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Syntyvyys Euroopassa 2017: 



• Aluekehitys

• Kaupungistuminen

• Ikääntyminen

• Kuntien talous

*Tilastokeskus 2019

Ennuste*:
Kunnat asukasluvun mukaan luokiteltuina (64+)



Järjestötoiminnan tulevaisuus yleisen alue- ja väestökehityksen 
näkökulmasta:

(Selander 2018)

(Turunen ym. 2020)



Liikunta- (ja urheilu)järjestelmän 
muutokset & katsaus 
liikuntapolitiikkaan
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• Vahvojen keskusjärjestöjen
aika: keskittynyt rakenne.

• Korporatismi.

• Taustalla kansanliikkeet: 
työväen urheiluliike ja 
porvarillinen urheiluliike
(SVUL ja TUL).

1900-1993

• Valtionhallinto: New Public 
Management (NPM), 
tulosohjaus.

• Toimialaorganisaatiot: 
hajautettu rakenne ja 
järjestökentän 
monimuotoistuminen. 

• Kansalaistoiminnan 
markkinoistuminen.

• Jakson loppupuolella 
järjestelmän muutosprosessi 
alkaa todentua.

• Urheilujärjestelmästä valtion ja 
liikuntajärjestöjen sekamalli. 

1993-2012
• Järjestöissä kohti keskitettyä

rakennetta huippu-urheilu
orientoituneesti
→Olympiakomitea 2017.

• Paralympiakomitea 2020.

• Valtakunnalliset ohjelmat ja 
verkostoperustainen
toimintatapa; hallinnan aika
New Public Governance (NPG).

• Organisaatioiden tilalle ja 
“sisään” ohjelmat ja verkostot.

• Yksityinen sektori ja kuluttavat
kansalaiset, yksilöllistyminen.

• Järjestötoiminta: palkkatyö, 
kiinnittyminen, ikääntyminen.

2012-



Liikuntapolitiikan keskeiset asiakirjat ja politiikan toimintatavat 1990-
luvulta nykypäivään:

1990-luvulla ei yleispoliittisia työryhmiä, 
murrosaikaa siirryttäessä komiteoista 
työryhmiin.

Kansallinen liikuntaohjelma viimeisin laaja-
alainen ja sisältöinen työryhmä (2006-
2008).

Liikuntapolitiikan tulevaisuutta käsitellyt 
työryhmä (2014-15) osa järjestelmän 
muutosprosessia. 

Nk. Harkimon työryhmä 2016-17 keskittyi 
rahoitukseen. Toimenpide-ehdotuksista 
lähti liikkeelle liikuntapoliittinen selonteko.
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Liikuntapolitiikan keskeiset sisällöt 2010-luvulla:

▪ Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden väheneminen 
(kestoaihe).

▪ Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja saavutettavuus, läpileikanneet 
sekä yksilön että järjestelmän:
→Pohjoismaisen hyvinvointivaltiopuheen eetos.

▪ Koulu- ja kasvatusinstituutiot kehyksinä liikuntapolitiikan 
toteuttamiselle (julkinen tila = julkinen politiikka).
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▪ Julkisen politiikan keskusteluareenat muuttuneet laaja-alaisista 
sisällöistä yksittäisiä teemoja käsitteleviin työryhmiin ilman 
holistista näkymää liikuntakulttuuriin:

→Laajennus kohti hyvinvointipolitiikkaa ei kovin onnistunut, 
viimeisimmät työryhmät ja linjaukset olleet kapea-alaisia ja tarpeeseen 
tehtyjä. 

→Pääosin kehittäminen ja toimenpiteet koskeneet liikuntakulttuuria 
itseään huolimatta poikkihallinnollisista tavoitteista.

→Liikuntajärjestöjen ja kolmannen sektorin asema liikuntapolitiikan 
toteuttajana edelleen vahva. 
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Istumisen vähentäminen, 
arjen aktiivisuus, fyysinen 

aktiivisuus
Huippu-urheilu

Liikuntapolitiikan ja 
politiikkatoimien polarisaatio: 
onko meillä enää liikuntaa?
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Tulevaisuuden pohdintoja



▪ Yksilölliset ja intressiperustaiset määritelmät liikuntakulttuurista 
vahvistuneet → tarvitaanko konsensusvajeen paikkausta? 

▪ Liikuntapolitiikan polarisaation tuoma harha soveltavan liikunnan 
näkökulmasta, syntyykö väliinputoajien ryhmiä?

→Nykyiset rakenteet tukevat kahtiajakoa: valtio on vahvistanut ohjausotettaan 
fyysisen aktiivisuuden edistämisen toimenpiteissä ja Olympiakomitea huippu-
urheilussa. 

▪ Käsitteellinen katto korkealla (osallisuus, yhdenvertaisuus, 
sukupuolineutraliteetti jne.). Onko kukaan enää erityinen tai miten 
täsmätoimenpiteet osataan kohdistaa? 
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▪ Onko järjestötoiminnan valtakunnallinen keskittäminen jo jossain 
määrin este demokratialle; ketä kuullaan, miten vaikutamme?
→Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus 2020-luvun Suomessa (Ruuskanen 
ym.)

▪ Rakennevapaa kansalaistoiminta (ns. neljäs sektori) ja sen tukeminen.

▪ ”Ohituskaistapolitiikka” esteenä vaikuttavalle julkiselle politiikalle.

▪ Paikallisen politiikan ja politiikkatoimien vahvistuminen; lähtökohta 
myös kansallisten ohjelmien toteutukselle. 

▪ Hallinnollisesti ja hallinnallisesti ohjelmien ja verkostojen 
koordinaatio- ja johtamiskapasiteetin vahvistaminen. 
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Kiitos!

kati.lehtonen@likes.fi
Twitter: @lehtonen_kati

Julkaisut ja esitykset:
https://www.researchgate.net/profile/Kati_Lehtonen
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