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1 Johdanto 
 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö on ollut Vantaalla tärkeä osa toimintaa jo pitkään. Ensimmäinen 

suunnitelma tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi palveluissa ajoittuu vuosille 2006-2008. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö on yksi Vantaan kaupungin strategian merkittävistä tavoitteista.    

Vuonna 2015 tulivat voimaan uudistettu yhdenvertaisuuslaki ja muutokset lakiin naisten ja miesten 

välisestä tasa-arvosta. Sukupuolten välisen tasa-arvon ja kaikkien ihmisten välisen yhdenvertaisuuden 

kehittämistä Vantaan kaupungin toiminnassa ohjaa tasa-arvolakiin ja yhdenvertaisuuslakiin perustuva 

kaupungin oma tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma valtuustokaudelle 2017-2020. Suunnitelma 

on perusta kaupungissa tehtävälle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyölle.1 Toimialat ovat laatineet 

toiminnalliset jalkauttamissuunnitelmat kaupunkitasoiselle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalle. 

Jalkautussuunnitelmissa kaupungin toimialat tuovat esiin, miten ne arvioivat tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden toteutumista palveluissaan ja minkälaisia tavoitteita tähän liittyen on asetettu. 

Sivistystoimessa suunnittelu sisällytetään tulosalueiden toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin (mm. opetus-, 

lukuvuosi-, varhaiskasvatus-, projekti ja toimintasuunnitelmat), jolloin se tulee luontevaksi osaksi 

toiminnan suunnittelua ja seurantaa.  

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulman vahvistaminen on asetettu Vantaan kaupungin vuoden 2018 

talousarviossa sitovaksi tavoitteeksi. Tavoitteen mittariksi on asetettu sukupuolitietoisen budjetoinnin 

kehittäminen (pilotti kaupunkikirjastossa).2 

Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistui vuonna 2017 katsaus sukupuolten tasa-arvon nykytilaan 

liikunta-alalla. Katsauksen tulokset kertovat tasa-arvon ja sen tietopohjan parantuneen viime vuosina. 

Toisaalta sukupuolittain eriteltyä tietoa kaivataan lisää tulevaisuudessa. Tarkastelun kohteeksi tulisi 

asettaa käyttövuorojen ja muiden resurssien jakautuminen, jotta päästäisiin oikeanlaisiin 

toimenpiteisiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden hyväksi.3 

Vantaan kaupungin liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytyksiä liikunnallisen elämäntavan 

muodostumiselle kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Liikuntapalvelut vastaa kaupungin 

liikuntapalveluiden kehittämisestä ja järjestämisestä, liikuntapaikkojen ylläpidosta ja kehittämisestä 

sekä liikuntaseurojen toiminnan tukemisesta. Liikunta on keskeisessä roolissa kuntalaisten hyvinvoinnin 

edistämisessä. Liikuntapalvelut toimii myös aktiivisena yhteistyökumppanina liikunta- ja 

urheilutapahtumien järjestäjätahojen kanssa. Liikuntapalveluiden organisaatio ja tehtävät on esitetty 

tarkemmin liitteessä. Vantaan liikuntapalveluista pääsee nauttimaan Suomen neljänneksi väkirikkain, 

223 027 asukkaan, kunta. Vantaalaisista oli vuoden 2018 alussa 50,4 % naisia ja 49,6 % miehiä.4 

Tämän työn tavoitteena on selvittää, miten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat Vantaan kaupungin 

liikuntapalveluissa ja edistää tietoisuutta tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Sukupuolivaikutusten 

arvioinnin tarkoituksena on arvioida tasa-arvon toteutumista liikuntapalveluissa kolmesta 

näkökulmasta: liikuntaseurojen tukeminen, liikuntatilojen käyttö ja kunnossapito sekä ohjatun liikunnan 

järjestäminen. Selvityksen alussa käydään läpi sukupuolivaikutusten arvioinnin kannalta oleellisimpia 

termejä sekä keskeisiä nykyhetkeen vaikuttaneita muutoksia. Selvitykseen on koottu myös lyhyt katsaus 

suomalaisten liikuntatottumuksista. Mahdollisuuksien mukaan tehdään vertailua myös vuonna 2011 

                                                           
1 Vantaan kaupunki 2016 
2 Vantaan kaupunki 2018 
3 Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017 
4 Vantaan kaupungin väestörakenne 2018 
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tehdyn selvityksen tietoihin. Tämän myötä pystytään arviomaan kehityksen suuntaa sekä esittämään 

kehittämisehdotuksia.  

Vantaan kaupungin liikuntapalveluissa toteutettiin sukupuolivaikutusten arviointi edellisen kerran 

vuonna 20115. Kaupungin vuonna 2016 valmistuneen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman myötä 

tuli tarpeelliseksi arvioida uudelleen myös liikuntapalveluiden toiminnallisen tasa-arvon toteutumista. 

Vuonna 2011 tehdyssä sukupuolivaikutusten arvioinnissa nousi esiin kehittämiskohteita. Näihin on 

pystytty toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa puuttumaan. Liikuntaseurojen 

avustushakemuksista ei koettu saatavan riittävää kuvaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilasta 

seurojen toiminnassa. Nykyisiin avustushakemuslomakkeisiin on liitetty pakolliseksi osioksi itsearviointi. 

Yksi arvioinnin kohteista on, miten tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus toteutuvat seurassa. 

Liikuntapalveluiden ylläpitämien liikuntatilojen käyttövuoroista ja niiden käyttäjistä ei edellisen 

selvityksen aikana pystytty suorittamaan sukupuolittaista erottelua. Nykyisin tilavarausjärjestelmä 

tarjoaa kattavammat käyttäjätilastot. Edellisessä arvioinnissa selkein epätasapaino näkyi ryhmäliikunnan 

kohdentumisessa lähes pelkästään naisille. Tasa-arvoisuutta on lähdetty edistämään lisäämällä miehille 

suunnattuja ryhmäliikuntatunteja.  

  

                                                           
5 Vantaan kaupunki 2011 
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2 Vahvat velvoitteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiselle 
 

2.1 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
 

Tasa-arvo on moniselitteinen käsite ja sille on olemassa erilaisia määritelmiä. Tasa-arvolla voidaan 

tarkoittaa esimerkiksi lähtökohtien, lopputulosten, mahdollisuuksien tai velvollisuuksien tasa-arvoa. 

Lisäksi saatetaan puhua esimerkiksi aritmeettisesta, suhteellisesta, mekaanisesta, poliittisesta, 

taloudellisesta tai kulttuurisesta tasa-arvosta. Epäselvyyksien välttämiseksi on syytä määritellä, mitä 

tasa-arvo tässä selvityksessä tarkoittaa. 

Tässä selvityksessä käytetään Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta löytyvää 

tasa-arvon määritelmää. Siinä tasa-arvo määritellään tasa-arvolain mukaisena tavoitteena sukupuolten 

tasa-arvon saavuttamiseksi.6  Yhdenvertaisuus sen sijaan keskittyy täyttämään yhdenvertaisuuslain 

asettamia tavoitteita. Yhdenvertaisuuteen kuuluu, että ketään ei syrjitä iän, alkuperän, kansalaisuuden, 

kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, 

perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön 

liittyvän syyn perusteella7. Molemmat lait edellyttävät oman toiminnan syrjimättömyyden lisäksi tasa-

arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä kaikissa tuotetuissa palveluissa6. Tasa-arvotyössä voidaan 

huomioida sekä tasa-arvo- että yhdenvertaisuusperusteita samanaikaisesti.  

 

2.2 Sukupuolivaikutusten arviointi eli suvaus 
 

Tämän selvityksen tarkoituksena on keskittyä selvittämään, miten sukupuolten välinen tasa-arvo 

toteutuu liikuntapalveluiden tehtävissä. Tavoitteena tehdä sukupuolivaikutusten arviointia Vantaan 

kaupungin liikuntapalveluissa toiminnallisen tasa-arvon kautta. Tarkastelun kohteena on se, 

toteutuvatko liikuntaseurojen toiminnan tukeminen, liikuntapaikkojen käyttö ja kunnossapito sekä 

ohjattu liikunnan järjestäminen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta noudattaen. 

Sukupuolivaikutusten arviointi eli suvaus tarkoittaa toimenpiteiden ja päätösten arvioimista ennakkoon 

niiden mahdollisten sukupuolivaikutusten kannalta. Arviointi auttaa tunnistamaan mahdollisia 

sukupuolten välisiä eroja ja edistää niiden huomioimista tavoitteiden asettelussa, suunnittelussa, 

päätöksenteossa ja toiminnassa. Tavoitteena on ehkäistä sukupuolten kannalta ei-toivotut vaikutukset 

ja edistää tasa-arvoa. Ennakkoarvioinnin avulla voidaan suunnitella toimenpiteitä, jotka sopivat 

paremmin ihmisten erilaisiin elämäntilanteisiin ja tarpeisiin, välttävät mahdolliset syrjivät vaikutukset ja 

edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa.88 Usein sukupuolivaikutusten arvioinnilla viitataan 

nimenomaan ennakkoarviointiin. Toisaalta näkökulma voi olla myös jälkikäteisarviointi. Silloin arviointi 

kohdistetaan olemassa oleviin toimintoihin tai käytäntöihin ja arvioinnin johtopäätöksinä esitetään 

toimenpidesuosituksia niiden kehittämiseksi. Tämä arviointi on ensisijaisesti jälkikäteisarviointi. 

 

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen on strategia, jonka avulla sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon 

edistämisen tavoite sisällytetään kaikkeen toimintaan. Se, miten asia koskee naisia ja miehiä 

                                                           
6 THL 2018a 
7 Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014, 8 § 
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(sukupuolinäkökulma), otetaan huomioon kaikessa toiminnassa (valtavirtaistaminen). Tämä edellyttää 

toimenpiteiden ja päätösten vaikutusten arviointia naisten ja miesten kannalta.9 

Suvauksessa kerättyjen tietojen perusteella voidaan havaita mahdollisesti olemassa olevia eroja 

sukupuolten välillä, ja näihin eroihin voidaan myöhemmin kiinnittää huomiota. Sukupuolten välisten 

erojen ja epätasa-arvon välille ei voida kuitenkaan automaattisesti vetää yhtäläisyysmerkkejä. Kuten 

tasa-arvon määritelmässä aikaisemmin todettiin, tasa-arvo tarkoittaa yhtäläisiä mahdollisuuksia 

sukupuolesta riippumatta. Jos miehet ja naiset päätyvät yhtäläisistä mahdollisuuksista huolimatta 

toimimaan eri tavalla, ei tilanne ole epätasa-arvoinen. Selvityksessä on syytä tiedostaa sukupuolten 

välillä vallitsevat erot, jotka muodostuvat kulttuuristen, sosiaalisten ja biologisten tekijöiden 

yhteisvaikutuksesta. Tasa-arvo ei tarkoita tasapäistämistä. 

Arvioinnin kohdistuessa Vantaan kaupungin liikuntapalveluihin on syytä selvittää, miten sukupuoli 

vaikuttaa juuri liikuntapalveluiden tarjoamien palveluiden kohdentumiseen. Onko tytöillä ja pojilla sekä 

naisilla ja miehillä yhtäläiset mahdollisuudet osallistua liikuntapalveluiden tarjoamiin palveluihin, kuten 

esimerkiksi ohjattuun liikuntaan? Lisäksi tarkastelun kohteena on sekä liikuntaseurojen avustusten että 

käyttövuorojen jakautuminen sukupuolten kesken.  

Toteutettaessa sukupuolivaikutusten arviointia on tärkeää aluksi kerätä valitusta aihekokonaisuudesta 

määrällistä ja laadullista tietoa. Vasta tämän jälkeen päästään siirtymään palvelun tai toiminnan 

toimivuuteen ja vaikutuksiin eri sukupuolten kannalta. Näin voidaan myös luoda näkemys sukupuolten 

tasa-arvon toteutumisesta. Viimeisenä vaiheena on suunnitella, miten palvelua tai toimintaa voidaan 

kehittää sukupuolten tasa-arvon toteutumiseksi.10 

 

2.3 Lakiuudistukset 
 

Suomessa sukupuolten tasa-arvolla ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuudella on vahva lain suoja, jota on 

onnistuttu viime vuosina vahvistamaan entisestään. Näkyvimpänä muutoksena ovat vuonna 2015 

voimaan tulleet uudistetut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait. 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyssä laissa asetetaan lähtökohdat tasa-arvon 
edistämiselle kuntien palveluissa, toiminnassa ja hallinnossa. Laki velvoittaa kunnat edistämään miesten 
ja naisten välistä tasa-arvoa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti ja kieltää sukupuoli-identiteettiin tai 
sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän.11 Lakia sovelletaan pääsääntöisesti kaikessa 
yhteiskunnallisessa toiminnassa ja kaikilla elämänalueilla. 
 
Uusi liikuntalaki tuli voimaan vuonna 2015. Liikuntalaki on puitelaki, jolla säädetään viranomaisten 

toimivallasta, tehtävistä, ohjauskeinoista ja resursseista liikunta-alalla ja jossa esitetään määritelmiä, 

joilla on oikeutta luovia ja rajaavia vaikutuksia.12 Uudistuneen lain kirjauksissa korostuu entistä 

voimakkaammin tasa-arvon periaate.  Hallituksen esityksen mukaan laki vahvistaa naisten ja miesten 

sekä tyttöjen ja poikien tasa-arvoa liikunnassa ja urheilussa.13 

 

                                                           
9 STM 2018 
10 Vantaan kaupunki 2016 
11 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 1329/2014 
12 Liikuntalaki (390/2015) 
13 HE 19/2014 



6 
 

 

2.4 Sukupuolen moninaisuus 
 

Kunnan tulee naisten ja miesten tasa-arvosta säädetyn lain mukaan edistää tasa-arvoa myös sukupuolen 

moninaisuuden näkökulmista. Jokaisen ihmisen sukupuoli on omanlaisensa yhdistelmä sukupuoleen 

liittyviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia. Sukupuolen moninaisuus ei ole pelkästään 

sukupuolivähemmistöjä kuvaava termi. Käsitteellä transihminen kuvataan kaikkia, joiden sukupuoli-

identiteetti tai sukupuolen ilmaisu eroaa siitä, mitä odotetaan siltä sukupuolelta, johon heidät on 

syntymähetkellä määritelty. Sukupuoli on moninainen ja se koetaan eri tavalla.14 

Sukupuolivähemmistöillä tarkoitetaan usein transihmisiä (transsukupuoliset, transvestiitit ja 

transgenderit) ja intersukupuolisia. Heille sukupuolen moninaisuus voi olla biologista tai se voi liittyä 

sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun. Sukupuolivähemmistöön kuulumattomista, eli selvästi 

syntymässään määriteltyyn sukupuoleen (Suomessa nainen tai mies) kuuluviksi itsensä kokevista, 

käytetään nimitystä cissukupuolinen. Syrjintä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen 

ilmaisun perusteella on kielletty tasa-arvolaissa. Vaikka sukupuolen moninaisuus yhdistetään usein 

sukupuolivähemmistöihin, sillä voi kuvata jokaisen kokemusta omasta sukupuolestaan sekä ylipäänsä 

sukupuolen moninaisia ilmenemismuotoja, tyylejä, kulttuureja ja merkityksiä yhteiskunnassa.15 

Vantaan kaupungin liikuntapalveluissa sukupuolen moninaisuus on huomioitu jo pitkään tilojen ja 

palveluiden soveltuvuudessa. Esimerkiksi uimahalleilla ja kuntosaleilla on tarjottu yli vuosikymmenen 

ajan mahdollisuuksia käyttää palveluita omien tarpeidensa mukaisesti. Tikkurilan ja Myyrmäen 

uimahalleissa voi tavallisen käyntimaksun hinnalla varata käyttöön oman sauna- ja pukutilan. Koivukylän 

vanhustenkeskuksen kuntosalilla sukupuolen moninaisuutta tuetaan vastaavanlaisesti tarjoamalla 

mahdollisuus erilliseen pukutilaan. Tässäkin tapauksessa kuntosalikäyttäjältä veloitetaan ainoastaan 

normaalihintainen maksu.  

 

2.5 Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön linjaukset 
 

Luvun 2.3 yhteydessä esiteltiin uudistetut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait, joiden lisäksi Vantaan 

kaupunkia velvoittaa joukko muita säädöksiä. Kansainvälisesti merkittävin lainsäätäjä on Euroopan 

Unioni (EU), jonka tasa-arvodirektiiveihin Suomen on jäsenmaana sitouduttava. Liikuntapalveluissa tulee 

kiinnittää erityishuomiota neuvoston direktiiviin 2004/113/EY, jossa velvoitetaan noudattamaan naisten 

ja miesten yhdenvertaista kohtelua tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla.16 

Lakiuudistusten rinnalla Suomen perustuslain perusoikeudet ovat säilyneet ennallaan. 

Yhdenvertaisuuspykälässä todetaan, että ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri 

asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, 

vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan on puolestaan koottu yhteen tavoitteet ja toimenpiteet sukupuolten 

tasa-arvon edistämiseksi vuosille 2016-2019. Tasa-arvon huomioiminen ministeriöiden arkipäivässä ja 

keskeisissä valtioneuvoston prosesseissa, kuten esimerkiksi budjetoinnissa, toimivat eräänlaisina 

                                                           
14 Vantaan kaupunki 2016 
15 THL 2018b 
16 Lainsäädäntö 2018 
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suunnannäyttäjinä muille toimijoille.17 Tasa-arvo-ohjelmassa on erityinen toimenpidekokonaisuus 

nimeltään Edistetään sukupuolten tasa-arvo koulutuksessa ja liikunnassa.  

Myös Kuntaliitto tekee tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävää toimintaa jatkuvasti, mistä 

tuoreimpana esimerkkinä on vuonna 2018 julkaistu Kaikkien kasvojen kunta -opas. Opas on suunnattu 

kaikille toimijoille, joilla on pyrkimys parantaa yhdenvertaisuutta kunnan toiminnassa. Sukupuoleen, 

sukupuolen ilmaisuun ja sukupuoli-identiteettiin kohdistuvaa syrjintää ehkäiseviksi toimenpiteiksi 

oppaassa nostetaan esimerkeiksi kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen eri yksiköissä sekä 

lomakkeissa nykyisten "nainen"- tai "mies"-vaihtoehtojen lisäksi mahdollisuus valita "muu sukupuoli"- 

tai "en halua määrittää"-kohta. 

Vuonna 2016 julkaistu Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen Vantaan kaupungin 

toimintatapana -suunnitelma on kolmiosainen muodostuen työkirjasta, toiminnallisesta suunnitelmasta 

ja henkilöpoliittisesta suunnittelun kuvauksesta. Suunnitelman tavoitteena on tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden kautta luoda Vantaasta oikeudenmukainen kaupunki, jonka toimijat kunnioittavat 

kaupungin arvoja sekä periaatteessa että käytännössä. Tällä on vääjäämättä positiivisia vaikutuksia 

työhyvinvointiin ja palvelutyytyväisyyteen. Jokainen kaupungin toimiala, tulosalue ja tulosyksikkö on 

vastuussa oman toimintansa syrjimättömyydestä sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä 

omissa toiminnoissaan. Liikuntapalveluissa on linjattu, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat otetaan 

huomioon toiminta- ja hankesuunnitelmissa. Kehittämiskohteena on etsiä yhä parempia keinoja 

palveluiden yhdenvertaisen saavutettavuuden varmistamiseksi.  

Miksi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sitten tulisi olla merkittävässä roolissa Vantaan kaupungin 

liikuntapalveluissa? Yhdenvertaisuus tuo todistetusti mukanaan positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia 

sekä lisää tietoa kuntalaisista ja heidän moninaisuudestaan 18. Yhdistämällä tämä osaksi 

liikuntapalveluita on todennäköisempää, että päätavoitteena oleva liikunnan edistäminen saavuttaa 

halutun tason. Jokaisella kuntalaisella on yhdenvertainen mahdollisuus harrastaa liikuntaa. Tasa-

arvokeskustelulla on usein tapana jäädä ilman konkretiaa ja vaadittuja toimenpiteitä. Vantaan 

kaupungin liikuntapalveluiden tavoitteena on jatkaa selvitystyötä ja ennen kaikkea toteuttaa tärkeän 

keskustelun lisäksi konkreettisia toimenpiteitä. 

  

                                                           
17 Sosiaali- ja terveysministeriö 2016 
18 Kuntaliitto 2018 
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3 Sukupuolierot suomalaisessa liikuntakulttuurissa 
 

Arvioinnin taustatiedoiksi selvitetään joitakin perustietoja suomalaisten naisten ja miesten 

liikuntatottumuksista. Syksyllä 2018 kootussa Vantaan kaupungin hyvinvointiraportin liikunnan 

teemajulkaisussa, Liikunnasta hyvinvointia, käydään tarkemmin läpi fyysisen aktiivisuuden merkitystä 

niin yksilön hyvinvoinnin kuin kansantalouden kestävyyden kannalta, tehdään katsaus liikkumisen ja 

liikkumattomuuden kansallisiin ominaispiirteisiin, selvitetään, miten liikkumattomuuteen voidaan 

tutkimuksen valossa vaikuttaa, tarkastellaan kaupungin liikkumista edistäviä toimia erityisesti 

liikuntapalveluiden tehtävien kautta, tehdään katsaus vantaalaisten liikkumiseen ikäryhmittäin tilastojen 

kautta sekä tarkastellaan vantaalaisten liikennetottumuksia- ja mieltymyksiä liikennebarometrin kautta.  

Liikunta-aktiivisuus vaihtelee eri ryhmien välillä. Aktiivisuus on korkeimmalla tasolla lapsilla ja vähentyy 

iän myötä. Pojat liikkuvat enemmän ja intensiivisemmin kuin tytöt. Sukupuoliero on havaittavissa jo 3-

vuotiailla, on suurimmillaan alakoulussa ja pienenee nuoruudessa. Kaikissa ikäryhmissä 

liikuntasuosituksen saavuttavia poikia on enemmän kuin tyttöjä. Fyysisen toimintakyvyn ominaisuudet 

ovat pojilla parempia kuin tytöillä. Miehille kertyy enemmän reipasta tai rasittavaa liikuntaa kuin 

naisille, joille taas kertyy enemmän askeleita ja kevyttä liikuntaa kuin miehille. Naisten ja miesten 

päivästä suurin osa kuluu istuen, makuulla tai seisten. Miehille kertyy enemmän aikaa istuen kuin 

naisille. Terveyskuntotesteissä miesten tulokset ovat keskimäärin parempia kuin naisten tulokset. 

Tyttöjä on vähemmän mukana organisoidussa liikunnassa kuin poikia. Pojilla suosituin seuroissa 

harrastettu laji näyttää olevan jalkapallo ja tytöillä tanssi.18 

Suurin osa suomalaisten fyysisestä aktiivisuudesta tapahtuu kevyen liikenteen väylillä, ulkoilureiteillä ja -

poluilla, kotien lähettyvillä olevassa ympäristössä ja luonnossa. 19 Rakennetuista liikuntapaikoista 

merkittävimpiä ovat liikuntasalit, uimahallit, kunto- ja voimailusalit sekä liikuntahallit ja -areenat. 20 

Suosituimpia rakennetun ympäristön ulkoliikuntapaikoista ovat lähiulkoilureitit ja -polut, 

asfalttipäällysteiset kävely- ja pyörätiet, retkeilyreitit, maantiet, hiihtoladut sekä erilaiset kentät ja 

luonnon jääkentät ja -alueet.21 

Tyttöjen eniten käyttämiä liikuntapaikkoja ovat koulun liikuntasalit, uimahallit, isot liikuntahallit, 

lajikohtaiset sisäliikuntatilat ja hevosurheilualueet. Vastaavasti poikien käytetyimmät liikuntapaikat ovat 

koulun liikuntasalit, isot liikuntahallit, pallokentät, uimahallit, ulkoilualueet ja jäähallit. Poikien 

liikuntapaikat tuovat esiin tyttöjä selkeämmin palloilukulttuurisidonnaisuuden. Pallokentät ja uimahallit 

ovat molempien sukupuolten ahkerassa käytössä. 22 

Edellä ilmenneiden tutkimustietojen perusteella voidaan sanoa, että naisten ja miesten 

liikuntatottumuksissa on eroja. Eroja löytyy niin liikuntamäärissä, käytetyissä liikuntapaikoissa kuin 

harrastetuissa lajeissa.  

Taulukkoon 1 on koottu valtakunnallisesti suurimpien lajien harrastaja-/lisenssimääriä. Lajien kesken 

syntyy selviä nais- tai miesenemmistöjä. Tilanne on syytä huomioida tässä selvityksessä, kun 

analysoidaan esimerkiksi käyttövuorojen jakautumista sukupuolittain.  

 

                                                           
18 Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018 
19 Suomi ym. 2012 
20 VTT 2013a  
21 VTT 2013 b 
22 Suomi ym. 2012 

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/144114_16185152067130472.pdf
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Naiset Miehet 

Hiihto 4 000 52 00 

Jalkapallo 32 600 107 542 

Jääkiekko 5 900 67 500 

Koripallo 7 300 12 400 

Käsipallo 1 800 2 300 

Lentopallo 6 500 4 500 

Taitoluistelu 13 800 1 100 

Ratsastus * 46 000 2 400 

Salibandy 10 200 51 100 

Tennis * 8 200 14 100 

Voimistelu * 106 200 20 600 

 
Taulukko 1. Lajin lisenssiharrastajat Suomessa vuonna 2017/2018 (lähde lajiliitot).   
 * seurojen kokonaisjäsenmäärä 
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4 Sukupuolivaikutusten arviointi 
 

Tämän työn tavoitteena on selvittää, miten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat Vantaan kaupungin 

liikuntapalveluissa ja edistää tietoisuutta tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.  Sukupuolivaikutusten 

arvioinnin tarkoituksena on arvioida tasa-arvon toteutumista liikuntapalveluissa kolmesta 

näkökulmasta: liikuntaseurojen tukeminen, liikuntatilojen käyttö ja kunnossapito sekä ohjatun liikunnan 

järjestäminen. Tutkimuskysymyksiä asettaessa on otettu huomioon saatavilla olevat käyttäjätilastot, 

jotta saataisiin mahdollisimman laaja kokonaistutkimusaineisto. Näiden aineistojen avulla pyritään 

vastaamaan tutkimuskysymyksiin.  

Tutkimuskysymyksiä ovat: 

1) Liikuntaseurojen tukeminen: Tuetaanko naisten ja miesten liikuntaa suhteellisesti yhtä paljon? 

2) Liikuntapaikkojen käyttö ja kunnossapito: Pääsevätkö naiset ja miehet käyttämään liikuntatiloja 

suhteessa yhtä paljon ja käytetäänkö naisten ja miesten käyttämien liikuntapaikkojen kunnossa- 

ja ylläpitoon suhteessa yhtä paljon resursseja? 

3) Ohjatun liikunnan järjestäminen: Kohdistuuko liikuntapalveluiden järjestämä ohjattu 

liikuntatoiminta tasa-arvoisesti? 

 

4.1 Liikuntaseurojen tukeminen 
 

Vapaa-ajan lautakunnassa hyväksyttyjen avustusperusteiden mukaan liikuntaseurojen toiminta-

avustusten määräytymiseen vaikuttavat toimintamenot, säännöllisesti toimintaan osallistuvien määrä 

sekä toimintaryhmien, ohjaajien ja valmentajien lukumäärät. Tarkastelussa painotetaan lasten ja 

nuorten ryhmiä sekä erityisryhmiä. Toimintaan osallistuvien sukupuolta ei kysytä avustushakemuksessa.  

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaamiseksi selvitetään, kuinka paljon Vantaan kaupunki tukee 

liikuntaseuroja avustuksin ja miten myönnetyt avustukset kohdentuvat sukupuolten kesken. 

Tarkasteluun otettiin vuonna 2017 jaetut toiminta-avustukset, sillä muiden avustusmuotojen osalta 

kaikkien avustusta saaneiden toimijoiden jäsenmäärät eivät olleet tiedossa. Avustusten jakautuminen 

sukupuolten kesken on olennaista, sillä liikuntaneuvoston raportin mukaan peräti joka toinen 11–15-

vuotias suomalainen osallistuu seuratoimintaan23.  

Toiminta-avustuksiin ovat oikeutettuja täysimääräisen avustettavuuden saaneet liikuntaseurat ja 

erityisryhmien liikuntaa järjestävät seurat. Vuonna 2017 toiminta-avustuksia liikuntatoimintaan jaettiin 

433 636 €. Sukupuolijakauma saatiin selvitettyä liikuntaseurojen toiminta-avustusta saaneista seuroista 

27 311 jäsenen osalta, mikä jakaantui seuraavasti: 47 % naisia ja 53 % miehiä. Tätä suhdelukua 

käyttämällä voidaan arvioida avustusten jakautumista sukupuolten kesken. 

 
 

Naiset Miehet Yhteensä 

Avustusta saaneiden liikuntaseurojen jäsenmäärät 47 % 53 % 27 311 

Avustusten kohdistuminen 203 809 €  229 827 € 433 636 € 

Taulukko 2.  Toiminta-avustusten jakautuminen sukupuolten välillä. 

                                                           
23 Liikuntaneuvosto 2017 
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Selvitettäessä liikuntaseurojen jäsenmääriä ja jäsenmäärän jakautumista sukupuolten kesken ristiriitaa 

aiheuttivat erilaiset laskutavat. Avustusten perimmäinen ajatus on auttaa seurojen jokapäiväistä 

toimintaa, mutta jäsenmäärä ei välttämättä kerro aktiivisesti osallistuvien lukua. Kerätty otos koostuu 

liikuntaseurojen toiminta-avustusta saaneista seuroista, ja tästä saatu suhdeluku ei välttämättä vastaa 

liikuntatoimintaan avustusta saaneiden toimijoiden kokonaiskuvaa. Vuonna 2017 liikuntatoimintaan 

myönnettiin yhteensä 1 159 575 euroa, joten toiminta-avustukset ovat tästä vain osa. Esimerkiksi 

kohdeavustuksia jaettiin lähes yhtä paljon, ja tällä tukimuodolla avustettavien yhdistysten kirjo on 

laajempi.  

Liikuntaseurojen toiminta-avustuksiin kohdistuvan tarkastelun tulosta voidaan kuitenkin pitää 

osoituksena kohtalaisen hyvin toteutuvasta tasa-arvosta, huomioiden varsinkin se, että 

valtakunnallisten tutkimusten mukaan miehet osallistuvat liikuntaseuratoimintaan huomattavasti 

ahkerammin kuin naiset. Kaikkiin johtopäätöksiin sisältyy oletus siitä, että avustusten hyöty kohdistuu 

seuroissa jäsenten kesken tasaisesti sukupuoleen katsomatta.  

Vuoden 2011 sukupuolivaikutusten arviointiin verraten huomionarvoista on suoraan seuroille jaettavan 

avustusrahojen huomattava kasvu (vuonna 2011 yht. 496 910 euroa). Jäsenten sukupuolijakauma 

puolestaan on pysynyt lähes ennallaan (vuonna 2011: 46 % naiset ja 54 % miehet). 

Tässä selvitysosassa käytetyt luvut ovat ainoastaan suuntaa antavia, joten syvällisemmät johtopäätökset 

vaatisivat tarkemman lähtöaineiston. Esille voidaan kuitenkin nostaa seurojen avustushakemuksiin 

liittyvä itsearviointi, jossa seurat arvioivat omaa toimintaansa ja tasa-arvoisuuden toteutumista 

sanallisesti. Itsearviointien perusteella on todettava seurojen ymmärtävän tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden suuren merkityksen, mistä esimerkkeinä ovat muun muassa saatavuuden 

varmistaminen kaikille, molempien sukupuolten edustus harrastajien lisäksi valmentajissa ja 

hallituksessa, ongelmatapausten ratkominen sekä sukupuolivaikutusten huomioiminen 

päätöksenteossa. 

Virhemarginaalit huomioiden voidaan Vantaan kaupungin avustusrahojen jakautumista pitää 

kohtalaisen tasa-arvoisena sukupuolten välillä, varsinkin kun otetaan huomioon miesten aktiivisempi 

osallistuminen seuratoimintaan (luku 3). 

 

Kehittämisehdotuksia 

- Avustusten hakuprosessin sähköistäminen, jolloin jäsenmääristä, toimintaan osallistuvista ja 

sukupuolijakaumista saadaan tarkempaa ja paremmin raportoitavissa olevaa tietoa 

- Avustushakemuksissa edellytetty itsearviointi on iso kehitysaskel. Auditointien kautta olisi 

kuitenkin mahdollisuus selvittää tarkemmin, miten kaupungin tuki jakautuu seuran sisällä eri 

sukupuolten kesken ja miten itsearviointeihin kirjatut toimenpiteet toteutuvat, miten niitä 

arvioidaan ja seurataan 
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4.2 Liikuntapaikkojen käyttö ja kunnossapito 
 

Tässä luvussa toiminnallisen tasa-arvon toteutumista tarkastellaan liikuntapaikkojen käytön sekä 

kunnossa- ja ylläpitoresurssien pohjalta. Vertailu palveluiden kohdentumisesta sukupuolten välillä 

toteutetaan liikuntapaikkojen käynti-/kävijäkertoja sekä vuoden 2017 tilinpäätöksen tietoja hyödyntäen.  

 

Uimahallit ja kuntosalit 
 

Selvityksen tässä osassa käsitellään Vantaan uimahalleissa ja kuntosaleissa tapahtuvaa oma-aloitteista ja 

organisoimatonta liikuntaa. Ryhmäliikuntaa käsitellään luvussa 4.3. 

Vantaalla on viisi uimahallia, jotka sijaitsevat Hakunilassa, Korsossa, Martinlaaksossa, Myyrmäessä ja 

Tikkurilassa. Korsoa luukunottamatta kaikkien uimahallien yhteydessä on myös kuntosali. Tiloilla 

pyritään luomaan vantaalaisille mahdollisuuksia omaehtoisen liikunnan harrastamiseen. Kaikkien 

uimahallien ja niiden yhteydessä olevien kuntosalien käyntikerroista on olemassa kattava tilastointi, 

joka perustuu kulunvalvonta- ja kassajärjestelmien tietoihin. Tilastoista ilmenee kunkin yksittäisen 

asiakkaan sukupuolen lisäksi käytetty uimahallipalvelu. Uimahallipalvelut pystytään erittelemään 

kahteen kategoriaan: uimahallikäynti ja kuntosalikäynti (sis. uimahallin käyttöoikeuden).  

Alkuoletuksena on, että uimahallit ovat suosittuja sukupuolesta riippumatta. Uimahallibarometrin 

mukaan uimahallien käyttöasteita pidetään erittäin tai melko hyvinä. Samaisen tutkimuksen mukaan 

uimahallien käyttöasteen arvioidaan säilyvän jatkossa ennallaan.24 

Edellinen liikuntapalveluiden sukupuolivaikutusten arviointi osoitti (aineistona vuoden 2010 uimahallien 

käyntikerrat) sekä uimahallien että kuntosalien vetäneen enemmän miesasiakkaita. Tuolloin 

tarkasteltavana oli 274 945 uimahallin käyntikertaa (48 % naiset, 52 % miehet) ja 52 728 kuntosalin 

käyntikertaa (40 % naiset, 60 % miehet). Tämän kertaiseen selvitykseen oli käytettävissä kattavampi 

aineisto uimahallien ja kuntosalien käyntikerroista sukupuolittain.  

Vuoden 2017 tilastot Vantaan uimahallien käyntikerroista osoittavat ennakko-oletukset oikeaksi. 

Uimahallien suosio on edelleen suurta. Merkittäviä eroja sukupuolten välillä ei ollut havaittavissa. 

Vantaalla oli 568 417 uimahallien käyntikertaa, joista 406 335 oli jaoteltavissa sukupuolen perusteella. 

Loppuosa koostui pääsääntöisesti erityyppisistä ryhmistä (koululaiset, uimakoulut, kurssit ym.), joiden 

sukupuolijakaumaa ei ollut eritelty järjestelmään. Tähän tietoon tukeutuen uimahallikävijöistä 51 % oli 

naisia ja 49 % miehiä. Sukupuolijakauma oli siis kääntynyt päälaelleen (vrt. vuosi 2011). 

Kuntosalien käyntikertoja oli vuonna 2017 Hakunilan, Martinlaakson, Myyrmäen ja Tikkurilan 

kuntosaleilla yhteensä 221 906. Luvuissa ei ole mukana Koivukylän vanhustenkeskusten kuntosalin eikä 

seniorikuntosalien käyntikertoja.  Sukupuolittain jaoteltavaksi määräksi muodostui 218 413 

käyntikertaa. Miehiä kävijöistä oli 66 %, kun taas naisten osuus oli 34 %. Erosta on tullut siis 

huomattavasti suurempi uimahallikäyntikertoihin verrattuna. Kuntosalikäyntiin sisältyy uinti- ja 

saunamahdollisuus.  

Uimahallien ja kuntosalien käyntikerroista tarkasteltiin myös sporttikorttilaisten jakautumista 

sukupuolittain.  Sporttikorttiin ovat oikeutettuja kaikki 70 vuotta täyttäneet vantaalaiset. He pääsevät 

kortin avulla hyödyntämään maksutta Vantaan kaupungin liikuntapalveluiden uimahalleja ja 

                                                           
24 Uimahallibarometri 
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kuntosaleja. Vuonna 2017 Sporttikortti-kävijöitä oli uimahalleilla ja kuntosaleilla yhteensä 48 085, joista 

49 % oli naisia ja 53 % miehiä.   

Uimahallien ja kuntosalien asiakastyytyväisyyttä on selvitetty säännöllisesti.  Vuonna 2016 tehdyssä 

kyselytutkimuksessa25 selvitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä Vantaan kaupungin uimahalli- ja 

kuntosalipalveluita kohtaan. Vastauksia kertyi kokonaisuudessaan 1 978 kappaletta, joiden perusteella 

uimahallit saivat keskiarvokseen 8,07 (asteikolla 4-10). Miesten ja poikien tyytyväisyyskeskiarvo (8,21) 

oli korkeampi kuin naisten ja tyttöjen vastaava (8,00). Erityistä tyytyväisyyttä koettiin palvelupisteestä ja 

lipunmyynnistä, kun taas peseytymis- ja saunatilojen toimivuus oli vähiten arvostettu. Vantaan 

kaupungin kuntosalipalvelut saivat puolestaan asiakastyytyväisyyden keskiarvokseen 8,31. Naisten ja 

tyttöjen arvioiden keskiarvo jää jonkin verran tämän alapuolelle (8,23), miehet ja pojat pääsevät 

keskiarvollaan lukemaan 8,47. Tulosten asettuessa kauttaaltaan tyytyväisen ja erittäin tyytyväisen 

välimaastoon ollaan Vantaalla saatu luotua molempia sukupuolia miellyttävät mahdollisuudet uimahalli- 

ja kuntosalikäynneille. 

Vantaan uimahallien ja kuntosalien käyntikertoja oli vuonna 2017 yhteensä 790 323. Näistä sukupuoli oli 

jaoteltavissa 624 748 käyntikerran osalta.  Kustannusten jakautumista sukupuolittain verrataan 

uimahallien ja kuntosalien vuoden 2017 toimintakatteeseen.  

 

  Naiset  Miehet  Yhteensä  

Uimahallien käyntikerrat yhteensä  51 %  49 %   406 335 kävijää 

Kuntosalien käyntikerrat yhteensä  34 %  66 %  218 413 kävijää 

Uimahallien ja kuntosalien käyntikerrat yhteensä  45 %  55 %  624 748 kävijää 

Uimahallien ja kuntosalien toimintakate yhteensä -1 713 004 €  -2 093 672 € -3 806 676 € 

 

Taulukko 3. Uimahallien ja kuntosalien käyntikertojen ja toimintakatteen jakautuminen sukupuolten 

välillä.   

 

Yhteenvetona kunnan rahoittamien uimahalli- ja kuntosalipalveluiden tasa-arvon toteutumisesta 

voidaan todeta, että uimahalli- ja kuntosalipalvelut kohdistuvat yksittäiselle kävijälle iästä ja 

sukupuolesta riippumatta ilmeisen tasa-arvoisesti. Uimahallien ylläpitokustannusten ollessa 

kuntamittakaavassa huomattavat, voidaan uimahallipalveluiden kohdistumista näinkin tasa-arvoisesti 

pitää erittäin hyvänä merkkinä. Kuntosalipalveluita voitaisiin toki markkinoida vahvemmin naisille, jotta 

heidän määräänsä saataisiin kasvatettua. Toisaalta naisten asiakastyytyväisyys ei näytä olevan 

merkittävästi heikompi miehiin verrattuna. 

Tilastoista huomaa, että tässä selvityksessä käyntikertatietoja sukupuolittain jaettuna oli käytettävissä 

huomattavasti enemmän kuin vuonna 2011 tehdyssä selvityksessä (vuonna 2011: 274 945, 2017: 624 

748). Tästä huolimatta kokonaissummasta uupuu sukupuolittain eroteltuna noin 165 600 käyntikertaa. 

Tulevaisuudessa on tarpeen saada tilastoitua myös nämä puuttuvat tiedot (mm. korteille kirjatut tiedot, 

ryhmien tilastointi).  

 

  

                                                           
25 FCG 2016 
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Urheilutalot 
 

Urheilutaloilla tarkoitetaan tässä yhteydessä Vantaan liikuntapalveluiden ylläpitämistä 

sisäliikuntatiloista suurimpia, eli Tikkurilan ja Myyrmäen urheilutaloja sekä Energia Areenaa. Tilat 

soveltuvat sisäliikuntaan ja tarjoavat harrastusmahdollisuudet tanssi- ja kamppailulajeille sekä useille eri 

palloilulajeille. Kaikista kolmesta kohteesta on saatavilla tilavarausjärjestelmän kautta raportit 

kävijämääristä, jotka ovat seurojen varaushetkellä tekemiä arvioita. Tilavarausjärjestelmä ei mahdollista 

tällä hetkellä tarkempaa toteutuneen käytön seurantaa. Tästä huolimatta tilastoinnissa on otettu 

harppauksia eteenpäin, jos tilannetta verrataan vuoden 2011 selvitykseen. Tuolloin urheilutalojen 

kävijämäärät olivat peräisin asukaskyselyn tuloksista, joita ei voida pitää yhtä tarkkana vertailukohtana 

kuin tämänkertaisessa selvityksessä ollutta aineistoa.  

Tilavarausjärjestelmään kirjattujen Tikkurilan ja Myyrmäen urheilutalojen sekä Energia Areenan 

kävijätiedoista oli jaettavissa sukupuolittain 103 026 kävijää. Tilavarausjärjestelmään ei ole kirjattu 

kävijätietoja kaikkien varausten osalta. Luvusta puuttuu arvioiden mukaan vähintään noin 2/3 kävijöistä. 

Tämän lisäksi määrästä puuttuvat tilojen päiväkoti- ja koulukäyttö ja yleisömäärä, joita ei ole tilastoitu. 

Tässä selvityksessä käytettävissä olevasta kävijämäärästä naisten osuus oli 46 %, ja miesten osuus 54 %. 

Myyrmäessä sijaitsevissa tiloissa käyttö jakautui tasaisesti molempien sukupuolten kesken. Tikkurilan 

urheilutalolla oli sen sijaan selvä mies- ja poikaenemmistö, joka selittyy tilaa käyttävillä lajeilla. 

Salibandyharrastajien runsas määrä Tikkurilassa näkyy samalla tavalla kuin itse lajin valtakunnallinen 

sukupuolijakauma (taulukko 1). Kustannusten jakautumista sukupuolittain verrataan urheilutalojen 

vuoden 2017 toimintakatteeseen. Ottaessa huomioon erot lajien harrastajamäärissä valtakunnan tasolla 

(taulukko 1) voidaan urheilutaloihin käytettävien resurssien katsoa kohdistuvan kaikin puolin tasa-arvoa 

noudattaen.    

 
 

Naiset Miehet Yhteensä 

Urheilutalojen kävijät yhteensä 46 % 54 % 103 026 

Urheilutalojen toimintakate -901 296 € -1 058 044 € -1 959 340 € 

 

Taulukko 4. Urheilutalojen kävijöiden ja toimintakatteen jakautuminen sukupuolten välillä.   

 

Jäähallit 
 

Vantaan kaupungin liikuntapalvelut ylläpitää jäähalleja Myyrmäessä ja Tikkurilassa, joissa molemmissa 

on kaksi kaukaloa. Jäävuorojen jakautumisen tarkasteltuun käytettiin vantaalaisten suurimpien 

jääseurojen jäsenmääriä. Vantaalla toimivissa jääkiekko-, taitoluistelu- ja ringetteseuroissa on seuroilta 

saatujen tietojen mukaan yhteensä 2 407 jäsentä. Jäsenmäärästä 874 on naisharrastajia, kun taas 

miesharrastajia on 1 533. Näin ollen sukupuolijakaumaksi muodostui 36 % naisia ja 64 % miehiä. 

Kustannusten jakautumista sukupuolittain verrataan jäähallien vuoden 2017 toimintakatteeseen.  

  



15 
 

 
Naiset Miehet Yhteensä 

Jääurheiluseurojen jäsenmäärä 36 % 64 % 2 407 jäsentä 

Jäähallien toimintakate -256 280 € -455 610 € -711 890 € 

 

Taulukko 5. Jääurheiluseurojen jäsenmäärän ja jäähallien toimintakatteen jakautuminen sukupuolten 

välillä.   

 

Jäähallien käyttäjien painottuminen miesharrastajiin ei ole Vantaalla aivan yhtä voimakasta kuin 

valtakunnan tasolla (taulukko 1, jääurheilun lisenssiharrastajat: naiset 22 %, miehet 78 %).  On syytä 

kuitenkin muistaa, että tilastointitavoissa on seurojen kesken monia eroavaisuuksia, joten 

virhemarginaaleja voidaan pitää jokseenkin korkeina. Lisäksi tässä selvityksessä on jouduttu 

poissulkemaan laskuista seuratoiminnan ja jäsenrekisterien ulkopuoliset jäähallikäyttäjät, kuten 

esimerkiksi suosittuihin luistelukouluihin osallistuvat, yleisöluisteluaikoja käyttävät sekä harrastelijat. 

Tästä huolimatta luvut antavat hyvää suuntaa vertailuun jäähallien kustannusten jakautumisesta 

sukupuolten välille. Lisäksi tarkastelussa tulee huomioida eri lajien ja käyttötarkoitusten tarvitsema 

jääaika suhteessa harrastajamäärään. Esimerkiksi taitoluistelun yksinluistelussa jäällä on samanaikaisesti 

yleensä vähemmän käyttäjiä kuin esimerkiksi jääkiekkoharjoituksissa. 

Kokonaissumman voidaan katsoa kohdistuvan vahvasti miesvaltaisten lajien tukemiseen.  

Jäähallit siirtyivät vuoden 2015 aikana Vantaan kaupungin liikuntapalveluiden alaisuuteen, joten 

edellisessä selvityksessä jäähallit eivät olleet mukana.  

 

Muut liikuntapaikat 
 

Joitakin Vantaan liikuntapalveluiden hoitamia liikuntapaikkoja oli jätettävä tarkemman tarkastelun 

ulkopuolelle. Päällimmäisenä syynä oli mahdottomuus selvittää toimintakatteita ja osittain myös 

kävijämääriä riittävän yksityiskohtaisesti. Yksittäisten liikuntasalien toimintakatteita ei pystytty tällä 

kertaa selvittämään.  

Tilavarausjärjestelmään kirjattujen koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien liikuntatilojen kävijätiedoista 

oli jaettavissa sukupuolittain peräti 1 139 801 kävijää. Heistä 60 % oli naisia ja 40 % miehiä. Tässä näkee 

naisvaltaisten lajien, kuten esimerkiksi voimistelun, vaikutuksen sukupuolijakaumaan. Kävijämäärässä 

eivät ole mukana kaikki tilojen kävijät, sillä osa käyttövuoroja hakeneista oli jättänyt käyttövuoron 

osallistujamäärän täyttämättä. Luku ei sisällä myöskään tilojen päiväkoti- ja koulukäyttöä eikä 

yleisötilaisuuksien yleisömäärää.  

Nurmi-, tekonurmi- ja hiekkapäällysteisten urheilukenttien käyttäjistä 194 532 oli jaoteltavissa 

sukupuolittain vuonna 2017. Heistä 42 % oli naisia ja 58 % miehiä. Jalkapallon vahva mies- ja 

poikaedustus oli suurimpana tekijänä syntyneelle jakaumalle (vrt. valtakunnan taso, taulukko 1, 

jalkapallon lisenssiharrastajat: naiset 23 %, miehet 77 %).  

Hakunilan ja Rajatorpan kalliosuojissa harrastettiin vuoden 2017 aikana sukupuolivaikutusten arvioinnin 

näkökulmasta eri liikuntamuotoja ihanteellisimmin, kun sen 175 224 tilavarausjärjestelmään kirjattua 

kävijää jakautui tasan naisiin ja miehiin (50/50 %).  Tämä selittyy kalliosuojien tilatarjonnalla, joka 

mahdollistaa sopivat harjoitteluolosuhteet usealle eri lajille.  
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Muissa pienemmissä liikuntatilojen (soveltuvat mm. kamppailu- ja voimisteluliikunnan harrastamiseen) 

kävijöistä oli tilavarausjärjestelmään vuonna 2017 tehtyjen kirjausten mukaan jaettavissa sukupuolittain 

318 736 kävijää. Kävijöistä 51 % oli naisia ja 49 % miehiä. Sukupuolijakauma ja syy sen muotoutumiseen 

oli täysin vastaava kuin kalliosuojissa: useita eri lajeja, useilla eri sukupuolijakaumilla. Tennis-, 

sulkapallo- ja squashtilojen kävijöistä 94 972 oli jaettavissa sukupuolen mukaan. Kävijöistä 39 % oli 

naisia ja 61 % miehiä.  

 

 Naiset Miehet Yhteensä 

Koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien liikuntatilojen kävijät yht. 60 % 40 % 1 139 801 

Kenttien kävijät yhteensä 42 %  58 % 194 532 

Kalliosuojien liikuntatilojen kävijät yhteensä 50 %  50 % 175 224 

Pienten liikuntasalien kävijät yhteensä 51 %  49 %  318 736 

Tennis-, sulkapallo- ja squashtilojen kävijät yhteensä 39 %  61 %  94 972 

 

Taulukko 6. Eri liikuntapaikkojen kävijöiden ja toimintakatteen jakautuminen sukupuolten välillä.   

 

Kehittämisehdotuksia 

Tilojen kävijämääriä tarkastellessa on huomioitava, etteivät niissä ole mukana kaikki tilojen käyttäjät. 

Uimahallien ja kuntosalien tiedoista puuttuvat mm. tiloja käyttävien ryhmien tiedot (esiopetuksen ja 

perusopetuksen uinninopetuksen ryhmät, kurssitoiminta, tapahtumien yleisömäärät). Muissa tiloissa 

osa käyttövuorojen hakijoista on jättänyt osallistujamäärän täyttämättä. Luku ei sisällä myöskään tilojen 

päiväkoti- ja koulukäyttöä (kasvatus- ja opetustoiminta) eikä yleisötilaisuuksien yleisömääriä. Vaikka 

kävijämäärät olivat käytettävissä huomattavasti paremmin edelliseen selvitykseen verrattuna, 

tilavarausjärjestelmää on edelleen kuitenkin kehitettävä, jotta tietoa olisi tarkemmin käytettävissä ja 

paremmin käytettävissä nimenomaan tilojen käyttöasteista ja toteutuneista kävijämääristä. On 

olemassa myös liikuntapalveluiden ylläpitämiä liikuntapaikkoja ja -alueita, joissa kävijämäärän seurantaa 

ei tällä hetkellä tehdä kuin satunnaisesti. Esimerkkinä tästä ovat ladut, joiden käyttö on talvisin 

suosittua.  

Vantaan kaupungin liikuntapalveluissa on syytä pohtia asiakastyytyväisyyskyselyiden laajentamista 

uimahallien ja kuntosalien lisäksi muihin osa-alueisiin. Osallistamalla asiakkaat mukaan liikuntapaikkojen 

kehittämiseen helpotetaan päättäjienkin työtä. Kyselyiden saavutettavuus voitaisiin ulottaa esimerkiksi 

kuntalaisiin, jotka eivät käytä tiettyä palvelua (mitkä tekijät ovat johtaneet tilanteeseen, miten heidät 

saataisiin mukaan palveluihin). 

Liikuntapaikkojen käyttöön ja kunnossapitoon liittyvästä kokonaisuudesta nousivat esille seuraavat 

kehittämiskohteet:   

- Liikuntapaikkojen kävijämäärien seurannan kehittäminen 

- Tilavarausjärjestelmän kehittäminen (mm. kerättävät tiedot, raportointi) 

- Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttaminen 

- Liikuntapaikkojen käyttäjien sukupuolijakaumien kehittymisen seuraaminen (esim. kuntosalit ja 

jäähallit) 
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4.3 Ohjatun liikunnan järjestäminen 
 

Työikäiset ja seniorit 
 

Vantaan liikuntapalvelut haluaa aktivoida kuntalaisia liikunnan pariin ohjattujen ryhmien, erilaisten 

hankkeiden, tapahtumien ja liikuntapaikojen avulla. Liikuntaryhmät toimivat eri puolilla Vantaata pitäen 

sisällään eritasoisia lattiajumppa-, voimistelu- ja vesijumpparyhmiä. Kaupungin tarjoama ohjattu liikunta 

on kaikille avointa toimintaa, jossa sukupuoli ja muut ominaisuudet eivät poissulje mahdollisuutta 

osallistua. Tässä selvitysosassa keskitytään analysoimaan työ- ja seniori-ikäisten ryhmäliikuntaa. Vuoden 

2017 ryhmäliikuntatuntien osallistujalistat käytiin läpi etunimen perusteella.  

Ohjattuun liikuntatoimintaan osallistuvista työikäisistä ja senioreista 88 % on naisia ja 12 % miehiä. 

Naiset käyvät ryhmäliikuntatunneilla siis selvästi enemmän kuin miehet. Tämä johtunee pääosin 

tarjottujen kurssien sisällöistä, mutta osaltaan myös naisten valtaenemmistöstä etenkin vanhemmissa 

ikäluokissa vuonna 201726.  Ryhmäliikuntakurssien lajivalikoima sisältää paljon erilaisia jumppamuotoja, 

kuten esimerkiksi kahvakuulaa, kuntojumppaa, pilatesta, zumbaa ja vesiliikuntaa, jotka näyttävät 

houkuttelevan enemmän naisia. Miesten osallistumiskynnystä on pyritty madaltamaan lisäämällä 

ainoastaan heille tarkoitettuja tunteja. Tällä ei ole ollut kuitenkaan haluttua vaikutusta, mikä ilmenee 

verrattaessa sukupuolijakaumaa vuoden 2011 selvityksen vastaavaan. Tuolloin naisenemmistö oli lähes 

yhtä suuri kuin tässä selvityksessä, 86 % (naiset 3 835, miehet 641). 

Ryhmäliikuntaan osallistuneiden sukupuolijakaumassa ei löytynyt suuria eroja työ- ja seniori-ikäisille 

suunnattujen ryhmien väliltä, vaan miesten määrä pysyi osallistujien ikäluokasta riippumatta vähäisenä. 

Käytetty aineisto on ikäryhmien osalta suuntaa antava, koska osa ryhmistä oli tarkoitettu kaikenikäisille, 

jolloin osallistujien ikäluokkia on mahdotonta lähteä arvioimaan.  

Työikäisten ja senioreiden ohjatun liikunnan toimintakatteessa on huomioitu henkilöstömenot 

vakituisten liikunnanohjaajien osalta, tuntiohjaajien työpanoksesta aiheutuvat palveluostot sekä 

kurssimaksuista kertyvät tuotot. Toimintakatteeseen eivät sisälly esimerkiksi käytettyjen tilojen sisäiset 

vuokrat eivätkä hallinnolliset kulut. Toisaalta liikunnanohjaajien työaika ei kohdistu kokonaan 

kurssitoimintaan. Vuonna 2017 Vantaan liikuntapalveluiden toimintakate työikäisten ja senioreiden 

ohjatulle liikuntatoiminnalle oli 102 570 euroa. Tämän summan voidaan katsoa kohdistuvan enemmän 

naisten liikunnan tukemiseen. 

 
 

Naiset Miehet Yhteensä 

Työikäisten ja senioreiden ohjattuun liikuntaan osallistujat 88 % 12 % 6 800 

Työikäisten ja senioreiden ohjatun liikunnan toimintakate -90 261 €  -12 308 € -102 570 € 

 

Taulukko 7. Työikäisten ja senioreiden ohjattuun liikuntaan osallistuvien ja toimintakatteen 

jakautuminen sukupuolten välillä.  

 

Lisäksi työikäisten ja senioreiden ohjattuun liikuntatoimintaan kuuluvat liikunta-apteekit, jotka tarjoavat 

lähetteen saaneille liikuntaneuvontaa. Vantaalla liikunta-apteekkeja toimii yhteensä kuuden 

terveysaseman yhteydessä. Kohderyhmänä ovat etenkin yli 40-vuotiaat tyypin 2 diabetesta sairastavat. 

                                                           
26 Vantaa 2017 
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Tavoitteena on tukea heitä liikunnallisempaan elämäntapaan siirtymisessä. Vuoden 2017 tiedoista 

ilmeni, että reilusta 250 kävijästä kuusi kymmenestä on naisia. Toimintaa toteutetaan liikunnanohjaajien 

ja terveydenhuoltohenkilökunnan työpanoksella.  

 

Lapset ja nuoret 
 

Tässä selvityksessä lasten ja nuorten ohjatusta liikuntatoiminnasta ovat valikoituneet tarkasteltaviksi 

Sporttia kaikille -hanke, Sporttikaveri-toiminta, WAU! -kerhot ja liikunnalliset päiväleirit.  

Sporttia kaikille -hankkeessa on havaittavissa samanlainen suuntautuminen kuin työikäisten ja 

senioreiden ohjatussa liikuntatoiminnassa: toinen sukupuoli on reippaassa enemmistössä. Tällä kertaa 

yli 2 000 osallistujasta kaksi kolmannesta on miehiä ja poikia. Hankkeeseen osallistuneiden sukupuolta 

selvitettiin käymällä läpi vastuuohjaajien ylläpitämiä listoja vuoden 2017 ryhmistä. Sporttia kaikille -

hanke tavoittelee monikulttuurisuutta ja sen edistämistä järjestämällä uintitoimintaa, erilaisia jumppia 

sekä palloilulajeja. Vaikka hankkeen toimintoja on kohdistettu naisille ja tytöille, osallistujalistojen 

mukaan suosio on suurinta palloilulajeissa, jotka osoittautuivat miesvoittoisiksi. Tässäkin tapauksessa 

kerhojen ja ryhmien lajit siis selittävät muodostunutta eroa. 

WAU! -kerhot toimivat koulujen yhteydessä tarjoten lapsille liikunnallista ja maksutonta 

harrastustoimintaa.  Vuoden 2016 syyskauden kävijämäärät kertovat kerhoihin osallistuneen 1 029 

nuorta, joista tyttöjä oli 47 % ja poikia 53 %. Näin ollen kerhojen sukupuolijakauma on hyvin tasa-

arvoinen, ja niiden sisällössä ja toiminnassa on sukupuolivaikutusten arvioinnin kannalta onnistuttu. 

Liikkuva koulu -hankkeessa kehitettiin yhteistyössä koulukuraattoreiden kanssa lukuvuodelle 2016-2017 

uudenlainen Sporttikaveri-toimintamalli. Lapsi pääsee kokeilun myötä liikkumaan toiveidensa mukaan 

yhdessä Sporttikaverin, eli turvallisen aikuisen kanssa. Kokeilun osallistujamäärä oli ensimmäisen 

lukuvuoden aikana 37. Heistä viiden sukupuolitietoa ei ollut saatavilla, mutta toiminta näyttäisi 

kohdistuvan enimmäkseen poikiin. Osallistuneita poikia oli 27, kun taas tyttöjä vain 6.  

Vantaan kaupunki haluaa olla mukana lasten ja nuorten elämässä myös koulujen loma-aikoina 

järjestämällä liikunnallisia päiväleirejä. Leirit on suunnattu 1.- 4.-luokkalaisille, jotka osallistuvat 

toimintaan alueellisesti ympäri Vantaata hajautetuissa toimipisteissä. Tarkasteluvuonna 2017 leireille 

osallistui 621 lasta, joista enemmistönä olivat tytöt (59 %) poikiin (41 %) verrattuna.  

Edellä esitettyjen lasten ja nuorten toimintojen osalta osallistuneiden kokonaismäärä tarkastelujaksolla 

oli 4 004. Tästä 57 % oli poikia ja 43 % tyttöjä. Nämä tulokset vahvistavat aiempia selvityksiä ja 

tutkimuksia, joiden perusteella pojat liikkuvat aktiivisemmin kuin tytöt. 

Sporttia kaikille -hanketta, Sporttikaveri-toimintaa ja WAU! -kerhoja rahoitetaan hankerahoituksella 

sekä avustuksin. Näistä ei ole saatavilla tarkempia kustannustietoja.  Vantaan liikuntapalveluiden 

käyttötaloudesta katetaan uinninopetuksen sekä liikunnallisten päiväleirien menot. Katteeseen 

vaikuttavat päiväleireiltä kerättävät osallistujamaksut. Uinninopetukseen osallistuvat kaikki Vantaan 

kaupungin esiopetusryhmät sekä perusopetuksen 1.-4.-luokkalaiset. Vuonna 2017 uinninopetukseen 

osallistuneita oli 12 763. Osallistuneiden sukupuolijakauman voidaan olettaa noudattavan näiden 

ikäluokkien väestömäärien suhdetta Vantaalla. Vuoden 2017 väestöennusteen perusteella 

sukupuolijakauma on 51 % poikia ja 49 % tyttöjä.  Lasten ja nuorten ohjaustoimintaan kului rahaa 

393 593 euroa. Uinninopetukseen ja lasten liikunnallisille leireille osallistuneiden perusteella voidaan 

katsoa tämän panostuksen jakautuneen tasaisesti sukupuolten kesken. 
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Tytöt Pojat Yhteensä 

Lasten ja nuorten ohjattuun liikuntatoimeen osallistujat 50 % 50 % 10 805 

Lasten ja nuorten ohjatun liikuntatoimen toimintakate -196 797 €  -196 797 € -393 594 € 

 

Taulukko 8. Lasten ja nuorten ohjattuun liikuntaan osallistuvien ja toimintakatteen jakautuminen 

sukupuolten välillä.  

 

Lapsille ja nuorille tarjotaan perusopetuksessa yhtenevät mahdollisuudet liikkumiseen. Ikäluokan sisällä 

syntyvät erot johtuvat näin ollen vapaa-ajalla tapahtuvasta toiminnasta tai vaihtoehtoisesti toiminnan 

puutteesta. Vantaan kaupungin liikuntapalveluiden ja sen tarjoaman ohjatun liikuntatoiminnan rooleja 

voidaan pitää tässä kokonaisuudessa merkittävinä. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat jatkossa 

tarkastelun kohteena lasten ja nuorten ohjatussa liikuntatoiminnassa, mutta niitäkin oleellisemmaksi on 

nostettava osallistujamäärät ja niiden kasvattaminen.  

Sporttikaveri-toimintaan osallistui ensimmäisenä lukuvuonna selvästi enemmän poikia, mikä voi olla 

seurausta koulukuraattoreiden kävijäkunnasta, sillä toimintaan osallistuneet lapset tulivat 

koulukuraattoreiden tapaamisten kautta. Tämän vuoksi olisi syytä tarkastella kuraattoripalveluita 

käyttäneiden sukupuolijakautumaa sekä osuutta, jota suositellaan mukaan Sporttikaveri-toimintaan.  

 

Kehittämisehdotuksia  

Työ- ja seniori-ikäisille miehille suunnattujen ryhmien lisäämisestä ei ole seurannut muutosta kohti tasa-

arvoisempaa sukupuolijakaumaa sitten edellisen selvityksen. Jakaumaa saattaisi korjata pelkästään 

miehille suunnattujen ryhmien lisääminen. Toistaiseksi tarjonta on pysynyt kohtuullisen vakiintuneena 

pohjautuen kysyntään. Jakauman takaa löydetään kuitenkin fakta, että miesten osuus työikäisten ja 

senioreiden ohjatussa liikuntatoiminnassa on lukumäärällisesti kasvanut lähes 200 osallistujalla. Lisäksi 

ilahduttavaa on työ- ja seniori-ikäisten osallistujamäärien kasvu. 

Tällä hetkellä ongelmakohtana voidaan pitää tapaa, jolla työikäisten ja senioreiden ohjattu liikunta 

suosii hyvin strukturoidusta ja säännöllisestä sekä ryhmissä tapahtuvasta toiminnasta pitäviä liikkujia.  

Uusia kohderyhmiä voisi etsiä erilaisista palloilu- ja yksilölajeista, joissa Vantaan kaupungin 

liikuntapalvelut tarjoaa ohjattua toimintaa vasta vähäisissä määrin. Tässä vaiheessa esille nousisi 

luultavasti seurayhteistyö, josta voisi kartoittaa asiantuntevia ohjaajia organisomaan uudenlaista 

toimintaa. Uudistuksia tulisi kohdentaa tapahtumantäyteistä elämänvaihetta eläville nuorille aikuisille, 

joille opetettaisiin liikunnan sisällyttämistä osaksi elämäntapaa. 

Kehittämisehdotuksena lasten ja nuorten ohjatun liikuntatoiminnan osalta on yhteistoiminnan 

lisääminen ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen.  Tulisi varmistaa, että 

harrastustarjonta on monipuolista ja osallistumisen kynnys olisi mahdollisimman matala. Esimerkiksi 

Sporttikaveri-toimintaa voisi laajentaa yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa ja toteuttaa se 

Harrastuskaveri-toimintana, jolloin lapsen kiinnostus voisi ohjautua myös esimerkiksi tanssiin ja muihin 

taidemuotoihin.  
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5 Yhteenveto 
 

Tämän työn tavoitteena oli selvittää, miten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat Vantaan kaupungin 

liikuntapalveluissa ja edistää tietoisuutta tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Sukupuolivaikutusten 

arvioinnin tarkoituksena oli arvioida tasa-arvon toteutumista liikuntapalveluissa kolmesta 

näkökulmasta: liikuntaseurojen tukeminen, liikuntatilojen käyttö ja kunnossapito sekä ohjatun liikunnan 

järjestäminen. Tarkastelun tulokset on esitelty osa-alueittain luvussa neljä.  

Kaiken kaikkiaan tutkimuksen osoittavat, että sukupuolten välillä on havaittavissa selviä eroja 

liikuntakäyttäytymisessä. Samaan aikaan monet lajit ovat harrastajamääriltään merkittävissä määrin 

mies- tai naisenemmistoisia. Painotukset eivät kuitenkaan välttämättä ole pysyviä. 

Palveluiden käytön jakautuminen sukupuolittain oli suurta tässä selvityksessä mukana olleiden 

kokonaisuuksien välillä. Syynä on joko naisten ja miesten lajien muotoutumisesta johtuva ilmiö tai 

liikuntapalveluiden tarjonnan vinoutumisesta aiheutuva seuraamus. Jos näkökulmaksi otetaan 

ensimmäinen, ei muutoksia juuri tarvita. Tästä näkökulmasta katsottuna naiset ja miehet hakeutuvat 

harrastamaan lajeja intressiensä perusteella, jotka ovat osittain sukupuolen muokkaamia. Tämän 

perusteella tehtävä tarjonnan muuttaminen ei ole oikea ratkaisu, vaan mahdolliset uudistukset on syytä 

tehdä kysynnän perusteella. Toisaalta, jos näkökulmaksi otetaan ajatus, jonka mukaan palveluiden 

sisällöt ja laatu voi vaikuttaa siihen ketkä palveluita käyttävät, voidaan joitakin muutoksia tehdä.  

Tässä selvityksessä ei päästy uimahalleista ja kuntosaleista tehtyä mielipidemittausta luukunottamatta 

tarpeeksi tietoiseksi palvelujen koetusta laadusta. Laajemmat asiakastyytyväisyyttä selvittävät 

mittaukset voisivat kertoa todellisen tilan, jolloin voitaisiin löytää syy-seuraussuhteita lajien 

sukupuolijakautuman muotoutumiselle ja joissa liikuntapalveluiden ylläpitoprosessin tärkein tekijä, eli 

käyttäjä / asiakas, saisi ääntään aiempaa enemmän kuuluviin. 

Yhteenvetona voidaan todeta toiminnallisen tasa-arvon toteutuvan Vantaan liikuntapalveluissa melko 

hyvin. Liikuntaseurojen tukeminen, liikuntapaikkojen käyttö ja kunnossapito sekä ohjatun liikunnan 

järjestäminen toteutetaan kaikki muuttujat huomioiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta noudattaen. 

Tästä huolimatta niiden kokonaisvaltaiseen ja jatkuvaan edistämiseen on kiinnitettävä huomiota. 

Tarkastelussa esille nousivat erityisesti seuraavat kokonaisuudet.  

• Miehet käyttävät kuntosaleja, jäähalleja, kenttiä sekä tennis-, sulkapallo- ja squash-tiloja 

enemmän kuin naiset  

• Naiset käyttävät koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien liikuntatiloja enemmän kuin miehet 

• Työ- ja seniori-ikäiset naiset osallistuvat selvästi enemmän ohjatun liikunnan ryhmiin  

• Avustus- ja tilavarausjärjestelmien kehittäminen tarkempien toimintaa ja tilojen käyttöä 

koskevien tietojen saamiseksi 

• Liikuntaseuroissa harrastavien sukupuolijakaumien kehittymisen seuraaminen 

• Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttaminen palvelujen laadun seurantaa varten  

• Tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta 
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	1 Johdanto 
	 
	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö on ollut Vantaalla tärkeä osa toimintaa jo pitkään. Ensimmäinen suunnitelma tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi palveluissa ajoittuu vuosille 2006-2008. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö on yksi Vantaan kaupungin strategian merkittävistä tavoitteista.    
	Vuonna 2015 tulivat voimaan uudistettu yhdenvertaisuuslaki ja muutokset lakiin naisten ja miesten Pathvälisestä tasa-arvosta. Sukupuolten välisen tasa-arvon ja kaikkien ihmisten välisen yhdenvertaisuuden Pathkehittämistä Vantaan kaupungin toiminnassa ohjaa tasa-arvolakiin ja yhdenvertaisuuslakiin perustuva PathPathkaupungin oma tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma valtuustokaudelle 2017-2020. Suunnitelma on perusta kaupungissa tehtävälle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyölle.1 Toimialat ovat laatineet t...-a...- j... J...-a...y...e...S...-,...l...-,...v...-,...e... o...t...s...  
	1 Vantaan kaupunki 2016 
	1 Vantaan kaupunki 2016 
	2 Vantaan kaupunki 2018 
	3 Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017 
	4 Vantaan kaupungin väestörakenne 2018 

	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulman vahvistaminen on asetettu Vantaan kaupungin vuoden 2018 talousarviossa sitovaksi tavoitteeksi. Tavoitteen mittariksi on asetettu sukupuolitietoisen budjetoinnin kehittäminen (pilotti kaupunkikirjastossa).2 
	Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistui vuonna 2017 katsaus sukupuolten tasa-arvon nykytilaan liikunta-alalla. Katsauksen tulokset kertovat tasa-arvon ja sen tietopohjan parantuneen viime vuosina. Toisaalta sukupuolittain eriteltyä tietoa kaivataan lisää tulevaisuudessa. Tarkastelun kohteeksi tulisi asettaa käyttövuorojen ja muiden resurssien jakautuminen, jotta päästäisiin oikeanlaisiin toimenpiteisiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden hyväksi.3 
	Vantaan kaupungin liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytyksiä liikunnallisen elämäntavan muodostumiselle kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Liikuntapalvelut vastaa kaupungin liikuntapalveluiden kehittämisestä ja järjestämisestä, liikuntapaikkojen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä liikuntaseurojen toiminnan tukemisesta. Liikunta on keskeisessä roolissa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Liikuntapalvelut toimii myös aktiivisena yhteistyökumppanina liikunta- ja urheilutapahtumien järjes.... L...t...o...t... V...i...m..., 223 0... a..., k...i... o... %...n... ja... %...h....4 
	Tämän työn tavoitteena on selvittää, miten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat Vantaan kaupungin liikuntapalveluissa ja edistää tietoisuutta tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Sukupuolivaikutusten arvioinnin tarkoituksena on arvioida tasa-arvon toteutumista liikuntapalveluissa kolmesta näkökulmasta: liikuntaseurojen tukeminen, liikuntatilojen käyttö ja kunnossapito sekä ohjatun liikunnan järjestäminen. Selvityksen alussa käydään läpi sukupuolivaikutusten arvioinnin kannalta oleellisimpia te...S...s.......M...
	tehdyn selvityksen tietoihin. Tämän myötä pystytään arviomaan kehityksen suuntaa sekä esittämään kehittämisehdotuksia.  
	Vantaan kaupungin liikuntapalveluissa toteutettiin sukupuolivaikutusten arviointi edellisen kerran vuonna 20115. Kaupungin vuonna 2016 valmistuneen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman myötä tuli tarpeelliseksi arvioida uudelleen myös liikuntapalveluiden toiminnallisen tasa-arvon toteutumista. 
	5 Vantaan kaupunki 2011 
	5 Vantaan kaupunki 2011 

	Vuonna 2011 tehdyssä sukupuolivaikutusten arvioinnissa nousi esiin kehittämiskohteita. Näihin on pystytty toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa puuttumaan. Liikuntaseurojen avustushakemuksista ei koettu saatavan riittävää kuvaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilasta seurojen toiminnassa. Nykyisiin avustushakemuslomakkeisiin on liitetty pakolliseksi osioksi itsearviointi. Yksi arvioinnin kohteista on, miten tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus toteutuvat seurassa. Liikuntapalveluiden ylläpitämien liikuntatilojen käyttöv...s...a...t...k...-a...s...  
	  
	2 Vahvat velvoitteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiselle 
	 
	2.1 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
	 
	Tasa-arvo on moniselitteinen käsite ja sille on olemassa erilaisia määritelmiä. Tasa-arvolla voidaan tarkoittaa esimerkiksi lähtökohtien, lopputulosten, mahdollisuuksien tai velvollisuuksien tasa-arvoa. Lisäksi saatetaan puhua esimerkiksi aritmeettisesta, suhteellisesta, mekaanisesta, poliittisesta, taloudellisesta tai kulttuurisesta tasa-arvosta. Epäselvyyksien välttämiseksi on syytä määritellä, mitä tasa-arvo tässä selvityksessä tarkoittaa. 
	Tässä selvityksessä käytetään Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta löytyvää tasa-arvon määritelmää. Siinä tasa-arvo määritellään tasa-arvolain mukaisena tavoitteena sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi.6  Yhdenvertaisuus sen sijaan keskittyy täyttämään yhdenvertaisuuslain asettamia tavoitteita. Yhdenvertaisuuteen kuuluu, että ketään ei syrjitä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perh...l...7. M...-a... k...i...6. T...-a...h...-a...- e... 
	6 THL 2018a 
	6 THL 2018a 
	7 Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014, 8 § 
	 
	 

	 
	2.2 Sukupuolivaikutusten arviointi eli suvaus 
	 
	Tämän selvityksen tarkoituksena on keskittyä selvittämään, miten sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu liikuntapalveluiden tehtävissä. Tavoitteena tehdä sukupuolivaikutusten arviointia Vantaan kaupungin liikuntapalveluissa toiminnallisen tasa-arvon kautta. Tarkastelun kohteena on se, toteutuvatko liikuntaseurojen toiminnan tukeminen, liikuntapaikkojen käyttö ja kunnossapito sekä ohjattu liikunnan järjestäminen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta noudattaen. 
	Sukupuolivaikutusten arviointi eli suvaus tarkoittaa toimenpiteiden ja päätösten arvioimista ennakkoon niiden mahdollisten sukupuolivaikutusten kannalta. Arviointi auttaa tunnistamaan mahdollisia sukupuolten välisiä eroja ja edistää niiden huomioimista tavoitteiden asettelussa, suunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Tavoitteena on ehkäistä sukupuolten kannalta ei-toivotut vaikutukset ja edistää tasa-arvoa. Ennakkoarvioinnin avulla voidaan suunnitella toimenpiteitä, jotka sopivat paremmin ihmis...e...-a...88 U... n... e.......o...äkök...ös...äl...ät...k... o...äy...än...öi...ä...tök...ä e...ä...n t...äm... Tämä a...äl...ät... 
	 
	Path
	Path
	9 STM 2018 
	9 STM 2018 
	10 Vantaan kaupunki 2016 
	11 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 1329/2014 
	12 Liikuntalaki (390/2015) 
	13 HE 19/2014 

	Suvauksessa kerättyjen tietojen perusteella voidaan havaita mahdollisesti olemassa olevia eroja sukupuolten välillä, ja näihin eroihin voidaan myöhemmin kiinnittää huomiota. Sukupuolten välisten erojen ja epätasa-arvon välille ei voida kuitenkaan automaattisesti vetää yhtäläisyysmerkkejä. Kuten tasa-arvon määritelmässä aikaisemmin todettiin, tasa-arvo tarkoittaa yhtäläisiä mahdollisuuksia sukupuolesta riippumatta. Jos miehet ja naiset päätyvät yhtäläisistä mahdollisuuksista huolimatta toimimaan eri tavall...-a...v...v...y...-a... 
	Arvioinnin kohdistuessa Vantaan kaupungin liikuntapalveluihin on syytä selvittää, miten sukupuoli vaikuttaa juuri liikuntapalveluiden tarjoamien palveluiden kohdentumiseen. Onko tytöillä ja pojilla sekä naisilla ja miehillä yhtäläiset mahdollisuudet osallistua liikuntapalveluiden tarjoamiin palveluihin, kuten esimerkiksi ohjattuun liikuntaan? Lisäksi tarkastelun kohteena on sekä liikuntaseurojen avustusten että käyttövuorojen jakautuminen sukupuolten kesken.  
	Toteutettaessa sukupuolivaikutusten arviointia on tärkeää aluksi kerätä valitusta aihekokonaisuudesta määrällistä ja laadullista tietoa. Vasta tämän jälkeen päästään siirtymään palvelun tai toiminnan toimivuuteen ja vaikutuksiin eri sukupuolten kannalta. Näin voidaan myös luoda näkemys sukupuolten tasa-arvon toteutumisesta. Viimeisenä vaiheena on suunnitella, miten palvelua tai toimintaa voidaan kehittää sukupuolten tasa-arvon toteutumiseksi.10 
	 
	2.3 Lakiuudistukset 
	 
	Suomessa sukupuolten tasa-arvolla ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuudella on vahva lain suoja, jota on onnistuttu viime vuosina vahvistamaan entisestään. Näkyvimpänä muutoksena ovat vuonna 2015 voimaan tulleet uudistetut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait. 
	Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyssä laissa asetetaan lähtökohdat tasa-arvon edistämiselle kuntien palveluissa, toiminnassa ja hallinnossa. Laki velvoittaa kunnat edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti ja kieltää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän.11 Lakia sovelletaan pääsääntöisesti kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja kaikilla elämänalueilla. 
	 
	Uusi liikuntalaki tuli voimaan vuonna 2015. Liikuntalaki on puitelaki, jolla säädetään viranomaisten toimivallasta, tehtävistä, ohjauskeinoista ja resursseista liikunta-alalla ja jossa esitetään määritelmiä, joilla on oikeutta luovia ja rajaavia vaikutuksia.12 Uudistuneen lain kirjauksissa korostuu entistä voimakkaammin tasa-arvon periaate.  Hallituksen esityksen mukaan laki vahvistaa naisten ja miesten sekä tyttöjen ja poikien tasa-arvoa liikunnassa ja urheilussa.13 
	 
	 
	2.4 Sukupuolen moninaisuus 
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	Path
	Vantaan kaupungin liikuntapalveluissa sukupuolen moninaisuus on huomioitu jo pitkään tilojen ja palveluiden soveltuvuudessa. Esimerkiksi uimahalleilla ja kuntosaleilla on tarjottu yli vuosikymmenen ajan mahdollisuuksia käyttää palveluita omien tarpeidensa mukaisesti. Tikkurilan ja Myyrmäen uimahalleissa voi tavallisen käyntimaksun hinnalla varata käyttöön oman sauna- ja pukutilan. Koivukylän vanhustenkeskuksen kuntosalilla sukupuolen moninaisuutta tuetaan vastaavanlaisesti tarjoamalla mahdollisuus erillis...n... 
	 
	2.5 Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön linjaukset 
	 
	Luvun 2.3 yhteydessä esiteltiin uudistetut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait, joiden lisäksi Vantaan kaupunkia velvoittaa joukko muita säädöksiä. Kansainvälisesti merkittävin lainsäätäjä on Euroopan Unioni (EU), jonka tasa-arvodirektiiveihin Suomen on jäsenmaana sitouduttava. Liikuntapalveluissa tulee kiinnittää erityishuomiota neuvoston direktiiviin 2004/113/EY, jossa velvoitetaan noudattamaan naisten ja miesten yhdenvertaista kohtelua tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla.16 
	Lakiuudistusten rinnalla Suomen perustuslain perusoikeudet ovat säilyneet ennallaan. Yhdenvertaisuuspykälässä todetaan, että ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 
	Hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan on puolestaan koottu yhteen tavoitteet ja toimenpiteet sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi vuosille 2016-2019. Tasa-arvon huomioiminen ministeriöiden arkipäivässä ja keskeisissä valtioneuvoston prosesseissa, kuten esimerkiksi budjetoinnissa, toimivat eräänlaisina 
	suunnannäyttäjinä muille toimijoille.17 Tasa-arvo-ohjelmassa on erityinen toimenpidekokonaisuus nimeltään Edistetään sukupuolten tasa-arvo koulutuksessa ja liikunnassa.  
	17 Sosiaali- ja terveysministeriö 2016 
	17 Sosiaali- ja terveysministeriö 2016 
	18 Kuntaliitto 2018 

	Myös Kuntaliitto tekee tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävää toimintaa jatkuvasti, mistä tuoreimpana esimerkkinä on vuonna 2018 julkaistu Kaikkien kasvojen kunta -opas. Opas on suunnattu kaikille toimijoille, joilla on pyrkimys parantaa yhdenvertaisuutta kunnan toiminnassa. Sukupuoleen, sukupuolen ilmaisuun ja sukupuoli-identiteettiin kohdistuvaa syrjintää ehkäiseviksi toimenpiteiksi oppaassa nostetaan esimerkeiksi kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen eri yksiköissä sekä lomakkeissa nykyisten "nainen"- t...-v...- t...-k... 
	Vuonna 2016 julkaistu Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen Vantaan kaupungin toimintatapana -suunnitelma on kolmiosainen muodostuen työkirjasta, toiminnallisesta suunnitelmasta ja henkilöpoliittisesta suunnittelun kuvauksesta. Suunnitelman tavoitteena on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kautta luoda Vantaasta oikeudenmukainen kaupunki, jonka toimijat kunnioittavat kaupungin arvoja sekä periaatteessa että käytännössä. Tällä on vääjäämättä positiivisia vaikutuksia työhyvinvointiin ja palvelutyytyväisyyteen. Jokainen k...v...y...-a...o...-a...- j...h...- j...pa... 
	Miksi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sitten tulisi olla merkittävässä roolissa Vantaan kaupungin liikuntapalveluissa? Yhdenvertaisuus tuo todistetusti mukanaan positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä lisää tietoa kuntalaisista ja heidän moninaisuudestaan 18. Yhdistämällä tämä osaksi liikuntapalveluita on todennäköisempää, että päätavoitteena oleva liikunnan edistäminen saavuttaa halutun tason. Jokaisella kuntalaisella on yhdenvertainen mahdollisuus harrastaa liikuntaa. Tasa-arvokeskustelul...V...k...k...e... t... 
	  
	3 Sukupuolierot suomalaisessa liikuntakulttuurissa 
	 
	Span
	Liikunta-aktiivisuus vaihtelee eri ryhmien välillä. Aktiivisuus on korkeimmalla tasolla lapsilla ja vähentyy iän myötä. Pojat liikkuvat enemmän ja intensiivisemmin kuin tytöt. Sukupuoliero on havaittavissa jo 3-vuotiailla, on suurimmillaan alakoulussa ja pienenee nuoruudessa. Kaikissa ikäryhmissä liikuntasuosituksen saavuttavia poikia on enemmän kuin tyttöjä. Fyysisen toimintakyvyn ominaisuudet ovat pojilla parempia kuin tytöillä. Miehille kertyy enemmän reipasta tai rasittavaa liikuntaa kuin nais...,...j...i... e...p...n...n... T... P...h....1... 
	18 Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018 
	18 Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018 
	19 Suomi ym. 2012 
	20 VTT 2013a  
	21 VTT 2013 b 
	22 Suomi ym. 2012 

	Suurin osa suomalaisten fyysisestä aktiivisuudesta tapahtuu kevyen liikenteen väylillä, ulkoilureiteillä ja -poluilla, kotien lähettyvillä olevassa ympäristössä ja luonnossa. 19 Rakennetuista liikuntapaikoista merkittävimpiä ovat liikuntasalit, uimahallit, kunto- ja voimailusalit sekä liikuntahallit ja -areenat. 20 Suosituimpia rakennetun ympäristön ulkoliikuntapaikoista ovat lähiulkoilureitit ja -polut, asfalttipäällysteiset kävely- ja pyörätiet, retkeilyreitit, maantiet, hiihtoladut sekä erilaiset kentät...l...-a...2... 
	Tyttöjen eniten käyttämiä liikuntapaikkoja ovat koulun liikuntasalit, uimahallit, isot liikuntahallit, lajikohtaiset sisäliikuntatilat ja hevosurheilualueet. Vastaavasti poikien käytetyimmät liikuntapaikat ovat koulun liikuntasalit, isot liikuntahallit, pallokentät, uimahallit, ulkoilualueet ja jäähallit. Poikien liikuntapaikat tuovat esiin tyttöjä selkeämmin palloilukulttuurisidonnaisuuden. Pallokentät ja uimahallit ovat molempien sukupuolten ahkerassa käytössä. 22 
	Edellä ilmenneiden tutkimustietojen perusteella voidaan sanoa, että naisten ja miesten liikuntatottumuksissa on eroja. Eroja löytyy niin liikuntamäärissä, käytetyissä liikuntapaikoissa kuin harrastetuissa lajeissa.  
	Taulukkoon 1 on koottu valtakunnallisesti suurimpien lajien harrastaja-/lisenssimääriä. Lajien kesken syntyy selviä nais- tai miesenemmistöjä. Tilanne on syytä huomioida tässä selvityksessä, kun analysoidaan esimerkiksi käyttövuorojen jakautumista sukupuolittain.  
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	Naiset 

	TH
	Miehet 
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	TR
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	Hiihto 

	TD
	4 000 

	TD
	52 00 


	TR
	TH
	Jalkapallo 

	TD
	32 600 

	TD
	107 542 


	TR
	TH
	Jääkiekko 

	TD
	5 900 

	TD
	67 500 


	TR
	TH
	Koripallo 

	TD
	7 300 

	TD
	12 400 


	TR
	TH
	Käsipallo 

	TD
	1 800 

	TD
	2 300 


	TR
	TH
	Lentopallo 

	TD
	6 500 

	TD
	4 500 


	TR
	TH
	Taitoluistelu 

	TD
	13 800 

	TD
	1 100 


	TR
	TH
	Ratsastus * 

	TD
	46 000 

	TD
	2 400 


	TR
	TH
	Salibandy 

	TD
	10 200 

	TD
	51 100 


	TR
	TH
	Tennis * 

	TD
	8 200 

	TD
	14 100 


	TR
	TH
	Voimistelu * 

	TD
	106 200 

	TD
	20 600 




	 
	Taulukko 1. Lajin lisenssiharrastajat Suomessa vuonna 2017/2018 (lähde lajiliitot).   
	 * seurojen kokonaisjäsenmäärä 
	 
	 
	  
	4 Sukupuolivaikutusten arviointi 
	 
	Tämän työn tavoitteena on selvittää, miten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat Vantaan kaupungin liikuntapalveluissa ja edistää tietoisuutta tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.  Sukupuolivaikutusten arvioinnin tarkoituksena on arvioida tasa-arvon toteutumista liikuntapalveluissa kolmesta näkökulmasta: liikuntaseurojen tukeminen, liikuntatilojen käyttö ja kunnossapito sekä ohjatun liikunnan järjestäminen. Tutkimuskysymyksiä asettaessa on otettu huomioon saatavilla olevat käyttäjätilastot, jott...r...v... 
	Tutkimuskysymyksiä ovat: 
	L
	LI
	1) Liikuntaseurojen tukeminen: Tuetaanko naisten ja miesten liikuntaa suhteellisesti yhtä paljon? 

	LI
	2) Liikuntapaikkojen käyttö ja kunnossapito: Pääsevätkö naiset ja miehet käyttämään liikuntatiloja suhteessa yhtä paljon ja käytetäänkö naisten ja miesten käyttämien liikuntapaikkojen kunnossa- ja ylläpitoon suhteessa yhtä paljon resursseja? 

	LI
	3) Ohjatun liikunnan järjestäminen: Kohdistuuko liikuntapalveluiden järjestämä ohjattu liikuntatoiminta tasa-arvoisesti? 


	 
	4.1 Liikuntaseurojen tukeminen 
	 
	Vapaa-ajan lautakunnassa hyväksyttyjen avustusperusteiden mukaan liikuntaseurojen toiminta-avustusten määräytymiseen vaikuttavat toimintamenot, säännöllisesti toimintaan osallistuvien määrä sekä toimintaryhmien, ohjaajien ja valmentajien lukumäärät. Tarkastelussa painotetaan lasten ja nuorten ryhmiä sekä erityisryhmiä. Toimintaan osallistuvien sukupuolta ei kysytä avustushakemuksessa.  
	Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaamiseksi selvitetään, kuinka paljon Vantaan kaupunki tukee liikuntaseuroja avustuksin ja miten myönnetyt avustukset kohdentuvat sukupuolten kesken. Tarkasteluun otettiin vuonna 2017 jaetut toiminta-avustukset, sillä muiden avustusmuotojen osalta kaikkien avustusta saaneiden toimijoiden jäsenmäärät eivät olleet tiedossa. Avustusten jakautuminen sukupuolten kesken on olennaista, sillä liikuntaneuvoston raportin mukaan peräti joka toinen 11–15-vuotias suomalainen o... s...2....  
	23 Liikuntaneuvosto 2017 
	23 Liikuntaneuvosto 2017 

	Toiminta-avustuksiin ovat oikeutettuja täysimääräisen avustettavuuden saaneet liikuntaseurat ja erityisryhmien liikuntaa järjestävät seurat. Vuonna 2017 toiminta-avustuksia liikuntatoimintaan jaettiin 433 636 €. Sukupuolijakauma saatiin selvitettyä liikuntaseurojen toiminta-avustusta saaneista seuroista 27 311 jäsenen osalta, mikä jakaantui seuraavasti: 47 % naisia ja 53 % miehiä. Tätä suhdelukua käyttämällä voidaan arvioida avustusten jakautumista sukupuolten kesken. 
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	Yhteensä 
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	TR
	TH
	Avustusta saaneiden liikuntaseurojen jäsenmäärät 

	TD
	47 % 

	TD
	53 % 

	TD
	27 311 


	TR
	TH
	Avustusten kohdistuminen 

	TD
	203 809 €  

	TD
	229 827 € 

	TD
	433 636 € 




	Taulukko 2.  Toiminta-avustusten jakautuminen sukupuolten välillä. 
	 
	Selvitettäessä liikuntaseurojen jäsenmääriä ja jäsenmäärän jakautumista sukupuolten kesken ristiriitaa aiheuttivat erilaiset laskutavat. Avustusten perimmäinen ajatus on auttaa seurojen jokapäiväistä toimintaa, mutta jäsenmäärä ei välttämättä kerro aktiivisesti osallistuvien lukua. Kerätty otos koostuu liikuntaseurojen toiminta-avustusta saaneista seuroista, ja tästä saatu suhdeluku ei välttämättä vastaa liikuntatoimintaan avustusta saaneiden toimijoiden kokonaiskuvaa. Vuonna 2017 liikuntatoimintaan m...o...-a...k...l... 
	Liikuntaseurojen toiminta-avustuksiin kohdistuvan tarkastelun tulosta voidaan kuitenkin pitää osoituksena kohtalaisen hyvin toteutuvasta tasa-arvosta, huomioiden varsinkin se, että valtakunnallisten tutkimusten mukaan miehet osallistuvat liikuntaseuratoimintaan huomattavasti ahkerammin kuin naiset. Kaikkiin johtopäätöksiin sisältyy oletus siitä, että avustusten hyöty kohdistuu seuroissa jäsenten kesken tasaisesti sukupuoleen katsomatta.  
	Vuoden 2011 sukupuolivaikutusten arviointiin verraten huomionarvoista on suoraan seuroille jaettavan avustusrahojen huomattava kasvu (vuonna 2011 yht. 496 910 euroa). Jäsenten sukupuolijakauma puolestaan on pysynyt lähes ennallaan (vuonna 2011: 46 % naiset ja 54 % miehet). 
	Tässä selvitysosassa käytetyt luvut ovat ainoastaan suuntaa antavia, joten syvällisemmät johtopäätökset vaatisivat tarkemman lähtöaineiston. Esille voidaan kuitenkin nostaa seurojen avustushakemuksiin liittyvä itsearviointi, jossa seurat arvioivat omaa toimintaansa ja tasa-arvoisuuden toteutumista sanallisesti. Itsearviointien perusteella on todettava seurojen ymmärtävän tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suuren merkityksen, mistä esimerkkeinä ovat muun muassa saatavuuden varmistaminen kaikille, molempien sukupuolten edustu...h...e...p... 
	Virhemarginaalit huomioiden voidaan Vantaan kaupungin avustusrahojen jakautumista pitää kohtalaisen tasa-arvoisena sukupuolten välillä, varsinkin kun otetaan huomioon miesten aktiivisempi osallistuminen seuratoimintaan (luku 3). 
	 
	Kehittämisehdotuksia 
	L
	LI
	- Avustusten hakuprosessin sähköistäminen, jolloin jäsenmääristä, toimintaan osallistuvista ja sukupuolijakaumista saadaan tarkempaa ja paremmin raportoitavissa olevaa tietoa 

	LI
	- Avustushakemuksissa edellytetty itsearviointi on iso kehitysaskel. Auditointien kautta olisi kuitenkin mahdollisuus selvittää tarkemmin, miten kaupungin tuki jakautuu seuran sisällä eri sukupuolten kesken ja miten itsearviointeihin kirjatut toimenpiteet toteutuvat, miten niitä arvioidaan ja seurataan 


	 
	  
	4.2 Liikuntapaikkojen käyttö ja kunnossapito 
	 
	Tässä luvussa toiminnallisen tasa-arvon toteutumista tarkastellaan liikuntapaikkojen käytön sekä kunnossa- ja ylläpitoresurssien pohjalta. Vertailu palveluiden kohdentumisesta sukupuolten välillä toteutetaan liikuntapaikkojen käynti-/kävijäkertoja sekä vuoden 2017 tilinpäätöksen tietoja hyödyntäen.  
	 
	Uimahallit ja kuntosalit 
	 
	Selvityksen tässä osassa käsitellään Vantaan uimahalleissa ja kuntosaleissa tapahtuvaa oma-aloitteista ja organisoimatonta liikuntaa. Ryhmäliikuntaa käsitellään luvussa 4.3. 
	Vantaalla on viisi uimahallia, jotka sijaitsevat Hakunilassa, Korsossa, Martinlaaksossa, Myyrmäessä ja Tikkurilassa. Korsoa luukunottamatta kaikkien uimahallien yhteydessä on myös kuntosali. Tiloilla pyritään luomaan vantaalaisille mahdollisuuksia omaehtoisen liikunnan harrastamiseen. Kaikkien uimahallien ja niiden yhteydessä olevien kuntosalien käyntikerroista on olemassa kattava tilastointi, joka perustuu kulunvalvonta- ja kassajärjestelmien tietoihin. Tilastoista ilmenee kunkin yksittäisen asi...k...ui... 
	Alkuoletuksena on, että uimahallit ovat suosittuja sukupuolesta riippumatta. Uimahallibarometrin mukaan uimahallien käyttöasteita pidetään erittäin tai melko hyvinä. Samaisen tutkimuksen mukaan uimahallien käyttöasteen arvioidaan säilyvän jatkossa ennallaan.24 
	24 Uimahallibarometri 
	24 Uimahallibarometri 

	Edellinen liikuntapalveluiden sukupuolivaikutusten arviointi osoitti (aineistona vuoden 2010 uimahallien käyntikerrat) sekä uimahallien että kuntosalien vetäneen enemmän miesasiakkaita. Tuolloin tarkasteltavana oli 274 945 uimahallin käyntikertaa (48 % naiset, 52 % miehet) ja 52 728 kuntosalin käyntikertaa (40 % naiset, 60 % miehet). Tämän kertaiseen selvitykseen oli käytettävissä kattavampi aineisto uimahallien ja kuntosalien käyntikerroista sukupuolittain.  
	Vuoden 2017 tilastot Vantaan uimahallien käyntikerroista osoittavat ennakko-oletukset oikeaksi. Uimahallien suosio on edelleen suurta. Merkittäviä eroja sukupuolten välillä ei ollut havaittavissa. Vantaalla oli 568 417 uimahallien käyntikertaa, joista 406 335 oli jaoteltavissa sukupuolen perusteella. Loppuosa koostui pääsääntöisesti erityyppisistä ryhmistä (koululaiset, uimakoulut, kurssit ym.), joiden sukupuolijakaumaa ei ollut eritelty järjestelmään. Tähän tietoon tukeutuen uimahallikävijöistä 51 % oli n... (.... 
	Kuntosalien käyntikertoja oli vuonna 2017 Hakunilan, Martinlaakson, Myyrmäen ja Tikkurilan kuntosaleilla yhteensä 221 906. Luvuissa ei ole mukana Koivukylän vanhustenkeskusten kuntosalin eikä seniorikuntosalien käyntikertoja.  Sukupuolittain jaoteltavaksi määräksi muodostui 218 413 käyntikertaa. Miehiä kävijöistä oli 66 %, kun taas naisten osuus oli 34 %. Erosta on tullut siis huomattavasti suurempi uimahallikäyntikertoihin verrattuna. Kuntosalikäyntiin sisältyy uinti- ja saunamahdollisuus.  
	Uimahallien ja kuntosalien käyntikerroista tarkasteltiin myös sporttikorttilaisten jakautumista sukupuolittain.  Sporttikorttiin ovat oikeutettuja kaikki 70 vuotta täyttäneet vantaalaiset. He pääsevät kortin avulla hyödyntämään maksutta Vantaan kaupungin liikuntapalveluiden uimahalleja ja 
	kuntosaleja. Vuonna 2017 Sporttikortti-kävijöitä oli uimahalleilla ja kuntosaleilla yhteensä 48 085, joista 49 % oli naisia ja 53 % miehiä.   
	Uimahallien ja kuntosalien asiakastyytyväisyyttä on selvitetty säännöllisesti.  Vuonna 2016 tehdyssä kyselytutkimuksessa25 selvitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä Vantaan kaupungin uimahalli- ja kuntosalipalveluita kohtaan. Vastauksia kertyi kokonaisuudessaan 1 978 kappaletta, joiden perusteella uimahallit saivat keskiarvokseen 8,07 (asteikolla 4-10). Miesten ja poikien tyytyväisyyskeskiarvo (8,21) oli korkeampi kuin naisten ja tyttöjen vastaava (8,00). Erityistä tyytyväisyyttä koettiin palvelupisteestä ja l...- j...m...V...k...t...p...a...t...k... T...i...v...- j... 
	25 FCG 2016 
	25 FCG 2016 

	Vantaan uimahallien ja kuntosalien käyntikertoja oli vuonna 2017 yhteensä 790 323. Näistä sukupuoli oli jaoteltavissa 624 748 käyntikerran osalta.  Kustannusten jakautumista sukupuolittain verrataan uimahallien ja kuntosalien vuoden 2017 toimintakatteeseen.  
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	TH
	Uimahallien käyntikerrat yhteensä  

	TD
	51 %  

	TD
	49 %   

	TD
	406 335 kävijää 


	TR
	TH
	Kuntosalien käyntikerrat yhteensä  

	TD
	34 %  

	TD
	66 %  

	TD
	218 413 kävijää 


	TR
	TH
	Uimahallien ja kuntosalien käyntikerrat yhteensä  

	TD
	45 %  

	TD
	55 %  

	TD
	624 748 kävijää 


	TR
	TH
	Uimahallien ja kuntosalien toimintakate yhteensä 

	TD
	-1 713 004 € 

	TD
	 -2 093 672 € 

	TD
	-3 806 676 € 




	 
	Taulukko 3. Uimahallien ja kuntosalien käyntikertojen ja toimintakatteen jakautuminen sukupuolten välillä.   
	 
	Yhteenvetona kunnan rahoittamien uimahalli- ja kuntosalipalveluiden tasa-arvon toteutumisesta voidaan todeta, että uimahalli- ja kuntosalipalvelut kohdistuvat yksittäiselle kävijälle iästä ja sukupuolesta riippumatta ilmeisen tasa-arvoisesti. Uimahallien ylläpitokustannusten ollessa kuntamittakaavassa huomattavat, voidaan uimahallipalveluiden kohdistumista näinkin tasa-arvoisesti pitää erittäin hyvänä merkkinä. Kuntosalipalveluita voitaisiin toki markkinoida vahvemmin naisille, jotta heidän määräänsä saata...m... 
	Tilastoista huomaa, että tässä selvityksessä käyntikertatietoja sukupuolittain jaettuna oli käytettävissä huomattavasti enemmän kuin vuonna 2011 tehdyssä selvityksessä (vuonna 2011: 274 945, 2017: 624 748). Tästä huolimatta kokonaissummasta uupuu sukupuolittain eroteltuna noin 165 600 käyntikertaa. Tulevaisuudessa on tarpeen saada tilastoitua myös nämä puuttuvat tiedot (mm. korteille kirjatut tiedot, ryhmien tilastointi).  
	 
	  
	Urheilutalot 
	 
	Urheilutaloilla tarkoitetaan tässä yhteydessä Vantaan liikuntapalveluiden ylläpitämistä sisäliikuntatiloista suurimpia, eli Tikkurilan ja Myyrmäen urheilutaloja sekä Energia Areenaa. Tilat soveltuvat sisäliikuntaan ja tarjoavat harrastusmahdollisuudet tanssi- ja kamppailulajeille sekä useille eri palloilulajeille. Kaikista kolmesta kohteesta on saatavilla tilavarausjärjestelmän kautta raportit kävijämääristä, jotka ovat seurojen varaushetkellä tekemiä arvioita. Tilavarausjärjestelmä ei mahdollista t...h...o...k...k... 
	Tilavarausjärjestelmään kirjattujen Tikkurilan ja Myyrmäen urheilutalojen sekä Energia Areenan kävijätiedoista oli jaettavissa sukupuolittain 103 026 kävijää. Tilavarausjärjestelmään ei ole kirjattu kävijätietoja kaikkien varausten osalta. Luvusta puuttuu arvioiden mukaan vähintään noin 2/3 kävijöistä. Tämän lisäksi määrästä puuttuvat tilojen päiväkoti- ja koulukäyttö ja yleisömäärä, joita ei ole tilastoitu. 
	Tässä selvityksessä käytettävissä olevasta kävijämäärästä naisten osuus oli 46 %, ja miesten osuus 54 %. Myyrmäessä sijaitsevissa tiloissa käyttö jakautui tasaisesti molempien sukupuolten kesken. Tikkurilan urheilutalolla oli sen sijaan selvä mies- ja poikaenemmistö, joka selittyy tilaa käyttävillä lajeilla. Salibandyharrastajien runsas määrä Tikkurilassa näkyy samalla tavalla kuin itse lajin valtakunnallinen sukupuolijakauma (taulukko 1). Kustannusten jakautumista sukupuolittain verrataan urheilutalojen v...O...(...e...-a...n... 
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	TH
	Urheilutalojen kävijät yhteensä 

	TD
	46 % 

	TD
	54 % 

	TD
	103 026 


	TR
	TH
	Urheilutalojen toimintakate 

	TD
	-901 296 € 

	TD
	-1 058 044 € 

	TD
	-1 959 340 € 




	 
	Taulukko 4. Urheilutalojen kävijöiden ja toimintakatteen jakautuminen sukupuolten välillä.   
	 
	Jäähallit 
	 
	Vantaan kaupungin liikuntapalvelut ylläpitää jäähalleja Myyrmäessä ja Tikkurilassa, joissa molemmissa on kaksi kaukaloa. Jäävuorojen jakautumisen tarkasteltuun käytettiin vantaalaisten suurimpien jääseurojen jäsenmääriä. Vantaalla toimivissa jääkiekko-, taitoluistelu- ja ringetteseuroissa on seuroilta saatujen tietojen mukaan yhteensä 2 407 jäsentä. Jäsenmäärästä 874 on naisharrastajia, kun taas miesharrastajia on 1 533. Näin ollen sukupuolijakaumaksi muodostui 36 % naisia ja 64 % miehiä. Kustannusten... 
	  
	Table
	TR
	TR
	TH
	 

	TH
	Naiset 

	TH
	Miehet 
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	Yhteensä 
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	TH
	Jääurheiluseurojen jäsenmäärä 

	TD
	36 % 

	TD
	64 % 

	TD
	2 407 jäsentä 


	TR
	TH
	Jäähallien toimintakate 

	TD
	-256 280 € 

	TD
	-455 610 € 

	TD
	-711 890 € 




	 
	Taulukko 5. Jääurheiluseurojen jäsenmäärän ja jäähallien toimintakatteen jakautuminen sukupuolten välillä.   
	 
	Jäähallien käyttäjien painottuminen miesharrastajiin ei ole Vantaalla aivan yhtä voimakasta kuin valtakunnan tasolla (taulukko 1, jääurheilun lisenssiharrastajat: naiset 22 %, miehet 78 %).  On syytä kuitenkin muistaa, että tilastointitavoissa on seurojen kesken monia eroavaisuuksia, joten virhemarginaaleja voidaan pitää jokseenkin korkeina. Lisäksi tässä selvityksessä on jouduttu poissulkemaan laskuista seuratoiminnan ja jäsenrekisterien ulkopuoliset jäähallikäyttäjät, kuten esimerkiksi suosittuihin luistelukoulu...T...t...s...j...a...y... 
	Kokonaissumman voidaan katsoa kohdistuvan vahvasti miesvaltaisten lajien tukemiseen.  
	Jäähallit siirtyivät vuoden 2015 aikana Vantaan kaupungin liikuntapalveluiden alaisuuteen, joten edellisessä selvityksessä jäähallit eivät olleet mukana.  
	 
	Muut liikuntapaikat 
	 
	Joitakin Vantaan liikuntapalveluiden hoitamia liikuntapaikkoja oli jätettävä tarkemman tarkastelun ulkopuolelle. Päällimmäisenä syynä oli mahdottomuus selvittää toimintakatteita ja osittain myös kävijämääriä riittävän yksityiskohtaisesti. Yksittäisten liikuntasalien toimintakatteita ei pystytty tällä kertaa selvittämään.  
	Tilavarausjärjestelmään kirjattujen koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien liikuntatilojen kävijätiedoista oli jaettavissa sukupuolittain peräti 1 139 801 kävijää. Heistä 60 % oli naisia ja 40 % miehiä. Tässä näkee naisvaltaisten lajien, kuten esimerkiksi voimistelun, vaikutuksen sukupuolijakaumaan. Kävijämäärässä eivät ole mukana kaikki tilojen kävijät, sillä osa käyttövuoroja hakeneista oli jättänyt käyttövuoron osallistujamäärän täyttämättä. Luku ei sisällä myöskään tilojen päiväkoti- ja koulukäyttö...y... 
	Nurmi-, tekonurmi- ja hiekkapäällysteisten urheilukenttien käyttäjistä 194 532 oli jaoteltavissa sukupuolittain vuonna 2017. Heistä 42 % oli naisia ja 58 % miehiä. Jalkapallon vahva mies- ja poikaedustus oli suurimpana tekijänä syntyneelle jakaumalle (vrt. valtakunnan taso, taulukko 1, jalkapallon lisenssiharrastajat: naiset 23 %, miehet 77 %).  
	Hakunilan ja Rajatorpan kalliosuojissa harrastettiin vuoden 2017 aikana sukupuolivaikutusten arvioinnin näkökulmasta eri liikuntamuotoja ihanteellisimmin, kun sen 175 224 tilavarausjärjestelmään kirjattua kävijää jakautui tasan naisiin ja miehiin (50/50 %).  Tämä selittyy kalliosuojien tilatarjonnalla, joka mahdollistaa sopivat harjoitteluolosuhteet usealle eri lajille.  
	Muissa pienemmissä liikuntatilojen (soveltuvat mm. kamppailu- ja voimisteluliikunnan harrastamiseen) kävijöistä oli tilavarausjärjestelmään vuonna 2017 tehtyjen kirjausten mukaan jaettavissa sukupuolittain 318 736 kävijää. Kävijöistä 51 % oli naisia ja 49 % miehiä. Sukupuolijakauma ja syy sen muotoutumiseen oli täysin vastaava kuin kalliosuojissa: useita eri lajeja, useilla eri sukupuolijakaumilla. Tennis-, sulkapallo- ja squashtilojen kävijöistä 94 972 oli jaettavissa sukupuolen mukaan. Kävijöistä 39 % oli n... 
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	Taulukko 6. Eri liikuntapaikkojen kävijöiden ja toimintakatteen jakautuminen sukupuolten välillä.   
	 
	Kehittämisehdotuksia 
	Tilojen kävijämääriä tarkastellessa on huomioitava, etteivät niissä ole mukana kaikki tilojen käyttäjät. Uimahallien ja kuntosalien tiedoista puuttuvat mm. tiloja käyttävien ryhmien tiedot (esiopetuksen ja perusopetuksen uinninopetuksen ryhmät, kurssitoiminta, tapahtumien yleisömäärät). Muissa tiloissa osa käyttövuorojen hakijoista on jättänyt osallistujamäärän täyttämättä. Luku ei sisällä myöskään tilojen päiväkoti- ja koulukäyttöä (kasvatus- ja opetustoiminta) eikä yleisötilaisuuksien yleisömääriä. Vaikka k...t...m...j...p...n...o...-a...i...e...s... 
	Vantaan kaupungin liikuntapalveluissa on syytä pohtia asiakastyytyväisyyskyselyiden laajentamista uimahallien ja kuntosalien lisäksi muihin osa-alueisiin. Osallistamalla asiakkaat mukaan liikuntapaikkojen kehittämiseen helpotetaan päättäjienkin työtä. Kyselyiden saavutettavuus voitaisiin ulottaa esimerkiksi kuntalaisiin, jotka eivät käytä tiettyä palvelua (mitkä tekijät ovat johtaneet tilanteeseen, miten heidät saataisiin mukaan palveluihin). 
	Liikuntapaikkojen käyttöön ja kunnossapitoon liittyvästä kokonaisuudesta nousivat esille seuraavat kehittämiskohteet:   
	L
	LI
	- Liikuntapaikkojen kävijämäärien seurannan kehittäminen 

	LI
	- Tilavarausjärjestelmän kehittäminen (mm. kerättävät tiedot, raportointi) 

	LI
	- Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttaminen 

	LI
	- Liikuntapaikkojen käyttäjien sukupuolijakaumien kehittymisen seuraaminen (esim. kuntosalit ja jäähallit)  


	  
	4.3 Ohjatun liikunnan järjestäminen 
	 
	Työikäiset ja seniorit 
	 
	Vantaan liikuntapalvelut haluaa aktivoida kuntalaisia liikunnan pariin ohjattujen ryhmien, erilaisten hankkeiden, tapahtumien ja liikuntapaikojen avulla. Liikuntaryhmät toimivat eri puolilla Vantaata pitäen sisällään eritasoisia lattiajumppa-, voimistelu- ja vesijumpparyhmiä. Kaupungin tarjoama ohjattu liikunta on kaikille avointa toimintaa, jossa sukupuoli ja muut ominaisuudet eivät poissulje mahdollisuutta osallistua. Tässä selvitysosassa keskitytään analysoimaan työ- ja seniori-ikäisten ryhmäliikunt...2... 
	Ohjattuun liikuntatoimintaan osallistuvista työikäisistä ja senioreista 88 % on naisia ja 12 % miehiä. Naiset käyvät ryhmäliikuntatunneilla siis selvästi enemmän kuin miehet. Tämä johtunee pääosin tarjottujen kurssien sisällöistä, mutta osaltaan myös naisten valtaenemmistöstä etenkin vanhemmissa ikäluokissa vuonna 201726.  Ryhmäliikuntakurssien lajivalikoima sisältää paljon erilaisia jumppamuotoja, kuten esimerkiksi kahvakuulaa, kuntojumppaa, pilatesta, zumbaa ja vesiliikuntaa, jotka näyttävät ho...a.......ä... k... ha...a...v...k...y...s... 8...(.... 
	26 Vantaa 2017 
	26 Vantaa 2017 

	Ryhmäliikuntaan osallistuneiden sukupuolijakaumassa ei löytynyt suuria eroja työ- ja seniori-ikäisille suunnattujen ryhmien väliltä, vaan miesten määrä pysyi osallistujien ikäluokasta riippumatta vähäisenä. Käytetty aineisto on ikäryhmien osalta suuntaa antava, koska osa ryhmistä oli tarkoitettu kaikenikäisille, jolloin osallistujien ikäluokkia on mahdotonta lähteä arvioimaan.  
	Työikäisten ja senioreiden ohjatun liikunnan toimintakatteessa on huomioitu henkilöstömenot vakituisten liikunnanohjaajien osalta, tuntiohjaajien työpanoksesta aiheutuvat palveluostot sekä kurssimaksuista kertyvät tuotot. Toimintakatteeseen eivät sisälly esimerkiksi käytettyjen tilojen sisäiset vuokrat eivätkä hallinnolliset kulut. Toisaalta liikunnanohjaajien työaika ei kohdistu kokonaan kurssitoimintaan. Vuonna 2017 Vantaan liikuntapalveluiden toimintakate työikäisten ja senioreiden ohjatulle liikuntato... 5...n... 
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	Työikäisten ja senioreiden ohjattuun liikuntaan osallistujat 
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	6 800 
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	Työikäisten ja senioreiden ohjatun liikunnan toimintakate 

	TD
	-90 261 €  

	TD
	-12 308 € 

	TD
	-102 570 € 




	 
	Taulukko 7. Työikäisten ja senioreiden ohjattuun liikuntaan osallistuvien ja toimintakatteen jakautuminen sukupuolten välillä.  
	 
	Lisäksi työikäisten ja senioreiden ohjattuun liikuntatoimintaan kuuluvat liikunta-apteekit, jotka tarjoavat lähetteen saaneille liikuntaneuvontaa. Vantaalla liikunta-apteekkeja toimii yhteensä kuuden terveysaseman yhteydessä. Kohderyhmänä ovat etenkin yli 40-vuotiaat tyypin 2 diabetesta sairastavat. 
	Tavoitteena on tukea heitä liikunnallisempaan elämäntapaan siirtymisessä. Vuoden 2017 tiedoista ilmeni, että reilusta 250 kävijästä kuusi kymmenestä on naisia. Toimintaa toteutetaan liikunnanohjaajien ja terveydenhuoltohenkilökunnan työpanoksella.  
	 
	Lapset ja nuoret 
	 
	Tässä selvityksessä lasten ja nuorten ohjatusta liikuntatoiminnasta ovat valikoituneet tarkasteltaviksi Sporttia kaikille -hanke, Sporttikaveri-toiminta, WAU! -kerhot ja liikunnalliset päiväleirit.  
	Sporttia kaikille -hankkeessa on havaittavissa samanlainen suuntautuminen kuin työikäisten ja senioreiden ohjatussa liikuntatoiminnassa: toinen sukupuoli on reippaassa enemmistössä. Tällä kertaa yli 2 000 osallistujasta kaksi kolmannesta on miehiä ja poikia. Hankkeeseen osallistuneiden sukupuolta selvitettiin käymällä läpi vastuuohjaajien ylläpitämiä listoja vuoden 2017 ryhmistä. Sporttia kaikille -hanke tavoittelee monikulttuurisuutta ja sen edistämistä järjestämällä uintitoimintaa, erilaisia jumppia s...j...m...k... 
	WAU! -kerhot toimivat koulujen yhteydessä tarjoten lapsille liikunnallista ja maksutonta harrastustoimintaa.  Vuoden 2016 syyskauden kävijämäärät kertovat kerhoihin osallistuneen 1 029 nuorta, joista tyttöjä oli 47 % ja poikia 53 %. Näin ollen kerhojen sukupuolijakauma on hyvin tasa-arvoinen, ja niiden sisällössä ja toiminnassa on sukupuolivaikutusten arvioinnin kannalta onnistuttu. 
	Liikkuva koulu -hankkeessa kehitettiin yhteistyössä koulukuraattoreiden kanssa lukuvuodelle 2016-2017 uudenlainen Sporttikaveri-toimintamalli. Lapsi pääsee kokeilun myötä liikkumaan toiveidensa mukaan yhdessä Sporttikaverin, eli turvallisen aikuisen kanssa. Kokeilun osallistujamäärä oli ensimmäisen lukuvuoden aikana 37. Heistä viiden sukupuolitietoa ei ollut saatavilla, mutta toiminta näyttäisi kohdistuvan enimmäkseen poikiin. Osallistuneita poikia oli 27, kun taas tyttöjä vain 6.  
	Vantaan kaupunki haluaa olla mukana lasten ja nuorten elämässä myös koulujen loma-aikoina järjestämällä liikunnallisia päiväleirejä. Leirit on suunnattu 1.- 4.-luokkalaisille, jotka osallistuvat toimintaan alueellisesti ympäri Vantaata hajautetuissa toimipisteissä. Tarkasteluvuonna 2017 leireille osallistui 621 lasta, joista enemmistönä olivat tytöt (59 %) poikiin (41 %) verrattuna.  
	Edellä esitettyjen lasten ja nuorten toimintojen osalta osallistuneiden kokonaismäärä tarkastelujaksolla oli 4 004. Tästä 57 % oli poikia ja 43 % tyttöjä. Nämä tulokset vahvistavat aiempia selvityksiä ja tutkimuksia, joiden perusteella pojat liikkuvat aktiivisemmin kuin tytöt. 
	Sporttia kaikille -hanketta, Sporttikaveri-toimintaa ja WAU! -kerhoja rahoitetaan hankerahoituksella sekä avustuksin. Näistä ei ole saatavilla tarkempia kustannustietoja.  Vantaan liikuntapalveluiden käyttötaloudesta katetaan uinninopetuksen sekä liikunnallisten päiväleirien menot. Katteeseen vaikuttavat päiväleireiltä kerättävät osallistujamaksut. Uinninopetukseen osallistuvat kaikki Vantaan kaupungin esiopetusryhmät sekä perusopetuksen 1.-4.-luokkalaiset. Vuonna 2017 uinninopetukseen osallistuneita oli...1...i...s...h...3... 5...k... 
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	Taulukko 8. Lasten ja nuorten ohjattuun liikuntaan osallistuvien ja toimintakatteen jakautuminen sukupuolten välillä.  
	 
	Lapsille ja nuorille tarjotaan perusopetuksessa yhtenevät mahdollisuudet liikkumiseen. Ikäluokan sisällä syntyvät erot johtuvat näin ollen vapaa-ajalla tapahtuvasta toiminnasta tai vaihtoehtoisesti toiminnan puutteesta. Vantaan kaupungin liikuntapalveluiden ja sen tarjoaman ohjatun liikuntatoiminnan rooleja voidaan pitää tässä kokonaisuudessa merkittävinä. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat jatkossa tarkastelun kohteena lasten ja nuorten ohjatussa liikuntatoiminnassa, mutta niitäkin oleellisemmaksi on n...n... 
	Sporttikaveri-toimintaan osallistui ensimmäisenä lukuvuonna selvästi enemmän poikia, mikä voi olla seurausta koulukuraattoreiden kävijäkunnasta, sillä toimintaan osallistuneet lapset tulivat koulukuraattoreiden tapaamisten kautta. Tämän vuoksi olisi syytä tarkastella kuraattoripalveluita käyttäneiden sukupuolijakautumaa sekä osuutta, jota suositellaan mukaan Sporttikaveri-toimintaan.  
	 Kehittämisehdotuksia  
	Työ- ja seniori-ikäisille miehille suunnattujen ryhmien lisäämisestä ei ole seurannut muutosta kohti tasa-arvoisempaa sukupuolijakaumaa sitten edellisen selvityksen. Jakaumaa saattaisi korjata pelkästään miehille suunnattujen ryhmien lisääminen. Toistaiseksi tarjonta on pysynyt kohtuullisen vakiintuneena pohjautuen kysyntään. Jakauman takaa löydetään kuitenkin fakta, että miesten osuus työikäisten ja senioreiden ohjatussa liikuntatoiminnassa on lukumäärällisesti kasvanut lähes 200 osallistujalla. Lisäksi i...- j...-i... 
	Tällä hetkellä ongelmakohtana voidaan pitää tapaa, jolla työikäisten ja senioreiden ohjattu liikunta suosii hyvin strukturoidusta ja säännöllisestä sekä ryhmissä tapahtuvasta toiminnasta pitäviä liikkujia.  Uusia kohderyhmiä voisi etsiä erilaisista palloilu- ja yksilölajeista, joissa Vantaan kaupungin liikuntapalvelut tarjoaa ohjattua toimintaa vasta vähäisissä määrin. Tässä vaiheessa esille nousisi luultavasti seurayhteistyö, josta voisi kartoittaa asiantuntevia ohjaajia organisomaan uudenlaista t...t...j... 
	Kehittämisehdotuksena lasten ja nuorten ohjatun liikuntatoiminnan osalta on yhteistoiminnan lisääminen ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen.  Tulisi varmistaa, että harrastustarjonta on monipuolista ja osallistumisen kynnys olisi mahdollisimman matala. Esimerkiksi Sporttikaveri-toimintaa voisi laajentaa yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa ja toteuttaa se Harrastuskaveri-toimintana, jolloin lapsen kiinnostus voisi ohjautua myös esimerkiksi tanssiin ja muihin taidemuotoihin.  
	 
	 
	 
	5 Yhteenveto 
	 
	Tämän työn tavoitteena oli selvittää, miten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat Vantaan kaupungin liikuntapalveluissa ja edistää tietoisuutta tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Sukupuolivaikutusten arvioinnin tarkoituksena oli arvioida tasa-arvon toteutumista liikuntapalveluissa kolmesta näkökulmasta: liikuntaseurojen tukeminen, liikuntatilojen käyttö ja kunnossapito sekä ohjatun liikunnan järjestäminen. Tarkastelun tulokset on esitelty osa-alueittain luvussa neljä.  
	Kaiken kaikkiaan tutkimuksen osoittavat, että sukupuolten välillä on havaittavissa selviä eroja liikuntakäyttäytymisessä. Samaan aikaan monet lajit ovat harrastajamääriltään merkittävissä määrin mies- tai naisenemmistoisia. Painotukset eivät kuitenkaan välttämättä ole pysyviä. 
	Palveluiden käytön jakautuminen sukupuolittain oli suurta tässä selvityksessä mukana olleiden kokonaisuuksien välillä. Syynä on joko naisten ja miesten lajien muotoutumisesta johtuva ilmiö tai liikuntapalveluiden tarjonnan vinoutumisesta aiheutuva seuraamus. Jos näkökulmaksi otetaan ensimmäinen, ei muutoksia juuri tarvita. Tästä näkökulmasta katsottuna naiset ja miehet hakeutuvat harrastamaan lajeja intressiensä perusteella, jotka ovat osittain sukupuolen muokkaamia. Tämän perusteella tehtävä tarjonnan muuttaminen ei...t...o...s... 
	Tässä selvityksessä ei päästy uimahalleista ja kuntosaleista tehtyä mielipidemittausta luukunottamatta tarpeeksi tietoiseksi palvelujen koetusta laadusta. Laajemmat asiakastyytyväisyyttä selvittävät mittaukset voisivat kertoa todellisen tilan, jolloin voitaisiin löytää syy-seuraussuhteita lajien sukupuolijakautuman muotoutumiselle ja joissa liikuntapalveluiden ylläpitoprosessin tärkein tekijä, eli käyttäjä / asiakas, saisi ääntään aiempaa enemmän kuuluviin. 
	Yhteenvetona voidaan todeta toiminnallisen tasa-arvon toteutuvan Vantaan liikuntapalveluissa melko hyvin. Liikuntaseurojen tukeminen, liikuntapaikkojen käyttö ja kunnossapito sekä ohjatun liikunnan järjestäminen toteutetaan kaikki muuttujat huomioiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta noudattaen. Tästä huolimatta niiden kokonaisvaltaiseen ja jatkuvaan edistämiseen on kiinnitettävä huomiota. Tarkastelussa esille nousivat erityisesti seuraavat kokonaisuudet.  
	L
	LI
	• Miehet käyttävät kuntosaleja, jäähalleja, kenttiä sekä tennis-, sulkapallo- ja squash-tiloja enemmän kuin naiset  

	LI
	• Naiset käyttävät koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien liikuntatiloja enemmän kuin miehet 

	LI
	• Työ- ja seniori-ikäiset naiset osallistuvat selvästi enemmän ohjatun liikunnan ryhmiin  

	LI
	• Avustus- ja tilavarausjärjestelmien kehittäminen tarkempien toimintaa ja tilojen käyttöä koskevien tietojen saamiseksi 

	LI
	• Liikuntaseuroissa harrastavien sukupuolijakaumien kehittymisen seuraaminen 

	LI
	• Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttaminen palvelujen laadun seurantaa varten  

	LI
	• Tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta 
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