
Kuntoutussäätiö

Unigrafia Oy
Helsinki 2015
ISSN 0784-2333
ISBN 978-952-5961-55-3 • ISBN 978-052-5961-56-0 (pdf)

Tämä selvitys on osa Kuntoutussäätiön Liikunta ja osallisuus -hanketta, joka toteute-
taan Raha-automaattiyhdistyksen tuella vuosina 2015–2017. Hankkeen tavoitteena 
on kehittää osallisuuden näkökulmaa osana järjestöjen erityisryhmille (pitkäaikaissai-
raat ja liikuntavammaiset) tarjoamia liikunta- ja muita vapaa-ajan toimintoja. 

Selvitys kartoittaa ja tuottaa tietoa sekä kotimaisista että ulkomaisista näkökulmista 
koskien soveltavaa liikuntaa, osallisuuden toteutumista siinä sekä yleisen liikuntakult-
tuurin inkluusiota. Selvityksessä kuvataan hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja sovel-
tavan liikunnan osallisuuden edistämiseksi, osallistumisen esteiden purkamiseksi sekä  
soveltavan liikunnan tarjonnan lisäämiseksi ja monipuolistamiseksi. Selvitys tarjoaa tie-
toa kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen, urheiluseurojen ja kuntien soveltavan liikun-
nan ja liikuntakulttuurin inkluusiokehityksen tueksi, mutta palvelee yhtä lailla kaikkia 
soveltavasta liikunnasta ja osallisuuden edistämisestä kiinnostuneita.

Selvityksen rakenne koostuu teoreettiseen viitekehykseen nojaavasta taustoituksesta 
sekä käytännönläheisemmästä empiirisestä osuudesta. Empiirisen osuuden koostami-
nen on pohjautunut kotimaisiin ja ulkomaisiin soveltavaa liikuntaa ja liikuntakulttuurin 
inkluusiota koskeviin aineistoihin sekä saatavilla oleviin tietoihin osallisuuteen liittyvistä 
projekteista, politiikkaohjelmista ja järjestelmistä. 

Selvitystyön taustalla on kysymys soveltavasti liikkuvien oikeudesta kokea osallisuutta 
ja liikkumisen iloa vammasta tai sairaudesta huolimatta sekä siitä, että erityisryhmien 
tarpeisiin löydettäisiin hyviä ratkaisumalleja, joiden avulla voitaisiin edistää yhdenver-
taisia liikuntamahdollisuuksia ja lisätä nykyistä soveltavan liikunnan tarjontaa. 
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1 Johdanto 
 

Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla 

”vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen vuoksi on vaikea 

osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii sovelta-

mista ja erityisosaamista” (Komiteanmietintö 1996:15). Vamma tai sairaus ei 

saisi olla esteenä liikuntaharrastukselle, sillä jokaisella tulisi olla oikeus osal-

listua liikuntaan läpi elämän, kun tarvittavista tukitoimista on huolehdittu 

(Mälkiä & Rintala 2002, 11).  

Liikunnan saavutettavuus on pohjimmiltaan ihmisoikeuksiin ja tasa-

arvoon liittyvä kysymys. Edellytykset ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun 

kaikilla elämänalueilla on Suomessa turvattu perustuslaissa. Toukokuussa 

2015 astui voimaan myös uusi liikuntalaki, joka korostaa aikaisempaa voimak-

kaammin liikunnan tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Yhdeksi 

uuden lain perusteeksi on kirjattu YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia 

koskeva yleissopimus. Tämä perustelee erityisryhmille kohdennettujen liikun-

tapalvelujen merkitystä osana yhdenvertaisuutta ja toisaalta se painottaa vam-

maisten henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua – ei vain eri-

tyisryhmille tarkoitettuun ja suunniteltuun liikuntaan vaan liikuntaan yleensä-

kin. (Juntunen 2015, 5.) Kaikkien valtionavustusta saavien liikuntajärjestöjen 

onkin vuoteen 2017 mennessä laadittava yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 

edistämiseen liittyvä suunnitelma (Valo 2015). 

Vaikka termejä ”soveltava liikunta” tai ”erityisliikunta” ei laissa mai-

nitakaan, sisältää voimaanastunut liikuntalaki laaja-alaisesti erityisryhmien lii-

kuntaa tukevia lähtökohtia. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo, eriarvoisuuden vähen-

täminen sekä väestön mahdollisuudet harrastaa liikuntaa ja liikkua kuuluvat 

lain peruslähtökohtiin. Sama pätee kuntien tehtäviin, joissa korostuvat laaja-

alainen yhteistyö ja liikuntapalveluiden tarjoaminen eri väestöryhmille. (Val-

tion liikuntaneuvosto 2015, 98.) Yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien  
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aikaansaamiseksi tarvitaan asenteisiin vaikuttamista, saavutettavuuden lisää-

mistä, tiedon jakamista ja toiminnan kehittämistä (Taulu & Sammaljärvi 2015, 

14). 

Soveltavan liikunnan piiriin kuuluvaa joukkoa on vaikea määritellä 

tarkasti, koska osa ihmisistä lukeutuu useampaan soveltavan liikunnan alaryh-

mään. Ei myöskään ole täsmällistä kriteeriä sille, milloin jokin vamma tai pit-

käaikaissairaus haittaa liikkumista niin paljon, että se edellyttää liikunnanoh-

jaukselta soveltamista ja erityisosaamista. Hyvin karkeasti arvioiden voidaan 

kuitenkin sanoa, että väestöstä vähintään noin 20–25 % kuuluu tavalla tai toi-

sella erityisryhmien liikunnan kohderyhmien piiriin. (Ala-Vähälä 2010, 8.) 

Tämä tarkoittaa erityisryhmän määritelmästä riippumatta yli miljoonaa suo-

malaista soveltavasti liikkuvaa henkilöä. Tälle ihmisjoukolle tulisi tarjota ta-

savertaiset mahdollisuudet osallistua liikuntaan toimintakyvyn rajoitteista 

huolimatta. (Mälkiä & Rintala 2002, 6.) Kohderyhmän sisällä ikäryhmittäiset 

erot ovat kuitenkin suuria. Lapsista ja nuorista erityistä tukea liikuntaharras-

tukselleen tarvitsee arviolta noin kymmenesosa, työikäisistä noin viidesosa ja 

ikääntyneistä noin kolmasosa. (Pyykkönen 2015, 12.) 

Yleisesti ottaen liikunnan terveysvaikutukset ovat kiistattomia. Lii-

kunta edistää lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä ja se on mer-

kittävää myös aikuisen terveydelle ja kunnolle, liikunta- ja työkykyisyydelle, 

vapaa-ajan harrastamiselle sekä elämän laadulle ja mielekkyydelle. (Mälkiä & 

Rintala 2002, 6.) Erityisesti vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten osalta 

liikunnallisesti passiivisen elämäntavan on todettu lisäävän riskiä primääreihin 

ja sekundaarisiin terveysongelmiin sekä riippuvaisuuteen toisten avusta. Sen 

sijaan aktiivisen elämäntavan on heillä havaittu olevan yhteydessä pienem-

pään kuolleisuuteen, parantuneeseen elämänlaatuun ja vähäiseen avuntarpee-

seen. (Rintala ym. 2012, 38.) Erityistä tukea liikkumiseensa tarvitsevat henki-

löt harrastavat kuitenkin liikuntaa muuta väestöä vähemmän, vaikka liikunnan 

on todettu olevan positiivisesti vaikuttava osatekijä useiden kroonisten sai-

rauksien hoidossa (Kujala 2014, 1877–1880; Pyykkönen 2015, 12). Näin ollen 

liikunnalla on usein erityisryhmiin kuuluville henkilöille vielä tärkeämpi mer-

kitys muuhun väestöön verrattuna. 

Laskelmien mukaan liikkumattomuuden kustannukset terveyden-

huollolle ovat jopa 250 miljoonaa euroa vuodessa (Rintala ym. 2012, 38). Hy-

vin järjestetyn soveltavan liikunnan on todettu säästävän sosiaali- ja tervey-

denhuollon hoitokuluja. Esimerkiksi vuosina 1995–1996 toteutetulla terveys-

taloustutkimuksella selvitettiin neljän kaupungin (Tampere, Turku, Kajaani, 
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Rauma) tapaa organisoida erityisryhmien liikuntatoimintaa ja tultiin siihen tu-

lokseen, että ohjattuun soveltavaan liikuntaan osallistuvat kuntalaiset käyttivät 

selvästi vähemmän terveyspalveluita kuin siihen osallistumattomat. (Reinikka 

& Anttila 1997.) Muun muassa näiden lähtökohtien pohjalta on tärkeää edistää 

erityisryhmiin kuuluvien ihmisten motivaatiota liikunnan harrastamiseen ja 

fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan (Rintala ym. 2012, 38). Jos ihmiset pysy-

vät toimintakykyisempinä ja terveempinä myös silloin, kun heillä on jokin 

vamma tai pitkäaikaissairaus, voidaan yksilöiden elämänlaadun paranemisen 

lisäksi saavuttaa myös kansantaloudellisia säästöjä sosiaali- ja terveysmenojen 

supistumisen myötä (Hölsömäki 2008, 19). 

Terveydellisten näkökulmien ohessa liikuntaan liittyy keskeisesti 

myös sosiaalinen kanssakäyminen. Liikunnallisen elämäntavan lisäämisestä 

puhutaan paljon, mutta sen vaikutukset sosiaalisiin suhteisiin, yhteisöllisyy-

teen, sosiaaliseen pääomaan ja osallisuuteen unohtuvat toisinaan. Liikuntahar-

rastuksissa tutustutaan uusiin ihmisiin ja yhdessä harrastaminen aktivoi vuo-

rovaikutukseen muiden kanssa. (Rintala ym. 2012, 25.) Liikuntaan on kautta 

aikojen liitetty kisat, leikit, karkelot ja hauska yhdessä tekemisen henki. Lii-

kunta on monille ihmisille elämää kannatteleva mielekäs harrastus, johon liit-

tyvät paitsi terveydelliset hyödyt, myös ponnistukset ja onnistumisen koke-

mukset, väsymyksen voittaminen, innostus, voittamaan ja häviämään oppimi-

nen, liikunnan esteettiset elämykset, vapaaehtoistoiminnan palkitsevuus, iden-

titeetin lujittuminen, liikunnallinen yhdessäolo ja sosiaalisuus, hauskat hetket 

ja hyvät muistot. (Pyykkönen 2014, 3.) 

Toimintarajoitteiset henkilöt osallistuvat usein yhteiskunnalliseen 

toimintaan muuta väestöä vähemmän. Etenkin fyysisten toimintarajoitteiden 

on todettu olevan yhteydessä sekä heikentyneisiin sosiaalisiin suhteisiin että 

vähentyneeseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen esimerkiksi koulutukseen, 

työllisyyteen ja vapaa-ajan aktiviteetteihin liittyen. (Kissow & Singhammer 

2012, 65.) Pitkäaikaissairaiden ja liikuntavammaisten henkilöiden osalta lii-

kunta kehittää inkluusiota, osallisuutta ja hyvinvointia kahdella tavalla. Se 

muuttaa yhteisöjen suhtautumista toimintarajoitteisia henkilöitä kohtaan ja toi-

saalta myös toimintarajoitteisten henkilöiden suhtautumista itse itseensä. Lii-

kunta tuo voimaantumisen kokemuksia ihmisen hahmottaessa oman liikunnal-

lisen potentiaalinsa ja päästessään näyttämään sen myös muille. Yhdessä liik-

kuminen vähentää vammaisuuden stigmaa ja siihen liittyvää syrjintää edistäen 

kaikille avointa yhteiskuntaa. (Sport for Development and Peace International 

Working Group 2008, 171.) 
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Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemukset sitouttavat ihmisiä lii-

kuntaan ja sitä järjestävään yhteisöön ehkäisten esimerkiksi syrjäytymistä. 

Siksi on pyrittävä löytämään keinoja liikunnan soveltamista tarvitsevien osal-

lisuuden lisäämiseksi paitsi heidän oman viiteryhmäänsä sisällä, myös yleisen, 

kaikille avoimen liikunnan piirissä. Jotta liikunta olisi kaikille avointa, tulisi 

liikunnan ja urheilun toimijoiden oppia tunnistamaan liikunnasta syrjäyttäviä 

tekijöitä ja avata ovensa rohkeasti kaikenlaiselle erilaisuudelle. Mukaan pää-

seminen ja osallisuuden kokeminen eivät kuitenkaan rakennu pelkästään 

liikuntapaikkoja ja -välineitä kehittämällä. Osallistumisen moninaisia esteitä 

on pyrittävä ymmärtämään laajasti, jotta esteitä voidaan vähentää.  

Tässä selvityksessä esitellään muun muassa soveltavan liikunnan ny-

kytilannetta Suomessa ja kansainvälisesti, osallisuuden ulottuvuuksia, osallis-

tumisen esteitä sekä hyviä käytäntöjä, jotka voivat auttaa esteiden purkami-

sessa. Selvityksen taustalla on kysymys soveltavasti liikkuvien oikeudesta ko-

kea osallisuutta ja liikkumisen iloa vammasta tai sairaudesta huolimatta sekä 

siitä, että erityisryhmien tarpeisiin löydettäisiin hyviä ratkaisumalleja, joiden 

avulla voitaisiin edistää yhdenvertaisia liikuntamahdollisuuksia ja lisätä ny-

kyistä soveltavan liikunnan tarjontaa. 
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2 Liikunta ja osallisuus -hankkeen sekä 

selvityksen tavoite ja tehtävät 

 

Tämä selvitys on osa Kuntoutussäätiön Liikunta ja osallisuus -hanketta, joka 

toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella vuosina 2015–2017. Hankkeen 

tavoitteena on edistää osallisuuden näkökulmaa järjestöjen toteuttamissa lii-

kunta- ja muissa vapaa-ajan toiminnoissa. Tavoitteena on rohkaista järjestöjä 

tarjoamaan jatkossa entistä enemmän toimintoja liikunnan soveltamista tarvit-

seville joko omana tai yhteistoimintana. Hanke pyrkii kartoittamaan järjestö-

jen liikuntatoimintoja ja osallisuuden toteutumista niissä, kokoamaan jo ole-

massa olevia ja hankkeen työpajoissa kehitettyjä hyvä toimintatapoja ja käy-

täntöjä, osallisuutta edistäviä keinoja ja eri toimijoiden yhteiskehittelyn tulok-

sia. Lisäksi hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa sosiaalisen osallisuu-

den merkityksestä soveltavassa liikunnassa. 

Liikunta ja osallisuus -hankkeen toteuttama kehittämistyö aloitetaan 

Mikkelin ja Seinäjoen seutukunnissa, joissa verkostotyöskentely on käynnis-

tetty heti hankkeen alkuvaiheessa. Myöhemmin hanke laajenee vielä kahdelle 

muulle seutukunnalle, jotka varmistuvat hanketoteutuksen edetessä. Kuntou-

tussäätiön pääyhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Neuroliitto ry (ent. 

MS-liitto ry) sekä Allergia- ja astmaliitto ry. Lisäksi yhteistyötä tehdään mm. 

muiden seutukuntien alueella toimivien kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen, 

vapaa-ajan järjestöjen, sosiaali- ja terveystoimen sekä liikuntatoimen ja 

liikuntaseurojen kanssa.  

Liikunta ja osallisuus -hankkeessa soveltavan liikunnan kohderyh-

mäksi on määritelty erityisesti pitkäaikaissairaat ja liikuntavammaiset. Pitkä-

aikaissairauden määritelmä vaihtelee tutkimuksittain. Usein määritelmä liit-

tyy sairauden kestoon tai vakituiseen lääkkeiden käyttöön (Makkonen & Pyn-

nönen 2007, 225). Tilastokeskuksen (2015) mukaan pitkäaikaisia ovat sairau-

det, joiden takia henkilö saa säännöllistä hoitoa tai joiden takia hän on lääkärin 

tai yleensä terveydenhuollon seurannassa vähintään kuuden kuukauden ajan. 
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Oleellista on ottaa huomioon diagnoosin ja sairauden keston lisäksi vaikutus 

ihmisen elämään (Makkonen & Pynnönen 2007, 225). 

Vammaispalvelulain (1987/380) mukaan vammaisella henkilöllä tar-

koitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti eri-

tyisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Pitkäaikais-

sairauteen ja vammaisuuteen liittyy oleellisesti myös toimintakyvyn käsite, 

joka voidaan jakaa fyysiseen, psyykkiseen, kognitiiviseen ja sosiaaliseen toi-

mintakykyyn (Kuva 1). Toimintakyvyn ulottuvuuksien sisäistäminen auttaa 

ymmärtämään soveltavasti liikkuvien erityistarpeita ja niitä taustoittavia syitä. 

Liikuntaa sovelletaan eri tavoin riippuen yksilön toimintakyvystä ja siihen liit-

tyvistä rajoitteista. Esimerkiksi fyysisen toimintakyvyn edistämiseen liittyy 

keskeisesti esteettömyyden periaate, kun taas sosiaalisessa toimintakyvyssä 

korostuvat osallisuuden ja osallistumisen näkökulmat. 

 

 

Kuva 1. Toimintakyvyn ulottuvuudet (Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015b). 

 

Tämän selvityksen tavoitteena on kartoittaa ja tuottaa tietoa sekä kotimaisista 

että ulkomaisista näkökulmista koskien soveltavaa liikuntaa, osallisuuden to-

teutumista siinä sekä yleisen liikuntakulttuurin inkluusiota. Tavoitteena on sel-

vittää hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja soveltavan liikunnan osallisuuden 

edistämiseksi, osallistumisen esteiden purkamiseksi sekä soveltavan liikunnan 

tarjonnan lisäämiseksi ja monipuolistamiseksi. Selvityksen rakenne koostuu 

kahdesta osiosta: selvityksen aihepiiriä taustoitetaan teoreettiseen viitekehyk-

seen nojaten luvuissa 1-4. Luvusta 5 eteenpäin alkaa käytännönläheisempi em-

piirinen osuus, jonka koostaminen on pohjautunut kotimaisiin ja ulkomaisiin 

Fyysinen 
toimintakyky

• fyysinen kyky 
suoriutua 
päivittäisistä 
perustoiminnoista 
ja kotiaskareista

• terveydentila

• liikkuminen

Psyykkinen
toimintakyky

• itsearvostus

• mieliala

• omat voimavarat

• erilaisista 
haasteista 
selviytyminen

• elämänhallinta

Kognitiivinen
toimintakyky

• muisti

• oppiminen

• hahmottaminen

• ongelmanratkaisu

• tarkkaavaisuus

• tiedon käsittely

• kielellinen 
toiminta

Sosiaalinen
toimintakyky

• osallistuminen

• sosiaalisten 
suhteiden 
sujuvuus

• vastuu läheisistä

• suhteet omaisiin 
ja ystäviin

• elämän 
mielekkyys
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soveltavaa liikuntaa ja liikuntakulttuurin inkluusiota koskeviin aineistoihin 

sekä saatavilla oleviin tietoihin osallisuuteen liittyvistä projekteista, politiik-

kaohjelmista ja järjestelmistä. 
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Liikunnan soveltamisella tarkoitetaan useimmiten: 

a) teknisiä sovelluksia, kuten apuvälineitä  

b) rakenteellisia, kuten pelien tai leikkien sääntöjen muunnoksia 

c) kasvatuksellisia, kuten opetusmenetelmiä, harjoitustapoja tai 

valmennusmenetelmiä.  

(Lähde: Mälkiä & Rintala 2002, 7) 

 

 

 

 

3 Mitä on soveltava liikunta? 
 

Yleisesti ottaen termeillä ”erityisryhmät”, ”erityisliikunta”, ”erityisryhmien 

liikunta” ja ”soveltava liikunta” tarkoitetaan vammaisten ja pitkäaikaissairai-

den henkilöiden liikuntaa silloin, kun liikuntaa sovelletaan toimintakyvyn mu-

kaan. Edellä mainituista soveltavan liikunnan käsite on yleistynyt enenevässä 

määrin ja se on vakiintunut myös englanninkielisiin maihin terminä ”adapted 

physical activity”. (Rintala ym. 2012, 10.) Tässä selvityksessä käytämme 

edellä mainittuja termejä synonyymien tavoin. 

Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, 

joiden on vaikea vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen 

vuoksi osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii 

soveltamista ja erityisosaamista (Komiteanmietintö 1996:15). Käytännössä 

soveltavan liikunnan piiriin kuuluu kuitenkin fyysiseltä toimintakyvyltään hy-

vin erilaisia liikkujia. Joidenkin vamma tai sairaus ei välttämättä näy ulospäin, 

kun taas osalla saattaa olla hyvinkin vaikea-asteinen liikuntarajoite. (Kilkki 

2015, 12.) 

 

 

 

 

 

 

Liikunnan myötä kohentunut fyysinen kunto auttaa jaksamaan arjessa ja säi-

lyttämään liikkumiskyvyn jatkossakin hyvänä (Rintala ym. 2012, 25). Liikun-

nalla on kansanterveydellistä merkitystä esimerkiksi sydän- ja verisuonisai-

rauksien, tyypin 2 diabeteksen, mielenterveydenhäiriöiden, tuki- ja liikunta-

elinsairauksien ja jopa joidenkin syöpäsairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja 

kuntoutuksessa (Mälkiä & Rintala 2002, 6). Soveltava liikunta on suurelta osin 

terveyttä ja toimintakykyä edistävää liikuntaa, jonka avulla voidaan luoda 



 
13 

 

edellytyksiä mahdollisimman itsenäiselle arjessa selviytymiselle (Forssan 

kaupunki 2007). Erityisen tärkeää liikunta onkin henkilöille, joilla on jo ole-

massa olevia toimintarajoitteita, sillä liikunnalla on todettu olevan suoria yh-

teyksiä sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Erityisesti vammaisten ja pit-

käaikaissairaiden ihmisten osalta liikunnallisesti passiivisen elämäntavan on 

todettu lisäävän riskiä primääreihin ja sekundaarisiin terveysongelmiin sekä 

riippuvaisuuteen toisten avusta. Sen sijaan aktiivisen elämäntavan on heillä 

havaittu olevan yhteydessä pienempään kuolleisuuteen, parantuneeseen elä-

mänlaatuun ja vähäiseen avuntarpeeseen. (Rintala ym. 2012, 38.) Liikunta pa-

rantaa sairastuneiden fyysistä kuntoa ja kehonkoostumusta sekä hidastaa sai-

rauden etenemistä ja edistää toimintakykyä (Kujala 2014, 1877–1880). Lii-

kuntaharjoittelun on todettu vaikuttavan esimerkiksi MS-tautia sairastavien 

toimintakykyyn merkittävänä itsehoidon keinona, joka tukee lääkehoidoista 

saatavaa hyötyä (Romberg 2013). 

Soveltavalla liikunnalla tiedetään olevan fyysisten vaikutusten 

(liittyen esimerkiksi voimaan, tasapainoon, koordinaatiokykyyn) lisäksi myös 

emotionaalisia, tiedollisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Liikunta lisää sosiaalisia 

kontakteja ja kehittää ryhmässä olemisen taitoja, edistää rohkeuden ja itsensä 

hallitsemisen tunteita ja lisää vapaa-ajan mielekkyyttä. (Alaranta 2008.) Lii-

kunta tukee myös kognitiivisia toimintoja, kuten muistin toimintaa (Rintala 

ym. 2012, 25). Lisäksi sen on todettu parantavan itseluottamusta ja ehkäisevän 

masennusta. Säännöllinen liikunta voi myös auttaa ahdistuneisuuden ja stres-

sin vähentämisessä, unen laadun parantamisessa sekä henkisen hyvinvoinnin 

lisäämisessä. (English Federation of Disability Sport 2015.)  

Erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden osallistuminen liikuntaan tulisi 

turvata läpi elämän huolehtimalla tarvittavista tukitoimista (Mälkiä & Rintala 

2002, 11). Vammaisuuden sosiaalisen mallin mukaan yksilön vamman tai sai-

rauden ei sinänsä tulisi olla esteenä liikunnalle ja liikkumiselle. Useimmiten 

kyse on ympäristöstä, joka rajoittaa henkilön mahdollisuuksia toimia tasaver-

taisesti yhteisössään. Mallin perustalta on alettu kehittää erillisten soveltavan 

liikunnan palvelujen rinnalle kaikille avoimia eli inklusiivisia liikuntapalve-

luja. Näin halutaan lisätä jokaisen mahdollisuuksia valita itselleen sopiva tapa 

harrastaa liikuntaa. (Saari 2009.) Tavoitteena on, ettei ketään suljeta liikunnan 

ulkopuolelle erilaisuuden vuoksi, vaan kaikki saavat mahdollisuuden harrastaa 

liikuntaa. Soveltavan liikunnan lähtökohtana tuleekin olla turvallinen ilmapiiri 

ja oppimisympäristö, jossa on lupa kokeilla, onnistua, epäonnistua, näyttää 

tunteita ja kannustaa muita. (Rintala ym. 2012, 13–14.)  
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Ennen kuin liikuntaa ryhdytään soveltamaan, on kuitenkin tunnettava 

vammat ja sairaudet riittävän hyvin. Jotta liikunnan ja liikkujien turvallisuus 

voidaan taata ja liikunnasta saadaan paras mahdollinen hyöty, on tiedettävä 

erityisryhmien terveydelliset rajoitteet. Soveltavan liikunnan tehtävänä onkin 

nimenomaan löytää mahdollisuudet liikunnan toteuttamiseksi rajoitteista riip-

pumatta. (Mälkiä & Rintala 2002, 7–8.) 

 

 

3.1 Kuntoutus ja soveltava liikunta 

 

Vammaisuuden taustalla olevien sairauksien ja toimintakyvyn häiriöiden kirjo 

on hyvin laaja. Tila voi olla etenevä, jolloin vammaisuuden taustalla oleva sai-

raus jatkuu (esimerkiksi multippeliskleroosi tai nivelreuma) tai sairaus voi olla 

pysähtynyt aiheuttaen jonkin toimintakyvyn rajoituksen (esimerkiksi selkä-

ydinvaurio tai amputaatiot). (Alaranta 2008, 700.) Yhteistä näille ovat kuiten-

kin kuntoutukselliset tarpeet. Liikunnan ennaltaehkäisevän merkityksen li-

säksi vammainen tai pitkäaikaissairas henkilö voi hyödyntää liikuntaa kuntou-

tuksensa eri vaiheissa. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että liikunnan palveluketjut 

toimivat saumattomasti kuntoutuksen ja liikunnan välillä, sillä neuvonta ja oh-

jaus tukevat pitkäaikaissairaan ja vammaisen henkilön liikuntaa (Taulu & 

Sammaljärvi 2015, 18).  Liikunnan ja liikuntaan ohjaamisen tulisi olla vahva ja 

säännöllinen osa hoitoketjua (Koivuniemi & Taulu 2013, 14). 

Kuntoutuksen avulla pyritään vaikuttamaan kuntoutujan fyysisen, 

psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn paranemiseen ja ylläpitämiseen 

(Malm ym. 2006, 47). Liikunta liittyy kaikkiin kuntoutuksen osa-alueisiin 

(lääkinnällinen, sosiaalinen, kasvatuksellinen ja ammatillinen kuntoutus). 

Usein ensimmäinen kosketus liikuntaan ja liikkumiseen sairastumisen tai 

vammautumisen jälkeen saadaan juuri kuntoutuksessa. Kuntoutuksen ja lii-

kunnan ammattilaisilla onkin näin ollen suuri vastuu arvioida, opastaa ja 

motivoida vammaista tai pitkäaikaissairasta henkilöä hänen liikunnan tar-

peensa määrittämisessä sekä hänen rajoitustensa ja mahdollisuuksiensa tie-

dostamisessa. Kuntoutuksessa asiakas saa joko yksilöllistä neuvontaa oma-

toimiseen liikkumiseen tai ohjautuu soveltuviin liikuntaryhmiin. Parhaiten 

liikunnan mahdollisuudet hyödynnetään ammattihenkilöstön yhteistyöllä, 
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henkilöstön itsensä asiantuntijuudella sekä koko perheen tai muun lähiympä-

ristön tuella. (Mälkiä & Rintala 2002, 6.) Tavoitteena on, että liikunta-

harjoittelu jatkuisi kuntoutuksen jälkeenkin. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Osallisuuden merkitys soveltavassa liikunnassa 
 

Yhteiskunnan muuttuminen muuttaa ihmisten sosiaalisia verkostoja. Esimerkiksi 

yksin asuvien määrän jatkuva kasvu asettaa yhteiskunnalle uudenlaisia haasteita. 

Vaikka perheen merkitys on säilynyt ennallaan, esimerkiksi suku on osittain me-

nettänyt merkitystään sosiaalisena verkostona. Sen tilalle on tullut uudenlaisia 

verkostoja, jotka ovat muotoutuneet mm. harrastusten tai yhteisten kiinnostuksen-

kohteiden pohjalta. Sosiaalinen media tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia löytää 

ystäviä ja yhteisöjä, mutta myös erilaisilla järjestöillä on merkittävä rooli yhteisö-

jen ja foorumien tarjoamisessa heille, jotka jäävät helposti ulkopuolelle. (Ruoho-

nen 2015, 5.) Esimerkiksi ryhmämuotoinen liikunta voi toimia luontevana kei-

nona yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemusten syntymiselle sekä uusien sosi-

aalisten verkostojen kehittymiselle. 

Osallisuus on käsitteenä edelleen epämääräinen ja hajanainen. Useim-

miten sitä käytetään kuvaamaan ihmisen ja yhteisön tai ihmisen ja yhteiskunnan 

välistä suhdetta. Osallisuus tarkoittaa yksilön kiinnittymistä yhteisöön tai yhtei-

sössä mukanaoloon. Se ei ole yksilön ominaisuus, eikä yksilön toimintaa, vaan 

jotakin, joka tapahtuu yksilön ja yhteisön suhteessa. (Nivala & Ryynänen 2013, 

2–19.) Käsitteen alle luokitellaan usein sosiaaliset kontaktit sekä yhteydet esimer-

kiksi perheeseen.  
 

 

  

 

POHDINTAA 

Kuntoutusjaksoilla opitaan soveltamaan liikuntaa oman toimintakyvyn mukaan, saadaan 

tietoa liikuntamahdollisuuksista ja apuvälineistä sekä yksilöllistä ohjausta niiden käyttöön. 

Erilaiset lajien kokeilumahdollisuudet kuntoutusjaksoilla voivat kannustaa henkilöä osal-

listumaan liikuntaryhmiin myös kuntoutusjakson jälkeen. Usein kuntoutuksesta edetäänkin 

kohti liikunnan omaehtoista soveltamista. 
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Osallisuus muodostuu kolmesta osa-alueesta, joita ovat having, 

acting ja belonging. Näillä termeillä tarkoitetaan sitä, että 

a) henkilöllä on käytössään riittävät aineelliset resurssit (having) 

b) hän on toimijana omaa elämäänsä koskevassa päätöksenteossa (acting) ja  

c) hänellä on sosiaalisesti merkityksellisiä suhteita ja jäsenyyttä erilaisissa 

ryhmissä (belonging).  

(Lähde: Raivio & Karjalainen 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Osallisuus voidaan nähdä eriytymisen ja syrjäytymisen vastavoimana, jota 

edistämällä pyritään vähentämään eriarvoisuutta (Nivala & Ryynänen 2013, 

26; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015a). Kun ihminen osallistuu sosiaali-

siin aktiviteetteihin tai yhteiskunnallisiin toimintoihin, kokee hän osallisuutta, 

johon liittyvät yhteenkuulumisen, mukanaolon ja vaikuttamisen tunteet. Lii-

kunnassa osallisuuden keskeisiä tavoitteita ovat elämänhallinnan edistäminen, 

sosiaalisten verkostojen vahvistaminen, hyvinvointia edistävien elämäntapo-

jen vahvistaminen sekä vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen.  

Toimintarajoitteiset henkilöt osallistuvat usein yhteiskunnalliseen 

toimintaan muuta väestöä vähemmän. Etenkin fyysisten toimintarajoitteiden 

on todettu olevan yhteydessä sekä heikentyneisiin sosiaalisiin suhteisiin että 

vähentyneeseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen esimerkiksi koulutukseen, 

työllisyyteen ja vapaa-ajan aktiviteetteihin liittyen. (Kissow & Singhammer 

2012, 65.) Toimintarajoitteisten henkilöiden osallisuuden edistämiseen liitty-

vät keskeisesti myös esteettömyys ja yhdenvertaisuus. Näiden kannalta tär-

keitä elementtejä ovat toimintapolitiikkoihin (esim. vammaispolitiikka, kun-

toutuspolitiikka) sekä lainsäädäntöön vaikuttaminen. (Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos 2015a.) 

Täysivaltainen osallistuminen yhteiskunnan toimintoihin (”empo-

werment” eli valtaistuminen) onkin ollut yhtenä kuntoutuksen (erityisesti lii-

kunnallisen kuntoutuksen) ja terveysliikunnan edistämisen päämääränä. Täy-

sivaltainen osallistuminen on ollut muun muassa kansainvälisen Rehabilita-

tion International -järjestön lääketieteellisen komission sekä vapaa-ajan ja lii-

kunnan komission ohjelmissa jo 1990-luvun alusta lähtien. Myös Erityisryh-

mien liikunta 2000 -toimikunnan mietinnön (1996) muokkaama, nykyään ylei-

sesti Suomessa käytettävä erityisryhmien liikunnan määritelmä, osoittaa ajat-

telun ja asenteiden muuttumista aiempaa enemmän kohti soveltavan liikunnan 

sosiaalista ulottuvuutta. (Mälkiä & Rintala 2002, 6–7.) 



 
17 

 

Liikunnan inkluusiota voidaan arvioida neljän osa-alueen kautta:  

 asennetekijät (arvot ja asenteet, ilmapiiri, tasavertaisuus, osallistujan ja 

perheen osallisuus) 

 esteettömyystekijät (tiedotus, esteettömyys, osallistumismaksut) 

 turvallisuustekijät (turvallisuus, ohjaajat/valmentajat/opettajat, ryhmä, 

olosuhteet, ympäristö) 

 sisältötekijät (toiminnan sisältö, monikulttuurisuus, opetusmenetelmät).  

(Lähde: Saari 2011) 

 

Kaikille tarjottava mahdollisuus liikunnan harrastamiseen on yksi 

keino edistää osallisuutta. Liikunta mahdollistaa osallisuuden kokemuksia ja 

integroitumista yhteiskunnan palveluihin. Liikuntaharrastuksissa tapaa uusia 

ihmisiä ja yhdessä harrastaminen aktivoi vuorovaikutukseen muiden kanssa. 

(Rintala ym. 2012, 25.) Osallisuuskokemuksen saaminen vaatii kuitenkin ai-

kaa, jotta tuntemukset ehtivät kehittyä. Liikuntaryhmästä täytyy rakentua yk-

silölle merkittävä ja turvallinen yhteisö, josta hän tuntee saavansa myös itse 

jotakin. Osallisuuden kokemuksen syntymistä ja syvenemistä vahvistaa se, 

että yksilö on itse saanut olla muokkaamassa yhteisöä haluamaansa suuntaan. 

(Pirnes & Tiihonen 2010, 207–208.) Myös erityisliikunnassa käyttäjälähtöi-

syys ja toiminnan suunnitteluun osallistaminen ovat tärkeitä osallisuuden li-

säämiseksi. 

Osallisuuteen liittyy olennaisesti myös inkluusio, jolla tarkoitetaan 

pääsyä yhteiskunnan järjestelmiin ja instituutioihin. Yksinkertaisimmillaan 

inkluusio voi tarkoittaa johonkin kuulumista, jäsenyyttä ja osallistumista. 

(Eräsaari 2005, 259.) Se on yhdessä toimimista ja yhteen kuulumista. 

Liikuntapolitiikassa inkluusio näkyy yleensä johonkin ihmisryhmään, kuten 

vammaisiin tai vähemmistöihin, kohdistuvina mukaan ottamisen toimen-

piteinä. (Saari 2011, 16, 20.) Inkluusion suurin haaste on kuitenkin sen laaja 

hahmottaminen moninaisuutta kunnioittavana reformina, sillä juuri 

erityistarpeita omaavaksi henkilöksi määrittely ja kategorisointi voivat johtaa 

päinvastaiseen tilanteeseen eli ekskluusioon (Booth & Ainscow 1998, 243). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkluusiosta puhuttaessa käytetään usein myös termiä integraatio, joka tar-

koittaa liikunnassa erityistä tukea tarvitsevan liikkujan sijoittamista osaksi 

yleisiä liikuntapalveluja. Käytännössä integraatio on esimerkiksi liikunnan so-

veltamista tarvitsevan oppilaan osallistumista koulun perusopetuksen yleiselle 



 
18 

 

liikuntatunnille yhdessä vammattomien luokkatovereiden kanssa. Toisin sa-

noen integraatiossa siirretään ”erilaisuus” osaksi yleistä eli pyritään inklusii-

viseen toimintaan. Integraatioon liittyvät myös kaikille avoimet liikuntapalve-

lut, joilla tarkoitetaan sitä, että kaikki ovat tervetulleita mukaan mahdollisista 

toimintarajoitteista riippumatta. Kansainvälisessä vertailussa on käynyt ilmi, 

että maissa, joissa sekä asenteet että lainsäädäntö tukevat vammaisten henki-

löiden osallisuutta yhteiskunnassa ja esteettömyyteen on kiinnitetty erityistä 

huomiota, on runsaasti tarjolla kaikille avoimia liikuntapalveluja ja erityisryh-

miin kuuluvat henkilöt myös käyttävät niitä menestyksekkäästi. (Rintala ym. 

2012, 216.) 

Onnistuessaan inkluusiosta tulee näkymätöntä, minkä vuoksi ”inklu-

soitujen” henkilöiden laskeminen ei kuulu inkluusion luonteeseen. Tämä aset-

taa haasteen erityisryhmien liikunnan inkluusiotyön arvioinnille etenkin ra-

hoittajan ja liikuntahallinnon näkökulmasta. (Saari ym. 2008, 7.) Liikunnan 

kansalaistoiminnassa ja liikuntapalveluissa inkluusion toteutuminen edellyttää 

alan toimijoiden yhteistä tahtoa, rohkeutta muokata vanhoja rakenteita sekä 

järjestelmällistä tukea (mm. opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja liikunnan or-

ganisaatioilta). Erityisesti liikunnan inkluusiotyössä tarvitaan yhteistyökykyi-

siä kehityskumppaneita, jotka auttavat luomaan siltoja perinteisen soveltavan 

liikunnan palvelujen, vammaisten liikkujien ja yleisen liikunnan toimijoiden 

välille. (Saari ym. 2008, 4.)  

Yhtenä ongelmana on kuitenkin nähty, että perinteinen soveltavan 

liikunnan diagnoosipohjainen tarjonta ei tavoita sellaisia henkilöitä, jotka eivät 

määrity asiakkaiksi pelkästään vammansa kautta. Yhä useampi tukea tarvit-

seva jää ikään kuin välitilaan, eikä välttämättä löydä itselleen sopivia palve-

luja. (Saari 2011, 122.) Lisäksi Suomessakin on jo 1950-luvulta lähtien kes-

kusteltu siitä, tarkoittavatko erilliset segregoidut palvelut vammaisten eristä-

mistä yhteisöstä osallisuuden edistämisen sijaan (Rintala ym. 2012, 215).  

Toisaalta tämä ns. duaalimalli lisää soveltavasti liikkuvan valinnan 

mahdollisuuksia. Duaalimallilla tarkoitetaan vammaisurheilun ja soveltavan 

liikunnan kehittämistä sekä samanaikaisesti erillisenä toimintana (esim. vam-

maisjärjestöjen toimesta) että toisaalta osana yleistä liikuntakulttuuria (edistä-

mällä soveltavan liikunnan integraatiota yleiseen liikuntatoimintaan). Kun osa 

palveluista järjestetään kaikille avoimena toimintana yleisten liikuntapalvelui-

den yhteydessä, ja osa toteutetaan erillisinä soveltavan liikunnan palveluina 

vertaisryhmissä, henkilölle tarjoutuu mahdollisuus osallistua esimerkiksi sekä 
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yleisen kuntosalin tarjotaan että vaikkapa pyörätuolikoripallojoukkueen har-

joituksiin. Toimijat ja tutkijat ovat pitkälti yhtä mieltä siitä, että kumpaankin 

organisointitapaa tarvitaan, jotta kaikki voivat löytää itselleen sopivan tavan 

harrastaa liikuntaa. (Rintala ym. 2012, 220.) 

 

POHDINTAA 

On tarpeellista pohtia sitä, onko osallisuuden merkitys soveltavassa liikunnassa jäänyt 

Suomessa sivummalle, kun liikunnan fyysisten ja logististen esteiden poistaminen ovat 

olleet kehittämisen keskiössä. Mukaan pääseminen ja osallisuuden kokeminen eivät 

rakennu pelkästään liikuntapaikkoja ja -välineitä kehittämällä. Osallisuuden kokemukset si-

touttavat ihmisiä liikuntaan ja sitä järjestävään yhteisöön. Jatkossa onkin pyrittävä löy-

tämään keinoja, joiden avulla voidaan lisätä soveltavasti liikkuvien osallisuuden kokemuksia 

paitsi omassa viiteryhmässään, myös yleisten liikuntapalvelujen piirissä. Jotta liikunta olisi 

kaikille avointa, tulisi liikunnan ja urheilun toimijoiden oppia tunnistamaan liikunnasta syr-

jäyttäviä tekijöitä ja avata ovensa rohkeasti kaikenlaiselle erilaisuudelle. 

 

 

3.3 Osallistumisen esteet 

 

Jotta liikuntaan osallistumista ja sitä kautta osallisuutta pystyttäisiin lisää-

mään, on tärkeää pyrkiä vaikuttamaan osallistumisen esteisiin. Joskus sairaus 

tai vamma voi tuntua ylitsepääsemättömältä esteeltä minkäänlaiselle liikkumi-

selle. Voi tuntua, ettei jaksa, uskalla tai halua liikkua. Kuitenkin tieto siitä, että 

oman terveyden ja toimintakyvyn kannalta pienikin liikunta ja aktiivisuus ovat 

merkityksellisiä, voi viedä eteenpäin. (Taulaniemi 2015, 3.) Pitkäaikaissairai-

den ja vammaisten ihmisten liikunnan onnistuminen ja siihen osallistuminen 

edellyttävät monia tekijöitä. Tarvitaan muun muassa toimivia tukipalveluita, 

kuten kuljetus-, saattaja-, avustaja- ja tulkkipalveluita, liikunnan fyysisen ym-

päristön esteettömyyttä sekä toimivia, helposti saatavissa olevia apuvälineitä. 

Näiden ohessa tärkeitä ovat myös toimintatavat ja asenneilmapiiri, joilla mah-

dollistetaan aidosti kaikkien tasavertainen osallistuminen. (Soveltava Liikunta 

SoveLi ry 2011, 7.) 

Esteettömyys on yksi yhdenvertaisten liikunnan harrastusmahdolli-

suuksien perusedellytys. Se on periaate, jonka mukaan rakennetun ympäristön, 

tuotteiden ja palvelujen tulee olla mahdollisimman toimivia, helppokäyttöisiä 

ja helposti saavutettavia (Lehmuskoski & Kuusisto-Niemi 2009, 59). Suomen 

kielessä esteettömyys ja saavutettavuus ovat muotoutuneet jossain määrin sy-

nonyymeiksi. Yleisimmin esteettömyydellä kuitenkin tarkoitetaan fyysisen 
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Esteettömyys voidaan jakaa fyysiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen  

esteettömyyteen: 

 fyysisellä esteettömyydellä tarkoitetaan esimerkiksi ympäristön, 

infrastruktuurin sekä käytössä olevien laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen 

hyvää saavutettavuutta ja käytettävyyttä, 

 sosiaalisella esteettömyydellä tarkoitetaan eri sosiaaliryhmiin kuuluvien 

henkilöiden yhtäläisiä mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa, 

 taloudellisella esteettömyydellä tarkoitetaan henkilön riittäviä 

mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa hänen omasta taloudellisesta 

tilanteestaan riippumatta.  

(Lähde: Lehmuskoski & Kuusisto-Niemi 2009, 59) 

 

ympäristön esteettömyyttä, kun taas saavutettavuus pitää sisällään immateri-

aalisia asioita, kuten vaikkapa palveluntarjoajien asenteet. (Rintala ym. 2012, 

69.) Yhteiskunnan esteettömyys vähentää erityisratkaisujen tarvetta esimer-

kiksi vammaisille ihmisille parantaen osallistumisen mahdollisuuksia. Esteet-

tömyys lisää itsemääräämisoikeuden toteutumista ja omatoimisuuden mahdol-

lisuuksia (Rintala ym. 2012, 71). Etenkin julkisella rahoituksella kustannettu-

jen tilojen ja välineiden tulisikin olla tehokkaasti kaikkien käyttäjäryhmien 

hyödynnettävissä (Taulu & Sammaljärvi 2015, 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esteettömyys liitetään yhä turhan usein pelkästään pyörätuolia käyttäviin hen-

kilöihin (Jaakkola 2015, 20). Liikkumisympäristön lisäksi esteettömyydellä 

tarkoitetaan myös näkemis- ja kuulemisympäristöjä sekä helposti hahmotetta-

via, selkeitä tiloja, jotka sopivat kognitiivisista ongelmista kärsiville (Kilpelä 

2015). Tilojen esteettömyyteen liittyvistä ongelmista keskeisimpiä ovat ta-

soerot ja portaat, ahtaat mitoitukset ja huonot opasteet, jotka kaikki vaikeutta-

vat varsinkin aisti- ja liikuntavammaisten henkilöiden pääsyä ja toimintaa lii-

kuntatiloissa (Mälkiä & Rintala 2002, 429). Näkövammaisille on tärkeää, että 

tiloissa on riittävä valaistus sekä selkeä värien ja kontrastien käyttö. Kuulo-

vammaisten henkilöiden osalta tulee huomioida tilojen akustiikka. (Rintala 

ym. 2012, 71.) Lisäksi allergiset henkilöt on syytä huomioida tilojen ilman-

vaihdon ja materiaalivalintojen osalta (Mälkiä & Rintala 2002, 434). Esteetön 

rakentaminen ei yleensä aiheuta rakennusvaiheessa lisäkustannuksia, sillä 
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kyse on lähinnä kaikki käyttäjäryhmät huomioivasta suunnittelutavasta (Rin-

tala ym. 2012, 71). Kun esteettömyyteen kiinnitetään huomiota jo rakennus-

vaiheessa, säästytään myöhemmiltä korjauskustannuksilta ja saadaan aikaan 

parempi liikuntaympäristö kaikille (Saarinen 2011, 11). 

Soveltavan liikunnan ja erityisliikunnan saavutettavuus ja esteettö-

myys ovat pohjimmiltaan ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymyksiä, jotka tulevat 

esille myös lainsäädännössä ja rakennusnormeissa. Esimerkiksi YK:n vam-

maisten oikeuksien yleissopimus kieltää kaikenlaisen syrjinnän eri elämänalu-

eilla. Käytännössä syrjimättömyyttä voidaan toteuttaa muun muassa juuri es-

teettömyyden kautta. (Rintala ym. 2012, 71, 69.) 

Nykyisin uudet liikuntatilat rakennetaan pääosin sellaisiksi, että 

myös erityisryhmät pystyvät käyttämään niitä. Tätä kautta tapahtuva kehitys 

on kuitenkin hidasta, koska rakennuskannasta suuri osa on melko vanhaa. Toi-

saalta erityisesti uimahalleissa on toteutettu peruskorjauksia, joiden ansiosta 

niistä on tullut keskeisiä liikuntatiloja erityisryhmille. Vaikka liikuntatilojen 

esteettömyyteen on kiinnitetty huomiota jo kauan, ovat monet liikuntapaikat 

ja -ympäristöt kuitenkin yhä soveltumattomia soveltavasti liikkuvien käyt-

töön. Siksi on edelleen tuotettava uutta aineistoa tilojen esteettömyydestä ja 

paneuduttava olemassa oleviin ongelmiin, jotta tulevaisuudessa kaikki tilat 

saataisiin esteettömiksi. (Mälkiä & Rintala 2002, 433.) 

Liikunnan tulisi olla myös sosiaalisesti esteetöntä. Tämä merkitsee 

muun muassa liikuntapalvelujen saatavuutta, välineiden käytettävyyttä, tiedon 

ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta osallistua itseään koskevaan päätöksente-

koon. Liikuntatiloissa tämä tarkoittaa esimerkiksi opasteiden kohokuvioita nä-

kövammaisille henkilöille, telesilmukoita huonokuuloisille henkilöille tai lii-

kunnanohjauksessa käytettäviä helppotajuisia kuvasymboleja kehitysvammai-

sille henkilöille. (Kaurala & Väärälä 2010, 69.) Taloudellisen esteettömyyden 

lisäämiseksi liikunnan kustannukset tulisi pitää mahdollisimman alhaisina, 

jotta hinta ei muodostuisi esteeksi osallistumiselle (Lehmuskoski & Kuusisto-

Niemi 2009, 59). 

Liikuntaan osallistumista rajoittavat keskeisesti myös erilaiset 

psyykkiset ja sosiaaliset tekijät sekä elinolosuhteet (Kilkki 2015, 12). Esimer-

kiksi maailman terveysjärjestö WHO:n toimintakykyä, toimintarajoitteita ja 

terveyttä koskeva ICF-luokitus tunnistaa, että ihmisen toimintakyky on riip-

puvainen ympäristötekijöistä. Luokitukseen sisältyviä ympäristötekijöitä ovat 

fyysisen ympäristön ohessa muiden ihmisten tarjoama tuki, asenteet ja palve-

lut sekä hallinto ja poliittiset päätökset. (Stakes 2004, 16–17.) 
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Yleisesti ottaen liikuntaa koskevissa tutkimuksissa keskeisimmiksi 

liikuntaa rajoittaviksi tekijöiksi ovat nousseet ajanpuute, väsymys, mahdolli-

suuksien puute, puutteelliset tiedot kuntoilusta sekä tahdonvoiman puuttumi-

nen (Turhala & Kettunen 2006, 46). Kuva 2 havainnollistaa etenkin vammais-

ten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden liikuntaan osallistumisen esteitä. Osal-

listumisen esteet on mahdollista luokitella usein eri perustein, mutta tässä sel-

vityksessä ne on luokiteltu fyysisiin, logistisiin ja psykologisiin esteisiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• esteettömyys ei toteudu liikuntapaikoissa 

• puutteet liikuntavälineistössä ja välineistön soveltavuudessa 

• valinnan mahdollisuudet ja palvelutarjonta voivat olla rajallisia  

suhteessa alentuneeseen toimintakykyyn (mihin voi osallistua  

vs. mitä tarjotaan) 

• väsymys, kivut ja säryt tai muut sairastamiseen liittyvät oireet 
 

 

Fyysiset 

esteet 

 

• kuljetuksen puuttuminen tai sen esteellisyys 

• pitkät välimatkat, paikallisten palvelujen puutteellisuus 

• kuljetuspalvelujen puutteellinen ymmärrys vammaisuudesta  

tai liikuntarajoitteisuudesta 

• palvelujen ja mahdollisuuksien sopimaton ajankohta 

• liikunnan kustannukset 

• riippuvaisuus avustajasta 

• puutteet kommunikaatiossa ja tiedottamisessa: 

mahdollisuuksista ei tiedetä ja tiedoteta 
 

 

Logistiset  

esteet 

 

• itsevarmuuden puute 

• henkilö ei identifioi itseään vammaiseksi tai sairaaksi 

• huoli turvallisuudesta tai mahdollisista liikunnan negatiivisista  

vaikutuksista 

• sosiaalinen eristäytyneisyys, kumppanin/ystävien puute 

• aikaisemmat huonot kokemukset 

• tahdonvoiman puuttuminen 

• muiden asenteet 

• henkilökunnan/muiden osallistujien empatian, ymmärryksen ja  

osaamisen puute 
 

 

Psykologiset 

esteet 

 

Kuva 2. Osallistumisen fyysiset, logistiset ja psykologiset esteet (Lähteet: Age UK 

2012, 7; Active Cheshire: Count me in strategy, 26; Turhala & Kettunen 2006, 46). 
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3.4 Osallistumiseen motivointi 

 

Jos liikunnan fyysiset ja logistiset esteet ovat hallinnassa, voidaan liikunnan 

psykologisiin esteisiin pyrkiä vaikuttamaan motivoinnin keinoin. Motivaati-

oon voidaan vaikuttaa erilaisten elämysten ja osallisuuden kokemusten avulla 

ja samalla tarjota vaihtoehtoja totuttuihin päivärytmeihin. Tähän lukuun 3.4 

on koottu tietoa liikuntaan osallistumista motivoivista tekijöistä sekä asioita, 

joita esimerkiksi liikunnanohjaajien tai terveydenhuollon ammattilaisten tulisi 

ottaa huomioon liikunnan motiiveista puhuttaessa. 

Liikuntaharrastuksen motiivit vaihtelevat yksilöllisesti iän mukaan 

sisältäen sekä ulkoisia että sisäisiä motiiveja (Rintala ym. 2012, 39). Lasten ja 

nuorten osalta liikuntaan motivoivat eniten koettu fyysinen pätevyys, autono-

mia ja yhteenkuuluvuus. He kokevat hyvän harrastuksen tärkeiksi ominai-

suuksiksi siitä nauttimisen ja hauskuuden. Muita liikuntaharrastuksiin moti-

voivia tekijöitä lasten ja nuorten osalta ovat mielekäs tekeminen, hyvä olo ja 

kaverit. Tärkeimmät syyt liikunnan lopettamiselle ovat liiallinen kilpailulli-

suus ja menestymisodotukset sekä ilon ja hauskuuden puuttuminen. (Turhala 

& Kettunen 2006, 46.) 

Lapsuus on liikuntaan sosiaalistumisen tärkeintä aikaa. Sosiaalistu-

minen on läpi elämän kestävä prosessi, jossa ihminen omaksuu arvoja, asen-

teita, normeja sekä tietoja ja taitoja toivotuista ja ei-toivotuista sosiaalisista 

rooleista. Sosiaalistumisprosessi vaikuttaa osaltaan siihen, millaisiin aktivi-

teetteihin ja miten paljon ihminen osallistuu ja toisaalta siihen, minkälaisia 

tunnekokemuksia hän osallistumisesta saa. Lapsuudessa omaksutut asenteet ja 

liikuntataidot säilyvät läpi elämän, minkä vuoksi lapsuudessa saaduilla liikun-

takokemuksilla on merkitystä myös myöhemmällä iällä. Etenkin vammaisten 

ja pitkäaikaissairaiden lasten perheille on tärkeää kertoa liikunnan merkityk-

sestä lapsen kehitykselle ja oppimiselle. Perheellä on sosiaalistumisessa suuri 

merkitys, mutta perheenjäsenten lisäksi myös opettajat, ystävät, ohjaajat, val-

mentajat ja mahdolliset roolimallit sekä näiltä saatu myönteinen palaute ovat 

tärkeitä sosiaalistumiseen vaikuttavia tekijöitä. (Rintala ym. 2012, 41, 45.)  

Aikuisuuden myötä liikunnassa korostuvat enemmän fyysisen ja 

psyykkisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Turhala & Kettunen 2006, 

46). Liikunnan suosio ei selity kuitenkaan pelkästään hyvän olon, hyvän kun-

non ja terveyden tavoittelemisella, vaan se tarjoaa tärkeän väylän myös sosi-

aalisten kontaktien ylläpitämiseen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden koke-

miseen (Paronen & Nupponen 2011, 186–188). Aikuisia liikkujia motivoivat 
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        Soveltavasti liikkuvaa motivoivia asioita ovat: 

 innostava liikuntaryhmä ja muiden seura 

 hyvät ohjaajat, jotka osaavat ottaa sairaudet huomioon ja neuvovat 

liikkeiden soveltamisessa 

 liikunnan tuoma hyvä olo ja liikunnasta nauttiminen 

 mielialan kohoaminen liikunnan kautta 

 positiivinen, oireita lievittävä vaikutus omaan sairauteen 

 liikunnan muiden myönteisten vaikutusten huomaaminen 

 liikunnan avulla rentoutuminen 

 onnistumisen kokemukset 

 liikunnan mahdollistama ajatusten vapautuminen arkisista asioista.  

                (Lähteet: Turhala & Kettunen 2006, 20–21; Vehmanen 2014, 16–19) 

 

 

 

 

ilon ja virkistyksen kokemukset, itsensä toteuttaminen, rentoutuminen ja lii-

kuntaan kytkeytyvät esteettiset elämykset, kuten upeat maisemat. Etenkin eri-

tyisryhmiin kuuluvien henkilöiden motiiveja voivat edellä mainittujen lisäksi 

olla autonomian ja pätevyyden kokemukset, liikunnan kokeminen vastapai-

nona arjen murheille, palkintojen saaminen ja sosiaalinen tuki sekä itsearvos-

tuksen paraneminen. (Rintala ym. 2012, 41.) 

Cash ym. (1994) ovat jaotelleet naisten liikunnan harrastamiselle an-

netut syyt neljään luokkaan: 1) kunto ja terveys, 2) ulkonäkö ja paino, 3) stres-

sin ja mielialan hallinta sekä 4) vuorovaikutus. Näihin luokkiin liittyvät liik-

kumiselle annetut syyt toimivat siis useimmiten motivaatiotekijöinä. Toisin 

sanoen liikunnan motivaation voi löytää paremmasta kunnosta ja terveydestä, 

ulkonäköön ja painoon liittyvistä muutostoiveista, paremman stressin ja mie-

lialan hallinnan saavuttamisesta ja sosiaalisista kontakteista. Soveltavasti liik-

kuvaa voivat motivoida etenkin omaan sairauteen tai vammaan liittyvät itse-

hoidon ja oireiden lievittämisen keinot. Seuraavaan listaan on koottu erityisesti 

soveltavaa liikkujaa motivoivia asioita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikuntatottumusten muutos etenee yleensä vaiheittain välinpitämättömyy-

destä kiinnostukseen, muutoksen merkityksen tiedostamiseen, liikkumispää-

töksen tekemiseen, itselle sopivien liikuntamuotojen kokeilemiseen, tottumus-

ten harjaantumiseen ja lopulta säännölliseen harrastamiseen (Prochaska & 



 
25 

 

Marcus 1994). Sosiaalis-kognitiivisen teorian (Bandura 1997) mukaan liikun-

taan kannustamisessa tärkeää on kuunteleminen, kannustaminen, pienin aske-

lin eteneminen, liikkumisen esteiden poistaminen, ongelmien ratkaiseminen ja 

lähitulevaisuuden liikkumisesta sopiminen. Yhdessä liikkuminen on toimiva 

keino motivoida erityisesti sellaisia henkilöitä, joille itseohjautuvuus on haas-

teellista (Rintala ym. 2012, 46). 

Etenkin harrastuksen alkuvaiheessa tarvitaan paljon tukea, jonka toi-

mivimpia muotoja ovat kannustus ja yhdessä tekeminen. Aloittelevaa liikkujaa 

on hyvä muistuttaa liikunnan monipuolisista mahdollisuuksista. Liikunta voi 

linkittyä tavallisiin arkipäiväisiin toimintoihin. Se voi olla vaikkapa kävelyä, 

mattojen tamppaamista, puutarhanhoitoa tai tanssimista. (Turhala & Kettunen 

2006, 47.) Kukin liikkuja arvioi itse, minkälainen rasitus tuntuu sopivalta. Jo-

kainen liikkuu siis omien tuntemustensa mukaan. Liikunnan täytyy tuntua hy-

vältä, mutta se saa myös rasittaa sopivasti. (Alapappila ym. 2015, 27.) 

Liikunnan soveltamisen vaarana saattaa olla esimerkiksi tiedonpuut-

teesta johtuva yksipuolisuus, aina saman liikuntalajin harrastaminen. Sitä voi 

seurata kyllästyminen ja jopa liikuntaharrastuksen sammuminen. Lisäksi suu-

rissa liikuntaryhmissä omaa sovellettua ohjelmaansa tekevä voi kokea itsensä 

unohdetuksi ja ohjaus saattaa jäädä puutteelliseksi. Erilaisuutta ei pidä myös-

kään turhaan korostaa ja tuoda tarpeettomasti esille. (Mälkiä & Rintala 2002, 

208.) Näin pyritään saamaan liikunnasta motivoiva ja mielekäs kokemus. 

Liikuntaharrastuksen aloittamiseen motivoitaessa ohjaajan tai ter-

veydenhuollon ammattilaisen tulisi kiinnittää erityistä huomiota asioiden esit-

tämistapaan. Liikkumattomuuden haittojen tai terveys- ja liikuntasuositusten 

esittelyn sijaan tulisi pohtia, miksi henkilö haluaisi aloittaa liikuntaharrastuk-

sen, miksi se olisi hänelle tärkeää ja mitkä syyt voisivat motivoida liikkumaan. 

Tällä tavoin autetaan jokaista löytämään juuri itselleen sopivia syitä lähteä 

liikkeelle. Positiivinen palaute pienistäkin edistysaskelista on tärkeää. Pidem-

män päälle on mahdotonta liikkua miellyttääkseen puolisoaan, vanhempiaan 

tai lääkäriään. Liikkujan on itse tunnettava, että minä pystyn, osaan ja tämä 

hyväksi minulle. (Vehmanen 2014, 20.) Esimerkiksi Kunnossa Kaiken Ikää 

(KKI) -ohjelmassa on havaittu, että liikunnasta muodostuu elämäntapa silloin, 

kun ihminen löytää itselleen mieluisan tavan liikkua ja saa myönteisiä koke-

muksia liikunnasta (Rintala ym. 2012, 48). Seuraavaan listaan on koottu mo-

tivaatiota edistäviä vinkkejä soveltavasti liikkuvia ohjaaville. 
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       Liikuntaan motivoinnin muistilista ohjaajalle: 

 harjoitusten tavoitetason tulee olla sopiva: liian korkea vaatimustaso  

voi turhauttaa, liian matala taas ei välttämättä innosta osallistumaan 

 jokainen tarvitsee onnistumisen elämyksiä 

 positiivinen ja kannustava palaute on tehokkainta, palautteen tulee  

olla myös vaihtelevaa 

 lajivalintaa on oltava riittävästi ja monipuolisesti 

 minäkuvaa tulee vahvistaa: itseluottamuksen lisääntyminen  

innostaa jatkamaan harjoittelua 

 ketään ei saa pakottaa osallistumaan harjoituksiin - etenkin uusien  

tai ujojen henkilöiden on tarvittaessa annettava rauhassa sivusta  

tutustua harjoitteluun. 

 

  (Lähde: Mälkiä & Rintala 2002, 206) 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POHDINTAA 

Vaikka soveltavan liikunnan erityistarpeen aiheuttavat pitkäaikainen sairaus tai vamma, 

tulisi liikuntaharrastuksen olla myös mielekästä sekä omia tarpeita ja toiveita palvelevaa. 

Liikkumismotivaatiota voivat lisätä esimerkiksi erilaiset liikuntaan liittyvät elämykset sekä 

vaikuttamisen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemukset liikuntaryhmissä. Myös jul-

kisuuteen nousseet vammaisurheilijat voivat toimia innostavina roolimalleina ja rohkaista 

muita toimintarajoitteisia henkilöitä liikunnan pariin. Vaikka motivoinnin avulla voidaan kan-

nustaa ihmisiä liikkumaan, tulee muistaa, että pysyviä liikunnallisia elämänvalintoja voi 

tehdä vain ihminen itse. 
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4 Soveltava liikunta Suomessa 
 

Soveltavan liikunnan kohderyhmään on Suomessa arvioitu kuuluvan noin  

20–25 % väestöstä, mikä tarkoittaa noin miljoonaa suomalaista (Rikala 2013, 

4). Kuntien ja järjestöjen organisoimaan soveltavaan liikuntaan osallistuu noin 

250 000 henkilöä vuodessa. Kaikille avoimia yleisiä liikuntapalveluja käyttä-

vien liikunnan soveltajien määrästä sen sijaan ei ole tarkkaa tietoa. (Pyykkö-

nen 2015, 12.) 

Suomessa soveltavan liikunnan kehittymisen taustat liittyvät neljään 

tekijään. Ensinnäkin koululaitoksissa tapahtuneet muutokset ovat kulkeneet 

siihen suuntaan, että lasten yksilölliset tarpeet on otettu huomioon jatkuvasti 

lisääntyvässä määrin. Toiseksi kuntoutustarve ensimmäisen maailmansodan 

jälkeen pakotti suuntaamaan katseita myös liikunnan suuntaan. Kolmanneksi 

urheilutoiminta sinänsä on kehittynyt ja laajentunut, ja tämä kehitys on ulottu-

nut myös erityisryhmien urheiluun ja liikuntaan. Neljänneksi liikunnan ter-

veysvaikutuksista tuotettu tieto on lisääntynyt, mikä on myös vaikuttanut so-

veltavan liikunnan nousuun. Lisäksi soveltavan liikunnan kehittymiseen on 

liittynyt järjestökentän aktivoituminen ja useiden erityisryhmien oma toime-

liaisuus. (Itkonen 2014, 30.) 

Soveltavaa liikuntaa on viety eteenpäin erilaisten suositusten ja ke-

hittämisehdotusten avulla jo yli 30 vuoden ajan. Ensimmäinen laaja kehittä-

missuunnitelma toteutettiin vuonna 1981 silloisen opetusministeriön komite-

anmietintönä (Komiteanmietintö 1981:44, Erityisryhmien liikuntatoimikun-

nan mietintö), joka on sittemmin saanut jatkoa vuosina 1996 ja 2003 julkais-

tuina työryhmämietintöinä. Lisäksi soveltavan liikunnan kenttä on ottanut 

kantaa kehittämissuosituksiin, kun Suomessa on järjestetty valtakunnalliset 

Erityisliikunnan päivät neljän vuoden välein. (Koivumäki 2015b, 8.) 

Soveltavalla liikunnalla ei ole valtion liikuntabudjetissa omaa mo-

menttiaan, vaan sen määrärahoja sisältyy useisiin tilijaottelun kohtiin. Määrä-

rahoja ohjautuu erityisryhmien liikunnalle muun muassa kuntien liikuntatoi-
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men valtionosuuksien, terveyttä edistävän liikunnan ja lasten ja nuorten liikun-

nan kehittämisrahojen sekä liikuntajärjestöjen, liikuntatieteellisen tutkimuk-

sen ja liikunnan koulutuskeskusten avustusten kautta. Valtion taholta keskei-

sin toimija on opetus- ja kulttuuriministeriö. (Valtion liikuntaneuvosto 2015, 

92.) 

Soveltavalle liikunnalle suunnatun kokonaistuen määrä on pienin as-

kelin noussut, mutta sen suhteellinen osuus valtion liikuntabudjetista on pysy-

nyt noin viidessä prosentissa (Valtion liikuntaneuvosto 2015, 92). Rahamää-

räisesti erityisryhmien liikunnan kokonaisrahoitus on kuitenkin viidessätoista 

vuodessa kaksinkertaistunut eli noussut noin 3,7 miljoonan euron tasolta 7,5 

miljoonan euron tasolle. Pieni, mutta tärkeä näkökulma kokonaisuutta tarkas-

teltaessa on myös kansanterveysjärjestöjen paikallisyhdistysten kunnilta saa-

mat avustukset. Näiden määristä ei ole aivan tarkkoja lukuja käytettävissä, 

mutta tällä tavalla kuntien kautta ohjautuva julkinen rahoitustuki on kuitenkin 

vielä huomattavan pieni. (Taulu & Hölsömäki 2013, 21.) Tämän lisäksi Raha-

automaattiyhdistys (RAY) tukee vammais- ja kansanterveysjärjestöjä, jotka 

järjestävät liikunnallista toimintaa sekä rahoittaa joitakin liikuntaan liittyviä 

tutkimus- ja kehittämishankkeita. Toisaalta esimerkiksi järjestöt ja seurat ra-

hoittavat liikuntatoimintaansa myös jäsenmaksujen, liittomaksujen ja oman 

varainhankinnan keinoin. (Koivuniemi & Taulu 2013, 25.) 

Suomessa soveltava liikunta voidaan jakaa lajiliittoihin ja urheilu-

seurojen toimintaan integroituun erityisliikuntaan, kansanterveysjärjestöjen 

järjestämään erityisliikuntaan sekä kuntien liikuntatoimen ja sosiaali- ja ter-

veydenhuollon laitosten järjestämään erityisliikuntaan (Mälkiä & Rintala 

2002, 417). Myös koululiikunnan osana tapahtuva vammaisten ja pitkäaikais-

sairaiden oppilaiden liikunnanopetus on keskeinen soveltavan liikunnan osa-

alue, sillä Suomessa on noin 50 000 vammaista tai pitkäaikaissairasta oppilasta 

(Koivumäki 2015a, 13, 20). Seuraavat luvut käsittelevät kolmea soveltavan 

liikunnan osa-aluetta Suomessa: lajiliittoihin integroitua soveltavaa liikuntaa, 

kuntien soveltavan liikunnan palveluja sekä kansanterveys- ja vammaisjärjes-

töjen liikuntatoimintaa. 

 

 

4.1 Lajiliittoihin integroitu soveltava liikunta 
 

Suomessa on noin 70 valtakunnallista urheilun lajiliittoa, joista ainakin 38 lii-

ton toiminnassa on mukana erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä. Käytännössä 
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lajiliitot ovat kuitenkin hyvin erilaisissa tilanteissa erityisryhmien integroinnin 

suhteen. Joissakin lajiliitoissa toimintaa on käynnistetty, mutta se on hyvin 

pienimuotoista tai kohdistuu johonkin rajattuun ryhmään. (Valtion liikunta-

neuvosto 2015, 96.) 

Lajeja, joilla on pitkä historia erityisryhmätoiminnassa, ovat esimer-

kiksi ratsastus, uinti ja judo. Uusiakin laji-innovaatioita kehittyy, joista esi-

merkkeinä toimivat sähköpyörätuolisalibandy ja -jalkapallo sekä pyörätuoli-

curling. Yleisesti ottaen paralympia-lajeissa ja vammaishuippu-urheilussa ol-

laan erityisryhmien liikunnan saralla pisimmällä, vähiten lajiliitot ovat tehneet 

toimenpiteitä erityisryhmien terveysliikunnassa. Olisikin toivottavaa, että jo-

kaisella lajiliitolla olisi oma vastuuhenkilönsä tai työryhmänsä, joiden tehtä-

viin kuuluisi soveltavan liikunnan tai vammaisurheilun kehittäminen. Suomen 

Uimaliitto on yksi esimerkki tahosta, jonka toiminnassa erityisryhmät ja vam-

maisurheilu ovat osa liiton perustyötä. (Teppo 2015, 29, 31.) 

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n strategiassa on lin-

jattu tavoitteeksi, että kaikki vammaisurheilulajit, joissa on olemassa lajiliitto, 

olisivat vuoteen 2021 mennessä siirtyneet kokonaan lajiliiton katon alle. Toi-

saalta kaikille lajeille ei löydy sopivaa ”emäliittoa”, jolloin lajit voivat toimia 

jatkossakin VAU ry:n alaisuudessa (esimerkiksi sokkopingis, boccia ja pyörä-

tuolirugby) tai ne ovat jo julistautuneet kokonaan itsenäisiksi (esimerkiksi pro-

teesijääkiekko). (Jakonen & Saari 2013, 12–13.)  

Paikalliset urheiluseurat toimivat lajiliittojen alaisuudessa. Kyselyi-

den mukaan urheiluseuroilla olisi kiinnostusta järjestää vammaisliikuntaa ja -

urheilua, jos niille riittäisi kysyntää, ohjaajia ja ”jos tiedettäisiin, mitä tehdä”. 

Seuroissa tarvitaan tietoa vammaisurheilusta, lisää tukea oman lajin sovelta-

miseen ja apua lajin markkinointiin. Ohjaajien ja osaamisen lisäksi tarvitaan 

myös avustajia, esteettömiä tiloja ja apuvälineitä. Lajiliittojen tärkein kehittä-

miskohde onkin jäsenseurojen tukeminen soveltavassa liikunnassa ja vam-

maisurheilussa. Toistaiseksi integraatio ja inkluusio koskevat vain rajallista 

joukkoa erityisryhmiin kuuluvista liikkujista. (Valtion liikuntaneuvosto 2015, 

96.) Eurooppalaisessa vertailussa Suomi on kuitenkin jo pitkällä vammaisur-

heilun integroimisessa lajiliittoihin, vaikka käytännön toiminnassa onkin ke-

hitettävää. Lisäksi seuratasolla saattaa olla esimerkiksi vammaisjärjestöjen 

kanssa toteutettuja hyviäkin toimintamalleja ja yhteistyötä, joista lajiliitoissa 

ei edes tiedetä. (Teppo 2015, 29.) 

Urheiluseurojen järjestämä liikunta on esimerkki liikuntatoimin-

nasta, joka voi toimia kaikille avoimen liikunnan periaattein. Tällaista kaikille 
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avoimen liikunnan etenemistä ovat kuitenkin jarruttaneet urheilun organisaa-

tiomuutokset, valtiovallan ohjauksen puute ja epäselvyys integraation proses-

sien perimmäisestä tavoitteesta. Perinteinen diagnoosipohjainen toiminta (eril-

liset liikuntaryhmät erityisryhmiin kuuluville) ja harrastaminen yleisessä lii-

kuntaryhmässä asetetaan helposti vastakkain. Tilanteeseen vaikuttavat viime 

kädessä eniten liikkujat itse sekä urheiluseurojen ja muiden yleisten liikunta-

ryhmien ohjaajat ja valmentajat. Myös liikkujien oma-aloitteisuus voisi osoit-

taa seuroille, että tällaisiakin osallistujia on olemassa. Näin voitaisiin oppia 

kohtaamaan erilaisuutta yhteisen toiminnan kautta. (Teppo 2015, 30.)  

 

 

4.2 Kunnalliset soveltavan liikunnan palvelut 
 

Valtion liikuntaneuvoston selvityksen mukaan vuonna 2013 kuntien sovelta-

van liikunnan palvelut tavoittivat noin 150 000 osallistujaa ja palvelujen ra-

hoitukseen käytettiin yhteensä 7 miljoonaa euroa (Valtion liikuntaneuvosto 

2015, 97). Tämän lisäksi kunnat vaikuttavat asukkaidensa elinympäristöön ja 

liikuntamahdollisuuksiin esimerkiksi kaavaratkaisuilla, kävely- ja pyöräteitä 

rakentamalla sekä vuokraamalla alueita yksityisten liikuntapaikkojen rakenta-

miselle. Kunnat ovat keskeisiä yhteistyökumppaneita erilaisten urheilutapah-

tumien toteuttamisessa esimerkiksi urheiluseurojen ja muiden liikunta-alan 

ammattilaisten kanssa. Vaikka liikuntaa ei ole säädetty kunnan varsinaiseksi 

peruspalveluksi, on liikunnan järjestämisen katsottu olevan kuntien lakisäätei-

nen peruspalveluluonteinen tehtävä (Laine & Ståhl 2015, 66–67).  

Soveltavan liikunnan saralla kuntakohtainen vaihtelu on suurta, eri-

tyisesti pienten kuntien osalta (Valtion liikuntaneuvosto 2015, 97). Pienistä 

kunnista noin kolmasosa ei tuota eikä järjestä erityisliikuntapalveluja lainkaan, 

vaikka kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen onkin yksi kunnan perus-

tehtävistä (Hölsömäki 2008, 22; Valtion liikuntaneuvosto 2015, 97). Tällä het-

kellä soveltavan liikunnan asema kunnallisessa päätöksenteossa ei ole riittävän 

vahva. Vaikka kunnan tulisi luoda edellytyksiä asukkaidensa liikunnalle ke-

hittämällä esimerkiksi terveyttä edistävää liikuntaa ja järjestämällä liikunnal-

lista toimintaa myös erityisryhmät huomioiden, ovat harrastusmahdollisuudet 

yhä pitkälti riippuvaisia siitä, millä paikkakunnalla asuu (Hölsömäki 2008, 19; 

Jaakkola 2014, 7). Vaihtelua on myös siinä, mitkä ovat kunnan resurssit ja 
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miten kunta suhtautuu soveltavaan liikuntaan. Näin ollen kunnalliset erityis-

liikuntapalvelut asettavat asukkaita alueellisesti epätasa-arvoiseen asemaan. 

(Jaakkola 2014, 7.) 

Toisaalta kansainvälisessä vertailussa Suomen kunnallinen sovelta-

van liikunnan palvelujärjestelmä näyttäytyy erityisenä, sillä vastaavaa kunnal-

listen erityisliikunnanohjaajien verkostoa ei ole missään muualla. Suomessa 

toimii noin 95 täysipäiväistä kunnan palveluksessa työskentelevää erityislii-

kunnanohjaajaa, joiden tehtävänä on suunnitella ja organisoida kunnallisia so-

veltavan liikunnan palveluja, ohjata soveltavia liikuntatunteja sekä seurata ja 

tilastoida paikallisia soveltavan liikunnan osallistujamääriä. (Koivumäki 

2015a, 8-9.) Päätoimisten erityisliikunnanohjaajien lisäksi erityisryhmien lii-

kuntaa ohjaa kunnissa noin 500 tuntityöntekijää ja apulaisohjaajaa. Kuntien 

liikuntatoimi vastaakin lähes puolesta kaikista kuntien soveltavan liikunnan 

ryhmistä, jota tukevat järjestöjen toteuttamat ryhmät (noin neljäsosa kuntien 

soveltavasta liikunnasta) sekä sosiaali- ja terveystoimen liikuntaryhmät (noin 

kuudesosa kuntien soveltavan liikunnan tarjonnasta). (Piispanen & Koivumäki 

2010, 73.) 

Silti kuntien mahdollisuudet soveltavan liikunnan järjestämiseen 

ovat rajatut. Esimerkiksi diagnoosipohjaisiin ryhmiin ei välttämättä löydy tar-

peeksi osallistujia, ja toisaalta sekä ohjaajien että sopivien liikuntatilojen puute 

voivat rajoittaa järjestettyjen soveltavan liikunnan ryhmien määrää. Yhtenä 

ratkaisuna on mahdollista yhdistää eri sairaus- ja vammaryhmiä samaan lii-

kuntaryhmään tai tehdä yhteistyötä esimerkiksi kansanterveys- ja vammaisjär-

jestöjen kanssa. (Hölsömäki 2008, 19.) 

 

 

4.3 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen liikuntatoiminta 

 

Useissa kansanterveys- ja vammaisjärjestöissä liikunta on vakiintunut osaksi 

toimintaa sen myönteisten vaikutusten vuoksi (eri sairauksien riskitekijät, en-

naltaehkäisy, hoito ja kuntoutus). Lisäksi liikunta nähdään tärkeänä vertaistoi-

minnan muotona. (Taulu & Hölsömäki, 2013, 12.) Järjestöjen tarjoama liikun-

tatoiminta kattaakin vuosittain suuren määrän järjestöjen henkilöjäseniä. Esi-

merkiksi Soveltava Liikunta SoveLi ry:n jäsenjärjestöjen järjestämään liikun-

tatoimintaan osallistuu vuositasolla keskimäärin 2 800 henkilöä. Yhteensä 18 

jäsenjärjestössä on jäseninä yhteensä noin 341 432 suomalaista.  
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Kansanterveys- ja vammaisjärjestöissä yleisintä liikuntatoimintaa 

ovat liikuntaryhmät, tapahtumat, leirit, terveyslomat sekä kuntoutuskurssit 

(Taulu & Hölsömäki 2013, 12). Osa järjestöistä kannustaa jäseniään liikku-

maan myös esimerkiksi tuetuilla uimahallilipuilla (Koivuniemi & Taulu 2013, 

15). Paikallisella tasolla liikuntatoimintaa suunnittelevat ja järjestävät yhdis-

tysten 762 liikuntavastaavaa ja yhteyshenkilöä. Heidän lisäksi liikuntaa toteut-

tavat paikallisyhdistysten yli 1 000 liikuntaryhmän ohjaajaa, joista puolet toi-

mii harrastepohjalta ja puolet on palkattuja ammattilaisia. Toisaalta kaikkia 

ohjaajia ei ole edes tilastoitu. (Taulu & Hölsömäki 2013, 12.) 

Vaikka useat sairaus- ja vammaryhmät ovat pieniä, vaativat ne taval-

lista enemmän tukea ja neuvontaa liikunnan mahdollistamiseksi. Muut liikun-

tatoimijat eivät välttämättä tavoita näitä kohderyhmiä, mutta he voivat löytää 

tiensä mukaan järjestöjen toimintaan diagnoosinsa kautta. Järjestöillä onkin 

vuosien ja vuosikymmenten kokemus pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja hei-

dän omaistensa kanssa toimimisesta sekä asiantuntemusta kohderyhmän tar-

peiden huomioimisesta liikunnassa (Koivuniemi & Taulu 2013). 

 

POHDINTAA 

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen sekä niiden jäsenyhdistysten liikunnallinen toi-

minta on keskeisessä roolissa monipuolisen soveltavan liikunnan mahdollistamisessa. 

Yhä useammat järjestöt toteuttavat liikuntaryhmien ja -tapahtumien lisäksi myös liikunnal-

lisia hankkeita tai kampanjoita, joilla jäseniä pyritään motivoimaan liikuntaan osallistumi-

seen. Myös vertaistuella on järjestöjen liikunnassa merkittävä rooli, kun liikkuminen ta-

pahtuu muiden saman vamman tai sairauden kanssa elävien seurassa. 
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5 Kansainvälisiä näkökulmia 

soveltavaan liikuntaan 
 

Yhdistyneiden Kansakuntien tekemän arvion mukaan noin 15 % koko maa-

pallon väestöstä luokitellaan toimintarajoitteisiksi (disabled). Näin ollen toi-

mintarajoitteiset henkilöt muodostavat maailman suurimman vähemmistön. 

Nämä henkilöt ovat erityisen alttiita syrjinnälle ja syrjäytymiselle. (Norwegian 

ministry of foreign affairs & Norwegian ministry of children, equality and 

social inclusion 2014.) 

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus ko-

rostaa syrjimättömyyden ja osallisuuden merkitystä. Sopimukseen sitoutunei-

den valtioiden on pyrittävä kohti inkluusion toteutumista niin kansallisella 

kuin kansainväliselläkin tasolla. (Norwegian ministry of foreign affairs & Nor-

wegian ministry of children, equality and social inclusion, 2014.) Kaikki tässä 

luvussa esitetyt maat ovat allekirjoittaneet kyseisen sopimuksen, joskaan 

kaikki eivät ole ratifioineet sitä (UNTC 2015). 

Tässä luvussa esitellään kansainvälisiä näkökulmia soveltavaan lii-

kuntaan maakohtaisten järjestelmien, hankkeiden ja erityispiirteiden kautta. 

Tarkasteltavat maat ja alueet ovat valikoituneet esiteltäviksi erityisesti liikun-

tatoiminnan osallisuuden näkökulmasta. Toisin sanoen näillä alueilla (Eng-

lanti, Yhdysvallat, Ruotsi, Norja, Alankomaat) soveltavan liikunnan toimin-

nassa kiinnitetään erityistä huomiota osallisuuden edistämiseen. Tässä luvussa 

käsiteltävien maiden lisäksi myös Australiaa ja Tanskaa voidaan pitää sovel-

tavan liikunnan osallisuuden edistämisessä ansioituneina maina. 

Luku 5 aloittaa selvityksen empiirisen osuuden. Empiirinen osuus on 

koottu käymällä läpi kirjallisuutta ja artikkeleita sekä etsimällä tietoa kotimai-

sista ja ulkomaisista soveltavan liikunnan sekä kansanterveys- ja vammaisjär-

jestökentän toimijoista ja kehittämishankkeista. Ulkomaisissa hankkeissa esiin 

nousseita hyviä käytäntöjä on kerätty lukuun 6. 
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5.1 Englanti 

 

Ison-Britannian urheiluorganisaatiot ovat jakautuneet alueellisesti siten, että 

Skotlannilla, Pohjois-Irlannilla, Walesillä ja Englannilla on kaikilla omat or-

ganisaationsa. Kaksi suurinta urheiluorganisaatiota ovat Sport England ja UK 

Sport. Organisaatiot toimivat Britannian hallituksen kulttuurin, median ja ur-

heilun laitoksen valvonnan alaisina. (KPMG 2014.) 

Englannissa asuu noin 9,4 miljoonaa alentuneen toimintakyvyn 

omaavaa henkilöä, mikä tarkoittaa 18 % väestöstä. Heistä 45 % on miehiä ja 

55 % naisia. Suurin osa toimintakyvyn alenemista on vähemmän näkyviä, sillä 

näistä henkilöistä alle 8 % käyttää pyörätuolia. (English Federation of Dis-

ability Sports 2011.) 

Suurin eroavaisuus verrattuna monien muiden maiden soveltavaan 

liikuntaan lienee Englannissa ja koko Isossa-Britanniassa se, että erityisryh-

mien liikunta ei toimi ensisijaisesti liikunnan lajiliittojen ja urheiluseurojen 

alaisuudessa, vaan erityisliikunnalle on omia järjestöjä ja toimijoita. Toisin sa-

noen liikuntatoimintaa ei järjestetä ensisijaisesti kaikille avoimen liikunnan 

periaattein. Järjestöt voidaan jakaa diagnoosilähtöisiin ja lajilähtöisiin järjes-

töihin. Diagnoosilähtöisiä ovat järjestöt, jotka järjestävät liikuntaa tietylle sai-

raus- tai vammaryhmälle, esimerkiksi näkövammaisille, amputoiduille tai  

cp-vammaisille. Lajilähtöisiä järjestöjä puolestaan ovat ne järjestöt, jotka 

järjestävät tietyn lajin erityisryhmätoimintaa kaikille sairaus- tai vam-

maryhmille. Tällaisia ovat mm. Wheels for Wellbeing, joka keskittyy eri-

tyisryhmien pyöräilyn järjestämiseen sekä Disability Snowsport UK, joka 

edistää erityisryhmien talviurheilulajien harrastamista. Suosituimpia sovel-

tavan liikunnan lajeja Englannissa ovat uinti, kuntosali, pyöräily ja yleis-

urheilu (Sport England, Disability infographics). 

Soveltavan liikunnan rahoittamisessa keskeisiä ovat yksityishenki-

löiden ja yritysten tekemät lahjoitukset. Varainkeruu onkin keskeinen osa jär-

jestöjen toimintaa esimerkiksi erilaisten tapahtumien kautta. Myös vapaaeh-

toistoimijoita hyödynnetään paljon varainkeruussa. Lisäksi Britannian kansal-

lisen loton (The BIG Lottery Fund) avulla kerättyjä varoja on suunnattu eri-

tyisryhmien liikunnan projekteille Sport Englandin vuosina 2013–2016 toteut-

taman laajan Inclusive Sport programme -kehittämisohjelman kautta. Ohjel-

man tavoitteena on saada yli 14-vuotiaat nuoret ja aikuiset, joilla on alentunut 

toimintakyky, harrastamaan liikuntaa säännöllisemmin. Ohjelman ensimmäi-

sellä kierroksella tuettiin 10,2 miljoonalla punnalla 42 soveltavan liikunnan 
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projektia, joiden järjestäjinä oli muun muassa järjestöjä, yliopistoja ja kunnan-

valtuustoja. Ohjelman toisella kierroksella on tuettu 8,2 miljoonalla punnalla 

44 projektia. (Sport England, Inclusive Sport.) 

Tuetuissa projekteissa keskeisiä sisältöjä ovat olleet ympäri maata 

järjestetyt tilaisuudet ja tapahtumat, joissa voi kokeilla lajeja, saada tietoa pai-

kallisista toimijoista ja siitä, miten päästä mukaan kyseisen lajin tai liikunta-

muodon toimintaan. Lisäksi monissa projekteissa on pyritty kouluttamaan ja 

rekrytoimaan lisää päteviä erityisliikunnanohjaajia, vertaisohjaajia ja vapaa-

ehtoisia eri alueille. (Robinson 2014, 42.) 

 

 

5.2 Yhdysvallat 
 

Vuonna 2010 Yhdysvalloissa oli 56,7 miljoonaa alentuneen toimintakyvyn 

omaavaa henkilöä, joka tarkoittaa noin 19 % väestöstä (Sagas & Cunningham 

2014). Näistä noin 38,3 miljoonan ihmisen sairaus tai vamma oli luokiteltu 

vaikeaksi (Brault 2012, 4). Moniin muihin maihin verrattuna oman erityispiir-

teensä toimintarajoitteisten henkilöiden piiriin tuovat sodissa (Vietnam, Irak) 

vammautuneet sotilaat, joille järjestetään runsaasti osallisuutta edistävää lii-

kunta- ja virkistystoimintaa. 

Soveltava liikunta on Yhdysvalloissa hyvin järjestökeskeistä toimin-

taa, jonka organisointi on pääasiassa kolmannen sektorin tehtävä. Rahoituk-

sessa keskeisiä tahoja ovat lahjoittajat (yritykset, yhteisöt, rahastot, säätiöt ja 

yksityishenkilöt). Myös julkista rahoitusta käytetään hieman, sillä esimerkiksi 

Yhdysvaltojen veteraaniasioiden laitos (U.S. Department of Veterans Affairs) 

rahoittaa erityisliikuntaa. (Disabled Sports USA, Our sponsors.) 

Keskeisin soveltavan liikunnan toimija Yhdysvalloissa on Disabled 

Sports USA, joka on voittoa tavoittelematon järjestö. Sen tavoitteena on jär-

jestää toimintarajoitteisille yksilöille mahdollisuuksia kehittää itsenäisyyttään, 

itseluottamustaan sekä kuntoaan osallistumalla urheilullisiin yhteisöihin, vir-

kistystoimintaan ja koulutuksellisiin ohjelmiin. Järjestön yli 40 lajia kattavaan 

liikuntatoimintaan osallistuu vuosittain yli 60 000 toimintarajoitteista henki-

löä. Toimintaa järjestetään 37 osavaltiossa noin sadan paikallisyhdistyksen 

voimin. (Disabled Sports USA, Our story.) Järjestö rahoittaa toimintaansa lä-

hinnä sponsoreiden tuella. Disabled Sports USA koordinoi useita soveltavan 
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liikunnan hankkeita, jotka jakautuvat esimerkiksi erityisryhmien talvi- ja ke-

sälajien edistämiseen sekä toisaalta erilaisia tragedioita kohdanneiden henki-

löiden (mm. haavoittuneiden sotilaiden tai Bostonin maratonin pommi-iskussa 

pysyvästi vammautuneiden) soveltavaan liikuntatoimintaan (Disabled Sports 

USA, Programs). 

Vaikka erityisryhmien liikuntaa järjestetäänkin pitkälti erillään kai-

kille avoimesta liikunnasta, on Yhdysvalloissa pyritty myös edistämään lii-

kuntakulttuurin inkluusiota. Inkluusion edistämistyössä keskeisin toimija on 

vammaisten terveyden ja fyysisen aktiivisuuden keskus National Center on 

Health, Physical Activity and Disability (NCHPAD). Keskuksen tarkoituksena 

on auttaa vammaisia ja pitkäaikaissairaita saavuttamaan terveyshyötyjä edis-

tämällä fyysisiin ja sosiaalisiin aktiviteetteihin osallistumista. (NHCPAD 

2015.) 

Myös lasten liikuntatoiminnan inkluusioon ja liikunnan kautta saa-

vutettavaan osallisuuteen on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota. Toimin-

tarajoitteisia lapsia ole pyritty riittävästi integroimaan mukaan yleiseen kou-

luliikuntaan ja soveltavan liikunnan tarjonta on ollut vähäistä (Sagas & 

Cunningham 2014, 6). Osa toimintarajoitteisista lapsista on kuitenkin osal-

listunut kouluajan ulkopuolella heille tarkoitettuihin erityisliikkujien urhei-

lukerhoihin, osittain myös siksi, etteivät he ole päässeet mukaan koulu-

liikuntaan.  Barack Obaman hallitus vetosikin vuonna 2013 kouluihin ympäri 

Yhdysvaltoja koululiikunnan soveltamisen lisäämiseksi, jotta myös toiminta-

rajoitteisilla oppilailla olisi mahdollisuus osallistua siihen. (Toppo 2013.) 

 

 

5.3 Ruotsi 

 

Ruotsissa on noin 1,8 miljoonaa toimintarajoitteista henkilöä (Funka, Statis-

tik). Heistä noin miljoona on iältään 16–64 -vuotiaita eli työikäistä väestöä. 

Noin puolen miljoonan henkilön toimintarajoitteet ovat vaikeiksi luokiteltuja. 

Erilaisia apuvälineitä käyttäviä henkilöitä Ruotsissa on noin 850 000, joista  

75 % on yli 65-vuotiaita. (Arnhof 2008, 10, 13.) 

Ruotsissa osallisuuden näkökulma on vahvasti esillä vammaispolitii-

kassa ja esteettömyyden periaatetta on pyritty levittämään laajasti osallisuuden 

lisäämiseksi. Kuitenkin vuonna 2014 vain 16 % Ruotsin kunnista oli asettanut 
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tavoitteekseen parantaa liikunnan saavutettavuutta ja lisätä liikuntaan osallis-

tumista liikuntarajoitteisten henkilöiden osalta. (Myndigheten för delaktighet 

2014.) 

Osallisuuden, osallistamisen ja käyttäjälähtöisyyden näkökulmat 

ovat esillä vammaispolitiikan tutkimuksessa vahvasti, sillä vammaispolitiikan 

vaikutuksia liikuntarajoitteisten henkilöiden arkeen tutkitaan Rivkraft-panee-

lin avulla. Paneeliin kuuluu noin 1 800 yli 16-vuotiasta liikuntarajoitteista hen-

kilöä, jotka vastaavat kyselyihin 6-7 kertaa vuodessa koskien mm. asumista, 

liikennettä, työtä, liikuntaa ja urheilua sekä kulttuuria. Paneelin avulla halu-

taan arjen kokemuksia siitä, mitkä asiat toimivat käytännössä ja mitä tulisi vie-

lä kehittää. (Myndigheten för delaktighet 2015.) 

Vammaisurheilun ja -liikunnan katto-organisaationa Ruotsissa toimii 

Parasport Sweden, joka on samalla sekä 19 eri lajin lajiliitto että Ruotsin pa-

ralympiakomitea. Parasport Sweden on Ruotsissa ainoa pelkästään vammai-

sille urheilua järjestävä organisaatio ja se vastaanottaa Ruotsin urheiluliiton 

kautta rahoitusta Ruotsin hallituksen urheilumäärärahoista. Rahoituksen 

määrä on vuosittain noin 1,6 miljoonaa euroa, jonka lisäksi paralympiavalmis-

teluja rahoitetaan erikseen. Erityisliikuntaa järjestää Ruotsissa Parasport  

Swedenin lisäksi 27 liikuntajärjestöä, jotka myös vastaanottavat valtion 

rahoitusta. (Kristén 2015, 21, 24.) 

Vuosina 2004–2007 Ruotsin hallitus panosti miljardilla kruunulla 

lasten ja nuorten liikuntatoimintaan Ruotsin urheiluliiton hallinnoimalla 

Handslaget (Ett handslag med idrotten) -projektillaan. Projekti tavoitti esi-

merkiksi pelkästään neljäntenä toimintavuotenaan noin 700 000 osallistujaa. 

Handslagetin periaatteina oli soveltavan liikunnan osalta muun muassa roh-

kaista liikunnan järjestöjä ja yhdistyksiä avaamaan ovensa yhä useammille 

osallistujille ja pitää liikunnan kustannukset yksilölle maltillisina. Projektin 

ensimmäisenä investointina haluttiin edistää lähiliikuntapaikkojen perusta-

mista Tukholmaan, Malmöön ja Göteborgiin yhdessä kuntien, yhdistysten ja 

muiden halukkaiden toimijoiden kanssa. Toisena panostuksena projektissa py-

rittiin kohdentamaan toimintaa pakolaisleireille, liikuntarajoitteisille sekä liian 

vähän liikkuville lapsille. Hankkeen kolmas panostus kohdennettiin liikunnan-

ohjaajien koulutuksen kehittämiseen siten, että siitä tulisi yhä enemmän  

”rajoja ylittävää”. (Reyes 2008, 7.) 

Handslaget-hankkeen alla toimivista projekteista 16 toteutti toimia 

soveltavan liikunnan saralla. Nämä hankkeet vastaanottivat rahoitusta noin 7,4 

miljoonaa kruunua neljävuotisen hankekauden aikana. Erityisliikunnan toimet 



 
38 

 

liittyivät pääosin kuuroihin ja huonokuuloisiin lapsiin ja nuoriin (4 projektia), 

kehitysvammaisiin (5 projektia), pyörätuolia käyttäviin (1 projekti) sekä seka-

laisiin sairaus- ja vammaryhmiin (6 projektia). (Reyes 2008, 7.) 

 

 

5.4 Norja 

 

Norjassa asuu 585 000 iältään 15–66 -vuotiasta toimintarajoitteista henkilöä. 

Tämä tarkoittaa 16 % työikäisestä väestöstä. (Statistik Sentralbyrå 2015.) 

Liikuntaa ja näin ollen myös soveltavaa liikuntaa rahoitetaan pääasiallisesti 

valtion taholta Norjan kulttuuriministeriön kautta sekä kansallisen loton 

(Norsk Tipping) tuotoilla (Torége 2015, 5). 

Norjaa voidaan pitää vammaisurheilua ja -liikuntaa koskevan integ-

raatiokehityksen edelläkävijänä Alankomaiden ohella (Saari 2015b, 19). Käy-

tännössä tämä tarkoittaa sitä, että erityisryhmien liikunta on pyritty integroi-

maan täysin muun liikunnan yhteyteen kaikille avoimien liikuntapalvelujen 

periaattein ilman erillisiä erityisryhmien liikuntatoimintoja. Taustalla on aja-

tus siitä, että kaikille avoin liikunta integroi toimintarajoitteisia henkilöitä pa-

remmin osaksi koko yhteiskuntaa.  

Osallisuuden näkökulmaan onkin kiinnitetty erityistä huomiota nor-

jalaisessa liikuntakulttuurissa. Tätä todistaa muun muassa liikunnan apuväli-

neiden käytön tukeminen sosiaaliseen toimintaan osallistumisen mahdollista-

miseksi. Norjassa valtio tukee toimintarajoitteisten henkilöiden tarvitsemien 

liikunnan apuvälineiden käyttöä valtion rahoituksella aina 26 ikävuoteen 

saakka. Tämän jälkeenkin käyttäjän tulee kattaa kustannuksista vain 10 %. 

(Bergem 2015.)  

Osana integraatioprosessia Norjan erillinen vammaisurheilujärjestö 

lakkautettiin vuonna 2008, jonka jälkeen vammaisurheilu ja -liikunta ovat siir-

tyneet kokonaan Norjan urheilun kattojärjestön toiminnan alle (Norges idretts-

forbund og olympiske og paraolympiske komité NIF). Vammaisurheilun eri-

tyiskysymyksistä (kuten luokittelu, paralympia, kansainvälisyys, rekrytointi, 

koulutus, arviointi ja rahanjako) huolehtivat kolme valtakunnallista konsulttia 

ja seitsemän aluekonsulttia. (Saari 2015b, 19.) Paikallistason urheiluseuroja 

Norjassa toimii yhteensä noin 11 000 kappaletta (Torége 2015, 4). 

Nykyisessä systeemissä Norjan lajiliitoilta kuitenkin puuttuvat enti-

sen vammaisurheilujärjestön kontaktit kuntoutus- ja muihin perinteisiin vam-
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maisverkostoihin, mikä on aiheuttanut vaikeuksia muun muassa uusien urhei-

lijoiden rekrytoinnissa. Integraatiolla tavoiteltu yhdenvertaisuus jäi myös osit-

tain saavuttamatta, sillä esimerkiksi aikuiset harrasteliikkujat ovat jääneet in-

tegraatioprosessissa sivuun. Lajiliitoissa ei vielä hallita riittävästi erityiskysy-

myksiä liittyen esteettömyyteen, apuvälineisiin ja sosiaalisen osallistumisen 

esteisiin. (Saari 2015b, 19.) Toisaalta tutkimukset ovat osoittaneet, että asen-

teet soveltavasti liikkuvia kohtaan ovat muuttuneet positiivisemmiksi integ-

raatioprosessin myötä (Sørensen & Kahrs 2006, 199). 

 

 

5.5 Alankomaat 

 

Alankomaissa asuu noin 1,7 miljoonaa 15–64 -vuotiasta henkilöä, jotka luoki-

tellaan toimintarajoitteisiksi (disabled). Tämä tarkoittaa noin 15 % koko työ-

ikäisestä väestöstä. Toimintarajoitteet painottuvat kuitenkin työikäisen väes-

tön vanhempaan päähän, sillä 34 % toimintarajoitteisista henkilöistä oli iältään 

55–64 -vuotiaita vuonna 2009. (CBS Statistics Netherlands 2010.) 

Kuten luvussa 5.4 todettiin, ovat Alankomaat ja Norja erityisryhmien 

liikunnan integraatiokehityksen edelläkävijöitä. Kuten Norjassa, myös Alan-

komaissa soveltava liikunta on integroitu kokonaan osaksi yleistä liikuntaa. 

Vastuu vammaisurheilusta ja -liikunnasta on 44 lajiliitolla, jotka järjestävät 

liikuntaa kaikille avoimin periaattein. Alankomaissa on kuitenkin edelleen 

erillinen vammaisurheilujärjestö Gehandicaptensport Nederland, joka toimii 

nykyään kohdennetuista erityisohjelmista ja lajiliittojen ulkopuolelle jääneistä 

lajeista (boccia, maalipallo, pyörätuolirugby, sokkopingis ja kehitysvammais-

ten jalkapallo) vastaavana osaamisyksikkönä. (Saari 2015b, 20.) Integraatio-

prosessin toteuttamisen jälkeen tavoitteena on vuosina 2012–2016 lisätä 

inkluusiota, jotta yleiset urheiluseurat olisivat aidosti yhä avoimempia sekä li-

sätä viestintää ja mahdollisuuksista tiedottamista (Van Driel 2015, 21). 

Vuonna 2014 noin puolessa Alankomaiden urheiluseuroista oli mu-

kana yksi tai useampi vammainen jäsen. Suurimmassa osassa (95 %) tämä 

henkilö oli mukana seuran yleisessä ryhmässä. Kun vammaisten jäsenten 

määrä ylitti kymmenen, oli todennäköisempää, että seuralla oli erillinen eri-

tyisryhmä koulutettuine valmentajineen. Suurimmaksi ongelmaksi Alanko-

maissa on koettu valmentajien ja ohjaajien, vapaaehtoisten, esteettömien tilo-

jen, välineiden ja soveltavan liikunnan koulutuksen puuttuminen. Soveltavasti 
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liikkuvat eivät aina löydä seurojen tarjontaa, ja toisaalta seurojen toiminta voi 

olla turhan kilpailupainotteista terveysliikkujalle. Vaarana on, että jos tarjonta 

ei kohtaa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden tarpeita, he eivät ha-

keudu mukaan. (Saari 2015b, 20.) 
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6 Hyviä käytäntöjä  

 

Luvussa 6 esitellään soveltavaan liikuntaan ja sen avulla toteutettavaan osalli-

suuden edistämiseen liittyviä hyviä käytäntöjä. Kirjallisuuteen, aikaisempiin 

kehittämishankkeisiin ja eri toimijoiden vinkkeihin perustuen on koottu tietoa 

ja hyviä käytäntöjä soveltavan liikunnan toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. 

Tämä luku sisältää tietoa liikkumisympäristöistä ja -olosuhteista; tiedottami-

sesta, osallistamisesta ja käyttäjälähtöisyydestä; tapahtumista, lajien kokeilu-

mahdollisuuksista ja ohjatusta liikunnasta; koulutuksesta ja liikuntaosaamisen 

edistämisestä; verkostoista ja yhteistyöstä liikunnan järjestämisessä sekä ja 

liikkumista edistävistä työkaluista ja materiaaleista. Tarkoituksena on esitellä 

esimerkkejä siitä, mitä hyvät käytännöt voivat olla. Kyseessä ei ole tyhjentävä 

esitys, sillä on varmasti paljon hyviä käytäntöjä, joita ei ole tämän selvityksen 

tekemisen yhteydessä löydetty. 

 

 

6.1 Liikkumisympäristöt ja -olosuhteet 

 

Liikkumisympäristöjen ja -olosuhteiden tulisi toimia liikunnan mahdollista-

jina. Soveltavasti liikkuva henkilö tarvitsee tuekseen sopivan ympäristön, tilat 

ja välineet. Liikuntaolosuhteiden tulisi palvella jokaista liikkujaa siten, että 

olosuhteet olisivat aktivoivia, esteettömiä ja turvallisia. Etenkin julkisella ra-

hoituksella kustannettujen tilojen ja välineiden tulisi olla tehokkaasti kaikkien 

käytettävissä. (Taulu & Sammaljärvi 2015, 16.) 

Rakennetun ympäristön ohella luonto kuuluu keskeisesti suomalai-

seen liikuntaympäristöön. Suomen kaltaisessa maassa, jossa puhdas luonto on 

lähellä, pitäisi luontoon pääsyn tavalla tai toisella olla lähes jokaisen ihmisen 

perusoikeus (Taulaniemi 2015, 3). Luontoympäristölle on kuitenkin vaikea 

asettaa esteettömyysstandardeja. Esimerkiksi tasaiset kalliorannat tai hiekka-
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pohjaiset mäntykankaat voivat olla luonnostaan hyvinkin esteettömiä, sen si-

jaan pusikkoiseen sekametsään voi olla vaikeaa tai mahdotonta päästä. Luon-

toliikuntaympäristöt pitävät rakentamattoman ympäristön lisäksi sisällään lä-

hiliikkumisympäristöt (kevyen liikenteen väylät, pihat, puistot, puutarhat) sekä 

retkeily-ympäristöt (ulkoilu- ja retkeilyalueet reitteineen, hiihto- ja veneilykes-

kukset, uimaranta-alueet), joita voidaan muokata esteettömiksi ympäristö-

suunnittelun keinoin. (Rintala ym. 2012, 73.)  

Lähiliikkumisympäristöjen esteettömyyteen on kiinnitetty huomiota 

muun muassa vuosina 2001–2011 toteutetussa Helsinki kaikille -hankkeessa. 

Tavoitteena oli kaupunki, jossa kaikkien on helppo liikkua ja toimia. Hank-

keessa pyrittiin vaikuttamaan etenkin asenteisiin, jotta esteettömyydestä tulisi 

itsestäänselvyys myös ympäristön suunnittelussa. Hyviksi käytännöiksi todet-

tiin muun muassa esteettömyyskoulutuksen lisääminen, esteettömyyden huo-

mioiminen hankintojen kilpailutuskriteeristöissä ja esteettömyyden sisällyttä-

minen rakennussuunnitteluun. Helsinki kaikille -hankkeeseen osallistui Hel-

singin kaupungin virastojen ja toimijoiden ohella useita vammaisjärjestöjä, 

valtion virastoja, yrityksiä ja muita sidosryhmiä. Hankkeen päätyttyä esteettö-

myystyö siirtyi kaupungin normaaliksi toiminnaksi. (Saarinen 2011, 9-13.) 

Liikkumisympäristöihin ja -olosuhteisiin liittyvät kiinteästi myös so-

veltavan liikunnan apuvälineet, jotka osaltaan mahdollistavat liikkumisen sil-

loin, kun henkilöllä on erilaisia toimintarajoitteita. Oikeanlaiset välineet aut-

tavat toimintarajoitteisia henkilöitä liikkumaan monipuolisemmin ja tasaver-

taisemmin suhteessa vammattomiin. Apuvälineet voivat osassa erityisliikun-

nan lajeista olla jopa edellytys lajin harrastamiselle. (Rintala ym. 2012, 78.) 

Suomessa vammais-, vammaisurheilu- ja kansanterveysjärjestöt ovat perus-

taneet kaksi liikuntavälinevuokraamoa (Solia ja Malike), joiden kautta 

liikunnan apuvälineitä on mahdollista vuokrata. Vuokraustoiminta on edis-

tänyt välineiden saatavuutta, helpottanut soveltavan liikunnan harrastamista ja 

edistänyt osallisuuden kokemuksia (Kilkki 2015, 18). Lisäksi esimerkiksi 

erilaisten soveltavan liikunnan pyörätuoliratkaisujen hankkimiseen on mah-

dollista hakea avustusta kunnan sosiaalitoimelta tai vakuutusyhtiöltä 

(Lindroos ym. 2005, 10–15). Lisätietoja soveltavan liikunnan välineistä ja 

niiden vuokraamisesta löytyy www.välineet.fi-sivustolta. 

Varsinaisten liikunnan apuvälineiden lisäksi on tärkeää kiinnittää 

huomiota perinteisten liikuntalaitteiden ja -välineiden helppokäyttöisyyteen. 

Välineistössä (kuten mailoissa, eri lajien palloissa) voidaan käyttää esimer-

kiksi värikoodeja helpottamaan niiden käyttöä ja tunnistamista (Age UK 2012, 

http://www.välineet/


 
43 

 

13). Myös tietotekniset välineet toimivat lisääntyvässä määrin apuvälineinä. 

Esimerkiksi tabletteja eli kosketusnäytöllisiä taulutietokoneita ja muita älylait-

teita voidaan hyödyntää monipuolisesti liikkumisen ja kehon hahmottamisen 

harjoittelun apuvälineinä sekä itsenäisen selviytymisen tukena. (Marttinen 

2013, 5-6.) Älylaitteisiin ladattavissa olevat sovellukset kehittyvät jatkuvasti 

ja voivat motivoida liikkumaan. Erilaisia liikuntasovelluksia on paljon, joten 

jokaiselle löytynee mieluinen vaihtoehto. 

  

Taulukko 1. Liikkumisympäristöihin ja -olosuhteisiin liittyviä hyviä käytäntöjä. 

 

Hyvä käytäntö Sisältö Lisätietoja 

Esteettömyystiedon 
keskus esteeton.fi 
 

Monipuolista tietoa esteettö-
myyteen, rakennettuun ympä-
ristöön ja liikkumiseen liittyen. 

http://www.esteeton.fi/portal/fi/ 
 

RT Esteettömyystieto Esteettömyystietopalvelu avuksi 
esteettömien tilojen suunnitte-
luun ja rakentamiseen. 

http://www.esteettomyys.raken
nustieto.fi/ 
 

Esteetön Suomi -palkinto 
(Invalidiliitto ja RTS) 

Palkinto myönnetään toiminnalle 
tai kohteelle, joka toteuttaa laa-
jaa näkemystä esteettömyydestä 
ja Design for All -periaatteesta. 

https://www.rakennustieto.fi/in
dex/ajankohtaista/tiedotteet/tie
dotteet1/artikkelit/u47htohcB.ht
ml.stx  

Esteetön ja saavutettava 
liikuntatapahtuma - 
tarkistuslista (Suomen 
vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry sekä Invalidiliiton 
esteettömyyskeskus 
ESKE) 

Tarkistuslista tapahtumia järjes-
tävälle esteettömyyden ja saa-
vutettavuuden varmistamiseksi. 

http://www.esteeton.fi/files/atta
chments/esteeton/tarkistuslista
t/eske_vau_tapahtumajarjestaj
an_muistilista_web.pdf 

Turvallisuussuunnitelma Kirjataan yhteiset toimintatavat 
liikunnan turvallisuuteen liittyen: 
kuvaillaan toiminnan ja suoritus-
paikkojen olosuhteet, vastuu-
henkilöt, toimintaan osallistujien 
kunto- ja riskitaso sekä toimi-
joiden keskinäinen työnjako. 

http://www.sla-
ry.fi/sla_ry/olosuhdejaosto/liiku
ntapaikkojen-
hoito/liikuntapaikkojen-
turvallisuussu/ 
 

Esteettömyystiedon 
sisältävä palvelukartta 
(Helsingin kaupunki) 

Palvelukartta, jossa on tiedot 
palvelujen ja tilojen esteettömyy-
destä. Palvelu on mahdollista 
personoida syöttäen palveluun 
omat toimintarajoitteet, jolloin 
kartta näyttää mahdolliset 
puutteet reitin esteettömyy-
dessä. Käytössä pääkaupunki-
seudulla. 

http://palvelukartta.hel.fi/ 
 

Luontoon.fi-retkikohteet ja 
esteettömyystieto 
(Metsähallitus) 

Palvelusta voit etsiä erilaisia ret-
keilykohteita, myös esteettömiä. 

www.luontoon.fi 
 

Usean sukupolven 
liikunta- ja leikkipuistot  
(Miina Sillanpään säätiö) 

Esimerkiksi Taavetinpuisto on 
Helsingin Pikku Huopalahdessa 
sijaitseva ikäihmisille suunnitel-
tu, mutta kaikenikäisille soveltu-
va leikki- ja liikuntapuisto, jonka 
yhteydessä on kaitein varustettu 
kävelyreitti. 

https://www.miinasillanpaa.fi/h
ankkeet/koti-ja-
ymparisto/taavetinpuisto-ja-
ikiliikkujareitti/ 
 

http://www.esteeton.fi/portal/fi/
http://www.esteettomyys.rakennustieto.fi/
http://www.esteettomyys.rakennustieto.fi/
https://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/tiedotteet1/artikkelit/u47htohcB.html.stx
https://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/tiedotteet1/artikkelit/u47htohcB.html.stx
https://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/tiedotteet1/artikkelit/u47htohcB.html.stx
https://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/tiedotteet1/artikkelit/u47htohcB.html.stx
http://www.esteeton.fi/files/attachments/esteeton/tarkistuslistat/eske_vau_tapahtumajarjestajan_muistilista_web.pdf
http://www.esteeton.fi/files/attachments/esteeton/tarkistuslistat/eske_vau_tapahtumajarjestajan_muistilista_web.pdf
http://www.esteeton.fi/files/attachments/esteeton/tarkistuslistat/eske_vau_tapahtumajarjestajan_muistilista_web.pdf
http://www.esteeton.fi/files/attachments/esteeton/tarkistuslistat/eske_vau_tapahtumajarjestajan_muistilista_web.pdf
http://www.sla-ry.fi/sla_ry/olosuhdejaosto/liikuntapaikkojen-hoito/liikuntapaikkojen-turvallisuussu/
http://www.sla-ry.fi/sla_ry/olosuhdejaosto/liikuntapaikkojen-hoito/liikuntapaikkojen-turvallisuussu/
http://www.sla-ry.fi/sla_ry/olosuhdejaosto/liikuntapaikkojen-hoito/liikuntapaikkojen-turvallisuussu/
http://www.sla-ry.fi/sla_ry/olosuhdejaosto/liikuntapaikkojen-hoito/liikuntapaikkojen-turvallisuussu/
http://www.sla-ry.fi/sla_ry/olosuhdejaosto/liikuntapaikkojen-hoito/liikuntapaikkojen-turvallisuussu/
http://palvelukartta.hel.fi/
http://www.luontoon.fi/
https://www.miinasillanpaa.fi/hankkeet/koti-ja-ymparisto/taavetinpuisto-ja-ikiliikkujareitti/
https://www.miinasillanpaa.fi/hankkeet/koti-ja-ymparisto/taavetinpuisto-ja-ikiliikkujareitti/
https://www.miinasillanpaa.fi/hankkeet/koti-ja-ymparisto/taavetinpuisto-ja-ikiliikkujareitti/
https://www.miinasillanpaa.fi/hankkeet/koti-ja-ymparisto/taavetinpuisto-ja-ikiliikkujareitti/
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6.2 Tiedottaminen, osallistaminen ja käyttäjälähtöisyys 
 

Mahdollisuuksista tiedottamisen rooli on keskeisessä asemassa siinä, että 

kaikki halukkaat löytävät itselleen mieluisan tavan liikkua. Liikunnan tarjonta 

olisikin hyvä tehdä näkyväksi niin monessa paikassa kuin mahdollista, sillä 

kattavatkaan liikuntapalvelut eivät riitä, mikäli potentiaaliset käyttäjät eivät 

saa tietoa niistä. Esimerkiksi Jyväskylän seudun liikunta- ja urheiluseurojen 

toimintaa käsitelleessä tutkimuksessa liikunnan seutukohtainen markkinointi, 

viestintä ja tiedottaminen nostettiin keskeisimmäksi kehittämiskohteeksi 

(Kärkkäinen 2010, 99).  

Monet liikuntaa järjestävät paikallisyhdistykset tiedottavat toimin-

nastaan pääsääntöisesti paikallisissa lehdissä ja omissa kokouksissaan. Kun-

tien liikuntatoimet hoitavat tiedotuksen omista liikuntaryhmistään muun mu-

assa lehti-ilmoituksilla sekä ilmoitustaulujen mainoksilla. Lisäksi tietoa jae-

taan netissä eri toimijoiden verkkosivuilla.  

Netissä tapahtuvassa tiedottamisessa tulisi huomioida liikuntaa ja lii-

kuntamahdollisuuksia koskevan verkkosisällön saavutettavuus ja helppokäyt-

töisyys. Internet-sivujen sisältöjen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon erilai-

set näkö-, kuulo-, puhe-, kognitio-, kieli- ja oppimisvaikeudet sekä fyysiset ja 

neurologiset vammat ja sairaudet. Tiedon saavutettavuutta voidaan parantaa 

esimerkiksi tarjoamalla vastine kaikelle verkkosivun tekstimuotoiselle sisäl-

lölle ääniselitteenä. Nettisivut tulisi suunnitella mahdollisimman yksinkertai-

siksi. Yhtenä ulkoasuvaihtoehtona ovatkin yleistyneet erilaiset nettisivujen 

helppokäyttöiset versiot, joihin käyttäjät voivat itse ohjautua etusivulta. On 

myös tärkeää välttää sellaisia visuaalisia efektejä, joiden tiedetään lisäävän 

sairauskohtauksien, kuten esimerkiksi epileptisten kohtausten, riskiä. (Nykä-

nen & Tervakari 2011.) 

Varttuneiden 
lähiliikuntapaikat 
(Ikäinstituutti) 

Sisältää runsaasti tietoa ja 
esimerkkejä ikäihmisille 
soveltuvista lähiliikuntapaikoista 
sekä käyttäjille että 
liikuntapaikkojen suunnittelijoille. 

http://www.varttuneidenlahiliiku
ntapaikat.fi/yleisinfo/ 
 

Tasapainopolku (Voimaa 
vanhuuteen -ohjelma, 
Lahti) 

Puistoon laudoista maahan 
rakennettu polku, joka kehittää 
tasapainoa. 

http://www.voimaavanhuuteen.
fi/fi/voimaa+vanhuuteen+-
ohjelma/vv-
kunnissa+tapahtuu/lahti/ 

http://www.varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi/yleisinfo/
http://www.varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi/yleisinfo/
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Digitalisaatiokehityksestä huolimatta etenkin vanhemman väestön 

mahdollisuudet ja taidot löytää tietoa internetistä voivat olla rajalliset. Kes-

keistä onkin eri viestintäkanavien monipuolinen hyödyntäminen. Eräs hyvä 

käytäntö tiedottamistoiminnan kehittämisessä ovat jokaiselle kuntalaiselle ko-

tiin toimitettavat soveltavaa liikuntaa koskevat tiedotteet sekä alueelliset lii-

kuntatarjontakalenterit, jotka ovat useilla paikkakunnilla jo käytössäkin. 

(Forssan kaupunki 2007.) Tällaisia kalentereita ja tiedotteita tulisi toimittaa 

paitsi suoraan koteihin, myös jaettavaksi esim. terveydenhuollon toimijoiden 

vastaanotoille, sosiaalitoimistoihin, kirjastoihin ja liikuntapaikkoihin. Myös 

järjestöjen organisoimasta liikunnasta kannattaa tiedottaa järjestöjen ja yhdis-

tysten ulkopuolelle, jolloin on mahdollista saada uusia liikkujia mukaan toi-

mintaan (Alapappila ym. 2015, 11). 

Tapahtumat ovat usein hyviä foorumeita tiedon jakamiseen. Useissa 

kunnissa järjestetään eri kaupunginosien omia tilaisuuksia eli ns. kyläiltoja. 

Tällaiset tilaisuudet voisivat osaltaan toimia erinomaisia tilaisuuksina paikal-

lisen soveltavan liikunnan suunnittelulle ja siitä tiedottamiselle. On tärkeää 

tunnistaa paikalliset yhteisöt ja hyödyntää lokaalia tietoa haluttujen kohderyh-

mien saavuttamiseksi. 

Arjen tukemiseen tarkoitetut palvelut ja aktiviteetit tulisi suunnitella 

ja toteuttaa aina yhdessä ihmisten kanssa heidän kokemusmaailmaansa kunni-

oittaen (Ilmonen ym. 2011). Esimerkiksi Halen ym. (2012) tutkimus on osoit-

tanut, että liikuntarajoitteiset henkilöt kokivat fyysisen aktiivisuuden tärke-

äksi, mutta halusivat itse kontrolloida harjoittelua. Liikuntaan osallistumista 

tukivat valinnanvapaus, kontrollin tunne sekä ympäristön tuki. Näin ollen 

käyttäjän oman pystyvyyden ja omien vaikutusmahdollisuuksien vahvistami-

nen on avain osallistumisen ja käyttäjälähtöisyyden edistämiseen. (Hale ym. 

2012, 1889–90.)  

On tärkeää osallistaa tulevat käyttäjäryhmät palvelujen suunnittelu-

prosesseihin. Ihmiset haluavat harvoin olla passiivisia toimenpiteiden ja pää-

tösten kohteita ilman omia vaikuttamisen ja valinnan mahdollisuuksia (Malm 

ym. 2006, 31). Se, että on itse saanut olla muokkaamassa yhteisöä halua-

maansa suuntaan, vahvistaa muun muassa osallisuuden kokemuksen synty-

mistä ja syvenemistä (Pirnes & Tiihonen 2010, 207–208).  Etenkin lasten ja 

nuorten kuuleminen heitä koskevissa asioissa voi olla voimaannuttava koke-

mus, joka voi kannustaa myöhemminkin vaikuttamaan yhteisiin asioihin ja 

toimimaan aktiivisesti kansalaisyhteiskunnassa (Paukku 2014, 21). Kuitenkin 

Rintalan ym. (2013, 61) mukaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten nuorten 
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liikunnan harrastamiseen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu suhteellisen niukasti, 

vaikka juuri näiden huomioiminen yksilölle mielekkäiden liikuntapalvelujen 

suunnittelussa olisi tärkeää. Yhtä lailla vaikuttamisen kokemukset voivat tun-

tua voimaannuttavilta myös aikuisen näkökulmasta. Osallistamisen ydin onkin 

aidossa vuorovaikutuksellisuudessa. (Paukku 2014, 21.)  Lisäksi esimerkiksi 

kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen sekä kuntien vammaisneuvostojen kaut-

ta löytyy paljon eri vamma- ja sairausryhmien kokemusasiantuntijoita, joiden 

osallistaminen suunnitteluvaiheeseen voi auttaa huomioimaan erilaisia käyttä-

järyhmiä.  

Eräs käyttäjälähtöisyyden edistämisen hyvä käytäntö on käyttäjäpa-

neeli. Esimerkkinä voidaan mainita tämän selvityksen luvussa 5.3 esitelty, 

Ruotsissa käytössä oleva Rivkraft-paneeli, jolla Ruotsin hallitus tutkii ja kerää 

palautetta vammaispoliittisten päätösten käytännön vaikutuksista. Vastaavan-

laista paneelimallia voisi hyödyntää myös pienemmässä mittakaavassa. Käyt-

täjäpaneelien ja asiakasraatien lisäksi perinteinen palautteenkeruu joko pape-

rilomakkeella tai sähköisesti on myös hyvä keino toiminnan käyttäjälähtöiselle 

kehittämiselle. 
     
Taulukko 2. Tiedottamiseen, osallistamiseen ja käyttäjälähtöisyyteen liittyviä hyviä 

käytäntöjä. 

   
Hyvä käytäntö Sisältö Lisätietoja 

Liikkujan Apteekki (Kunnossa 
Kaiken Ikää -ohjelma) 

Apteekit edistävät terveyslii-
kuntaa tarjoamalla lääkkeiden 
lisäksi liikuntatietoa ja ilmaisia 
liikuntaoppaita sekä jakamalla 
tietoa paikallisista liikunta- ja 
elintaparyhmistä. Liikkujan 
apteekkeja on 129 kpl ympäri 
Suomea. 

http://www.kkiohjelma.fi/tap
ahtumat_ja_kampanjat/liikk
ujan_apteekki 
 

Senioreiden liikuntaneuvonta 
(Voimaa vanhuuteen -ohjelma, 
Kuusamo) 

Liikuntaneuvontaa annetaan 
terveystarkastuksen yhteydes-
sä yli 75-vuotiaille, yli 65-vuoti-
aille senioripassin oston yhtey-
dessä. 

 

Matalan kynnyksen 
hyvinvointipiste (Kouvola) 

Kauppakeskuksen yhteydessä 
toimii matalan kynnyksen 
hyvinvointipiste, johon voi 
kauppareissun yhteydessä tulla 
saamaan terveysneuvontaa, 
liikuntaohjeita tai lainaamaan 
liikuntavälineitä. Palvelu on 
maksuton ja toimii ilman ajan-
varausta. 

http://www.kouvola.fi/index/
sosiaali-
jaterveyspalvelut/ravitsemu
sterapeutti/hyvinvointipiste.
html 
 

http://www.kkiohjelma.fi/tapahtumat_ja_kampanjat/liikkujan_apteekki
http://www.kkiohjelma.fi/tapahtumat_ja_kampanjat/liikkujan_apteekki
http://www.kkiohjelma.fi/tapahtumat_ja_kampanjat/liikkujan_apteekki
http://www.kouvola.fi/index/sosiaali-jaterveyspalvelut/ravitsemusterapeutti/hyvinvointipiste.html
http://www.kouvola.fi/index/sosiaali-jaterveyspalvelut/ravitsemusterapeutti/hyvinvointipiste.html
http://www.kouvola.fi/index/sosiaali-jaterveyspalvelut/ravitsemusterapeutti/hyvinvointipiste.html
http://www.kouvola.fi/index/sosiaali-jaterveyspalvelut/ravitsemusterapeutti/hyvinvointipiste.html
http://www.kouvola.fi/index/sosiaali-jaterveyspalvelut/ravitsemusterapeutti/hyvinvointipiste.html
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Kirjastoautossa hankeinfoa 
(Voimaa vanhuuteen -ohjelma, 
Valkeakoski) 

Fysioterapeutti mukana kirjas-
toauton kierroksella, jossa 
jaetaan Voimaa vanhuuteen  
-infoa, liikuntaneuvontaa ja 
jumppaa. 

 

Tie tähtiin -ryhmä 
(Paralympiakomitea ja 
Suomen Vammaisurheilu ja  
-liikunta VAU ry) 

Vammaisurheilun näkyvyyttä ja 
tietoisuutta lisäävä toiminta-
malli, jossa urheilijat vierailevat 
tapahtumissa, kuntoutus-
keskuksissa ja yrityksissä 
puhumassa vammaisurheilusta 
ja omasta urheilijan polustaan. 
Päätavoitteena on tavoittaa 
vammaiset lapset ja nuoret 
sekä aikuisiällä vammautuneet 
ihmiset ja innostaa heitä 
urheilemaan. 

http://www.tietahtiin.fi 
 
 

Jumppaohje kotiin 
kuljetettavan aterian 
yhteydessä (Voimaa 
vanhuuteen -ohjelma) 

Kotona asuvalle tuodaan ruuan 
yhteydessä jumppaohje. 

 

Jumppaohje paikallislehdessä 
(Voimaa vanhuuteen -ohjelma) 

Ikäinstituutin Kunnon eväät  
-kortteja (52 erilaista) 
julkaistaan Kotiseutu-uutisissa 
viikoittain. 

 

Ryhmävoimaa!-malli ryhmä-
muotoisesta liikunta-
neuvonnasta (Aivoliitto ja 
Suomen Parkison-liitto) 

Liikunnan ammattilaisen vetä-
mä suljettu ryhmä tapaa 7 ker-
taa. Ryhmässä keskustellaan 
liikunnan hyödyistä, arvioidaan 
liikuntatottumuksia ja pohditaan 
sairastumisen myötä niissä 
tapahtuneita muutoksia sekä 
saadaan vertaistukea. 

http://www.parkinson.fi/nod
e/614 

Yksilöllinen liikunnanohjaus 
vanhuksille (Voimaa 
vanhuuteen -ohjelma) 

Kotona asuville toimintakyvyl-
tään heikentyneille iäkkäille 
henkilöille järjestetään liikunta-
neuvontaa. 

http://www.voimaavanhuute
en.fi/binary/file/-
/id/21/fid/52/ 

Liikuntatarjontakalenteri 
erityisryhmille 

Liikuntatarjontakalenteri 
erityisryhmien liikuntapalve-
luista on käytössä esimerkiksi 
Jokioisilla ja Seinäjoella. 

https://www.seinajoki.fi/mat
erial/attachments/seinajokifi
/kulttuurijaterveys/liikunta/u
qsv5RDvf/Soveltavan_liikun
nan_kalenteri.pdf 

Erityisliikunnan kausikalenteri 
(ympäri Suomea) 

Erityisliikunnan tapahtumia, 
käytössä n. 70 kunnassa. 

 

Löydä oma seura -palvelu 
(Suomen Vammaisurheilu ja  
-liikunta VAU ry) 

Palveluun kootaan urheilu-
seuroja, joissa on jo vammais-
urheilijoita tai erityistä tukea 
tarvitsevia liikkujia tai joilla on 
valmiuksia ja halua ottaa heitä 
toimintaansa. Urheiluseurat on 
listattu alueittain. 

http://www.vammaisurheilu.
fi/palvelut/loyda-oma-seura 
 

Liiku-linkki (Lahti) Nettisivusto, josta voi etsiä 
itselle sopivan liikkumis-
muodon. 

http://www.lahtiliikkuu.fi/liiku
-linkki  

Parasport-hakukone (Deloitte 
& British Paralympic 
Association) 

Brittiläinen, selainpohjainen 
ohjelma, johon omat toiminta-
rajoitteet syöttämällä löytää 
itselle sopivat soveltavat lajit 
sekä seurat, joissa lajia voi 
harrastaa. 

http://parasport.org.uk/ 
 

http://www.tietahtiin.fi/
http://www.parkinson.fi/node/614
http://www.parkinson.fi/node/614
http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/21/fid/52/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/21/fid/52/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/21/fid/52/
https://www.seinajoki.fi/material/attachments/seinajokifi/kulttuurijaterveys/liikunta/uqsv5RDvf/Soveltavan_liikunnan_kalenteri.pdf
https://www.seinajoki.fi/material/attachments/seinajokifi/kulttuurijaterveys/liikunta/uqsv5RDvf/Soveltavan_liikunnan_kalenteri.pdf
https://www.seinajoki.fi/material/attachments/seinajokifi/kulttuurijaterveys/liikunta/uqsv5RDvf/Soveltavan_liikunnan_kalenteri.pdf
https://www.seinajoki.fi/material/attachments/seinajokifi/kulttuurijaterveys/liikunta/uqsv5RDvf/Soveltavan_liikunnan_kalenteri.pdf
https://www.seinajoki.fi/material/attachments/seinajokifi/kulttuurijaterveys/liikunta/uqsv5RDvf/Soveltavan_liikunnan_kalenteri.pdf
http://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/loyda-oma-seura
http://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/loyda-oma-seura
http://www.lahtiliikkuu.fi/liiku-linkki
http://www.lahtiliikkuu.fi/liiku-linkki
http://parasport.org.uk/
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Web-portaali soveltavan 
liikunnan valtakunnallisesta 
tarjonnasta (Active Cheshire, 
Count Me In) 

Isossa-Britanniassa, Count Me 
In -projektissa kehitelty 
maanlaajuinen webportaali, 
joka sisältää kattavat tiedot 
soveltavan liikunnan alueelli-
sesta tarjonnasta esteettö-
myystietojen kera. 

http://www.activecheshire.o
rg/sectors/activity-and-
health/count-me-in-strategy/ 
 

Ikäihmisten liikuntaraadit 
(Voimaa vanhuuteen -ohjelma) 

Kunnittain kerätään vanhuksia 
(8-12 henkilöä) keskustele-
maan liikunnan esteistä ja 
kannustimista. 

http://www.voimaavanhuute
en.fi/binary/file/-
/id/53/fid/556/ sekä 
http://www.voimaavanhuute
en.fi/binary/file/-
/id/53/fid/453/ 

Kyläillat (Voimaa vanhuuteen  
-ohjelma, Kouvola) 

Keino kartoittaa esimerkiksi 
vanhusten liikunnallisia toiveita 
ja jakaa tietoa mahdollisuuksis-
ta. 

 

Palautekyselyt Esimerkiksi Suomen 
Voimisteluliiton valmista 
kyselypohjaa voi hyödyntää 
kirjallisessa palautteenkeruus-
sa liikuntaan osallistuvilta. 

http://voimistelu.fi/fi/Harrast
evoimistelu/Ik%C3%A4%C
3%A4ntyv%C3%A4t/Ikiliike/
Materiaalit 
 

Rivkraft-paneeli Ruotsissa 
(Myndigheten för delaktighet) 

Ruotsin hallitus tutkii ja kerää 
palautetta vammaispoliittisten 
päätösten käytännön vaikutuk-
sista. Paneeliin kuuluu 1 800 
henkilöä, jotka vastaavat kyse-
lyyn 6-7 kertaa vuodessa. 

http://www.mfd.se/uppfoljni
ng/rivkraft/ 
 

 

 

 

6.3 Tapahtumat, lajien kokeilumahdollisuudet ja ohjattu 

liikunta 
 

Yksi keskeisimmistä keinoista tuoda esiin soveltavan liikunnan mahdollisuuk-

sia ovat tapahtumat ja tilaisuudet, joissa liikuntalajeja ja -välineitä saa kokeilla. 

Erilaisia ideoita soveltavan liikunnan tapahtumakonsepteista ja matalan kyn-

nyksen lajikokeiluista onkin tarjolla runsaasti. Liikuntatarjonnassa ja tapahtu-

mien suunnittelussa voidaan hyödyntää erilaisia teemapäiviä, kuten Valtakun-

nallista iäkkäiden ulkoilupäivää, kansallista Lisäaikaa liikunnalle -päivää sekä 

kansainvälistä Liiku terveemmäksi -päivää.  

Tapahtumia ja lajikokeiluja on järjestetty sekä Suomessa (mm. Suo-

men Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n Liiku Terveemmäksi Esteettä  

-kiertueen yhteydessä järjestetty Sporttitori-kokeilutapahtuma) että ulkomailla 

(mm. Sport Englandin toimesta järjestetty Let’s play it -kiertue). Näissä tilai-

suuksissa on usein mukana paikallisia toimijoita, jotka kertovat, miten harras-

http://www.activecheshire.org/sectors/activity-and-health/count-me-in-strategy/
http://www.activecheshire.org/sectors/activity-and-health/count-me-in-strategy/
http://www.activecheshire.org/sectors/activity-and-health/count-me-in-strategy/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/53/fid/556/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/53/fid/556/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/53/fid/556/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/53/fid/453/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/53/fid/453/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/53/fid/453/
http://voimistelu.fi/fi/Harrastevoimistelu/Ik%C3%A4%C3%A4ntyv%C3%A4t/Ikiliike/Materiaalit
http://voimistelu.fi/fi/Harrastevoimistelu/Ik%C3%A4%C3%A4ntyv%C3%A4t/Ikiliike/Materiaalit
http://voimistelu.fi/fi/Harrastevoimistelu/Ik%C3%A4%C3%A4ntyv%C3%A4t/Ikiliike/Materiaalit
http://voimistelu.fi/fi/Harrastevoimistelu/Ik%C3%A4%C3%A4ntyv%C3%A4t/Ikiliike/Materiaalit
http://www.mfd.se/uppfoljning/rivkraft/
http://www.mfd.se/uppfoljning/rivkraft/
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tuksiin pääsee mukaan ja mistä saa lisätietoa harrastusmahdollisuuksista. Ma-

talan kynnyksen liikuntakokeilut, kohdennetut liikuntakerhot harrastamisen 

ensimmäisenä portaana ja vammattomien ystävien osallistuminen kaveripe-

laajina voivat toimia myös askeleina kohti liikuntakulttuurin integraation le-

viämistä (Saari 2011, 111). 

Ajatus erityisryhmien liikunnan integroinnista osaksi yleisiä liikun-

tapalveluja voidaan kääntää myös toisin päin, jolloin puhutaan käänteisestä 

integraatiosta. Tällä tarkoitetaan vammaisurheilulajien opettamista myös 

vammattomille osallistujille. Esimerkiksi näkövammaisille tarkoitettua maali-

palloa voidaan pelata yhdessä näkevien osallistujien kanssa, kun kaikki osal-

listujat peittävät silmänsä ja pelaavat näin ollen tasavertaisina. (Rintala ym. 

2012, 225.) Tämäntyyppiset lajien kokeilumahdollisuudet myös tavalliseen 

liikuntaan kykeneville voivat vähentää kielteisiä asenteita ja lisätä osallisuu-

den kokemuksia. Käänteisen integraation periaatteella luotua tapahtumakon-

septia edustaa mm. Para School Day -tapahtuma, jossa oppilaat eri kouluista 

ympäri Suomea pääsevät tutustumaan vammaishuippu-urheilijoihin ja kokei-

lemaan paralympialajeja heidän kanssaan. 
    
Taulukko 3. Tapahtumiin, lajien kokeilumahdollisuuksiin ja ohjattuun liikuntaan liittyviä 

hyviä käytäntöjä. 

    
Hyvä käytäntö Sisältö Lisätietoja 

Liikuntamaa (Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry) 

Suomen suurin vammaisurheilun 
ja -liikunnan esittelytapahtuma, 
jossa on tarjolla paljon tietoa 
erilaisista 
liikuntamahdollisuuksista. 

http://www.vammaisurheilu.fi
/ajankohtaista/liikuntamaa  

Liiku terveemmäksi esteettä 
-kiertue (Invalidiliitto ja 
Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU ry) 

Sisältää esteettömyysseminaarin 
ja Sporttitorin, jossa on 
mahdollisuus kokeilla eri lajeja. 

http://www.invalidiliitto.fi/port
al/fi/invalidiliitto/tapahtumat?
bid=1309  

Para school day -tapahtuma Tapahtuma ympäri Suomea eri 
kouluissa. Oppilaat pääsevät 
tutustumaan vammaishuippu-
urheilijoihin ja kokeilemaan heidän 
kanssaan useita paralympialajeja. 

http://www.sport.fi/paralympi
akomitea/para-school-day  

Let’s play it! (Sport England) Kiertävä tapahtuma Isossa-
Britanniassa. Ideana on tarjota 
lajien kokeilumahdollisuuksia 
vammaisille ja jakaa tietoa siitä, 
miten päästä mukaan. 

http://www.letsplay-it.co.uk/ 

Valtakunnalliset kesäkisat 
(Epilepsialiitto) 

Epilepsiaa sairastavien ja heidän 
läheistensä tapahtuma, jossa 
perinteisiä ja soveltavia lajeja.  

http://www.soveli.fi/kehittami
nen/kehittamissuositusten-
hyvat-kayt/  

http://www.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/liikuntamaa
http://www.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/liikuntamaa
http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/invalidiliitto/tapahtumat?bid=1309
http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/invalidiliitto/tapahtumat?bid=1309
http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/invalidiliitto/tapahtumat?bid=1309
http://www.sport.fi/paralympiakomitea/para-school-day
http://www.sport.fi/paralympiakomitea/para-school-day
http://www.letsplay-it.co.uk/
http://www.soveli.fi/kehittaminen/kehittamissuositusten-hyvat-kayt/
http://www.soveli.fi/kehittaminen/kehittamissuositusten-hyvat-kayt/
http://www.soveli.fi/kehittaminen/kehittamissuositusten-hyvat-kayt/
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Valtakunnallinen iäkkäiden 
ulkoilupäivä (Voimaa 
vanhuuteen -ohjelma) 

Valtakunnallista iäkkäiden 
ulkoilupäivää vietetään vuosittain 
lokakuussa vanhustenviikon tors-
taina. Teemana on kannustaa 
ikäihmisiä kokeilemaan kuntoilua 
ulkona. 

http://www.voimaavanhuute
en.fi/fi/ulkoilu/iakkaiden+ulko
ilupaiva/ 
 

Lisäaikaa liikunnalle -päivä 
(Hengitysliitto) 

Kellojen talviaikaan siirtämisen 
myötä saavutettava vuorokauden 
ylimääräinen tunti käytetään liik-
kumiseen. Lisäaikaa liikunnalle -
päivää vietetään 25.–26.10. 

http://www.hengitysliitto.fi/fi/t
apahtumat/lisaaikaa-
liikunnalle-0 
 

Move for Health Day eli Liiku 
terveemmäksi -päivä 
(WHO) 

Vuosittain 10.5. WHO:n jäsenmaat 
viettävät Liiku terveemmäksi -päi-
vää, jonka tarkoituksena on tuoda 
esiin fyysisen aktiivisuuden 
vaikutuksia terveydelle. 

http://www.euro.who.int/en/h
ealth-topics/disease-
prevention/physical-
activity/activities/move-for-
health-day 
 

Tunnin Taival - Se Paree 
kuntoilutapahtuma (Voimaa 
vanhuuteen -ohjelma, 
Kurikka) 

Kävellen, hölkäten tai juosten kier-
retään noin 1,5 km:n reittiä. Ta-
pahtumaan kannustetaan osal-
listumaan myös rollaattorin kanssa 
liikkuvat. 

http://www.kurikanryhti.fi/tun
nin-taival-kuntoilutapahtuma/ 
 

Arkiliikunnan SM-kisat 
(Hengitysliitto) 

Korostetaan arkiliikunnan merki-
tystä hengityssairaille. Tapahtumia 
on ympäri Suomea.  

http://www.soveli.fi/kehittami
nen/kehittamissuositusten-
hyvat-kayt/  

Avoimet Paralympialaiset 
(esim. Mikkelissä) 

Kilpailua eri lajeissa, nuorille omia 
sarjoja. 

http://www.mikkeli.fi/sites/mi
kkeli.fi/files/atoms/files/11.pa
ralympialaiset_tiedote.pdf  

Pelaamisen iloa! -turnaus 
(Mielenterveyden 
keskusliitto) 

Valtakunnallinen palloilulajien 
mestaruusturnaus vuodesta 2012 
alkaen. Osallistujina on mielen-
terveysalan joukkueita. 

http://www.soveli.fi/kehittami
nen/kehittamissuositusten-
hyvat-kayt/ 

Rollaattoriratsia (Voimaa 
vanhuuteen -ohjelma, 
Keuruu) 

Tapahtuma, jossa oli mahdollisuus 
huollattaa rollaattori ja tarkastaa 
oma ajoasento. Samalla kyseltiin 
näkemyksiä kaupungin esteet-
tömyydestä ja liikuntatoiveista. 

 

Rollaralli (Voimaa 
vanhuuteen -ohjelma) 

Ohjelmallinen tapahtuma, jossa 
kierretään rollaattorilla n. 
kilometrin lenkki. Mahdollisuus 
rollaattorin ”katsastukseen”. 

http://www.voimaavanhuute
en.fi/fi/voimaa+vanhuuteen+
-ohjelma/vv-
kunnissa+tapahtuu/vinkkilaa
ri/ 

Erityisryhmien 
kesäliikuntapäivät (Mikkelin 
kunta ja Mikkelin seudun 
Invalidit ry) 

Kesällä viikoittain kokoontuva 
ilmainen kerho, johon ei vaadita 
ilmoittautumista. Ohjelma 
rakennetaan osallistujien mukaan. 

 

Happiliikkuja-ryhmä (Linde 
Healthcare) 

Aktivoidaan hengityssairauksista 
kärsiviä ryhmämuotoiseen 
liikuntaan mm. vertaistuen avulla. 

http://www.linde-
healthcare.fi/fi/news_events/
aura_vitalis/news_three/inde
x.html  

Käs'kynkkää-kävelyt 
(Voimaa vanhuuteen -
ohjelma, Iitti) 

Ohjattua kävelyä joka toinen 
viikko. Vapaa-aikapalvelut 
(liikuntatoimi) järjestää kävelyt 
yhteistyössä IItin Eläkkeensaajien 
kanssa. 

 

Patalappujumppa (Voimaa 
vanhuuteen -ohjelma, 
Alavus)  

Vanhainkodin asukkaiden 
neulomia patalappuja käytetään 
välineenä liikuntatoimen järjestä-
missä ikäihmisten liikunta-
ryhmissä. 

http://shl.fi/2013/02/01/patal
apulla-loytyvat-syvat-
lihakset/ 
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http://www.soveli.fi/kehittaminen/kehittamissuositusten-hyvat-kayt/
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Penkkien valloitus (Lahti) Jumpataan puiston penkeillä 
(suunnattu ikäihmisille) ja 
tapahtuman jälkeen jumppaohjeet 
jäävät penkkeihin. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=XpUb14cDg38 
 

Pysäkkilenkki (Voimaa 
vanhuuteen -ohjelma, Lahti)  

Kävelyä vertaisohjaajien johdolla. http://www.lahti.fi/www/cms.
nsf/pages/27FFDFFF48000
033C2257B3B0044CAF7 

Ulkoilutoiminta (Voimaa 
vanhuuteen -ohjelma, 
Ruokolahti) 

Esim. Ruokolahdella yläastelaiset 
ulkoilevat viikoittain ryhmäkodin 
asukkaiden kanssa ja koulutetut 
ulkoiluystävät kotihoidon 
asukkaiden kanssa. 

 

Ulkoiluystävä-toiminta 
(Ikäinstituutti) 

Vapaaehtoiset koulutuksen 
käyneet henkilöt kannustavat 
ikäihmisiä ulos kävelylle ja 
tarjoavat apua tarvittaessa. 

http://www.voimaavanhuute
en.fi/binary/file/-/id/20/fid/51/  

Valtti (Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry) 

Vammainen lapsi saa 
henkilökohtaisen liikunnan 
konsultin tai ohjaajan eli Valtin, 
joka saattaa lapsen 
liikuntaharrastusten pariin. 

http://www.vammaisurheilu.fi
/ajankohtaista/uutiset/10-
uutinen/1923-tulossa-2016-
valtti-ohjelma-auttaa-
vammaisia-lapsia-
loytamaan-harrastuksen 

Youth Sport Mentoring 
Program (Disabled Sports 
USA) 

Mentorointiohjelma 
Yhdysvalloissa, jonka ajatuksena 
on tarjota liikuntarajoitteiselle 
nuorelle mentori neuvomaan 
liikunnan soveltamisessa. 

http://www.meaf.org/success
_stories/youth_sports_ment
oring_program/ 
 

        
6.4 Koulutus ja liikuntaosaamisen edistäminen 
 

Kaikkien soveltavan liikunnan parissa työskentelevien tulisi olla tietoisia liik-

kujien mahdollisista erityistarpeista. Koulutuksen kautta hankittu osaaminen 

antaa varmuutta ja madaltaa kynnystä ottaa mukaan liikunta- ja valmennus-

ryhmiin myös liikunnan soveltamista tarvitsevia henkilöitä. Siksi koulutus on-

kin yksi keskeisimpiä väyliä liikunnan ja urheilun inkluusion edistämisessä. 

(Korpi 2013, 22.) Sairauksiin tai vammoihin liittyvän liikuntaosaamisen, lii-

kuntamateriaalin ja -koulutuksen tuottaminen on tärkeää liikunnan ammatti-

laisten ja vertaisohjaajien lisäksi myös itse sairastuneille sekä heidän läheisil-

leen (Koivuniemi & Taulu 2013, 14). Koulutus on nostettu keskeiseksi tee-

maksi myös useissa ulkomaisissa erityisliikunnan hankkeissa. Suomessa eri-

laisia koulutuksia ja työpajoja on tarjolla paljon muun muassa Suomen Vam-

maisurheilu ja -liikunta VAU ry:n, Soveltava liikunta SoveLi ry:n sekä Inva-

lidiliiton toimesta. 

Koska turvallisuus on äärimmäisen tärkeää etenkin vammaisten ja 

pitkäaikaissairaiden liikunnassa, on ohjaajan hyvä kartoittaa mahdollisia reu-

naehtoja ja yksilöllisiä riskitekijöitä etukäteen. Liikuntaryhmän turvallisuutta 

https://www.youtube.com/watch?v=XpUb14cDg38
https://www.youtube.com/watch?v=XpUb14cDg38
http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/27FFDFFF48000033C2257B3B0044CAF7
http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/27FFDFFF48000033C2257B3B0044CAF7
http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/27FFDFFF48000033C2257B3B0044CAF7
http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/20/fid/51/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/20/fid/51/
http://www.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/uutiset/10-uutinen/1923-tulossa-2016-valtti-ohjelma-auttaa-vammaisia-lapsia-loytamaan-harrastuksen
http://www.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/uutiset/10-uutinen/1923-tulossa-2016-valtti-ohjelma-auttaa-vammaisia-lapsia-loytamaan-harrastuksen
http://www.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/uutiset/10-uutinen/1923-tulossa-2016-valtti-ohjelma-auttaa-vammaisia-lapsia-loytamaan-harrastuksen
http://www.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/uutiset/10-uutinen/1923-tulossa-2016-valtti-ohjelma-auttaa-vammaisia-lapsia-loytamaan-harrastuksen
http://www.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/uutiset/10-uutinen/1923-tulossa-2016-valtti-ohjelma-auttaa-vammaisia-lapsia-loytamaan-harrastuksen
http://www.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/uutiset/10-uutinen/1923-tulossa-2016-valtti-ohjelma-auttaa-vammaisia-lapsia-loytamaan-harrastuksen
http://www.meaf.org/success_stories/youth_sports_mentoring_program/
http://www.meaf.org/success_stories/youth_sports_mentoring_program/
http://www.meaf.org/success_stories/youth_sports_mentoring_program/
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Kyselyissä ja tutkimuksissa keskeisiksi nousseita soveltavan liikunnan 

osaamisalueita ovat: 

 tieto sairauksista ja vammoista sekä niiden asettamista reunaehdoista 

 taito neuvoa liikunnan soveltamisessa 

 erityisliikunnan ja soveltavan liikunnan lajien ja apuvälineiden tuntemus 

 esteettömyysosaaminen 

 taito motivoida liikkujia 

 asenteet ja ymmärrys 

 taito tiedottaa mahdollisuuksista ja markkinoida niitä 

 turvallisuusosaaminen ja ensiaputaidot 

 yhteistyö muiden liikuntatoimijoiden kanssa 

 soveltavan liikunnan avustukset ja niiden hakeminen.  

(Lähteet: Kilkki 2015, 51; Kivimäki ym. 2011, 11) 

 

voidaan lisätä myös osallistujille lähetettävällä selkeällä etukäteisinformaati-

olla, ohjaajien ajantasaisilla ensiaputaidoilla, osallistujien ja heidän mahdol-

listen avustajiensa yhteystietojen keräämisellä sekä testaamalla järjestettävää 

toimintaa etukäteen. Myös välineiden ja liikuntapaikan säännölliset tarkastuk-

set ja liikuntatilan pelastussuunnitelmaan perehtyminen ovat sekä toiminnan 

turvallisuutta lisääviä tekijöitä että osa henkilökunnan ammattitaitoa. (Arvo-

nen 2005, 6–8.) Etenkin kolmannen sektorin järjestämän liikuntatoiminnan 

ongelmana on kuitenkin se, että eri järjestöjen tilanne vaihtelee suuresti siinä, 

onko liikunnasta vastaava henkilö vapaaehtoistyöntekijä vai palkattu ammat-

tilainen. Tällöin henkilölle asetettujen vaatimusten minimitason määrittämi-

nen voi olla hankalaa. (Hölsömäki ym. 2010, 16.) 

Koulutusten lisäksi liikuntaosaamisen edistämisessä on hyödynnetty 

myös mentorointia muun muassa Yhdysvalloissa. Mentoroinnilla tarkoitetaan 

strukturoitua aktiviteettia, joka rakentuu mentorin ja mentoroitavan väliselle 

luottamukselliselle suhteelle. Mentori voi neuvoa ja opastaa mentoroitavaa 

tarvittavien liikunnan sovellutusten oppimisessa ja toisaalta avata mahdol-

lisuuksia tutustua erilaisiin liikunnallisiin yhteisöihin ja verkostoihin. Mentori 

voi olla myös itse vammainen tai pitkäaikaissairas, jolloin mentoroitavan voi 

olla helpompi samastua häneen. Yleensä mentorointisuhde kestää vähintään 

vuoden ajan, ja tapaamisia tulisi järjestää riittävän usein. Esimerkiksi Yhdys-

valtain mentorointikeskus (The National Mentoring Center) suosittelee kas-

vokkain tapahtuviin mentoritapaamisiin käytettävän aikaa 4–10 tuntia kuu-

kaudessa, ja lisäksi voidaan hyödyntää esimerkiksi verkkopohjaisia tapaamisia 

ja ratkaisuja, kuten videopuheluita tai chat-viestittelyä. (Cokley & Webb 2008, 

4–11.) 
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Mentorointi voi toimia myös liikunnanohjaajien sparraamisessa. Esimerkiksi 

Suomessa Reumaliiton Retu-hankkeessa on pohdittu ryhmäilmiöitä, joihin 

mentorointi voisi ryhmänohjaajan toimessa auttaa. Tällaisiksi ilmiöiksi 

tunnistettiin esimerkiksi uusien tilateiden sietäminen, omien sosiaalisten taito-

jen tarve, erilaisuus ja pelisääntöjen sopiminen ryhmäläisten kanssa. Mento-

roinnissa saman tehtävän kokeneempi kollega voi toimia opettajana tai tuki-

henkilönä tehtävää aloittelevalle. (Hölsömäki 2008, 17.) Vastaaa toimintaa on 

järjestetty myös Isossa-Britanniassa Active Cheshiren toteuttamassa Count 

Me In -projektissa, joka tavoittelee inklusiivisempaa liikuntatoimintaa. Pro-

jektiin kuuluu mentorointiohjelma liikunnanohjaajille, jotka haluavat toteuttaa 

liikuntaryhmiä kaikille avoimen ryhmän periaattein. (Active Cheshire, Count 

Me In Strategy, Mentoring Programme). Mentoroinnin sijaan voidaan hyö-

dyntää myös sparrausta, jossa ryhmän ohjaamisen ja vuorovaikutuksen raken-

tamisen asiantuntija toimii eräänlaisena valmentajana. (Hölsömäki 2008, 17.) 

Liikuntaa voi ohjata liikunnan ammattilaisen sijaan myös vertaisoh-

jaaja, joka haluaa omalla esimerkillään kannustaa muita liikkumaan (Alapap-

pila ym. 2015, 13). Vertaisryhmät perustuvat ajatukseen siitä, että samankal-

taisen taustan omaavat ihmiset voivat antaa toisilleen tukea ja vaihtaa koke-

muksiaan liikuntaryhmissä. Vertaistoiminta siis perustuu toisilta saatavaan so-

siaaliseen tukeen, jossa asiantuntijuus nojaa omaan kokemukseen ja sitä kautta 

saatuun tietoon esimerkiksi jonkin tietyn sairauden sairastamisesta. Toisaalta 

samalla opitaan myös avun ja tuen vastaanottamista sekä ryhmään sopeutu-

mista. (Hölsömäki 2008, 137.) Vertaisuuden avulla voi saada elämään lisää 

merkityksellisyyttä esimerkiksi silloin, kun terveyden tai toimintakyvyn heik-

keneminen tai menetys murtaa entiset elämänhallinnan keinot. Elämän merki-

tyksellisyyden kokemukset tuovat puolestaan motivaatiota hoitaa omaa kun-

toaan ja ne tukevat siten liikuntaan osallistumista. (Kittilä 2008, 718.) Vertais-

kokemukset voivat siis motivoida ja auttaa suuntautumaan yhdessä uusiin ta-

voitteisiin (Hölsömäki 2008, 137). 

Vertaisuuden merkitykset ovat nousseet keskeisiksi myös ulkomai-

sissa soveltavan liikunnan projekteissa. Esimerkiksi englantilaisen Sport Eng-

landin Inclusive Sport Programme -kehittämisohjelman ensimmäisen toimin-

tavuoden (2014) arviointiraportissa korostetaan vertaisuuden kautta annetta-

vaa esimerkin voimaa. Liikuntaan osallistuvat vammaiset toimivat sekä rooli-

malleina että vertaistukena toisilleen. (Robinson 2014.) 
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Taulukko 4. Koulutukseen ja liikuntaosaamisen edistämiseen liittyviä hyviä käytäntöjä. 

   
Hyvä käytäntö Sisältö Lisätietoja 

Soveltavan liikunnan  
seutufoorumi (Soveltava 
liikunta SoveLi ry) 

Tavoitteena on ajankohtaisen val-
takunnallisen ja kansainvälisen tie-
don tuominen alueellisille ja pai- 
kallisille soveltavan liikunnan toimi-
joille. Tarkoituksena on kehittää 
kumppanuuksia, edistää yhteistyö-
tä, edistää avoimuutta ja kehittää 
verkostotyötä. 

http://www.soveli.fi/?x10399
7=641393 
 

Liikunnan hankkeiden ja 
hyvien käytäntöjen 
rekisteri 
(Liikuntalääketieteellinen 
seura) 

Ajankohtaista tietoa liikunnan 
hankkeista ja hyvistä käytännöistä 
sekä mahdollisuuden kasata yh-
teistyöverkostoja oman kehittämis-
työn tueksi. 

http://www.lts.fi/tutkimus/lts-
hankkeet/liikuntahankkeet  

Happiliikkuja-toiminta 
(Linde Healthcare) 

Materiaalia ja koulutusta hengitys-
sairaille, heidän omaisilleen sekä 
ammattilaisille. 

http://www.linde-
healthcare.fi/fi/news_events/
aura_vitalis/news_three/inde
x.html  

Kunnon Hoitaja -
koulutukset hoitoalan 
ammattilaisille 

Koulutusta hoitoalan ammatti-
laisille iäkkäiden arkiliikunnan 
lisäämiseksi sekä liikunta-
suunnitelmien hyödyntämiseksi 
osana hoito- ja palvelusuuunni-
telmia. 

http://www.ikainstituutti.fi/ko
ulutus/tilauskoulutukset/kunn
on+hoitaja/ 
 

Liikkeelle – liikunta-
vastaavan koulutus-
aineisto jaLiikkeelle  
-koulutukset (Soveltava 
liikunta SoveLi ry) 

Paikallisyhdistysten ja -kerhojen 
liikuntavastaaville ja liikuntavas-
taavaksi aikoville suunnattu koulu-
tusaineisto, joka sisältää hyviä 
käytäntöjä ja esimerkkejä paikallis-
yhdistysten ja -kerhojen liikuntatoi-
minnan edistämiseksi ja ylläpitämi-
seksi. Liikkeelle-koulutuksia 
järjestetään ympäri Suomea. 

www.soveli.fi/julkaisut/ 
sekä  
http://www.soveli.fi/koulutus/ 
 

Liikkuva yhdistys. Vinkkejä 
ja ideoita. (Yksi elämä -
hanke) 

Käytännön vinkkejä ja ideoita 
sisältävä opas yhdistysten ja 
kerhojen liikuntatoiminnan tueksi. 

http://www.yksielama.fi/docu
ments/10180/148284/Liikkuv
a+yhdistys+-
+Vinkkej%C3%A4%20ja+ide
oita/17a7bdd1-e81f-457b-
a798-733451d83b40 

Täydellinen 
liikuntakuukausi -ideakirja 
(Valo, Valtakunnallinen 
liikunta- ja 
urheiluorganisaatio ry) 
 

Mikkelin täydellinen liikunta-
kuukausi -projektin pohjalta koottu 
ideakirja liikuntatapahtumien ja -
projektien järjestäjille. 
 

http://www.sport.fi/system/re
sources/W1siZiIsIjIwMTUvM
DEvMTYvMTRfMjBfMjlfMjUx
X1RfeWRlbGxpbmVuX2xpa
Wt1bnRha3V1a2F1c2lfaWRl
YWtpcmphLnBkZiJdXQ/T%
C3%A4ydellinen%20liikunta
kuukausi%20ideakirja.pdf 

Liikkuva minä -opintopiiri 
(Voimaa vanhuuteen -
ohjelma) 

14 tapaamiskerran kokonaisuus, 
jonka tarkoituksena on kannustaa 
ikäihmisiä liikkumaan. 

http://www.voimaavanhuute
en.fi/sitenews/view/-
/nid/112/ngid/1/  

Kunnon omainen -
tapahtumat (Voimaa 
vanhuuteen -ohjelma) 

Tarkoituksena oli herättää omaisia 
pohtimaan ikääntyneen toiminta-
kyvyn tukemiseen vaikuttavia asi-
oita. Tavoitteena oli myös kannus-
taa omaisia pohtimaan omaa 
kuntoaan. 
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http://www.ikainstituutti.fi/koulutus/tilauskoulutukset/kunnon+hoitaja/
http://www.ikainstituutti.fi/koulutus/tilauskoulutukset/kunnon+hoitaja/
http://www.ikainstituutti.fi/koulutus/tilauskoulutukset/kunnon+hoitaja/
http://www.soveli.fi/julkaisut/
http://www.soveli.fi/koulutus/
http://www.yksielama.fi/documents/10180/148284/Liikkuva+yhdistys+-+Vinkkej%C3%A4%20ja+ideoita/17a7bdd1-e81f-457b-a798-733451d83b40
http://www.yksielama.fi/documents/10180/148284/Liikkuva+yhdistys+-+Vinkkej%C3%A4%20ja+ideoita/17a7bdd1-e81f-457b-a798-733451d83b40
http://www.yksielama.fi/documents/10180/148284/Liikkuva+yhdistys+-+Vinkkej%C3%A4%20ja+ideoita/17a7bdd1-e81f-457b-a798-733451d83b40
http://www.yksielama.fi/documents/10180/148284/Liikkuva+yhdistys+-+Vinkkej%C3%A4%20ja+ideoita/17a7bdd1-e81f-457b-a798-733451d83b40
http://www.yksielama.fi/documents/10180/148284/Liikkuva+yhdistys+-+Vinkkej%C3%A4%20ja+ideoita/17a7bdd1-e81f-457b-a798-733451d83b40
http://www.yksielama.fi/documents/10180/148284/Liikkuva+yhdistys+-+Vinkkej%C3%A4%20ja+ideoita/17a7bdd1-e81f-457b-a798-733451d83b40
http://www.voimaavanhuuteen.fi/sitenews/view/-/nid/112/ngid/1/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/sitenews/view/-/nid/112/ngid/1/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/sitenews/view/-/nid/112/ngid/1/
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Tietopaketit soveltavasti 
liikkuvan läheisille ja 
avustajille (Active 
Cheshire, Count Me In) 

Isossa-Britanniassa käyttöön 
otettu tietopaketti, jossa kerrotaan, 
miten avustajat ja läheiset voivat 
olla mukana liikunnassa ja aktivi-
teeteissä tuen ja kannustavuuden 
lisäämiseksi. Tietopaketin mukana 
voi toimittaa esimerkiksi tarjouksia 
paikallisilta liikuntapaikoilta, jotta 
avustajat ja läheiset pääsevät mu-
kaan edullisemmin yhdessä sovel-
tavasti liikkuvan kanssa. 

http://www.activecheshire.or
g/sectors/activity-and-
health/count-me-in-strategy/ 
 

Muistisairaan ulkoiluystävä 
-koulutus (Voimaa 
vanhuuteen -ohjelma) 

Muistisairauksien ammattilaiset 
kouluttavat liikkumaan muisti-
sairaiden kanssa. 

http://www.voimaavanhuute
en.fi/binary/file/-
/id/59/fid/813/  

Ulkoiluystävä-koulutus 
vapaaehtoisille 
(Ikäinstituutti) 

Ikäinstituutti kouluttaa vapaaehtoi-
sia, jotka taas voivat kouluttaa 
paikallisesti ulkoiluystäviä. 

Koulutukset: 
http://www.ikainstituutti.fi/bin
ary/file/-/id/6/fid/183/  
Lisätietoa ulkoiluystävistä: 
http://www.voimaavanhuute
en.fi/binary/file/-/id/3/fid/850 

VertaisVeturi-koulutus 
vapaaehtoisille 
(Ikäinstituutti) 

Vertaisohjaajien koulutus 
ikääntyvien liikuntaryhmiin. 

http://www.ikainstituutti.fi/bin
ary/file/-/id/6/fid/179/  

 
 

6.5 Verkostot ja yhteistyö liikunnan järjestämisessä 

 

Liikuntaan osallistumista heikentävien yksilötason tekijöiden lisäksi on tar-

peellista pohtia myös liikuntaa järjestävien tahojen välisen yhteistyön esteitä 

ja pyrkiä niiden vähentämiseen. Tällaisia esteitä selvitettiin muun muassa  

Soveltava liikunta SoveLi ry:n vuonna 2011 tekemässä selvityksessä. Keskei-

simmiksi yhdessä tekemistä haittaaviksi ja yhteistyötä estäviksi tekijöiksi 

todettiin tiedon ja sen soveltamisen puutteet, koulutuksen vähäisyys ja 

soveltavaa liikuntaa tarvitsevien henkilöiden tunnistamisen vaikeus. (Sovel-

tava liikunta SoveLi ry, 2011.) 

Toimivat liikuntapalvelut vaativat hallintorajat ylittävää yhteistyötä 

(Hölsömäki 2008, 15). Varsinkin liikunnan vastuu- ja rahoittajatahojen tulisi 

tehdä keskenään tiivistä yhteistyötä, kehittää työnjakoaan ja kohdentaa yh-

dessä sovitusti resursseja soveltavan liikunnan toteuttamiseksi ja kehittä-

miseksi (Taulu & Sammaljärvi 2015, 16). Olisi tärkeää, että liikuntatoimintaa 

kehitettäisiin yhdessä eri toimijoiden kesken ja sen tulisi sisältyä keskeisten 

toimijoiden hyvinvointipoliittisiin strategioihin, toimintasuunnitelmiin ja ta-

lousarvioihin (Taulu & Sammaljärvi 2015, 16). Esimerkiksi kunnat laativat 

yhä useammin terveysliikuntastrategioita ja liikuntaohjelmia, joissa sovelta-

http://www.activecheshire.org/sectors/activity-and-health/count-me-in-strategy/
http://www.activecheshire.org/sectors/activity-and-health/count-me-in-strategy/
http://www.activecheshire.org/sectors/activity-and-health/count-me-in-strategy/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/59/fid/813/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/59/fid/813/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/59/fid/813/
http://www.ikainstituutti.fi/binary/file/-/id/6/fid/183/
http://www.ikainstituutti.fi/binary/file/-/id/6/fid/183/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/3/fid/850
http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/3/fid/850
http://www.ikainstituutti.fi/binary/file/-/id/6/fid/179/
http://www.ikainstituutti.fi/binary/file/-/id/6/fid/179/
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van liikunnan sisällöt tulisi tuoda keskeisellä tavalla esiin. Tällaisten strategi-

oiden ja ohjelmien laatimisprosessi onkin oiva mahdollisuus nostaa soveltavaa 

liikuntaa ja sen toimijoita esille. Kehittämisohjelmia laadittaessa kerätään 

yleensä yhteen kaikki paikalliset toimijat, mikä tarjoaa uusia mahdollisuuksia 

pohtia yhdessä myös soveltavan liikunnan palvelujen integrointimahdolli-

suuksia. (Hölsömäki 2008, 26.) 

Liikunta- ja urheiluseurakyselyn (Kärkkäinen 2010, 102) tulosten 

mukaan myös urheiluseurat toivovat ja odottavat yhä enemmän eri toimijoiden 

välistä yhteistyötä. Keskeisiä yhteistyötahoja soveltavan liikunnan saralla ovat 

kuntien liikuntatoimet, liikunta- ja urheiluseurat, lajiliitot sekä kansanterveys- 

ja vammaisjärjestöt. Liikuntatoimijoiden yhteistyö olisi tärkeää huomioida 

myös liikuntapaikkarakentamisessa, jolloin eri käyttäjäryhmät tulisivat kuul-

luiksi. (Kärkkäinen 2010, 102.) 

Etenkin kuntien sekä kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen välinen 

yhteistyö on yhä voimavara, jota ei ole kyetty täysin hyödyntämään. Yhteis-

työtä tarvittaisiin nykyistä enemmän, jotta myös tulevaisuudessa voitaisiin taa-

ta kaikille hyvät mahdollisuudet liikuntaan ja aktiiviseen elämäntapaan. Jär-

jestöjen toimijat voisivat tarjota kunnallisten palvelujen lisäksi matalan kyn-

nyksen vertaistukea ja runsaasti tietoa eri sairauksien ja vammojen vaikutuk-

sista liikuntaan ja sen soveltamiseen. Samalla järjestöjen paikallisyhdistykset 

voivat tavoittaa ihmisiä, joita tavanomaiset liikuntapalvelut eivät välttämättä 

tavoita. Kunnan liikuntatoimella voisi olla myös mahdollisuus ostaa liikunta-

palveluja kansanterveys- ja vammaisyhdistyksiltä. Kunnan oman hallinnon si-

sällä liikuntatoimen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat terveystoimi sekä 

sosiaali- ja koulutoimi. Lisäksi terveydenhuollon ja sosiaalialan oppilaitokset 

voivat tehdä arvokasta yhteistyötä kuntien ja järjestöjen kanssa, mikäli lähi-

alueilta tällaisia resursseja löytyy. (Hölsömäki 2008; Hölsömäki ym. 2010.) 

Vaikka vastuu yhteistyön tiivistämisestä on yleensä ensisijaisesti lii-

kuntapalveluja koordinoivalla kunnalla, yhtä hyvin yhteistyön käynnistäjänä 

voi toimia kolmas sektori tai hanke. Esimerkkejä tällaisesta toiminnasta ovat 

Soveltava liikunta SoveLi ry:n Virveli-hanke sekä Liikuntatieteellisen Seuran 

Eriku-hanke, joissa on pyritty tiivistämään liikunnan paikallisia verkostoja 

kolmannen sektorin toimijan aloitteesta. (Hölsömäki 2008, 14.) Kokemukset 

ovat kuitenkin osoittaneet, että toimivaa soveltavan liikunnan yhteistyökult-

tuuria on hankala luoda ilman kunnan ja erityisesti sen liikuntatoimen kiinnos-

tusta ja aktiivisuutta soveltavan liikunnan asioihin. Varsinkin kunnan erityis-

liikunnanohjaajien rooli on tärkeä, sillä he koordinoivat toimintaa, tekevät 
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aloitteita ja toimivat usein yhteyshenkilöinä eri toimijoiden kesken. (Hölsö-

mäki 2008, 23.) 

Toisaalta monissa kunnissa on jo vuosien ajan tehty yhteistyötä eri-

tyisliikunnan sektorilla esimerkiksi kaupungin, kansanterveys- ja vammaisjär-

jestöjen paikallisyhdistysten sekä ympäristökuntien välillä. Yhteistyön muo-

doissa on kuitenkin paljon vaihtelua, ja alueelliset erot ovat olleet suuria. Yh-

teistyö on usein keskittynyt esimerkiksi erilaisiin tapahtumiin systemaattinen 

yhteisen kehittämistyön jäädessä melko vähäiseksi. (Hölsömäki ym. 2010, 8.) 

Poikkeuksiakin on, sillä esimerkiksi Turussa järjestöjen erityisliikunta on on-

nistuttu tuomaan osaksi kunnan palveluketjua siten, että ihmiset siirtyvät 

sairaalasta kuntoutuksen kautta liikuntatoimen asiakkaiksi tai suoraan yhdis-

tysten jäseniksi. Turussa paikallinen Reumayhdistys järjestää jo enemmän lii-

kuntaa kuin kunnan erityisliikunnan sektori. (Hölsömäki 2008, 109.)  

Myös erilaiset verkostot ovat keskeisessä asemassa eri toimijoiden 

yhteen saattamisessa, tiedon levittämisessä ja yhteistyön kehittämisessä. Ver-

kostojen avulla voidaan saavuttaa esimerkiksi laajempaa näkyvyyttä, enem-

män tuloksia sekä välttyä päällekkäisen työn tekemiseltä. Kuvaan 3 on koottu 

soveltavaan liikuntaan liittyviä suomalaisia verkostoja. 
 

Liiku Mieli Hyväksi -hankkeen verkosto (Suomen Mielenterveysseura ry)
Lisätietoa: http://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehittamistoiminta/liikunta- ja
-kulttuuri/mielen-hyvinvointia-liikkumisesta

Liikkujan polku -verkosto (Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja   
urheiluorganisaatio ry) 
Lisätietoa: http://www.sport.fi/verkostot/liikkujan-polku-verkosto

Esteettömyyskeskus ESKE:n toimijaverkosto (Invalidiliitto ry)
Lisätietoa: http://www.esteeton.fi/portal/fi/toimijaverkosto/

Liikkuvien koulujen verkosto
Lisätietoa: http://www.liikkuvakoulu.fi/liikkuva-koulu/verkosto

Perheliikuntaverkosto
Lisätietoa: http://www.perheliikunta.fi/verkosto-jaseneksi

YLVÄS-verkosto (Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry)
Lisätietoa: http://www.vammaisurheilu.fi/yhteistyokumppanit/ylvas-verkosto

Kuva 3 . Soveltavaan liikuntaan liittyviä suomalaisia verkostoja. 
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Yhä enemmän hankkeita ja toimintaa järjestetään myös eurooppalaisen yhteis-

työn tasolla. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii Sports Empowers Disabled 

Youth eli SEDY-hanke, jota koordinoi Alankomaissa sijaitseva ammattikor-

keakoulu (Amsterdam University of Applied Sciences, School of Sports & 

Nutrition). Vuosina 2015–2017 toteutettava hanke toimii Euroopan Unionin 

ErasmusPlus-rahoituksella ja sen tarkoituksena on levittää hyviä käytäntöjä 

ympäri Eurooppaa. Hankkeessa on mukana yhdeksän yhteistyötahoa seitse-

mästä eri maasta (Suomi, Hollanti, Iso-Britannia, Italia, Ranska, Liettua, Por-

tugali). Suomen osalta maakohtaisena pilottina toimii Suomen Vammaisur-

heilu ja -liikunta VAU ry:n Valtti-ohjelma, jota on esitelty tämän selvityksen 

taulukossa 3. (Saari 2015a, 42.) Toinen esimerkki eurooppalaisesta soveltavan 

liikunnan kehittämisestä on Moving Age -hankekokonaisuus, jossa kehitetään 

ikäihmisten liikuntaa urheiluseuroissa. Suomesta hankekokonaisuuteen kuu-

luu esimerkiksi Suomen Voimisteluliiton Ikiliike-hanke.  

 

 

6.6 Liikkumista edistävät työkalut ja materiaalit 
 

Erilaisia liikkumista edistäviä työkaluja ja materiaaleja on tarjolla niin kirjoi-

na, oppaina, käytäntöinä kuin internetin tietopankkeinakin. Myös sosiaali- ja 

terveyspalveluissa yleistyneet liikkumisreseptit ovat esimerkki yhdestä liik-

kumista edistävästä työkalusta. Liikkumisreseptillä tarkoitetaan yksilöllisten 

liikuntaohjeiden suunnitelmaa, jonka tarkoituksena on edistää terveydellisiin 

riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden liikuntaa lääkäreiden antaman liikun-

taneuvonnan avulla. Reseptiä voidaan käyttää yhtä lailla ohjaamaan potilas 

myös fysioterapeutin, terveydenhoitajan tai liikunnanohjaajan vastaanotolle, 

jolloin liikuntaneuvontaan saadaan jatkuvuutta. (Rintala ym. 2012, 48.) 

Liikkumisresepti on hyvä käytäntö soveltavan liikunnan edistämiseen, mikäli 

henkilön on vaikea arvioida liikunnallisia mahdollisuuksiaan suhteessa omaan 

toimintakykyynsä. Resepti voikin toimia myös lähetteenä terveydenhuollon ja 

liikuntapalvelujen välillä. 

Liikkumisreseptin lisäksi myös potilastietojärjestelmiä (mm. Effica, 

Pegasos, Lifecare) voidaan hyödyntää liikuntaneuvonnan ja soveltavan liikun-

nan pariin ohjaamisen apuna. Esimerkiksi ajanvaraus- ja lähetekäytännöt on 

mahdollista hoitaa potilastietojärjestelmien kautta. Järjestelmiin voidaan kir-

jata käynnit liikuntaneuvonnassa, asiakkaan liikuntasuunnitelma, sovitut ja 
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saavutetut tavoitteet, mittaustulokset sekä muita mahdollisia seurantatietoja. 

(Kivimäki & Tuunanen 2014, 22.) 

Liikkumista edistämään on Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelmassa kehi-

tetty myös Liikkujan Apteekki -malli, jonka tavoitteena on tuoda apteekit mu-

kaan terveysliikunnan edistämistyöhön. Ajatuksena on, että apteekit tarjoavat 

lääkkeiden lisäksi myös tietoa liikunnasta ja sen sairauskohtaisista terveysvai-

kutuksista, maksuttomia liikuntaoppaita sekä tietoa paikallisista liikunta- ja 

elintaparyhmistä. Apteekit voivat toimia myös erilaisten liikunnallisten tapah-

tumien yhteistyökumppaneina. (Kunnossa kaiken ikää, Liikkujan Apteekki.) 

Taulukkoon 5 on koottu konkreettisia liikkumista edistäviä työkaluja, materi-

aaleja ja käytäntöjä etenkin erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden avuksi. 

 

Taulukko 5. Liikkumista edistäviä työkaluja ja materiaaleja. 

 
Hyvä käytäntö Sisältö Lisätietoja 

Liikkumisresepti  
(UKK-Instituutti) 

Liikkumisresepti on terveydenhuol-
lon ammattilaisten liikuntaneuvon-
nan työkalu. UKK-Instituutin sivuil-
ta löytyy myös varsinainen Liikku-
misresepti-lomake. 

http://www.ukkinstituutti.fi/fileb
ank/859-
liikkumisreseptin_ohjekirja.pdf 
 

Potilastietojärjestelmät Potilastietojärjestelmiä (mm. ffica, 
Pegasos, Lifecare) voidaan hyö-
dyntää liikuntaneuvonnan ja sovel-
tavan liikunnan pariin ohjaamisen 
apuna. 

 

Liikuntahankkeet-rekisteri Ajankohtaista tietoa liikunnan 
hankkeista ja hyvistä käytännöistä 
sekä mahdollisuuksista kasata 
yhteistyöverkostoja oman kehittä-
mistyön tueksi. 

www.liikuntahankkeet.fi  

Liikkujan Apteekki -malli 
(Kunnossa kaiken ikää 
(KKI) -ohjelma) 

Liikkujan Apteekki -konsepti on 
KKI-ohjelman, Hengitysliiton, 
Suomen Apteekkariliiton sekä 
Liikunnan aluejärjestöjen yhteis-
työssä toteuttama toimintamalli. 
Konseptin päämääränä on sisäl-
lyttää terveysliikunta osaksi 
apteekkien kansanterveysohjelmia 
sekä tuoda terveysliikuntaa 
apteekkien arkeen ja osaksi 
asiakasneuvontatilanteita. 

http://www.kkiohjelma.fi/tapaht
umat_ja_kampanjat/liikkujan_a
pteekki 
 

Liikuntaa lääkkeeksi  
-työkalu 

Työkalu on suunniteltu helpotta-
maan liikunnan puheeksi ottamista 
asiakastilanteissa. Työkalu 
sisältää tietoa diagnoosikohtaisista 
liikuntaohjeista ja -suosituksista. 

http://www.potilaanlaakarilehti.
fi/palvelut/liikuntalaake/ 
 

MOQ-T -motoriikan 
havainnointityökalu 

Motoriikan havainnointilomake 
(MOQ-T) on tarkoitettu työkaluksi 
lasten motorisen oppimisen 
vaikeuksien tunnistamiseen. 

https://ekapeli.lukimat.fi/?site=
q;q=moqt 

http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/859-liikkumisreseptin_ohjekirja.pdf
http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/859-liikkumisreseptin_ohjekirja.pdf
http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/859-liikkumisreseptin_ohjekirja.pdf
http://www.liikuntahankkeet.fi/
http://www.kkiohjelma.fi/tapahtumat_ja_kampanjat/liikkujan_apteekki
http://www.kkiohjelma.fi/tapahtumat_ja_kampanjat/liikkujan_apteekki
http://www.kkiohjelma.fi/tapahtumat_ja_kampanjat/liikkujan_apteekki
http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/
http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/
https://ekapeli.lukimat.fi/?site=q;q=moqt
https://ekapeli.lukimat.fi/?site=q;q=moqt
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Kunnossa Kaiken Ikää  
- YouTube-kanava 

Rauhallisia jumppatuokiovideoita 
esimerkiksi varttuneelle väelle 
Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman 
YouTube-kanavalta. 

https://www.youtube.com/chan
nel/UC6amooiVBeClOMuH7df
L5qA 
 

Kuntokuu-sivusto 
(Suomen Vammaisurheilu 
ja -liikunta VAU ry) 

Sivusto sisältää mm. helppoja 
liikuntavinkkejä. 

http://www.kuntokuu.fi/ 

IKILapsi-jumppa Yhteisiä liikuntamalleja lapsille ja 
isovanhemmille. Jumppia voi hyö-
dyntää niin ikääntyvien liikunta-
tarjonnassa, perheliikunnassa kuin 
lasten liikuntatarjonnassakin. 

www.voimisteluwiki.fi/attachm
ent.php?file=1207 
 

Jumppakorit (Suomen 
Vammaisurheilu ja  
-liikunta VAU ry) 

Ohjeita erilaisiin jumppiin. http://www.vammaisurheilu.fi/p
alvelut/materiaalit/jumppakortit  

Koululiikuntaliiton 
liikuntakerhomateriaalit 

Oppaat tarjoavat virikkeitä 
elämysliikuntaan, luontoliikuntaan, 
liikunnallisiin perustaitoihin, 
leikkeihin ja palloiluun. 

http://www.kll.fi/materiaalit/liiku
ntakerhomateriaalit  

Kunnon eväät -korttisarja 
(Voimaa vanhuuteen  
-ohjelma) 

Korttipakettiin kuuluu 52 erillistä 
voimaa ja tasapainoa kehittävää, 
piirroksin kuvitettua liikekorttia. 
Kortit soveltuvat liikuntaneuvonnan 
välineiksi. Niitä voi hyödyntää esi-
merkiksi ikäihmisten kerhotoimin-
nassa tai viikon jumppaliikkeenä 
ateriapalvelun yhteydessä. 

http://www.ikainstituutti.fi/tuott
eet/terveysliikunnan+aineistot/  

Lasten ja nuorten 
liikuntavinkit (Suomen 
Vammaisurheilu ja  
-liikunta VAU ry) 

Esitellään erilaisia sovellettuja 
pelejä ja leikkejä, jotka sopivat 
hyvin esimerkiksi lasten ja nuorten 
Sporttiskerhojen ohjelmistoon. 

http://www.vammaisurheilu.fi/p
alvelut/materiaalit/lasten-ja-
nuorten-liikuntavinkit  

Liikkuva minä -opintopiirin 
materiaali (Voimaa 
vanhuuteen -ohjelma) 

Ikäihmisten liikkumiseen 
kannustavan opintopiirin vetäjän 
materiaalit. 

http://www.voimaavanhuuteen.
fi/sitenews/view/-
/nid/112/ngid/1/  

Paralympialaiset tutuksi  
-kasvatusmateriaali 
(Paralympiakomitea) 

Kouluille ja liikuntakerhoille 
suunnattua materiaalia, jossa 
opastetaan vammaisurheilun 
maailmaan.  

http://www.sport.fi/paralympiak
omitea/para-school-
day/paralympialaiset-tutuksi-
kasvatusmateriaali  

Perheliikunnan vinkkikortit 
(Mielenterveysseura) 

Korttisarja on tarkoitettu kaikille 
perheiden yhdessäolosta ja  
yhdessä liikkumisesta 
kiinnostuneille. Sisältää tietoa ja 
vinkkejä perheiden yhdessä 
liikkumiseen. 

http://www.mielenterveysseura
.fi/fi/materiaalit 
 

Pienten askelten ideaopas 
(Valo, Valtakunnallinen 
liikunta- ja 
urheiluorganisaatio ry)  

Raportissa on esitelty 41 pienten 
askelten ideaa erityisesti 
varhaiskasvatuksen käyttöön. 

 

Skillikortit (Valo ry, Etelä-
Suomen liikunta ja urheilu 
ry sekä Innostun 
liikkumaan -hanke) 

Harjoitteita, jotka auttavat 
kehittämään monipuolisesti 
perusliikkumistaitoja. 

http://www.skillilataamo.fi/ 

Sovella ja ideoi -pelivinkit 
(Suomen Vammaisurheilu 
ja -liikunta VAU ry) 

Liikunnan kokeilutapahtumissa 
(mm. Liikuntamaa ja Sporttitorit) 
toteutettavia pelejä. 

http://www.vammaisurheilu.fi/p
alvelut/materiaalit/sovella-ja-
ideoi-pelivinkit  

Sovelletun liikunnan 
oppaat (Suomen 
Vammaisurheilu ja  
-liikunta VAU ry) 

Erilaisia sovelletun liikunnan 
oppaita. 

http://www.vammaisurheilu.fi/p
alvelut/materiaalit/sovelletun-
liikunnan-oppaat  

https://www.youtube.com/channel/UC6amooiVBeClOMuH7dfL5qA
https://www.youtube.com/channel/UC6amooiVBeClOMuH7dfL5qA
https://www.youtube.com/channel/UC6amooiVBeClOMuH7dfL5qA
http://www.kuntokuu.fi/
http://www.voimisteluwiki.fi/attachment.php?file=1207
http://www.voimisteluwiki.fi/attachment.php?file=1207
http://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/materiaalit/jumppakortit
http://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/materiaalit/jumppakortit
http://www.kll.fi/materiaalit/liikuntakerhomateriaalit
http://www.kll.fi/materiaalit/liikuntakerhomateriaalit
http://www.ikainstituutti.fi/tuotteet/terveysliikunnan+aineistot/
http://www.ikainstituutti.fi/tuotteet/terveysliikunnan+aineistot/
http://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/materiaalit/lasten-ja-nuorten-liikuntavinkit
http://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/materiaalit/lasten-ja-nuorten-liikuntavinkit
http://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/materiaalit/lasten-ja-nuorten-liikuntavinkit
http://www.voimaavanhuuteen.fi/sitenews/view/-/nid/112/ngid/1/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/sitenews/view/-/nid/112/ngid/1/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/sitenews/view/-/nid/112/ngid/1/
http://www.sport.fi/paralympiakomitea/para-school-day/paralympialaiset-tutuksi-kasvatusmateriaali
http://www.sport.fi/paralympiakomitea/para-school-day/paralympialaiset-tutuksi-kasvatusmateriaali
http://www.sport.fi/paralympiakomitea/para-school-day/paralympialaiset-tutuksi-kasvatusmateriaali
http://www.sport.fi/paralympiakomitea/para-school-day/paralympialaiset-tutuksi-kasvatusmateriaali
http://www.mielenterveysseura.fi/fi/materiaalit
http://www.mielenterveysseura.fi/fi/materiaalit
http://www.skillilataamo.fi/
http://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/materiaalit/sovella-ja-ideoi-pelivinkit
http://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/materiaalit/sovella-ja-ideoi-pelivinkit
http://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/materiaalit/sovella-ja-ideoi-pelivinkit
http://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/materiaalit/sovelletun-liikunnan-oppaat
http://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/materiaalit/sovelletun-liikunnan-oppaat
http://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/materiaalit/sovelletun-liikunnan-oppaat
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Soveltava viikoittainen 
liikuntapiirakka  
(UKK Instituutti) 

Suosituksia soveltavan liikunnan 
määristä ja viikoittaisista 
liikuntamuodoista. 

http://www.ukkinstituutti.fi/fileb
ank/599-
SLP_alentunut_toimintakyky.p
df 

Soveltavan liikunnan 
aineistoluettelo (Soveltava 
liikunta SoveLi ry) 

Aineistoja liikunnasta, terveydestä 
ja liikunnan soveltamisesta sekä 
yleisesti että sairaus- ja vamma-
ryhmittäin. 

http://soveli-fi-
bin.directo.fi/@Bin/06f6375a29
344628af6c9a78d02d2ee1/14
41870958/application/pdf/8883
58/soveltavan_liikunnan_ainei
stoluettelo_LOW.pdf 

Vammaisurheilu tutuksi  
-korttisarja 

Laaja tietopaketti eri 
vammaisurheilun lajeista. 

http://www.vammaisurheilu.fi/p
alvelut/materiaalit/vammaisurh
eilu-tutuksi-korttisarja  

 

  

http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/599-SLP_alentunut_toimintakyky.pdf
http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/599-SLP_alentunut_toimintakyky.pdf
http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/599-SLP_alentunut_toimintakyky.pdf
http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/599-SLP_alentunut_toimintakyky.pdf
http://soveli-fi-bin.directo.fi/@Bin/06f6375a29344628af6c9a78d02d2ee1/1441870958/application/pdf/888358/soveltavan_liikunnan_aineistoluettelo_LOW.pdf
http://soveli-fi-bin.directo.fi/@Bin/06f6375a29344628af6c9a78d02d2ee1/1441870958/application/pdf/888358/soveltavan_liikunnan_aineistoluettelo_LOW.pdf
http://soveli-fi-bin.directo.fi/@Bin/06f6375a29344628af6c9a78d02d2ee1/1441870958/application/pdf/888358/soveltavan_liikunnan_aineistoluettelo_LOW.pdf
http://soveli-fi-bin.directo.fi/@Bin/06f6375a29344628af6c9a78d02d2ee1/1441870958/application/pdf/888358/soveltavan_liikunnan_aineistoluettelo_LOW.pdf
http://soveli-fi-bin.directo.fi/@Bin/06f6375a29344628af6c9a78d02d2ee1/1441870958/application/pdf/888358/soveltavan_liikunnan_aineistoluettelo_LOW.pdf
http://soveli-fi-bin.directo.fi/@Bin/06f6375a29344628af6c9a78d02d2ee1/1441870958/application/pdf/888358/soveltavan_liikunnan_aineistoluettelo_LOW.pdf
http://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/materiaalit/vammaisurheilu-tutuksi-korttisarja
http://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/materiaalit/vammaisurheilu-tutuksi-korttisarja
http://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/materiaalit/vammaisurheilu-tutuksi-korttisarja
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7 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tässä Liikunta ja osallisuus -hankkeen toteuttamassa selvityksessä on kuvattu 

soveltavan liikunnan nykytilannetta Suomessa ja kansainvälisesti, osallisuu-

den ulottuvuuksia sekä liikuntaan osallistumisen esteitä ja hyviä käytäntöjä. 

Tähän lukuun on koottu pohdintaa selvityksessä keskeisimmiksi nousseista 

havainnoista ja näkökulmista.  

Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, 

joiden on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen vuoksi 

vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii 

soveltamista ja erityisosaamista (Komiteanmietintö 1996:15). Tämän selvityk-

sen taustalla on kysymys soveltavasti liikkuvien oikeudesta kokea osallisuutta 

ja liikkumisen iloa vammasta tai sairaudesta huolimatta sekä siitä, että 

erityisryhmien tarpeisiin löydettäisi ratkaisumalleja, joiden avulla voitaisiin 

edistää yhdenvertaisia liikuntamahdollisuuksia ja lisätä nykyistä soveltavan 

liikunnan tarjontaa. Kuvaan 4 on koottu erityisryhmien liikunnan tavoitteita ja 

mahdollistajia.  

  

 

Aktiivinen 
elämä: 

kannattava 
sijoitus yksilölle 
& yhteiskunnalle

Ilo & 
osallisuus: 

kaikkien 
oikeus olla 

mukana

Liikuntaa 
kaikille läpi 

elämän

Liikunta-

osaaminen 

 

Apuvälineet 

 

Esteettömyys ja 

saavutettavuus 

 

Mahdollisuuksista 

tiedottaminen 

 

Asenteet 

 

Kuva 4. Erityisryhmien liikunnan tavoitteita ja mahdollistajia. 



 
63 

 

Liikunnallisesti passiivisen elämäntavan on todettu lisäävän riskiä primäärei-

hin ja sekundaarisiin terveysongelmiin sekä riippuvaisuuteen toisten avusta 

etenkin vammaisilla ja pitkäaikaissairailla henkilöillä (Rintala ym. 2012, 38). 

Silti erityistä tukea liikkumiseensa tarvitsevat henkilöt harrastavat liikuntaa 

muuta väestöä vähemmän, vaikka liikunta olisi heille usein terveydellisesti 

vielä tärkeämpää (Pyykkönen 2015, 12). Suomessa soveltavan liikunnan koh-

deryhmään on arvioitu kuuluvan noin 20–25 % väestöstä, mikä tarkoittaa noin 

miljoonaa suomalaista (Rikala 2013, 4). 

Soveltavaa liikuntaa järjestävät Suomessa kunnat (liikuntatoimi,  

sosiaali- ja terveystoimi, koulutoimi), kansanterveys- ja vammaisjärjestöt sekä 

liikunta- ja urheiluseurat. Monipuolisten liikuntapalvelujen ja tukitoimien 

avulla voidaan edistää erityisryhmiin kuuluvien osallistumista liikunnalliseen 

toimintaan. Yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien mahdollistamiseksi tar-

vitaan saavutettavuuden lisäämistä, asenteisiin vaikuttamista, tiedon jakamista 

ja toiminnan kehittämistä (Taulu & Sammaljärvi 2015, 14). Liikuntaan osal-

listumisen ja sitä kautta osallisuuden edistäminen vaatii tiivistä yhteistyötä eri 

toimijoiden kesken sekä monipuolista liikunnan tarjontaa, joka on sovelletta-

vissa kunkin henkilön toimintakyvyn mukaisesti. 

Terveydellisten näkökulmien ohessa liikuntaan liittyy keskeisesti 

myös sosiaalisen kanssakäymisen merkitys. Vaikka liikunnallisen elämänta-

van lisäämisestä puhutaan paljon, sen vaikutukset sosiaalisiin suhteisiin ja so-

siaaliseen pääomaan, yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen toisinaan unohtuvat. 

(Rintala ym. 2012, 25.) Osallisuuden käsite on yhä hajanainen ja monimuotoi-

nen, mutta yleisimmin sillä tarkoitetaan kuulumista johonkin yhteisöön. Sen 

ajatellaan ehkäisevän muun muassa eriytymistä ja syrjäytymistä (Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos 2015a). On kuitenkin vaikeaa määritellä, missä vai-

heessa osallisuuden kokemus syntyy. Toisaalta osallisuuden lisäämisen ei tu-

lisi olla pelkästään ylhäältä käsin johdettua, vaan tarvitaan myös ihmisten 

omaa tahtoa ja motivaatiota aktiiviseen osallistumiseen. Osallisuutta ei voida 

pakottaa, mutta on mahdollista edistää osallisuuden kokemuksen syntymistä. 

Toimintarajoitteiset henkilöt osallistuvat usein yhteiskunnalliseen 

toimintaan muuta väestöä vähemmän. Etenkin fyysisten toimintarajoitteiden 

on todettu olevan yhteydessä sekä heikentyneisiin sosiaalisiin suhteisiin että 

vähentyneeseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen esimerkiksi koulutukseen, 

työllisyyteen ja vapaa-ajan aktiviteetteihin liittyen. (Kissow & Singhammer 

2012, 65.) Osallistumisen mahdollisuuksiin liittyy keskeisesti myös esteettö-

myys, jolla ei tarkoiteta pelkästään rakennetun ympäristön esteettömyyttä 
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vaan myös sosiaalista esteettömyyttä. Tämä merkitsee esimerkiksi liikuntapal-

velujen saatavuutta, välineiden käytettävyyttä, tiedon ymmärrettävyyttä ja 

mahdollisuutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Liikuntatiloissa 

tämä tarkoittaa muun muassa opasteiden kohokuvioita näkövammaisille hen-

kilöille, telesilmukoita huonokuuloisille henkilöille tai liikunnanohjauksessa 

käytettäviä helppotajuisia kuvasymboleja kehitysvammaisille henkilöille. 

(Kaurala & Väärälä 2010, 69.)  

Vaikka soveltavan liikunnan erityistarpeen aiheuttavat pitkäaikainen 

sairaus tai vamma, tulisi liikuntaharrastuksen olla myös mielekästä sekä omia 

tarpeita ja toiveita palvelevaa. Liikkumismotivaatiota voivat lisätä esimerkiksi 

erilaiset liikuntaan liittyvät elämykset sekä vaikuttamisen, yhteisöllisyyden ja 

osallisuuden kokemukset liikuntaryhmissä. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden 

kokemukset sitouttavat ihmisiä liikuntaan ja sitä järjestävään yhteisöön ja eh-

käisevät esimerkiksi syrjäytymistä. Innostavat roolimallit, kuten julkisuuteen 

nousseet vammaisurheilijat, voivat rohkaista uusia ihmisiä soveltavan liikun-

nan pariin. 

Toisaalta erityisryhmien segregoidut liikuntaryhmät ja osallisuuden 

käsite voidaan nähdä jopa toisensa poissulkevina, sillä erityisryhmissä harras-

tavat liikkuvat vain oman viiteryhmänsä parissa eivätkä näin ollen integroidu 

osaksi yleistä liikuntaryhmää. Onkin aiheellista pohtia, tulisiko osallisuutta li-

sätä integraation kautta erillisten erityisliikuntaryhmien järjestämisen sijaan. 

Kaikille avoin, inklusiivinen liikunta vähentää vammaisuuden stigmaa ja voi 

vähentää negatiivisia asenteita. Toisaalta erilliset erityisliikunnan ryhmät voi-

vat tuntua liikkujasta turvallisemmilta ja tarjota samalla mahdollisuuden ver-

taistukeen, kun liikkuminen tapahtuu muiden saman vamman tai sairauden 

kanssa elävien seurassa. Onkin pyrittävä löytämään keinoja liikunnan sovelta-

mista tarvitsevien osallisuuden lisäämiseksi paitsi heidän oman viiteryhmänsä 

sisällä, myös yleisen, kaikille avoimen liikunnan piirissä. Jotta liikunta olisi 

kaikille avointa, tulisi liikunnan toimijoiden oppia tunnistamaan liikunnasta 

syrjäyttäviä tekijöitä ja avata ovensa rohkeasti kaikenlaiselle erilaisuudelle. 

Mukaan pääseminen ja osallisuuden kokeminen eivät rakennu pelkästään lii-

kuntapaikkoja ja -välineitä kehittämällä. Osallistumisen moninaisia esteitä on 

pyrittävä ymmärtämään laajasti, jotta esteisiin voidaan vähentää. 

Liikunta ja osallisuus -hankkeen kehittämistyö on aloitettu vuonna 

2015 Mikkelin ja Seinäjoen seutukunnissa. Näissä seutukunnissa on syksyllä 

2015 toteutettu soveltavaan liikuntaan osallistumista, sitä estäviä tekijöitä ja 

liikunnallisia toiveita koskeva kysely, joka suunnattiin Neuroliitto ry:n (ent. 
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MS-liitto ry) sekä Allergia- ja astmaliitto ry:n paikallisyhdistysten jäsenille. 

Ennen tämän selvityksen julkaisemista on Mikkelissä pidetty myös jäsenraati, 

jossa on täydennetty ja syvennetty kyselyn kautta saatua tietoa. Mikkelissä ja 

Seinäjoella toteutettujen kyselyiden ja jäsenraadin pohjalta tässä selvityksessä 

esitetyistä hyvistä käytännöistä keskeisimpinä kehittämiskohteina korostuvat 

soveltavan liikunnan tarjonnasta ja mahdollisuuksista tiedottaminen, esteettö-

myyden edistäminen, kuntoutujien ohjaus soveltavan liikunnan pariin sekä eri-

laiset matalan kynnyksen lajikokeilut. Etenkin näihin haasteisiin liittyviä hy-

viä käytäntöjä pyritään jatkossa juurruttamaan Liikunta ja osallisuus -hank-

keen puitteissa. 

Hyviä käytäntöjä erityisryhmien liikunnan ja osallisuuden lisää-

miseksi on runsaasti. Kehittämistyötä ja asenteisiin vaikuttamista tarvitaan 

kuitenkin edelleen, jotta soveltavasti liikkuvien oikeus kokea liikkumisen iloa 

ja osallisuutta toteutuisi aidosti vammasta tai sairaudesta huolimatta. Toivot-

tavasti tämä selvitys antaa lukijoilleen tietoa sekä inspiraatiota liikkumiseen ja 

yhdessä tekemiseen. 
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Liitteet  
 
Liite 1. Tietoa Liikunta ja osallisuus hankkeesta ja sen tavoitteista 

 

Kuntoutussäätiö toteuttaa Liikunta ja osallisuus -hankkeen vuosina 2015–

2017. Hankkeen rahoituksesta vastaa Raha-automaattiyhdistys (RAY). Hank-

keen eteneminen on esitelty kuvassa 1. Hankkeen päätavoitteena on pitkäai-

kaissairaiden ja liikuntavammaisten osallisuuden edistäminen ja sosiaalisen 

toimintakyvyn vahvistaminen erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjen jä-

senilleen tarjoamissa liikuntatoiminnoissa. Tämä päätavoite jakautuu seuraa-

viin, kolmeen osatavoitteeseen. 

 

1. Tavoitteena on kartoittaa eri järjestöjen jäsenilleen tarjoamia liikunta-

mahdollisuuksia ja sitä, miten osallisuus niissä toteutuu. Tavoitteena on 

tarkastella asiaa sekä alueellisesti että toiminnan järjestäjän ja käyttäjän 

näkökulmasta. 

2. Tavoitteena on myös koota liikuntaa järjestävien tahojen edustajia yhtei-

siin tilaisuuksiin, joissa esitellään olemassa olevia käytäntöjä sekä hank-

keen työpajoissa esiin nousseita ideoita, osallisuuden edistämisen kei-

noja sekä eri toimijoiden yhteistyön tuloksia. 

3. Tavoitteena on tuottaa tietoa ja konkreettisia kehittämisehdotuksia jär-

jestöjen tueksi ja jäsenten kokonaisvaltaisen osallisuuden lisäämiseksi. 

Tavoitteena on näin juurruttaa osallisuuden edistämisen näkökulma 

osaksi järjestöjen tarjoamia pysyviä liikunta- ja muita vapaa-ajan toimin-

toja.  

http://hankkeet.kuntoutussaatio.fi/liikuntajaosallisuus/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/Liikunta-ja-osallisuus-Hankkeen-vaiheet-Kaavio-2.pdf#page=1
http://hankkeet.kuntoutussaatio.fi/liikuntajaosallisuus/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/Liikunta-ja-osallisuus-Hankkeen-vaiheet-Kaavio-2.pdf#page=1
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Liite 2. Liikunta ja osallisuus -hankkeen vaiheet.
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