
1

Liikkuen kohti 
terveyttä ja hyvinvointia

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina

Soveltavan liikunnan julkaisuja 8



2

Lukijalle

Tervetuloa tutustumaan kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen liikunnan maail-
maan. Esitteen avulla saat tietoa Soveltava Liikunta SoveLi ry:n jäsenjärjestöjen lii-
kuntatoiminnasta pitkäaikaissairaille ja vammaisille. Esitteessä kuvataan liikunnan 
asema, valtakunnallinen ja paikallinen toiminta, yhteistyö ja rahoitus sekä niiden 
kehitys viime vuosien aikana. 

Esitteen tiedot perustuvat kahteen selvitykseen. Vuonna 2013 Liikunnan ja kansan-
terveyden edistämissäätiö LIKES ja SoveLi kartoittivat kansanterveys- ja vammais-
järjestöjen roolia pitkäaikaissairaiden sekä vammaisten liikuttajina. Kartoitustyön 
tuloksista julkaistiin selvitys ja esite ”Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikunta-
toimijoina”. 

Vuonna 2015 LIKES uusi kyselyn kansanterveys- ja vammaisjärjestöille. Kysely oli osa 
Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan (TEHYLI) toimijakartoitusta. Tavoit-
teena oli tuottaa vertailutietoa järjestöjen liikuntatoiminnan kehittymisestä parin 
viime vuoden aikana. 

Esitteessä hyödynnetyn TEHYLI-toimijakartoituksen aineiston kokoamisesta ja 
raportoinnista on vastannut Kaisa Koivuniemi (LIKES). Esitteen on kirjoittanut aineis-
ton ja siitä julkaistujen artikkeleiden pohjalta Saku Rikala (SoveLi). 
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SoveLi

Soveltava Liikunta SoveLi ry on valtakunnallinen liikuntajärjestö, johon kuuluu 18 val-
takunnallista kansanterveys- ja vammaisjärjestöä. SoveLin toiminnan tavoitteena 
on, että pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuudet terveyttä ja 
hyvinvointia edistävään liikuntaan, soveltavaan liikuntaan sekä aktiiviseen elämän-
tapaan paranevat.  SoveLin perustehtäviä ovat vaikuttamis- ja kehittämistyö sekä 
asiantuntija-, koulutus- ja viestintäpalvelut.

SoveLin jäsenjärjestöt: 

•	 Aivoliitto	ry
•	 Allergia-	ja	astmaliitto	ry	
•	 Epilepsialiitto	ry
•	 Hengitysliitto	ry	
•	 Lihastautiliitto	ry	
•	 Mielenterveyden	keskusliitto	ry	
•	 Munuais-	ja	maksaliitto	ry
•	 Neuroliitto	ry
•	 Psoriasisliitto	ry

•	 Selkäliitto	ry
•	 Suomen	CP-liitto	ry
•	 Suomen	Diabetesliitto	ry
•	 Suomen	Luustoliitto	ry
•	 Suomen	Mielenterveysseura	ry	
•	 Suomen	Nivelyhdistys	ry	
•	 Suomen	Parkinson-liitto	ry
•	 Suomen	Reumaliitto	ry
•	 Suomen	Sydänliitto	ry

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöjä koskevaan TEHYLI-kyselyyn vastasivat 16 SoveLin 
jäsenjärjestön edustajat. Vastaajina olivat järjestöjen liikuntatoiminnasta vastaavat 
työntekijät. Vastaamatta jättäneiltä jäsenjärjestöiltä on pyydetty tätä esitettä varten 
tiedot jälkikäteen. Muut kansanterveys-, vammais- ja vammaisurheilujärjestöt eivät 
olleet mukana selvityksessä.
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Lisää yhdenvertaisuutta, 
vähemmän liikkumattomutta

Keskeinen keino parantaa liikunnan yhdenvertaisuutta on turvata liikunnan harras-
taminen niille, joille yleiset liikuntapalvelut eivät sovellu tai joita yleiset palvelut ei-
vät	 tavoita.	Arviolta	 yli	miljoona	 suomalaista	 kuuluu	 liikunnan	erityisryhmiin	 sai-
rauden, vamman tai korkean iän vuoksi. Osa heistä voi käyttää yleisiä liikuntapal-
veluja,	osa	tarvitsee	heidän	erityistarpeensa	huomioivaa	soveltavaa	liikuntaa.	Moni	
erityisryhmiin kuuluvista liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. 

SoveLin jäsenjärjestöissä on jäsenenä so-
veltavan liikunnan kohderyhmästä arvi-
olta noin kolmannes. Järjestöillä on laaja-
alainen asiantuntemus ja vuosikymmen-
ten kokemus pitkäaikaissairaiden ja vam-
maisten liikunnasta. Järjestöjen toimin-
nassa liikkuvat lapset ja nuoret, aikuiset 
sekä eläkeiän ylittäneet henkilöt. Järjes-
töjen liikuntatoiminta täydentää hyvin 
muiden liikuntajärjestöjen toimintaa, 
josta valtaosa on suunnattu liikunnasta 
valmiiksi innostuneille lapsille ja nuorille 
sekä työikäisille aikuisille. 

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuttavat myös terveytensä kannalta liian vä-
hän	liikkuvia.	Paikallisyhdistyksissä	liikunta	on	monipuolisesti	osana	erilaista	toimin-
taa, jolloin liikunta tavoittaa myös muita kuin tietoisesti liikuntatoiminnan piiriin 
hakeutuneita. Yhdistykset ovat tottuneita toimimaan yhteistyössä kuntien sosiaali- 
ja terveyspalveluiden kanssa, mikä myös helpottaa vähän liikkuvien tavoittamista.

”Arviolta yli miljoo-
na suomalaista kuu-
luu liikunnan erityis-
ryhmiin sairauden, 
vamman tai korkean 
iän vuoksi.”
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SoveLi, Metsähallituksen luontopalvelut sekä kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen paikallisyhdis-
tykset arvioivat vuonna 2015 luontokohteiden soveltuvuutta pitkäaikaissairaille ja vammaisille. 
Lokakuussa oltiin arvioimassa Liminganlahden luontokohdetta. Lintutornin esteettömyyttä testasi 
Riitta Vesikukka (kuvassa etualalla). Kuva: Kati Valjus
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Laaja ja moninainen 
toimintakenttä

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt ovat kaikki valtakunnallisia oman alansa keskus-
järjestöjä ja asiantuntijoita. Järjestöjen toiminnan laajuudessa ja käytettävissä ole-
vissa	resursseissa	on	kuitenkin	suurta	vaihtelua.	Parin	viime	vuoden	aikana	järjestö-
jen työntekijöiden määrä on kasvanut hieman, mutta jäsenyhdistysten ja jäsenien 
määrä on laskenut jonkin verran. Järjestöt muodostavat edelleen hyvin laajan ja moni-
naisen toimijakentän, jonka liikuntatoiminta ulottuu laajasti eri puolille Suomea.

Järjestöjen	 organisaatiorakenteet					
vaihtelevat. Yhtä lukuun ottamatta 
kaikilla järjestöillä on alueellisia tai 
paikallisia jäsenyhdistyksiä. Yhteensä 
järjestöillä on 1100 jäsenyhdistystä. 
Keskusjärjestöjen työntekijöiden mää-
rä vaihtelee muutamasta työnteki-
jästä yli 90 työntekijään. Yhteensä 
keskusjärjestöissä työskentelee reilut 
500 työntekijää.

Järjestöjen jäsenmäärä vaihtelee va-
jaasta 3000:sta yli 70  000 jäseneen. 
Järjestöjen toiminnassa on mukana yhteensä reilut 320 000 jäsentä eli noin kol-
mannes soveltavan liikunnan kohderyhmästä. Lisäksi toiminnassa on mukana pal-
jon jäsenten läheisiä ja ei-jäseniä.

”Järjestöjen toiminnas-
sa on mukana yhteensä 
reilut 320 000 jäsentä eli 
arviolta noin kolman-
nes soveltavan liikun-
nan kohderyhmästä”
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JÄRJESTÖ JÄSENYHDISTYKSIÄ 
2015 (2013)

HENKILÖJÄSENIÄ 
2015 (2013)

TYÖNTEKIJÖITÄ
2015 (2013)

Aivoliitto 45 (47) 8 230 (8 735) 33 (34)

Allergia-	ja	Astmaliitto 34 (35) 20 000 (20 000) 30 (20)

Epilepsialiitto 24 (25) 7 000 (7 800) 15 (17)

Hengitysliitto 97 (98) 31 560 (34 580) 33 (43)

Lihastautiliitto 12 (12) 2755 (3000) 20 (17)

Mielenterveyden	keskusliitto 156 (162) 17 000 (22 000) 49 (43)

Munuais-	ja	maksaliitto 19 (20) 6 000 (5 925) 15 (12)

Neuroliitto	 23 (24) 9 980 (10 035) 27 (27)

Psoriasisliitto 44 (45) 13 000 (14 000) 11 (13)

Selkäliitto 32 (36) 9 446 (9 400) 5 (5)

Suomen	CP-liitto 20 (20) 3 146 (3 070) 63 (63)

Suomen	Diabetesliitto 112 (112) 56 340 (58 702) 60 (60)

Suomen Luustoliitto 19 (19) 3 546 (3 500) 3 (2)

Suomen	Mielenterveysseura 54 (53) 4 350 (4 200) 93 (92)

Suomen	Nivelyhdistys 0 (0) 10 643 (9 700) 2 (1)

Suomen	Parkinson-liitto 19 (19) 7 970 (8 100) 15 (15)

Suomen Reumaliitto 159 (163) 40 423 (44 000) 22 (18)

Suomen Sydänliitto 231 (237) 71 371 (75 812) 43 (43)

YHTEENSÄ 1100 (1127) 322 760 (342 559) 539 (525)

Taulukko 1: Jäsenyhdistysten, henkilöjäsenten ja kokoaikaisten työntekijöiden määrä.
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Liikunnalla on  tärkeä asema kaikissa SoveLin jäsenjärjestöissä. Liikunta on yksi kes-
keisistä toimintamuodoista järjestöjen ja niiden paikallisyhdistysten ennaltaehkäi-
sevässä ja terveyttä sekä toimintakykyä edistävässä työssä. 

Jokaisessa järjestössä on vähintään 
liikuntavastaava, jonka tehtäviin kuu-
luu liikunnan edistäminen. Varsinai-
nen liikuntatyöntekijä on puolessa 
järjestöistä. Yhteensä järjestöissä 
on käytettävissä noin 11 henkilötyö-
vuotta liikunnan edistämiseen. Kol-
manneksessa järjestöistä on myös 
oma	 liikuntatoimikunta.	 Muissa	 jär-
jestöissä liikunta-asioita käsitellään 
osana muita työ- ja johtoryhmiä.

Lähes kaikkien liikuntavastaavien mukaan järjestöjen liikuntatoiminnassa on tapah-
tunut myönteistä kehitystä parin viime vuoden aikana. Liikunnan arvostus on paran-
tunut, ja liikunta on pyritty sisällyttämään mahdollisimman monipuolisesti järjes-
tön toimintaan. Liikunta on kirjattu nykyisin lähes kaikkien järjestöjen sääntöihin.  
Lähes	puolessa	järjestöistä	on	oma	liikuntabudjetti.	

Paikallistasolla	liikuntatoimintaa	suunnittelee	ja	järjestää	yhdistysten	noin	750	lii-
kuntavastaavaa ja yhdyshenkilöä. Heidän rinnallaan liikuntaa toteuttaa yli tuhat 
yhdistysten	 liikuntaryhmien	 ohjaajaa.	 Puolet	 ohjaajista	 on	 ammattilaisia,	 puolet	
toimii harrastepohjalta. Kaikkia ohjaajia ei ole tilastoitu.

Liikunnan asema 
vahvistuu ja vakiintuu

”Liikunnan arvostus on 
parantunut, ja liikun-
ta on pyritty sisällyttä-
mään mahdollisimman 
monipuolisesti järjes-
tön toimintaan.”
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Liikkeelle-peruskoulutuksessa koulutettiin innostavia ja osaavia yhdistysten liikuntavastaavia ja 
vertaisohjaajia Sodankylässä maaliskuussa 2013.
Kuva: Janne Vuojärvi
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Monimuotoista 
liikuntatoimintaa

Liikuntatoiminta SoveLin jäsenjärjestöissä on monimuotoista, mutta toiminnan
laajuus vaihtelee järjestöittäin. Järjestöt tilastoivat ja seuraavat aktiivisesti liikunta-
toimintaansa niin valtakunnallisesti kuin paikallistasolla.

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöissä liikunta on useimmiten vertaistukea tarjoa-
vaa matalan kynnyksen toimintaa. Osassa järjestöistä on myös kilpaurheilutoi-
mintaa. Liikuntatoiminta on suunnattu ensisijaisesti paikallisyhdistysten jäsenille ja 
heidän läheisilleen. Lisäksi on kaikille avointa toimintaa. 

Soveltavan liikunnan järjestöjen liikuntatoimintaan osallistuu arviolta noin 80 000 
ihmistä. Järjestöjen toiminnassa ei liikuteta eikä voida liikuttaa yhtä suuria määriä 
ihmisiä	kuin	yleisessä	toiminnassa.	Monet	sairaus-	ja	vammaryhmät	ovat	pieniä	ja	
tarvitsevat liikunnan harrastamisessa paljon tukea.

Keskusjärjestöt järjestävät valtakunnallisia teemaviikkoja, leirejä ja lomia sekä yksit-
täisiä liikuntatapahtumia ja -tempauksia sekä kisoja. Keskusjärjestöt tukevat pai-
kallisyhdistyksien liikuntatoimintaa kouluttamalla paikallistasolle liikunnan osaajia 
sekä jakamalla aktiivisesti materiaalia ja tiedottamalla liikunnan mahdollisuuksista.

Paikallisyhdistykset	toteuttavat	säännöllisesti	kokoontuvia	eri	lajien	liikunta-	ja	ver-
taisryhmiä. Yhdistykset järjestävät liikuntaa myös osana muita toimintoja, kuten 
erilaisia kerhoja, kursseja ja tapaamisia. Yhdistykset toteuttavat itse ja yhdessä 
keskusjärjestöjen kanssa erilaisia liikunnallisia tapahtumia, turnauksia, leirejä ja 
retkiä. Yhdistykset tukevat myös jäsentensä omatoimista liikuntaa esimerkiksi 
kustantamalla liikunnan harrastamisen pääsymaksuja ja tiedottamalla alueen 
liikuntapalveluista.
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Monimuotoista 
liikuntatoimintaa

JÄRJESTÖ
OSALLISTUJIA                                        

LIIKUNTARYHMISSÄ JA                                        
-KERHOISSA

Aivoliitto 600 

Allergia-	ja	Astmaliitto 2 000

Epilepsialiitto 2 100 

Hengitysliitto 3 200 

Lihastautiliitto 250 

Mielenterveyden	keskusliitto 3 000 

Munuais-	ja	maksaliitto 250

Neuroliitto	 500 

Psoriasisliitto 4 000

Selkäliitto 2 700 

Suomen	CP-liitto 200 

Suomen	Diabetesliitto 2 000

Suomen Luustoliitto 800 

Suomen	Mielenterveysseura 600 

Suomen	Nivelyhdistys 1 300 

Suomen	Parkinson-liitto 750 

Suomen Reumaliitto 5 300 

Suomen Sydänliitto 8 400 

YHTEENSÄ N. 37 950

*HUOM: Kyseessä järjestöjen ilmoittamat osallistujamäärät valtakunnallisissa, alueellisissa ja paikallisissa liikuntaryh-
missä ja -kerhoissa.  Luvut eivät pidä sisällään esimerkiksi tapahtumien ja leirien osallistujamääriä. Tilastointi vaihte-
lee järjestöittäin eikä paikallisesta liikuntatoiminnasta ole tiedossa täysin kattavia osallistujamääriä, joten luvut ovat 
suuntaa-antavia.

Taulukko 2. Arvio liikuntaryhmiin ja -kerhoihin osallistuneiden 
vuosittaisesta määristä*.
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Entistä tiiviimpää 
yhteistyötä

SoveLin jäsenjärjestöt sekä niiden paikallisyhdistykset tekevät liikunnassa tiivistä ja 
sujuvaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Esimerkiksi kuntien liikuntatoimet arvi-
oivat soveltavassa liikunnassa yhteistyön sujuvan sosiaali- ja terveystoimen jälkeen 
parhaiten juuri kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen kanssa.  Järjestöjen mukaan 
verkostomainen työtapa ja yhteistyö yhdistysten välillä ovat lisääntyneet viime 
vuosina. 

Keskusjärjestöjen yleisimmät yh-
teistyökumppanit ovat SoveLi ja 
sen muut jäsenjärjestöt. Lisäksi 
yhteistyötä tehdään muiden val-
takunnallisten toimijoiden, hank-
keiden ja ohjelmien sekä verkos-
tojen kanssa. Valtakunnallisesti 
yhteistyötä tehdään liikunnan 
järjestämisessä, koulutuksissa, 
viestinnässä, edunvalvonta- ja 
kehittämistyössä sekä asiantun-
tijuuden ja tiedon vaihdossa.

Paikallistasolla	yleisimmät	yhteistyökumppanit	ovat	alueen	muut	yhdistykset,	kun-
tien liikuntatoimet ja sosiaali- ja terveyspalvelut, liikunta- ja urheiluseurat sekä yksi-
tyiset palveluntuottajat. Yhteistyötä tehdään liikuntaryhmien ja tapahtumien jär-
jestämisessä, tiedottamisessa, tilojen ja ohjaajien osalta, koulutuksissa sekä toimin-
nan avustamisessa (kunnat).

”Verkostomainen työtapa 
ja yhteistyö yhdistysten 
välillä ovat lisääntyneet 
viime vuosina.”
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Entistä tiiviimpää 
yhteistyötä

Kuviot 1-2. Kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen valtakunnalliset ja alue- ja paikallistason yhteistyötahot.
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Hieno esimerkki yhteistyön voimasta on  FC Inter Powerchair -joukkueen,  jalkapalloseura FC Inter 
Turun, Turun Seudun Lihastautiyhdistyksen  ja Turun kaupungin aikaansaama sähkärifutistoiminta. 
Veljekset Alex (oik.) ja Aaron  Lundell sekä  Onni Martikainen (taustalla) ovat lajissa jo Suomen mes-
tareita. 
Kuva: Vesa-Matti Väärä
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Rahoitus pysynyt 
lähes ennallaan

Ulkopuolinen ja pysyvä rahoitus on edellytys kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen 
liikuntatoiminnan	pitkäjänteiselle	ja	laadukkaalle	organisoinnille,	toteuttamiselle	ja	
kehittämiselle. Järjestöjen keskeisin liikunnan avustuslähde ovat opetus- ja kulttuu-
riministeriön	(OKM)	myöntämät	liikuntajärjestöjen	toiminta-avustukset.	

Kahdeksan SoveLin jäsenjärjestöä saa 
OKM:lta	 toiminta-avustusta	 liikuntatoi-
mintaan. Tuensaajien määrä on pysynyt 
parin vuoden aikana samana, vaikka moni 
uusi järjestö on hakenut avustusta liikun-
tatoimintaansa. Yhteenlaskettu tukisum-
ma on hieman laskenut viime vuosina. 
Toiminta-avustuksen	lisäksi	OKM	on	tuke-
nut vuosittain järjestöjen liikunnan kehit-
tämishankkeita (taulukko 3). 

SoveLin jäsenjärjestöt saavat myös Raha-automaattiyhdistykseltä järjestön toimin-
taan yleisavustusta. Järjestöt ovat käyttäneet tätä avustusta liikuntatoimintaan. 
Muita	liikunnan	rahoituslähteitä	ovat	oma	varainhankinta	ja	muu	omarahoitus.	

Paikallisyhdistykset	rahoittavat	liikuntatoimintansa	jäsenmaksuilla	ja	omalla	varain-
hankinnalla.	 Noin	 puolet	 Suomen	 kunnista	 myöntää	 yhdistyksille	 soveltavan	 lii-
kunnan järjestämiseen avustuksia, joita paikallisyhdistykset ovat hakeneet. Lisäksi 
osa yhdistyksistä on saanut avustuksia liikuntatoimintaan Kunnossa kaiken ikää 

-ohjelmalta. 

”Paikallisyhdistykset 
rahoittavat liikunta-
toimintansa jäsen-
maksuilla ja omalla 
varainhankinnalla.”
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JÄRJESTÖ HENKILÖ-
JÄSENIÄ

OKM 
YLEISAVUSTUS 

2016

OKM 
HANKE-

AVUSTUKSET 
2016

LIIKUNTA-
TYÖNTEKIJÄ

Aivoliitto 8 256 - - Kyllä

Allergia-	ja	Astmaliitto 20 000 - - Kyllä

Epilepsialiitto 7 000 12 000 € - Ei

Hengitysliitto 31 560 57 000 € 46 000 € Kyllä

Lihastautiliitto 2 755 - 15 000 € Ei

Mielenterveyden	keskusliitto 17 000 64 000 € - Kyllä

Munuais-	ja	maksaliitto 6 000 - - Ei

Neuroliitto	 9 980 43 000 € - Kyllä

Psoriasisliitto 13 000 - - Ei

Selkäliitto 9 446 - 20 000 € Ei

Suomen	CP-liitto 3 146 45 000 € - Kyllä

Suomen	Diabetesliitto 56 340 - - Ei

Suomen Luustoliitto 3 546 - - Ei

Suomen	Mielenterveysseura 4 350 - - Ei

Suomen	Nivelyhdistys 10 643 - - Ei

Suomen	Parkinson-liitto 7 970 16 000 € - Kyllä*

Suomen Reumaliitto 40 423 41 000 € - Kyllä

Suomen Sydänliitto 71 371 47 000 € - Kyllä

YHTEENSÄ 322 767 325 000 € 81 000 € 9 kyllä

Taulukko 3. Henkilöjäsenet, opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät avustukset sekä liikuntatyöntekijät jäsen-
järjestöissä.
* Suomen Parkinson-liiton liikuntatyöntekijän työajasta 40 % liikuntaan.
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