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ALKUSANAT 

Tämä sukupuolivaikutusten arviointi on laadittu vastauksena 29.10.2018 jätettyyn 
valtuustoaloitteeseen Liikunta- ja urheiluseurojen tukimuotojen sukupuolivaikutusten arviointi. 
Valtuustoaloitteessa esitettiin, että Jyväskylän kaupunki arvioi liikunta- ja urheiluseurojen eri 
tukimuotojen sukupuolivaikutukset, eli eri tukimuotojen vaikutukset sukupuolten väliseen tasa-
arvoon. Arvioinnin toivottiin tuottavan tietoa kaupungin seuroille myöntämien resurssien 
kohdentumisesta sukupuolittain ja ikäryhmittäin sekä myös lajeittain ja seuraryhmittäin. Arvioinnin 
keskeisin tavoite oli valtuustoaloitteen mukaan lisätä tietoa päätöksenteon tueksi ja toiminnan 
kehittämiseksi. 
 
Valtuustoaloite kokonaisuudessaan: 
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1112847&version=1 
 
Sukupuolivaikutusten arviointi eli suvaus tarkoittaa päätösten ja toimenpiteiden arvioimista 
ennakkoon siitä näkökulmasta, millaisia vaikutuksia niillä voi olla eri sukupuolta edustaviin 
ihmisiin.2 Tässä suvauksessa on arvioitu olemassa olevan tiedon avulla valtuustoaloitteessa 
määriteltyjä kokonaisuuksia ja mikäli jotain tietoa ei ole ollut saatavissa, on asian edistämiseksi 
hahmoteltu kehittämistavoite. 
 
Suvauksia on tehty aiemmin kunnallisiin liikuntapalveluihin liittyen Oulussa, Helsingissä ja 
Espoossa. Tällä hetkellä Vantaa laatii sukupuolitietoista budjetointia. Jyväskylässä 
sukupuolivaikutuksia tarkasteltiin osana HIPPOS2020 –hankkeen vaikutusten ennakkoarviointia, 
mutta tässä yhteydessä todettiin, että Jyväskylässä ei ole säännöllisesti kerättävää tietoa 
sukupuolittaisesta toiminnasta. 

 
 
 
 
 
 
Vastuullinen valmistelija: Ari Karimäki, palvelujohtaja, kulttuuri- ja liikuntapalvelut 
 
Vaikutusten ennakkoarvioinnin valmistelevan ryhmän kokoonpano:  
Jenna Koistinen, suunnittelija, liikuntapalvelut 
Tanja Räty, suunnittelija, sivistyksen toimiala 
 
Asiantuntijaryhmän kokoonpano:  
Juha-Matti Kotapakka, varausasiantuntija, liikuntapalvelut 
Liina Kuusela, tietosuojavastaava, konsernihallinto 
Helinä Mäenpää, viestintäjohtaja, konsernihallinto 
Marja-Leena Oinonen, työkykypäällikkö, konsernihallinto 
Kirsi Pelo-Arkko, palveluesimies, liikuntapalvelut 
Anna-Leena Sahindal, suunnittelupäällikkö, liikuntapalvelut 
Eeva Simula, suunnittelupäällikkö, liikuntapalvelut 
Anu Torm, varaussuunnittelija, liikuntapalvelut 
Sari Välimäki, hyvinvointikoordinaattori, konsernihallinto 
 
 
Liikuntapalvelujen johtoryhmä 
Liikuntapalvelujen hallinnon työpaikkapalaveri 
 
 
Kannen kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen. 
  

                                            
2 Kts. Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjille: http://shop.kuntaliitto.fi/download.php?filename=uploads/tasa-arvo-
opasebook.pdf  

http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1112847&version=1
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1112847&version=1
http://shop.kuntaliitto.fi/download.php?filename=uploads/tasa-arvo-opasebook.pdf
http://shop.kuntaliitto.fi/download.php?filename=uploads/tasa-arvo-opasebook.pdf
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1. KESKEISET KÄSITTEET 

Tässä arvioinnissa keskeisiä käsitteitä3 ovat: 
 
 
TASA-ARVO 

 
= Tasa-arvolla tarkoitetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa. 
 

 
YHDENVERTAISUUS 

 
= Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat 
samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä 
tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, 
uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, 
terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta 
henkilöön liittyvästä syystä. 
 

 
SYRJINTÄ,  
SYRJIMÄTTÖMYYS,  
POSITIIVINEN  
ERITYISKOHTELU 

 
= Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan perusteettomasti huonommin 
jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella.  
 
Tasa-arvolaissa mahdollistetaan positiivinen erityiskohtelu, jossa 
vähemmistössä olevan sukupuolen edustajat voidaan tietyin 
edellytyksin asettaa etusijalle. Tasa-arvolaissa (9 §) tämä on ilmaistu 
syrjintäkiellon rajauksena: syrjintänä ei pidetä väliaikaisia, 
suunnitelmaan perustuvia erityistoimia tosiasiallisen tasa-arvon 
edistämiseksi ja lain tarkoituksen toteuttamiseksi. 
 

2. SUKUPUOLEN MÄÄRITELMÄ 

Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan (mm. tasa-arvolain 3 §:n mukaan) henkilön käsitystä omasta 
sukupuolestaan. Se on yksilöllinen, eikä välttämättä vastaa henkilölle syntymässä määriteltyä 
sukupuolta tai rajaudu vain kahteen juridiseen sukupuoleen. Muun sukupuolinen on sukupuoli-
identiteetti, joka ei ole yksiselitteisesti miehen tai naisen identiteetti, vaan näiden yhdistelmä tai 
jotain muuta kaksijakoisen sukupuolikäsityksen ulkopuolella.4 Sukupuolella tarkoitetaan tässä 
vaikutusten arvioinnissa sekä naisia, miehiä että muun sukupuolisia.  

3. SUKUPUOLTEN VÄLINEN TASA-ARVO PALVELUISSA 

Opas kuntien ja valtion alue- ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin (2011)5 toteaa, että  
 Sukupuolten tasa-arvo toiminnoissa ja palveluissa ei tarkoita sitä, että kaiken tulee jakautua tasan 

sukupuolten kesken tai, että kaikille tarjottaisiin sukupuolesta riippumatta samaa ja yhtä paljon. 
Tavoitteeksi tulisi asettaa lopputuloksen tasa-arvo, ei vain mahdollisuuksien tasa-arvo. 

 Samojen palvelujen käyttämisen mahdollisuus ei riitä sukupuolten tasa-arvon toteutumiseksi, kaikki 
eivät välttämättä osaa hakeutua palvelujen käyttäjiksi selkeästä tarpeesta huolimatta. Tasa-arvon 
toteutumisen varmistamiseksi voidaan tarvita erityistoimenpiteitä sille sukupuolelle, joita palvelut 
eivät tavoita riittävästi. 

 Tasa-arvon toteutuminen voi edellyttää sukupuoliin kohdistuvien kaavamaisten ennakko-oletusten 
kyseenalaistamista eli esimerkiksi tyttöjen tai poikien lajien oletuksen mukaan 
liikuntamahdollisuuksien järjestämistä. Olisi hyvä tukea ja kannustaa sellaista kiinnostusta ja 
harrastamista, joka ei mahdu perinteisiin sukupuolirajoihin.  

 Yhteistyöryhmiä ja asiantuntijaryhmiä perustettaessa tulee ottaa huomioon, että mukana on sekä 
naisia että miehiä. Näin sukupuolittain mahdollisesti erilaiset näkökulmat ja tarpeet tulevat huomioon 
otetuiksi. 

                                            
3 Kts. THL:n sukupuolten tasa-arvon sanasto: https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/sukupuoli/sanasto 
4 Kts. Kuntaliitto. 2019. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen kunnan toiminnassa. 
http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3585  
5 Kts. Tasa-arvosta laatua ja vaikuttavuutta julkiselle sektorille, 9-10. 
http://www.koulutusavain.fi/cms/koulutus/media/pdf/Tasa-
arvosta%20laatua%20ja%20vaikuttavuutta%20julkisellesektorille.pdf  

https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/sukupuoli/sanasto
http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3585
http://www.koulutusavain.fi/cms/koulutus/media/pdf/Tasa-arvosta%20laatua%20ja%20vaikuttavuutta%20julkisellesektorille.pdf
http://www.koulutusavain.fi/cms/koulutus/media/pdf/Tasa-arvosta%20laatua%20ja%20vaikuttavuutta%20julkisellesektorille.pdf
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4. LAKIPERUSTA JA KAUPUNGIN OHJAAVAT ASIAKIRJAT 

Usein tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käytetään arkikielessä synonyymeinä. Lakitekstissä sanoilla 
on eri merkitys. Tasa-arvo viittaa sukupuoleen, sukupuolen ilmaisuun ja sukupuoli-identiteettiin. 
Yhdenvertaisuus viittaa muihin henkilöön liittyviin tekijöihin, kuten alkuperään, ikään, 
seksuaaliseen suuntautumiseen tai vakaumukseen.6 Tässä kappaleessa kuvataan asiaan liittyvää 
lakiperustaa ja Jyväskylän kaupungin sisäisiä asiakirjoja, jotka ohjaavat asiaa tasa-arvoon ja 
yhdenvertaisuuteen liittyvää toimintaa.  

4.1 Arvioinnin kannalta olennaiset lait 

 
LAKI VELVOITE 

Perustuslaki Perustuslain (731/1999) 6§:n mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta 
asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 
mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn 
perusteella. 
 
Laki luettavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731  
 

Yhdenvertaisuuslaki Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) kieltää syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, 
kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, 
ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, 
seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lain 
mukaan viranomaisen on arvioitava ja edistettävä yhdenvertaisuuden toteutumista. 
 
Laki luettavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325  
 

Laki naisten ja miesten 
välisestä tasa-arvosta 

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (1329/2014) kieltää sukupuoleen, 
sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvat syrjinnän sekä velvoittaa 
edistämään sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. 
 
Laki luettavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609  
 

Liikuntalaki Liikuntalain (390/2015) mukaisesti kaupungin liikuntapalvelujen perustehtävänä on 
luoda kuntalaisille liikunnan edellytyksiä ja siten edistää kaupunkilaisten terveyttä ja 
hyvinvointia. Palveluyksikön tavoitteena on tarjota ja tuottaa liikuntapalveluja 
yhdessä eri toimijoiden kanssa kaikki väestöryhmät ja ikäluokat huomioon ottaen. 
Toteuttamisen lähtökohtana on muun muassa tasa-arvo, yhdenvertaisuus, 
yhteisöllisyys sekä monikulttuurisuus. Lain 5§ määrittelee, että kunnan tulee luoda 
edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle esimerkiksi tukemalla kansalaistoimintaa 
mukaan lukien seuratoiminta. Lain 12§ käsittelee valtakunnallisille järjestöille 
myönnettävän valtionavustuksen kriteereitä, joissa painoarvoa annetaan myös sille, 
että järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. 
 
Laki luettavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150390 
 

 
Muita tasa-arvoa ylikansallisesti edistäviä ja tässä yhteydessä mainittavia sopimuksia ovat naisten 
oikeuksien sopimus ja Agenda 2030.  

YK:n yleiskokous hyväksyi naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen vuonna 1979, 
Suomi liittyi sopimukseen vuonna 1986. Sopimuksesta käytetään myös nimeä naisten oikeuksien 
sopimus. Sopimuksen tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien tasa-arvoista toteutumista naisten 
osalta. Sopimuksessa kiinnitetään erityistä huomioita naisten osuuteen päätöksenteossa, naisen 

                                            
6 Kts. Kuntaliitto: Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen kunnan toiminnassa. 
http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3585  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150390
http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3585
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oikeuteen säilyttää kansalaisuutensa avioliitossa, naisten ja miesten tasa-arvoon koulutuksessa ja 
työelämässä sekä perhesuhteisiin liittyvissä asioissa. Sopimuksen keskeinen lähtökohta on naisiin 
kohdistuvan syrjinnän kieltäminen. Syrjinnän katsotaan loukkaavan naisten tasa-arvoisten 
oikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamisen periaatteita. Sopimuksessa huomioidaan myös 
perinteisten sukupuoliroolien rajoittava vaikutus naisten elämään.7 

Kaikkia maita koskeva kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda2030, hyväksyttiin YK:n 
kestävän kehityksen huippukokouksessa syyskuussa 2015. Yhteinen toimintaohjelma asettaa 
yhteiset tavoitteet seuraaviksi 15 vuodeksi kaikille YK:n jäsenmaille. Suomessa toimintaohjelman 
toimeenpano- ja seurantavastuu on hallituksella. Agenda 2030 linjaa tavoitteeksi saavuttaa 
sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia. 8 

4.2 Jyväskylän kaupungin ohjaavat asiakirjat  

 
OHJAAVA ASIAKIRJA TAVOITE 

Kaupunkistrategia Jyväskylän kaupunkistrategia asettaa tavoitteeksi kuntalaisten 
yhdenvertaisuuden, aktiivisuuden ja osallisuuden edistämisen sekä ihmisten 
hyvinvoinnin tukemisen liikunnan avulla.  
 
Jyväskylän kaupunkistrategia: https://www.jyvaskyla.fi/kaupunkistrategia 
 

Yhdenvertaisuussuunnitelma Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2020 nostaa 
yhdenvertaisuustyön keskeisiksi kehittämisalueiksi syrjinnän tunnistamisen ja 
siihen puuttumisen, yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden toteuttamisen 
ja osallisuuden lisäämisen. Suunnitelmassa on myös liikuntapalveluihin liittyviä 
tavoitteita.  
 
Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma: 
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/89085_jyvaskyla_yhdenvertaisuussuunnitelma_2017.pdf  
 

Hyvinvointisuunnitelma Jyväskylän kaupungin hyvinvointisuunnitelma nostaa tavoitteeksi hyvinvoinnin 
lisäämisen toiminnan vaikutusten arvioinnin ja mittaamisen avulla. Tämä 
sukupuolivaikutusten arviointi tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. 
Hyvinvointisuunnitelmassa on kaikkia kaupunkilaisia koskevia tavoitteita ja 
toimenpiteitä, kuten yhdenvertaisuuden edistäminen. Suunnitelmassa 
hyvinvoinnin edistämistä käsitellään pääosin ikäryhmäkohtaisesti ja yksi kaikki 
ikäryhmät läpileikkaava teema on yhdenvertaisuus. Liikuntapalvelujen 
näkökulmasta se tarkoittaa, että syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus toteutuvat 
tuotetuissa palveluissa. 
 
Jyväskylän kaupungin hyvinvointisuunnitelma:  
https://www.jyvaskyla.fi/jyvaskyla-tietoa/julkaisut-ja-raportit/hyvinvointikertomus/hyvinvointisuunnitelma 

 

 
Kaupunginjohtaja Timo Koiviston 10.10.2017 julkaisema vlogi ”Syrjimiselle nollatoleranssi” 
kiteyttää kaupungin arvopohjaa syrjimiseen liittyen: 
https://www.youtube.com/watch?v=5D7aOpquP94  
  

                                            
7 Kts. Finlex. Naisten oikeuksien sopimus: https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1986/19860068 
8 Kts. YK:n Agenda 2030, tavoite 5: https://kestavakehitys.fi/agenda2030/tavoite-5 

https://www.jyvaskyla.fi/kaupunkistrategia
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/89085_jyvaskyla_yhdenvertaisuussuunnitelma_2017.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/jyvaskyla-tietoa/julkaisut-ja-raportit/hyvinvointikertomus/hyvinvointisuunnitelma
https://www.youtube.com/watch?v=5D7aOpquP94
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1986/19860068
https://kestavakehitys.fi/agenda2030/tavoite-5
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5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT 

Liikuntalain (390/2015) mukaisesti kaupungin liikuntapalvelujen perustehtävänä on luoda 
kuntalaisille liikuntaedellytyksiä ja siten edistää kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia. 
Palveluyksikön tavoitteena on tarjota ja tuottaa liikuntapalveluja yhdessä eri toimijoiden kanssa 
kaikki väestöryhmät ja ikäluokat huomioon ottaen. Toteuttamisen lähtökohtana ovat muun muassa 
tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys sekä monikulttuurisuus. 

Liikuntapalvelujen toiminnassa painotetaan lasten ja nuorten liikuntaedellytysten sekä seurojen 
toimintaedellytysten turvaamista. Lisäksi toiminnassa korostetaan erityisryhmien ja senioreiden 
liikuntapalvelujen ja työikäisten terveysliikuntapalvelujen kehittämistä sekä ympäristöasiat 
huomioon ottaen kestävän liikuntakulttuurin edistämistä. Liikuntapalvelut hoitaa keskitetysti 
tilavaraukset Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen hallinnoimiin liikuntatiloihin. 
Liikuntapalvelujen hallinnoimia liikuntatiloja ovat sisäliikuntapaikat, ulkoliikuntapaikat sekä ulkoilu- 
ja virkistysalueet. 

5.1 Liikuntapalvelujen organisaatio  

 
 
 
Kuva 1. Liikuntapalvelujen organisaatiokaavio. 
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Liikuntapalveluiden vakituiseen henkilökuntaan kuuluu noin 140 vakituista työntekijää, joista noin 
30 % on naisia ja 70 % on miehiä. Liikuntapalvelujen johtoryhmä muodostuu liikuntajohtajasta, 
kolmesta päälliköstä, joilla on vastuullaan talous, liikuntaolosuhteet ja henkilöstö, sekä neljästä 
yksikkövastuullisesta palveluesimiehestä. Näistä miehiä on 4 ja naisia 4. Lisäksi johtoryhmään on 
avoin kutsu nimetylle pääluottamusmiehelle, joka edustaa henkilöstöä sekä 
työsuojeluasiamiehelle. Esimiestason tehtäviä hoitaa 13 henkilöä, joiden joukossa on 5 naista. 
Teknisen sopimuksen piiriin kuuluu noin 60 % työntekijöistä. Suurin osa heistä työskentelee 
liikuntapaikkojen hoidollisissa tehtävissä, mikä on hyvin miesvaltainen ala. Liikuntapalvelujen 
naisvaltaisimmat tehtävät ovat siistinnässä ja kassanhoidossa.  

Työntekijöiden rekrytoinnissa valintakriteerit eivät ole sidoksissa sukupuoleen vaan pääpaino on 
työntekijän ammatillisessa osaamisessa ja kokemuksessa, soveltuvuudessa sekä 
koulutuksellisessa pätevyydessä. Tietyillä ammattialoilla on erityisen tärkeää huolehtia molempien 
sukupuolten tasapuolisesta rekrytoinnista. Esimerkiksi asiakaskohderyhmien hyvän palvelun 
kannalta on olennaista, että liikunnanohjaajina on sekä naisia että miehiä. Tällä hetkellä 
liikuntapalvelujen 18 liikunnanohjaajasta 4 on miestä.  

Henkilöstön palkkaus perustuu työ- ja virkaehtosopimuksiin. Tehtäväkohtaiset palkat määräytyvät 
sopimusalan mukaisesti. Henkilökohtaisten lisien suuruudessa on työntekijöiden välillä eroja, mutta 
ne eivät ole kytköksissä sukupuoleen vaan henkilökohtaisen työsuorituksen tasoon.  Rikkaudeksi 
ja tasapainottavaksi tekijäksi koetaan se, että liikuntapalvelujen työtehtävissä, työryhmissä ja 
hankkeissa on edustettuna sekä miehiä että naisia. Tavoite on, että henkilöstön rekrytoinnissa 
jatkossakin huomioidaan tasa-arvoisesti sekä miehet että naiset.  

Perhevapaisiin suhtaudutaan myönteisesti ja niitä voi käyttää kaikki työntekijät sukupuolesta 
riippumatta. Perhevapaita ovat hyödyntäneet liikuntapalveluissa sekä miehet että naiset. Missään 
liikuntapalveluiden työpisteellä ei sallita sukupuoleen liittyvää häirintää tai syrjintää. Jos syrjintää 
havaitaan, niin asiaan puututaan välittömästi esimiehen taholta.  

Jyväskylän kaupungin luottamushenkilöorganisaatiossa liikuntapalveluiden asioissa 
päätöksentekoelimenä on kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Lautakunnan kokoonpanon 
sukupuolijakauma on tasainen. 

5.2 Tavoitteita tasa-arvotyölle liikuntapalveluissa 

Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut tuottavat liikuntapalveluja kohderyhmänään kaikki 
kuntalaiset. Palveluita tuotetaan sillä ajatuksella, että ne ovat tasa-arvoisesti kaikkien saatavilla. 
Tasa-arvotyötä liikuntapalveluissa ohjaavat kaupungin erilaiset strategia-asiakirjat, joita on esitelty 
tässä luvussa. Lisäksi luvussa on esitelty tutkimustuloksia Jyväskylän kaupungin sitoutumisesta 
liikunnan- ja terveydenedistämistyöhön sukupuolten näkökulmasta. 

5.2.1 Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman9 arvioimiseksi ja laatimiseksi toteutettiin 
asiakaskysely vuonna 2016, jossa kysyttiin yhdenvertaisuuden toteutumisesta, syrjinnän 
esiintymisestä sekä siihen puuttumisesta ja osallisuusmahdollisuuksista palveluissa. Kulttuuri- ja 
liikuntapalveluiden osalta asiakaskyselyyn vastasi 74 henkilöä, joista 56 oli naisia, 43 miehiä ja 1 
vapaa vastaus. Vastanneissa oli vähemmistöryhmiin identifioituneita seuraavasti; 1 
maahanmuuttaja, 3 vammaista, 4 uskonnollisen vähemmistön edustajaa sekä 1 seksuaali- tai 
sukupuolivähemmistöön kuuluva kuntalainen. 

Kyselyssä nousi esille kehityskohteita kulttuuri- ja liikuntapalvelujen yhdenvertaisuus- ja 
syrjimättömyystilanteeseen. Yhdenvertaisuuden koettiin toteutuvan muita palveluja heikommin 
sisäliikuntapalveluissa ja liikuntapaikkojen tilavarauksissa, maksujen kalleus joissakin palveluissa 
on aiheuttanut kokemuksen yhdenvertaisuuden puuttumisesta, mahdollisuus osallistua ja päästä 

                                            
9 Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/89085_jyvaskyla_yhdenvertaisuussuunnitelma_2017.pdf 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/89085_jyvaskyla_yhdenvertaisuussuunnitelma_2017.pdf
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vaikuttamaan koettiin vieraaksi ja palveluissa nähtiin olevan alueellisia eroja. Syrjintää kulttuuri- ja 
liikuntapalveluissa ei kuitenkaan koettu olevan. 

Kulttuuri ja liikuntapalvelut – Yhdenvertaisuuden toteutuminen 
 
Kulttuuri ja liikuntapalvelut (N=74) Vastausvaihtoehdot: yhdenvertaisuuden toteutuminen ja osallistumisen mahdollisuus 
(1=huonosti, 2=en osaa sanoa ja 3=hyvin) 
 

 
LIIKUNTAPAIKKA 

1 = huonosti 
2 = en osaa 
sanoa 

3 = hyvin 
yhteensä  
vastanneita 

keskiarvo mediaani 

Sisäliikuntapaikat 
16,67 % 29,17 % 54,17 % 72 2,38 3 

Ulkoliikuntapaikat 
12,5 % 30,56 % 56.94 % 72 2,44 3 

Ohjattu liikunta 
8,45 % 40,85 % 50,7 % 71 2,42 3 

Liikuntapaikkojen 
tilavaraukset 15,49% 57,75% 26,76% 71 2,11 2 

Taulukko 1. Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma: Yhdenvertaisuus liikuntapalveluissa.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että joka kategoriassa yli puolet vastanneista on kokenut, että 
liikuntapalveluissa yhdenvertaisuus toteutuu ja on mahdollisuus osallistua. 

 
Taulukko 2. Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma: Syrjinnän kokeminen liikuntapalveluissa.  

 
Tulokset osoittavat selvästi sen, että vastanneet eivät ole pääsääntöisesti kokeneet syrjintää 
liikuntapalveluissa. 

Yhdenvertaisuuskyselyn vastausprosentti on pieni suhteessa kaupungin väkilukuun, jolloin tulokset 
eivät ole laajemmin yleistettävissä. Kuitenkin vastaustulokset antavat viitteitä siitä, kuinka 
yhdenvertaisuus ja syrjintä koetaan liikuntapalvelujen käyttäjien puolesta. Näiden kyselytulosten 
lisäksi kaikki kaupungin palveluyksiköt määrittelivät yhdenvertaisuussuunnitelmaan itse tavoitteet, 
joita pyrkivät palveluissa edistämään. Liikuntapalvelujen tavoitteet ja aikataulut on esitelty 
seuraavassa kuvassa. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa Jyväskylän liikuntapalvelujen kohdalla 
esitetyt tavoitteet, vastuuhenkilöt ja aikataulut ovat liikuntapalvelujen itse määrittämiä.  

Tämän sukupuolivaikutusten arvioinnin laatimisen yhteydessä nousi esille, että tavoitteita ei ole 
seurattu tai käsitelty ollenkaan liikuntapalveluissa yhdenvertaisuussuunnitelman valmistumisen 
jälkeen, eli noin kahden vuoden aikana. Liikuntapalvelujen yhdenvertaisuussuunnitelmassa on 
kattavasti tarkasteltu yhdenvertaisuuden ja syrjinnän ehkäisyn näkökulmia. Jatkossa asiakirjan 
käyttö yhdenvertaisuuden edistämisen välineenä olisi näin ollen suositeltavaa. 

Kulttuuri ja liikuntapalvelut – Syrjinnän kokeminen  
 
Kulttuuri ja liikuntapalvelut (N=74) Vastausvaihtoehdot syrjinnän kokemus (1=kyllä ja 2=ei) 
 

LIIKUNTAPAIKKA 1 = kyllä 2 = ei 
yhteensä  
vastanneita 

keskiarvo mediaani 

Sisäliikuntapaikat 
5,56 % 94,44 % 72 1,94 2 

Ulkoliikuntapaikat 
4,29 % 95,71 % 70 1,96 2 

Ohjattu liikunta 
4,29 % 95,71 % 70 1,96 2 

Liikuntapaikkojen 
tilavaraukset 5,8% 94,2% 69 1,94 2 
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Kuva 2. Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma: Liikuntapalvelujen 
yhdenvertaisuussuunnitelma 

 

5.2.2 Jyväskylän kaupungin liikuntasuunnitelma 2017-2021 

Jyväskylän liikuntasuunnitelma 10 on tehty jyväskyläläisiä varten, jotta kaupungin asukkailla olisi 
mahdollisuus muodostaa selkeä näkemys kotikuntansa liikuntapalvelujen tilasta ja 
tulevaisuudennäkymistä. Suunnitelma toimii myös liikuntapalvelujen omaa toimintaa ohjaavana 
asiakirjana sekä selkänojana päätöksentekijöille ja viranhaltijoille. Suunnitelma ei sisällä tarkkaa 
luetteloa liikuntapalvelujen liikuntapaikkarakentamisesta tai taloudellisista tunnusluvuista. Asiakirja 
pyrkii muodostamaan ja selkeyttämään liikuntapalvelujen toiminnan suuntaviivat ja johtavat 
toiminta-ajatukset. 

Jyväskylän kaupungin liikuntasuunnitelmassa on huomioitu ja nostettu esille tutkimustietoa 
(Nummela ym. 2014) siitä, että ikä, sukupuoli, koulutustaso ja taloudellinen tilanne vaikuttavat 
yksittäisen ihmisen liikunnan harrastamiseen. Muun muassa liikuntapalvelujen terveyttä ja 

                                            
10 Jyväskylän kaupungin liikuntasuunnitelma 
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/liikuntasuunnitelma_esite_2017.pdf 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/liikuntasuunnitelma_esite_2017.pdf
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hyvinvointia edistävä toimintayksikkö pyrkii tuomaan toimintansa kaikkien jyväskyläläisten 
ulottuville, asuinpaikasta ja sosiaalisesta tai taloudellisesta asemasta riippumatta. Myös kunnan 
nähdään pystyvän vaikuttamaan liikunta-aktiivisuuteen omalla toiminnallaan. Kuitenkaan 
asiakirjassa ei mainita kertaakaan sanoja tasa-arvo tai yhdenvertaisuus, vaikka niihin liittyviä ja 
niitä edistäviä toimenpiteitä ja suunnitelmia tuodaan esille. Jatkossa tavoitteena voisi olla tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuuskäsitteiden käytön arkipäiväistäminen toiminnassa. 

5.2.3 Tasa-arvo Jyväskylän liikuntapalveluissa TEAviisarin näkökulmasta 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on kerännyt tietoa terveyttä edistävästä liikunnasta kunnissa 
jo vuodesta 2010 alkaen. Nämä tiedot on koottu TEAviisari-nimisen palvelun alle. TEA on lyhenne 
sanasta terveydenedistämisaktiivisuus, joka muodostuu seitsemästä eri näkökulmasta: 
sitoutuminen, johtaminen, terveysseuranta ja tarveanalyysi, voimavarat, yhteiset käytännöt, 
osallisuus sekä muut ydintoiminnat. Näiden näkökulmien avulla voidaan arvioida, miten hyvin kunta 
on hoitanut väestön terveyden edistämiseen liittyviä toimintoja. 

Tiedonkeruu käsittää muun muassa: 

 liikunnan huomiointia hyvinvointikertomuksessa 

 työnjako ja yhteistyö kunnan muiden hallintokuntien kanssa 

 lähiliikuntapaikkojen kehittämistä 

 kuntien tuki liikuntapaikkojen harjoitusvuoroihin. 

Vastaukset alkuperäisiin kysymyksiin on pisteytetty sen mukaan, mikä vastausvaihtoehdoista 
kuvaa laadukasta toimintaa. Samaa kokonaisuutta kuvaavista kysymyksistä on muodostettu 
summamuuttujia, jotka on muutettu asteikolle 0-100. Asteikolla 0 kuvastaa heikointa tulosta ja 100 
parasta mahdollista tulosta. 

Liikuntapalvelujen sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevat kysymykset on esitetty sitoutuminen 
sekä seuranta ja tarveanalyysi -näkökulmien kohdalla. 

 

KYSYMYS 
JYVÄSKYLÄN PISTEET/  
MAX. PISTEET 

JOHTOPÄÄTÖS 

8. Jos liikuntasuunnitelma tai kehittämisohjelma on 
laadittu, onko siinä huomioitu yhdenvertaisuuden 
edistäminen tai sukupuolten tasa-arvon edistäminen? 

0/100 ei ole huomioitu 

8. Jos liikuntasuunnitelma/ kehittämisohjelma on laadittu, 
onko siinä huomioitu asukkaiden kuuleminen ja 
vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen? 

0/100 ei ole huomioitu 

15. Seurataanko liikunnan edistämisestä vastaavalla 
toimialalla säännöllisesti seuraavia asioita sukupuolittain: 
Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus, Liikunta- ja 
urheiluseuratoimintaan osallistuvien lasten ja nuorten 
suhteellinen osuus, Työikäisten liikunta-aktiivisuus, 
Ikääntyneiden liikunta-aktiivisuus, Vuorovarauspohjaisten 
liikuntapaikkojen käyntitiedot? 

0/100 

ei seurata 
 

(koko maa 34-64 
kaikilla osa-alueilla) 

35. Sisältyykö kunnan 
YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAAN tai muuhun 
suunnitelmaan, jossa on asetettu tavoitteet ja 
toimenpiteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi kunnan 
toiminnassa, näkökulmia kuntalaisten liikunnan 
edistämisestä? 

100/100 on huomioitu 

36. Sisältyykö kunnan TASA-ARVOSUUNNITELMAAN tai 
muuhun suunnitelmaan, jossa on asetettu sukupuolten 
tasa-arvon edistämisen tavoitteet kunnan toiminnassa, 
näkökulmia kuntalaisten liikunnan edistämisestä? 

100/100 on huomioitu 

Taulukko 3. TEAviisarin 2018 tasa-arvoa koskevat kysymykset ja Jyväskylän vastaukset 2018 
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Koko Suomen tasolla sukupuolten tasa-arvon huomioiminen oli harvinaista suunnittelun ja 
seurannan osalta niissä kunnissa, joissa liikuntasuunnitelma tai kehittämisohjelma oli laadittu. Vain 
yli kolmanneksessa (40 %) kunnista sukupuolten tasa-arvon edistäminen oli huomioitu. Lasten ja 
nuorten liikunta-aktiivisuustietoja seurattiin sukupuolittain 41 prosentissa kuntia. Harvinaisempaa 
oli ikääntyneiden (22 %) ja työikäisten (19 %) liikunta-aktiivisuuden seuranta sukupuolittain.11  

TEAviisarin tulokset asettavat selkeitä tavoitteita Jyväskylän liikuntapalveluille tasa-arvotyöhön 
jatkoa varten. Jatkossa sitoutumista tasa-arvon edistämiseen suunnitelma- ja asiakirjatasolla sekä 
seurannan ja arvioinnin menetelmillä tulisi kehittää. TEAviisarin valtakunnallisiin ja kuntakohtaisiin 
tuloksiin on mahdollisuus tutustua tarkemmin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla12.  

5.2.4 Muuta mainittavaa 

Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut ovat tehneet jo vuosia pitkäjänteisesti töitä sen eteen, että 
kaikille kuntalaisille olisi tarjolla liikuntapalveluja muun muassa sukupuolesta, asuinalueesta tai 
varallisuudesta riippumatta. Tässä luvussa on esitelty erilaisia liikuntapalvelujen tuottamia tai 
koordinoimia palveluja, joiden taustalla on ajatus parantaa kuntalaisten välistä tasa-arvoa 
liikuntapalveluiden näkökulmasta.  

 

 

                                            
11 Kts. THL. Liikunnan edistäminen kunnissa. TEAviisari 2018. Tilastoraportti 36 / 2018. 
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137040/Tilastoraportti_36_2018_final_p%C3%A4ivitys.pdf?sequence
=5&isAllowed=y  
12 Kts. TEAviisari Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/index  

LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA

LiikuntaVeturi

LiikuntaVeturi on  9-12-vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä maksuton 

liikuntatuote. Osallistujalla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta mistään 

liikuntalajista osallistuakseen toimintaan. Päätavoitteena on liikunnan riemu 

yhdessä ikäkavereiden kanssa. Toiminnasta vastaa Jyväskylän kaupungin 

liikuntapalvelut yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa. 

LiikuntaLaturi

LiikuntaLaturi on 13-19 -vuotiaiden nuorten maksuton liikuntatuote. Tarjolla on 

kymmeniä liikuntavuoroja eri lajeista ympäri Jyväskylää. Liikuntapalvelujen 

teettämän kyselytutkimuksen mukaan 78 % ei kuulu urheiluseuraan. 

Liikuntasuunnitelman mukaan LiikuntaLaturilla tavoitellaankin juuri niitä nuoria, 

joille seuratoiminta ei enää murrosiässä tarjoa mieluista liikuntamuotoa. 

LiikuntaLaturin käyttäjäkyselyiden (2013, 2014) perusteella näiden vuosien aikana 

osallistuvista nuorista 65% oli tyttöjä ja 35% poikia.

Jyväskylän kaupunki on ollut vuodesta 2017 mukana Liikkuva varhaiskasvatus -

hankkeessa ja vuodesta 2010 Liikkuva koulu -hankkeessa omalla 

toimintamallillaan. Liikkuvassa varhaiskasvatuksessa ja kouluissa ajatellaan 

asioita uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista 

toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin 

lihasvoimin. Toiminnan valtakunnallisissa tavoitteissa kiinnitetään huomiota eri 

sukupuolten liikuttamiseen ja toiminnan tasolla se on tarkoittanut pääosin 

monipuolista ja monilajista tarjontaa toiminnassa. Liikkuvan varhaiskasvatuksen 

rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Liikkuvan koulun rahoituksesta 

vastasi kevääseen 2018 saakka opetus- ja kulttuuriministeriö, mutta nykyisin 

toiminta on vakiintunutta Jyväskylän kaupungin toimintaa. 

Jyväskylän kaupungin Liikkuva koulu –toiminta palkittiin marraskuussa 2018 Länsi- 

ja Sisä-Suomen vuoden 2018 Liikkuva koulu –tunnustuksella. Jyväskylän kaupunki 

vastaanotti valtakunnallisen vuoden 2018 Liikkuva koulu –pääpalkinnon 

tammikuussa 2019 valtion liikuntaneuvoston, opetushallituksen sekä opetus- ja 

kulttuuriministeriön järjestämässä tilaisuudessa. Palkinto myönnettiin Jyväskylän 

kaupungin esimerkillisestä työstä koulujen liikunnallisen toimintakulttuuriin 

rakentamisessa.

Liikkuva varhaiskasvatus ja 

Liikkuva koulu 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137040/Tilastoraportti_36_2018_final_p%C3%A4ivitys.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137040/Tilastoraportti_36_2018_final_p%C3%A4ivitys.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/index
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MAHDOLLISIA ALUSTOJA TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS -ASIOIDEN KÄSITTELYYN

Seurafoorumi on liikuntaseurojen ja kaupungin liikuntapalveluiden yhteistyöelin, 

jossa käsitellään ajankohtaisia teemoja tarkoituksena kehittää kunnan 

liikuntaelämää avoimessa vuoropuhelussa. Seurafoorumi kutsutaan koolle noin 

kahdesti vuodessa.

Jyväskylässä liikuntaseurojen ja kaupungin yhteistyön toiminta- ja kehitysmuotona 

ovat 1980-luvulta lähtien olleet seurainfot sekä eri aiheiden perusteella 

muodostetut tapaamiset. Ne ovat muodostaneet keskinäisen kanssakäymisen 

perustan. 1990-luvun lopulta alkaen yleisistä seuratilaisuuksista on käytetty 

nimitystä seurafoorumi kaupungissa yleisesti toteutettujen foorumikokousten 

mallin mukaisesti.

Jyväskylän kaupunki on järjestänyt henkilöstölle koulutuksia osana Yhdenvertaista 

asiakaspalvelua –hanketta. Nämä koulutukset ovat olleet avoimia kaikille 

kaupungin ammattiryhmille. Koulutusten tarkoitus on lisätä henkilöstön tietoa ja 

ymmärrystä vähemmistöryhmiin, kykyä yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen 

vuorovaikutukseen asiakaskohtaamisessa sekä vahvistaa osaamista ja 

asiantuntemusta yhdenvertaisuudesta. 

Arviointia varten tiedusteltiin Keski-Suomen liikunta- ja urheiluseurojen 

kattojärjestöltä, että järjestetäänkö Jyväskylässä heidän toimestaan koulutusta 

liikunta- ja urheiluseuroille liittyen sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja 

yhdenvertaisuuteen. Vastauksena oli, että sukupuolten keskinäistä tasa-arvoa ei 

oikeastaan käsitellä erikseen, vaan tasa-arvoa yleensä ihmisten välillä. 

Aatteelliseen yhdistystoimintaan, urheiluseuratoimintaan, kuuluu oleellisesti se, 

että kaikki ovat tervetulleita toimimaan ja harrastamaan.

Seurafoorumi

Tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuuskoulutus

POSITIIVINEN ERITYISKOHTELU

Alueelliset liikuntaryhmät

Alueellisesti tasa-arvoa edistävät vertaisohjatut ryhmät, joiden tarve on noussut 

siitä, että myös kaupungin reuna-alueilla tulee olla tarjolla liikuntapalveluja. 

Ryhmät ovat vapaaehtoisten vertaisohjaajien ohjaamia ja saaneet alkunsa 

vertaisohjaajien omasta kiinnostuksesta ja alueen tarpeista. Liikuntapalvelut 

hakee toiminnalle tilat ja koordinoi vertaisohjattua toimintaa.

Sukupuolittain kohdennetut 

liikuntaryhmät 

Liikuntapalvelut tarjoavat kaikille avoimia aikuisten ja senioreiden ohjattuja 

liikuntaryhmiä sekä lisäksi myös muutamia sukupuolittain kohdennettuja 

liikuntaryhmiä. Sukupuolittain kohdennettuja ryhmiä on niin perinteisessä 

saliliikunnassa kuin palloiluryhmien muodossa. Erillisillä naisten ja miesten 

ryhmillä halutaan madaltaa kynnystä liikkua ryhmässä. Valtaosa 

ryhmäliikuntatuntien osallistujista on naisia ja miesten aktivointi avoimiin 

liikuntaryhmiin on ollut haasteellista. Tämän vuoksi osa ryhmistä on haluttu 

osoittaa vain miehille. Näiden lisäksi kuukausittain järjestetään vain naisille 

suunnattu uimahalli- ja kuntosalivuoro Vaajakosken uimahalli Wellamossa. 

Vuoron perustaminen on saanut alkunsa kuntalaisten toiveista ja sen tavoitteena 

on tavoittaa myös niitä naisia, jotka eivät häveliäisyyssyistä harrasta liikuntaa 

yleisillä vuoroilla. 

Monikulttuurinen liikunta

Tarjolla on myös monikulttuurisia liikuntapalveluja, joiden toiminta on suunniteltu 

yhteistyössä maahanmuuttajataustaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Liikuntapalvelut hakee toiminnalle tilat, tiedottaa ja koordinoi toimintaa.

Kipinä on Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluetuus, jota tarjotaan 

Kipinä-edussa mukana olevien sosiaali-, työllisyys- sekä terveyspalveluiden 

asiakkaille. Etuuden saajille mahdollistetaan osallistuminen tiettyihin kaupungin 

kulttuuri- ja liikuntapalveluihin maksutta tai alennetulla osallistumismaksulla. 

Etuutta myönnetään sosiaalisin ja taloudellisin perustein ja sen voi myöntää 

työllisyys-, sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijät.

Etuuden myöntämisen jälkeen asiakas saa käyttöönsä Kipinä-kortin, joka on 

voimassa vuoden myöntämispäivästä. Kortti on henkilökohtainen ja osallistuessa 

etuuden piirissä oleviin palveluihin tai varauksia tehdessä on esitettävä kuvallinen 

henkilöllisyystodistus. Korttiin kirjataan myöntämisen yhteydessä asiakkaan nimi 

ja päivämäärä. Kipinän avulla pyritään mahdollistamaan kulttuuri- ja 

liikuntaelämyksiä kaikille taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Työttömien työnhakijoiden Wire-

liikunta

Työttömien työnhakijoiden Wire-liikuntaryhmät ovat tarkoitettu kaikille Jyväskylän työ- 

ja elinkeinotoimiston työttömille työnhakijoille. Wire-liikuntaryhmät ovat terveyttä 

sekä työ- ja toimintakykyä ylläpitäviä liikuntaryhmiä. Ryhmät ovat maksuttomia, 

mikä madaltaa kynnystä niihin osallistumiseen. Liikuntaryhmiin voi tulla mukaan 

kauden aikana milloin vain.

Kipinä
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Edellä esitettyjen tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasioiden käsittelyyn käytettyjen alustojen lisäksi on 
myös muita kokoonpanoja, joissa asioihin voi vaikuttaa. Liikuntapalveluissa eri aihealueiden 
ympärille ja palveluiden kehittämiseksi muodostuu työryhmiä, joiden asialistoille myös tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuusasiat voisi jatkossa nostaa. 

 

5.3 Jyväskyläläisistä liikkujina 

Tähän kappaleeseen on koottu sellaista paikallisesti ja kansallisesti kerättyä sukupuolijakautunutta 
tietoa, jota on ollut mahdollisuus löytää jyväskyläläisistä liikkujista. 

Alla esitettyjen aineistojen lisäksi eroja sukupuolten välisessä liikkumisessa tarkasteltiin Jyväskylän 
kaupungin liikuntapalvelujen itse tekemistä kyselyistä. Viimeisen 10 vuoden aikana 
kuntalaiskyselyitä on tehty koskien muun muassa ohjattua liikuntaa, liikuntapaikkoja, paikallisia 
liikuntajärjestöjä sekä hinnastoa. Muutamissa kyselyissä oli tiedusteltu vastaajan sukupuolta, mutta 
tuloksia ei oltu eritelty sukupuolittain. Näin ollen niistä ei saanut lisätietoa tätä arviointia varten.  

5.3.1 Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen liikuntabarometri 

Jyväskylän kaupungin liikuntabarometri toteutettiin ensimmäisen kerran yhteistyössä Jyväskylän 
yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa keväällä 2016. Seurattavauuden kannalta on 
tärkeää, että kysely toteutetaan säännöllisesti.  

Tietoykkönen Oy toteutti toisen liikuntabarometri-kyselyn13 keväällä 2018 Jyväskylän kaupungin 
liikuntapalvelujen toimeksiannosta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää jyväskyläläisten 
liikuntakäyttäytymiseen liittyviä asioita sekä mielipiteitä ja toivomuksia Jyväskylän liikuntapaikoista 
ja –palveluista. Tutkimuksen kohderyhmänä on Jyväskylän kaupungissa asuvat 18-79 vuotiaat 
miehet ja naiset. Tutkimukseen vastanneista 417 oli miehiä (46,3 %) ja 483 naisia (53,7 %). Muun 
sukupuoliset eivät olleet vaihtoehtoina. Myös tutkimukseen vastanneiden aikuisten 0-17-vuotiaiden 
lapsien lukumäärää kysyttiin. Vastanneilla oli yhteensä 255 tyttöä ja 233 poikaa. 

Valtaosa Jyväskylän aikuisväestöstä (88%) harrastaa vapaa-ajan kuntoliikuntaa vähintään kerran 
viikossa. Runsas kolmasosa (35%) kyselyyn vastanneista ilmoitti osallistuvansa ohjattuun 
liikuntatoimintaan. Eniten käytettyjä tahoja olivat urheiluseurat ja liikuntajärjestöt (12%), kaupalliset 
liikuntayritykset (12%) ja kaupungin liikuntapalvelut 6 %. Naiset osallistuivat ohjattuun liikuntaan 
selvästi miehiä aktiivisemmin (miehet 24%, naiset 44%) liikuntapalvelujen tuottamissa palveluissa. 
Muiden taustaryhmien mukaan tarkasteltuna aktiivisimpia osallistujia olivat äitiys- tai 
vanhempainvapaalla olevat (44%), opiskelijat (43%), ja korkeakoulututkinnon suorittaneet (42%). 

Lasten liikuntaharrastuksia kysyttiin niiltä vastaajilta, joiden taloudessa asuu 7–17-vuotiaita tyttöjä 
tai poikia. Yleisimmin lapset liikkuvat omaehtoisesti vapaa-ajalla sekä liikunta- ja urheiluseurassa. 
Liikunnan harrastaminen suositusten mukaisesti vähenee selvästi lapsen kasvaessa. Jyväskylän 
kaupungin rooli koettiin tärkeimpänä lasten ja nuorten liikunnan järjestämisessä (58 % piti erittäin 
tärkeänä). Koululais- ja opiskelijaliikunnan järjestämisessä kaupungin roolia piti erittäin tärkeänä 
53 %, ikääntyneiden liikunnassa 49 %, erityisryhmien 49 %, aikuisten- ja työikäisten 26 % ja kilpa- 
ja huippu-urheilun 17 %. 

Suurin osa vastaajista oli melko tyytyväisiä Jyväskylän kaupungin tarjoamiin liikuntapalveluihin (74 
%). Erittäin tyytyväisiä vastanneista oli 11 % ja erittäin tyytymättömiä ainoastaan 2 %. Naisista 
erittäin tyytyväisiä liikuntapalveluihin oli 9 % ja miehistä 14 %. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin liikuntapalveluja myös alueittain ja vastanneet saivat antaa 
kommentteja ja kehitysehdotuksia liikuntapalveluja koskien. Suoranaisesti palautteissa ei viitattu 
sukupuoleen kuin yhdessä vastauksessa, mutta enemmän mm. liikuntapalvelujen tasa-arvoiseen 
saatavuuteen. Tässä muutama esimerkki annetuista palautteista:  

                                            
13 Kts. Jyväskylän kaupungin liikuntabarometri 2018. 
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/jyvaskylan_kaupungin_liikuntabarometri_2018.pdf 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/jyvaskylan_kaupungin_liikuntabarometri_2018.pdf
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 ”Naisten ja tyttöjen kilpaurheilu kaipaisi tukea” 

 ”Arkiliikunnan mahdollistaminen sallimalla urheilukenttien ja -hallien/-salien käyttö vapaasti 
yleisölle varattujen harjoitusaikojen ulkopuolella” 

 ”Kaupungin järjestämät ilmaiset liikuntamuodot puuttuvat kaikki ja kaikilta ikäryhmiltä. 
Seurojen jäsenmaksut ylittävät asukkaiden sietokyvyn maksuissa.” 

 ”Nuorten seuratoiminnan tukeminen on tärkeää, mutta jäähalleihin ja muihin ei tarvitsisi 
mättää rahaa.” 

 ” Perheille suunnattu liikunta, siis ryhmälle, jossa on eri-ikäisiä ja eritasoisia ihmisiä.” 

 Satsata enemmän lasten- ja nuorten sekä liikuntavammaisten liikuntapalveluihin, 
sosioekonominen tilanne ja yhdenvertaisuus huomioiden 

 Näkee asian jääurheilun kautta, koska on itse ollut taitoluisteluvalmentaja jo yli 30 vuotta. 
Jääaikoja on aivan liian vähän ja esim. minijäätä joudutaan käyttämään aivan liian usein 
jääaikojen puutteen vuoksi. 

 Laskea hintoja. Kalliit vuokrat, pienet palkat. Kallis ruoka.  Miten yksinhuoltajalla on varaa 
harrastaa kolmen nuoren kanssa? Yksi uintikerta perheellä on n 60e.   Oulussa uinti maksaa 
2e/hlö. Parkkimaksu autolle ja liput mihin tahansa liikuntaan. Kaikki on kallista. 

 Liikuntamahdollisuuksien hinnoissa tulisi huomioida paremmin pienituloisia ja etenkin 
lapsiperheitä, jotta lapsilla olisi monipuolisemmat mahdollisuudet kokeilla erilaisia lajeja ja 
päästä monipuolisemmin sekä aktiivisemmin liikkumaan 

 Jalkapallokenttien varaukset pitäisi saada helpommin selville. 

 Jakaa edelleen avustuksia pienille urheiluseuroille, jotta nuorten toiminta jatkuu. 

 Syrjäseudulle myös liikunta mahdollisuuksia halleja myös syrjempään 

 Tarvittaisiin enemmän vapaavuoroja, jolloin muutkin kuin urheiluseurat pääsisivät kentille 
liikkumaan (esim. Palokka). 

5.3.2 Move! tulokset 2018 

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn 
valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa 
koululaisia omatoimiseen fyysisen toimintakyvyn huolehtimiseen. Järjestelmästä vastaa 
Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta. Perusopetuksen 5. ja 8. luokkalaisten fyysistä 
toimintakykyä on mitattu järjestelmän avulla Suomen peruskouluissa vuodesta 2016 alkaen. 

Move!-järjestelmässä  oppilaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia 
perustaitoja kartoitetaan kahdeksan osa-aluetta sisältävän mittariston avulla. Tuloksista oppilas, 
oppilaan huoltaja, opettajat ja kouluterveydenhuolto saavat tietoa oppilaiden sen hetkisestä 
fyysisestä toimintakyvystä ja sen yhteydestä oppilaan hyvinvointiin sekä opastusta, millaisilla 
toimenpiteillä oppilaan fyysistä toimintakykyä voidaan edistää. Jyväskylässä mittauksiin osallistui 
syksyllä 2018 yhteensä 2661 oppilasta. Jyväskylän viides- ja kahdeksasluokkalaisten tulokset 
olivat pääosin kaikilla osa-alueilla paremmat tai samalla tasolla kuin koko maan tulosten keskiarvo. 
Ainostaan kehonliikkuvuutta mittaavassa alaselän ojennus täysistunnossa -osa-alueella 
jyväskyläläisten tulokset jäivät sekä tyttöjen että poikien osalta alle koko maan keskiarvon. 
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HUOMIOT: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT 

YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 

• Yhdenvertaisuussuunnitelmaan liittyvän kyselyn perusteella voidaan todeta: Joka kategoriassa yli 

puolet vastanneista on kokenut, että liikuntapalveluissa yhdenvertaisuus toteutuu ja on 

mahdollisuus osallistua. Kyselyyn vastanneet eivät ole pääsääntöisesti kokeneet syrjintää 

liikuntapalveluissa. Yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiden toteutumista olisi aika tarkastella 

palveluyksikössä 

LIIKUNTAPALVELUT YLEISESTI 

• Liikuntapalveluiden päätöksentekoon liittyvä organisaatio näyttäisi olevan tasaisesti jakautunut eri 

sukupuolten kesken 

• TEAviisarin kautta nousee kaksi selkeää kehittämiskohtaa: toimintaympäristön seuraaminen 

säännöllisesti sukupuolittain sekä asukkaiden kuuleminen ja vaikuttamismahdollisuuksien 

kehittäminen liikuntapalveluissa  

 

• Valtaosa Jyväskylän aikuisväestöstä (88%) harrastaa vapaa-ajan kuntoliikuntaa vähintään kerran 

viikossa. Runsas kolmasosa (35%) kyselyyn vastanneista ilmoitti osallistuvansa ohjattuun 

liikuntatoimintaan. Naiset osallistuivat ohjattuun liikuntaan selvästi miehiä aktiivisemmin (miehet 

24%, naiset 44%) liikuntapalvelujen tuottamissa palveluissa.  

• Liikuntapalveluilla on olemassa erilaisia tasa-arvoa tai positiivista eriarvoisuutta tukevia tuotteita  

• Liikuntasuunnitelmassa ei tuoda sanoina esiin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, vaikka toimenpiteet 

niitä edistäisivätkin 

• Näyttäisi siltä, että Jyväskylässä toimivia liikunta- ja urheiluseuroja ei kouluteta alueellisesti 

yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyen 

• Move!: Jyväskylän viides- ja kahdeksasluokkalaisten tulokset olivat pääosin kaikilla osa-alueilla 

paremmat tai samalla tasolla kuin koko maan tulosten keskiarvo. Ainostaan kehonliikkuvuutta 

mittaavassa alaselän ojennus täysistunnossa -osa-alueella jyväskyläläisten tulokset jäivät sekä 

tyttöjen että poikien osalta alle koko maan keskiarvon. 
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6. TUTKIMUSTIETOA LIIKUNTA- JA URHEILUSEUROISTA SEKÄ 
LIIKUNNAN SUKUPUOLIJAKAUTUNEISUUDESTA 

Tähän kappaleeseen on kerätty valtakunnallista tietopohjaa liikunta- ja urheiluseurojen 
merkityksestä, eri sukupuolten liikkumisesta ja tasa-arvosta liikuntapalveluissa ja seuroissa. Tietoa 
on ollut paikoin vaikeaa löytää, vaikka asia on ollut jo pitkään pinnalla liikunnan kentällä. 

6.1 Liikunta- ja urheiluseurojen merkitys suomalaisessa liikuntakulttuurissa 

Liikunta- ja urheiluseurat ovat merkittävässä roolissa suomalaisessa liikuntakulttuurissa niin kilpa- 
ja huippu-urheilun kuin harrasteliikunnankin näkökulmasta. Lasten ja nuorten liikuttajina sekä 
liikuntaan sosiaalistajina seurojen rooli on jopa jokseenkin korvaamaton. Vuoden 1990 jälkeen 
lähes joka neljäs Suomessa perustettu yhdistys toimii liikunnan alalla ja suurin osa seuroista (70 
%) on yhden lajin erikoisseuroja. Seuramääriltään kolme suurinta lajia ovat jalkapallo, salibandy ja 
yleisurheilu. Lapsista yhdeksän kymmenestä vähintään kokeilee seuratoiminnassa mukana oloa ja 
noin 60 % 9-15 –vuotiaista on mukana seuratoiminnassa. Aikuisia seuran jäseniä on 13%. Suurin 
osa seuratoiminnasta toteutetaan kunnallisissa liikuntatiloissa.14  

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (2019) aikuisväestön liikuntaharrastuksia ja 
vapaaehtoistyötä koskevassa selvityksessä tiedusteltiin sekä naisten että miesten harrastamisen 
kontekstia. Niin naisten kuin miesten osalta liikuntaa harrastettiin selvästi eniten omatoimisesti 
yksin (naiset 68,9 % / miehet 63,1 %), omatoimisesti ryhmässä/kaveriporukassa (naiset 31,8 % / 
miehet 36,2 %) tai liikunta-/ urheiluseurassa (naiset 10,3 %/ miehet 16,3 %). Suurin ero 
selvityksessä näkyi naisten liikunnan harrastamisessa yksityisessä yrityksessä (21,6 %) kun 
miehet harrastivat siinä kontekstissa huomattavasti vähemmän (8,3 %).15 

Liikunta ja tasa-arvo 2017 –raportti toteaa tyttöjen vähäisemmän organisoidussa liikunnassa 
mukana olon vaikuttavan siihen, että naisia on myös vähemmän liikunnan ja urheilun toimijoina. 
Valtakunnallisesti tarkasteltuna naisten osuus liikuntajärjestöjen ja kuntien liikuntatoimien johtavina 
työntekijöinä ja viranhaltijoina on kasvussa, mutta sen sijaan naisten osuus liikuntajärjestöjen 
luottamushenkilöinä on kasvanut hitaammin.16 Koski ja Mäenpää (2018) toteavat julkaisussaan 
naisten roolin ja toimintamahdollisuuksien seuroissa vankistuneen ja laajentuneen.17 Päivi Aalto-
Nevalaisen väitöskirja (2018) nostaa esille, että liikuntajohtajien uramenestys ei ole Suomessa 
kaikilta osin tasa-arvoista. Naisten menestyminen liikunta-alan johtamisurilla vaatii miesten 
menestymistä enemmän ponnisteluja ja naisliikuntajohtajat saavat keskimäärin miesliikuntajohtajia 
vähemmän palkkaa.18 Näidenkin tutkimusten tuloksista on havaittavissa, että yhteneväisen 
näkemyksen löytäminen sukupuolten tasa-arvon toteutumisen näkökulmasta on haastavaa. 

Suomalaisten liikunta- ja urheiluseurojen muutosta vuosien 1986—2016 välillä tutkineet Koski ja 
Mäenpää19 tarkastelivat myös seurojen taloudellisia resursseja. Seurojen taloustietojen vertailu on 
monilta osin ongelmallista, sillä kirjanpitojen kategorisointi on vaihtelevaa. Taloudellisten 
resurssien merkitys seuratoiminnassa on ollut kasvussa kuluneen kymmenen vuoden aikana, sillä 
toimintakin on kasvanut. Suurin osa suomalaisten seurojen kuluista katetaan varsinaisen toiminnan 
tuotoilla, sen jälkeen varainhankinnalla saaduilla varoilla ja kolmanneksi merkittävin olivat 

                                            
14 Tiivistelmä tutkimusraportista Suomalaiset liikunta- ja urheiluseurat – tilanne, muutokset ja tulevaisuus: 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-593-8 
15 Julkaisematon tutkimus. Aarresola & Mäkinen. 2019. Aikuisten liikuntaharrastukset ja vapaaehtoistyö.  
16 Kts. Liikunta ja tasa-arvo 2017: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160521, s. 80-81 
17 Kts. Tiivistelmä tutkimusraportista Suomalaiset liikunta- ja urheiluseurat – tilanne, muutokset ja tulevaisuus: 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-593-8  
18 Kts. Aalto-Nevalainen. Vertaileva tutkimus nais- ja miesjohtajien uramenestyksestä liikunta-alalla. 
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/57804/78-951-39-7400-
8_vaitos18052018%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
19 Kts. Koski. Suomalaiset liikunta- ja urheiluseurat muutoksessa 1986-2016 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160926/okm25.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-593-8
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160521
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-593-8
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/57804/78-951-39-7400-8_vaitos18052018%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/57804/78-951-39-7400-8_vaitos18052018%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160926/okm25.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ulkopuoliset avustukset. Kunta-avustus nähdään kuitenkin seurojen toiminnan kannalta tärkeänä 
resurssina.  

6.2 Sukupuolten välisiä eroja liikkumisessa 

On todettava, että on ollut haastavaa löytää valtakunnallista sukupuolijakautunutta tietoa 
liikkumiseen liittyen. Helpommin on löytynyt tietoutta liittyen lasten ja nuorten, kuin aikuisten 
liikkumiseen. 

Liikunta ja tasa-arvo 2017 –raportissa todetaan, että määrällisesti tarkasteltuna eri sukupuolten 
välillä on eroja fyysisessä aktiivisuudessa. Tytöille kertyy vähemmän fyysistä aktiivisuutta kuin 
pojille ja tytöt ovat vähemmän mukana organisoidussa liikunnassa kuin pojat.20  

Vuonna 2018 toteutetussa Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -
tutkimuksen raportissa esitellään tuloksia 7-, 9-, 11-, 13- ja 15-vuotiaiden lasten ja nuorten 
liikkumisesta ja paikallaanolosta sekä näihin yhteydessä olevista tekijöistä. Tutkimuksessa mitattiin 
paikallaanoloa, liikkumista ja unta liikemittareilla koko vuorokauden ajalta. Huolenaiheeksi nousi 
yläkouluikäisten nuorten liikkumisen vähäinen kokonaismäärä. Liikemittarimittausten mukaan 
ykkösluokkalaisista 71 prosenttia liikkui terveytensä kannalta riittävästi, mutta 
yhdeksäsluokkalaisista enää vain 10 prosenttia. Kaikissa ikäryhmissä suosituksen saavuttaneita 
poikia oli enemmän kuin tyttöjä.21  

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018 nostaa esiin koetun taloudellisen tilanteen vaikutuksen 
liikunnan harrastamiseen. Heikommassa taloudellisessa tilanteessa olevien perheiden lapset ja 
nuoret liikkuvat vähemmän. Taloudellinen tilanne ei kuitenkaan vaikuta lasten ja nuorten 
omatoimiseen liikkumiseen tai osallistumiseen koulun liikuntakerhoihin. Erilaisten liikuntapalvelujen 
hinnan merkitys on kasvanut lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen polarisaation selittäjänä.22 

6.3 Sukupuolten välinen tasa-arvo liikuntapalveluissa ja seuratoiminnassa 

Suomen (2012) julkaisun mukaan naiset ovat selkeästi saavuttaneet miehiä ja sukupuolinen tasa-
arvo näyttää lisääntyneen viimeisen kymmenen vuoden aikana liikuntapaikkapalveluissa. Asiaa 
tarkasteltiin myös nuorten lapsiperheellisten sekä lapsettomien osalta ja todettiin, että 
lapsiperheellisyys ei vaikuta liikuntaan käytettyyn aikaan siinä määrin kuin aikaisemmin. Tässä 
mielessä tasa-arvoisuus on lisääntynyt sukupuolten osalta. Nuorten ikäryhmässä työssäkäyvät 
käyttivät liikuntaan selkeästi enemmän aikaa kuin opiskelevat nuoret ja tämä tulkittiin yhdeksi 
selkeimmistä muutostrendeistä sukupuolisessa tarkastelussa. Liikunta ja tasa-arvo 2017 -raportti 
toteaa valtakunnallisesta näkökulmasta tarpeen tuottaa lisää tietoa liikuntapoliittisen 
päätöksenteon tueksi ja nostaa esiin vähemmän tutkituista alueista liikuntapaikkojen käytön eli 
olosuhderesurssien käytön naisten ja miesten liikuntaan ja urheiluun. 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintä liikunnan ja urheilun parissa –julkaisu (2012) nostaa 
esiin, että esteitä tasa-arvoiselle osallistumiselle on myös muun sukupuolisilla liikkujilla.23  Erilaista 
tutkimustietoa liittyen vähemmistöjen liikkumiseen on vielä vähän tarjolla.  

Pääministeri Sipilän hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2016-2019 loppuraportissa todetaan, että 
sukupuolinäkökulma tulee saada mukaan hankkeisiin jo niiden suunnitteluvaiheessa. Samainen 
ohjelma linjasi esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriön avustushakujen ohjeiden yleisiin 
perusteisiin kriteeriksi sukupuolten tasa-arvon edistämisen, edellytti avustettavilta 

                                            
20 Kts. Liikunta ja tasa-arvo 2017: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160521, s. 80-81 
21 Kts. Liikunnan edistämisaktiivisuus Liikkuva koulu –ohjelman kouluissa ja oppilaiden liikuntakäyttäytyminen: 
http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/657/LIITU-tyopaperi_raportti_lopullinen.pdf s. 11 
22 Kts. Oikeus liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018: 
http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/644/Lasten_ja_nuorten_vapaa-aikatutkimus_-
_Oikeus_liikkua._Verkkojulkaisu.pdf s. 26-27 
23 Kts. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintä liikunnan ja urheilun parissa:  
http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/45/vahemmistot.pdf 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160521
http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/657/LIITU-tyopaperi_raportti_lopullinen.pdf
http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/644/Lasten_ja_nuorten_vapaa-aikatutkimus_-_Oikeus_liikkua._Verkkojulkaisu.pdf
http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/644/Lasten_ja_nuorten_vapaa-aikatutkimus_-_Oikeus_liikkua._Verkkojulkaisu.pdf
http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/45/vahemmistot.pdf
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liikuntajärjestöiltä tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimista sekä vahvisti 
liikuntaseurojen seuratoiminnan kehittämistuen hakuohjeisiin ja kriteereihin yhdeksi painopisteeksi 
sukupuolten tasa-arvon.  

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on tehnyt vuonna 2019 tutkimuskartoitusta urheilun 
eettisistä kysymyksistä. Tehdyssä kartoituksessa nousee esille, että urheilun eettisiä asioita 
koskeva tutkimus kasvaa tällä hetkellä nopeasti. Julkaisussa jäsennetään urheilun eettisiä asioita 
koskevaa tutkimusta analysoimalla kansainvälisissä tutkimusviitetietokannoissa julkaistuja tietoja. 
Raportissa haettiin ja tarkasteltiin julkaisuja kolmella osa-alueella: kilpailumanipulaatio, 
katsomoturvallisuus ja hyvä hallinto. Hyvän hallinnon alla tulokset jaettiin kolmeen pääkategoriaan, 
joista yksi keskittyi pitkälti miesten ja naisten väliseen sukupuolten tasa-arvoon urheiluhallinnon 
näkökulmasta. Aihealueen julkaisuissa käsiteltiin naisten osallisuutta vastuutehtävissä, 
palkkatasojen eroavaisuuksia sekä sitä, miten näihin tekijöihin voitaisiin vaikuttaa. Yksi julkaisu 
tarkasteli aluetta myös sukupuolen moninaisuuden (gender diversity) näkökulmasta. Kategorian 
nimeämisessä haasteita tuotti tasa-arvon käsitteen ongelmallisuus, sillä kyseinen käsite 
ymmärretään eri kielissä hieman eri tavoin. 

 

 

HUOMIOT: TUTKIMUSTIETOA LIIKUNTA- JA URHEILUSEUROISTA SEKÄ 

LIIKUNNAN SUKUPUOLIJAKAUTUNEISUUDESTA 

• Liikunta- ja urheiluseurojen rooli merkittävä suomalaisessa liikuntakulttuurissa niin kilpa- ja huippu-

urheilun kuin harrasteliikunnankin näkökulmasta 

• Suurin osa seuratoiminnasta toteutetaan kunnallisissa liikuntatiloissa 

 

• Aikuiset harrastavat liikuntaa selvästi eniten omatoimisesti yksin, omatoimisesti ryhmässä/ 

kaveriporukassa tai liikunta-/ urheiluseurassa 

 

• Tyttöjä vähemmän mukana organisoidussa liikunnassa, jonka koetaan vaikuttavan siihen, että 

naisia on vähemmän liikunnan ja urheilun toimijoina. Toisaalta koetaan, että naisten rooli ja 

toimintamahdollisuudet seuroissa kuitenkin vankistuneet ja laajentuneet. 

 

• Naisten menestyminen liikunta-alan johtamisurilla vaatii miesten menestymistä enemmän 

ponnisteluja ja naisliikuntajohtajat saavat keskimäärin miesliikuntajohtajia vähemmän palkkaa 

 

• Sukupuolijakautunutta tietoa liikunnasta vaikea löytää, mutta löydettävissä olevassa tutkimuksessa 

pojat liikkuvat enemmän kuin tytöt 

 

• Esteitä tasa-arvoiselle osallistumiselle on myös muun sukupuolisilla liikkujilla 
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7. SUKUPUOLTEN SUOSIMAT LAJIT 

Aivan kuten aiemminkin on jo todettu, valtakunnallista sukupuolittaista tietoa liikkumiseen liittyen 
on löytynyt vähemmän aikuisten liikkumiseen liittyen. Helpommin on löytynyt tietoutta liittyen lasten 
ja nuorten osalta.  

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus on kahden vuoden välein ilmestyvä haastattelututkimus, 
jonka toteuttavat yhteistyössä Valtion nuorisoneuvosto, Valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja 
kulttuuriministeriö sekä Nuorisotutkimusverkosto. Tuorein tutkimus (2018) tarkastelee 6-29 –
vuotiaiden suosituimpia liikuntalajeja tyttöjen ja poikien kategorioissa. Tutkimukseen osallistui 
yhteensä 1599 lasta/nuorta. Tutkimuksesta tuotetun julkaisusta24 on löydettävissä eri-ikäisten 
tyttöjen ja poikien suosituimpia liikuntalajeja myös tarkemmin kuin mitä tietoa tähän arviointiin on 
kirjattu.  

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus julkaisee 28.5.2019 aikuisväestön liikuntaharrastuksia ja 
vapaaehtoistyötä koskevan selvityksen. Selvitystä edeltäneessä tutkimushankkeessa on selvitetty 
liikuntaharrastamista kyselyaineiston avulla. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus on 
toteuttanut kaksi väestökyselyä vuonna 2018, jotka kohdistettiin 15-74-vuotiaille suomalaisille. 
Toukokuussa tehtyyn kyselyyn vastasi 1570 henkilöä ja marraskuussa tehtyyn kyselyyn 1672 
henkilöä. Ensimmäiseen kyselyyn vastanneet eivät voineet vastata jälkimmäiseen kyselyyn, jolloin 
aineistot on voitu yhdistää yhdeksi 3242 henkilöä käsittäväksi kyselyksi. Vastaajat edustavat koko 
Suomen väestöä sukupuolen, iän ja asuinalueen suhteen tasapainotettuna.25  

Alla olevassa taulukossa 4. on poimittu edellä mainittujen tutkimusten aineistosta  

 tyttöjen ja poikien kymmenen suosituinta liikuntalajia sekä  

 kymmenen naisten ja miesten harrastetuinta lajia sekä  

 kymmenen naisten ja miesten suosituinta uutta lajia, jotka vastaaja ajattelisi voivansa aloittaa 
tulevan vuoden aikana.  

ja tämän lisäksi 

 tyttöjen ja poikien luettelosta eroteltu keltaisella pohjalla ne lajit, jotka eivät esiinny toisen 
sukupuolen listauksessa ja 

 samalla tavalla on toimittu myös naisten ja miesten harrastetuimpien lajien ja suosituimpien 
uusien lajien suhteen 

Taulukossa 4. oleva tieto tyttöjen ja poikien sekä naisten ja miesten lajeista ei ole täysin 
vertailukelpoista, vaan taulukon tarkoituksena on esittää laaja kuva tutkimuksin tuotetusta tiedosta 
liittyen eri sukupuolten harrastamiin liikuntalajeihin. Taulukkoa tarkastellessa tulee myös 
huomioida, että niin tyttöjen ja poikien, kuin naisten ja miesten taulukoissa, ikähaarukat ovat 
verrattain suuret. Näin ollen ikäryhmien sisälläkin voi olla suurta vaihtelevuutta liikunnan 
harrastamisen määrässä kuin harrastetuissa lajeissakin.  

 

                                            
24 Kts. http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/644/Lasten_ja_nuorten_vapaa-aikatutkimus_-
_Oikeus_liikkua._Verkkojulkaisu.pdf 
25 Julkaisematon tutkimus. Aarresola & Mäkinen. 2019. Aikuisten liikuntaharrastukset ja vapaaehtoistyö. 

http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/644/Lasten_ja_nuorten_vapaa-aikatutkimus_-_Oikeus_liikkua._Verkkojulkaisu.pdf
http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/644/Lasten_ja_nuorten_vapaa-aikatutkimus_-_Oikeus_liikkua._Verkkojulkaisu.pdf
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Taulukko 4. Tyttöjen ja poikien suosituimmat liikuntalajit sekä naisten ja miesten harrastetuimmat ja 
suosituimmat uudet lajit. 

 
Taulukon kautta ei voi tehdä tarkkoja tulkintoja, mutta sitä voi käyttää hyödyksi avustuksia ja 
vuoroja saaneiden seurojen vertailussa ja niiden edustamien lajien tarkastelussa.   
 
  

TYTÖT POJAT 

6-29 v. 6-29 v.
Harrastetuimmat 

lajit

Suosituimmat uudet 

lajit

Harrastetuimmat 

lajit

Suosituimmat uudet 

lajit

1.  

      

 

Juoksu/ 

lenkkeily

Juoksu/ 

lenkkeily
Kävelylenkkeily Liikunta yleensä Kävelylenkkeily Liikunta yleensä

2.  

      

 

Ulkoilu/ 

kävely
Jalkapallo Kuntosaliharjoittelu Kuntosaliharjoittelu Pyöräily Kuntosaliharjoittelu

3.  

      

 

Kuntosali Pyöräily Uinti Jooga Kuntosaliharjoittelu Kävelylenkkeily

4.  

      

 

Pyöräily Kuntosali

Pyöräily, 

maastopyöräily, 

maantiepyöräily

Kävelylenkkeily Uinti Uinti

5.  

      

 

Tanssi
Ulkoilu/ 

kävely
Voimistelu Uinti Maastohiihto Pyöräily

6.  

      

 

Uinti Sähly Ryhmäliikunta Voimistelu Juoksulenkkeily Juoksulenkkeily

7.  

      

 

Hiihto Uinti Jumppa Tanssi Jalkapallo Maastohiihto

8.  

      

 

Luistelu Jääkiekko Juoksulenkkeily Vesili ikunta Sauvakävely e-urheilu/ e-sport

9.  

      

 

Jalkapallo Luistelu Jooga Sauvakävely Keilailu Sulkapallo

10.

     

 

Voimistelu Hiihto Maastohiihto Ryhmäliikunta Jääkiekko Jalkapallo

NAISET 15-74v. MIEHET 15-74v.

Suosituimmat lajit
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8. JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA URHEILUSEUROJEN 
TUKIMUODOT 

Kuten luvussa 6.1. jo esiteltiin, kunnan myöntämien suorien tukien suhteellinen osuus seurojen 
määrärahoista on pienentynyt viimeisen 20 vuoden aikana. Kunnat tukevat paikallisia seuroja myös 
muilla tavoilla, kuin myöntämällä suoraa rahallista tukea. Seurat ovatkin monella tavalla riippuvaisia 
joko suoraan tai epäsuoraan kaupungin resursseista ja liikuntapolitiikasta. Suoria tuen muotoja 
ovat erilaiset avustukset, kun taas välillisiä tuen muotoja ovat kaupungin maksu- ja taksapolitiikka, 
maksuttoman mainostilan tarjoaminen liikuntapaikoilla samoin kuin harjoitusvuoro- ja 
olosuhdepolitiikka. Jyväskylän kaupunki myös ostaa palveluja suoraan urheiluseuroilta, mm. 
uimaopetukseen ja nuorten liikuntaryhmiin.  
 
Tässä luvussa esitellään Jyväskylän kaupungin liikunta- ja urheiluseuroille myöntämät suorat 
tukimuodot, eli liikunta-avustukset ja liikuntavuorojen jakoprosessi. Näiden lisäksi tarkastellaan 
myös liikuntapaikkarakentamista ja tapahtuma-avustuksia seurojen tukimuotoina. 

8.1. Liikunta-avustukset ja niiden arviointi  

Jyväskylässä on urheiluseuroja noin 220. Urheiluseurojen lisäksi liikunta-avustuksia hakevat 
erityisliikuntajärjestöt sekä muut liikunnan parissa toimivat yhdistykset.  

Myös opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa avustuksia seuratoimintaan. Vuonna 2019 seura-
avustusta sai 23 keskisuomalaista seuraa, joiden summat olivat 2500 ja 15000 euron välillä. 
Yhteensä avustusta Keski-Suomeen tuli yli 200 000 euroa 26 

8.1.1 Liikunta-avustusten hakuprosessi 

Liikunta-avustuksilla tuetaan liikunta- ja urheiluseurojen sekä erityisliikuntajärjestöjen toimintaa ja 
siten luodaan edellytyksiä liikuntapalvelujen tarjonnalle sekä liikunnan ja urheilun harrastamiselle. 
Avustuksia myönnetään liikunta- ja urheiluseurojen sekä erityisliikuntajärjestöjen perustoimintaan. 
Avustuksilla voidaan tukea myös yhdistyksen toteuttamaa kansainvälistä toimintaa ja hankkeita, 
joiden päämääränä on liikunnallinen toiminta tai palvelu. Avustus voidaan myöntää joko toiminta-
avustuksena tai kohdeavustuksena.  

Avustuksen myöntäminen perustuu aina tarve- ja tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Lautakunta 
voi päättää avustusten myöntämisperusteita ja avustuksen käyttöä koskevista lisäohjeista. 
Liikuntatoiminnan avustusten valmistelijat valmistelevat avustusten jaon kulttuuri-
liikuntalautakuntaan vuosittain. Avustusten valmistelijana toimii kulttuuri-liikuntapalvelujen 
palvelujohtaja ja liikuntapalvelujen varaussuunnittelija. Toinen heistä on mies ja toinen nainen. 
Avustusten jaosta päättää kulttuuri-liikuntalautakunta, jossa sukupuolijakauma on tasainen.  

Liikunta-avustusten hakulomakkeessa ei ole yhtään toiminnan sukupuolijakautuneisuuteen 
liittyvää kysymystä. Jäsenmääriä koskevissa kysymyksissä tarkastellaan ainoastaan kaikkien 
jäsenten, maksaneiden jäsenten ja alle 18-vuotiaiden jäsenten määrää. Yhdistyksen toiminnan 
sisältöä on mahdollista kuvata avoimessa kysymyksessä ”yhdistyksen toiminnan tarkoitus”. 
Avustushakemuksen liitteeksi tulee laittaa yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio, joista 
toimintasuunnitelmasta on mahdollista saada viitteitä toiminnan sukupuolittaisesta jakautumisesta. 

Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen avustuslomakkeessa tiedusteltiin aiemmin sukupuolta 
hakijaprofiiliin liittyen eli hakijan on pitänyt hakijaprofiilissaan profiloitua sukupuolen mukaan 
mieheksi tai naiseksi. Muu sukupuoli ei ollut vaihtoehtona. Tämä hakijaprofiiliin liittyvä sukupuoli-
kysymys päädyttiin poistamaan yhteisen keskustelun pohjalta sen vuoksi, ettei sen kysymiselle 
nähty perustetta.  

 

                                            
26 Lähde: Keski-Suomen Liikunta ry https://www.kesli.fi/?x254116=743335  

https://www.kesli.fi/?x254116=743335
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Sukupuoleen liittyviä kysymyksiä on mahdollista palauttaa lomakkeisiin, jos tiedolle on käyttöä. 
Sukupuoleen liittyvän tiedon antamisen tulee olla yksilötasolla vapaaehtoista, koska sukupuolitieto 
ei voi olla edellytys palvelun saamiselle, ellei sukupuoli oleellisesti liity palveluun. Kun tietoa 
kysytään, tulee se lisätä myös informointiasiakirjaan (selosteeseen). Mikään laki ei kiellä 
kysymästä sukupuolta, asetus edellyttää kuitenkin vähimmän tietomäärän periaatteen 
noudattamista ja sitä, että kerättävä tieto on oleellista. 

8.1.2 Toiminta-avustusten vertailu vuosina 2015-2019 

Toiminta-avustus myönnetään Jyväskylässä toimivan rekisteröidyn yhdistyksen ympärivuotiseen 
toimintaan, jolloin avustus on tarkoitettu yhdistyksen hakemuksessaan esittämän 
toimintasuunnitelman mukaisiin menoihin. Avustushakemukseen tulee sisältyä yhdistyksen 
toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle. Avustuksen maksatuksen edellytyksenä on, 
että yhdistys on toimittanut edellisen toimintakauden hyväksytyn toimintakertomuksen, 
tuloslaskelman, taseen, tilintarkastus- tai toiminnantarkastuskertomuksen. Saatavaan avustuksen 
määrään vaikuttaa jaossa oleva avustuksiin varattu budjetti, yhdistyksen toiminnan laajuus ja 
aktiivisuus, jäsenmäärät ja junioritoiminta.  

Alla olevassa taulukossa 5. on tarkasteltu reilua kahtakymmentä viimeisen viiden vuoden aikana 
suurinta toiminta-avustusta saanutta seuraa. Toimijan lajikuvaus on etsitty joko toimijan 
verkkosivuilta löytyvistä säännöistä tai muuten verkkosivuilla mainitusta toimijan kuvauksesta. 
Jokaisen vuoden kohdalle on merkitty kymmenen suurimman avustuksen saanutta seuraa 
keltaisella värillä. Kerättyä tietoa seurojen jäsenten sukupuoleen liittyen ei ole olemassa ja tämän 
vuoksi seurojen tarkastelu sukupuolinäkökulmasta jää ennakko-oletusten varaan, eikä siitä voi 
tämän vuoksi tehdä johtopäätelmiä siitä, että jakaako Jyväskylän kaupunki avustusrahat 
tasapuolisesti sukupuolten kesken. 
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Taulukko 5. 24 eniten toiminta-avustusta saanutta seuraa vuosina 2015-2019. Taulukossa on eriteltynä 
myös vuosittain eniten avustusta saaneet seurat.  

 
Taulukosta löytyy sellaisten lajien erikoisseuroja, joita on mainittu liikuntalajeihin liittyvässä 
taulukossa 4. 

Seuran harjoittaman lajikuvauksen mukaan ei siis voi tehdä yleistystä siitä, miten avustusraha 
jakautuu sukupuolten kesken. On vahva ennakkokäsitys, että JJK Juniorit ry on poikien 
jalkapalloon ja Jyväskylän Pallokerho ry tyttöjen jalkapalloon erikoistunut seura. Kerättyä tietoa 
Jyväskylän kaupungilla ei kuitenkaan ole seuran harrastajista eli siitä, onko toiminnassa mukana 
myös muita sukupuolia. Suurin osa avustuksen saajista on yhden lajin erikoisseuroja, vaikka myös 
usean lajin yleisseuratkin ovat saaneet avustusta. 

8.1.3 Kohdeavustukset  

Kohdeavustus myönnetään yhdistykselle hakemuksessa esitettyyn tarkoitukseen, jolloin avustus 
maksetaan hakijan esittämän meno- ja tulolaskelman ja siihen liittyvien tositteiden perusteella. 
Avustus myönnetään tappiontakuuna silloin, kun toiminnasta saadaan tuloja. Liikunnan 
kohdeavustuksia myönnetään vain rekisteröidyille yhdistyksille. Jos avustushakemuksessa esitetty 
käyttötarkoitus sijoittuu useampaan kuin yhteen ryhmään, on avustuksen myöntäjällä oikeus 
päättää siitä, missä ryhmässä hakemus käsitellään. 

Vuonna 2019 10 suurinta kohdeavustuksen saajaa olivat Jyväskylän Freestyleseura, Jyväskylän 
Voimistelijat -79, JyväsLentis, Swimming Jyväskylä, Jyväskylän Naisvoimistelijat, Vaajakosken 

TOIMINTA-AVUSTUKSET 

Hakija Laji

Diskos Jyväskylä ry jääurheilu

FC Vaajakoski Ry jalkapallo,futsal

Happee ry salibandy

HoNsU Juniorit ry koripallo

Jaguars Spirit Athletes ry cheerleading, cheertanssi

Jigotai ry budo- ja kamppailulajit

JJK Juniorit ry jalkapallo 

JYP Juniorit ry
kunto- ja terveysliikunta, kilpa- 

ja huippu-urheilu; jääkiekko

Jyväskylän Pallokerho ry jalkapallo

Jyväskylän Kenttäurheilijat ry yleisurheilu

Jyväskylän Komeetat ry jalkapallo

Jyväskylän Naisvoimistelijat ry voimisteluliikunta

Jyväskylän Taitoluisteluseura ry luistelu

Jyväskylän Voimistelijat-79 ry voimistelu 

Jyvässeudun Kiekko ry jääkiekko

O2-Jyväskylä ry salibandy

Palokan Riento ry
yleisseura, lajeina mm. 

jalkapallo

Swimming Jyväskylä ry uintiurheilu ja vesiliikunta

Säynätsalon työväen Voimistelu- ja 

urheiluseura Riento ry.

yleisseura, lajeina mm. 

jalkapallo, koripallo, 

kuntoliikunta, lentopallo, 

tennis, yleisurheilu

Tanssi- ja Voimisteluseura Illusion 

Vaajakoski ry

tanssi, joukkuevoimistelu ja 

ryhmäliikunta

Tepika ry tanssiurheilu

Tikkakosken Tikka ry

kunto- ja kilpaurheilu; 

harrasteliikunta, jalkapallo, 

ringette

Tikkakosken Voimistelu- ja 

Liikuntaseura ry
voimisteluliikunta

Vaajakosken Kuohu ry

yleisseura, lajeina mm. 

voimistelu, paini, 

kestävyysjuoksu

2019 2018 2017 2016 2015

ei hakenut 2 200 € 2 200 € 2 200 € 2 250 €

2 200 € 2 200 € 2 200 € 2 200 € 2 250 €

2 500 € 2 500 €  - 2 200 € 2 250 €

3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 €  - 

2 500 € 2 500 € 2 500 €  - 2 500 €

2 500 € 2 000 € 1 500 € 1 000 € 800 €

4 500 € 4 500 € 4 500 € 4 400 € 4 400 €

4 500 € 4 500 € 4 400 € 4 400 € 4 400 €

5 200 € 5 200 € 5 200 € 5 200 € 5 350 €

4 500 € 4 500 € 4 500 € 4 400 € 4 400 €

5 500 € 5 500 € 5 500 € 5 500 € 5 600 €

2 200 € 2 000 € 1 500 € 1 200 € 1 000 €

5 500 € 5 500 € 5 500 € 5 500 € 5 800 €

2 700 € 2 700 € 2 500 € 2 300 € 2 250 €

2 700 € 2 500 € 2 000 € 1 000 € 800 €

2 200 € 2 200 € 2 200 € 2 200 € 2 250 €

5 500 € 5 500 € 5 500 € 5 500 € 5 700 €

2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €

3 000 € 2 500 € 2 000 € 1 000 € 250 €

3 800 € 4 000 € 4 400 € 4 400 € 4 400 €

2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €

2 000 € 2 000 € 2 000 € 1 900 € 1 900 €

2 500 € 2 500 € 3 000 € 3 000 € 3 750 €

2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
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Terä, Jyväskylä Basketball Academy, Harjun Woima, Jyväskylän Kiri & Kirittäret, Jyväskylän 
Saukot, Jyväskylän Työväen Nyrkkeilijät ja Keski-Suomen Moottorikerho. Kohdeavustuksen 
hakijoita oli 44 ja avustusta myönnettiin 29 hakijalle. Kaikki kevään 2019 kohdeavustuksen hakijat 
ja saajat löytyvät PDF-
liitteestä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1159163&version=1 

Kohdeavustusten saajat vaihtuvat eri vuosien avustushauissa, sillä avustusta haetaan ja 
myönnetään kohteen mukaisesti. Avustuksen haku ja saaminen toteutuu sen hetkisten toimintojen 
ja tapahtumien mukaisesti, jolloin hakijataholla ei ole merkitystä, vaan sillä hetkellä rahoitustarpeen 
kohteena olevan toiminnan sisällöllä ja laadukkuudella.  

8.2. Liikunnan vakiovuorot ja niiden arviointi  

Jyväskylässä on liikuntamahdollisuuksia ainakin yli 30 eri lajissa alamäkiluistelusta yleisurheiluun. 
Valtaosan (73 %) näistä liikuntapaikoista omistaa kunta, ja loppujen omistus jakautuu yksityisten 
toimijoiden, valtion ja yhdistysomistajien kesken. Liikuntapaikkojen ylläpidosta vastaa 67 % 
kohdalla Jyväskylän kaupunki, jonka sisällä ylläpitovastuu jakautuu mm. liikuntapalvelujen, 
tilapalvelujen, kaupunkirakennepalvelujen, opetuspalvelujen ja teknisen toimen välillä. 

Tarkastellessa ainoastaan kunnan omistamia liikuntapaikkoja, niistä suurin osa on 
jääurheilukenttiä (80), muuhun palloiluun tarkoitettuja paikkoja (70), sisäliikuntapaikkoja (53), 
ulkoilureittejä (46), uintipaikkoja (37) ja hiihtolatuja (35). Yritysten omistamista liikuntapaikoista 
suurin osa on kuntosaleja (24), hevosurheilu (10), tennis ja pöytätennis (6) ja keilaus (4). 
Yhdistysten omistavista suurin osa on retkeilyn ja ulkoilun (7), veneilyn (5), tanssin (4) ja 
frisbeegolfin (3) liikuntapaikkoja. 

8.2.1 Liikuntavuorojen jakoprosessi 

Liikuntapalvelut vastaa näiden edellä esitettyjen liikuntatilojen vuorojen jaosta ja hallinnoinnista. 
Seurojen liikuntatilojen vakiovuorojakopäätökset valmistellaan liikuntapalvelujen varausyksikön 
toimesta. Vakiovuoroista viranhaltijapäätöksen tekee liikuntajohtaja. Tapahtumiin liittyvät varaukset 
hyväksyy toimintayksikön esimies ja yksittäiset vuorot voidaan myöntää liikuntapaikoilta tai 
varausyksiköstä.  

Liikuntatiloihin ja -paikoille jaetaan vuosittain noin 120 000 vuoroa. Tilojen pääasiallisia käyttäjiä 
ovat paikalliset liikunta- ja urheiluseurat ja muut yhdistykset sekä myös Jyväskylän koulut, 
oppilaitokset, yksityiset henkilöt ja yritykset. Sähköisen tilanvarausjärjestelmän ja tehokkaan 
vuorojakoprosessin ansiosta Jyväskylän kaupungin liikuntatilojen käyttöaste on lähes 90 
prosenttia. 27 

Kaupunki myöntää sekä ajallisesti että määrällisesti eniten liikuntavuoroja junioreille ja 
urheiluseuroille. Näiden yhteenlaskettu osuus on jopa 56 % kaikista myönnetyistä vuoroista.  

Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen vakiovuorojen hakemuslomakkeessa ei kysytä vuoroa 
käyttävien harrastajien sukupuolijakautuneisuutta. Sitä ei ole kysytty hakemuksessa koskaan, eikä 
asia ole liikuntapalvelujen varausyksikön henkilökunnan mukaan ollut tähän mennessä 
keskustelussa. Koska sukupuolitietoa vuorojen käyttäjistä ei ollut saatavilla, koimme 
mielenkiintoiseksi tarkastella sitä, mitkä liikuntalajit ja mitkä seurat saavat eniten vuoroja 
liikuntatiloihin vuosittain. 

8.2.2 Vuorojaon tarkastelua 

Alla olevassa taulukossa 7. on kuvattuna vuodelta 2018 yli 20 sellaista toimijaa, jotka ovat saaneet 
vuorojaossa tuntimäärällisesti suurimman määrän vuoroja. Toimijan lajikuvaus on etsitty joko 
toimijan verkkosivuilta löytyvistä säännöistä tai muuten verkkosivuilla mainitusta toimijan 

                                            
27 Kts. Jyväskylän kaupungin liikuntasuunnitelma 2017-2021, 16. 
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/liikuntasuunnitelma_esite_2017.pdf 

http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1159163&version=1
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/liikuntasuunnitelma_esite_2017.pdf
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kuvauksesta. On syytä tunnistaa ennen taulukon tarkastelua, että tuntimäärien sisällä olevien 
tilojen koko voi olla lajista riippuen erilainen sekä tilojen soveltuvuus lajin harrastamiseen voi olla 
erilainen.  

 
Taulukko 6. 25 tuntimäärien mukaan suurinta kaupungin liikuntatilojen varaajatahoa vuonna 2018.  

Toimija Laji Tuntimäärä Lukumäärä

1.   

     

K-S 

urheiluharjoittelukeskussäätiö/ 

urheiluakatemia

Koostuu eri lajien 

akatemia 

urheilijoista. Lajeina 

mm. yleisurheilu, 

jääkiekko, salibandy, 

jalkapallo.

7574:45:00 3703

2.   

     
Jigotai ry

budo- ja 

kamppailulajit
5203:45:00 2601

3.   

     
Swimming Jyväskylä ry

uintiurheilu ja 

vesiliikunta
4868:30:00 2873

4.   

     

Tanssi- ja Voimisteluseura 

Illusion Vaajakoski

tanssi, 

joukkuevoimistelu ja 

ryhmäliikunta
4337:00:00 1765

5.   

     
Jyväskylän voimistelijat -79 ry voimistelu 3585:00:00 1226

6.   

     
Jyväskylän kenttäurheilijat ry yleisurheilu 3440:45:00 2141

7.   

     
02-Jyväskylä ry salibandy 3380:30:00 3079

8.   

     
Jyväskylän Naisvoimistelijat ry voimisteluliikunta 3089:30:00 1376

9.   

     
JYP Juniorit ry

kunto-ja 

terveysliikunta, kilpa- 

ja huippu-urheilu; 

jääkiekko

3057:10:00 2238

10. 

    

Tikkakosken Voimistelu- ja 

Liikuntaseura
voimistelu ja liikunta 2931:00:00 1337

11. 

    
JJK Juniorit r.y. jalkapallo 2889:15:00 1864

12. 

    
Jyväskylän Taitoluisteluseura ry luistelu 2793:20:00 1940

13. 

    

Palokan Ilo, voimistelu ja 

liikunta ry

Mm. ryhmäliikuntaa, 

kuntosaliharjoittelua 

ja kursseja, tanssia, 

voimistelua, 

Freegymiä.

2764:00:00 1484

14. 

    
Liikuntapalvelut/ Ohjausyksikkö

kaupungin oma 

ohjattu liikunta
2719:30:00 1163

15. 

    

Säynätsalon työväen Voimistelu- 

ja urheiluseura Riento ry

Yleisseura, lajeina 

mm. jalkapallo, 

koripallo, 

kuntoliikunta, 

lentopallo, tennis, 

yleisurheilu

2509:25:00 1640

16. 

    

Jyväskylän Sulkapalloseura ry/ 

Premi
sulkapallo 2470:30:00 990

17. 

    
HoNsU Juniorit ry koripallo 2400:00:00 1900

18. 

    
Jyväskylän kansalaisopisto

Kansalaisopiston 

liikuntaryhmät
2327:30:00 2167

19. 

    
Happee ry salibandy 2275:05:00 2098

20. 

    
JyväsLentis ry lentopallo 2172:45:00 1606

21. 

    
Jyväskylän pallokerho ry. jalkapallo 2150:35:00 1601

22. 

    
Palokan Riento ry

yleisseura, lajeina 

mm. jalkapallo
1907:00:00 1629

23. 

    
FC Vaajakoski ry jalkapallo, futsal 1801:30:00 1316

24. 

    
Diskos Jyväskylä ry jääurheilu 1632:45:00 1400

25. 

    
Kampuksen Dynamo ry jalkapallo, futsal 1583:45:00 1342
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Toimijoiden sukupuolijakautuneisuutta koskevan tiedon puuttuessa on vain ennakkokäsitys siitä, 
mitä sukupuolta edustavia käyttäjiä varattuja vuoroja käyttää. Tarkastellessa kappaleessa 7 
esitettyä taulukkoa tyttöjen, poikien, naisten ja miesten suosimien liikuntalajien näkökulmasta, 
näyttää vuorojako hyvin tasapuoliselta.  

Merkittävä asia vuorojen jaon kannalta on se, että joillakin isoimmilla toimijoilla on myös omia 
liikuntatiloja käytössään ja siksi kaupungin tilojen käyttö saattaa näyttää seuran kokoon ja 
toimintaan verrattuna pieneltä. Omia liikuntatiloja löytyy esimerkiksi voimisteluliikuntaan, 
cheerleadingiin ja salibandyyn erikoistuneilta seuroilta.  

Vuorojen jakokäytänteet: https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikuntatilojen-varaaminen-ja-
seurapalvelut/vuorojen-jakokaytanteet  

8.2.3 Vakiovuorojen hinnoittelu 

Liikuntapalvelujen tilojen hinnasto ja taksat hyväksytään vuosittain kulttuuri-liikuntalautakunnassa. 
Voimassa olevaan hinnastoon 2018 on mahdollista tutustua täällä: 
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/liikuntapalvelut_hinnasto_2018.pdf 

Liikuntapalvelujen hallinnoimiin liikuntatiloihin voi varata maksuttomia vuoroja ns. 
omatoimiliikuntaan sekä kaupungin organisoimaan vertaisliikuntatoimintaan. Vuoroja koskevat 
tilavaraukset ja vuorojen alueellinen suunnittelu tehdään liikuntapalvelujen toimesta.  

Omatoimiliikuntavuorot ovat vapaaseen ja omatoimiseen liikunnan harrastamiseen tarkoitettuja 
vuoroja, pääasiasiassa kaupungin koulujen liikuntasaleissa. Vuorot ovat tarkoitettu kaupungin 
asukkaiden liikuntakäyttöön. Edellytyksenä on, että kullekin omatoimiliikunta-vuorolle on nimettynä 
yhteyshenkilö, joka vastaa mm. kulkuavaimen hallinnoinnista ja tilojen turvallisesta käytöstä.  

Vertaisliikuntatoiminta on liikuntapalvelujen koordinoimaa. Vertaisryhmät ovat kaikille kuntalaisille 
avoimia ja osallistujille maksuttomia. Vertaisryhmän ohjaaminen perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä 
ohjaajalle makseta palkkaa. 

Lautakunnan hyväksymässä voimassa olevassa hinnastossa määritellään käyttäjäryhmä 1 

(Juniorit) seuraavasti: Jyväskyläläisten liikuntaseurojen ja muiden liikunta-toimintaa järjestävien 
yhdistysten alle 18-vuotiaat harrastajat.  

Käyttäjäryhmältä 1 (Juniorit) ei peritä maksua tilavarauksista seuraavista 
perusliikuntatiloista: koulujen liikuntasalit, tekonurmi- ja hiekkakentät (poikkeuksena Vehkalampi 1 
sinä aikana, kun sitä lämmitetään), Monitoimitalon palloilusali ja judosalit, Vaajakosken 
liikuntahallin tilat, Kuokkalan Graniitin tilat (pois lukien kuntosali), Lehtisaaren kuntotalo (pois lukien 
kuntosali) sekä Palokan liikuntahalli.  

Aiemmin hinnastossa on ollut maininta, että kaikkien osallistujien tulee olla alle 18-vuotiaita lukuun 
ottamatta ohjaajia. Tätä tulkintaa on edelleen noudatettu vuorojaossa.  

8.3. Muut tukimuodot 

Tässä kappaleessa esitellään kaksi esimerkkiä, jolla Jyväskylän kaupunki myös tukee paikallisten 
liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa, mutta myös kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia. 

8.3.1 Liikuntapaikkarakentaminen 

Jyväskylän liikuntapalvelut on huomioinut rakennetun ympäristön merkityksen fyysisen liikkumisen 
määrässä liikuntasuunnitelmassa (2017). Suunnitelmassa yhdeksi tavoitteeksi esitettiin 
elinympäristön muokkaaminen liikuntaa suosivaksi. Merkittävä asiakirja tästä näkökulmasta on 
vuonna 2013 laadittu lähiliikuntapaikkasuunnitelma, jossa hahmotellaan 
lähiliikuntamahdollisuuksien nykytilanne ja kehittämisehdotukset. 

https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikuntatilojen-varaaminen-ja-seurapalvelut/vuorojen-jakokaytanteet
https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikuntatilojen-varaaminen-ja-seurapalvelut/vuorojen-jakokaytanteet
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/liikuntapalvelut_hinnasto_2018.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/liikuntapalvelut_hinnasto_2018.pdf
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Lähiliikuntapaikkasuunnitelmassa ei ole huomioitu sukupuolivaikutuksia: 
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/lahiliikuntapaikkasuunnitelma.pdf  

Liikuntapaikkarakentaminen voidaan nähdä kunnan tarjoamana välillisenä tukemisen muotona 
paikallisille liikunta- ja urheiluseuroille. 

8.3.2 Tapahtuma-avustukset  

Jyväskylän kaupunki tekee osana kaupunkimarkkinointia, käytössä olevien määrärahojen 
puitteissa, yhteistyösopimuksia sellaisten urheiluseurojen sekä liikuntaan ja urheiluun liittyvien 
tapahtumien kanssa  

- jotka edistävät kaupunkistrategian tavoitteita ja teemoja 

- jotka tuovat Jyväskylälle myönteistä valtakunnallista ja/tai kansainvälistä mainetta, 

tunnettuutta ja näkyvyyttä  

- jotka edistävät Liikuntapääkaupunki-teeman sisältöjen toteutumista sekä vahvistavat 

liikuntaan ja urheiluun liittyviä Jyväskylän erottautumistekijöitä  

- jotka tuovat esille Jyväskylää monipuolisena liikuntapääkaupunkina  

Yhteistyösopimuksen valmistelussa kuullaan asiantuntijoita ja tehdään arvio useiden kriteerien 
perusteella sopimuksen painoarvosta.  
 
 

 

HUOMIOT: LIIKUNTA- JA URHEILUSEUROJEN TUKIMUODOT JYVÄSKYLÄSSÄ 

 Jyväskylän kaupungilla ei ole saataville kerättyä tietoa seurojen sukupuolijakautuneisuudesta, joten 

on käytännössä mahdotonta kertoa varmaksi, kuinka avustusten jako tai vuorojako jakautuu 

sukupuolten kesken.  

 

 Liikunta- ja urheiluseuroissa harrastamista eri ikäryhmissä on kuitenkin tutkittu valtakunnallisesti, 

jonka avulla voi saada suuntaa antavaa tietoa, mutta silti ajatus perustuu ennakkokäsityksiin ja ei 

ole luotettavaa. 

 

 Sukupuoleen liittyviä kysymyksiä on mahdollista lisätä lomakkeisiin, jos tiedolle on käyttöä. 

Sukupuoleen liittyvän tiedon antamisen tulee olla yksilötasolla vapaaehtoista, koska sukupuolitieto 

ei voi olla edellytys palvelun saamiselle, ellei sukupuoli oleellisesti liity palveluun.  

 
  

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/lahiliikuntapaikkasuunnitelma.pdf
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9. YHTEENVETO, KEHITTÄMISTOIMENPIDESUOSITUKSET 

 

 
Jyväskylän kaupunki yleisesti 
 

Liikuntapalvelut yleisesti 

 

 Tasa-arvo –käsitteen käyttäminen 

kaupungin asiakirjoissa 

 Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan 

allekirjoittaminen Jyväskylän kaupungin 

toimesta 

 

 Yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiden 

toteutumisen arviointi palveluyksikössä 

 Liikuntasuunnitelman päivittämisen 

yhteydessä tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden esiintuominen 

paremmin 

  Liikuntapalvelujen tasa-arvoon liittyvän 

tarkastelun laajentaminen mm. hintaan ja 

alueellisen saatavuuden näkökulmaan 

 

 
Tiedontuotanto ja tiedon hyödyntäminen 
palvelujen kehittämisessä 
 

Liikunta ja urheiluseuratoiminnan 
tukeminen 

 

 Toimintaympäristön seuraaminen 

säännöllisesti sukupuolittain (Lasten ja 

nuorten liikunta-aktiivisuus, Liikunta- ja 

urheiluseuratoimintaan osallistuvien lasten 

ja nuorten suhteellinen osuus, Työikäisten 

liikunta-aktiivisuus, Ikääntyneidenliikunta-

aktiivisuus, Vuorovarauspohjaisten 

liikuntapaikkojen käyntitiedot) ja 

erityistoimenpiteiden kohdentaminen 

niiden perusteella (TEAviisari) 

 Asukkaiden kuuleminen ja 

vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen 

liikuntapalveluissa (TEAviisari) 

 Tasa-arvokyselyn toteuttaminen 

jyväskyläläisille liikunta- ja urheiluseuroille 

 Sukupuolivaikutusten arviointi 

liikuntapaikkarakentamisessa 

 

 

 Seuran sukupuolijakauman kysyminen 

avustusten hakemisen yhteydessä 

 Seuran sukupuolijakauman kysyminen 

vuorojen hakemisen yhteydessä 

 Käydään keskustelua (esim. 

seurafoorumissa) alueen 

liikuntatoimijoiden kanssa 

koulutustarpeesta liittyen tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuusteemoihin 

 Kannustetaan seuroja perehtymään ja 

sitoutumaan oman lajiliittonsa tasa-arvo ja 

yhdenvertaisuussuunnitelmaan 
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10. SEURANTA JA ARVIOINTI  

Päätöksenteon jälkeen on tärkeää seurata ja arvioida tehdyn päätöksen vaikutuksia. Tähän 
päätökseen liittyen seuranta ja arviointi toteutetaan seuraavien prosessien yhteydessä: 
 
- Yhdenvertaisuussuunnitelman päivitys 
- Liikuntasuunnitelman päivitys 
- TEAviisarin vastaukset asiakohtiin sitoutuminen sekä seuranta ja tarveanalyysi  
- Liikuntapalvelujen johtoryhmä 
 

KUVAT 

Kuva 1. Jyväskylän liikuntapalvelujen organisaatiokaavio. 
 
Kuva 2. Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma: Liikuntapalvelujen 
yhdenvertaisuussuunnitelma  

TAULUKOT 

Taulukko 1. Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma: Yhdenvertaisuus 
liikuntapalveluissa.  
 
Taulukko 2. Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma: Syrjinnän kokeminen 
liikuntapalveluissa.  
 
Taulukko 3. TEAviisarin 2018 tasa-arvoa koskevat kysymykset ja Jyväskylän vastaukset 2018 
 
Taulukko 4. Tyttöjen ja poikien suosituimmat liikuntalajit sekä naisten ja miesten harrastetuimmat 
ja suosituimmat uudet lajit. 
 
Taulukko 5. 24 eniten toiminta-avustusta saanutta seuraa vuosina 2015-2019. Taulukossa on 
eriteltynä myös vuosittain eniten avustusta saaneet seurat. 
 
Taulukko 6. 25 tuntimäärien mukaan suurinta kaupungin liikuntatilojen varaajatahoa vuonna 
2018. 
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tukimuotojen sukupuolivaikutusten arviointi käsittelyyn. 


