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R yhdyttäessä tarkastelemaan 
liikunnassa ilmenevää eri-
arvoisuutta ei voida rajoit-
tua pelkästään liikuntakult-

tuurin sisäisiin kysymyksiin. Liikunnan 
ja urheilun ollessa yhteiskunnallisia il-
miöitä ne sisältävät samanlaisia eriar-
voisuuden muotoja kuin muutkin elä-
mänalueet. Kun yhteiskunnallisten muu-
tosten yksi keskeinen valtavirta on ollut 
tasa-arvon lisääminen, on syytä katsah-
taa, millaisin toimin tasa-arvoa on edis-
tetty. 

Eriarvoisuuden haasteen viheliäi-
syyttä osoittaa jo se, että useimmilla elä-
mänalueilla tasa-arvon saavuttamiseen 
on vielä pitkä matka. Epätasa-arvoisuus 
ilmenee yhteiskunnassa taloudellisena, 
alueellisena, sukupuolten välisenä, su-
kupolvittaisena, kulttuurisena ja etni-
senä. Myös muita epätasa-arvoisuuden 
ulottuvuuksia on toki olemassa. Eten-
kin valtioiden väliset erot tasa-arvoisuu-
den suhteen ovat valtavat. Köyhimpien 
maiden kansalaiset voivat toistaisek-
si ainoastaan unelmoida sellaisesta ta-
sa-arvosta, joka on kyetty saavuttamaan 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö suoma-
laisessa yhteiskunnassa ja liikunnassa 
ilmenisi eriarvoisuutta.  

Eriarvoisuuden haaste

Ihmiskunnan vaiheet ovat olleet eriar-
voisuuden historiaa. Ihastellessamme yli 
kahden vuosituhannen takaisen antiikin 
filosofian saavutuksia on syytä muistaa, 
että orjatyön ansiosta ainoastaan todel-
la pieni vähemmistö saattoi harjoittaa 

filosofointia. Historian saatossa aliste-
tussa asemassa olleet ihmiset ovat nous-
seet kapinaan olojensa parantamisek-
si, jolloin on nähty esimerkiksi orja- ja 
talonpoikaiskapinoita. Ranskan suuri 
vallankumous 1789 nosti uudella tavoin 
esiin ajatukset tasa-arvosta. Kansallis-
kokouksessa vaadittiin muun muassa 
kansalaisten vapautta ja yhdenvertai-
suutta lain edessä, oikeutta elää rauhas-
sa ja sorrosta vapaana, kansanvaltaa ja 
omistusoikeutta. Täydelliseen tasa-ar-
voon tuolloinkaan ei tähdätty, sillä ää-
nioikeutta vaadittiin ainoastaan miehil-
le. (Heikkinen 2018, 410.) 

Ranskan vallankumouksen seurauk-
set ulottuivat koko Eurooppaan ja eu-
rooppalaiseen ajatteluun. Kansallisko-
kouksessa kumottiin aatelin ja hengel-
lisen säädyn erioikeudet, lakkautettiin 
ammattikunnat, uudistettiin paikallis-
hallinto sekä annettiin ihmis- ja kansa-
laisoikeuksien julistus. Ranskan vallan-
kumouksen on katsottu siirtäneen yh-
teiskunnan aivan uuteen vaiheeseen eli 
varhaismodernista siirryttiin moderniin 
aikakauteen. Samalla myös ajatukset 
tasa-arvosta nousivat ajankohtaisiksi. 
(Heikkinen 2018, 410–411.)

Ranskan vallankumouksen merkitys 
saattaa tuntua nykytoimijasta sangen 
kaukaiselta. Tuolloin toteutunut kuvas-
taa kuitenkin sitä, miten yhteiskunnal-
liset muutokset myös tasa-arvon suh-
teen tapahtuvat. Epätasa-arvoisuuden 
tunnistaminen aktivoi ihmisiä toimin-
taan, jolloin ryhdytään kyseenalaista-
maan vallitsevia käytäntöjä sekä poh-
timaan arvokysymyksiä. Kansalaisten 
moninaiset toimet ovat ennen pitkää pa-
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kottaneet myös vallanpitäjät ottamaan 
tasa-arvon päätöksentekonsa piiriin. 

Kansallisten tasa-arvopolitiikkatoi-
mien rinnalle on synnytetty kansainvä-
listä normistoa. Joulukuussa 1948 Yhdis-
tyneiden kansakuntien yleiskokoukses-
sa hyväksyttiin YK:n ihmisoikeuksien 
julistus. Ensimmäisen kerran maapallon 
historiassa julistuksessa koottiin yhteen 
universaaleja kansalaisille kuuluvia oi-
keuksia. Ihmisoikeuksien julistus ei ole 
valtioita oikeudellisesti velvoittava asia-
kirja. Julistuksella on kuitenkin huomat-
tava poliittinen ja moraalinen merkitys. 
Lisäksi se toimii perustana YK:n ihmis-
oikeustyölle. 

Jo ihmisoikeuksien julistuksen kol-
me ensimmäistä artiklaa sisältävät pai-
navaa sanottavaa. Ensimmäisessä artik-
lassa korostetaan, että kaikki ihmiset 
syntyvät vapaina ja tasavertaisina ar-
voltaan ja oikeuksiltaan, ja että heille on 
annettu järki ja omatunto, ja heidän on 
toimittava toisiaan kohtaan veljeyden 
hengessä. Toisessa artiklassa linjataan, 
että jokainen on oikeutettu kaikkiin täs-
sä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin 
ja vapauksiin ilman minkäänlaista ro-
tuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, us-
kontoon, poliittiseen tai muuhun mie-
lipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskun-
nalliseen alkuperään, omaisuuteen, 
syntyperään tai muuhun tekijään perus-
tuvaa erotusta. Kolmannessa artiklas-
sa taataan kullekin yksilölle oikeus elä-
mään, vapauteen ja henkilökohtaiseen 
turvallisuuteen. (YK:n ihmisoikeuksien 
julistus 1948.) 

Yksi jatko ihmisoikeustyölle on YK:n 
yleissopimus lasten oikeuksista. Mar-
raskuussa 1989 hyväksytyssä dokumen-

tissa sopimusvaltiot tunnustavat lapsen 
oikeuden lepoon ja vapaa-aikaan, hänen 
ikänsä mukaiseen leikkimiseen ja vir-
kistystoimintaan sekä vapaaseen osal-
listumiseen kulttuurielämään ja taitei-
siin. Toisessa artiklassa sopimusvaltiot 
sitoutuvat kunnioittamaan ja edistä-
mään lapsen oikeutta osallistua kaik-
keen kulttuuri- ja taide-elämään sekä 
kannustavat sopivien ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien tarjoamista kulttuu-
ri-, taide-, virkistys- ja vapaa-ajantoi-
mintoihin. Kaikkiaan asiakirja sisältää 
31 lasten oikeuksia määrittelevää artik-
laa. (YK:n yleissopimus lasten oikeuk-
sista 1989.)

Suomessa kansalaisten tasa-arvoi-
suutta on määritelty perustuslaissa, jon-
ka toisessa luvussa normitetaan perus-
oikeuksia. Luvun kuudennen pykälän 
mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia 
lain edessä. Lisäksi todetaan, ettei ke-
tään saa ilman hyväksyttävää perustetta 
asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, al-
kuperän, kielen, uskonnon, vakaumuk-
sen, mielipiteen, terveydentilan, vam-
maisuuden tai muun henkilöön liittyvän 
syyn perusteella. Lapsia tulee kohdella 
tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee 
saada vaikuttaa itseään koskeviin asioi-
hin kehitystään vastaavasti. Pykälässä 
normitetaan myös, että sukupuolten ta-
sa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa 
toiminnassa sekä työelämässä, erityi-
sesti palkkauksesta ja muista palvelus-
suhteen ehdoista määrättäessä sen mu-
kaan, kun lailla tarkemmin säädetään. 
(Suomen perustuslaki 1999.)

Luvun seitsemännessä pykälässä 
määritellään, että jokaisella on oikeus 
elämään sekä henkilökohtaiseen vapau-
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teen, koskemattomuuteen ja turvallisuu-
teen. Ketään ei myöskään saa tuomita 
kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan 
kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. (Suo-
men perustuslaki 1999.) 

Suomessa on olemassa myös tasa-ar-
volaki, joka tuli voimaan 1.1.1987. Lain 
tarkoituksena on estää sukupuoleen 
perustuva syrjintä ja edistää miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa sekä parantaa 
naisten asemaa erityisesti työelämässä. 
Lain tarkoituksena on myös estää suku-
puoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmai-
suun perustuva syrjintä. Tasa-arvolakia 
sovelletaan kaikessa yhteiskunnallises-
sa toiminnassa ja kaikilla elämänalueil-
la. (Tasa-arvolaki 609/1986.)

Tasa-arvolakia on uudistettu sen sää-
tämisen jälkeen useita kertoja. Viimek-
si lakia uudistettiin vuoden 2015 alussa 
yhdenvertaisuuslain säätämisen yhtey-
dessä. Tasa-arvolakiin sisällytettiin su-
kupuoli-identiteettiin ja sukupuolen il-
maisuun perustuvan syrjinnän kiellot 
sekä velvoite tällaisen syrjinnän ennal-
taehkäisyyn, ulotettiin tasa-arvosuunni-
telmavelvoite peruskouluihin, täsmen-
nettiin työnantajan tasa-arvosuunni-
telmaa ja palkkakartoitusta koskevia 
säännöksiä, vahvistettiin tasa-arvoval-
tuutetun itsenäistä asemaa koskevia 
säännöksiä sekä perustettiin uusi yh-
denvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta. 
(Tasa-arvolaki 609/1986.) 

Tasa-arvo sisältyy myös useisiin mui-
hin lakeihin, joissa säädetään yksityis-
kohtaisesti tasa-arvosta ja epätasa-ar-
voisuuden ehkäisemisestä. Esimerkiksi 
työsopimuslaissa säädetään, että työn-
antajan on kohdeltava työntekijöitä ta-
sapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen 

ole työntekijöiden tehtävät ja asema 
huomioon ottaen perusteltua. (Työsopi-
muslaki 55/2001.) Vuoden 2015 alussa 
voimaan astuneessa yhdenvertaisuus-
laissa säädetään muun muassa, että vi-
ranomaisen on arvioitava yhdenvertai-
suuden toteutumista toiminnassaan ja 
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin 
yhdenvertaisuuden toteutumisen edistä-
miseksi. Viranomaisella tulee olla myös 
suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä 
yhdenvertaisuuden edistämiseksi. (Yh-
denvertaisuuslaki 1325/2014.)

Lainsäädännön lisäksi tasa-arvon 
edistämiseksi on perustettu erilaisia eli-
miä. Vuonna 1972 perustettiin Tasa-ar-
voasiain neuvottelukunta (TANE), joka 
aloitti toimintansa valtioneuvoston 
kanslian yhteydessä. Elimen tavoit-
teeksi asetettiin naisten ja miesten vä-
lisen yhteiskunnallisen tasa-arvon edis-
täminen sekä tasa-arvoa edistävien uu-
distusten valmistelu. Parlamentaarinen 
neuvottelukunta on pysyväluonteinen ja 
sillä on neuvoa antava rooli valtionhal-
linnossa. Eduskuntapuolueiden nimeä-
mien jäsenten lisäksi neuvottelukunnan 
asiantuntijajäseniksi nimitetään henki-
löt Miesjärjestöjen keskusliitosta, Nais-
järjestöjen keskusliitosta, Naisjärjestöt 
Yhteistyössä NYTKIKSESTÄ ja Setasta. 
Vuonna 1981 neuvottelukunnan yh tey-
teen perustettiin tutkimusjaosto, jonka 
on katsottu osaltaan luoneen edellytyk-
siä suomalaisen naistutkimuksen synty-
miselle ja kehittymiselle. (www.tane.fi / 
luettu 16.1.2020.)

Tasa-arvolain tullessa voimaan vuo-
den 1987 alussa aloitti toimintansa ta-
sa-arvovaltuutetun toimisto. Vuonna 
2001 toteutetussa organisaatiouudistuk-
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sessa tasa-arvovaltuutetulle asetettiin 
selkeä lainvalvontaviranomaisen roo-
li ja sosiaali- ja terveysministeriöön pe-
rustettiin tasa-arvoyksikkö. Tasa-arvo-
valtuutetun tehtävänä on yhdessä yh-
denvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan 
kanssa valvoa tasa-arvolain toteutumis-
ta. Tasa-arvovaltuutettu antaa myös oh-
jeita ja neuvoja tasa-arvolain soveltami-
sesta, kuten syrjinnän kielloista ja ta-
sa-arvosuunnittelusta. Lautakunta voi 
sakon uhalla kieltää syrjivän menette-
lyn ja tasa-arvovaltuutetun esityksestä 
velvoittaa laatimaan tasa-arvosuunni-
telman määräajassa. (www.tasa-arvo.fi / 
luettu 16.1.2020.)

Suomeen saatiin pitkällisen valmis-
telun jälkeen liikuntalaki, joka astui voi-
maan vuoden 1980 alusta alkaen. Lain 
merkitys oli siinä, että se normitti liikun-
taa aivan uusin tavoin, antoi uuden sta-
tuksen liikunnalle sekä vahvisti julkisen 
sektorin ja liikuntajärjestöjen 1970-lu-
vulla kiteytynyttä yhteistyötä. Liikun-
talain tasa-arvoulottuvuus näkyi eten-
kin siinä, että päähuomio suunnattiin 
laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tar-
koitettujen liikuntapaikkojen rakenta-
miseen. (Vasara 2004, 282–283; Liikun-
talaki 984/1979.)

Liikuntalain viimeisin uudistus to-
teutettiin vuonna 2015 siten, että laki as-
tui voimaan samana vuonna toukokuun 
alussa. Lain tavoitteena on liikunnalli-
sen tasa-arvon lisääminen. Lain toises-
sa pykälässä tavoitteeksi esitetään edis-
tää eri väestöryhmien mahdollisuuksia 
liikkua ja harrastaa liikuntaa. Pykälässä 
on myös tavoite eriarvoisuuden vähen-
tämisestä liikunnassa. Pykälän yhteen-
vetona esitetään, että tavoitteen toteut-

tamisessa lähtökohtia ovat tasa-arvo, 
yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, moni-
kulttuurisuus, terveet elämäntavat sekä 
ympäristön kunnioit taminen ja kestävä 
kehitys. (Liikuntalaki 390/2015.)

Liikuntalaissa määritellään myös 
kuntien velvoitteita. Lain viidennessä 
pykälässä kunnan vastuuksi määritel-
lään liikuntapalvelujen sekä terveyttä 
ja hyvinvointia edistävän liikunnan jär-
jestäminen eri kohderyhmät huomioon 
ottaen. Lisäksi edellytetään kuntalakiin 
viitaten, että kunnan tulee kuulla asuk-
kaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä 
päätöksissä huolehtimalla myös asuk-
kaiden osallistumis- ja vaikutusmahdol-
lisuuksista. Lakiin on kirjattu, että val-
tionavustuksia myönnettäessä liikuntaa 
edistävälle järjestölle yhtenä kriteerinä 
on se, miten järjestö edistää yhdenver-
taisuutta ja tasa-arvoa. Liikuntapaikko-
jen valtionavustusten suhteen painote-
taan laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin 
tarkoitettujen kohteiden tukemista. (Lii-
kuntalaki 390/2015.) 

Edellä esitetty normistojen esittely 
osoittaa, että liikunnan tasa-arvoon ja 
siten myös toteutuvaan epätasa-arvoi-
suuteen vaikuttavat lukuisat lait ja ase-
tukset. Epätasa-arvon kysymyksiin puu-
tuttaessa on tarve ajoittain tehdä nor-
mistojen tulkintaa. Tulkitsijan rooli on 
annettu esimerkiksi tasa-arvovaltuute-
tulle, joka valvoo naisten ja miesten vä-
lisestä tasa-arvosta annetun lain noudat-
tamista. Valtuutettu antaa myös ohjeita 
ja neuvoja tasa-arvolakiin liittyvistä ky-
symyksistä, sukupuoleen perustuvasta 
syrjinnästä ja sukupuolten tasa-arvon 
edistämisestä. (www.tasa-arvo.fi / luet-
tu 17.1.2020.)
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Tasa-arvovaltuutettu on kohdistanut 
huomiotaan myös liikunnan ja urheilun 
kysymyksiin, jota seuraava lainaus val-
tuutetun linjauksista todistaa: 

Tasa-arvovaltuutettu pitää tärkeänä, 
että tyttöjen ja naisten sekä poikien 
ja miesten urheilu- ja liikuntaharras-
tuksia tuetaan tasapuolisesti. Tasa-ar-
von kannalta on olennaista, että kai-
killa on tosiasiallisesti yhdenvertaiset 
mahdollisuudet harrastaa urheilua ja 
liikuntaa, saada asiantuntevaa val-
mennusta, osallistua kilpailuihin sekä 
saada yhtäläinen tunnustus kilpailu-
suorituksistaan.

Vaatimus tosiasiallisten yhdenvertais-
ten mahdollisuuksien toteutumisesta 
tulisi ottaa huomioon kaikessa urheilu- 
ja liikuntatoimintaan liittyvässä pää-
töksenteossa. Myös urheilukilpailujen 
palkitsemiskäytännössä tulisi noudat-
taa tasa-arvon periaatetta, eikä suori-
tuksen arvostuksen ja siitä saatavan 
tunnustuksen tulisi olla riippuvainen 
henkilön sukupuolesta. (www.tasa-
arvo.fi / luettu 17.1.2020.) 

Tasa-arvovaltuutettu on ottanut kantaa 
lukuisiin liikuntakulttuurin käytäntöi-
hin. Valtuutettu on lausunut kantansa 
muun muassa seuraavista asioista: ur-
heilulajien palkitsemiskäytännöt, nais-
urheilun näkyvyys televisiossa, valtion-
avustusten suuntaaminen naisten liikun-
talajeille, hallivuorojen jako mies- ja 
naisurheilijoiden kesken, oppilaitosten 
opiskelijavalinnat, naisten jalkapallo-ot-
teluiden kenttäolosuhteet, miesten ja 
naisten kilpaileminen samoissa lajeis-

sa sekä tyttöjen ja naisten mäkihypyn 
edistäminen. (www.tasa-arvo.fi / luettu 
17.1.2020.)

Suomalainen eriarvoisuus

”Tasa-arvon perusajatus on, että 
kaikki hyötyvät tasa-arvosta ja tasa-
puolisesti jaetusta hyvinvoinnista. 
Epätasa-arvoisissa yhteiskunnissa on 
enemmän sosiaali sia ongelmia kuin 
tasa-arvoisissa, ja tasa-arvoisissa 
yhteiskunnissa ihmiset ovat terveem-
piä sekä luottavat toisiinsa enemmän, 
ja ennen kaikkea naisten asema on 
niissä parempi. Taloudellinen epäta-
sa-arvo ei selitä pelkästään sitä itses-
täänselvyyttä, että köyhät ihmiset 
voivat huonommin kuin rikkaat. Mie-
lenkiintoista on, että köyhät ihmiset 
voivat paremmin tasa-arvoisissa kuin 
epätasa-arvoisissa yhteiskunnissa.” 
(Rosenberg 2014, 110.)

Edellinen lainaus on sukupuolentut-
kimuksen professorina toimineen, Tii-
na Rosenbergin teoksesta Arvot mekin 
ansaitsemme. Kirjoittaja jatkaa päätel-
miään, että demokratia ei ole ainoastaan 
ihanne tai tavoite, vaan se on myös toi-
minnan edellytys. Vaikka tasa-arvon 
suhteen onkin edetty monessa suhtees-
sa, niin parannettavaa riittää runsaasti 
niin Suomessa kuin maailmanlaajuises-
tikin. (Rosenberg 2014, 110–111.) 

Professori Heikki Hiilamo on kir-
joituksessaan pohtinut eriarvoisuu-
den ilmentymiä ja tulkintoja. Ajankoh-
taistuneen eriarvoisuuskeskustelun 
lähtölaukauksena Hiilamo pitää britti-
tutkijoiden Richard Wilkinsonin ja Kate 
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Pickett´n julkaisemaa teosta, joka ilmes-
tyi suomeksi nimellä Tasa-arvo ja hyvin-
vointi – Miksi pienet tuloerot koituvat 
kaikkien hyväksi. Teoksen ilmestyttyä 
sekä yhteiskunta- että taloustieteilijät 
suuntasivat kiinnostustaan eriarvoisuu-
teen ja sen vaikutuksiin. Taloustieteel-
listä tulo- ja varallisuuseroihin paneu-
tuvaa Thomas Pikettyn teosta Pääoma 
2000-luvulla Hiilamo pitää vuosikym-
menien tärkeimpänä tutkimuksena. 
(Hiilamo 2020; Wilkinson & Pickett 
2011; Piketty 2016.) Eriarvoisuuspoh-
dinnat eivät ole jääneet ainoastaan tut-
kijoiden aherrukseksi, vaan myös po-
liitikot ovat aktivoituneet aiheen tii-
moilta. Eriarvoisuudesta ovat nykyään 
huolissaan muun muassa sellaiset maa-
pallon laajuiset toimijat kuten Yhdisty-
neet Kansakunnat, Maailmanpankki ja 
Kansainvälinen valuuttarahasto. (Hiila-
mo 2020; Wilkinson & Pickett 2011; Pi-
ketty 2016.) 

Tekstinsä johtopäätöksenä Hiilamo 
toteaa, että suomalaisessakin yhteiskun-
nassa olisi keskityttävä eriarvoisuuden 
todellisiin syihin. Liian yleistävän eri-
arvoisuuspuheen sijaan meidän olisi 
paneuduttava heikommassa asemassa 
olevien hyvinvointiongelmien todellisiin 
syihin. Esimerkiksi koulutus- ja työlli-
syysmahdollisuuksia pitäisi edelleen pa-
rantaa ja välittää myös niistä, jotka ei-
vät kaikesta huolimatta kouluttaudu tai 
työllisty. Hiilamon päätelmät ovat hyö-
dyllisiä viestejä myös liikkumisen tut-
kijoille. Eriarvoisuuden todellisiin syi-
hin keskittyminen edellyttää liikunnan 
eriarvoisuuden kasvojen tunnistamista, 
jonka jälkeen voidaan ryhtyä tarpeel-
lisiin tasa-arvotoimiin. Juuri liikunnan 

eriarvoisuuden ilmiöitä tämän julkaisun 
tekstit nostavat näkyviksi.

Suomalaisen yhteiskunnan eriarvoi-
suutta on toki tutkittu. Heikki Taimion 
toimittamassa teoksessa osoitetaan 
1990-luvun lopulla suhteellisen tuloköy-
hyyden – alle 60 prosenttia mediaani-
tulosta saavien osuuden – lisääntyneen 
voimakkaasti, eikä tilanne ole 2000-lu-
vun puolellakaan parantunut köyhien 
ollessa entistä köyhempiä. Naisten ja 
miesten välisten tuloerojen lievästä ka-
ventumisesta huolimatta erityisesti yk-
sinhuoltajuus ja yksin asuminen ovat 
merkinneet köyhyysriskejä. Ikäryhmis-
tä korkein köyhyysriski on nuorilla ai-
kuisilla, joista valtaosa on opiskelijoi-
ta. Eläkeläisten keskinäiset eläke-erot 
ovat kaventuneet, mutta kokonaisuute-
na eläkkeet ovat jäämässä jälkeen an-
sio- ja pääomatuloista. Alueiden väliset 
tuloerot ovat pysyneet ennallaan, mutta 
eriarvoisuus on kasvanut voimakkaim-
min pääkaupunkiseudulla ja köyhyys-
riski on kohonnut selvimmin kaupunki-
maisissa kunnissa. (Taimio 2007.)

Pitkällä historiallisella periodilla 
suomalainen terveydenhuolto on ke-
hittynyt valtavasti. Terveyspalvelujen 
suhteen kansalaiset eivät kuitenkaan 
ole koskaan olleet tasa-arvoisessa ase-
massa. 1900-luvun lopulla työttömiä ja 
eläkeläisiä paremmassa asemassa oli-
vat henkilöt, joilla oli työsuhde ja palk-
katulot sekä maksuton työterveyshuol-
to. Näin kansalaiset luokittuivat ter-
veyspalvelujen suhteen laadultaan ja 
saatavuudeltaan erilaisiin terveyspal-
veluihin ja eritasoiseen terveysturvaan. 
(Harjula 2015, 351.) Terveyspalveluiden 
käytössä eriarvoisuus näyttäytyi edel-
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leen 2000-luvun alun vuosina Suomessa 
muihin maihin verrattuna suureksi. Erot 
olivat kasvamassa, kun varakkaimmat 
pystyivät käyttämään yksityisiä palve-
luja. Pienituloiset käyttivät muutoinkin 
terveyspalveluja muita vähemmän. (Tai-
mio 2007.) 

Eriarvoisuuden tunnistaminen on 
johtanut jatkuviin poliittisiin toimiin. 
Tammikuussa 2017 pääministeri Sipilä 
asetti työryhmän, jonka tehtäväksi ase-
tettiin toimenpiteiden löytäminen eri-
arvoisuuden vähentämiseksi. Työryh-
män raportti luovutettiin valtioneuvos-
tolle maaliskuussa 2018. (Eriarvoisuutta 
käsittelevän työryhmän loppuraport-
ti 2018.) Raportissa eriarvoisuutta vä-
hentävät toimet jaoteltiin neljään koko-
naisuuteen eli turvaaviin, palauttaviin, 
tehostaviin ja pelastaviin toimenpitei-
siin. Ensinnäkin suositeltiin kansalais-
ten oman vastuun, aloitteellisuuden ja 
riippumattomuuden turvaamista uudis-
tamalla julkisen vallan vastuulla olevia 
toimia. Työryhmä suositteli eriarvoisuu-
den vähentämispolitiikan luomista, de-
mokratian instituutioiden kehittämistä, 
lapsi- ja nuorisolähtöisten palvelujen ke-
hittämistä sekä asumisen eriarvoistumi-
sen vähentämistä.  

Palauttaviksi toimiksi suositeltiin 
etuuksien ja palvelujen rakenteiden 
johdonmukaisuutta ja asiakkaiden kan-
nalta ymmärrettävyyttä, jolloin ne kan-
nustaisivat kansalaisia palautumaan 
itsenäiseen elämään. Tulonsiirtoja ja 
palveluja tulisi myös yhtenäistää kan-
nustavammiksi. Myös työn ja perhe-elä-
män yhteensovittaminen tulisi toteuttaa 
eriarvoisuutta vähentäen. Työttömyyttä 
ehkäistäisiin osaamistasoa nostaen. Eri-

arvoisuutta katsottiin voitavan vähen-
tää myös ylivelkaantumista ehkäisten, 
kotouttamispoliittisin toimin sekä päih-
de- ja mielenterveyspalveluja kehittäen.

Tehostavien toimenpiteiden tavoit-
teena olisi parantaa politiikkatoimien 
vaikuttavuutta, tietoperusteisuutta ja tu-
levaisuuden ennakointia sekä kehittä-
misen tuotosten juurruttamista. Sosiaa-
lisen työn toimintatapoja tulisi uudis-
taa vaikuttavammiksi ja eriarvoisuutta 
torjuvaa ja vähentävää hanketoimintaa 
toteuttaa kansallisin varoin. Työryhmä 
esitti myös pitkäjänteistä, eriarvoisuu-
den, hyvinvoinnin ja sosiaaliturvan tut-
kimuksen tukemista ja kokeilujen toi-
mintamallin luomista.

Pelastavin toimin tuettaisiin kaik-
kein heikoimmassa asemassa olevien 
ryhmien osallistumismahdollisuuksia. 
Toimia olisivat asunnottomuuden puo-
littaminen, osallistavien yhteisöjen vah-
vistaminen, sosiaalisen kuntoutuksen 
uudelleensuuntaaminen sekä huumei-
denkäyttäjille ja vangeille suunnatut 
kohdennetut palvelut.

Edellä on tarkasteltu eriarvoisuuden 
ilmenemistä Suomessa joillakin yhteis-
kunnan osa-alueilla. Lainsäädännölli-
set ja muut poliittisten päättäjien toimet 
osoittavat, kuinka monimuotoisesta il-
miöstä eriarvoisuudessa on kyse. 

Tutkijatkin ovat hahmottaessaan eri-
arvoisuuden ulottuvuuksia visaisen teh-
tävän edessä. Esimerkiksi vuonna 2020 
ilmestyneessä eriarvoisuuden tilaa jäl-
jittäneessä julkaisussa eriarvoisuuden 
teemoja olivat muun muassa tulo- ja 
varallisuuserot, ammattiaseman, kou-
lutuksen ja tulojen mukaan vaihtelevat 
terveyserot, kieliryhmän ja sukupuolen 
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vaikutukset koulutukseen osallistumi-
seen, huono-osaisuuden periytyminen, 
lasten ja nuorten rasismin ja syrjinnän 
kokemukset sekä ihmisen kokoon liitty-
vä huono kohtelu (Mattila 2020, 23). Seu-
raavaksi otan tarkasteluun eriarvoisuu-
den syyt ja ulottuvuudet, joiden valaisu 
edesauttaa ymmärtämään myös liikun-
nassa ilmenevää eriarvoisuutta. 

Eriarvoisuuden syyt ja 
ulottuvuudet

Eriarvoisuuden syitä jäljitettäessä nou-
see usein esiin käsite rakenteellinen eri-
arvoisuus. Käsitteellä tarkoitetaan nii-
tä yhteiskunnassa ilmeneviä tekijöitä, 
jotka vaikuttavat ihmisten elämäntilan-
teisiin. Rakenteellisia tekijöitä ovat esi-
merkiksi ihmisten varallisuus, tulonja-
ko, asuinolot, koulutusjärjestelmä ja 
terveydenhuolto. Rakenteellinen eriar-
voisuus havainnollistuu hyvin, kun ver-
taillaan köyhien ja rikkaiden maiden 
yhteiskunnallisia rakenteita. Lukuisissa 
maissa esimerkiksi mahdollisuus kou-
lunkäyntiin tai terveydenhuoltoon ei ole 
suinkaan kaikille mahdollista. Eriarvoi-
suuden kansainvälisessä tarkastelussa 
on otettava huomioon alati tapahtuvat 
muutokset. Saksalaisen sosiologi Ulrich 
Beckin mukaan globalisaatio synnyttää 
sekä voittajia että häviäjiä (Beck 2007).

Eriarvoisuuden on tulkittu syntyvän 
pääomien epätasaisesta jakautumisesta. 
Ranskalaissosiologi Pierre Bourdieu on 
nimennyt pääomat taloudelliseksi, so-
siaali seksi ja kulttuuriseksi. Taloudelli-
sen pääoman puute merkitsee yksinker-
taisesti sitä, että ihmisellä ei ole omai-
suutta eikä rahaa. Sosiaalisen pääoman 

puute ilmenee sosiaalisten verkostojen 
ja yhteisöjen puutteena. Kulttuurisen 
pääoman puuttuminen näkyy lyhyenä 
koulutuksena sekä niukkoina tietoina 
ja taitoina. Taloudellisen pääoman run-
saus merkitsee korkeaa luokka-asemaa, 
mutta myös mahdollisuuksia hankkia 
muita pääoman muotoja. Taloudellisen 
pääoman turvin on mahdollista hank-
kia sekä materiaalisia hyödykkeitä että 
kulttuuripalveluja. (Bourdieu 1984, 114–
125.) On helppo ymmärtää, että pää-
omien puute vaikuttaa ihmisten liikun-
tapalvelujen käyttöön. 

Ruotsalainen Göran Therborn on ot-
sikoinut teoksensa raflaavasti: Eriarvoi-
suus tappaa. Tutkijan mukaan ihmisten 
välinen epätasa-arvoisuus syntyy kol-
mella osa-alueella. Ensinnäkin ihmisen 
elämänehdot saattavat olla hyvin erilai-
set. Elämänehdoiksi Therborn nimeää 
muun muassa ravinnon, terveyden ja 
toimintakyvyn. Toiseksi ihmiset saat-
tavat tuntea eksistentiaalista eriarvoi-
suutta, jolloin on kyse esimerkiksi syr-
jinnästä, hierarkioista ja kunnioituksen 
tuntemuksista. Kolmas eriarvoisuuden 
lähde on resurssien puute, mikä ilme-
nee rahan, koulutuksen ja verkostojen 
puutteena. (Therborn 2014.) Therborn 
osoittaa teoksessaan resurssien puut-
teen johtavan sairasteluun ja varhaiseen 
kuolemaan verrattuna niihin, joiden elä-
mänehdot ovat laadukkaammat. 

Liikunnassa ilmenevää eriarvoisuut-
ta on tunnistettu eri yhteyksissä. Seu-
raavaksi tarkastelen eriarvoisuutta tä-
män tekstin alussa esittämilläni ulot-
tuvuuksilla, jotka ovat taloudellinen, 
alueellinen, sukupuolten välinen, suku-
polvien välinen, kulttuurinen ja etninen. 
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Eriarvoisuuden ulottuvuuksista kirjoit-
taessani hahmottelen myös sitä, millai-
siin toimiin tilanteen parantamiseksi on 
ryhdytty. Ymmärrettävästi yhdessä ar-
tikkelissa on mahdollista tarkastella laa-
jaa ilmiökokonaisuutta ainoastaan rajal-
lisesti ja valikoiduin esimerkein.  

Taloudellisen tilanteen heikkous vai-
kuttaa merkittävästi liikuntaharrastuk-
siin. Syksyllä 2018 Pelastakaa Lapset 
-järjestö tiedotti, että 14,7 prosenttia lap-
sista elää köyhyys- ja syrjäytymisriskin 
uhkaamana. Vuoden 2017 nuorisobaro-
metrin mukaan 13–17-vuotiaista 17 pro-
senttia vastanneista ilmoitti joutuneensa 
rahanpuutteen vuoksi karsimaan opis-
keluvaihtoehtojaan. Jos rahaa ei riitä 
opiskeluun, niin oletettavaa on harras-
tusmahdollisuuksienkin kaventuminen. 
Perheköyhyys merkitsee myös sitä, että 
vanhempien mahdollisuudet liikunta-
harrastuksiin ovat rajalliset. (www.pe-
lastakaalapset.fi / luettu 16.1.2020.)  

Harrastusmaksujen kallistuminen 
selittää lasten urheiluseuratoimintaan 
osallistumisen polarisoitumista. Tutki-
muksen mukaan 2000-luvun alun en-
simmäisen vuosikymmenen aikana 
6–18-vuotiaiden lasten ja nuorten kil-
paurheilun harrastaminen kallistui jopa 
kaksin-kolminkertaiseksi. Myös harras-
teliikunnan maksut olivat samanaikai-
sesti nousseet, joskaan eivät yhtä suu-
ressa määrin. (Puronaho 2014, 72–75.) 
Vanhempien sosio-ekonomisella ase-
malla on todettu olevan yhteys lasten 
vähäisempään liikunnan harrastami-
seen (Borodulin et a. 2015).

Tuloilla näyttää olevan vaikutuksia 
aikuisväestön liikuntaharrastukseen. 
Mitä korkeammat ovat talouden brut-

totulot, sitä varmemmin harrastetaan 
useampaa lajia. Vuositasolla alle 50 000 
euroa ansaitsevista runsas 40 prosent-
tia harrastaa neljää tai useampaa lajia. 
Yli 100 000 euron vuosituloisista yli 60 
prosenttia on näin aktiivisia liikkujia. 
Ammattiryhmistä aktiivisimpia liikun-
nan tai urheilun harrastajia ovat yrittä-
jät (90,8 %) sekä koululaiset ja opiskeli-
jat (86,2 %). Vähiten aktiivisia liikunnan 
harrastajia ammattiryhmistä ovat työn-
tekijät (81,3 %), eläkeläiset (81,3 %) ja 
johtavassa asemassa olevat toimihenki-
löt (81,2 %). (Mononen et al. 2019, 10–
16.) Korkeita harrastusprosentteja se-
littää kysymyksenasettelu, jossa tiedus-
teltiin liikunnan harrastamista viimeksi 
kuluneen vuoden aikana.  

Sosio-ekonominen tilanne selittää 
myös aikuisten liikuntaharrastuksiin 
osallistumista sekä liikkumisen mää-
rää. Tutkijat ovat kiinnittäneet huomio-
ta etenkin siihen, että aikuisten liikun-
taharrastus on polarisoitunut. Ihmiset 
näyttävät jakautuvan liikkumisaktiivi-
suutensa suhteen neljään ryhmään. Hi-
moliikkujille liikunta on keskeinen elä-
mänsisältö. Aktiiviliikkujille liikunta on 
säännöllinen osa elämänmenoa. Satun-
naisliikkujat innostuvat aika ajoin liik-
kumisesta. Niukkasliikkujien voidaan 
katsoa liikkuvan oman hyvinvointin-
sa ja terveytensä kannalta liian vähän. 
On kuitenkin syytä ymmärtää, että liik-
kumisen määrä ei ole kiinni pelkäs-
tään omista mieltymyksistä ja valin-
noista. Yhteiskunnan rakenteelliset te-
kijät ja ihmisen toimintakyky saattavat 
asettaa rajansa liikunta-aktiivisuudel-
le. Monet niukkasliikkujat haluaisivat 
lisätä liikkumisensa määrää, mutta ei-
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vät siinä useista syistä johtuen onnistu. 
(Ikonen 2019).

Sosio-ekonomisten tekijöiden vaiku-
tuksen tunnistaminen liikuntaharras-
tukseen vaikuttajana on johtanut tulkin-
toihin, joissa korostetaan liikkumisen 
edellytysten turvaamista. Tutkijat ovat-
kin esittäneet, että yhteiskunnan tulisi 
tukea liikunnallisen elämäntavan edel-
lytysten luomista. Tällöin taloudellisten, 
sosiaalisten ja elinympäristön mahdolli-
suuksien lisääminen voisi ohjata ihmi-
siä tekemään valinnan liikunnallisesta 
elämäntavasta. Liikunnallisen elämän-
tavan mahdollistaminen perustuisi siten 
koko yhteiskunnan tasoisiin toimiin, jol-
loin myös toimijoiden yhteistyöllä oli-
si keskeinen tehtävänsä. (Mäki-Opas et 
al. 2015.)

Työttömyys etenkin pitkään kestäes-
sään aiheuttaa monenlaisia sosio-eko-
nomisia ongelmia. Tutkijat tekivät huo-
lestuttavan havainnon toteuttaessaan 
seurantutkimusta Pohjois-Karjalan ai-
kuisväestön liikunta-aktiivisuudesta. 
Kun vuonna 2005 11 prosenttia vastan-
neista työttömistä ilmoitti, että harras-
taa liikuntaa harvemmin kuin kerran 
viikossa tai ei harrasta ollenkaan, niin 
kymmenen vuotta myöhemmin näin 
vastasi 24 prosenttia kyselyyn osallis-
tuneista. Tutkijat kysyivätkin, merkit-
seekö tämä työttömien syrjäytymis-
tä myös liikuntaharrastuksesta ja huo-
no-osaisuuden kasautumista. (Itkonen 
el al. 2016, 52.) 

Ihmisten taloudellisen aseman pa-
rantaminen on haastava yhteiskunta-
poliittinen kysymys. Koska ihmisten 
taloudellinen asema vaikuttaa liikku-
misen määrään, olisikin laajasti ajatel-

len köyhyyden poistaminen parasta lii-
kuntapolitiikkaa. Liikunta-alan toimi-
jat eivät tähän kykene, mutta he ovat 
ryhtyneet toimenpiteisiin edullisten tai 
kokonaan ilmaisten liikuntapalvelujen 
organisoimiseksi. Nettisivustojen selai-
lu valaisee asiaa. Helsingin kaupunki 
järjestää muun muassa 18–29-vuotiaille 
nuorille aikuisille ohjattua ilmaista lii-
kuntaa kymmenissä eri lajeissa. Jyväs-
kylän kaupungissa järjestetään ilmais-
ta liikuntaa 13–19-vuo tiaille nimikkeel-
lä Liikunta-Laturi, jonka suosion myötä 
aloitettiin 9–12-vuotiaille ja perheille 
tarkoitettu Liikunta-Veturi. Maksutto-
mia liikuntaryhmiä on järjestetty useis-
sa kaupungeissa. Julkisen sektorin li-
säksi ilmaisten tai matalan kynnyksen 
aktiviteettien järjestäjinä myös urheilu- 
ja liikuntaseuroilla on suuri merkitys. 

Liikunnan alueellinen eriarvoisuus 
näyttäytyy vahvimmillaan globaalisti 
tarkasteltuna. Vaikka esimerkiksi maa-
ilmanlaajuisen köyhyyden poistamises-
sa on otettu edistysaskeleita, ei globali-
saatio ole merkinnyt pelkästään myön-
teisiä asioita. Professori Dani Rodnik 
on tulkinnut, että globaalissa maailmas-
sa ylikansallinen talous ja demokratia 
ovat ristiriidassa. Tämä merkitsee enna-
koimattomuutta koko poliittiselle jär-
jestelmälle, mikä puolestaan edellyttää 
aivan uudenlaisten ratkaisujen hake-
mista. (Rodrik 2016.) Globaalia eriar-
voisuutta liikunnankin suhteen on li-
säämässä myös ilmastonmuutos, jon-
ka seuraukset ovat luontoympäristön 
lisäksi myös sosiaalisia ja kulttuurisia 
(Urry 2013). 

Suomessa liikunnan alueellisen ta-
sa-arvon kysymykset ovat kiinnostaneet 
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tutkijoita jo pitkään. 1990-luvun lopulla 
näytti siltä, että Pohjois- ja Itä-Suomes-
sa oli muita alueita selvästi vähemmän 
liikunnan harrastusmahdollisuuksia. 
Myös maaseudun harrastusmahdolli-
suudet liikuntapaikkojen suhteen olivat 
vaatimattomat kaupunkeihin verrattu-
na. Tutkijan suositus olikin, että päätök-
sentekijöiden tulisi rahoituspäätöksiä 
tehdessään suunnata entistä enemmän 
huomiota liikuntapaikkojen sijaintiin. 
(Suomi 2000, 198–199.) Koko maata 
tarkastellen Suomi oli vuosituhannen 
vaihteessa jakautumassa liikuntapal-
velujen suhteen kolmeen osaan. Ruuh-
ka-Suomessa oli saatavilla sekä yksityi-
siä yritysten että kansalaistoimijoiden 
organisoimia liikuntapalveluja. Ruuh-
ka-Suomessa eli suurimmissa kaupun-
geissa myös liikuntahallinnon asema 
osana vapaa-aikahallintoa oli vahva. 
Ruuhka-Suomen ongelmaksi näyttäy-
tyi etenkin harrastusmahdollisuuksien 
puute tilaresurssien rajallisuuden vuok-
si. Väli-Suomessa eli maakuntakeskuk-
sissa ja elinvoimaisissa kunnissa liikun-
tapalveluista huolehtivat sekä urheilu- 
ja liikuntaseurat että julkinen sektori. 
Väli-Suomen kunnissa yritysmäisiä lii-
kuntapalveluja oli tarjolla vaihtelevasti. 
Ongelmallisin tilanne oli syrjä-Suomes-
sa, jossa ei ollut yritysmäistä liikunnan 
palvelutuotantoa, julkinen liikuntahal-
linto oli ohut, ja vapaaehtoinen kansa-
laistoiminta tarjosi rajallisesti liikku-
mismahdollisuuksia. (Ilmanen & Itko-
nen 2000, 27–32; 155–157.)

Liikuntapaikkapalvelujen alueelli-
nen tasa-arvo ei kohentunut 2000-lu-
vun ensimmäisen vuosikymmenen ai-
kana. Kuilu Etelä-, Länsi-, Lounais- ja 

Keski-Suomen sekä toisaalta Pohjois- 
ja Itä-Suomen välillä syveni entises-
tään. Alueellisuus näyttäytyi tasa-ar-
votekijänä peräti eniten eriarvoisuut-
ta luovana tekijänä liikuntapaikkojen 
käytölle. Tutkijoiden tulkinnan mukaan 
liikuntapaikkarakentamisen valtion apu-
järjestelmät eivät olleet onnistuneet li-
säämään liikunnallista tasa-arvoa. Osal-
taan tämä johtui siitä, että heikoimmas-
sa asemassa olleet alueet eivät kyenneet 
tuottamaan tasa-arvoa lisäävää liikunta-
paikkainfrastruktuuria. Heikossa talou-
dellisessa asemassa olevat kunnat eivät 
myöskään kyenneet laatimaan avustus-
hakemuksia, koska niillä ei ollut edel-
lytyksiä vastata omarahoitusosuuksis-
ta. (Suomi et al. 2012, 125–126.)

Alueelliset erot näkyvät sekä kult-
tuuri- että liikuntaharrastuksissa. Kau-
punkilaiset olivat 2010-luvun alussa sel-
västi maaseudulla asuvia aktiivisempia 
liikuntapalveluiden käyttäjiä. Kaupun-
kimaisessa ympäristössä harrastettiin 
maaseudun asukkaita enemmän juok-
sulenkkeilyä, kuntosaliharjoittelua, voi-
mistelua ja yksilölajina pelattavia pal-
lopelejä sekä pyöräilyä. Urheilukilpai-
lujen seuraamisessa ei sen sijaan ollut 
merkittäviä eroja kaupunkilaisten ja 
maaseudun asukkaiden välillä. Maa-
laiset katsoivat enemmän pesäpalloa ja 
kaupunkilaiset jalkapalloa. Kiinnostava 
alueisiin liittyvä havainto oli, että kan-
salaiset kokivat kuntaliitosten heiken-
täneen sekä kulttuurin että liikunnan 
lähipalveluita. Kuntaliitosten seurauk-
sena onkin saattanut syntyä margina-
lisoituneita alueita, joilla kulttuuri- ja 
liikuntapalvelujen heikentymisen riski 
on suuri. (Sokka et al. 2014, 26–27; 71.)
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Väestön liikuntaharrastuksissa on 
olemassa eroavaisuuksia. Monipuolises-
ti liikuntaa harrastavan aikuisväestön 
osuudet ovat korkeimmat eteläisessä 
Suomessa sekä Pohjois- ja Itä-Suomes-
sa asuvilla. Ainoastaan yhtä liikuntala-
jia harrastavat eniten pohjois- ja itäsuo-
malaiset sekä eteläsuomalaiset. Harras-
tuseroja selittänevät poikkeavat tekijät. 
Urheiluseurassa harrastamisen osuus 
on suurin Länsi-Suomessa (16,4 %) 
ja pienin Pohjois- ja Itä-Suomessa 
(10,9 %). (Mononen et al. 2019, 12–15.) 
Myös liikunta- ja urheiluseuratyöhön 
osallistumisessa on havaittavissa alu-
eellisia eroja. Aktiivisimmin seurarie-
ntoihin osallistutaan Etelä-Suomessa 
(15,0 %) ja Länsi-Suomessa (14,8 %) ja 
vähiten Uudellamaalla (7,8 %) ja pää-
kaupunkiseudulla (9,1 %). Näyttääkin 
siltä, että sekä väestötappio- että muut-
tovoittoalueilla kansalaistoimintoihin 
osallistuminen on vähäisempää kuin 
muilla alueilla. (Aarresola et al. 2019, 
30–32.)

Sukupuolten välisestä tasa-arvosta 
on säädetty tasa-arvolaissa, joka estää 
laajasti sukupuoleen perustavan syr-
jinnän ja edistää naisten ja miesten vä-
listä tasa-arvoa sekä parantaa naisten 
asemaa erityisesti työelämässä. Tasa-ar-
von edistämissäännökset koskevat vi-
ranomaisten, koulutuksen järjestäjien 
ja muiden koulutusta ja opetusta järjes-
tävien yhteisöjen sekä työnantajien vel-
vollisuutta edistää tasa-arvoa. Näin ol-
len sukupuolten välinen tasa-arvo kos-
kee myös liikunnan organisoijia. Myös 
liikuntalain uudistamisen yhteydessä 
vuonna 2015 lain kirjauksissa vahvis-
tettiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

edistämiskehotusta kaikessa liikuntatoi-
minnassa. (Isosomppi 2019, 85.)

Sukupuolten tasa-arvon lisäämisel-
le liikunnassa on painavat syynsä. Eten-
kin urheilu on perinteisesti ollut kerto-
muksia miesten ja poikien saavutuksis-
ta (Berg & Kokkonen 2016, 10). Vasta 
naisurheilun laajeneminen 1970-luvul-
la käynnisti pohdinnat siitä, mitkä ur-
heilut ovat naisille sopivia. Vielä 1980-lu-
vulla naisurheilun medianäkyvyys oli 
vähäistä ja naiset joutuivat urheiluken-
tillä vähättelyn ja tytöttelyn kohteik-
si. (Kokkonen 2015, 227–229.) Liikunta-
kulttuurin kokonaisuudessa 1980-luku 
merkitsi naisten liikuntaharrastuksen 
kasvua ja lajivalikoiman laajenemista. 
Myös tyttöjen liikuntaharrastus moni-
puolistui, kun perinteisen lajien rinnalle 
tuli cheerleadingin, muodostelmaluiste-
lun ja ringeten kaltaisia lajeja. (Kokko-
nen 2013, 92.) Naisurheilun arvostusta 
lisäsivät osaltaan myös urheilevat nai-
set, jotka olivat aktiivisia toimijoita ur-
heilun tasa-arvoisuuden edistämisessä 
(Kaivosaari 2017, 198–199).

Vuosikymmenten kuluessa suku-
puolten välinen eriarvoisuus liikunta-
kulttuurissa on pääsääntöisesti kaven-
tunut, mikä ei suinkaan tarkoita tasa-ar-
voisuuden toteutumista. Monet urheilun 
ja liikunnan käytännöt ovat sukupuolit-
tuneita. Esimerkiksi valmentajahierar-
kiat toimivat siten, että miehet valmen-
tavat korkeimmilla sarjatasoilla, naiset 
seuratasolla ja nuoremmissa ikäryhmis-
sä. Nuorisourheilussa tyttöys ja femi-
niinisyys saatetaan edelleen yhdistää 
heikkouteen tai sellaiseen maskuliini-
suuteen, jonka ei nähdä edesauttavan 
urheilussa. (Berg 2016, 88–89.)
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Sukupuolittuneet käytännöt ovat val-
lalla myös nuorisokulttuurisen liikun-
nan muodoissa. Esimerkiksi skeitta-
us, bleidaus, parkkour ja lumilautailu 
ovat olleet merkittävällä tavalla poikien 
ja nuorten miesten harrastamia lajeja. 
Tyttöjen ja naisten asema kyseisten la-
jien harrastajina on marginalisoitu mo-
nin tavoin. Esimerkiksi skeittaavat nai-
set saavat edelleen ”skeittityttöystävän” 
leiman. Tutkija Anni Rannikko korostaa-
kin, että nuorisokulttuuristen vaihtoeh-
tolajien eriarvoistavat mekanismit tun-
nistettaisiin ja niiden olemassaolo tun-
nustettaisiin. (Rannikko 2015, 270–274.)

Naisten ja miesten kuntoliikunta 
näyttää tasa-arvoistuneen. Pohjois-Kar-
jalan maakunnan aikuisväestön liikun-
taharrastusta tutkittaessa selvisi, että 
vähintään neljä kertaa viikossa kun-
toliikuntaa harrasti 39 prosenttia nai-
sista ja 35 prosenttia miehistä. Kysy-
mykseen harvemmin kuin kerran vii-
kossa tai ei ollenkaan kuntoliikuntaa 
vastauksen antoi 13 prosenttia naisis-
ta ja 20 prosenttia miehistä. Liikunta-
muotojen suhteen oli havaittavissa sel-
keitä eroja. Naiset harrastivat huomatta-
vasti miehiä enemmän kävelylenkkeilyä 
ja kuntosaliharjoittelua. (Itkonen et al. 
2016, 29–32.) Liikuntapaikkojen käytön 
suhteen naiset ovat saavuttaneet miehiä 
ja tältä osin tasa-arvo näyttää lisäänty-
neen (Suomi 2012, 126).

Tuoreessa väestötasoisessa liikun-
taharrastuneisuutta selvittävässä tut-
kimuksessa havaittiin, että naiset har-
rastavat liikuntaa miehiä monipuoli-
semmin. Naisista yli puolet (50,9 %) 
harrastaa neljää tai useampaa lajia 
miesten osuuden ollessa 46,8 prosent-

tia. Ainoastaan yhtä lajia harrastaa mie-
histä 26,0 prosenttia ja naisista 20,1 pro-
senttia. Erityisen suuria eroja on har-
rastamisympäristöjen suhteen. Naisista 
21,6 prosenttia harrastaa kuntosalilla, 
kun miesten osuus jää ainoastaan 8,3 
prosenttiin. Liikunta- tai urheiluseurois-
sa ilmoittaa harrastavansa miehistä 16,3 
prosenttia ja naisista 10,3 prosentteja 
vastanneista. Naiset harrastavat liikun-
taa miehiä useammin yksin (68,9 % – 
63,1 %). (Mononen et al. 2019, 12–15.)

Käsitteiden ja käytäntöjen tulkin-
nallisuus monimutkaistaa sukupuolten 
välisen liikunnan epätasa-arvoisuus-
pohdintoja. Lisäksi sukupuolen mo-
ninaisuus ja käsitteiden muuttuminen 
hankaloittaa ilmiön haltuunottoa enti-
sestään:

”Menossa oleva käsitteiden voimakas 
liukuma asettaa haasteita liikuntapo-
litiikan tavoitteiden arvioinnille, sillä 
sukupuolten tasa-arvo näyttäytyy 
tulkinnanvaraisena, monimerkityk-
sellisenä ja tavoitteiltaan sekä toi-
miltaan varsin kirjavasti huomioono-
tettuna kysymyksenä ja käsitteenä. 
Osan mukaan tasa-arvo on ’passé’, 
mennyttä, toiset harkitsevat suku-
puolikiintiöiden käyttöönottoa ja kol-
mannet ovat jo laatimassa suunnitel-
mansa mukaista transsukupuolisten 
urheilijoiden kohtaamisohjeistusta. 
Sukupuolten tasa-arvo on näin sekä 
tuettu että vastustettu politiikka 
sukupuolittuneen eriarvoisuuden 
käsittelyyn liikunnan kentillä. Ymmär-
rysten moninaisuus kuitenkin lisää 
päämäärättömyyden, sekaantumisen 
sekä tehottomuuden riskiä ja han-
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kaloittaa tasa-arvon kokonaisuuden 
ja tilan hahmottamista kuin myös 
yhteisten toimintalinjojen löytämistä.” 
(Isosomppi et al. 2019, 91; ks. myös 
Isosomppi 2017.)

Sukupolvien välisten suhteiden aktuali-
soitumiselle on useita syitä. Suurten ikä-
luokkien siirtyminen eläkeikään ja syn-
tyvyyden lasku ovat käynnistäneet vilk-
kaan keskustelun kestävyysvajeesta. 
Tällöin on kysytty, kuka maksaa tule-
vaisuudessa eläkkeet. Asian ratkaisemi-
seksi eläkeikää nostettiin vuoden 2017 
alussa voimaan tulleella uudistuksella 
(www.KEVA.fi / luettu 17.1.2020). On 
myös arvioitu, että nuoremmat sukupol-
vet eivät saavuta samanlaista elintasoa 
kuin aiemmat sukupolvet. Syntyvyyden 
lasku merkitsee myös mittavia alueel-
lisia muutoksia, jotka vaikuttavat sekä 
kuntien palvelutuotantoon että kansa-
laistoimintojen elinvoimaisuuteen. Näin 
muutoksilla on vaikutusta myös liikun-
nan ja urheilun todellisuuteen.

Sukupolvitutkimuksen varhaisvai-
heet ulottuvat 1920-luvulle ja Karl Mann- 
heimin pohdintoihin erilaisista suku-
polvista (Mannheim 1974). Suomessa 
sukupolvitutkimus virisi 1980-luvulla, 
jolloin J. P. Roos hahmotteli elämäker-
tahaastatteluja aineistonaan käyttäen 
neljä sukupolvea: Sotien ja pulan suku-
polvi (syntyneet 1900–1918); Jälleenra-
kennuksen ja nousun sukupolvi (1920- 
ja 1930-luvuilla syntyneet); murroksen 
sukupolvi (syntyneet sodan aikana tai 
pian sen jälkeen); lähiöiden sukupol-
vi (maaltamuuton aikaan syntyneet). 
(Roos 1980, 18–21; 1987.) Sukupolvi-
tutkimuksen keskeisenä ajatuksena 

on, että erilaisissa yhteiskunnallisissa 
tilanteissa elävät ihmiset muodostavat 
toisistaan poikkeavia sukupolvia. Pe-
rustana sukupolvien muodostumiselle 
on samanikäisten ikäpolvi, jolle yhteis-
kunnallinen tilanne luo tietyn avainko-
kemuksen. Mitä suurempia murroksia 
yhteiskunnassa toteutuu, sitä voimak-
kaampia ovat avainkokemukset. (Virta-
nen 2001, 30–31.)

2000-luvun edettyä jo kotvan mat-
kaa Roos on yhdessä Tommi Hoikka-
lan kanssa tunnistanut kolme uutta 
sukupolvea. Lähiösukupolven jälkeen 
syntyi hyvinvoinnin ja laman sukupol-
vi (1970–1985 syntyneet). Yksilöllisen 
valinnan digisukupolvi syntyi vuosi-
na 1985–1999. Epävakauden sukupol-
vi on syntynyt 2000-luvun vuosina. Yh-
teiskunnan eriytyessä ja ihmisten elä-
mäntodellisuuden pirstoutuessa myös 
sukupolvien nimeäminen on muuttunut 
aiempaa hankalammaksi. Sukupolvien 
sisään muodostuukin erilaisia suku-
polviyksikköjä, joiden elämäntilanteet 
ja -kokemukset poikkeavat toisistaan. 
(Sarpila 2012, 14–15.) 

Yhteiskunnan ja liikuntakulttuu-
rin muutokset ovat olleet siinä määrin 
nopeita, että myös kokemukset liikun-
nasta ovat sangen poikkeavia. Kuntolii-
kunnan laajamittainen nousu toteutui 
1960-luvulta alkaen. Tuolloin nuoruus-
vuosiaan eläneet sosiaalistuivat aivan 
uudenlaiseen todellisuuteen, jossa työn 
ja vapaa-ajan suhde muuttui ratkaise-
vasti. Muutos ilmeni muun muassa ih-
misten kulttuuriharrastuksissa ja ra-
vintolakäyttäytymisessä. (Karisto 2005, 
33–34.) Työn fyysisen kuormituksen vä-
hentyessä ja vapaa-ajan lisääntyessä 
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ihmiset ryhtyivät harrastamaan myös 
kuntoilua, mikä näkyy ikäihmisten ny-
kyisessä liikuntaharrastuksessa. Tutki-
mukset kuntoliikunnan harrastamisesta 
osoittavat, että keskimäärin eläkeikäi-
set kuntoilevat yhtä paljon kuin muu-
kin väestö eli tässä suhteessa toteutui-
si liikunnallinen tasa-arvo. Väestötason 
tutkimuksessa ammattiryhmittäin tar-
kasteltuna liikuntaa ilmaistiin harras-
tettavan seuraavasti: johtavat / ylem-
mät toimihenkilöt 81, 2%, alemmat toi-
mihenkilöt 84,4 %, työntekijät 81,3 %, 
yrittäjät 90,8 %, koululaiset / opiskeli-
jat 86,2 % ja eläkeläiset 81,3 %. (Mono-
nen et al. 2019, 10–11.) 

Pohjois-Karjalan tutkimusaineiston 
mukaan eläkeikäisistä vähintään neljä 
kertaa viikossa kuntoliikuntaa harrasti 
36 prosenttia vastanneista. Ansiotyössä 
olevien prosenttiosuus oli 35 %, opiske-
lijoiden 45 % ja työttömien 41 %. Liikun-
nan epätasa-arvoisuus havainnollistuu, 
kun suunnataan katseet harvemmin tai 
ei lainkaan liikuntaa harrastavien osuu-
teen: eläkeläiset  19 %, ansiotyössä ole-
vat 17 %, opiskelijat 8 % ja työttömät 
24 %. (Itkonen et al. 2016, 30.) 

Liikunnan suhteen olisi liian yksin-
kertaista tulkita, että sukupolvien vä-
lillä vallitsisi mittava epätasa-arvo. Pi-
kemminkin näyttää siltä, että sukupol-
vista löytyvät liikuntaa niukasti tai ei 
lainkaan harrastavat sukupolviyksiköt. 
Liikunnan tasa-arvon näkökulmasta ja 
muutoinkin niin yksilöiden kuin yhteis-
kunnan kannalta kyseiset niukkasliik-
kujat olisi hyödyllistä saada liikkumaan. 
Sukupolvitarkastelussa löytyvät niukal-
le liikkumisella omat selittäjänsä, joita 
ovat esimerkiksi nuorten aikuisten pre-

kaarit työsuhteet, työelämän kuormit-
tavuus, elämän ruuhkavuodet ja eläke-
läisköyhyys sekä kaikkinaiset terveys-
ongelmat. Tukalalla elämäntilanteella 
– kuten taloudellisella ahdingolla – on 
omat vaikutuksensa niin liikuntaan kuin 
yleiseen hyvinvointiin kaikissa ikäryh-
missä. Suurituloisiin ikääntyneisiin ver-
rattuna pienituloisista lähes nelinkertai-
nen osuus oli jättänyt käymättä lääkä-
rissä rahanpuutteen vuoksi. (Saikkonen 
et al. 2019, 335.)

Kulttuurisen pääoman muodostu-
misessa koulutus on aivan keskeises-
sä asemassa. Niinpä joissakin yhteyk-
sissä on käytetty myös koulutuksellisen 
/ kasvatuksellisen pääoman käsitettä. 
(Bourdieu 1984, 53–54.) Kulttuurista pää-
omaa voi karttua toki muuallakin kuin 
koulutuksessa, sillä ihminen voi hank-
kia elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja 
sekä lisätä ymmärrystään koulutusins-
tituutioiden ulkopuoleltakin.

Kulttuurisen pääoman periytymi-
sessä on merkittäviä eroja. Perusasteen 
opiskelijoilla on havaittu äidin koulu-
tuksen mukaisia selkeitä hyvinvointie-
roja. Nämä erot ilmenivät kaikilla hy-
vinvoinnin osa-alueilla. Etenkin vain pe-
rusasteen koulutuksen suorittaneiden 
äitien lapset eroavat hyvinvoinnin kan-
nalta epäedullisesti suhteessa pidem-
mälle koulutettujen äitien lapsiin. Per-
heen matalan koulutustason mukaiset 
hyvinvointierot ilmenevät usealla hy-
vinvoinnin osa-alueella ja ovat lisäksi 
luonteeltaan pysyviä. (Kestilä et al. 2019, 
131–132.) Selvä hyvinvointiero on ha-
vaittu olevan niiden nuorten välillä, jot-
ka jatkavat opintojaan toiselle asteelle, 
ja niiden välillä, joiden opinnot päätty-
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vät oppivelvollisuuteen. (Saikkonen et 
al. 2019, 333–334).

Syrjäytyminen ja syrjäytymisuhan 
alla oleminen vaikuttaa kulttuurisen 
pääoman kertymiseen ja on siten hy-
vinvointiriski. Vuonna 2017 15–24-vuo-
tiaista 57 000 nuorta (31 000 miestä ja 
26 000 naista) eivät olleet työssä, kou-
lutuksessa tai suorittamassa asevelvol-
lisuutta. Ryhmän suuruus on noin yh-
deksän prosenttia kyseisestä ikäluokas-
ta. (Karvonen et al. 2019, 53.)

Kulttuurisella pääomalla näyttää ole-
van yhteys liikunnan harrastamiseen. 
Tutkimusten mukaan kulttuurista pää-
omaa voidaan lisätä myös oikein suun-
natulla liikuntavalistuksella. Tutkimus-
näyttöä on olemassa esimerkiksi siitä, 
että vanhempien liikuntaneuvonnalla 
voidaan vaikuttaa koko perheen liikun-
ta-aktiivisuuteen. Myös urheilu- ja lii-
kuntaseurojen sekä kuntien järjestämät 
matalan kynnyksen toiminnat lisäävät 
osallistujien ymmärrystä liikunnasta ja 
sen merkityksestä ja ovat näin lisäämäs-
sä kaikenikäisten kulttuurista pääomaa 
sekä tasoittamassa epätasa-arvoisuut-
ta. Yksi kulttuurisen pääoman osa-alue 
on terveys- ja liikuntatiedon lukutaito, 
jota eri liikuntasektorit saattavat hyö-
dyntää saadessaan mukaan eri ikäisiä 
liikkujia. (ks. Itkonen et al. 2018, 20–21; 
28–29; 35–38.) 

Kulttuurisen pääoman kartuttami-
nen on myös elämäntyylillinen valinta, 
jolla saattaa olla eriarvoisuutta lisäävää 
vaikutusta. Tutkittaessa ammattikoulu-
tuksessa olevia nuoria havaittiin, että 
vähäinen liikunta näyttäytyi heidän nä-
kökulmastaan mielekkääksi valinnaksi. 
Kulttuurisen pääoman puute saattaakin 

vaikuttaa siihen, etteivät nuoret tunnista 
liikunnan- ja terveydenedistäjien valis-
tusta. (Kauravaara 2013, 221–232.) 

Kulttuurisen pääoman merkitys on 
suuri ja sen kaikinpuolinen lisääminen 
liikunnan eriarvoisuuden poistamiseksi 
on suositeltavaa. Kulttuurisen pääoman 
merkitystä tutkijat ovat korostaneet seu-
raavasti:

”Kulttuurinen pääoma ilmentää, mikä 
on missäkin kulttuurissa hyväksyt-
tävää, normin mukaista ja suotavaa; 
mikä taas paheksuttavaa, noloa ja 
ulos sulkevaa. Se sisältää taipumuk-
sia, valmiuksia, makuja, kiinnostusta, 
suhtautumistapoja sekä osaamista, 
joita yksilö on kerännyt elämänsä 
aikana. Kulttuurin, mukaan lukien 
myös liikunnan kuluttaminen vaatii 
oikeanlaista makua, taitoa ja tietoi-
suutta, joita kaikilla ihmisillä ei ole. 
Toisille on luontevaa liikkua, toisille 
on luonnollista tehdä jotakin muuta. 
Liian vähäiselle huomiolle onkin 
jäänyt se, että myös kulttuurisella 
pääomalla on vaikutusta siihen, lii-
kutaanko vai ei. Usein kulttuurisia 
merkityksiä ja sosiaalisesti muotoutu-
via makutottumuksia ei osata ottaa 
huomioon edistämistoimissa. Tällöin 
saattaa jäädä huomaamatta, mikä 
ihmisen lähiyhteisössä näyttäytyy 
mielekkäänä ja suotavana.” (Itkonen & 
Kauravaara 2015, 185.) 

Eriarvoisuus voi perustua myös ihmis-
ten etniseen asemaan ja siihen liittyvään 
syrjintään. Etninen ryhmä voidaan mää-
ritellä seuraavasti: 
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”Etnisten ryhmien kriteereinä pide-
tään mm. alkuperää, kulttuuria, 
tapoja, uskontoa, rotua, kieltä tai 
fyysisiä erityispiirteitä. Etninen ryhmä 
tuo usein mieleen vieraan ja enemmis-
töstä poikkeavan vähemmistöryhmän, 
mutta myös enemmistö muodostaa 
etnisen ryhmän. Etnisyys on eri asia 
ryhmän sisältä ja ulkopuolelta tar-
kasteltuna. Etnisyyden tutkijat luon-
nehtivat etnisyyttä etnisen ryhmän 
ja etnisen identiteetin avulla. Etnistä 
ryhmää luonnehtivat yhteinen alku-
perä ja kulttuuri, etninen ryhmäidenti-
teetti ja ryhmäinteraktio sekä muista 
etnisistä ryhmistä poikkeava elämän-
tapa.” (www.stat.fi / luettu 17.1.2020.)

Yhdenvertaisuuslain kolmannen luvun 
kahdeksas pykälä kieltää etnisen syrjin-
nän samoin kuin syrjinnän monen muun 
seikan perusteella. Syrjinnän kielto on 
kirjattu yhdenvertaisuuslakiin seuraa-
vasti:  

”Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, 
kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen 
toiminnan, ammattiyhdistystoimin-
nan, perhesuhteiden, terveydentilan, 
vammaisuuden, seksuaalisen suuntau-
tumisen tai muun henkilöön liittyvän 
syyn perusteella. Syrjintä on kielletty 
riippumatta siitä, perustuuko se hen-
kilöä itseään vai jotakuta toista kos-
kevaan tosiseikkaan tai oletukseen.” 
(Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014.)

Suomalainen liikunta oli varsin pitkään 
vähäisessä määrin monikulttuurinen. 
1990-luvulla ihmisten lisääntyneen liik-

kuvuuden myötä etenkin urheilussa tör-
mättiin syrjiviin käytäntöihin. Muista 
maista tulleet ja etenkin tummaihoiset 
urheilijat saivat kokea rasistisia kom-
mentteja ja jopa väkivaltaa (Riihentu-
pa 2020, 12–16). Tilanteen korjaamiseksi 
ryhdyttiin toimiin opetusministeriössä, 
liikuntajärjestöissä sekä tutkimusinsti-
tuutioissa (Itkonen 1997a; 1997b; Wes-
tergård 1997). Vuonna 1999 perustet-
tiin Suomen Monikulttuurinen Liikun-
taliitto FIMU ry (Finnish Multicultural 
Sports Federation). Järjestö seuraa lii-
kuntakulttuurin monikulttuurisuustilan-
netta, organisoi koulutusta ja neuvon-
taa, järjestää liikuntatapahtumia sekä 
toteuttaa kampanjoita. (www.fimu.org / 
luettu 17.1.2020). 

Urheilun ja liikunnan etninen ta-
sa-arvo ei ole toteutunut, minkä osoit-
tavat lukuisat aihepiiristä tehdyt tutki-
mukset (ks. Kyllönen 2017, 24–26.) Esi-
merkiksi maahanmuuttajataustaisiin 
harrastajiin liitetään edelleen piirtei-
tä, jotka tuottavat ryhmäkategorioita 
hävittäen harrastajien yksilölliset erot 
(Berg 2016, 88). Opetus- ja kulttuuri-
miniteriön toimin maahanmuuttajien 
asemaa liikunnassa on pyritty paran-
tamaan avustuksin. Vuonna 2010 ope-
tusministeriö julkaisi kehittämisohjel-
man maahanmuuttajien kotouttamisek-
si liikunnan avulla (Opetusministeriö 
2010:16). Suomalaisessa liikunnassa 
esiintyy muutakin syrjintää kuin etni-
syyteen liittyvää. Syrjintä saattaa pe-
rustua esimerkiksi vammaisuuteen, 
sukupuoliseen suuntautumiseen tai ul-
konäköön. Viime aikoina ovat lisäänty-
vässä määrin nousseet tutkimuskeskus-
teluihin kysymykset painosyrjinnästä ja 
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ruumiin koon sosiaalisista vaikutuksis-
ta (ks. Harjunen 2020, 234–236). Teemat 
ovat keskusteluttaneet myös liikunta- ja 
urheilupiirejä.

Eriarvoisuuden kasvot 

Liikunnan eriarvoisuuden kasvot ovat 
kirjavat. Eriarvoisuus ilmenee liikun-
nassa monin eri tavoin. Näin ollen eri-
arvoisuuden tunnistaminen voi olla han-
kalaa. Eriarvoisuuden tunnistamiseksi 
kaikkien liikuntakulttuurin toimijoiden 
tulisi olla valppaina. Eriarvoisuuden mo-
nimuotoisuus hankaloittaa epäkohtien 
poistamista, sillä useimmiten ongelmiin 
ei ole olemassa valmiita patenttiratkai-
suja. Ongelmien poistaminen edellyttää 
vuoropuhelua ja yhteistyötä. Erilaiset 
hankkeet ja projektit ovat osoittautuneet 
hyödyllisiksi liikunnan eriarvoisuuden 
tunnistamisessa, yhteistyön virittämi-
sessä ja epäkohtiin kajoamisessa.

Liikunnan eriarvoisuus liittyy usein 
yhteiskunnan yleisempään eriarvoisuu-
teen. Näin ollen pelkillä liikunta- ja ur-
heiluväen toimilla ei eriarvoisuutta kye-
tä poistamaan. Rakenteellisten liikun-
nan esteiden poistamiseksi tarvitaan 
perusteellisempia yhteiskuntapoliittisia 
toimia. Köyhyyden ja huono-osaisuu-
den poistaminen lisäävät ihmisten hy-
vinvointia ja vaikuttavat samalla suotui-
sasti ihmisten liikkumisaktiviteetteihin. 

Liikuntaan on muotoutunut vallitse-
via käytäntöjä ja alakulttuureita. Usein 
asioita tehdään siten kuin on aiemmin-
kin tehty. Aktiivitoimijat eivät aina tun-
nista omien tekemistensä luonnetta ja 
vaikutuksia. Epätasa-arvon poistami-
seksi tarvitaan tutkimusta. Epätasa-ar-

von ilmiöiden liittyessä yhteiskunnalli-
siin muutoksiin ja ihmisten vaihtuviin 
asemiin tutkijoiden tehtävänä on käsit-
teellistää, tunnistaa ja analysoida ilmiöi-
tä sekä hakea niihin tasa-arvoa lisääviä 
ratkaisuja. 

Tässä artikkelikokoelmassa luodaan 
kymmenen tutkimuskatsetta liikunnan 
epätasa-arvon kysymyksiin. Jokainen 
artikkeli nostaa esille jonkin rajatun il-
miön liikunnan epätasa-arvosta. Juuri 
tekstien suunnatut katseet syventävät 
ymmärrystämme liikunnan epätasa-ar-
von ilmenemisestä. Samalla havainnol-
listuu sekin, miten kimurantista ilmiös-
tä liikunnan epätasa-arvossa on kyse.  
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