vaikuttavat yksimielisiltä, että liikunnan ja urheilun taloudellista 

saavutettavuutta on vaalittava. Tähän tarkoitukseen liitot esittävät suunnitelmissaan konkreettisia 
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toimintamalleja. Yksinään tai yhteistyössä liitot voivat kuitenkin vaikuttaa liikunnan ja urheilun 

kustannuksiin liittyviin kysymyksiin vain osittain ja omalta osaltaan. Kokonaisvaltaisesti eri lajien ja 

harrastusmuotojen kustannuksiin voidaan vaikuttaa ainoastaan laajemmalla liikunta- ja 

urheilujärjestelmän toimijajoukolla: Liikuntatoiminta tapahtuu ja kustannukset syntyvät pääosin 

seuroissa. Neljäs sektori eli kotitaloudet maksavat toiminnasta, sen määrästä ja laadusta, ja 

vaikuttavat kulutusvalinnoillaan kustannusten syntymiseen. Kunnat kompensoivat julkisella tuella 

seuroissa syntyviä kustannuksia enemmän tai vähemmän. Valtion liikuntahallinto voi määrittää 

kustannuskysymyksen liikuntapolitiikan painopisteeksi ja vaikuttaa siihen tulosohjauksen ja 

informaatio-ohjauksen keinoin. Sponsoreiden taas olisi mahdollista tukea edullista matalan 

kynnyksen toimintaa.    

 

Toimintakyky (terveys, vammaisuus) 

Toimintakykyyn liittyvän yhdenvertaisuuden teemaa käsitellään suunnitelmissa paljon. 

Lähtökohtana on oletus, että vammaisuudesta tai terveydentilasta johtuvan fyysisen rajoitteen ei tulisi 

olla eriarvoisuutta tai epätasa-arvoa aiheuttava tekijä. Teema konkretisoituu pitkälti fyysisen 

ympäristön ja monin paikoin myös viestinnän esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvinä 

kysymyksinä sekä soveltavaan tai erityisryhmien liikuntaan ja urheiluun. Fyysisen ympäristön 

esteettömyyden edistämisessä lajiliitot pitävät olosuhdetyötään avainasemassa. Esteettömyyteen ja 

saavutettavuuteen liittyy myös sosiaalinen aspekti, joka yhdenvertaisuuskysymyksenä on 

toimintakykyä laajempi: 

Terveyteen ja toimintakykyyn liittyvät asiat huomioidaan liiton tapahtumajärjestelyissä, jolloin 

osallistujia pyydetään ilmoittamaan erityisruokavaliot tai muut yksilölliset tarpeet. Tapahtuman 

toteuttamispaikan fyysinen ja sosiaalinen esteettömyys on keskeinen osa liiton 

tapahtumajärjestelyjä. Kaikki uudet ampumaurheilukeskukset ovat esteettömiä ja liitto suosittaa 

nykyisten ratojen ja keskusten saneeraamista esteettömiksi. Ampumaurheilussa 

vammaisurheilutoiminta on integroitu kiinteäksi osaksi liiton toimintaa. Liitto toimii kiinteässä 

yhteistyössä VAU:n ja Paralympiakomitean kanssa. Ampumaurheiluliitossa on toimintaa myös 

näkövammaisille. (Ampumaurheiluliitto.) 

Nostetaan esiin näkökulmaa ”esteettömyys on kaikkien etu”: sosiaalisesti esteettömässä tilassa 

jokainen voi olla vapaasti oma itsensä ja fyysisesti esteetön tila mahdollistaa helpon liikkumisen 

ja toimimisen. (Ratsastajainliitto.) 

Seuraavien sitaattien tavoin monet lajiliitot kertovat suunnitelmissaan järjestävänsä 

vammaisurheilua- ja liikuntaa itse, usein yhteistyössä Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry:n 

ja muiden järjestöjen kanssa. Monissa tapauksissa soveltava liikunta näyttää integroituneen osaksi 

liiton perustoimintaa:  
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Kehitetään Soveltaen taitavaksi koulutus yhteistyössä VAU:n, Cheerleading- ja   

Tanssiurheiluliiton kanssa. (Voimisteluliitto.) 

Soveltavan jalkapallon ryhmien määrä on kasvanut viime vuosina Suomessa tasaisesti. 

Jalkapallo on harrastajamäärällisesti yksi Suomen suurimmista vammaisliikuntalajeista. 

Palloliiton tavoitteena on ollut lisätä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden (ns. erityisryhmiin 

kuuluvien) lasten, nuorten ja   aikuisten mahdollisuuksia osallistua urheiluseuratoimintaan 

jalkapallon parissa. Tavoitteena on integroida pelaaja lähtökohdista riippumatta olemassa 

oleviin joukkueisiin tai perustaa seuroihin uusia ryhmiä erityistä tukea tarvitseville. – – 

Palloliitto   järjestää soveltavan jalkapallon kilpailutoimintaa, erityisryhmien SM-sarjaa. – – 

Lisäksi viimeisten 15 vuoden aikana Palloliitto on tukenut seuroja ottamaan 

erityisryhmätoiminnan mukaan   osaksi seurojen turnaustapahtumia. Kansallisessa soveltavassa 

jalkapallotoiminnassa pelaajia ei ole jaettu vammaryhmittäin, vaan toiminta on avointa kaikille. 

Toiminnassa on tällä hetkellä mukana esimerkiksi eri-ikäisiä kehitysvammaisia, eri tavoin 

liikuntavammaisia, näkö- ja kuulovammaisia, oppimishäiriöisiä ja pitkäaikaissairaita 

harrastajia. Tämän lisäksi harrastus- ja kilpailutoimintaa järjestetään sähköpyörätuolilla   

liikkuville. Palloliitto tekee yhteistyötä mm. Special Olympics Finlandin kanssa 

kehitysvammaisten kansainvälisen pelaajapolun saavuttamiseksi. (Palloliitto.) 

Tanssiurheiluseurat eri puolilla Suomea toimivat yhteistyössä paikallisten invalidijärjestöjen 

kanssa mahdollistaen täten tanssiliikunnan eri lajien harrastamisen myös vammaisille. Liiton 

yhtenä jäsenjärjestönä Suomen Pyörätuolitanssiliitto tekee yhteistyötä pyörätuolitanssin 

valmentajakoulutuksessa ja kilpailutoiminnassa. (Tanssiurheiluliitto.) 

Silloinkin kun vammaisurheilu- ja liikunta ei ole juurtunut liiton perustoimintaan, eri lajeissa siitä on 

erilaisia sovelluksia. Tällöin toiminnan järjestäminen on VAU:n tai jonkin muun järjestön vastuulla 

ja lajiliitto tukee toimintaa:   

Vammaisille on lentopallotoimintaa, mutta pääosin jonkun muun kuin Lentopalloliiton   

järjestämänä. VAU hoitaa pääasiassa istumalentopalloa ja muun muassa kehitysvammaisille ja 

kuuroille on omaa lentopallotoimintaa. (Lentopalloliitto.) 

Erityisryhmien jääkiekkoon kuuluvat Suomen Proteesilätkä ry:n toteuttama amputoitujen 

maajoukkuetoiminta sekä Suomen Kuurojen Urheiluliiton toteuttama kuulovammaisten 

maajoukkuetoiminta. Maajoukkuetoimintansa ulkopuolella sekä kuulovammaiset että 

amputoidut ovat integroituneet Jääkiekkoliiton yleiseen sarjatoimintaan. Liikuntavammaisille 

pelaajille soveltuva pelimuoto on paralympialajeihin kuuluva kelkkajääkiekko, jossa toimintaa 

järjestää Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry sekä muutama jääkiekkoseura. 

(Jääkiekkoliitto.) 

Edellisestä sitaatista käy ilmi, että vamma tai terveydentila ei välttämättä estä normaaliin kilpailu- tai 

harrastustoimintaan osallistumista. Tällöin puhutaan esimerkiksi kuulovammaisten integroitumisesta 

lajiliittojen yleiseen sarja- tai kilpailutoimintaan. Laajoja toimenpiteitä vammaisurheilun ja  

-liikunnan eri muotojen kehittämiseksi lajiliitot eivät määrittele. Oli kyse sitten liiton omasta tai 

jonkin muun tahon järjestämästä toiminnasta, liitot vaikuttavat tyytyväisiltä olemassa oleviin 

toimintamuotoihinsa ja pitävän niitä itsessään arvokkaina yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön 

ulottuvuuksina. Joissakin suunnitelmissa toimenpiteiden tasolle nostetaan tietoisuuden levittäminen 

siitä, että rajoittunut toimintakyky ei ole este eri lajien harrastamiselle. 
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Viestinnässä toimintakykyyn liittyvää yhdenvertaisuutta huomioidaan kahdella eri tavalla. Yhtäältä 

pyritään parantamaan viestinnän saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Toisaalta pyritään tekemään 

vammaisurheilua ja -liikuntaa näkyväksi ja sillä tavalla parantamaan sen arvostusta. Ratsastajainliiton 

suunnitelmasta nostamani sitaatti kuvaa hyvin näitä molempia pyrkimyksiä.  

Lehti ja keskeisimmät materiaalit koodataan näkövammaisille soveltuvaan elektroniseen 

muotoon. – – Vammaisurheilun kilpailutuloksista viestitään tasavertaisesti muun 

tulostiedottamisen kanssa. (Ratsastajainliitto.) 

Toimintakykyyn liittyvää yhdenvertaisuutta tarkastellaan aineistossa myös työnantajanäkökulmasta, 

jolloin huomioidaan vammaisten ihmisten mahdollisuudet toimia yhdenvertaisesti työyhteisön 

jäsenenä ja heidän oikeutensa esimerkiksi kohtuullisiin mukautuksiin. 

 

Alueellinen 

Alueellisia yhdenvertaisuuskysymyksiä käsitellään suunnitelmissa jonkin verran, mutta 

keskeisimpien joukkoon ne eivät nouse. Kuitenkin liitot näyttävät pitävän tärkeänä, että pystyvät 

palvelemaan jäsenseurojaan ja harrastajia eri alueilla riittävän hyvin. Tietyt Suomen maantieteeseen 

ja väestörakenteeseen liittyvät kysymykset tekevät kuitenkin täysin yhdenvertaisen palvelun 

vaikeaksi. Ensinnäkin eri seuduilla on eri lajien toimintaa tarjolla vaihtelevasti, eikä esimerkiksi 

joukkuelajeissa ole jokaiselle ikäluokalle tai sukupuolelle omaa joukkuettaan. Toiseksi pitkät 

välimatkat erityisesti syrjäisemmillä seuduilla aiheuttavat lisäkustannuksia. Seuraavat ovat 

esimerkkejä erityistoimista, joilla edistetään alueellisen yhdenvertaisuuden toteutumista: 

Tanssiurheilua harrastetaan lähes kaikkialla Suomessa sekä pienillä että suurilla   

paikkakunnilla. Toimenpiteitä tehdään seuratoimijoiden kanssa alueellisen tasa-arvon   

saavuttamiseksi mm. tekemällä kilpailujärjestelmään houkuttavia kannustimia, jotta myös 

syrjäseutujen kilpailut saadaan järjestettyä ja jotta syrjäseuduilta tulevilla tanssijoilla olisi 

mahdollisuus osallistua kilpailuun myös lähialueella. (Tanssiurheiluliitto.) 

Salibandyliiton toimintaa linjaa myös pyrkimys alueelliseen yhdenvertaisuuteen. Suomen 

maantiede ja väestön keskittyminen tietyille alueille asettaa joitakin haasteita sarjatoiminnan 

järjestelylle. Haasteisiin on pyritty vastaamaan erityisin toimenpitein. Esimerkiksi Pohjois-

Suomen alueella on otettu käyttöön Turnausguru-ohjelma, jolla voidaan turnausmuotoisissa 

sarjoissa optimoida joukkueiden pelimatkat. Ohjelman avulla Pohjois-Suomen joukkueiden 

pelimatkat vähenevät kaudella 2015–2016 yhteensä arviolta jopa 50 000 kilometriä. 

(Salibandyliitto.) 

Pyrkimystä muodolliseen yhdenvertaisuuteen painotetaan olosuhdetyössä: eri alueiden toimijoita 

tuetaan lajin olosuhteiden kehittämisessä samoilla menetelmillä. Viestinnässä taas voidaan kiinnittää 

huomiota paitsi eri alueiden tapahtumien ja harrastajien myös muin tavoin monimuotoisen toiminnan 

näkyvyyteen. Seuraava ote Voimisteluliiton suunnitelmasta kuvailee niin olosuhdetyötä kuin 

viestintää:  
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Voimistelun olosuhdetyö alkaa laajemmin. Liittoon tulee työntekijä, joka vastaa olosuhdetyöstä. 

Ympäri Suomen rakennetaan olosuhdeverkostoja. – – Aihe-, kuva- ja   sanavalintoihin 

kiinnitetään tehostetusti erityistä huomiota / erilaiset harrastajat, eri alueilta Suomesta, 

erityisryhmien voimistelijat. (Voimisteluliitto.) 

Joukkuelajeissa lajiliitoilla on käytössään erilaisia joustavia edustuskäytäntöjä erityisesti 

junioritoiminnassa. Ajatuksena on mahdollistaa lajin mielekäs harrastaminen erilaisista lähtökohdista 

riippumatta. Tämä voi tarkoittaa muun muassa yli-ikäisenä pelaamista nuorempien sarjoissa 

esimerkiksi sillä perusteella, että lähialueella ei ole oman ikäluokan joukkuetta:   

Joustoluvat (mm. kaksoisedustus, yli-ikäisyys) käytössä joka puolella maata. Mahdollisestaan 

lapsen osallistuminen nuoremman ikäluokan toiminaan mm. terveydellisin, kehityksellisin tai 

maantieteellisin perustein. Joustavat käytännöt tyttöjen ja poikien yhdessä pelaamiselle. 

(Palloliitto.)  

Niin toiminta- kuin organisaationäkökulmasta lajiliitot näyttävät pitävän yhtenä yhdenvertaisuus- ja 

tasa-arvotyönsä ulottuvuutena sitä, että niiden toiminta todella on valtakunnallista eikä ainoastaan 

Ruuhka-Suomeen keskittyvää: 

Järjestetään koulutusta eri puolilla maata. Mahdollistetaan koulutuksiin etäosallistuminen / 

kehitetään verkkokoulutuksia. (Palloliitto.) 

Rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota siihen, että luottamustehtävissä on riittävästi hajaumaa ja 

koko jäsenistön ääni tulee näin kuuluviin: eri-ikäiset, sukupuolten moninaisuus, eri puolilta 

Suomea. (Ratsastajainliitto.) 

 

Kyvyt ja lahjakkuus 

Kykyihin ja lahjakkuuteen liittyvän yhdenvertaisuuden teema ei lajiliittojen kommunikaatiossa 

viittaa taitotasoltaan ja tavoitteiltaan erilaisten liikkujien ja urheilijoiden kohteluun samalla tavalla. 

Päinvastoin ihanteena on tarjota laajasti erilaista toimintaa, jotta jokaisen olisi mahdollista löytää 

itselleen mielekäs liikkumis-, harrastus- tai kilpailumuoto. Liikunta- ja urheilukulttuurille ominainen 

kisailu, siihen osallistuminen ja voiton tai menestyksen tavoittelu katsotaan siis itsessään 

arvokkaaksi, oli kyse sitten itsensä kehittämisestä, itsensä tai kilpakumppaninsa voittamisesta tai 

mestaruuksien tavoittelusta. Ne lajiliitot, jotka ovat antaneet kyvyille ja lahjakkuudelle merkityksen 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksenä, ovat lähteneet liikkeelle siitä, että Reilun pelin henkeen 

kuuluu varmistaa, ”että kaikilla on oikeus ja mahdollisuus valmennukseen ja ohjaukseen 

taitotasostaan ja tavoitteistaan riippumatta” (Valo 2013). Seuraavat sitaatit kuvaavat sitä, että 

erilaisten osallistujien erilainen kohtelu on lajiliitoissa vakiintunut perustoiminnaksi – ja voidaan 

siten nähdä luonteeltaan ennemminkin samanlaiseksi kohteluksi kuin erityiskohteluksi:  

Vaihtoehtoja on niin lapsille, nuorille, aikuisille kuin ikääntyneillekin. Kaikissa kilpailuissa on 

tarjolla luokkia eri osaamisvaiheissa oleville. (Ratsastajainliitto.) 
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Jääkiekossa, kuten muissakin joukkuepeleissä, kilpaileminen on luonteenomaista. 

Yhdenvertaisuuden näkökulmasta erityisesti nuoremmissa ikäluokissa on kuitenkin ensiarvoista 

se, että toimintaa ei toteuteta kilpailun ehdoilla. – – Tärkeintä on tarjota lapselle mahdollisuus 

harrastaa omalla lähialueellaan turvallisessa sosiaalisessa ympäristössä, taitotasostaan 

riippumatta. D-junioreihin asti sarjat järjestetäänkin mahdollisimman paikallisesti ja 

tasojaottelulla pyritään siihen, että pelaaminen on kaikille mielekästä. (Jääkiekkoliitto.) 

Ampumaurheilun valmennusryhmäjärjestelmä mahdollistaa laaja-alaisen ja monipuolisen 

harjoittelun. Lahjakkaalla harrastajalla on mahdollisuus edetä nopeammin kuin vähemmän 

lahjakkaalla harrastajalla. Tämä takaa kaikille harrastajille onnistumisen elämyksiä 

harrastuksensa eri vaiheissa. (Ampumaurheiluliitto.) 

Kykyjen ja lahjakkuuden varsin laaja tarkastelu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksenä viittaa 

siihen, että lajiliitot ovat omaksuneet ydintoiminnakseen ja -tavoitteikseen paljon muutakin kuin 

huippu-urheilun ja maajoukkuetoiminnan järjestämisen sekä kansainvälisissä kilpailuissa 

menestymisen. Lainsäädäntö ei velvoita edistämään kyvyiltään ja lahjakkuudeltaan erilaisten 

ihmisten yhdenvertaisuutta. Pikemminkin liikuntapolitiikka ja lajiliittojen oma eettinen arviointi 

ohjaa siihen. Nykypäivän lajiliiton tehtäväkenttään kuuluu kilpaurheilun lisäksi luonnostaan myös 

vähemmän ja ei-kilpailullisen liikunnan edistäminen. Kykyjen ja lahjakkuuden teema ei 

suunnitelmissa dokumentoitujen toimenpiteiden tasolla esittäydykään kovin vahvana, vaan sen 

katsotaan vakiintuneen lajiliiton varsinaiseen toimintaan ja sen kehittämiseen: 

Pyritään laajentamaan voimistelun kuvaa, niin että mukaan voi tulla erinäköiset ja  

-kokoiset henkilöt omien tavoitteidensa mukaisesti. (Voimisteluliitto.) 

Kaikenikäisille ja kaikenlaisiin pelimuotoihin sopiva Pistemestari-konsepti taas mahdollistaa 

eritasoisten pelaajien pelaamisen mielekkäästi, tasoeroja tasaten, yhdessä – – Sarjatasosta 

riippumatta Salibandyliitto palvelee yhdenvertaisesti kaikkia joukkueita. Käytännössä tämä 

tarkoittaa esimerkiksi sitä, että liitto tilastoi kaikki sarjat, ja ajantasaiset ottelutulokset, 

sarjataulukot sekä pistepörssit ovat julkisesti nähtävillä Salibandyliiton verkkopohjaisessa 

tulospalvelussa. (Salibandyliitto.) 

Pelaajapolku vie motivoituneimmat ja lahjakkaimmat harrastajat aina kansainväliselle huipulle 

asti. Toisaalta iän karttuessa moni vähemmän motivoitunut ja/tai taitotasoltaan heikompi 

harrastaja jää mielekkään toiminnan ulkopuolelle, mitä Jääkiekkoliitto pitää huolestuttavana 

asiana niin yhdenvertaisuuden toteutumisen kuin lajin elinvoimankin kannalta. – – 

Jääkiekkoliitto vahvistaa harrastekiekon toimintamalleja ja pyrkii luomaan edellytyksiä 

jääkiekon harrastamiseen mielekkäällä ja virkistävällä tavalla sukupuoleen katsomatta ja koko 

elämänkaaren ajaksi. – – Harrastesarjoissa pelataan harrastekiekkosäännöillä, jotka muun 

muassa kieltävät taklaamisen ja siten poistavat pelistä liiallisen rajuuden. Harrastesarjojen ja 

harrastekiekon pelipassit ovat edullisempia kuin kilpapelaamisen osallistuvien pelipassit. 

(Jääkiekkoliitto.) 
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Osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet 

Lajiliitot ovat asettaneet yhdeksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelunsa tavoitteeksi 

osallisuuden lisäämisen. Osallisuus ei kuitenkaan ole yksiselitteinen käsite13. Tässä tutkimuksessa en 

ole lähestynyt käsitettä teoreettisesti, vaan sen toistuminen aineistossa viitoitti tulkitsemaan, mitä 

osallisuus lajiliitoille käytännössä merkitsee. Teema ei ole täysin rinnasteinen muihin aineistossa 

ilmeneviin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoteemoihin, jotka yhdistyvät vahvasti jollakin tavalla 

määriteltyihin ihmisryhmiin. Tähän nostamani osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet -teema taas 

kulkee aineistossa useimmiten käsi kädessä muiden teemojen kanssa, jolloin määritellään myös se, 

keiden osallisuutta missäkin kontekstissa pyritään edistämään. Teema jakautuu selvästi 

suunnitelmien toiminta-, organisaatio- ja työnantajanäkökulmien välillä. Jokaisesta näkökulmasta 

osallisuutta tarkastellaan hivenen eri tavalla. Sillä on myös yhtymäkohtansa liikuntalain (390/2015, 

2 §) tavoitteiden lähtökohdaksi määritettyyn yhteisöllisyyteen. 

Toimintanäkökulmasta tarkasteltuna osallisuuden lisäämiselle hahmottuu aineistossa kahdenlaisia 

merkityksiä. Ensinnäkin sillä viitataan siihen, että lajitoiminnassa halutaan lisätä tarjontaa erilaisista 

osallistumismahdollisuuksista ja houkutella mukaan yhä uusia ihmisiä, ei ainoastaan liikkujiksi tai 

urheilijoiksi vaan myös muihin rooleihin. Toiseksi suunnitelmissa esiintyy ajattelua, että liikunnan ja 

urheilun kansalaistoimintaan osallistuminen edistää laajemmin erilaisten ihmisten osallisuutta 

yhteiskuntaan. Osallisuutta konkretisoidaan puhumalla muun muassa sosiaalisesti inkluusiosta tai 

kotoutumisesta:     

Nostetaan esille erilaisia mahdollisuuksista toimia ratsastuksen parissa. Kartoitetaan samalla, 

millaisia esteitä toimintaan mukaan tulemisessa voi olla ja toimitaan näiden esteiden 

poistamiseksi. SRL:n toimintaan mukaan tuleville on tarjolla kohdennettua tietoa eri rooleissa 

toimimiseen (mm. seura- ja aluetoimijat, lajikomiteoiden jäsenet). (Ratsastajainliitto.) 

Monipuolinen osallistumismahdollisuuksien lisääminen: Aktivoidaan uusia seuroja mukaan 

matalan kynnyksen Easy Hockey -toimintaan, jota kehitetään yhdessä seurojen kanssa 

ensimmäisen kauden kokemusten pohjalta. Kannustetaan seuroja nostamaan aktiivisesti esiin 

myös muita mahdollisuuksia osallistua ja harrastaa osana seuratoimintaa. Toteutetaan 

valtakunnallinen Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke erilaisissa haasteellisissa 

elämäntilanteissa olevien nuorten osallistumisen edistämiseksi jääkiekkoseuroissa. 
(Jääkiekkoliitto.) 

Palloliitto on tukenut ja kannustanut jalkapalloseuroja tekemään toimenpiteitä sosiaalisen 

inkluusion toteutumiseksi, maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten   saamiseksi mukaan 

jalkapallotoimintaan. – – Parhaimmillaan jalkapallo on toimiva kotouttamisen väline. 

(Palloliitto.) 

                                                 
13 Vrt. Kielitoimiston sanakirja (2017, ”osallisuus”): osallisena oleminen, osuus. – – Erik. ihmisten mahdollisuudesta 

osallistua elinympäristönsä kehittämiseen, yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ym. Lasten ja nuorten osallisuus. 

Kansalaisten osallisuutta edistävät rakenteet. 
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Organisaationäkökulmasta osallisuudelle annetaan merkitys vaikuttamismahdollisuuksina 

luottamuselimissä ja verkostoissa. Erityisesti lajiliitot näyttävät pyrkivän moninaisuuden lisäämiseen 

organisaatioidensa eri tasoilla. Kiintiöitä tai muita moninaisuutta suoraan edistäviä käytäntöjä ei 

kuitenkaan toimenpiteiden tasolla juuri määritellä. Esimerkiksi seuraavilla toimenpiteillä pyritään 

lisäämään tietoisuutta vaikuttamismahdollisuuksista aiempaa laajemman ja moninaisemman 

kohderyhmän piirissä: 

Naiset mukaan päätöksentekoon. Luottamusjohdon (hallitus ja toimikunnat) moninaisuutta 

pyritään edistämään. Luottamushenkilövalinnoissa kiinnitetään   huomiota sukupuolten väliseen 

tasa-arvoon ja maantieteelliseen yhdenvertaisuuteen. Naisia pyritään aktivoida enemmän, jotta 

saadaan lisää ehdokkaita ja sitä kautta luottamushenkilöitä. Asiasta kerrotaan hyvän viestinnän 

kautta. (Purjehdus ja veneily.) 

Alueellisia vaikuttajaverkostoja perustettaessa niihin pyritään aktiivisesti löytämään eri-ikäisiä, 

eri sukupuolten ja erityisryhmien edustajia. Yhdenvertaisuuden ja yhteiskuntavastuuasioiden 

nostaminen esille alueiden verkostotapaamisissa. (Salibandyliitto.) 

Toteutetaan sääntömuutos liittohallituksen jäsenehdokasasetteluun: ei tarvitse olla uimaseuran 

jäsen, halutaan osaamista myös ulkopuolelta. (Uimaliitto.) 

Työnantajanäkökulmasta osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet on nostettu työyhteisöjen 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmissa keskeiseksi teemaksi. Keinoina osallisuuden 

lisäämiseksi ja samalla muun muassa päätösten läpinäkyvyyden lisäämiseksi työyhteisössä lajiliitot 

näkevät muun muassa sisäisen viestinnän käytännöt, yhteiset kokoontumiset ja henkilöstöhallinnon 

avoimet ja selkeät määrittelyt:   

Osallisuus ja sisäinen viestintä: Henkilöstölle suoritetaan työtyytyväisyyskysely joka syksy. 

Kyselyn tulokset esitellään henkilöstölle ja ne käsitellään tarkemmin toimialoittain sekä 

johtoryhmässä. Lisäksi ne esitellään hallitukselle. Liitossa käydään helmi-maaliskuiden aikana 

kehityskeskustelut. – – Liiton sisäisestä viestinnästä vastaa viestintäjohtaja yhteistyössä 

johtoryhmän ja viestinnän alihankkijoiden kanssa. Henkilöstö, seurat, urheilijat, liittovaltuusto, 

hallitus ja muut sidosryhmät pidetään ajan tasalla sähköposti- ja uutiskirjein, jotka täydentävät 

ja osin toistavat yleisurheilu.fi-sivuston ja uudistuvan yleisurheiluapplikaation viestejä. 

Henkilöstölle järjestetään kolmen viikon välein toimistopalaveri, jossa toimialat esittelevät 

vuorollaan toimintaansa ja lisäksi kerrotaan ajankohtaisia liittoon sekä henkilöstöön liittyviä 

asioita ja johon maakunnissa työskentelevät henkilöt osallistuvat skype-yhteyden kautta. Lisäksi 

järjestetään henkilöstöpäivät vuosittain sekä touko- että joulukuussa. (Urheiluliitto.) 

Työntekijöillä on yhdenvertainen vaikutusmahdollisuus yhteisten asioiden valmisteluun ja 

johtamisessa otetaan huomioon työpaikan henkilöstön moninaisuus, mm. erilaiset perhemuodot, 

sukupuolten moninaisuus ja toimintakyvyltään erilaiset ihmiset. 

(Tanssiurheiluliitto.) 

Työntekijöillä on mahdollisuus osallistua työyhteisön päätöksentekoon. Järjestetään 

toimistopalavereja ja tiimipalavereja säännöllisesti. MFileissä on muistiot luettavissa. 

Pelisäännöt ovat työvaiheessa. Henkilöstöpoliittiset asiakirjat luettavissa avoimesti. Tiimien 

muistiot kaikkien tietoon. Henkilöstön pelisäännöt käydään läpi tammikuussa. Uuden työntekijän 

perehdytyksessä kaikki työntekijät osallisena. Yhteistyö luottamusvaltuutetun kanssa. 

(Uimaliitto.) 
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Antidoping 

Vain harva lajiliitto nostaa suunnitelmassaan antidopingtyön yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyönsä 

sisällöksi. Nostan tämän esille kiinnostavana havaintona, sillä yleisesti ottaen doping on hyvin 

keskeinen ja laajasti keskusteltu ilmiö ja urheilun sääntö- ja oikeudenmukaisuuskysymys.  Aineisto 

ei anna suoria viitteitä siitä, miksi se on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmissa huomioitu näin 

harvoin. Mahdollisena selityksenä pidän sitä, että lajiliitot pitävät antidopingia selkeästi nimenomaan 

sääntökysymyksenä, jota ohjaillaan yksittäisten lajiliittojen ulkopuolelta:  

[Tavoite:] Puhdas urheilu tarjoaa yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kilpailutoiminnan. 

[Toimenpide:] Antidopingtyö sekä sen tukena kilpailusäännöt ja Code of Conduct (FEI). 

(Ratsastajainliitto.) 

 

5.3 Sisällöt strategioina  

Tässä luvussa tarkastelen lajiliittojen strategista lähestymistapaa yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvotyöhön. Lähden liikkeelle teoriaan pohjautuvasta jaottelusta samanlaisen kohtelun strategian ja 

positiivisen erityiskohtelun strategian välillä. Kohtelemalla kaikkia samalla tavalla pyritään 

muodollisen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumiseen. Kun taas havaitaan, että samanlainen 

kohtelu ei johda yhdenvertaiseen tai tasa-arvoiseen lopputulokseen, voidaan käyttää positiivisen 

erityiskohtelun strategiaa. Tällöin puututaan aktiivisesti vallitsevaan tilanteeseen ja pyritään 

tosiasiallisen yhdenvertaisuuden tai tasa-arvon toteutumiseen. Toimenpiteet kohdennetaan 

parantamaan jonkin tietyn eriarvoisessa tai epätasa-arvoisessa asemassa olevan ryhmän asemaa.  

Kuten tulen osoittamaan, lajiliittojen esittämät toimenpiteet ja toimintamallit eivät ole yksiselitteisesti 

jaoteltavissa muodollisen ja tosiasiallisen lähestymistavan välillä. Yhdistänkin tarkasteluun toisen 

ulottuvuuden, joka kertoo siitä, kuinka aktiivisesti lajiliitot kommunikaatiossaan suhtautuvat 

yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen. Tulkitsen tekstiaineiston koodauksen määrälliseen 

erittelyyn pohjautuvien strategiakarttojen avulla, minkälaisin strategioin ja kuinka aktiivisesti 

lajiliitot lähestyvät eri yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoteemoja. Samalla menetelmällä tarkastelen myös 

lajiliittokohtaisesti, minkälaisin strategioin ja kuinka aktiivisesti ne lähestyvät yhdenvertaisuus- ja 

tasa-arvotyön kokonaisuutta.    

Teorialähtöisen, osittain abstraktin jaottelun rinnalla olen tulkinnut ja luokitellut lajiliittojen 

strategisia lähestymistapoja myös aineistolähtöisesti. Luvun lopussa liikunkin teorian tasolta 
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lähemmäs konkretiaa esitellessäni aineistolähtöisen luokittelun strategiatyypeistä ja kuvaillessani 

niiden sisältöä.  

 

5.3.1 Strategiakarttojen analyysi 

Strategioiden tulkinnassa otin lähtökohdakseni samanlaisen kohtelun ja positiivisen erityiskohtelun 

välisen eron. Suunnitelmissaan lajiliitot kommunikoivat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstään 

vaihtelevasti ja monilla eri tasoilla. Ne kertovat olemassa olevista hyvistä käytännöistä, 

hahmottelevat kehittämiskohteita ja esittävät enemmän tai vähemmän konkreettisia toimenpiteitä tai 

toimintamalleja epäkohtien korjaamiseksi tai asiaintilojen parantamiseksi. Aineisto antaa selvästi 

ymmärtää, että lajiliitot tavoittelevat niin muodollista kuin tosiasiallista yhdenvertaisuutta ja tasa-

arvoa. Merkille pantavaa on, että liitot kommunikoivat perusteellisesti toimistaan, joilla pyritään 

kohti muodollista tasa-arvoa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö tai sen dokumentointi ei siis 

lajiliitoille merkitse ainoastaan positiivista erityiskohtelua, vaan ne katsovat, että myös muodollista 

yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa voidaan ja pitää edistää aktiivisesti. Yhtäältä ne siis tiedostavat, että 

kaikkia ihmisiä ei kohdella samoilla periaatteilla, vaikka näennäisesti näin tapahtuisikin. Toisaalta ne 

tiedostavat, että joidenkin asiaintilojen kehittämisessä tarvitaan positiivista erityiskohtelua. Monet 

toimet ovat selkeästi luokiteltavissa jompaankumpaan strategiaan. Seuraavista sitaateista 

ensimmäinen viittaa samanlaiseen kohteluun, kun taas jälkimmäinen positiiviseen erityiskohteluun: 

Liitto palkitsee naiset ja miehet menestyksen mukaan saman suuruisilla harjoitusstipendeillä. 

(Ampumaurheiluliitto). 

Valmennuksien ja kilpailumatkojen kustannukset ovat suuret varsinkin pohjoisen seuroilla. Liitto 

on useassa tapauksessa jättänyt perimättä kilpailujen peruuntumismaksun etenkin syrjäseutujen 

seuroilta. (Tanssiurheiluliitto.) 

Usein liitot kuitenkin vaikuttavat varovan kommunikoimista vahvasti positiiviseen erityiskohteluun 

viittaavaan sävyyn. Esimerkiksi seuraavissa otteissa jää tulkinnanvaraiseksi, onko kyseessä 

johdonmukainen organisaatiossa hyväksytty käytäntö vai ainoastaan positiivisen erityiskohtelun 

mahdollisuuden huomioon ottaminen: 

Tasavertaisten hakijoiden ollessa kyseessä, tulisi miesvaltaisiin töihin pyrkiä valitsemaan myös 

naisia ja naisvaltaisiin töihin myös miehiä. (Urheiluliitto.)   

Rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota siihen, että luottamustehtävissä on riittävästi hajaumaa ja 

koko jäsenistön ääni tulee näin kuuluviin: eri-ikäiset, sukupuolten moninaisuus, eri puolilta 

Suomea. (Ratsastajainliitto.) 

Olen koodannut aineistoa siten, että positiivisen erityiskohtelun strategian kategoriaan olen 

sisällyttänyt kaikki viittaukset siihen, että erityiskohtelu voi tietyissä tapauksissa olla perusteltu ja 
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organisaation hyväksymä toimintamalli. Katsonkin tämän viittaavan ennemminkin organisaatioiden 

tapaan lähestyä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä strategisesti kuin siihen, että erityiskohtelu 

välttämättä suoraan heijastuisi käytäntöihin. Vastaavasti olen koodannut omaan kategoriaansa 

tekstikohdat, jotka viittaavat samanlaiseen kohteluun ja korostavat sen merkitystä. Kuten seuraavassa 

sitaatissa, monissa tapauksissa yksi toimenpide tai tekstikohta viittaa molempiin lähestymistapoihin: 

Naisvaltaisessa lajissa voi olla tarvetta poikien ja miesten rekrytointiin. Painopiste 

kampanjoissakin tasa-arvossa: toiminta on avointa kaikille sukupuolesta riippumatta. Mietitään 

yhteistyömahdollisuuksia Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto Fimu ry:n ja/tai 

seksuaalivähemmistöjen liikuntajärjestö HOT ry:n kanssa. (Ratsastajainliitto.) 

Tällöin olen koodannut kyseiset tekstikohdat molempiin kategorioihin. Tekstiaineiston sisältöjen 

määrällisen erittelyn tulokset eivät siis ole yksiselitteisiä, mutta vertailuarvoina katson ne 

hyödylliseksi tulkinnan apuvälineeksi. Kuviossa 6 havainnollistan määrällisen erittelyn perusteella 

(ks. liite 2) lajiliittojen strategista lähestymistapaa ja suhtautumista eri teemoihin kahden 

ulottuvuuden valossa. Horisontaalinen sijoittuminen x-akselilla kuvaa sitä, missä suhteessa kunkin 

teeman käsittely painottuu samanlaisen kohtelun ja positiivisen erityiskohtelun strategian välillä. 

Vertikaalinen y-akseli taas ilmentää, kuinka usein eri teemoista kommunikoidaan yhdenvertaisuus- 

ja tasa-arvokysymyksinä. Mitä useammin, sitä aktiivisemmin tulkitsen lajiliittojen suhtautuvan 

yksittäisen teeman edistämiseen. Mitä harvemmin, sitä vahvemmin suhtautuminen teemaan 

pohjautuu yleiseen syrjinnänvastaisuuteen.  

Kartta on määrällisen erittelyn pohjalta laadittu, ei kuitenkaan tiukkaan asteikkoon sidottu, suuntaa 

antava kuvaus systemaattisesti tehdyistä laadullisista havainnoista. Olen selkeyden nimissä jättänyt 

määrälliset erittelyt mainitsematta. Esimerkiksi se, että naisten ja miesten välinen tasa-arvo saa 

aineistossa 66 kertaa merkityksen aktiivisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön sisältönä sekä 34 

kertaa samanlaisen kohtelun ja 23 kertaa positiivisen erityiskohtelun kysymyksenä, ei itsessään kerro 

mitään. Kaiken kaikkiaan samanlaisen kohtelun strategia esiintyy aineistossa useammin (n=132) kuin 

positiivisen erityiskohtelun strategia (n=75), mikä selittää teemojen painottumisen kartan vasemmalle 

puoliskolle.  
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KUVIO 6. Strategiakartta: lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön lähestymistavat 

teemoittain (ks. määrällinen erittely, liite 2.) 

Teemojen sijoittuminen kartalla kertoo, että naisten ja miesten välinen tasa-arvo, ikä ja toimintakyky 

ovat keskeisimmät sisällöt lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyössä. Kaikissa näissä teemoissa 

strategiat painottuvat jonkin verran muodollisen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen, mutta 

havaittavissa on selvästi myös pyrkimyksiä kohdentaa eri tilanteissa eri ryhmiin positiivisia 

erityistoimia tosiasiallisen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. Lajiliittojen 

ydintoimintaan kuuluu liikunnan ja urheilun organisointi naisille ja miehille, useimmiten 

sukupuolittain jaoteltuna. Samoin siihen kuuluu toiminnan järjestäminen eri ikäryhmille ja 

useimmiten myös erityisliikunnan tai soveltavan liikunnan järjestäminen. En pidäkään yllättävänä, 

että juuri nämä teemat saivat aineistossa suurimman painoarvon. Tulkitsen tämän niin, että 

ydintoimintoimintaan kuuluvia toimintoja kehitettäisiin lajiliitoissa joka tapauksessa. Nyt niitä on 

tarkasteltu ja päädytty kehittämään myös yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kurkistusikkunasta.   

Seuraavaksi useimmin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiksi mielletään osallisuus ja 

vaikuttamismahdollisuudet sekä taloudellinen yhdenvertaisuus. Taloudellinen yhdenvertaisuus on 

teemoista ainoa, jossa positiivisen erityiskohtelun strategia saa enemmän painoarvoa kuin 

samanlainen kohtelu. Kohtuullisen tasainen, mutta positiivisen erityiskohteluun painottuva jako 
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viitannee arvolähtöiseen ongelman- ja tehtävänasetteluun: kustannusten kasvu on ongelma, jolle on 

tehtävä jotakin, jotta kaikki voivat osallistua toimintaan. Vaihtoehdot ovat vaikuttaa kaikkien 

kustannuksiin yleisesti, kehittää uusia edullisempia toimintoja tai myöntää erityistukea sitä 

tarvitseville.  

Muut teemat saavat aineistossa vähemmän painoarvoa lajiliittojen aktiivisella yhdenvertaisuus- ja 

tasa-arvotyöllä ratkaistavina kysymyksinä. Tarkoittaako tämä sitä, että lajiliitot pitävät niitä 

vähemmän merkityksellisinä tai merkityksettöminä? Ei välttämättä. Tämän aineiston valossa voi 

tulkita ainoastaan, että näiden teemojen osalta lajiliitot nojaavat syrjinnän tunnistamisen ja estämisen 

strategioihin tai oletukseen siitä, että muodollisesti yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohtelu toteutuu 

käytännössä.   

 
KUVIO 7. Strategiakartta: lajiliittokohtaiset lähestymistavat yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvotyöhön. (Ks. määrällinen erittely, liite 3.) 

Olen hyödyntänyt strategiakarttamenetelmää myös analysoidessani lajiliittokohtaisia eroja 

strategisissa lähestymistavoissa ja suhtautumisessa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön. Kuvio 7 

havainnollistaa lajiliittojen sijoittumista asteikolla (ks. määrällinen erittely, liite 3). Aktiivisen 

suhtautumisen mittarina tässä on yhteenlasketut eri teemojen saamat maininnat yhdenvertaisuus- ja 
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tasa-arvokysymyksinä yhdessä suunnitelmadokumentissa. Esimerkiksi Palloliiton suunnitelmassa eri 

teemat mainittiin 51 kertaa, samanlaista kohtelua painottava strategia 13 kertaa ja positiivinen 

erityiskohtelu 10 kertaa. Tässäkin tapauksessa kartta on suuntaa antava, ei tiukkaan asteikkoon 

sidottu, kuvaus systemaattisesti tehdyistä laadullisista havainnoista.  

Tutkittavista lajiliitoista kommunikaationsa perusteella aktiivisimmalla otteella yhdenvertaisuuden ja 

tasa-arvon edistämiseen vaikuttaa suhtautuvan Palloliitto. Aktiivisimmin suhtautuvien liittojen 

joukossa se on poikkeus myös kohtuullisen vahvalla positiivisen erityiskohtelun strategiallaan. 

Seuraava Palloliiton suunnitelmassaan esittämä arvolausuma heijastaakin hyvin lähestymistapaa, 

jossa kaksi strategiaa yhdistyvät:  

Palloliiton järjestämässä toiminnassa yhdenvertaisuus on huomioitu monissa 

perustoiminnoissa. Lisäksi asiaa on edistetty erilaisin kampanjoin. Monien vastaajien   mielestä 

yhdenvertaisuus on Palloliiton toiminnassa itseisarvo. (Palloliitto.) 

Tulkitsen Palloliiton kuvaaman yhdenvertaisuuden huomioimisen perustoiminnoissa viittaavan 

samanlaisen kohtelun pyrkimyksiin ja kampanjoiden taas positiivisiin erityistoimiin. Katson 

Jääkiekkoliiton ja Voimisteluliiton asettuvan samaan ryhmään Palloliiton kanssa. Myös ne 

suhtautuvat yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen aktiivisesti ja yhdistävät molemmat 

strategiat. Kiinnostavaa on, että tämä kolmen lajiliiton aktiivinen ja strategioiltaan samankaltainen 

ryhmä edustaa kolmea eniten valtionapua saavaa lajiliittoa. Onko kyseessä sattuma, vai liittyvätkö 

yhteiset piirteet esimerkiksi liiton käytössä oleviin resursseihin toteuttaa tarvittaessa myös positiivisia 

erityistoimia? Nimeän tämän ryhmän noudattaman yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön strategisen 

lähestymistavan kokonaisvaltais-aktiiviseksi. 

Toinen omaksi ryhmäkseen erottuva joukko ovat kartan vasempaan yläkulmaan asettuvat lajiliitot: 

Ratsastajainliitto, Ampumaurheiluliitto, Tanssiurheiluliitto, Salibandyliitto, Suunnistusliitto ja 

Uimaliitto. Myös tähän ryhmään kuuluvat liitot tarkastelevat yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa 

aktiivisesti antaen sille monenlaisia merkityksiä ja sisältöjä. Ryhmään kuuluvien liittojen strategiset 

valinnat painottuvat samanlaiseen kohteluun. Niiden huomio kiinnittyy ensisijaisesti perustoimintaan 

ja sen kehittämiseen – muodollisesti entistä yhdenvertaisemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi. Ne 

kuitenkin poikkeuksetta huomioivat myös positiivisen erityiskohtelun tai vähintään sen 

mahdollisuuden vaihtoehtoisena strategiana. Tämän ryhmän strategisen lähestymistavan nimeän  

muodollis-aktiiviseksi. 

Kolmannen ryhmän muodostavat kartan vasempaan alakulmaan sijoittuvat lajiliitot. Ryhmän sisällä 

vaihtelua on lähinnä siinä, kuinka aktiivisesti ne suhtautuvat eri teemoihin yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvokysymyksinä. Yhteinen piirre ryhmän lajiliitoille on, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo saavat 
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konkreettisen merkityksensä pitkälti syrjinnänvastaisista toimista. Esimerkiksi kamppailulajien 

suunnitelmassa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö sekä Kamppailija EI kiusaa -hanke linkittyvät 

tiiviisti yhteen. Aktiivisia edistämistoimia mainitaan hyvin vähän, jos lainkaan. Toimenpiteiden 

tasolla korostuvat syrjintään puuttumisen toimintamallien kehittäminen sekä yhdenvertaisuuden ja 

tasa-arvon huomioon ottaminen viestinnässä. Vastaavat tarkentamattomat toimenpiteet eivät ole 

luokiteltavissa samanlaisen kohtelun tai positiivisen erityiskohtelun strategiatyyppeihin. Nimitän 

tämän ryhmän edustaman strategiatyypin muodollis-syrjinnänvastaiseksi.  

Taitoluisteluliitto sijoittuu havaintojoukosta ainoana kartalla alas ja oikealle. Sen kommunikaatio 

painottuu syrjinnänvastaisuuteen ja strategiavalinnat positiiviseen erityiskohteluun. Erityistoimet 

kohdentuvat nimenomaan poikien aktivointiin ja poikien toiminnan kehittämiseen. Taitoluisteluliiton 

suunnitelmassa strategioihin viittaavia tekstikohtia on kuitenkin hyvin vähän (n=3), mistä syystä sen 

sijoittumiseen asteikolla on suhtauduttava varauksellisesti. Tästä syystä en käsittele 

Taitoluisteluliittoa omana ryhmänään.  

Määrällisen erittelyn perusteella havaintojoukossa esiintyy kolmea tai varauksella neljää strategista 

lähestymistapaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön. Strategiakartta tekee näkyväksi, että 

havaintojoukossa esiintyy paitsi merkittävää keskinäistä vaihtelua myös yhteneväisiä näkemyksiä 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä. Lajiliittojen painottuminen kartan vasemmalle puoliskolle 

selittyy sillä, että tekstissä esiintyy kaiken kaikkiaan enemmän samanlaisen kuin positiivisen 

erityiskohtelun strategioita.  

Jonkinlaisena yllätyksenä pidän kuitenkin sitä, että yhdenkään lajiliiton suunnitelmassa positiivinen 

erityiskohtelu ei ole selvästi ensisijainen strateginen valinta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymysten 

ratkomiseen. Pidin nimittäin mahdollisena, että aineistossa esiintyisi projektinomaista 

lähestymistapaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön, missä tapauksessa suunnitelman fokus olisi 

yhteen tai korkeintaan muutamaan selkeästi määriteltyyn ongelmakohtaan puuttuminen positiivisen 

erityistoimin. Nelikentässä tämä olisi sijoittunut jompaankumpaan oikeanpuoleisista ruuduista. 

Kiinnostava mutta tässä tutkimuksessa auki jäävä kysymys on, voisivatko lajiliitot teoriassa edustaa 

myös tosiasiallis-syrjinnänvastaista tai tosiasiallis-aktiivista strategisen lähestymistavan tyyppiä? 

 

5.3.2 Strategioiden aineistolähtöinen luokittelu 

Aineistosta erottuu keskenään yhteneväisiä strategisia toimintamalleja, jotka eivät välttämättä ole 

jaoteltavissa samanlaisen ja positiivisen erityiskohtelun strategioiden välillä. Tässä tarkastelenkin 

strategioita aineistolähtöisen tyypittelyn valossa. Aineistossa esiintyviä strategiatyyppejä ovat (1) 
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integrointi organisaation suunnitteluprosesseihin, (2) syrjinnän tunnistaminen ja estäminen, (3) 

ulottaminen seuroihin, (4) matalan kynnyksen toiminta ja (5) keskustelun avaaminen ja tietoisuuden 

lisääminen. 

(1) Integrointi organisaation suunnitteluprosesseihin viittaa pyrkimyksiin juurruttaa yhdenvertaisuus 

ja tasa-arvo osaksi lajiliiton vuosisuunnittelun ja paikoin myös strategisen suunnittelun prosesseja. 

Strategiatyyppi tulee lähelle valtavirtaistamisen menetelmää (ks. luku 3.3), jonka tarkoitus on ottaa 

yhdenvertaisuus ja tasa-arvo huomioon kaikessa suunnittelussa, toiminnassa ja päätöksenteossa. 

Lajiliitot itse eivät käytä valtavirtaistamisen käsitettä vaan kertovat esimerkiksi tarkastelevansa 

yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa läpileikkaavasti toiminnassaan tai strategiassaan:   

Yhdenvertaisuus on huomioitu horisontaalisena tavoitteena uudessa toimintastrategiassamme. 

(Palloliitto.) 

Yhdenvertaisuus kirjataan liiton ja seurojen toimintasuunnitelmiin ja vuositavoitteisiin. 

(Lentopalloliitto.) 

Vaihtoehtoisesti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvonäkökulma sisällytetään viestinnän, koulutuksen tai 

muiden yksittäisten toimintojen suunnitelmiin. Missä toiminnoissa ja millä tavoin yhdenvertaisuus ja 

tasa-arvo huomioidaan, vaihteleekin lajiliittojen välillä huomattavasti. Yhdet liitot ilmaisevat 

sitoumuksensa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon huomioon ottamiseen, kun taas toiset esittävät 

konkreettisia toimenpiteitä, miten tämä tapahtuu organisaation eri tasoilla. Yleisiä toimintamalleja 

ovat (a) erillisen työryhmän tai eettisen komitean perustaminen, (b) yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvoasioiden vieminen tiimi- ja toimistopalavereihin sekä (c) toimintasuunnitelmien ja -kertomusten 

käyminen läpi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvonäkökulmasta.   

Strategiatyypin nimityksenä integrointi suunnitteluprosesseihin kuvaa nähdäkseni toimintamallien 

kirjoa paremmin kuin valtavirtaistaminen. Sellaiset valtavirtaistamiseen viittaavat konkreettiset 

toimet kuin sukupuoli- tai yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi, sukupuolen mukaan jaoteltujen 

tilastojen ja tietojen kerääminen tai resurssien jakautumisen tarkastelu sukupuolittain jäävät 

suunnitelmissa pitkälti kuvailematta. Joka tapauksessa katson strategiatyypin ilmenemisen viittaavan 

vähintäänkin jonkintasoisiin pyrkimyksiin tuoda yhdenvertaisuus ja tasa-arvo lajiliittojen toiminnan 

valtavirtaan. Kuinka vahvasti, nopeasti ja konkreettisesti ne kaikkeen suunnitteluun, toimintaan ja 

päätöksentekoon juurtuvat, vai jäävätkö ne pinnalle liimatuksi arvopuheeksi, jää tässä vaiheessa 

nähtäväksi. Ovathan aineistoon kuuluvat suunnitelmat vasta ensimmäisiä kuvauksia lajiliittojen 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön lähtökohdista, ulottuvuuksista ja toimintamalleista. 

(2) Syrjinnän tunnistaminen ja estäminen esiintyy strategiana kaikkien lajiliittojen 

kommunikaatiossa. Kuten edellä olen esittänyt, tulkitsen sen ensisijaiseksi yhdenvertaisuus- ja tasa-
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arvotyön strategiaksi niille lajiliitoille, jotka eivät suunnitelmissaan kerro aktiivisista toimista 

yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. Vastaavasti toisille lajiliitoille se on tärkeä strategia 

muiden joukossa. Syrjintä viittaa tässä kaikkeen suoraan ja havaittavissa olevaan syrjintään, kuten 

häirintään, seksuaaliseen ahdisteluun, kiusaamiseen, rasismiin, fyysiseen tai sanalliseen uhkailuun, 

nöyryyttämiseen, leimaamiseen tai ulkopuolelle jättämiseen. Tällä tarkoitan sitä, että näennäisesti 

neutraalina kohteluna ilmenevä välillinen syrjintä ei välttämättä ole yhtä helposti tunnistettavissa ja 

siihen puuttuminenkin vaatii enemmän kuin yksittäiseen syrjintätilanteen ratkomista, esimerkiksi 

muutosta toimintatavoissa.  

Syrjinnän tunnistamisen ja estämisen strategia koskee yhtä lailla niin toiminnassa kuin 

luottamushenkilöiden tai työyhteisön keskuudessa esiintyvää syrjintää. Strategia ilmenee 

toimenpiteiden tasolla ensisijaisesti toimintaohjeiden tai -mallien laatimisella syrjintätilanteiden 

varalle. Tämä voi koskea myös olemassa olevia toimintamalleja, joita katsotaan tarpeelliseksi 

johdonmukaistaa tai kirjoittaa auki. Esimerkiksi Voimisteluliitto ja Uimaliitto ovat laatineet Suomen 

Kaukalopallo- ja Ringetteliiton kanssa yhteiset syrjintään ja häirintään puuttumisen ohjeet toimi- ja 

luottamushenkilöilleen. Monesti ohjeita on tai niitä laaditaan myös seuroille, harrastajille, 

vanhemmille ja valmentajille. Syrjivään ja epäasialliseen kielenkäyttöön puuttuminen esiintyy usein 

suunnitelmissa toimenpiteiden tasolla. Monet liitot kertovat myös osallistuvansa kampanjatyyppisiin 

kannanottoihin, joita ovat muun muassa Syrjinnästä vapaa alue tai Punainen kortti rasismille.  

(3) Ulottaminen seuroihin on strategiatyyppi, jolla viittaan lajiliittojen pyrkimyksiin viedä 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoajattelua seuratasolle. Useat lajiliitot näkevät jäsenseurojensa 

järjestämän toiminnan kenttänä, jossa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö saa konkreettisen 

merkityksensä. Yksittäiselle harrastajalle seura varmasti näyttäytyykin toiminnan ytimenä. Liitot 

voivat kuitenkin vain välillisesti ja ohjaten vaikuttaa siihen, mitä seuroissa tapahtuu, ja miten seurat 

toimivat. Tämä problematiikka näyttää saaneen liitot kommunikoimaan pyrkimyksistä ulottaa 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä vähitellen myös seuratasolle. Jotkin liitot esittävät 

yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen paitsi omaan tehtäväkenttäänsä kuuluvana vastuuna 

myös jäsenseurojensa moraalisena velvoitteena. Moraalisena siksi, että lainsäädäntö ei edellytä 

liikunta- ja urheiluseuroilta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä kuin siinä tapauksessa, että ne 

työllistävät yli 30 henkilöä. Useimmat lajiliitot eivät aseta seuroille moraalista velvoitetta vaan 

pyrkivät jalkauttamaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoajattelua seuratasolle muun muassa koulutusten 

ja ohjeiden avulla. Vaihtelua esiintyy myös siinä, esittävätkö liitot suunnitelmissaan seuratasolle 

ulottuvia toimenpiteitä vai yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon arvoina ja tavoitteina, jotka seurojen tulee 

huomioida omista näkökulmistaan.  
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(4) Matalan kynnyksen toiminnan strategiatyyppi kuvaa lajiliittojen kehittelemiä ja järjestämiä 

tavallista helpommin lähestyttäviä toimintamuotoja. Matala kynnys voi tarkoittaa esimerkiksi 

edullisempia osallistumismaksuja, vähemmän tavoitteellista, vähemmän sitoutumista ja aktiivisuutta 

vaativaa toimintaa tai mahdollisuuksia kokeilla lajia ja lähteä liikkeelle perustaitojen oppimisesta. 

Voidaan puhua yleisellä tasolla ”harrastamisen aloituskynnyksen madaltamisesta” tai kohdentaa 

toimintaa jollekin tietylle ryhmälle, esimerkiksi lajissa vähemmistönä olevalle sukupuolelle tai 

maahanmuuttajataustaisille. Matalan kynnyksen toiminnoissaan lajiliitot liikkuvat ei-kilpailullisen 

harrasteliikunnan toimialalla. Kaikki lajiliitot eivät nosta suunnitelmiinsa matalan kynnyksen 

toimintaa. Ne, jotka sen tekevät, näyttävät pitävän sitä merkittävänä yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvotyön strategiana. Samalla se näyttäytyy suunnitelmien valossa myös strategiana houkutella 

mukaan uusia ja pitää mukana vanhoja harrastajia.  

(5) Keskustelun avaaminen ja tietoisuuden lisääminen mainitaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön 

strategiana lähes jokaisessa suunnitelmadokumentissa. Lajiliitot odottavat jo suunnitteluprosessin 

itsessään avaavan keskustelua niin oman organisaationsa sisällä kuin lajiyhteisössä laajemmin. 

Lisäksi liitot pyrkivät lisäämään tietoisuutta muun muassa koulutuksin, tietoiskuin ja viestimällä 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmastaan. Yleinen ajatusmalli näyttää olevan, että keskustelun 

ja paremman tietoisuuden pohjalta lajikulttuuri kehittyy vähitellen yhdenvertaisemmaksi ja tasa-

arvoisemmaksi. Lentopalloliitto kuvailee seuraavassa sitaatissa tätä useimmissa suunnitelmissa 

toistuvaa ajatusmallia: 

Suunnitteluprosessin aikana keskeiseksi näkökulmaksi on noussut yhdenvertaisuuteen 

vaikuttavien toimintatapojen tiedostaminen ja kehittäminen. Tavoitteena on 

yhdenvertaisuusajattelun sisäistäminen jokaisen työntekijän tasolle, tietoisuuden lisääminen ja 

oivallusten synnyttäminen omien ajattelumallien vaikutuksesta toimintaan. Jatkossa näkökulmaa 

voidaan suunnata voimakkaammin organisaation toiminnan sisältöjen tarkasteluun. 

(Lentopalloliitto.) 

 

5.4 Legitimointi – periaatteita, velvoitteita ja toiminnallisia etuja 

Edellisissä luvuissa tarkastelin, mitä konkreettisia sisältöjä, merkityksiä ja strategioita lajiliitot 

kommunikaatiossaan määrittävät yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyölleen. Seuraavassa siirryn 

tarkastelemaan, miten ne tätä määrittämäänsä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä perustelevat, 

selittävät ja oikeuttavat. Kysymys on legitimoinnista (ks. Berger & Luckmann 1966, 111). Jos edellä 

olen etsinyt vastauksia kysymyksiin, jotka ovat olleet luonteeltaan ”mitä lajiliittojen yhdenvertaisuus- 

ja tasa-arvotyö on”, niin nyt tulkintaa ohjaavat lajiliiton näkökulmasta kysytyt kysymykset ”miksi 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelua tehdään”, ”miksi yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa pitää tai 
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kannattaa edistää” ja ”miksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä tehdään juuri siten kuin 

suunnitelmissa määritellään”. Tulkintakehyksenä käytän kommunikaation legitimointistrategioita, 

jotka van Leeuwen (2007) on luokitellut neljään kategoriaan: auktorisointi, moraalinen arviointi, 

rationalisointi ja tarinallistaminen. 

Kaikki luokittelun mukaiset legitimointistrategiat esiintyvät aineistossa vähintään jossain  

määrin – paikoin erillisinä, useimmiten enemmän tai vähemmän päällekkäisinä. Tässä luvussa 

kuvailen luokittelun avulla, miten lajiliitot suunnitelmissaan legitimoivat yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvotyötään. Samalla esitän, että teorialähtöisen luokittelun alle muotoutuu aineistosta nousevia, 

lajiliitoille tyypillisiä legitimointistrategioita, jotka useimmiten kytkevät yhteen useamman 

teorialähtöisen strategiatyypin. Kuviossa 8 havainnollistan luokitteluani lajiliittojen 

kommunikaatiossaan käyttämistä legitimointistrategioista.  

 

KUVIO 8. Lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmissaan käyttämät 

legitimointistrategiat. 
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Auktorisointi 

Auktorisoinnista puhutaan silloin, kun legitimointi perustuu johonkin auktoriteettiin. Auktoriteetti 

voi olla jonkin henkilön hallussa roolin tai statuksen perusteella, tai laki, sääntö, tapa, ohje, tottumus 

tai perinne voi kertoa, miten tulee toimia tai mitä pitää tehdä. 

Lajiliitot perustelevat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön käynnistämistä lähes poikkeuksetta vuonna 

2015 voimaan astuneilla liikuntalain, liikunta-asetuksen, yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain 

uudistuksilla. Ainoana poikkeuksena kamppailulajit eivät suunnitelmassaan viittaa yhdenvertaisuus- 

ja tasa-arvotyölle puitteet asettavaan lainsäädäntöön. Samalla useat lajiliitot mainitsevat 

suunnitelman olevan edellytys valtionapukelpoisuudelle. Muutamat lajiliitot viittaavat myös muuhun 

lainsäädäntöön, kuten hallintolakiin, rikoslakiin, työlainsäädäntöön ja perustuslakiin. Juridisen 

auktorisoinnin legitimointistrategia osoittautuukin aineistossa selvästi yleisimmäksi. Koska 

nimenomaan lainsäädännön muutokset ovat velvoittaneet lajiliittoja käynnistämään ja 

dokumentoimaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyönsä, ei tätä ole syytä pitää kovin yllättävänä 

tutkimustuloksena. Juridinen auktorisointi ei kuitenkaan nouse painoarvoltaan vahvimmaksi 

legitimointistrategiaksi vaan esitetään suunnitelmissa ikään kuin lähtölaukauksena prosesseille, joissa 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö saa syvällisempiä perusteluja. 

Tämän suunnitelman laadintaan aloite tuli Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM), joka 

edellyttää valtionapua saavilta järjestöiltä yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Edellytys 

yhdenvertaisuussuunnitelmalle tulee uudistuneesta lainsäädännöstä. (Suunnistusliitto.) 

Juridiseen auktorisointiin rinnastuu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön legitimointi organisaation 

säännöillä. Lainsäädännön sijaan niissä on kyse organisaation noudattamasta ja sen sisällä 

vallitsevasta sääntelystä, joka luo puitteet toiminnalle. Muun muassa organisaation kilpailu- ja 

kurinpitosääntöjen ja henkilöstöä, työyhteisön toimintaa ja henkilöstöhallintoa koskevien sääntöjen 

ja ohjeiden katsotaan sisältävän velvoitteita noudattaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoperiaatteita. 

Muutamat lajiliitot, kuten Urheiluliitto seuraavassa lainauksessa, kytkevät yhdenvertaisuuden ja tasa-

arvon urheilijoiden oikeusturvaan liittyväksi kysymykseksi.  

Todettiin tarve jalostaa mm. SUL:n sovittelulautakunnasta, urheilun oikeusturvalautakunnasta, 

kurinpitosääntöjen soveltamisesta, VALO:n Reilu Peli -asiakirjasta ja Sinettiseurojen 

kriisivastaavaohjeistuksesta tähän asti saatua kokemusta sellaisten toimintamallien luomiseen, 

jotka käytännön tasolla takaavat urheilijoiden oikeuksien toteutumisen. (Urheiluliitto.) 

Lisäksi yhtenä juridisen auktorisoinnin ulottuvuutena on havaittavissa, että lajiliitot legitimoivat 

suunnitelmiensa sisältöjä sillä, että ne perustuvat Valon ja muiden auktoriteettien antamiin ohjeisiin. 

Tällöin ne nojaavat legitimoinnissa siihen, että jokin muu taho on tulkinnut, mitä juridinen velvoite 

yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi niiden kohdalla tarkoittaa: 
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Tämä suunnitelma on toteutettu Valo ry:n, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä 

Oikeusministeriön antamien ohjeiden ja suositusten mukaisesti. (Hiihtoliitto.) 

Juridisen auktorisoinnin vastatessa siihen, miksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä pitää tehdä, 

poliittinen auktorisointi sen rinnalla legitimoi kaikkia niitä edellisissä luvuissa käsittelemiäni 

sisältöjä, merkityksiä ja strategioita, joita suunnitelmissa määritellään. Suomalaisessa liikunta- ja 

urheilujärjestelmässä järjestöillä on yhdistyslakiin (503/1989) perustuva vahva autonomia (opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2018a, 61), jonka opetus- ja kulttuuriministeriö myös huomioi valtionavustusten 

jakoon liittyvän arviointinsa lähtökohtana (opetus- ja kulttuuriministeriö 2017e). Voidaankin ajatella, 

että kukin lajiliitto politisoi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiä omista näkökulmistaan ja 

konteksteissaan. Erilaisia ratkaisuja ja valintoja, kuten mihin teemoihin yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvotyö keskittyy (ks. luku 5.2) tai minkälaisia strategioita siinä hyödynnetään (ks. luku 5.3), 

legitimoidaankin suunnitelmissa laajasti. Tässä valossa katson luvussa 5.1 tyypittelemäni 

perusteellisen suunnitteluprosessin ja sen kirjoittamisen auki tyyppiesimerkiksi yhdenvertaisuus- ja 

tasa-arvotyön poliittisesta auktorisoinnista. Seuraavassa Taitoluisteluliitto esittää tehdyt ratkaisut ja 

valinnat perusteellisen selvitystyön, huolellisen harkinnan ja osallistavan prosessin tuloksina: 

– – käytettiin VALO:n räätälöimää yhdenvertaisuuskyselyä, ja se lähetettiin toimiston 

henkilökunnalle, liittohallitukselle sekä luottamushenkilöille. Sen avulla kerättiin tietoa 

tämänhetkisestä tilanteesta ja saatiin suuntaa-antava kuva yhdenvertaisuustilanteesta 

taitoluistelun järjestökentässä. Yhdenvertaisuussuunnitelman painotukset ja toimenpide-

ehdotukset muotoiltiin kyselyn tulosten perusteella, mutta suuntaviivoja vedettiin myös yleisellä 

tasolla. – – Yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa olivat mukana liittohallituksen jäsenet, 

liiton työryhmien jäseniä sekä toimiston henkilökuntaan kuuluvia henkilöitä. Valmiin 

suunnitelman hyväksyi Suomen Taitoluisteluliiton liittohallitus. Suunnitelman toteutumista 

tarkastellaan vuosittain, kysely uusitaan tarvittaessa. (Taitoluisteluliitto.) 

Noudattamalla vastaavaa legitimointistrategiaa lajiliitto siis perustelee ja oikeuttaa suunnitelmassa 

määrittämänsä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön sisältöön liittyvät valinnat ja ratkaisut 

kokonaisuudessaan: olivat ne sitten millaisia tahansa, ne edustavat organisaatiossa yleisesti 

hyväksyttyä kantaa. Legitimointia voidaan tehostaa myös sillä, että lajiliitto kertoo kysyneensä 

seurojensa tai jopa yksittäisten harrastajien näkemystä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioihin.  

Poliittinen auktorisointi ei ole täysin irrallinen muista legitimointistrategioista; perustuvathan 

suunnitteluprosessin aikana esitetyt erilaiset näkemykset siihen osallistuneiden henkilöiden 

moraalikäsityksiin ja rationaaliseen päättelyyn. Monet muut legitimointistrategiat taas tulevat osittain 

auktorisoinnin alueelle, mutta sijoitan ne ensisijaisesti muiden strategialuokkien alle. Tartun niihin 

seuraavaksi. 
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Moraalinen arviointi 

Moraalisessa arvioinnissa legitimointi tapahtuu arvottamalla. Luodaan esimerkiksi mielikuvia siitä, 

mikä on hyvää tai oikein ja mikä pahaa tai väärin. Taustalla vaikuttavat niin tietoiset päätökset siitä, 

minkälaisia arvoja noudatetaan, kuin yhteiskunnassa vaikuttavat arvojärjestelmät. 

Moraalisen arvioinnin legitimointistrategian perustan liikunnassa ja urheilussa muodostaa Reilu peli. 

Siinä on kyse ihanteista ja tavoitteista – periaatteista, joita liikunta- ja urheiluyhteisö, mukaan lukien 

lajiliitot, ovat sitoutuneet noudattamaan (ks. Valo 2013). Eettisten toimintaperiaatteiden 

julkilausumana Reilun pelin kirjauksilla on myös auktoriteetin luonteensa.  Reilun pelin periaatteista 

ensimmäinen, ”jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun”, viittaa lähes 

eksplisiittisesti yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Kaikki tutkittavat lajiliitot legitimoivat 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötään tällä perusteella, esimerkiksi seuraavasti:  

Reilun Pelin ensimmäinen periaate sisältää keskeiset tavoitteet ja toimintatavat 

yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. (Uimaliitto.) 

Myös hyvän hallintotavan noudattaminen kuuluu Reiluun peliin. Muutama lajiliitto esittääkin 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön kuuluvan periaatteellisesti hyvään hallintoon, jonka muita 

ulottuvuuksia ovat muun muassa avoimuus, oikeudenmukaisuus ja rehellisyys. Hyvän hallinnon 

noudattaminen on samalla myös rationalisoitu periaate.  

Moraalisen arvioinnin, rationalisoinnin ja auktorisoinnin elementtejä yhdistelevä 

legitimointistrategia on esittää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelu osana järjestön strategiatyötä. 

Kutsun tätä lajiliittojen lähes poikkeuksetta käyttämää legitimointistrategiaa kytkökseksi strategiaan. 

Lajiliitot kuvailevat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyönsä ja strategiansa kytköksiä muun muassa 

seuraavasti:   

Ratsastajainliiton arvot ja toiminnan visio on kirjattu Kaviouralla – Ratsastuksen  

valinnat -strategiaan. Ne luovat vahvan pohjan koko liiton toiminnalle sitoutua edistämään 

yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäisemään syrjintää. (Ratsastajainliitto.) 

Suomalaisen jääkiekon strategian 2014─2018 päämääränä on jääkiekkoperheen monipuolinen 

kasvattaminen.  Yhteisöllisyys, kunnioitus, hauskuus ja erinomaisuuden tavoittelu on nostettu 

lajiyhteisön toimintaa ohjaaviksi arvoiksi. Jääkiekkoperhe tekeekin töitä varmistaakseen, että 

mahdollisimman monella on mahdollisuus harrastaa lajia, ja että kaikki halukkaat pääsevät 

mukaan ja kuuluvat jääkiekkoperheeseen. Strategian kolme painopistettä ovat yhteiskunnallinen 

hyväksyttävyys, juniori- ja seuratoiminta sekä huippukiekko. (Jääkiekkoliitto.) 

Strategiatyön taustalla lajiliitot ovat kirjanneet ylös omia arvojaan ja visioitaan, jotka ovat pitkälti 

linjassa edellä mainitun Reilun pelin hengen kanssa. Strategiatyö perustuu yhtä lailla myös 

rationalisointiin ja strategia on itsessään auktoriteetti, joka legitimoi (tai delegitimoi) lajiliiton 

valintoja. Siksi katsonkin strategiaan kytkemisen sijoittuvan moraalisen arvioinnin, rationalisoinnin 
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ja auktorisoinnin välimaastoon (ks. kuvio 8). Strategiakytköksiä avataan joissakin suunnitelmissa 

myös tarinallistamalla niitä: strategiaa puetaan kertomukseksi siitä, millaista toimintatapaa 

organisaatio edustaa. Seuraavassa Ampumaurheiluliitto kertoo toimintatavastaan lyhyellä tarinalla: 

SAL:n strategioissa tasa-arvo on ollut mukana jo 1990-luvun lopulta saakka ja se on ollut yksi 

SAL:n toiminnan keskeisimpiä arvoja. SAL:n sääntöjen 2§ mainitaan, että SAL:ssa edistetään 

sukupuolten välistä tasa-arvoa. Ampumaurheilussa on yhdenvertaisuutta toteutettu mm. 

vammaisurheilussa jo ennen 2000-luvulle siirtymistä. – – Liiton toimintatapaa kuvaa hyvin sen 

slogan ”Pienestä ampumaurheilijasta isoksi ihmiseksi”. Slogan kertoo, kuinka ampumaurheilu 

antaa mahdollisuuden kaikille kasvaa ja kehittyä yhdenvertaisesti isoksi yhteisön ja yhteiskunnan 

jäseneksi. (Ampumaurheiluliitto.) 

Selkeimmillään moraalisen arvioinnin legitimointistrategia esiintyy suunnitelmissa silloin, kun 

yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon noudattaminen asetetaan muista seikoista riippumattomattomaksi 

itseisarvoksi. Tätä legitimointistrategiaa käyttävät vain muutamat lajiliitot. Kuten edellä esitin, 

kamppailulajien suunnitelma on aineistossa ainoa, jossa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä ei 

legitimoida lainsäädännöllä. Sen sijaan kamppailulajien suunnitelma edustaa vahvimmin 

legitimointia, jossa yhdenvertaisuus ja tasa-arvo asetetaan itseisarvoksi: 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä niiden osana esteettömyys ovat osa kamppailuyhteisön arvoja. 

Kamppailulajien junioriyhteistyön innovaatio Kamppailija EI kiusaa -hanke edustaa samaa 

näkemystä yhdenvertaisesta kamppailu-urheilusta. Hankkeen viesti on yksiselitteinen: 

”Kamppailulajien yhteinen tahto on että kamppailu-urheilun harrastaja ei kiusaa ketään 

koskaan. Ei harjoituksissa, ei koulussa, ei vapaa-ajalla.” (Kamppailulajit.)  

 

Rationalisointi 

Rationalisoinnissa legitimointi pohjautuu kognitiiviseen järkeilyyn. Kun moraalinen arviointi ja 

auktorisointi lähtevät liikkeelle kysymyksestä, mitä pitää tehdä, niin rationalisointi pohjautuu 

päätelmiin siitä, mitä kannattaa tehdä, miksi ja miksi juuri tietyllä tavalla.   

Aineistossa selvästi yleisin rationalisointiin pohjautuva legitimointistrategia on esittää, että 

yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen on lajiliitolle toiminnallinen etu.  Tässä moraalinen 

arviointi on tärkeä vaikutin silloin, kun toiminnallisina etuina esitetään strategian toteuttaminen ja 

eettisesti oikein toimiminen. Seuraavassa Lentopalloliiton sitaatissa yhdistyvät strategiaan 

kytkeytymisen ja toiminnallisen edun legitimointistrategiat:  

Lentopalloliiton strategian kaksi painopistealuetta ovat huippu-urheilussa menestyminen ja 

pelaamisen   lisääminen. Molempiin näihin painopistealueisiin liittyy myös syrjinnän estäminen. 

Lentopalloliitossa pyritäänkin saamaan kaikki lajista kiinnostuneet mukaan tasavertaisesti ja 

tasa-arvoisesti. (Lentopalloliitto.)  

Toiminnallisen edun rationalisointi voidaan tehdä yleisellä tasolla, esimerkiksi: ”jotta saisimme uusia 

harrastajia mukaan” tai ”moninaisuus organisaation toimi- ja luottamushenkilöstössä palvelee koko 
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jäsenistöä ja kehittää päätöksentekoa sekä toimintaa” -tyyppisesti. Toisaalta lajiliitot rationalisoivat 

kukin omasta näkökulmasta myös yksittäisten teemojen valinnassa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön 

painopisteiksi. Usein toistuva legitimointi on, että uusia harrastajia on helpommin löydettävissä 

toiminnassa aliedustetuista ryhmistä kuin niistä ryhmistä, jotka toiminnassa jo ovat (yli)edustettuna. 

Sillä perusteella toimenpiteitä kohdistetaan esimerkiksi vähemmistönä olevan sukupuolen, 

maahanmuuttajataustaisten tai eri ikäisten aktivoimiseksi. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä 

voidaan legitimoida myös sillä, että se auttaa pitämään olemassa olevat harrastajat mukana 

toiminnassa. Seuraavassa Jääkiekkoliiton sitaatissa legitimoinnin kohteena on, miksi lajiliiton 

kannattaa panostaa matalan kynnyksen harrastetoiminnan tarjontaan: 

Toiminta on saavutettavaa, mutta iän karttuessa kilpailullisessa toiminnassa mukana pysyminen 

vaatii enemmän ja enemmän motivaatiota ja kykyä kehittää omaa taitotasoaan. Kuten todettua, 

samalla myös harrastamisen kustannukset nousevat. Pelaajapolku vie motivoituneimmat ja 

lahjakkaimmat harrastajat aina kansainväliselle huipulle asti. Toisaalta iän karttuessa moni 

vähemmän motivoitunut ja/tai taitotasoltaan heikompi harrastaja jää mielekkään toiminnan 

ulkopuolelle, mitä Jääkiekkoliitto pitää huolestuttavana asiana niin yhdenvertaisuuden 

toteutumisen kuin lajin elinvoimankin kannalta. – – Mielekkään harrastetoiminnan tarjoaminen 

on ensisijaisen tärkeää, sillä kaikki eivät halua tai pysty, muun muassa kustannussyistä mutta 

myös nuorten ajankäytön ja muiden intressien takia, osallistumaan kilpailulliseen ja 

harjoitusintensiteetiltään voimakkaaseen toimintaan. (Jääkiekkoliitto.) 

Lisäksi aineistossa esitetään toiminnalliseksi eduksi usein myös se, että yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvotyön myötä järjestön toiminta, imago ja talous rakentuvat ”vakaalle arvopohjalle”. Ilmaisu 

itsessään on abstrakti ja eri lajiliitot ymmärtänevät sen merkityksen eri tavoin. Tulkitsen sen jossain 

määrin liittyvän siihen, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöllään lajiliitto osoittaa sitoumuksensa 

yhteiskunnallisesti tärkeiksi katsottuihin arvoihin ja tavoitteisiin. Tämän nähdään parantavan 

lajiliiton ja lajin toimintaedellytyksiä ja imagoa – siis legitimoivan lajiliiton toimintaa ja lajin asemaa 

liikunta- ja urheilujärjestelmässä ja laajemminkin yhteiskunnassa. Seuraavassa tekstiotteessa 

Salibandyliitto tukee toiminnallisen edun legitimointistrategiaa tarinallistamalla sitä, miksi 

yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon verrattavissa olevia periaatteita kannattaa toiminnassa noudattaa: 

Kaiken kaikkiaan vapaamuotoiset keskustelut osoittivat, että Salibandyliitossa yhdenvertaisuus 

nähdään hyvin pitkälti samankaltaisuutena – pelikentillä kaikki ovat samalla viivalla. 

Kaikenlainen pelaaminen ja harrastaminen sarjatasosta, sukupuolesta, iästä tai muusta 

henkilöön liittyvästä tekijästä riippumatta nähdään yhtä arvokkaana. Tätä voidaankin pitää 

salibandyn yhtenä keskeisenä vahvuutena ja syynä siihen, miksi laji on 30 vuodessa kehittynyt 

pienin piirin harrastuksesta Peliksi Meille Kaikille. Tätä nykyä salibandylla on jo yli 50 000 

lisenssipelaajaa ja arviolta ainakin yli 350 000 harrastajaa. (Salibandyliitto.) 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön ryhtymistä ja siihen liittyviä valintoja legitimoidaan 

suunnitelmissa myös tutkitulla tiedolla rationalisoiden ja auktorisoiden. Nimitän tämän 

legitimointistrategian viittauksiksi tutkimuksiin ja selvityksiin. Sitä käytetään yllättävän harvoissa 
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suunnitelmissa suhteessa siihen, kuinka paljon aihetta on eri näkökulmista tutkittu ja selvitetty (ks. 

luku 3.4; myös Kyllönen 2017). Tehtyjä valintoja perustellaan suunnitelmissa huomattavasti 

useammin esimerkiksi luottamushenkilöiden, toimihenkilöiden, jäsenseurojen ja harrastajien 

kokemuksilla kuin tutkitulla tiedolla. Herääkin kysymys, mikä on tutkitun tiedon auktoriteetti 

legitimointina? Onko kyse siitä, etteivät lajiliitot katso tutkimustuloksia relevanteiksi tai eivät ole 

niistä tietoisia? Vai ovatko ne tietoisia ja pitävät relevantteina, mutta eivät katso tarpeelliseksi viitata 

niihin eksplisiittisesti? Monet tutkimuksista ja selvityksistä ovat valtion liikuntahallinnon 

julkaisemia. Ne rakentavat liikuntapolitiikan tietopohjaa, kertovat, mihin valtion liikuntahallinto on 

katsonut tarpeelliseksi kiinnittää liikuntapolitiikassa huomiota, ja edustavat liikunta-alan toimijoihin 

kohdistuvaa informaatio-ohjausta. Tässä tutkimuksessa en pysty vetämään johtopäätöksiä siitä, mikä 

on ollut informaatio-ohjauksen vaikuttavuus lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön. 

  

Tarinallistaminen 

Tarinallistaminen tarkoittaa sitä, että tarinan muotoon rakentuvan kommunikaation avulla 

määritetään oikeat tai väärät tavat toimia. Oikein toimivat palkitaan tarinoissa, kun taas väärin 

toimineet voivat kärsiä tai saada rangaistuksen. Strategia ilmenee suunnitelmissa jonkin verran mutta 

harvemmin kuin auktorisointi, moraalinen arviointi tai rationalisointi. Monessa yhteydessä sitä 

käytetään yhdessä muiden legitimointistrategioiden kanssa ja niiden tukena. Tarinat ovat tehokkaita 

keinoja perustella niin moraalisia kuin rationaalisia valintoja.  

Aineistossa on havaittavissa tarinalähtöinen, osittain moraaliseen arviointiin pohjautuva, 

legitimointistrategia, josta käytän nimeä esimerkillisyys ja vastuullisuus. Se on vaihtelevissa 

muodoissaan aineistossa kohtuullisen yleinen. Siinä legitimointi perustuu tarinaan siitä, että 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö on jatkoa lajiliiton jo muutenkin esimerkilliselle ja vastuulliselle 

toiminnalle. Tällä tavalla voidaan legitimoida paitsi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön ryhtymistä 

myös lajiliiton toimintaa ja lajin asemaa yleisesti. Lajiliitosta luodaan tällöin mielikuvaa 

edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä omassa toimintaympäristössään.: 

Ampumaurheilussa on yhdenvertaisuutta toteutettu mm. vammaisurheilussa jo ennen 2000-

luvulle siirtymistä. Ampumaurheiluliitto palkittiinkin PIIKKARIT-tasa-arvopalkinnolla jo 

vuonna 2006 ensimmäisenä lajiliittona. (Ampumaurheiluliitto.) 

Lähtökohtana painotettiin, että yleisurheilu on urheilumuotojen välisessä vertailussa varsin 

tasa-arvoinen. SUL:lla on ollut tasa-arvosuunnitelma lähes koko 2000-luvun.  

Tasa-arvosuunnitelma linjattiin integroitavaksi nyt työn alla olevaan yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnitelmaan sekä hyväksyttäväksi liiton hallituksessa loppuvuodesta 2016. (Urheiluliitto.) 
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Monet lajiliitot korostavat suunnitelmissaan asenteiden ja ilmapiirin merkitystä yhdenvertaisuuden ja 

tasa-arvon edistämisessä. Kommunikaatiossa toistuvia sanoja ovat muun muassa avoimuus, 

innostavuus ja moniarvoisuus. Seuraavassa sitaatissaan Ratsastajainliitto legitimoi tarinallistamalla, 

minkälaisia asioita oikeanlainen, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisessä tarvittava, asenne 

käytännössä voisi tarkoittaa: 

Erityisesti yhdenvertaisuudessa pätee sanonta ”Asenne ratkaisee”. Kun kohtelemme muita 

ihmisiä ensisijaisesti ihmisinä emmekä tietyn ryhmän edustajina, olemme jo oikealla tiellä. Omaa 

asennetta ja niistä kumpuavaa käytöstä on hyvä tarkastella aika ajoin: Olivatko sanavalinnat 

sopivia? Oletinko jotain, kun toimin näin? Omien ennakkoluulojen huomaaminen on 

ensimmäinen askel kohti niistä luopumista. Oma maailmankatsomus ei saa johtaa eriarvoiseen 

kohteluun eikä sillä voi tai saa perustella omaa syrjivää käytöstä. – – Hyvästä ilmapiiristä 

puuttuvat kiusaaminen, häirintä, syrjiminen, poissulkeminen, haukkuminen, nimittely, selän 

takana pahan puhuminen, loukkaavat vitsit, fyysinen ja henkinen väkivalta, alistaminen, 

vähättely, seksuaalinen ja sukupuolinen ahdistelu sekä rasismi. Nämä epäkohdat eivät saa 

kuulua ratsastuskulttuuriin. Haluamme edistää ratsastuskulttuuria, joka antaa rohkeutta puuttua 

ja ottaa kantaa näitä epäkohtia vastaan sekä puhua ja toimia yhdenvertaisuuden puolesta. 

(Ratsastajainliitto.) 

Kutsun tätä legitimointistrategiaa oikean asenteen määrittelyksi. Vaikka näin laajoja määrittelyitä 

esiintyy vain harvoissa suunnitelmissa, tulkitsen monien liittojen pyrkivän nimenomaan 

määrittämään raameja lajiyhteisön asenneympäristölle ja ilmapiirille.      

 

5.5 Paluu Luhmanniin 

Luvussa 2 hahmottelin luhmannilaisen systeemiteorian avaamasta käsitteellisestä perspektiivistä 

suomalaista liikunta- ja urheilujärjestelmää. Tarkastelin erityisesti lajiliittojen asemoitumista, 

tehtäväkenttää ja rakenteellisia kytkentöjä toisiin liikunta- ja urheilujärjestelmän toimijoihin. 

Systeemiteorian avulla olen jäsentänyt tutkittavan ilmiön monimutkaista rakenteellista kontekstia 

ymmärrettävämpään muotoon. Luhmannilaisittain empiirisen ilmiön kontekstia ei kuitenkaan 

ymmärretä staattiseksi rakenteeksi, vaan itsessään jatkuvassa muutoksen tilassa olevaksi ilmiöksi. 

Hyvä empiirinen esimerkki tästä on, että samalla kun olen toteuttanut tutkimustani, valtion 

liikuntahallinnossa on kehitetty järjestöjen valtionavustushakemusten ja yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnitelmien arviointikäytäntöä ja -kriteereitä. Niin tutkijan kuin tässä kontekstissa toimivan 

järjestönkin on pyrittävä pysymään ajan tasalla kontekstin muutoksista.  

Tutkiessani ilmiön kontekstissaan saamia sisältöjä ja merkityksiä, olen luhmannilaisen 

tutkimusperinteen viitoittamana pohtinut myös, mitä tekemäni tulkinnat kertovat kontekstistaan ja 

sen muutoksesta. Liikunta- ja urheilujärjestelmän tasolla havaintoni tiivistyvät kahdeksi keskeiseksi 

tutkimustuloksi: (1) yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö on saavuttanut nopeasti kohtuullisen legitiimin 
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aseman liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan laatukriteerinä, ja että (2) yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvoasioiden käsittely järjestelmän eri tasoilla on vasta asettumassa muotoihinsa. Tässä luvussa avaan 

näitä järjestelmätason havaintoja tarkemmin. 

 

5.5.1 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokommunikaatio osajärjestelmissä  

Liikunta- ja urheilujärjestelmän tasolla merkittävä kysymys on, resonoiko kommunikaatio 

yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta juridiikan, politiikan ja talouden osajärjestelmissä. Luhmann 

(esim. 2004) katsoi, että kommunikaation yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ehto on, että se saa 

vastakaikua yhteiskunnan kommunikaationsa perusteella eriytyneissä ja kehittyneissä 

osajärjestelmissä. Mikäli jostakin asiasta kommunikoidaan ainoastaan osajärjestelmien ulkopuolella, 

välitetty informaatio ei tule ymmärretyksi, ei siis aiheuta reaktiota järjestelmää uusintavassa 

kommunikaatioprosessissa, vaan jää kohinaksi kaikkien muiden osajärjestelmiin kanavoitumatta 

jääneiden viestien sekaan. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kohdalla tämä saattaisi tarkoittaa 

esimerkiksi sitä, että niihin liittyvä kommunikaatio jää hyviksi ja oikeiksi määritellyistä 

tarkoitusperistä huolimatta abstraktin arvopuheen tasolle eikä siirry käytäntöön. Tässä tutkimuksessa 

tarkastelen tätä järjestelmätason problematiikkaa lajiliittojen näkökulmasta. 

Luvussa 2.1.2, esitin teoriaan pohjaavan olettamuksen, että lajiliitot ovat luhmannilaisittain 

polyfonisia organisaatioita. Niiden kommunikaatioprosesseissa yksikään yhteiskunnan 

osajärjestelmistä ei siis asettuisi primääriksi, vaan niissä olisi havaittavissa useampien 

osajärjestelmien koodeja ja vaikutteita rinnakkain. Sisällönanalyysin tulosten valossa olettamus 

lajiliittojen polyfonisuudesta näyttää pitävän paikkansa. Tässä kiinnitin huomioni erityisesti 

juridiikan, politiikan ja talouden osajärjestelmien kommunikaation ilmenemiseen aineistossa.  

Tulosten perusteella tulkitsen, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo resonoivat monin tavoin erityisesti 

juridisen ja poliittisen osajärjestelmän kommunikaatiossa. Aineistossa tämä ilmenee selkeimmin 

edellisessä luvussa tarkastelemissani legitimointistrategioissa.  

Juridiikan osajärjestelmässä kommunikaation yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta mahdollistaa 

ensisijaisesti se tosiseikka, että niin suunnitteluvelvoite kuin syrjinnän kielto perustuvat 

lainsäädäntöön. Juridista legitimointia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyölle haetaan myös lajiliiton 

omista tavoista säännellä toimintaansa. Juridiikka asettaa puitteet sille, mitä pitää tehdä. Se ei 

kuitenkaan kerro, miten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa pitää edistää. Juridiikan osajärjestelmässä 

voidaan siis vastata kommunikaatioon ainoastaan tekemällä suunnitelma (tai jättämällä se tekemättä). 

Sen sijaan politiikan kommunikaatioprosessissa syntyy useampia valintatilanteita. Siinä kohtaavat 

erilaiset näkemykset yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon merkityksistä ja sisällöistä. Prosessin 
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lopputulemana ne tiivistyvät ja jalostuvat suunnitelmassa lajiliiton päätökseksi siitä, mitä sen 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö merkitsee ja pitää sisällään. Tällä tavalla organisaatio uusintaa 

itseään: päätös vaikuttaa sen toimintaan ja tuleviin päätöksiin. 

Näyttää siltä, että liikunta- ja urheilujärjestelmässä juridiikan ja politiikan osajärjestelmien välille on 

syntynyt yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon prosessointiin perustuva rakenteellinen kytkentä. Ne siis 

kykenevät reagoimaan toistensa kommunikaatioon omissa prosesseissaan. Liikuntapolitiikan 

tavoitteet, joihin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen kuuluu, asetetaan liikuntalaissa. 

Uusimman liikuntalain (390/2015) myötä yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvää 

lainsäädäntöohjausta on vahvistettu. Lajiliitoissa lainsäädäntöohjaus on resonoinut, ei ainoastaan 

juridiikan osajärjestelmässä, vaan myös politiikan osajärjestelmässä. Valtion liikuntahallinnon 

poliittisia ohjauskeinoja taas ovat resurssiohjaus ja informaatio-ohjaus. Opetus- ja kulttuuriministeriö 

otti vuonna 2017 yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvän resurssiohjauksen jo jossain määrin 

käyttöön – myönnettyään osalle järjestöistä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön perustuvan 

korotuksen valtionapuun. Informaatio-ohjaukseen liittyen liikuntapolitiikassa painotetaan tiedolla 

johtamista (Pyykkönen 2016, 10). Tietopohjaa on vahvistettu, joskin puutteita edelleen on (esim. 

opetus- ja kulttuuriministeriö 2018a, 80–81). Tämän tutkimuksen valossa informaatio-ohjauksen 

vaikuttavuudesta ei voi tehdä johtopäätöksiä, sillä aineistossa viittauksia tutkittuun tietoon liikunnan 

ja urheilun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioista ilmeni hyvin vähän. Avoimeksi kysymykseksi jää, 

tietävätkö ja osaavatko lajiliitot tulkita, minkälaista yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä valtion 

liikuntahallinto niiltä odottaa? 

Jos näyttää siltä, että yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta kommunikointi on jokseenkin luontaista 

juridiikan ja politiikan osajärjestelmissä, samaa ei sisällönanalyysin tulosten perusteella voi sanoa 

talouden osajärjestelmästä. Aineistossa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiä käsitellään hyvin 

harvoissa tapauksissa taloudellisina valintoina ja silloinkin abstraktilla tasolla: ”Mahdolliset 

kustannukset katetaan yhteisvastuullisesti” (kamppailulajit), ”Jotta järjestömme imago ja talous 

lepäisivät vakaalla arvopohjalla” (usea lajiliitto). Poikkeus tästä on taloudellisen yhdenvertaisuuden 

teeman käsittely arvolähtöisesti. Tällöin raha ja tulotaso nähdään liikunnassa ja urheilussa 

eriarvoisuutta aiheuttavana sosioekonomisena tekijänä, jonka vaikutuksiin on puututtava. 

Yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvän kommunikaation vähäinen resonointi talouden 

osajärjestelmässä ilmenee siten, että aineistossa ei juuri esiinny arvioita resurssien jakautumisesta 

esimerkiksi eri sukupuolten tai ihmisryhmien välillä. Jotkin lajiliitot pyrkivät jossain määrin 

tavoittamaan resurssien jakautumisen aspekteja, kun taas toiset sivuuttavat ne tyystin. Suunnitelmissa 

ei myöskään määritellä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön taloudellisia (raha)resursseja. Tästä syystä 
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tutkimustyössä osoittautui hankalaksi arvioida työn ja yksittäisten toimenpiteiden laajuutta. Joissakin 

tapauksissa kerrotaan taloudellisten resurssien varaamisesta, kuitenkin ilman määrällistä erittelyä. 

Henkilöstöresursseja kohdennetaan monissa suunnitelmissa huomattavasti tarkemmin.  

Luhmannilaisittain voidaan ajatella, että kommunikaatio yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta 

uusintaisi niin liikunta- ja urheilujärjestelmää kuin siinä toimivia organisaatiojärjestelmiä ja ihmisten 

välisiä vuorovaikutusjärjestelmiä entistä vaikuttavammin, mikäli se kanavoituisi jatkossa vahvemmin 

myös talouden osajärjestelmään.  

 

5.5.2 Rakenteelliset kytkennät toimijoiden välillä 

Luvussa 2.2.3 hahmottelin teorian valossa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvioiden käsittelyyn perustuvia 

rakenteellisia kytkentöjä lajiliittojen ja muiden liikunta- ja urheilujärjestelmässä toimivien 

organisaatioiden välillä. Näistä ensisijaisena pidin lähtökohtaisesti valtion liikuntahallinnon ja 

lajiliittojen välistä kytkentää. Ilman opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämää suunnitelman 

liittämistä valtionavustushakemukseen lajiliitot tuskin valmistelisivat suunnitelmadokumentteja 

johdonmukaisesti – yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö ei välttämättä tavoitteellistuisi ja 

konkretisoituisi tai ei ainakaan tulisi kirjatuksi erikseen. Näyttää selvältä, että yhdenvertaisuus- ja 

tasa-arvotyön arviointi on vakiintumassa osaksi valtionavustushakemusten arviointikriteereitä. Se, 

millaisiksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön arviointikriteerit ja niiden painoarvo suhteessa muihin 

arviointikriteereihin lopulta muodostuu, jää tässä tutkimuksessa avoimeksi kysymykseksi.   

Lajiliittojen kytkentä jäsenseuroihinsa ilmenee aineistossa kohtuullisen vahvana. Yhtenä strategiana 

esiintyy nimittäin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoajattelun ulottaminen seuroihin. Oikeastaan 

ruohonjuuritason seuratyö nähdään kenttänä, jossa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo saavat 

konkreettisimmat merkityksensä liikkujien ja urheilijoiden arjessa. Suunnitelmat itsessään eivät anna 

viitteitä siitä, millä tavalla seurat ovat tähän reagoineet. Niin sanottua neljättä sektoria, siis yksittäisiä 

osallistujia, harrastajia ja kotitalouksia suunnitelmat eivät suoraan puhuttele. Välillisesti voidaan 

ajatella, että julkisina dokumentteina ja vahvoina kannanottoina syrjintää ja muuta epäasiallista 

kohtelua vastaan niillä pyritään määrittelemään koko lajiyhteisön toimintakulttuuria.  

Kytkentä (entiseen) liikunnan ja urheilun keskusjärjestön Valoon vaikuttaa olleen lajiliitoille hyvin 

tärkeä. Aineistosta käy ilmi, että Valo on ohjannut ja tukenut lajiliittoja yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnittelun läpiviennissä, varsinkin prosessuaalisesti. Keskusjärjestön ja edunvalvojan 

roolissaan Valo näyttää saattaneen liikuntapolitiikkaa ohjaavan opetus- ja kulttuuriministeriön ja 

yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamisesta vastanneen oikeusministeriön ohjeistuksia lajiliitoille 

ymmärrettävään muotoon. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön jatkon kannalta kiinnostava kysymys 
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on, tarvitsevatko lajiliitot edelleen siihen liittyvää tukea keskusjärjestöltään. Entä millaista tukea 

Valon ja Olympiakomitean fuusioitumisen jälkeinen uusi Olympiakomitea pystyy tarjoamaan? 

Lajiliittojen rakenteellinen kytkentä yksityisen sektoriin, sponsoreihinsa, ilmenee aineistossa 

ainoastaan yhdessä tapauksessa. Tämä poikkeus on Jääkiekkoliitto, joka kertoo suunnitelmassaan 

”Easy Hockey, Sponsored by Caruna” -matalan kynnyksen toimintamallistaan. Muut lajiliitot eivät 

joko kerro yksityisen sektorin tuesta tai eivät ole sitä saaneet yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhönsä. 

Yksityisen sektorin sijaan jotkin lajiliitot kertovat yhteistyöstään muiden kolmannen sektorin 

toimijoiden kanssa. Toimenpiteitä tehdään tai yhteistyötä suunnitellaan esimerkiksi 

monikulttuuriseen liikuntaan, seksuaalivähemmistöjen liikuntaan sekä vammaisurheiluun  

ja -liikuntaan erikoistuneiden järjestöjen kanssa. Järjestöistä merkittävimpänä yhdenvertaisuus- ja 

tasa-arvotyön kumppanina näyttäytyy Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, kun taas kytkennät 

muihin järjestöihin ovat yksittäisiä ja lajiliittokohtaisia. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 

lajiliittojen keskinäinen yhteistyö näyttää olevan suhteellisen vähäistä. 

Rakenteellisten kytkentöjen tarkastelu osoittaa, että lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö 

toteutuu pitkälti laji- ja lajikulttuurikohtaisesti, kuten toteutuu niiden muukin toiminta. Näen tässä sen 

edun, että eriytyneessä liikunta- ja urheilujärjestelmässä toimivat organisaatiot pystyvät 

kommunikoimaan yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta omalla kielellään ja konkretisoimaan niihin 

liittyviä ongelmanasetteluja omiin toimintaympäristöihinsä. Toisaalta kokonaisjärjestelmän 

perspektiivistä tulkittuna liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymysten ratkominen 

vaikuttaa hyvin moninaiselta ja hajanaiselta. Kun selkeitä yhteisiä tavoitteita, kriteereitä tai mittareita 

ei ole, herää kysymys, mikä on yksittäisten organisaatioiden työn vaikuttavuus yhdenvertaisuuden ja 

tasa-arvon edistymiseen liikuntakulttuurissa. 
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6. YHTEENVETO 

Tässä tutkimuksessa analysoin 21 lajiliiton kommunikaation perusteella niiden yhdenvertaisuus- ja 

tasa-arvotyön sisältöjä, merkityksiä, strategioita ja legitimointia. Tutkimusaineisto koostui 15 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta, jotka lajiliitot ovat laatineet 

valtionavustushakemustensa liitteeksi.  

Sain idean tutkimusasetelmasta työskenneltyäni kahdessa lajiliitossa yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnittelun parissa. Syntyi ajatus koko liikunnan ja urheilun valtakunnallista järjestökenttää 

koskettavan ilmiön tarkastelusta laajemmasta kuin yhden lajiliiton perspektiivistä. Toteutin 

tutkimuksen vuosina 2016–2018 – ajanjaksona, jolloin uuden liikuntalain (390/2015) velvoittaman 

yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen tulkinnat ovat hakeneet muotojaan niin lajiliitoissa kuin 

valtion liikuntahallinnossa. Mikko Salasuo ym. kuvailevat ilmiötä Kati Lehtosen ja Riikka Taavetin 

julkaisemattomien seminaariesitysten pohjalta seuraavassa: 

Ilman selkeää ohjausta tai ohjeistusta ei toteutustasolla voi olla selkeää ymmärrystä 

siitä, mitä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo liikunnan kontekstissa tarkoittavat ja miten ne 

tulisi toiminnassa huomioida (Lehtonen 2015b; Taavetti 2015). Tällaisia kysymyksiä 

ovat esimerkiksi yhteiskuntaluokka, sukupuoli, erityisliikunnan tarpeet, etnisyys ja 

seksuaalinen suuntautuminen. (Salasuo ym. 2016, 27.) 

Selkeää ohjeistusta ja ymmärrystä yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja niiden edistämisestä 

liikunnassa ja urheilussa eittämättä puuttuu. Tästä syystä katsoin ajankohtaiseksi ja tarpeelliseksi 

tutkimustehtäväksi koota yhteen ja jäsentää niihin liittyvää monimutkaisuutta ymmärrettävämpään ja 

helpommin lähestyttävämpään muotoon. Lähestyin tutkimani ilmiön yhteiskuntarakenteellista 

kontekstia, suomalaista liikunta- ja urheilujärjestelmää, Niklas Luhmannin systeemiteorian ja sen 

edelleen kehittelyjen avaamasta käsitteellisestä perspektiivistä. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 

moniulotteisia ja kontekstisidonnaisia käsitteitä lähestyin tasa-arvotutkimuksen, niitä koskevan 

lainsäädännön sekä niistä suomalaisessa yhteiskunnassa ja liikunta- ja urheilujärjestelmässä tehtyjen 

tulkintojen näkökulmasta.  

Toteutin tutkimuksen teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmällä, jossa aineisto ja teoria kävivät 

vuoropuhelua keskenään. Tarkastelun keskiössä oli aineistolähtöisesti se, mitä ja miten lajiliitot 

kommunikoivat yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvällä 

teoreettisella viitekehyksellä oli kuitenkin merkittävä tutkimaani ilmiötä käsitteellistävä ja 

systeemiteorialla ilmiötä kontekstualisoiva tehtävä.   
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Tässä luvussa vedän yhteen tutkimuksen keskeisiä johtopäätöksiä. En käy yksittäin läpi edellisessä 

luvussa esittelemiäni tuloksia vaan esitän niiden pohjalta, millainen kokonaiskuva lajiliittojen 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä hahmottuu. Sen jälkeen pohdin tutkimusasetelmaan ja 

tutkimuksen toteuttamiseen, erityisesti luhmannilaisen systeemiteoreettisen lähestymistavan 

hyödyntämiseen, liittyviä kysymyksiä. Sitten pohdin yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa 

liikuntapolitiikan asialistalla ja lajiliittojen työn arviointikriteerinä valtionavustusjärjestelmässä. 

Lopuksi esitän joitakin ajatuksia siitä, miten moniulotteista käsiteparia voisi jatkossa lähestyä 

liikuntakulttuuria ja liikunta- ja urheilujärjestelmää koskevassa tutkimuksessa.  

 

6.1 Moninainen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö johdonmukaistumassa 

Toteuttamassani sisällönanalyysissä lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä hahmottuu 

sisällöiltään, merkityksiltään ja strategioiltaan hyvin moninainen kuva. Pyykkösen siteeraama (2015, 

15) valtionhallinnon muutaman vuoden takainen epävirallinen luonnehdinta kirjavaa ja eritasoista 

kuvaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön luonnetta edelleen hyvin, vaikka yhdenvertaisuuden ja tasa-

arvon käsittely lajiliitoissa on selvästi johdonmukaistunut vuosien 2015–2017 välillä käynnistyneiden 

suunnitteluprosessien myötä.  Moninaisessa lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyössä on 

havaittavissa myös joitakin yhteneväisyyksiä, joita käsittelen seuraavassa. 

(1) Lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö on laji-, lajikulttuuri- ja organisaatiokeskeistä. 

Kukin liitto tarkastelee, määrittelee ja konkretisoi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiä omista 

lähtökohdistaan käsin. Suunnitelmissa limittyvät mutta samalla toisistaan erottuvat kolme 

näkökulmaa, joista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa tulkitaan: toiminta, työnantaja ja organisaatio. 

Toimintanäkökulma kattaa lajiliiton tehtäväkentän lajitoiminnan järjestäjänä ja kehittäjänä 

harrasteliikunnasta huippu-urheiluun sekä lajiyhteisön yhteenliittymänä ja edustajana 

valtakunnallisella tasolla. Työnantajanäkökulmasta tarkastellaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa 

työyhteisön sisäisinä kysymyksinä. Organisaationäkökulmasta yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon taas 

ymmärretään koskevan järjestöhallintoon ja päätöksentekoon liittyviä käytänteitä sekä järjestön 

luottamushenkilöitä, vapaaehtoisia ja muita toimijoita.  

Lajiliittojen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tulkintoja määrittää se, että eri lajit eroavat toisistaan 

muun muassa luonteeltaan, harrastajiltaan, toimintamuodoiltaan ja säännöiltään. Keskusjärjestö 

Valon ohjeistus suunnitteluprosessin läpiviemiseksi yhdenvertaisuuskyselyineen näyttää joka 

tapauksessa yhtenäistäneen sitä, minkälaisiin teemoihin liitot ovat kiinnittäneet suunnittelussaan 

huomiota. Lisäksi lajiliitot ovat määrittäneet yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyölleen joitakin Valon 
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ohjeistukseen sisältymättömiä teemoja. Yhteensä havaitsin aineistossa 13 yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvoteemaa. Niiden sisällä tulkinnat ovat vaihtelevia, sillä kukin teema on saanut merkityksensä ja 

painoarvonsa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksinä kunkin lajiliiton sisäisessä 

kommunikaatioprosessissa. Monet liitot pohtivat yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista oman 

lajinsa toimintaympäristössä varsin tarkasti. Sen sijaan liitot eivät juuri arvioi omaa toimintaansa 

suhteessa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumiseen tätä laajemmassa yhteiskunnan tai liikunta- 

ja urheilujärjestelmän kontekstissa.  

Tämä vahvistaa teorian pohjalta muodostamaani käsitystä yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta 

monitulkintaisina ja kontekstisidonnaisina käsitteinä ja ilmiöinä, joita on vaikea mitata. Koska 

liikuntalaissa tai valtionavustuskriteereissä ei tarkasti määritetä, mitä lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja 

tasa-arvotyön tulisi pitää sisällään, ei yksittäisiltä organisaatioilta voida odottaa yhteismitallisuutta 

työnsä määrittelyssä.  

(2) Lajiliitot suhtautuvat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön pragmaattisesti. Suunnitelmissa esitetyt 

toimenpiteet painottuvat olemassa oleviin toimintoihin, käytänteisiin ja niissä havaittujen 

ongelmakohtien korjaamiseen. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo saavat siten merkityksen 

perustoiminnan kehittämiseen, työyhteisöön ja järjestöhallintoon liittyvinä kysymyksinä. 

Suunnitelmien välillä on huomattavaa vaihtelua siinä, kuinka konkreettisiksi toimenpiteiksi 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö määritellään.  

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoteemojen strategisten lähestymistapojen tarkastelu osoitti, että 

aktiivisimmin lajiliitot suhtautuvat miesten ja naisten välisen tasa-arvon, eri ikäisten ja 

toimintakykyyn liittyvän yhdenvertaisuuden edistämiseen. Merkille pantavaa on, että juuri nämä 

teemat liittyvät liikunnassa ja urheilussa perinteisesti esiintyviin jaotteluihin. Vaikuttaakin siltä, että 

niiden käsittely on lajiliitoille helpointa, sillä niillä on jo olemassa naisille ja miehille, eri ikäryhmille 

ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille suunnattuja toimintoja. Tällöin eri ryhmiä koskevan 

olemassa olevan toiminnan kehittämisen voi lajiliiton näkökulmasta tulkita samanlaisen kohtelun 

strategiaksi ja jollekin tietylle ryhmälle kohdennetun uuden toimenpiteen positiivisen erityiskohtelun 

strategiaksi. Muita aineistossa usein käsiteltyjä teemoja olivat osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuudet sekä taloudellinen yhdenvertaisuus. Niiden edistämiseksi esitetyt 

toimenpiteet painottuivat muita teemoja vahvemmin positiivisen erityiskohtelun strategiaan. 

Sellaiset teemat, joille ei löydy suoria yhtymäkohtia lajiliittojen toiminnoista, konkretisoituvat edellä 

mainittuja harvemmin suunnitelmien toimenpiteiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi seksuaaliseen 

suuntautumiseen, elämänkatsomukseen, vakaumukseen ja mielipiteeseen liittyvä yhdenvertaisuus 
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sekä binäärisestä sukupuolikäsityksestä poikkeavat sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen 

moninaisuuteen liittyvät kysymykset. Nämäkään teemat eivät ole tyystin jääneet lajiliitoilta 

käsittelemättä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että ne ymmärretään ensisijaisesti yksilöllisinä ja 

yksityisyyden piiriin kuuluvina kysymyksinä, joissa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen 

keinovalikoima painottuu samanlaisen kohtelun strategiaan sekä syrjinnän tunnistamiseen ja siihen 

puuttumiseen. Selkeä poikkeus vähän käsiteltynä teemana on antidoping, jonka osalta on olemassa 

selkeät säännöt ja toimintamallit, mutta joka on vain harvassa suunnitelmassa määritetty 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykseksi. 

(3) Lajiliitot ovat teorialähtöisesti tyypiteltävissä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön strategisilta 

lähestymistavoiltaan. Tarkastelin neliulotteisen strategiakartan avulla, mitä eroja ja yhtäläisyyksiä 

lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön strategioissa on havaittavissa. Analyysini perusteella 

tutkimani lajiliitot edustavat kolmea strategiatyyppiä, jotka nimesin kokonaisvaltais-aktiiviseksi, 

muodollis-aktiiviseksi ja muodollis-syrjinnänvastaiseksi.  

Kokonaisvaltais-aktiivista strategiatyyppiä edustavat lajiliitot hyödyntävät sekä samanlaisen 

kohtelun että positiivisen erityiskohtelun strategioita ja suhtautuvat yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 

edistämiseen aktiivisesti tai hyvin aktiivisesti. Muodollis-aktiivisten lajiliittojen työ painottuu 

samanlaisen kohtelun strategiaan ja nekin suhtautuvat yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen 

aktiivisesti tai hyvin aktiivisesti. Muodollis-syrjinnänvastainen strategiatyyppi taas tarkoittaa sitä, 

että lajiliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö painottuu samanlaiseen kohteluun ja 

syrjinnänvastaisuuteen. Tutkimuksessa ei ollut mukana sellaisia lajiliittoja, joiden strateginen 

lähestymistapa olisi selkeästi painottunut positiivisen erityiskohtelun strategiaan.  

(4) Aineistolähtöisesti on havaittavissa lajiliittojen tyypillisesti noudattamia ja hyödyntämiä 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön strategioita. Nämä strategiatyypit kokoavat yhteen käsitystä siitä, 

millaisia muotoja lajiliittojen moninainen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö käytännössä saa tai voi 

saada riippumatta siitä, millaisia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiä siinä pyritään ratkomaan. 

Kaikkien tutkimieni lajiliittojen kommunikaatiossa toistuu sitoumus syrjinnänvastaisuuteen. 

Käytännön tasolla se saa muodon syrjinnän tunnistamisen ja estämisen strategiana. Syrjinnän käsite 

viittaa tässä yhteydessä kaikkeen suoraan ja havaittavissa olevaan syrjintään, kuten häirintään, 

seksuaaliseen ahdisteluun, kiusaamiseen, rasismiin, fyysiseen tai sanalliseen uhkailuun, 

nöyryyttämiseen, leimaamiseen tai ulkopuolelle jättämiseen. Tarkoitan edellisellä sitä, että 

periaatteellisella tasolla monet lajiliitot kertovat puuttuvansa myös välilliseen syrjintään. 

Käytännössä välillinen syrjintä kuitenkin ilmenee usein samanlaisena kohteluna, on siksi vaikeammin 
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tunnistettavissa ja siihen puuttuminen vaatii enemmän kuin yksittäisten syrjintätilanteiden ratkomista. 

Joillekin lajiliitoille syrjinnänvastaisuus on ensisijainen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön strategia, 

toisille taas merkittävä strategia muiden joukossa.  

Muita lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön strategiatyyppejä ovat yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvoajattelun ulottaminen seuratasolle, matalan kynnyksen toiminnan järjestäminen ja kehittäminen 

sekä yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta käytävän keskustelun avaaminen ja niihin liittyvän 

tietoisuuden lisääminen.  

Keskeinen strategiatyyppi on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelun integrointi osaksi 

organisaation muita suunnitteluprosesseja. Siinä, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoajattelua pyritään 

juurruttamaan läpileikkaavasti organisaation vuosisuunnitteluun ja strategiseen suunnitteluun, tullaan 

lähelle valtavirtaistamisen strategiaa. Lajiliitot eivät kuitenkaan itse käytä valtavirtaistamisen 

käsitettä eivätkä ne esitä toimintamalleja, jotka tosiasiallisesti mahdollistaisivat yhdenvertaisuuden ja 

tasa-arvon ottamisen huomioon kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa. Suunnitelmissa ei 

esimerkiksi juurikaan tarkastella resurssien kohdentumista sukupuolittain tai eri ryhmille eikä 

määritellä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön resursseja.  

 

6.2 Legitimointistrategiat – kiistelyn elementti näkymätön 

Suunnitelmien sisältämiä legitimointistrategioita tarkastelemalla havainnollistin sitä, miten lajiliitot 

perustelevat, oikeuttavat ja selittävät yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötään ja siihen liittyviä 

valintojaan. Johtopäätöksenä totean, että lajiliitot legitimoivat yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 

moraalisina periaatteina, juridisina velvoitteina ja toiminnallisina etuina.  

Ensinnäkin lajiliitot esittävät yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kuuluvan olennaisena osana liikunnan 

ja urheilun arvopohjaan, yhteisesti hyväksyttyihin reilun pelin periaatteisiin. Toiseksi ne 

kommunikoivat yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta lainsäädäntöön ja muihin sääntöihin 

pohjautuvina velvoitteina ja raameina toiminnalleen. Kolmanneksi ne rationalisoivat, että 

yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistämällä sekä syrjinnänvastaisuudella voidaan monin tavoin 

edistää koko lajia, lajikulttuuria sekä kehittää organisaatiota. Nämä läpi aineiston toistuvat 

legitimointistrategiat vastaavat erityisesti kysymykseen, miksi yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnittelun prosessi on käynnistetty. 

Vastaavasti suunnitelmien sisällöllisiä ja strategisia valintoja legitimoidaan toisenlaisilla strategioilla. 

Näistä keskeisimpiä näyttävät olevan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymysten kytkeminen lajiliiton 
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strategiaan sekä poliittinen auktorisointi, joka ilmenee kommunikaatiossa suunnitteluprosessien 

perustavanlaatuisina kuvauksina. Van Leeuwenin (2007) hahmottelemat kommmunikaation 

legitimointistrategiat auktorisointi, moraalinen arviointi, rationalisointi ja tarinallistaminen saavat 

aineistossa erilaisia muotoja, jotka usein kytkeytyvät toisiinsa. Voidaan todeta, että aineisto välittää 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön legitimoinnista yllättävänkin yhtenäistä kuvaa. Yllättävän siksi, 

että tasa-arvotutkimuksessa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kuvaillaan poliittisesti latautuneiksi ja 

kiistellyiksi käsitteiksi ja ilmiöiksi. Tutkimistani yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmista tämä 

kiistelyn elementti puuttuu. Pohdin seuraavassa, miksi. 

Lähtökohtaisesti juridisen velvoitteen sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön arvioinnin yhtenä 

valtionavustusperusteena voi nähdä politisoineen käsitteet lajiliitoissa. Organisaatioiden – tässä 

lajiliittojen – tarkastelu luhmannilaisittain sosiaalisina järjestelminä auttaa havaitsemaan, että 

velvoite yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön ja sen dokumentointiin on käynnistänyt organisaatioissa 

kommunikaatioprosesseja, joissa määritellään käsitteiden sisältöjä ja merkityksiä. Tämän 

tutkimuksen aineisto koostui dokumenteista, jotka kokoavat yhteen ja tiivistävät organisaation 

päätökseksi niitä todennäköisesti moninaisia näkemyksiä yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta, joita 

organisaation sisällä esiintyy. Muun muassa kokouksissa, workshopeissa, palavereissa ja 

kahvipöytäkeskusteluissa yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta on todennäköisesti kiistelty enemmän. 

Isosompin (2017) tutkimat tasa-arvon diskurssit lajiliitoissa ja muissa liikuntajärjestöissä antavat 

ymmärtää, että tosiasiassa yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta kiistellään ja käydään 

määrityskamppailuja.  

Tässä tutkimuksessa olen tutkinut dokumentteja, jotka ovat käyneet läpi suunnittelu- ja 

päätöksentekoprosessin, jonka aikana käsitteisiin liittyvä kiistely on pitkälti häivytetty. 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat ovat lajiliittojen päätöksiä, valtionavustushakemusten 

liitteitä ja salonkikelpoisia puheenvuoroja. Ne edustavat organisaation, eivät yksittäisten siinä 

toimivien ihmisten, näkemystä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä. Luhmannilaista 

organisaatiotulkintaa mukaillen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat viittaavat päätöksinä 

lajiliiton aiempiin päätöksiin, määrittävät tulevia päätöksiä ja siten tulevat määritelleeksi myös 

organisaation konkreettista toimintaa. 

Tämä tutkimus osoittaa, että lajiliitot ovat oppineet kommunikoimaan yhdenvertaisuudesta ja tasa-

arvosta monilla tasoilla ja monin tavoin. Suunnitelmadokumenttien sisällönanalyysin perusteella ei 

kuitenkaan ole mahdollista tehdä johtopäätöksiä siitä, kuinka vahvasti suunnitelmat tosiasiallisesti 

vaikuttavat yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumiseen organisaatioiden toteuttamassa 

toiminnassa, työyhteisöissä ja organisaatiossa:  
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Ennestään tiedetään hyvin, että tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsittelevät kampanjat 

ja ohjeistukset tavoittavat lähinnä ne ihmiset, joille nämä perusoikeudet ovat jo 

ennestään tuttuja. Myös liikunnassa ja urheilussa on kyettävä sellaiseen ohjaamiseen 

ja kasvattamiseen, jossa kaikilla lapsilla ja nuorilla on yhdenvertainen oikeus ja 

mahdollisuus – ominaisuuksistaan ja taustastaan riippumatta – osallistua ja kokea 

onnistumisia. (Berg ym. 2016, 4.) 

 

6.3 Systeemiteoria–tutkimus–systeemiteoria 

Jo tutkimusasetelmaa suunnitellessani tiesin tarttuvani kahteen moniulotteiseen ilmiöön ja niitä 

luonnehtiviin monitulkintaisiin käsitepareihin. Tiesin, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo liikunnan ja 

urheilun kontekstissa tulisi olemaan laaja ja vaativa tutkimusaihe. Olin kohdannut sen sellaisena jo 

lajiliitoissa työskennellessäni. Koska yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kuitenkin kietoutuvat kiinteästi 

toisiinsa lajiliittojen tulkinnoissa, katsoin että tutkimuksellisesti olisi tarkoituksenmukaista tarkastella 

niitä yhdessä. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat taas näyttäytyivät ajankohtaisena 

tutkimusaineistona – olivathan suunnitteluprosessit käynnistyneet liikuntajärjestöissä uuden 

liikuntalain (390/2015) tultua voimaan.  

Luhmannilaisen systeemiteorian perinteestä löysin tutkimusotteen, jossa lähtökohtaisesti 

hyväksytään se, että jälkimoderni maailma ja siinä havaittavissa olevat ilmiöt ovat monimutkaisia. 

Monimutkaisuudesta johtuva käsittämättömyys ei kuitenkaan häviä yksinkertaistamalla vaan on 

tulkittavissa ja tehtävissä ymmärrettävämmäksi kompleksisuutta kokoamalla. (Eräsaari 2013, 21–22.) 

Tukeuduin tähän ohjenuoraan erityisesti tutkimusprosessin vaiheissa, joissa koin työn fokuksen 

kadottaneen kiintopisteensä. Jouduin esimerkiksi luopumaan alun perin hahmottelemastani 

tutkimusintressistä: lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön suhteuttamisesta suomalaisen tasa-

arvopolitiikan isoihin linjoihin. Lajiliittojen lajikeskeiset ja pragmaattiset tulkinnat eivät 

yksinkertaisesti asettuneet mielekkäällä tavalla vuoropuheluun tasa-arvopolitiikan kanssa. Toinen 

alkuperäinen tutkimusintressini oli tarkastella lajiliittojen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä 

suhteessa valtion liikuntahallinnon odotuksiin. Liikunnan ja urheilun valtionohjaukseen ja 

murroksessa olevaan valtionavustusjärjestelmään perehtyminen osoitti kuitenkin, että lajiliittojen 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä ei sisällöllisesti juuri ohjata. Siksi niiden työlle ei ollut mahdollista 

määrittää odotuksia ja kriteereitä, joiden varaan olisi voinut rakentaa teoreettista viitekehystä. Sekä 

tasa-arvopolitiikan isot linjat että liikuntapolitiikan valtionohjaus asettuivat lopulta merkittäviksi 

tutkittavan ilmiön rakenteellista kontekstia määrittäviksi asiakokonaisuuksiksi. 

Tutkimusstrateginen valintani oli tarkastella tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteitä laajoissa 

merkityksissään. Käytännössä annoin aineiston kertoa, mitä lajiliitot käsitteillä tarkoittavat. En 
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rajannut tarkasteluani yksittäisiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiin. On keskeistä huomata, 

että oikeastaan jokainen yksittäinen yhdenvertaisuus- tai tasa-arvokysymys olisi teorian tasolla 

rajattavissa tutkimusaiheen laajuiseksi. Laajan näkökulmani takia yksittäisten kysymysten ja 

teemojen käsittely niin teorian tasolla kuin tutkimustuloksissa jää tässä tutkimuksessa kohtuullisen 

vähäiseksi. Esimerkiksi moninaisia ja vaikeasti määriteltäviä syrjinnän ja häirinnän käsitteitä 

erilaisissa ilmenemismuodoissaan en ole käsitellyt kovinkaan konkreettisesti.  

Kokonaisuudessaan katson tutkimusasetelman onnistuneeksi ja tutkimustulosten kuvaavan varsin 

perusteellisesti lajiliittojen moninaisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön sisältöjä, merkityksiä, 

strategioita ja perusteluja. Tutkimusmatka moniulotteisten käsitteiden maailmaan oli työläs mutta 

palkitseva. Luhmannilainen systeemiteoria taas osoittautui hyödylliseksi käsitteelliseksi 

perspektiiviksi liikunta- ja urheilujärjestelmän ja sen sisäisten prosessien tulkintaan. Samalla on 

todettava, että vaihtoehtoisia ja perusteltuja lähestymistapoja ja tutkimusstrategioita monimutkaisen 

ilmiön tulkintaan varmasti olisi, kuten esimerkiksi Isosomppi (2017) on pro gradullaan osoittanut.   

Suomalaista liikunta- ja urheilujärjestelmää on aiemmin lähestytty ja tarkasteltu luhmannilaisittain 

(Lehtonen 2017 & 2015; Heikkala 1998; myös Itkonen 2015; Itkonen & Laine 2015). Näistä omaan 

luhmannilaiseen lähestymistapaani vaikutti merkittävästi Heikkalan väitöskirjassaan (1998) esittämä 

systeemiteoreettinen tulkinta suomalaisesta liikunnan järjestökentästä ja sen muutoksesta 1990-

luvulla. Palaan lyhyesti tuohon 20 vuoden takaiseen tulkintaan, joka edelleen on hyödyllinen kuvaus 

liikuntajärjestöistä ja niiden toimintaympäristöstä. Heikkalalle lajiliitot näyttäytyivät kilpa- ja huippu-

urheiluun orientoituneina järjestöinä, joiden kommunikaatiossa urheilulliseen menestykseen 

perustuva binäärinen koodi voitto–häviö oli määräävässä asemassa ja muiden osajärjestelmien koodit 

sille alisteisia (Heikkala 1998, 244–245). Vastaavasti omien luhmannilaisten tulkintojeni perusteella 

sanoisin, että tämän päivän lajiliiton kommunikaatiossa kilpaurheilun koodi ei asetu yhtä 

merkittäväksi. Mikäli ylipäätään on olemassa jokin lajiliitolle ominainen kommunikatiivinen koodi, 

määrittäisin sen lajin tai lajikulttuurin edistämiseksi, joka tämän tutkimuksen perusteella saa monia 

muitakin merkityksiä kuin urheilullisen menestyksen tavoittelu. Kuitenkin katson, että lajin 

edistämistäkään koskeva kommunikaatio ei välttämättä asetu yhteiskunnan osajärjestelmien 

kommunikaation ulkopuolelle. Sen sijaan siitä kommunikoidaan ainakin juridiikan, politiikan ja 

talouden koodeilla. Näiden lisäksi joukkoon voinee lisätä ainakin kasvatuksen ja terveyden 

osajärjestelmien koodit (vrt. emt., 245), joita en tässä tutkimuksessa ole tarkastellut.  

Tutkimuksen teoriataustassa tarkastelin lajiliittoja polyfonisina organisaatioina, joissa on yhtä aikaa 

havaittavissa useiden rinnakkaisten osajärjestelmien vaikutuksia ja koodeja. Tulosten perusteella 
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tämä vaikuttaa pitävän paikkansa. Myös Heikkalan (1998, 244) näkemys lajiliitoista ”risteilevien 

rationaliteettien organisaatioina” on edelleen kuvaava ja paikkansapitävä. 

Yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvän kommunikaation havaitsin resonoineen lajiliittojen 

kommunikaatiossa erityisesti juridiikan ja politiikan osajärjestelmissä, mikä on edesauttanut niiden 

siirtymistä osaksi lajiliittojen kommunikaatioprosesseja. Sen sijaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 

resonointi talouden osajärjestelmässä vaikuttaa kohtuullisen vähäiseltä.  

 

6.4 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo liikuntapolitiikan asialistalla – miten ohjata ja arvioida?  

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat viime vuosina saaneet yhä enemmän painoarvoa liikuntapolitiikan 

asialistalla. Samaan aikaan liikunnan ja urheilun valtionohjaus ja valtakunnallisia järjestöjä koskeva 

valtionavustusjärjestelmä on ollut muutoksessa. Tutkimuksen teoriataustassa osoitin, että liikunta- ja 

urheilujärjestöjen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöllä on jo ollut vaikutusta niille myönnetyn 

valtionavun määrään. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä valtion liikuntaneuvosto on arvioinut 

järjestöjen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmia. Kuitenkaan sisällöllisiä kriteereitä lajiliittojen 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyölle ei ole määritetty. Valtion liikuntaneuvosto lausuu 

arviointiperusteista seuraavasti: 

Vuonna 2015 voimaan tulleen liikuntalain (390/2015) ja valtioneuvoston asetuksen 

(550/2015) keskeisiä arviointiperusteita, kuten toiminnan laatua, laajuutta ja 

yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä järjestöjen taloudellisen tilan arviointia ei ole 

kyetty parhaalla mahdollisella tavalla konkretisoimaan toimiviksi kriteereiksi. Osin 

tästä syystä hakuvaiheessa järjestöiltä on kysytty mittava määrä niiden toimintaa 

kuvaavaa tietoa, jonka yhteys valtionavustuksen määrään on jäänyt epäselväksi. 

(Valtion liikuntaneuvosto 2016.) 

Tutkimusprosessin aikana olen moneen otteeseen pohtinut, olisiko järjestöjen yhdenvertaisuus- ja 

tasa-arvotyölle määritettävissä arviointiperusteita, jotka olisivat yhtä aikaa toimivia ja kohtelisivat yli 

120 valtionapukelpoista järjestöä tai edes noin 70 lajiliittoa yhdenvertaisesti (vrt. opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2017c, 28). Tällä hetkellä se, että autonomiset, toiminnan tarkoituksiltaan ja 

tavoitteiltaan moninaiset järjestöt tulkitsevat kontekstisidonnaisia ja moniulotteisia käsitteitä omista 

näkökulmistaan, tekee yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön objektiivisen vertailun ja vaikuttavuuden 

arvioinnin vaikeaksi, ellei mahdottomaksi (ks. myös valtion liikuntaneuvosto 2016).   

Tämän tutkimuksen perusteella se, että lajiliitot ovat käynnistäneet yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnittelunsa omista lähtökohdistaan käsin, vaikuttaa tuoneen käsitteet luontevasti osaksi niiden 

kommunikaatioprosesseja. Mikäli yhdenvertaisuudelle ja tasa-arvolle tosiasiallisesti annetaan 
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liikuntalain (390/2015) mukainen merkitys toiminnan lähtökohtina, ne tarvitsevat myös 

ohjauskeinonsa valtionavustuspolitiikassa (vrt. Salasuo ym. 2016, 25). Kuinka suuri painoarvo ja 

millaiset kriteerit yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyölle annetaan opetus- ja kulttuuriministeriön 

kehittelemässä tuloskortteihin perustuvassa arviointijärjestelmässä, ei tätä kirjoitettaessa ole tiedossa.  

Jatkossakin lienee perusteltua, että järjestöt konkretisoivat ja kontekstualisoivat yhdenvertaisuutta ja 

tasa-arvoa omiin toimintaympäristöihinsä, koska sillä tavalla moniulotteiset käsitteet asettuvat 

luontevammin osaksi järjestöjen sisäisiä prosesseja kuin siinä tapauksessa, että ulkopuolelta 

määritettäisiin tarkasti, miten niitä pitäisi tulkita. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön tulokset tai 

vaikuttavuus tuskin koskaan tulevat olemaan yksiselitteisesti ainakaan määrällisesti mitattavissa, sillä 

yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen tai edistyminen ovat monimutkaisia kysymyksiä. 

Tässä tutkimuksessa olen osoittanut, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä on mahdollista arvioida 

myös perusteilla, jotka ottavat huomioon sen kontekstisidonnaisuuden. Voidaan esimerkiksi 

tarkastella, kuinka aktiivista ja konkreettista työ on. Mikäli järjestöjä velvoitetaan määrittelemään 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhönsä kohdentamansa resurssit, voidaan arvioida, kuinka 

merkittäväksi osaksi toimintaansa ja toimintansa kehittämistä kukin järjestö sen katsoo. Tällä 

hetkellä, kun taloudellisia resursseja työlle ei suunnitelmissa juuri ole määritetty, on hyvin vaikea 

arvioida, kuinka laajoja lajiliittojen kuvailemat toimenpiteet tosiasiassa ovat.  

Merkille pantava seikka tutkimissani suunnitelmissa on se, että niissä viitataan varsin harvoin 

tutkittuun tietoon. On kuitenkin olemassa jonkin verran, vaikkakaan ei tarpeeksi, tietopohjaa 

yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta liikunnassa ja urheilussa. Jos valtion liikuntahallinnon 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioiden lainsäädäntö- ja resurssiohjauksella näyttää tämän tutkimuksen 

perusteella olleen kohtuullista vaikuttavuutta järjestöihin, samaa ei voi sanoa informaatio-

ohjauksesta. Sen tehostamisen edellytyksiä ovat paitsi tietopohjan vahvistaminen myös se, että 

järjestöt hyödyntävät sitä. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmia voidaankin arvioida myös sen 

perusteella, missä määrin saatavilla olevaa tutkittua tietoa hyödynnetään työn sisältöjen ja 

tavoitteiden määrittelyssä, kohdentamisessa ja perusteluina. Ovat tulevaisuuden yhdenvertaisuus- ja 

tasa-arvotyön sekä valtionavustusjärjestelmän muut arviointikriteerit sitten millaisia hyvänsä, 

keskeistä on, että ne ovat järjestöille selkeät ja ymmärrettävissä. 

 

6.5 Tutkittavaa riittää  

Olen toistuvasti kuvaillut yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa moniulotteisiksi, kontekstisidonnaisiksi ja 

kiistellyiksi käsitteiksi ja ilmiöiksi. Yksittäisellä minkä tahansa tieteenalan tutkimuksella niistä 
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voidaan tavoittaa ainoastaan häivähdys jossakin tietyssä kontekstissa. Tässä tutkimuksessa lähestyin 

niitä laaja-alaisesti niissä moninaisissa merkityksissä, joita ne liikunnan ja urheilun lajiliitoissa 

saavat. Niistä on tehty ja tarvitaan edelleen myös kohdennetumpaa ja erilaisia näkökulmia avaavaa 

tutkimusta. Pelkästään liikunta- ja urheilujärjestöjen kentällä tutkimuksen voisi rajata yksittäisiin 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiin, tehdä tätä tutkimusta enemmän vertailuja lajiliittojen 

välillä tai analysoida yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä muodollisten ja salonkikelpoisiksi 

muotoiltujen suunnitelmadokumenttien sijaan toisenlaisella aineistolla. Tarkastelun voisi kohdistaa 

myös itse suunnitteluprosesseihin ja tutkia muun muassa sitä, keillä organisaatioissa on ollut 

edellytyksiä ja mahdollisuuksia, siis valtaa, vaikuttaa suunnitelmien sisältöihin ja keillä ei.   

Liikunta- ja urheilujärjestelmässä on paikannettavissa myös muita kiinnostavia tutkimuskohteita: 

Miten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa tulkitaan esimerkiksi ylätasolla valtion liikuntahallinnossa, 

Olympiakomiteassa, ruohonjuuritasolla seuroissa tai liikunnan ja urheilun mielikuviin vahvasti 

vaikuttavassa mediassa? Entä mitä merkityksiä liikunta- ja urheilutoimijoiden sponsorit antavat 

yhdenvertaisuudelle ja tasa-arvolle? Voisiko yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä tulevaisuudessa 

puhua liikunnan ja urheilun yhteiskuntavastuuna, johon sponsoreilla olisi intressi osallistua?  

Edellä pohtimani näkökulmat liittyvät tavalla tai toisella siihen, miten toimintaa järjestävät sekä sen 

sisällöistä ja säännöistä päättävät tahot käsittävät ja määrittävät yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. 

Vastaavasti monimutkaisesta ilmiöstä käytävät keskustelut ja määrittelyprosessit tarvitsevat 

tietopohjaa siitä, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat liikunnassa ja urheilussa.  Katse on 

suunnattava liikunta- ja urheilutoimintaan osallistujiin, heidän kokemuksiinsa sekä eriarvoisuutta ja 

epätasa-arvoa tuottaviin ja ylläpitäviin rakenteisiin. Esimerkiksi sukupuolivähemmistöjen asema 

järjestelmässä, jossa tehdään monia jaotteluja binäärisen sukupuolikäsityksen perusteella, olisi 

tämänkin tutkimuksen perusteella kiinnostava yksittäinen tutkimusaihe.  

Vuoden 2018 aikana Jyväskylän yliopistossa käynnistyy opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella 

tutkimushanke, jonka keskiössä ovat häirintä, syrjintä ja sukupuolittuneet käytänteet liikunnassa ja 

urheilussa (Jyväskylän yliopisto, 3.4.2018). Hankkeen voi odottaa kartuttavan ymmärrystä siitä, 

miten eriarvoisuus ja epätasa-arvo ilmenevät liikuntakulttuurissa. Samaa tarkoitusta voivat tukea 

monet muutkin tutkimukset. Ei ole olemassa yhtä suuntaviivaa liikunnan ja urheilun 

yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon kytkeytyvän tutkimuksen etenimiselle. Moniin tutkimuksiin 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset kytkeytyvät välillisesti, kun taas toisissa ne asetetaan 

kiintopisteeksi. Kun kysymykset ovat monimutkaisia ja moninaisia, ei vastausten voi odottaa olevan 

yksinkertaisia tai yksiselitteisiä. Sen sijaan vastauksia on etsittävä monilta tasoilta ja erilaisista 

näkökulmista – niin laadullisin kuin määrällisin menetelmin. 
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LIITTEET 

Liite 1. Liikuntamäärärahojen jakautuminen vuonna 2016 (opetus- ja kulttuuriministeriö 2017c, 25). 

 

 

 

 

  



 

 

153 

 

Liite 2. Erittely aktiivisesti yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon suhtautuvan kommunikaation määristä 

ja jakautumisesta samanlaisen kohtelun strategian ja positiivisen erityiskohtelun strategian välillä 

teemoittain. 

 Aktiivista 

kommunikaatiota 

yhteensä / teema 

Samanlaisen kohtelun 

strategia (N=132) 

Positiivisen 

erityiskohtelun 

strategia (N=75) 

Sukupuoli: naiset ja 

miehet 

66 34 23 

Sukupuoli-identiteetti ja 

sukupuolen moninaisuus 

18 12 1 

Ikä 50 28 19 

Seksuaalinen 

suuntautuminen 

12 6 1 

Etnisyys, kansallisuus, 

alkuperä 

32 15 9 

Kieli 26 15 5 

Elämänkatsomus, 

vakaumus, mielipide 

9 4 0 

Taloudellinen tilanne 38 15 18 

Toimintakyky 60 25 18 

Alueellinen 17 11 10 

Kyvyt ja lahjakkuus 24 16 6 

Osallisuus ja 

vaikuttamismahdollisuudet 

42 19 14 

Antidoping 4 4 0 
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Liite 3. Erittely teemoittain luokitellun kommunikaation määristä ja jakautumisesta samanlaisen 

kohtelun strategian ja positiivisen erityiskohtelun strategian välillä lajiliitoittain. 

 Teemoihin luokiteltua 

kommunikaatiota 

yhteensä / lajiliitto 

Samanlaisen kohtelun 

strategia (N=132) 

Positiivisen 

erityiskohtelun 

strategia (N=75) 

Ampumaurheiluliitto 44 16 9 

Hiihtoliitto 14 3 2 

Jääkiekkoliitto 32 12 11 

Lentopalloliitto 17 1 0 

Palloliitto 51 13 10 

Purjehdus ja veneily 18 3 1 

Ratsastajainliitto 45 23 13 

Salibandyliitto 33 12 5 

Suunnistusliitto 27 10 6 

Taitoluisteluliitto 9 1 2 

Tanssiurheiluliitto 42 17 5 

Uimaliitto 26 10 4 

Urheiluliitto 6 3 1 

Voimisteluliitto 31 7 6 

Kamppailulajit 1 1 0 

 

 

 


