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1. Johdanto  

 

”Liikunnan peruspalvelujen tulee olla kohtuullisella etäisyydellä kaikkien kansalaisten 

tavoitettavissa riippumatta heidän iästään, sukupuolestaan, varallisuudestaan tai asuin-

paikastaan.” – Hallituksen esitys Eduskunnalle liikuntalaiksi vuodelta 1979.1 

Toisen maailmansodan jälkeinen Suomen historia on tarina talouskasvusta, yhteiskunnan 

vaurastumisesta ja kansalaisten hyvinvoinnin kasvusta. Sodan päätyttyä Suomessa koet-

tiin useita merkittäviä, nopeita ja ajoitukseltaan yhtäaikaisia yhteiskunnallisia muutoksia, 

jotka kietoutuivat toisiinsa ja vahvistivat toinen toisiaan. Talouden rakenteet muuttuivat 

perusteellisesti, ja julkisen sektorin koko ja rooli kasvoivat uusiin mittasuhteisiin hyvin-

vointivaltion rakentamisprosessin edetessä. Kansalaisten hyvinvoinnista kannettiin 

huolta, ja yhteiskunnallisten muutosten keskellä eläneiden ihmisten elämää yritettiin tu-

kea ja helpottaa monin uudistuksin, palveluin ja etuuksin.2 Näissä olosuhteissa julkinen 

valta ohjasi varoja myös kansalaisten liikuntamahdollisuuksien ja -olosuhteiden kohenta-

miseen. Muutosten myötä Suomen väestö tuli terveemmäksi ja eli aiempaa pidempään.3 

Myös vapaa-aikaa oli enemmän kuin ennen, ja yhä suurempi osa suomalaisista intoutui 

viettämään lisääntynyttä vapaa-aikaansa liikunnan parissa.4  

 

1.1 Tutkielman aihe ja tutkimuskysymykset 

Hyvinvointivaltio-Suomen historiassa liikunnalla on ollut oma tärkeä roolinsa. Tästä huo-

limatta hyvinvointivaltion kehityksestä tehdyissä aiemmissa tutkimuksissa liikunnan te-

matiikka on jäänyt pitkälti muiden teemojen varjoon. Kotimainen talousnäkökulmiin pai-

nottuva liikuntahistoriallinen tutkimus on sekin ollut vähäistä.

Tässä maisterintutkielmassa tarkoituksena on valottaa hyvinvointivaltion kasvukauden 

aikaa juuri liikunnan näkökulmasta tarkastelemalla Suomen julkisten liikuntamenojen ja 

liikuntapaikkaverkoston kehitystä 1960-luvun alusta 1980-luvun loppuun kattavalla ajan-

jaksolla. Tutkielmassa selvitetään vertailevin ottein, kuinka liikuntamenot ja -rakentami-

nen ovat kehittyneet Suomen eri kunnissa näiden vuosikymmenien aikana. Lisäksi 

 
1 HE 121/1979 vp, 10. 
2 Suomalaisen yhteiskuntakehityksen suurista kaarista toista maailmansotaa seuranneina aikoina: ks. esim. 

Hannikainen & Eloranta 2019, 19–38; Ojala et al. 2019, 9–16.  
3 Ks. esim. Ojala et al. 2019, 11.   
4 Vapaa-ajan lisääntymisestä: ks. Heinonen 2008, 2–6, 17–19. Liikunnan harrastamisen suosion kasvusta 

toista maailmansotaa seuranneina vuosikymmeninä: ks. esim. Kokkonen 2015, 118–119, 149–150, 152, 

206–209.  
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tutkitaan, mitä selittäviä tekijöitä kuntien liikuntamenojen kehityksen taustalta löytyy. 

Eriteltyihin liikuntamenoihin lukeutuu sekä liikuntatoiminnan että -rakentamisen menoja 

(ks. tarkemmin 2.1 Keskeiset käsitteet).  

Tutkielmassa perehdytään myös siihen, kuinka liikunnan valtionapujärjestelmä on luonut 

raamit ajan liikuntarahoitukselle sekä vaikuttanut ohjauksellaan kuntien liikuntamenoja 

koskeviin päätöksiin. Huomio kiinnitetään institutionaalisiin muutoksiin, ja etenkin lii-

kuntalainsäädännön vaikutuksia kunnallisiin liikuntamenoihin kartoitetaan. Lisäksi tutki-

taan, ovatko paikallistason rahoitustoimet johtaneet liikuntapaikkojen maantieteelliseen 

keskittymiseen vai onko liikuntapaikkoja rakennettu hajautetummin ja alueellisen tasa-

arvon periaatteita toteuttaen. Huomio kiinnitetään erityisesti kuntaomisteisten liikunta-

paikkojen kehitykseen. Oletuksena on, että vuoden 1979 liikuntalaki paransi alueellista 

tasa-arvoa liikuntapaikkojen saavutettavuuden suhteen, sillä lain säätämisen myötä kun-

nille maksettu liikunnan valtionapu kytkettiin kunnan kantokykyluokkaan.5 

Tutkimusajanjaksoa määrittävät useat syyt. Ensinnäkin julkisen sektorin rooli liikunta-

kulttuurin saralla kasvoi ja korostui toisen maailmansodan jälkeisellä hyvinvointivaltion 

kasvukaudella, kun päävastuu liikuntapalvelujen tuottamisesta siirtyi kunnille 1960-lu-

vulta lähtien. Vielä ennen toista maailmansotaa tämän vastuun katsottiin kuuluvan pitkälti 

yksityisille toimijoille, ja mikäli valtion kassasta liikenikin varoja esimerkiksi liikuntara-

kentamiseen, ne menivät ensisijaisesti yksityisten hankkeiden tukemiseen.6  

Tutkimusajanjakson kolme vuosikymmentä olivat lisäksi aikaa, jolloin liikuntamenot 

kasvoivat voimakkaasti, mikä käy myöhemmin ilmi myös analyysiosion yhteydessä. Lii-

kuntaan investoiminen näkyi esimerkiksi uusien liikuntapaikkojen määrässä: siinä missä 

1940-luvulla koko maahan rakennettiin alle kaksisataa uutta liikuntapaikkaa, 1960-lu-

vulla niitä rakennettiin jo yli kymmenkertaisesti enemmän. Liikuntarakentamisen nousu-

johteinen kehitys jatkui myös läpi 1970- ja 1980-lukujen.7  

 
5 Liikuntalaki 984/1979, 10§, 13§–14§. Hypoteesille löytyy tukea myös tutkimuskirjallisuuden puolelta. 

Liikuntalain on havaittu tasanneen alueellista eriarvoisuutta ja hyödyttäneen Itä- ja Pohjois-Suomen sekä 

Väli-Suomen kuntia. Lain myötä liikuntapaikkaverkosto laajenikin maantieteellisesti aiempaa kattavam-

maksi. (Ilmanen 1996, 194; Kokkonen 2015, 246; Kokkonen 2010, 201–202; Saukkonen et al. 1987, 23–

27.) Toisaalta lain on katsottu koituneen etenkin maaseutukuntien hyödyksi (Ilmanen 1996, 179; Kokkonen 

2010, 201–202), toisaalta jo ennestään kehittyneempien kaupunkikuntien hyödyksi (Saukkonen et al. 1987, 

9, 55).  
6 Ks. esim. Ilmanen 1996, 93–96; Kokkonen 2015, 173; Salmikangas 2012, 124.  
7 Jyväskylän yliopisto / LIPAS 2020a. Ks. tarkemmat ajantasaiset ja päivitetyt tiedot eri vuosikymmeninä 

rakennetuista liikuntapaikoista LIPAS-liikuntapaikkatietokannasta: Jyväskylän yliopisto / LIPAS 2020a.  
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1950-luku on jätetty tarkastelun ulkopuolelle, vaikka jo silloin uusien liikuntapaikkojen 

määrä nousi yli tuhanteen.8 Rajaus juontuu sekä jo mainitusta kuntien liikuntapalveluiden 

tuotantovastuun kasvusta 1960-luvulta lähtien että liikunta- ja muun hallinnon kehityk-

sestä: lääneihin saatiin urheilulautakunnat (myöh. liikuntalautakunnat) vuonna 1950 ja 

lähes kaikkiin kuntiin 1950-luvun kuluessa.9 Lisäksi lääneistä Keski-Suomen ja Pohjois-

Karjalan läänit aloittivat toimintansa vasta vuonna 1960. Täten hallinnollinen tilanne oli 

1960-luvun alussa vakiintunut, mikä helpottaa tutkielmassa tehtävää tarkastelua. Myös 

1990-luku lama-aikoineen ja liikunnankin rahoitukseen vaikuttaneine menoleikkauksi-

neen rajataan tarkastelun ulkopuolelle, sillä tarkoituksena on tutkia nimenomaan hyvin-

vointivaltion kasvukauden aikaisia liikuntamenoja. 1990-luvun laman myötä tämä kas-

vukausi oli jo tullut päätökseensä.10 Rajaukseen vaikuttaa sekin, että julkisen sektorin 

aiempi ”valtakausi” liikuntakulttuurin saralla tuli osittain päätökseensä, kun yksityisen 

sektorin toiminnan ja hankkeiden kasvu alkoi jälleen yleistyä 1990-luvun laman jälkei-

sessä Suomessa.11  

Tutkielmassa keskitytään kuntien liikuntamenojen ja -rakentamisen tarkasteluun erityi-

sesti lääneissä ja yksittäisissä kunnissa. Toisin sanoen kuntien liikuntamenoja ja liikunta-

paikkakehitystä analysoidaan paitsi paikallistasolla yksittäisissä kunnissa myös osana 

laajempia maantieteellisiä alueita, tässä tapauksessa läänejä. Tutkielmaan sisältyy myös 

katsaus kuntamuodoltaan erilaisten kuntien – toisaalta kaupunkien ja kauppaloiden, toi-

saalta maalaiskuntien – liikuntamenoihin ja -paikkoihin.  

Kuntatasolle keskittymisellä on haluttu vastata aiemman tutkimuksen aukkokohtiin. Pai-

kallistason tutkimusta liikuntamenoista näyttäisi olevan tehty vielä valtiotasonkin vastaa-

vaa tutkimusta vähemmän. Kuntien liikuntamenojen tarkastelun relevanttius korostuu en-

tisestään, kun huomioi, että tutkittavan ajanjakson aikana kuntien rahoittama osuus julki-

sista liikuntamenoista nousi valtion osuutta huomattavasti suuremmaksi. Jo 1950-luvulla 

kunnat käyttivät vuosittain yhteensä 50–70 miljoonaa markkaa liikuntaan, siinä missä 

valtion vuosittaiset liikuntamäärärahat olivat 20–50 miljoonan markan luokkaa. Tästä 

kuntien liikuntamenojen määrä suhteessa valtion liikuntamenoihin vain jatkoi kasvamis-

taan: 1980-luvun lopulla kuntien liikuntarahoituksen määrä oli jo noin kymmenkertainen 

 
8 Jyväskylän yliopisto / LIPAS 2020a.  
9 Hallinnollisesta kehityksestä: ks. esim. Ilmanen 1996, 114, 121.  
10 Ks. esim. Hannikainen & Eloranta 2019, 19–20.  
11 Kokkonen 2015, 302–308; Kokkonen 2010, 287.  
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valtion liikuntarahoitukseen verrattuna, ja valtio kattoi avustuksillaan kuntien liikunta-

menoista vain noin kahdeksan prosenttia.12 

Valtiotason liikuntarahoitus ei ole tutkielman keskiössä, koska jo aiemmissa tutkimuk-

sissa on tarkasteltu valtiovallan liikuntaa koskevan tukipolitiikan suuria linjoja sekä val-

tion liikuntarahoituksen alueellisen jakautumisen pääpiirteitä. Valtiotason toimien käsit-

telyä ei kuitenkaan voida kokonaisuudessaan sivuuttaa. Pienempien maantieteellisten ko-

konaisuuksien rahoitustoimia ei voida ymmärtää ilman, että laajempi valtiotason kon-

teksti otettaisiin huomioon: melko pienestä rahoitusosuudestaan huolimatta valtiolla on 

ollut huomattava ohjausvaikutus kunnissa tehtyihin liikunnan rahoitusta koskeviin pää-

töksiin. Esimerkiksi liikuntarakentamisen osalta tiedetään, että valtion rahallinen tuki ja 

liikuntarakentamista koskeva neuvonta edesauttoivat sitä, että monet paikalliset raken-

nushankkeet saivat kuntapäättäjiltä lopulta ”vihreää valoa”. Paikallistasolla on lisäksi to-

teltu ja myötäilty opetusministeriön rakentamista koskevia linjanvetoja – päättihän mi-

nisteriö loppujen lopuksi siitä, mitkä hankkeet ylipäätään saivat tukea ja missä järjestyk-

sessä.13 Syrjäisemmille ja pienemmille paikkakunnille valtion liikuntarahoituksella on ol-

lut vieläkin suurempi merkitys, ja ilman valtion tukea moni hanke olisi luultavasti jäänyt 

kokonaan toteuttamatta.14  

Tutkielman tärkeimpiin aineistoihin lukeutuvat Tilastokeskuksen tuottamat Kuntien fi-

nanssitilastot ja Kuntien talous -tilastot. Lisäksi Jyväskylän yliopiston hallinnoima LI-

PAS-liikuntapaikkatietokanta on tärkeä osa tutkielmassa hyödynnettyä aineistokokonai-

suutta. Aineistojen pohjalta luodaan kuntien liikuntamenoja koskevia alue-, lääni- ja kun-

takohtaisia aikasarjoja. Lisäksi kerättyä dataa liikuntamenoista ja -paikoista analysoidaan 

paneeliregressioiden avulla. Aineisto taipuu hyvin myös visuaalisesti esitettäväksi, ja ku-

vioita, taulukoita ja karttoja käytetään havainnollistamistarkoituksessa.  

Ajan liikuntapoliittisesta tilanteesta kertovina lähdeaineistoina hyödynnetään poliittisia 

dokumentteja, kuten hallituksen esitystä liikuntalaiksi ja vuoden 1979 liikuntalakia sekä 

lakia koskevaa eduskuntakeskustelua. Näitä aineistoja käytetään lähinnä kirjallisuuden 

tavoin aikalaisnäkökulmien valottamiseksi ja teoriapohjan tukemiseksi. Itse teoreettinen 

viitekehys rakentuu hyvinvointivaltio- ja instituutioteorioiden ympärille. 

 
12 Ilmanen 1996, 194; Juppi 1985, 177. Ks. myös Kokkonen 2015, 187. 
13 Kokkonen 2015, 191; Kokkonen 2010, 369.  
14 Ks. esim. Ilmanen 1996, 143, 193. 
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Tutkielman aihevalinta saa tukea jo tehdyistä tutkimuksista: esimerkiksi Norjan ja Tans-

kan osalta julkisen liikuntarahoituksen ja hyvinvointivaltiokehityksen suhdetta on aiem-

missa tutkimuksissa jo käsitelty,15 mutta Suomen osalta kyseiseen aihepiiriin keskittyvää 

tutkimusta ei ole aiemmin tehty. Muista Pohjoismaista tehtyjen tutkimusten pohjalta ei 

voida tehdä liian vahvoja oletuksia siitä, millaista julkisten liikuntamenojen kehitys on 

Suomessa ollut. Hyvinvointivaltiokehityksen ja -rakenteiden samankaltaisuudesta huoli-

matta Pohjoismaat eivät ole olleet hyvinvointivaltioina toistensa kopioita.16 Maiden toi-

sistaan poikkeavat historialliset taustat ovat heijastuneet myös liikuntakulttuurin puolelle 

ja liikunnan julkiseen rahoittamiseen. Vaikka suomalaista liikuntakulttuuria kehitettiin 

esimerkiksi 1960-luvulla etenkin ruotsalaisten esimerkkiin tukeutuen, länsinaapurin ke-

hitystä ei ollut aina mahdollista jäljitellä toisesta maailmansodasta vasta toipuvassa Suo-

messa. Ajan liikuntarakentamisen osalta tutkija Jouko Kokkonen toteaa seuraavasti: 

”Suomalaisessa liikuntarakentamisessa ei ollut edellytyksiä eikä haluakaan seurata joka 

suhteessa Ruotsin kehitystä. Sodanjälkeinen niukkuus heijastui liikuntapalveluihin vielä 

1960-luvulla ja kunnollisista liikuntapaikoista oli pula.”17 Suomen julkiset liikuntamenot 

ja -rakentaminen ansaitsevatkin tulla tarkastelluiksi omana kokonaisuutenaan.  

Tutkielman tärkeyttä lisää myös se, että käsittelyssä on ajanjakso, jonka myötä aiemmin 

lähes kaikkia koskettanut ”fyysisen pakkoaktiivisuuden”18 aika alkoi väistyä työnteon ja 

muiden elämän osa-alueiden fyysisyyden vähetessä ja jolloin vapaaehtoinen liikunnan 

harrastaminen nousi tärkeäksi osatekijäksi väestön terveyden ja hyvinvoinnin ylläpi-

dossa. Näissä uusissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa keskeistä onkin ollut se, miten lii-

kuntaa on tuettu ja onko rahoituksen myötä liikuntapalveluiden ja -paikkojen kattavuus 

ja saavutettavuus saattanut ihmiset alueellisesti eriarvoiseen asemaan. Vaikka kasvavan 

hyvinvointivaltion palveluista iso osa keskitettiin aikoinaan kaupunkeihin, julkinen valta 

on pyrkinyt kehitysaluepolitiikan ja tulonsiirtojen turvin vastaamaan myös pienempien 

paikkakuntien palvelutarpeeseen. Näin toimimalla tarkoituksena on ollut paitsi rakenne-

muutoksen varjopuoliin ja kielteisiin vaikutuksiin puuttuminen myös kansalaisten tasa-

 
15 Ks. Rafoss & Troelsen 2010. Rafossin ja Troelsenin artikkeli esitellään tarkemmin luvussa 3.1 Aikai-

sempi tutkimus.  
16 Muun muassa Kettunen painottaa pohjoismaista hyvinvointivaltiomallia käsittelevässä artikkelissaan 

sitä, että Pohjoismaat yhtäältä eroavat toisistaan ja toisaalta jakavat samoja piirteitä myös Pohjoismaiden 

ulkopuolisten maiden kanssa (Kettunen 2011, 21). Ks. myös Smolander 2010, 351–352. 
17 Kokkonen 2010, 153. 
18 Fyysisen pakkoaktiivisuuden käsitteestä: ks. Salasuo & Ojajärvi 2013, 111, 117–118. Kirjoittajat käyttä-

vät käsitettä ”fyysinen pakkoaktiivisuus” puhuessaan ajoista, jolloin ihmiset joutuivat hengissä säilyäkseen 

liikkumaan paljon paikasta toiseen ja tekemään fyysisesti raskasta työtä. Salasuo ja Ojajärvi katsovat fyy-

sisen pakkoaktiivisuuden aikojen alkaneen laajamittaisemmin väistyä vasta 1900-luvun puolivälin jälkeen.  



6 

arvosta huolehtiminen.19 Myös hyvinvointivaltion kasvukauden aikainen liikuntapoli-

tiikka kuvasti aikansa yleisempää yhteiskunta- ja sosiaalipoliittista ilmapiiriä ja jakoi näi-

den politiikanlohkojen kanssa samat päämäärät väestön hyvinvoinnin tasa-arvoisesta 

edistämisestä.20 

Nykyisessä yksityistä palvelutuotantoa vaalivassa ajassa liikunnan harrastaminen on jo 

vahvasti polarisoitunutta. Kuten Kokkonen asian ilmaisee: ”Ääripäät korostuvat liikku-

misessa yhä enemmän ja liikuntakulttuurin tasa-arvo uhkaa rapautua. Maksukykyisten ja 

koulutettujen kansalaisten harrastusmahdollisuudet paranevat ja palvelutarjonta moni-

puolistuu. Vähävaraiset ja etenkin niukemman kulttuuripääoman jo kotoaan saaneet jää-

vät liikuntakulttuurissa yhä helpommin paitsioon.”21 Voidaankin pohtia, enteilikö jo 

1960–1980-lukujen aikainen julkinen liikuntarahoitus omalta osaltaan tätä kehitystä – 

huolimatta esimerkiksi aluepolitiikkaa ja tasa-arvoa korostavasta vuoden 1979 liikunta-

laista sekä ajalle tyypillisestä kuntoliikunnan kasvun noususta ja poliittisesta tahdosta 

saada koko kansa liikkeelle.  

Tutkielma rakentuu seuraavasti: tässä luvussa luodaan katsaus tutkittavaan ajanjaksoon 

ja sen aikana tapahtuneisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin sekä asemoidaan liikunnan 

suosion kasvu aikansa yhteiskunnallishistorialliseen kontekstiin. Luvussa 2 esitellään tut-

kielman keskeiset käsitteet sekä tutkielmassa käytetty aineisto ja tutkimusmenetelmät. 

Kolmannessa luvussa paneudutaan keskeiseen aiempaan tutkimukseen ja luodaan katsaus 

tutkielman teoreettiseen viitekehykseen. Luvussa 4 kerrotaan tutkimuskirjallisuuteen 

pohjaten liikunnan valtionrahoituksen suurista linjoista. Luku 5 sisältää tutkielman varsi-

naisen ytimen eli analyysiosion. Luvussa 6 tehdään yhteenveto tutkielman keskeisistä tu-

loksista ja arvioidaan tutkielman toteutusta sekä esitetään katsaus potentiaalisiin jatkotut-

kimusaiheisiin.  

 

1.2 Talouden rakennemuutos ja hyvinvointivaltion kasvukausi Suomessa 

Talouden rakennemuutos pyörähti nopeasti käyntiin toisesta maailmansodasta toipuvassa 

Suomessa. Yhteiskuntaa kohtasivat muutkin suuret muutokset, joiden keskellä myös suo-

malainen hyvinvointivaltio vähitellen rakentui. Suomi vaurastui, ja niin vaurastuivat 

myös kansalaiset. Vauraus kulki käsi kädessä terveyden ja hyvinvoinnin kasvun kanssa, 

 
19 Eloranta & Kauppila 2007, 197; Hannikainen & Eloranta 2019, 30. 
20 Huhtanen & Itkonen 2018, 111.  
21 Kokkonen 2015, 370.  
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ja tässä kertomuksessa liikunnallakin oli oma tärkeä roolinsa. Seuraavaksi paneudutaan 

tarkemmin näihin kehityskulkuihin.  

 

1.2.1 Rakenteiden ja instituutioiden muutos  

Talouden rakennemuutos – teollistuminen ja palveluvaltaistuminen alkutuotannon talou-

dellisen merkityksen vähentyessä – koettiin Suomessa sekä verrattain myöhään että no-

peassa tahdissa suhteessa muihin läntisiin ja Suomea ennen teollistuneihin maihin. Valtio 

otti aktiivisesti osaa rakennemuutoksen edistämiseen ja talouden ohjaamiseen. Suomessa 

rakennemuutos ei noudattanut monissa muissa maissa todistettua kaavaa, jossa alkutuo-

tannosta olisi ensin siirrytty teollisuudenalojen kasvun kautta palvelusektorin kasvuun; 

sen sijaan teollisuus- ja palvelusektorit kasvoivat toisen maailmansodan jälkeisessä Suo-

messa pitkän aikaa yhtäaikaisesti.22  

Työllisyyden kasvu oli kuitenkin palvelusektorilla huomattavasti suurempaa kuin teolli-

suudessa, minkä seurauksena teollisuuden työllisyysosuus ei Suomessa koskaan noussut 

yhtä korkealle tasolle kuin esimerkiksi Ruotsissa. Kun vielä 1900-luvun alun Suomessa 

noin 70 prosenttia työllisistä sai elantonsa pääosin alkutuotannosta, hieman alle viidennes 

teollisuudesta ja noin joka kymmenes palvelualoilta, kunkin toimialan osuus kokonais-

työllisyydestä oli 1960-luvun alussa jo suurin piirtein samansuuruinen, noin kolmannek-

sen. Toisaalta eri toimialoilla työskenneltiin monesti myös yhtäaikaisesti, ja esimerkiksi 

maataloustöiden ohella saatettiin käydä hakemassa lisätienestiä tehdastöistä. Alkutuotan-

non työllisyysosuus jatkoi kuitenkin jyrkkää laskuaan, eikä kyseinen toimiala työllis-

tänytkään 1980-luvun lopussa enää kuin alle 10 prosenttia työllisistä. Myös teollisuusalo-

jen työllisyysosuus oli vuoteen 1989 mennessä hieman laskenut 1970-luvun puolivälin 

huipustaan, jolloin kyseisellä sektorilla oli työskennellyt päälle kolmannes (vuosina 1973 

ja 1974 jopa yli 35 %) työllisistä. Vuonna 1989 teollisuuden työllisyysosuus oli kuitenkin 

edelleen noin 30 prosenttia. Palveluiden työllisyysosuus oli sen sijaan kasvanut merkittä-

västi ollen vuonna 1989 jo yli 60 prosenttia.23 Palvelusektorin työllisyysosuuden kasvun 

myötä myös kyseisen toimialan kansantuoteosuus jatkoi kasvuaan.24  

 
22 Fellman 2019, 297; Hannikainen & Eloranta 2019, 19; Kettunen 2011, 20; Smolander 2010, 373. Teol-

listuminen oli toki käynnistynyt Suomessa jo ennen toista maailmansotaa. Suomen teollistumisen alkuai-

kojen ajoittamisesta: ks. esim. Hjerppe & Jalava 2006, 45. 
23 Hannikainen & Eloranta 2019, 21–23; Tilastokeskus / StatFin 2018. Työllisyysosuuksista kertovat luvut 

ovat peräisin vuosilta 1900, 1960, 1973–1974 ja 1989, ja ne on laskettu StatFin-taulukkoa hyväksikäyttäen. 

Kussakin laskelmassa rakennustoiminnan työllisyys on sisällytetty teollisuuden kokonaistyöllisyyteen. 
24 Ks. esim. Hannikainen & Eloranta 2019, 28, jossa kirjoittajat ovat luoneet kuvaajan palvelualojen kan-

santuoteosuuden 1970-luvun puolivälin jälkeisestä kehityksestä Maailmanpankin indikaattoreiden pohjalta.  
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Talouden rakennemuutoksen seurauksena Suomen talous myös kasvoi, mukaillen näin 

aikansa yleisemmän läntisen talouskehityksen linjoja. Suomessa, kuten muuallakin län-

simaissa, toisen maailmansodan jälkeinen talouskasvu oli voimakkaimmillaan 1960-lu-

vulla. Suomessa kasvuluvut olivat kuitenkin suurempia kuin esimerkiksi Ruotsissa ja 

muissa talouskehityksen ja teollistumisen edelläkävijämaissa. Suomi kuroikin näin kiinni 

aiemmin teollistuneiden maiden taloudellista etumatkaa. Seuraavalla vuosikymmenellä 

koettu vuoden 1973 öljykriisi vei talouskasvun ”kultaiset vuodet” (1950–1973) mennes-

sään, ja 1970-luvun myötä läntisten talouksien kasvu alkoikin hidastua. Vaikka jo 1970-

luvun kriisiajat haittasivat Suomen talouden suotuisaa kehitystä, kasvun hidastuminen oli 

Suomessa vähäisempää kuin useissa muissa länsimaissa. Pahimmilta kolhuilta säästyttiin 

paitsi idänkaupan turvin myös jo mainitun verrattain myöhäisen talouden rakennemuu-

toksen takia. Kunnollisen kolauksen Suomen talous kokikin vasta 1990-laman myötä.25  

Talouden rakennemuutoksella ja palkkatyöyhteiskunnan synnyllä oli laajoja vaikutuksia 

suomalaisten elämään; toisen maailmansodan jälkeistä aikaa väritti maalta- ja maasta-

muutto, kun maaseudulta muutettiin sankoin joukoin teollisuustaajamiin ja kaupunkeihin 

palkkatyön perässä. Moni jatkoi matkaansa myös valtakunnanrajojen ulkopuolelle, pää-

asiassa Ruotsiin etenkin 1960- ja 1970-lukujen taitteessa. Suomi kaupungistui, ja maa-

seudut alkoivat vähitellen köyhtyä. Maaltamuuttajat olivat ennen kaikkea parhaassa työ-

iässä olevaa väestöä, ja heidän lähtönsä seurauksena maaseutualueiden verotulot laskivat 

ja täten myös mahdollisuudet palveluiden ylläpitämiseen heikentyivät.26 Kaupunkilaistu-

van väestön tarpeisiin pyrittiin vastaamaan paitsi luomalla työpaikkoja ja rakentamalla 

asuntoja myös laajemminkin elinolosuhteisiin panostamalla; kaupungistuminen vaikutti 

esimerkiksi liikuntarakentamisen suuriin linjanvetoihin ja kiihdytti uusien liikuntapaik-

kojen, kuten uimahallien ja sisäliikuntatilojen, rakentamista valtiontuen turvin.27  

Uudessa yhteiskunnallisessa tilanteessa julkinen sektori kasvatti sekä kokoaan että mer-

kitystään, ja Suomeen alettiin rakentaa hyvinvointivaltiota muiden Pohjoismaiden ta-

voin.28 Etenkin 1950- ja 1960-luvut toivat mukanaan lukuisia suomalaisten elämään 

 
25 Ks. esim. Hannikainen & Eloranta 2019, 23–24. Yksityiskohtaisemmin tutkimusajanjakson aikaisesta 

talouskehityksestä Suomessa ja Suomen taloudellisesta konvergenssista: ks. Hjerppe & Jalava 2006, 36–

40, 45–49; Hjerppe 1988, 46–50, 217–219 (liitetaulukko 2A), 220–222 (liitetaulukko 2B). 
26 Hannikainen & Eloranta 2019, 22; Peltonen 2019, 120. Tarkemmin ”suuresta muutosta”, ts. maalta- ja 

maastamuutosta: ks. Haapala & Peltola 2018.  
27 Kokkonen 2010, 73, 375 (taulukko 11).  
28 Vielä ennen 1960-luvun alkua ei ollut lainkaan selvää, että Suomessa päädyttäisiin ns. pohjoismaisen 

hyvinvointivaltiomallin mukaiseen sosiaalipolitiikkaan keskieurooppalaisen sijaan (ks. Smolander 2010, 

361, 368, 370–371). Ks. myös 3.2 Teoreettinen viitekehys.  
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pitkällä tähtäimellä vaikuttaneita muutoksia.29 Hyvinvointivaltiota rakennettaessa julki-

sen vallan huomio kiinnittyi eritoten väestön kouluttamiseen, terveyden- ja sairaanhoidon 

palveluiden järjestämiseen sekä kattavan sosiaaliturvajärjestelmän pystyttämiseen. Julki-

sen vallan puolesta tehtyjä toimia tarvittiin tasapainottamaan yhteiskunnan rajuja ja äkil-

lisiä muutoksia sekä sopeuttamaan suomalaisia elämään uudenlaisissa yhteiskunnallisissa 

olosuhteissa sekä kaupungeissa että maaseudulla. Suurin osa palveluista keskitettiin kas-

vaviin kaupunkeihin, mutta myös maaseudun palvelutasoa pyrittiin ylläpitämään. Suo-

messa maalaisliittolaiset / keskustapuoluelaiset ja kansandemokraatit pitivät huolen siitä, 

ettei hyvinvointivaltiota lähdetty rakentamaan vain kaupunkilaisten ehdoin. Sama ajatte-

lumalli heijastui myös liikuntakulttuurin puolelle, kun vielä 1950-luvulla maaseutukun-

tiin rakennettiin liikuntatiloiksi soveltuvia toimitaloja sen sijaan, että liikuntarakentami-

nen olisi alkanut laajalti keskittyä suurempiin keskustaajamiin.30  

Hyvinvointivaltion rakennusprosessiin ja julkisen sektorin kasvuun liittyi läheisesti jo 

edellä kuvattu palvelualojen taloudellisen merkityksen kasvu; julkiselle sektorille syntyi 

paljon uusia palveluiksi luokiteltavia työtehtäviä. Julkisen sektorin työllisyys kasvoi huo-

mattavasti läpi 1960–1980-lukujen aina 1990-luvun lamaan saakka, ja syntyneisiin työ-

tehtäviin työllistyi pääasiassa naisia. Kuntien rooli tässä kehityksessä oli keskeinen, sillä 

lukuisten hyvinvointivaltion palveluiden järjestäminen tuli suuressa määrin kuntien vas-

tuulle.31 Kuten edellä jo todettiin, myös liikuntapalveluiden järjestämisvastuu siirtyi kun-

nille 1960-luvulla.  

Hyvinvointivaltion kasvun myötä julkiset sosiaalimenot lisääntyivät merkittävästi 1960-

luvulta lähtien. Tällaisia menoja olivat lukuisat sosiaalipalveluiden ja -turvan menoerät, 

kuten eläkkeet ja lapsilisät, terveyden- ja sairaanhoidosta syntyvät kustannukset sekä 

työttömyysmenot. Kolmen vuosikymmenen aikana sosiaalimenojen suhde Suomen brut-

tokansantuotteeseen kasvoi 10 %:sta (vuonna 1960) peräti 25 %:iin (vuonna 1990), joka 

vastasi tuon ajan eurooppalaista keskitasoa. Talouskasvu mahdollisti alati nousevien me-

nojen rahoittamisen. Lisäksi kasvavia sosiaalimenoja rahoittamassa oli paljon työssäkäy-

viä veronmaksajia. Väestö kasvoi muutamia poikkeusvuosia lukuun ottamatta läpi 1900-

 
29 Hannikainen & Eloranta 2019, 38. Vrt. Smolander 2010, 359, 369–370, jossa kirjoittaja luonnehtii sekä 

1950- että 1960-luvun alkua hyvinvointivaltion kehityksen kannalta hitaan kasvun kausina. Tarkemmin 

1950- ja 1960-luvuilla sekä näitä vuosikymmeniä edeltäneinä ja seuranneina vuosina läpiviedyistä sosiaa-

lipoliittisista uudistuksista: ks. Smolander 2010, 354–377. 
30 Hannikainen & Eloranta 2019, 19, 30; Kokkonen 2010, 72; Smolander 2010, 357–358, 361, 368, 370–

371, 380. 
31 Hannikainen & Eloranta 2019, 23, 37–38. 
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luvun, ja työssäkäyvien määrään vaikutti esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen syn-

tyneiden suurten ikäluokkien astuminen työmarkkinoille 1960-luvun kuluessa. Työ-

ikäistä väestöä olikin 1960-luvulta 1990-luvulle asti paljon verrattuna kyseistä ajanjaksoa 

edeltäviin ja seuranneisiin aikoihin.32 Väestön huoltosuhde oli näin ollen suotuisa hyvin-

vointivaltion palveluiden kasvulle ja instituutioiden kehittämiselle. Aika oli lisäksi poliit-

tisesti otollinen sosiaalimenojen kasvattamiselle, sillä vasemmistopuolueiden kannatus ja 

ammattiyhdistysliikkeen vaikutusvalta kasvoivat niin Suomessa kuin muualla Länsi-Eu-

roopassa 1960-luvun mittaan.33  

 

1.2.2 Terveempi ja vauraampi kansa löytää liikunnan riemun 

Nopeasti edenneet yhteiskunnalliset muutokset talouden rakennemuutoksesta kaupungis-

tumiseen murensivat pohjaa aiempien vuosikymmenien tavoilta elää, asua ja tehdä työtä. 

Juurettomuuden tunne yhdisti monia äkillisten muutosten keskellä eläneitä suomalaisia. 

Tästä huolimatta hyvinvointivaltion kasvukauden aikaisen yhteiskuntakehityksen koko-

naisvaikutukset suomalaisten elämään olivat ennen kaikkea positiivisia. Toisen maail-

mansodan jälkeen suomalaisten elintaso on huomattavasti kohonnut ja hyvinvointi lisään-

tynyt, ja merkillepantavaa tässä kehityksessä on ollut se, että elintason kasvusta on päästy 

osallisiksi kaikissa yhteiskuntaryhmissä.34 Esimerkiksi asukasta kohden laskettu reaali-

nen bruttokansantuote kasvoi Suomessa vuosien 1960 ja 1989 välillä yli 2,7-kertaiseksi,35 

eikä se ollut 1980-luvun lopulla enää kaukana muiden Pohjoismaiden tasosta (kuvio 1).  

 
32 Hannikainen & Eloranta 2019, 20, 32, 34, 38; Smolander 2010, 377; Tilastokeskus / StatFin 2019d. 

Suomen väkiluku väheni edeltävään vuoteen verrattuna vuosina 1918 (sisällissota), 1940 (talvisota) sekä 

1969 ja 1970 (muutto Ruotsiin).  
33 Ks. esim. Hannikainen & Eloranta 2019, 33; Smolander 2010, 373.  
34 Hannikainen & Eloranta 2019, 24–25. 
35 Maddison 2010; World Bank 2020.  
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Kuvio 1. Reaalinen bruttokansantuote asukasta kohden Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja 

Tanskassa 1960–1990 (vuoden 1990 kansainvälisissä dollareissa) 

Lähde: Maddison 2010 

 
Elintason ja väestön hyvinvoinnin kasvua voi analysoida myös monilla muilla mittareilla, 

kuten väestön koulutustasoa, elinajanodotetta ja terveyttä tarkastelemalla.36 Suomessa on 

tahdottu panostaa kansalaisten hyvinvointiin, ja työ on myös tuottanut tulosta. Väestön 

terveyden kohentuessa suomalaisten elinajanodote kasvoi merkittävästi: kun vielä 1960-

luvun alkupuoliskolla poikien elinajanodote syntymän hetkellä oli noin 65 ja tyttöjen noin 

73 vuotta, vuonna 1989 luku oli poikien osalta jo 71 ja tyttöjen osalta 79 vuotta.37  

Suuret yhteiskunnalliset muutokset heijastuivat luonnollisesti myös ihmisten lisääntynee-

seen vapaa-aikaan. Työelämässä muutokset eivät tarkoittaneet vain työntekijöiden siirty-

mää toimialoilta toisille, vaan myös lyhyempiä työpäiviä ja -viikkoja, kun vuoden 1965 

lopulla säännöllisen työajan pituudeksi säädettiin lailla enintään 8 tuntia päivässä ja 40 

tuntia viikossa.38 Yhä useampi käytti lisääntynyttä vapaa-aikaansa liikunnan parissa, ja 

kuntoliikunnan suosion kasvun myötä aiempaa laajemmat väestönosat intoutuivat liikku-

maan. Kun vielä 1960-luvulla liikuntaa harrastettiin harvemmin kunnon kohottamiseksi 

– liikunta oli edelleen ensi sijassa kilpailullista pienen piirin ajanvietettä –, keskiluokkais-

tumisen seurauksena asetelma alkoi vähin erin muuttua. Modernisoituvassa Suomessa lii-

kuntakulttuuri monine muotoineen ylsikin nopeimmin suosiotaan kasvattaneiden harras-

tusten joukkoon. Toisen maailmansodan jälkeen liikkumaan kannustivat esimerkiksi 

 
36 Ks. esim. Hannikainen & Eloranta 2019, 25. 
37 Tilastokeskus / StatFin 2019c. 1960-luvun alkupuoliskon osalta tekstissä esitetyt elinajanodotteen luvut 

perustuvat vuosien 1961–1965 pyöristettyihin keskiarvoihin.  
38 Laki työaikalain muuttamisesta 713/1965, 5§.  

16 946

(1989)

6 230 (1960) 
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erilaiset kuntoliikuntakampanjat, -tempaukset ja -tapahtumat. Myös seuratoiminta laajeni 

ja monipuolistui.39 

Vaurastumisen myötä ihmisillä oli aiempaa paremmat mahdollisuudet myös kuluttami-

seen, kun rahaa jäi käytettäväksi myös muihin kuin kotitalouden välttämättömimpiin tar-

peisiin.40 1980-luvulla liikuntakulttuurista tuli osa aikansa kasvavaa kulutuskulttuuria, 

kun aiempien sukupolvien tavoista poiketen myös liikkumisesta ja liikunnan harrastami-

sesta oltiin valmiimpia maksamaan. Vuosien 1971 ja 1990 välillä liikuntahyödykkeiden 

kulutus kasvoi Suomessa peräti 170 prosenttia. Liikunnallinen kulutus myös monipuolis-

tui, kun vauraampi kansa innostui ulkomailta Suomeen levinneistä urheilulajeista.41  

Liikunnan merkitys väestön kokonaishyvinvoinnille ja terveydelle alettiin myös päätök-

sentekijöiden keskuudessa sisäistää aiempaa laajemmin, ja liikunta nousikin hyvinvoin-

tivaltion kasvun vuosikymmeninä keskeiseen asemaan Suomessa harjoitetun terveyspo-

litiikan keinovalikoimassa.42 Liikunnalliset kysymykset nähtiin lailla säätämisen arvoi-

siksi kansainvälisesti verrattain varhain,43 ja Suomen ensimmäinen liikuntalaki valmistui 

pitkän työn tuloksena vuonna 1979. Lakia koskevan hallituksen esityksen yleisperuste-

luissa korostettiin myös liikunnan terveysvaikutuksia. Väestön kokonaisvaltaisen hyvin-

voinnin edistäminen nähtiin yhtenä keskeisimpänä valtion liikuntapolitiikan yleistavoit-

teena.44  

Hyvinvointivaltion parhaat vuodet jäivät lopulta taakse 1990-luvun alun talouslaman 

myötä. Lama kolhi myös liikuntakulttuuria. Tutkija Anna-Katriina Salmikankaan mu-

kaan laman ja sitä seuranneiden menoleikkausten johdosta ”[l]iikuntalain hyvinvointival-

tiomalliin pohjannut arvoperusta alkoi – – murtua”.45 Seuraavissa kappaleissa keskitytään 

kertomaan 1990-luvun lamaa edeltäneistä hyvinvointivaltion kasvukauden vuosikymme-

nistä, jolloin liikuntamenot kasvoivat ja tähtäimessä oli koko kansan saaminen liikkeelle. 

 
39 Kokkonen 2015, 118–119, 149–150, 152, 206–209; Vasara 2004, 172–173.  
40 Suomen muuttumisesta moderniksi kulutusyhteiskunnaksi: ks. esim. Autio 2019, 207–226.  
41 Kokkonen 2015, 208–209; Salasuo & Ojajärvi 2013, 153; Valtonen et al. 1993, 45, 47, 49. 
42 Kokkonen 2015, 180–182. Euroopassa ja Suomessakin oli jo pidemmän aikaa oltu tietoisia liikunnan ja 

terveyden välisistä kytköksistä (ks. esim. Heikkinen 1992a, 44–47; Heikkinen 1992b, 67–71, 79), mutta 

vasta 1960-luvulta lähtien liikunnan terveysulottuvuutta alettiin suomalaisissa asiantuntijapiireissä korostaa 

(Kokkonen 2015, 180). 
43 Suomi on kuulunut liikuntalain säätäneenä maana maiden vähemmistöön, sillä erillisten liikuntalakien 

säätäminen ei ole ollut kansainvälisesti katsoen kovin yleistä (ks. esim. Soek 2006, 28). 
44 HE 121/1979 vp, 3. 
45 Salmikangas 2012, 126. Lama-aikoihin osunut vapaakuntakokeilu vei sekin pohjaa vuoden 1979 liikun-

talailta, jossa valtion liikuntarahoituksen kohdennuksesta oli säädetty melko yksityiskohtaisesti. Vapaakun-

tauudistuksen seurauksena kuntien oma harkinta saamiensa valtionavustusten ja -osuuksien käytön suhteen 

puolestaan vahvistui. (Salmikangas 2012, 126–128.) 
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2. Käsitteet, aineistot ja menetelmät  

 

Mitä tarkoitetaan liikuntamenoilla? Millaisin aineistoin ja menetelmin käsillä oleva tut-

kielma on toteutettu? Muun muassa näihin kysymyksiin vastataan tässä tutkielman kes-

keisiä käsitteitä sekä tutkimusaineistoa ja -menetelmiä avaavassa luvussa.  

 

2.1 Keskeiset käsitteet  

Tutkielman kannalta yksi keskeisimmistä käsitteistä on liikunnan käsite, jonka määritel-

mää voi lähestyä esimerkiksi fysiologian kautta. Näin tekee tutkija Kalervo Ilmanen, joka 

on väitöskirjassaan määritellyt liikunnan käsitteen jokseenkin laajasti, mutta osuvasti. 

Hänen mukaansa liikuntaa on ”kaikki ihmisten harjoittama vapaa liikkuminen, johon tar-

vitaan ainakin jonkin verran lihasvoimaa” ja jonka skaala ”ulottuu urheilusta hyötyliikun-

taan”.46 Lääketieteellisissä piireissä liikuntana pidetään puolestaan ”sellaista fyysistä ak-

tiivisuutta, jota toteutetaan tiettyjen syiden tai vaikutusten takia ja yleensä harrastuk-

sena”.47 

Tässä tutkielmassa liikunta ymmärretään suurin piirtein samoin kuin Ilmasen väitöskir-

jassa: liikunnan käsitettä käytetään yläkäsitteenä tietyntyyppiselle fyysiselle aktiivisuu-

delle, ja se kattaa liikunnaksi ymmärretyn toiminnan ohella myös urheiluksi määriteltä-

vissä olevan aktiivisuuden. Urheilun voi puolestaan mieltää pitkälti kilpailutoiminnan 

ympärille keskittyneenä fyysisenä ponnisteluna, ja se on usein muuta liikuntaa vakava-

henkisempää. Suomessa verbi ”urheilla” onkin alkujaan tarkoittanut samaa kuin ”olla uh-

karohkea”, ”antautua vaaraan” ja ”koetella rajojaan”.48 Urheilun suosion kasvuun 1800- 

ja 1900-lukujen vaihteen Suomessa liittyivät lisääntyneet kilpailutapahtumat kymmenissä 

nykyäänkin tutuissa ja suosituissa urheilulajeissa, kuten hiihdossa ja yleisurheilussa. Ur-

heilu jatkoi Suomessa jo aiempaa kansanomaisten kisailujen perinnettä, joskin aiempaa 

totisemmin ottein.49  

Liikunnasta ja urheilusta puhuttaessa on hyvä muistaa, etteivät kyseiset käsitteet ole aina 

olleet käytössä samoin kuin nyt. Esimerkiksi 1900-luvun alun Suomessa harrastettiin ”ur-

heilua ja voimistelua”, ei suinkaan ”liikuntaa”, sillä sanan liikunta käyttäminen yleistyi 

 
46 Ilmanen 1996, 24– 25. 
47 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2015.  
48 Koski et al. 2004, 14. 
49 Kilpaurheilun läpilyönnistä ja niitä edeltävistä kansanomaisista kisailuista: ks. Kokkonen 2015, 12–13, 

19, 23–29. 
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vasta myöhemmin. Kuten liikunnan käsitettä nykyisin, käsitettä urheilu käytettiin aiem-

min laajana, koko liikuntakulttuurin kirjon kattavana yleiskäsitteenä.50 Käytetyt käsitteet 

ja niiden keskinäiset suhteet muuttuivat kuitenkin ripeästi. Kokkosen mukaan 1970-luvun 

alussa liikunnaksi käsitteellistettiin kuntoliikunnan lisäksi myös kilpa- ja huippu-urheilu 

sekä liikuntakasvatus. Kokkosen sananparsia mukaillen kävikin niin, että liikunta ”nie-

laisi” urheilun.51 Siksi tässäkin tutkielmassa on lähdetty liikkeelle siltä pohjalta, että ur-

heilun käsite sisältyy laajempaan liikunnan käsitteeseen. 

Tutkielman kannalta liikunnan ja urheilun käsitteiden määritelmällisillä eroilla ei ole kui-

tenkaan kovin suurta merkitystä. Tärkeämpää on määritellä, mikä ei ole tämän tutkielman 

yhteydessä katsottavissa liikunnaksi. Liikunta ei tarkoita täysin samaa kuin esimerkiksi 

liikkuminen, eikä kaikki liikkuminen sisälly liikunnan käsitteeseen. Liikkumisen käsite 

kasvaa laajuudessaan jo aivan toisiin mittasuhteisiin, eikä ole sen takia käyttökelpoinen 

tämän tutkielman yhteyteen. Täten puhuttaessa liikuntamenoista ei suinkaan viitata kaik-

keen mahdolliseen rahoitukseen, joka on edesauttanut ihmisten liikkumista. Esimerkiksi 

kevyenliikenteenväylien rakentamiseen ohjattuja varoja ei mielletä tässä tutkielmassa lii-

kuntamenoiksi, vaikka kevyenliikenteenväylät ovatkin parantaneet useiden väestöryh-

mien liikkumis- ja liikuntamahdollisuuksia.52 Liikunnan ja liikkumisen eroja on tarpeel-

lista tähdentää myös siksi, että vapaa-ajan liikunta on suhteellisen nuori historiallinen il-

miö: vasta yhteiskunnan modernisoituessa, elinkeinorakenteen muuttuessa ja vapaa-ajan 

lisääntyessä liikuntaa on alettu laajamittaisemmin harrastaa.53 Tehdyt rajaukset liikunnan 

ja liikkumisen välillä ovat osin keinotekoisia, mutta tarpeellisia tutkielman laajuuden 

huomioon ottaen. 

Tutkielman toinen keskeinen käsite on liikuntamenojen käsite. Käsite toimii yläkäsit-

teenä, ja sillä viitataan kaikkiin liikuntaa koskeviin menoeriin, joista löytyy tilastotietoa 

tutkielmassa aineistona käytetyistä kuntatalouden tilastojulkaisuista. Pääasiassa tutkiel-

massa analysoidut liikuntamenot ovat liikuntarakentamisen menoja, jotka on edelleen ja-

oteltu liikuntarakentamisen pääomamenoihin ja liikuntarakentamisen varsinaisiin menoi-

hin. Liikuntarakentamisen pääomamenoilla tarkoitetaan investointiluontoisia liikunta-

 
50 Ilmanen 1996, 24; Kokkonen 2015, 32. 
51 Kokkonen 2015, 190.  
52 Kevyenliikenteenväylien liikuntaa edistävästä luonteesta: ks. esim. mt., 194. 
53 Ks. esim. Salasuo & Ojajärvi 2013, 111, 117–118. Modernin liikuntakulttuurin syntypaikkana pidetään 

Englantia, josta vaikutteet vähitellen levisivät muualle Eurooppaan ja maailmaan. ”Urheilu” ja ”voimistelu” 

olivat Suomessakin 1800-luvun loppupuolen tuontitavaraa, jälkimmäinen lähinnä Saksasta ja Ruotsista tuo-

tua. Sellaisenaan muiden maiden liikuntakulttuuri ei Suomeen kuitenkaan siirtynyt, vaan kansainvälisiin 

vaikutteisiin sekoittui paikallisia ominaispiirteitä. (Jarvie 2006, 98–99; Kokkonen 2015, 33.) 
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rakentamisen menoja. Käytännössä pääomamenoissa on kyse uusien liikuntapaikkojen 

rakentamisesta ja niiden varustamisesta. Liikuntarakentamisen varsinaisilla menoilla tar-

koitetaan puolestaan olemassa olevan liikuntainfrastruktuurin kunnossapitokustannuksia, 

kuten korjaus- ja huoltotöistä aiheutuvia menoja (ml. kunnossapitoon tarvittavan työvoi-

man palkka- ja muut henkilöstömenot). Myös mahdolliset korkomenot sisältyvät varsi-

naisiin menoihin.54 Lisäksi osa liikuntamenoista on varsinaisen liikuntatoiminnan me-

noja, joita kunnissa syntyy esimerkiksi paikallisten liikuntaseurojen ja muun järjestetyn 

liikuntatoiminnan sekä liikuntatapahtumien rahoittamisesta. Tarkempi kuvaus aineistosta 

kerätyistä ja tutkielmassa analysoiduista menomomenteista sekä perustelut menojen si-

sällöistä tehdyille tulkinnoille löytyvät liitteestä 1. 

Tutkielman ydinkäsitteistöön lukeutuvat myös kunnan ja läänin käsitteet. Kunta on yleis-

käsite erilaisille kunnallisille hallintomuodoille. Tutkimusajanjakson alkupuoliskolla 

kuntia olivatkin sekä kaupungit, kauppalat että maalaiskunnat. Vuoden 1977 alussa voi-

maan astuneen kunnallislain myötä kuntia ei enää luokiteltu erikseen kauppaloihin ja 

maalaiskuntiin, vaan ainoastaan kaupungeiksi (sis. entiset kaupungit ja kauppalat) ja 

muiksi kunniksi (sis. entiset maalaiskunnat).55 Suomalaisen yhteiskunnan muutokset ovat 

heijastuneet siihen, millaisia kuntia Suomessa on eri aikoina ollut. Agraari-Suomen kun-

nat olivat pääasiassa maalaiskuntia, mutta toisen maailmansodan jälkeen kaupunkien ja 

kauppaloiden lukumäärä alkoi kasvaa, ja näille alueille muutti paljon väkeä.56 Myös lää-

nit ovat kuntien tapaan hallinnollisia kokonaisuuksia. Kotimaisten kielten keskuksen yl-

läpitämän Kielitoimiston sanakirjan mukaan läänit olivat ”alueita, joihin Suomi oli jaettu 

– – keskus- ja paikallishallinnon välistä hallintoa varten”.57 Suomi oli edelleen jaettu lää-

neihin tutkielmassa tarkastelussa olevan ajanjakson aikana ja vielä pitkään sen jälkeenkin.  

Tutkielmassa viitataan useaan otteeseen myös valtionapuihin ja -osuuksiin. Budjettikie-

lessä valtionavuilla tarkoitetaan valtion kassasta kunnille ja muille tahoille myönnettävää 

rahallista tukea. Yksi valtionapujen lakisääteinen muoto ovat kunnille ja kuntayhtymil-

lemyönnettävät valtionosuudet, joiden avulla katetaan osa kuntien palvelutuotannon kus-

tannuksista.58 

 
54 Ks. esim. Kuntien talous -tilasto 1973, 8. 
55 Kuntien talous -tilasto 1977, 6.  
56 Ilmanen 1996, 23. Ks. myös liite 2 eri kuntamuotojen lukumääristä vuodesta 1960 lähtien. 
57 Kotimaisten kielten keskus 2020.  
58 Kielikone Oy & Valtioneuvoston kanslia 2001/2020. Tutkielmassa toistetaan usein myös tutkimuskirjal-

lisuudessa ja aikalaislähteissä esiintyvää sanaa valtionavustus, jolle ei löydy määritelmää Valtioneuvoston 

termipankin budjettisanastosta. Käsite rinnastunee valtionavun käsitteeseen.  
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Lisäksi tutkielmassa viitataan liikuntajärjestöihin ja -seuroihin, joiden merkitysero on 

syytä selventää. Liikuntajärjestöillä tarkoitetaan liikunnan katto-organisaatioita, joista 

keskeisimpiä ovat olleet liikunnan valtakunnalliset keskusjärjestöt.59 Keskusjärjestöjen 

lisäksi Suomessa on ollut paljon muitakin liikuntajärjestöjä, kuten koululais- ja opiskeli-

jaliikuntajärjestöjä, kuntoliikuntajärjestöjä sekä erityisryhmien liikuntajärjestöjä. Liikun-

taseuroilla tarkoitetaan puolestaan ensisijaisesti paikallistasolla operoivia, käytännön lii-

kuntatoimintaa järjestäviä yhdistyksiä.60 

 

2.2 Tutkimusaineisto  

Tutkielman keskeisimpiin primäärilähteisiin lukeutuvat Tilastokeskuksen (vuoden 1971 

alkuun saakka Tilastollinen päätoimisto) tuottamat Kuntien finanssitilastot vuosilta 

1960–1972 ja Kuntien talous -tilastot vuosilta 1973–1989.61 Kyseiset tilastojulkaisut on 

laadittu kuntien tilinpäätöstietojen pohjalta, ja niissä on tilastoitu ainoastaan kuntien me-

noja ja tuloja kulloistenkin kuntarajojen mukaisesti. Kuntaliittojen menoista ja tuloista ei 

ole julkaisuissa tietoa.62 Vastaavia tietoja on vuodesta 1975 alkaen saatavilla myös Tilas-

tokeskuksen erillisestä kuntatalouden tietokannasta (Kuntien ja kuntayhtymien rapor-

toimat taloustiedot -tietokanta), johon osa Kuntien talous -tilastojen luvuista on viety. 

Näistä lähteistä on kerätty analysoitavaksi kuntien liikuntamenoista kertovia lukuja sekä 

alue- ja läänitasolta että yksittäisistä kunnista. Liikuntarakentamisen menoista löytyy tie-

toa koko tutkitulta ajanjaksolta. Sen sijaan liikuntatoiminnan menoista on saatavilla tietoa 

vain vuosilta 1960–1965. (Ks. tarkemmin liite 1.) Menot on tilastojulkaisuissa ilmoitettu 

tuhannen markan tarkkuudella. Vastaavaa aineistoa ei ole tiettävästi aiemmin hyödyn-

netty julkisten liikuntamenojen tutkimiseksi.  

Liikuntamenoja koskevaa aineistoa täydennetään LIPAS-liikuntapaikkatietokannasta ke-

rätyllä datalla. Kyseessä on Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan yh-

dessä monen muun tahon kanssa kehittämä kattava ja monipuolinen tietokanta Suomessa 

sijaitsevista liikuntapaikoista, joiksi luetaan paitsi varsinaiset liikuntapaikat myös 

 
59 Ks. 4.2 Liikunnan järjestökenttä ja liikuntarakentaminen suurimpina menoerinä.  
60 Tutkielmassa käytetään sekä järjestöjen että seurojen etuliitteenä sanaa liikunta (liikuntajärjestö ja liikun-

taseura), vaikka vakiintuneemman käytännön mukaista olisikin useissa yhteyksissä käyttää etuliitettä ur-

heilu. Tutkielman käsitteiden yhdenmukaisesta linjasta halutaan kuitenkin pitää kiinni. 
61 Tilastot ovat samaa julkaisusarjaa. Kuntien finanssitilastojen nimi ainoastaan muuttui Kuntien talous -

tilastoiksi vuonna 1973. Tilastot löytyvät digitoituina Finnasta. 
62 Erään tilastojulkaisun (Kuntien talous -tilasto 1973, 9) mukaan juuri kuntaliittojen tasolla tapahtuukin 

”huomattava osa kunnallisesta toiminnasta”. Myös osa liikuntamenoista on saattanut olla kuntaliittojen yh-

teismenoja.  
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ulkoilureitit ja virkistysalueet. LIPAS sisältää tietoa sekä julkisen, yksityisen että kolman-

nen sektorin omistamista liikuntapaikoista, joskin julkisen sektorin ja erityisesti kuntien 

omistamien liikuntapaikkojen tiedot ovat tietokannan keskeisintä sisältöä.63 Näin ollen 

tietokanta soveltuukin hyvin juuri tämän tutkielman tutkimustarkoituksiin. Tutkielmaa 

varten LIPPAASTA on kerätty tietoja kuntaomisteisten liikuntapaikkojen kulloisistakin 

lukumääristä eri puolilta Suomea, pääasiassa tutkimusajanjaksoa koskevilta vuosikym-

meniltä. Kuntaomisteisiksi liikuntapaikoiksi on tässä tutkielmassa laskettu paitsi kuntien 

omistamat myös kuntaenemmistöisten yritysten ja kuntayhtymien omistamat liikuntapai-

kat. 

LIPPAAN tietoja voi tarkastella sekä karttanäkymän että ladattavissa olevien tilastoai-

neistojen avulla. Tietokannan avulla saa hahmotettua muun muassa liikuntarakentamisen 

historian yleiskuvan – mitä on rakennettu, milloin ja missä mitassa? –, sillä aineistosta on 

mahdollista selvittää eri vuosina rakennettujen liikuntapaikkojen määrä ja tyyppi aina 

vuodesta 1878 lähtien. Rakennusajankohdan lisäksi tietokannasta saa selville liikunta-

paikkojen sijaintitiedot, mikä mahdollistaa tutkielmassa tehtävät alueelliset vertailut.  

Historiantutkimuksen näkökulmasta on lisäksi olennaista, että tietokantaan sisältyvät 

myös käytöstä poistettujen liikuntapaikkojen tiedot. Käytöstä poistamisen ajankohtia 

LIPPAASEEN ei ole kuitenkaan kirjattu.64 Tietokanta sisältää tietoja myös koulujen yh-

teydessä olevista liikuntapaikoista. Tämä on merkityksellistä sen takia, että koulujen lii-

kuntasalit ovat olleet laajalti myös muiden kuin oppilaiden käytössä monenlaisen liikun-

nan harrastamisen mahdollistavina tiloina. Tutkielmaa varten LIPPAASTA kerättyyn ai-

neistoon onkin sisällytetty paitsi toiminnassa olevat myös käytöstä joko pysyvästi tai vä-

liaikaisesti poistetut liikuntapaikat sekä koululiikuntapaikat.  

Läänitason aineistoa sekä liikuntamenoista että -paikoista on kerätty kaikista tutkimus-

ajanjakson aikaisista lääneistä, mutta analyysin yhteydessä hieman tarkemman huomion 

kohteeksi nostetaan näistä lääneistä neljä: Uudenmaan, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen 

ja Lapin läänit. Kyseiset läänit soveltuvat esimerkkilääneiksi paitsi maantieteellisesti 

 
63 Jyväskylän yliopisto 2020b.  
64 Karttanäkymää käyttäessään käyttäjä voi itse valita, haluaako ottaa tarkasteluun myös käytöstä pysyvästi 

tai väliaikaisesti poistetut liikuntapaikat vaiko ainoastaan toiminnassa olevat liikuntapaikat. Ladattavissa 

oleviin tilastoaineistoihin (esim. rakennusvuositilastot) ei sen sijaan ole sisällytetty käytöstä pysyvästi pois-

tettuja liikuntapaikkoja, vaan ainoastaan toiminnassa olevat ja käytöstä väliaikaisesti poistetut liikuntapai-

kat. Tämä tulee ilmi karttanäkymän ja tilastoaineistojen antamia tuloksia vertailemalla.  
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hajautetun sijaintinsa takia myös pääosin muuttumattomien läänirajojensa vuoksi.65 Tut-

kimusajanjakson aikaiset Uudenmaan, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Lapin läänien 

läänirajat myös mukailevat ja pääosin jopa vastaavat nykyisiä maakuntarajoja, mikä hel-

pottaa LIPPAASTA kerätyn, nykyrajoin tilastoidun liikuntapaikka-aineiston analyysia 

(ks. tarkemmin 2.2.1 Tutkimusaineiston luotettavuuden arviointia).  

Yksittäisistä kunnista kerätty aineisto käsittää puolestaan 12 kuntaa – yhden kunnan jo-

kaisesta tutkimusajanjakson aikaisesta läänistä. Nämä kunnat ovat Helsinki (Uudenmaan 

lääni), Rauma (Turun-Porin lääni), Maarianhamina (Ahvenanmaan lääni), Riihimäki (Hä-

meen lääni), Imatra (Kymen lääni), Heinola (Mikkelin lääni), Joensuu (Pohjois-Karjalan 

lääni), Varkaus (Kuopion lääni), Suolahti (Keski-Suomen lääni), Pietarsaari (Vaasan 

lääni), Kajaani (Oulun lääni) ja Kemi (Lapin lääni). Helsinki on pääkaupunkina ja väki-

rikkaimpana kaupunkina valittu tarkasteluun Uudenmaan läänin osalta. Muiden läänien 

osalta tarkasteltavat kunnat on valikoitu aineiston saatavuuden perusteella; dataa kuntien 

liikuntamenoista tuli olla saatavilla aina vuodesta 1960 lähtien, eikä aineistossa saanut 

olla liikaa puuttuvia arvoja. Lisäksi valinnan kriteerinä on ollut kuntarajojen muuttumat-

tomuus tutkimusajanjakson aikana. Mikäli molemmat edelliset ehdot täyttäviä kuntia on 

ollut useampia, lopullinen valinta on tehty myöhempien kuntarajojen muutosten pohjalta; 

liikuntamenojen ja liikuntapaikka-aineiston yhteensovittamisen sujuvoittamiseksi tarkas-

teluun on lopulta valittu se kunta, jossa rajat ovat tutkimusajanjakson jälkeisinä aikoina 

muuttuneet vähiten.66  

Muu tutkielmassa hyödynnettävä kvantitatiivinen aineisto on kerätty osin jo mainituista 

lähteistä. Kuntien kokonaismenot selviävät liikuntamenojen tapaan Kuntien finanssitilas-

toista ja Kuntien talous -tilastoista sekä myöhemmin, vuodesta 1975 alkaen, myös Kun-

tien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -tietokannasta. Kuntien talous -tilastoista 

on lisäksi kerätty läänitason tietoja kuntien saamista valtionavuista, jotka on kohdennettu 

 
65 Vain yksi merkittävä läänirajojen muutos tapahtui tutkimusajanjakson aikana, kun Kuhmoisten kunta 

siirtyi vuonna 1974 osaksi Keski-Suomen lääniä oltuaan aiemmin osa Hämeen lääniä.  
66 Kaikkien valittujen kuntien osalta kuntarajat eivät pysyneet täysin muuttumattomina vuosina 1960–1989. 

Näitä kuntia ovat Helsinki (muutoksia vuosina 1966 ja 1982), Maarianhamina (1961) ja Kajaani (1977). 

Kyseiset kunnat ovat kuitenkin lääniensä osalta tarkasteluun muutoin soveltuvimmat kunnat. Keski-Suo-

men läänistä tarkasteluun on valittu Suolahti, vaikka kuntaa koskevassa datassa on lieviä puutteita. Suolahti 

on valittu tarkasteluun Jyväskylän sijaan, sillä Jyväskylän kunnassa tapahtui isojakin alue- ja rajamuutoksia 

tutkittavan ajanjakson aikana.  
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kuntien sivistystoimen menojen (ml. liikuntamenojen) kattamiseksi.67 Tämän tarkempaa 

tietoa liikuntamenojen valtionavuista ei tilastojulkaisuista löydy.   

Väestörakenteesta ja -kehityksestä kertovaa aineistoa on puolestaan kerätty sekä useista 

Tilastokeskuksen tuottamista väestöä käsittelevistä tilastojulkaisuista että Tilastokeskuk-

sen StatFin-tilastotietokannan Väestörakenne-taulukoista. Tutkielmaa varten kerätyt vä-

estötiedot ovat pääosin kulloinkin voimassa olleiden lääni- ja kuntarajojen mukaisilta alu-

eilta, ja mikäli näin ei ole, asiasta mainitaan erikseen analyysin yhteydessä. Aina tarvit-

tavia väestötietoja ei ole ollut suoraan saatavilla käytetyistä väestötilastoista, vaan ne on 

laskettu eri taulukoiden tietoja ja muuta tarvittavaa informaatiota yhdistämällä.68 Kuten 

osa väestötiedoista, StatFin:in tieto- ja tässä tapauksessa myös arkistokannoista ovat pe-

räsin myös tiedot tutkimusajanjakson aikaisesta valtakunnallisesta ja alueellisesta talous-

kasvusta.  

Tutkielman kannalta tärkeitä lähdeaineistoja ovat lisäksi hallituksen esitys ensimmäiseksi 

liikuntalaiksi, vuoden 1979 liikuntalaki ja -asetus sekä ensimmäisestä liikuntalaista edus-

kunnassa käydyt keskustelut. Nämä valtiollisen politiikan aikalaisjulkaisut ja -keskustelut 

auttavat ymmärtämään tutkitun ajanjakson liikuntaa koskevaa ajattelua ja ideologista il-

mapiiriä. Mainitut aineistot toimivat osaltaan tutkielman argumentoinnin tukena, mutta 

niitä ei analysoida sen tarkemmin kvalitatiivisia menetelmiä hyödyntäen. Aineistot on 

haettu ja saatu eduskunnan avoimen datan palvelusta, jonne on digitoitu vanhoja valtio-

päiväasiakirjoja vuosilta 1907–2000.  

 

2.2.1 Tutkimusaineiston luotettavuuden arviointia  

Finanssi- ja taloustilastoista sekä väestötilastoista kerättyä aineistoa voi pitää lähtökoh-

taisesti luotettavana, sillä julkaisut on laatinut Suomen virallinen tilastoviranomainen ja 

ne kaikki kuuluvat osaksi Suomen Virallisen Tilaston (SVT) julkaisusarjaa. Samalla lailla 

luotettavana voi pitää StatFin:in arkisto- ja tietokannoista sekä Kuntien ja kuntayhtymien 

 
67 Valtionaputietoja tarvitaan vain regressioanalyysia varten. Koska aluetason aineistoa ei käsitellä regres-

sioanalyysin keinoin (ks. 2.3 Tutkimusmenetelmät), vastaavat tiedot on jätetty aluetasolta keräämättä. Tar-

kasteltavia yksittäisiä kuntia koskien näitä tietoja ei puolestaan ole kovinkaan kattavasti saatavilla tutki-

musajanjakson vuosilta, joten tiedot puuttuvat myös kuntakohtaisesta aineistosta. Joiltakin vuosilta saata-

villa olevia yksittäisiä valtionaputietoja ei ole nähty tarpeelliseksi kerätä.   
68 Esimerkiksi kaupunkien ja kauppaloiden väestötiedot esitetään väestötilastoissa yhteen summattuina 

vuoteen 1977 saakka. Jotta tiedot on saatu eroteltua toisistaan, alueiden yhteisväestön määrästä on vähen-

netty kunkin kauppalan väestömäärät kulloinkin tarkastelussa olevana ajankohtana. Tiedot siitä, mitkä kun-

nat ovat kulloinkin olleet kauppaloita, on saatu Kuntien finanssi- ja taloustilastoista. 
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taloustiedot -tietokannasta tutkielman tarpeisiin haettua aineistoa. Toki myös virallisissa 

tilastoissa esiintyy aika ajoin vääriä lukuja inhimillisten virheiden seurauksena.  

Tilastojulkaisujen ja -tietokantojen haasteet eivät liitykään niistä kerätyn aineiston luotet-

tavuuteen, vaan aineiston muihin ominaisuuksiin. Kaikista liikuntamenoja koskevista 

muuttujista ei ole saatavilla tietoa yhtä pitkiltä ajanjaksoilta tai samoilta maantieteellisiltä 

alueilta, minkä takia kerätty aineisto on erikseen jaoteltu alue- ja läänitason aineistoiksi 

sekä yksittäisiä kuntia koskevaksi aineistoksi. Lisäksi liikuntamenojen tilastoinnissa käy-

tetyt luokitukset muuttuvat vuosien myötä, ja niiden tulkinta on paikoin haasteellista. Liit-

teessä 1 kerrotaan yksityiskohtaisemmin saatavilla olevasta liikunnan eri menomoment-

teja koskevasta aineistosta ja käydään tarkemmin läpi myös liikuntamenoihin liittyviä ti-

lastoinnin muutoksia. 

LIPAS-tietokannan luotettavuuden puolesta puhuu se, että lukuisat eri tahot ovat ottaneet 

osaa tietokannan kehitystyöhön ja ajantasaistamiseen. Jyväskylän yliopiston lisäksi kehi-

tystyössä ovat olleet mukana muun muassa Opetus- ja kulttuuriministeriö, Kuntaliitto, 

aluehallintovirastot ja kuntien viranomaiset sekä useat liikuntajärjestöt. Tietojen keruu on 

puolestaan toteutettu Jyväskylän yliopiston, kuntien, Metsähallituksen ja Suomen ympä-

ristökeskuksen sekä virkistysalueyhdistysten ja lajiliittojen yhteistyönä. LIPPAAN tietoja 

päivitetään jatkuvasti, minkä takia tietokannasta eri ajankohtina ladatut aineistot eivät 

välttämättä vastaa toisiaan.69 Tässäkin tutkielmassa analysoitavat liikuntapaikkatiedot 

saattavat ajan myötä tarkentua.    

LIPPAASEEN liittyy muutamia muitakin puutteita. Kun tietokannan käyttäjä rajaa tar-

kastelunsa vain tiettynä ajankohtana rakennettuihin liikuntapaikkoihin, tietokanta näyttää 

tiedot ainoastaan niistä liikuntapaikoista, joiden osalta rakennusvuosi on tiedossa. Tässä 

tutkielmassa tarkastelu keskittyy kuntaomisteisiin liikuntapaikkoihin, joiden osalta ra-

kennusvuosi on tiedossa 59,5 %:ssa tapauksista. Kaikkia liikuntapaikkoja koskien raken-

nusvuosi tiedetään 57,5 %:n osalta.70 Tämä on huomioitava tulkittaessa lukuja eri ajan-

jaksoina rakennetuista liikuntapaikoista. Liikuntapaikkojen lukumääriä kannattaakin pi-

tää vain suuntaa antavina lukuina.71 

 
69 Jyväskylän yliopisto 2020b.  
70 Jyväskylän yliopisto / LIPAS 2020a; Vehkakoski 2020. Katoanalyysi on helppo toteuttaa vertaamalla 

aikarajattua aineistoa alkuperäiseen aineistoon, jolle ei ole tehty aikarajausta.  
71 Lukumääriin vaikuttavat myös liikuntapaikkojen laskentaperusteet. Esimerkiksi yleisurheilukentät las-

ketaan ainoastaan yhdeksi liikuntapaikaksi, kun taas eri lajien suorituspaikkoja sisältävät liikuntahallit voi-

daan laskea yhdeksi tai useammaksi liikuntapaikaksi. Samoin liikuntapaikat, joilla on eri käyttötarkoituksia 

eri vuodenaikoina, voidaan tilastoida useampana liikuntapaikkana. (Jyväskylän yliopisto 2020b.)  
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Tarkan historiallisen rekonstruktion luomista hankaloittaa myös se, että LIPPAAN tiedot 

esitetään pääasiassa kulloinkin voimassa olevin kunta- ja maakuntarajoin.72 Tutkielmaa 

varten kerätystä liikuntapaikka-aineistosta osa onkin kerätty suoraan nykyisten rajojen 

määrittelemiltä maantieteellisiltä alueilta, ja näin ollen asiasta mainitaan erikseen analyy-

sin yhteydessä. Regressioanalyysiin sisällytettyjen liikuntapaikkatietojen osalta on kui-

tenkin pyritty siihen, että luvut vastaisivat vanhoja rajoja mahdollisimman tarkasti, jotta 

eri lähteistä kerätty data olisi yhteismitallista.73  

Tutkielmassa hyödynnettävään kvalitatiiviseen aineistoon ei liity vastaavia haasteita. 

Valtiopäiväasiakirjojen tapauksessa aineiston luotettavuus ei ole ongelma, koska ky-

seessä ovat alkuperäiset ja muuntelemattomat valtiopäiväasiakirjat. Tästä huolimatta 

etenkin liikuntalaista käytyihin eduskuntakeskusteluihin tulee suhtautua historiantutki-

jalle ominaisella kriittisyydellä.  

 

2.3 Tutkimusmenetelmät  

Tutkielmassa kerättyä aineistoa analysoidaan kvantitatiivisin menetelmin. Datasta luo-

daan aikasarjoja, joiden avulla voidaan vertailla liikuntamenojen kehitystä vuosina 1960–

1989 eri puolilla Suomea. Kvantitatiivisen aineiston esittämisessä ja sen pohjalta argu-

mentoimisessa aineiston visualisoiminen nousee yleensä keskeiseen rooliin, kuten myös 

tämänkin tutkielman tapauksessa. Kuvioita, taulukoita ja myös karttoja hyödynnetään ha-

vainnollistamistarkoituksissa silloin, kun niiden katsotaan täsmentävän aineistosta tehtyjä 

päätelmiä ja helpottavan argumentoinnin ymmärtämistä. Kuvioista, taulukoista ja kar-

toista selviää liikuntamenojen ja -paikkojen kehityksen suhteen myös sellaista, jota ei 

nosteta varsinaisessa leipätekstissä tarkemman huomion kohteeksi.  

Lisäksi tutkimusaineistoa analysoidaan regressioanalyysin keinoin. Kyseessä on moni-

muuttujamenetelmä, jonka avulla voidaan tutkia sekä yhden että useamman selittävän 

muuttujan vaikutusta selitettävään muuttujaan.74 Kerätty tutkimusaineisto on luonteeltaan 

paneeliaineisto (panel data)75, ja se soveltuu analysoitavaksi kiinteäkertoimisin (fixed ef-

fects, FE) paneeliregressioin. 

 
72 Vehkakoski 2020.  
73 Vanhoista rajoista ja kuntaliitoksista on otettu selvää, jotta on päästy todellisuutta mahdollisimman tar-

kasti vastaaviin lukuihin.  
74 Ks. esim. KvantiMOTV 2008. 
75 Tunnetaan myös pitkittäisaineiston (longitudinal data) nimellä.  
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Siinä missä aikasarjoissa (time series) keskitytään tarkastelemaan jonkin muuttujan muu-

tosta ajassa ja poikkileikkausten (cross-sections) avulla vertaillaan eri havaintoyksiköitä 

tiettynä ajankohtana, paneeliaineistoissa nämä aikasarja- ja poikkileikkausaineistojen 

ominaisuudet ikään kuin yhdistyvät.76 Paneeliaineistoissa havaintoja onkin useammasta 

havaintoyksiköstä ja vähintään T ≥ 2 ajanjaksolta. Tämä voidaan esittää muodossa  

(Xit, Yit), i=1, …, n ja t=1, …, T, 

jossa i merkitsee havaintoyksikköä ja t ajanjaksoa.77 Kiinteäkertoimisen regressiomallin 

yhtälö on puolestaan muotoa 

 Yit = β1X1,it + … + βkXk,it + αi + uit, 

jossa i=1, …, n; t=1, …, T; X1,it on ensimmäisen, X2,it toisen ja Xk,it k:nnen selittävän muut-

tujan arvo havaintoyksikössä i ja ajanjaksona t; αi ovat havaintoyksikkökohtaisia vakio-

termejä ja uit ovat jäännös- eli virhetermejä.78  

Tässä tutkielmassa läänit ja kunnat ovat tarkasteltavia havaintoyksiköitä. Sekä lääni- että 

kuntatason tarkastelussa n=12. Tutkittava ajanjakso rajautuu kolmeen vuosikymmeneen, 

vuosiin 1960–1989. T:n arvo kuitenkin vaihtelee kulloinkin tarkastelussa olevan osa-ai-

neiston ja siitä tehtyjen regressiomallien perusteella.  

Tutkittavia havaintoyksiköitä vertailevia kiinteäkertoimisia malleja sovellettaessa voi-

daan kontrolloida havaintoyksikkökohtaisia tuntemattomia muuttujia, joita ei olla mitattu 

tai ei voida mitata. Malleissa tutkittavien havaintoyksiköiden – tässä tutkielmassa siis 

läänien ja kuntien – ajassa muuttumattomat (time-invariant) ominaisuudet tulevat auto-

maattisesti kontrolloiduiksi. Kyse on tavasta kontrolloida puuttuvan muuttujan harhaa 

(omitted variable bias).79 Tällaisia ominaisuuksia voisivat läänien ja kuntien tapauksessa 

olla esimerkiksi tietynlainen näille alueille ominainen (liikunta)kulttuuri tai ”kansan-

luonne” sekä informaalit ja pitkäaikaiset (liikuntakulttuurin) instituutiot.  

Muiden kuin mallien automaattisesti kontrolloimien ajassa muuttumattomien selittävien 

tekijöiden tulee olla ajassa muuttuvia (time-variant),80 ja näin onkin myös tutkielman 

 
76 Feinstein & Thomas 2002, 9.  
77 Hanck et al. 2019, 216. 
78 Mt., 223; Stock & Watson 2012, 369.  
79 Allison 2009, 2; Stock & Watson 2012, 367.  
80 Allison 2009, 2.  
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mallien tapauksessa. Tehdyissä FE-paneeliregressioissa selitettävinä muuttujina ovat lii-

kuntamenojen eri menomomentit. Liikuntamenoja ei voida niputtaa yhdeksi selitettäväksi 

muuttujaksi, sillä koko tutkittavalta ajanjaksolta ei ole saatavilla tietoa kaikista tarkastel-

luista liikunnan menoeristä.81  

Regressiomalleissa tutkitaan etenkin väkiluvun ja väestörakenteen kehityksen sekä vuo-

den 1979 liikuntalain voimaantulon vaikutusta kuntien liikuntamenoihin. Väestöraken-

netta kuvaavien muuttujien sisällyttäminen malliin perustuu taloushistorioitsija Peter H. 

Lindertin havaintoihin ”harmaan vallan” (gray power) vahvistumisen eli väestön ikään-

tymisen sosiaalimenoja kasvattavasta vaikutuksesta.82 Väestörakenteen muutoksen vai-

kutukset liikuntamenoihin voivat kuitenkin poiketa Lindertin hahmottelemasta asetel-

masta, sillä vanhenevan väestön tarpeita alettiin nostaa liikuntapolitiikan keskiöön ja mui-

den liikunnan tasa-arvokysymysten rinnalle vasta 1970-luvulla.83 Pitkään normina olikin 

liikuttaa vain nuorempaa väestönosaa ja heistäkin lähinnä miehiä.84  

Malleihin sisällytetään myös muita selittäviä ja kontrollimuuttujia, kuten bruttokansan-

tuotteen kehitystä indikoivia muuttujia, sillä vaurauden ja liikuntamenojen keskinäissuh-

detta on korostettu aiemmissakin tutkimuksissa.85
 Bkt-muuttujien sisällyttäminen mallei-

hin juontuu osittain myös Lindertin havainnoista. Lindertin teossarjassa Growing Public: 

Social Spending and Economic Growth Since the Eighteenth Century (2004) sosiaalime-

nojen kehitystä tarkastellaan hyvin pitkälti suhteessa bruttokansantuotteen kehitykseen. 

Lindertin käsittelyssä ovat myös verotuksen ja sosiaalimenojen vaikutukset talouskas-

vuun.86 Julkisten menojen kehityksen ja talouskasvun väliset suhteet ovat mielenkiinnon 

kohteina myös tässä tutkielmassa, joskin päinvastaisin mekanismein; tutkielmassa selvi-

tetään, kuinka bruttokansantuotteen kehitys on vaikuttanut kuntien liikuntamenojen kehi-

tykseen, eikä toisin päin.  

 
81 Vrt. Park 2011, 6. Park korostaa, että luvut eivät ole vertailukelpoisia, jos niiden mittaustapa on muuttu-

nut ajankohdasta toiseen tultaessa.  
82 Lindert 2004, 183–186, 188–190. Väestön vanhenemisen jatkuttua ja ohitettua tietyn pisteen ikääntynei-

den asema ei ole voinut enää yhtä mittaa vain parantua: ks. Lindert 2004, 193–209.  
83 Kokkonen 2015, 198–199, 216, 339. 
84 Nuorten suosiminen ei näytä päättyneen, vaan lasten ja nuorten tarpeet ovat olleet esimerkiksi liikunta-

rakentamisessa etusijalla läpi vuosikymmenten (Kokkonen 2010, 371). Naisliikuntaan ja -urheiluun asen-

noitumisesta ja miehisen liikuntakulttuurin asteittaisesta murentumisesta: ks. Kokkonen 2015, 44–45, 97–

100, 167, 216–219, 227–228, 339. 
85 Ks. esim. Ilmanen 1996, 139–141, 193–196. 
86 Ks. esim. kirjasarjan neljännen osan kymmenes luku: Lindert 2004, 227–263. 
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Talouskasvua kuvaavien muuttujien tiedot ovat peräisin eri maantieteellisiltä alueilta. 

Läänitason paneeliaineistossa maakuntien talouskasvusta saatavilla olevia tietoja on hyö-

dynnetty läänien talouskasvua estimoivan muuttujan luomisessa. Kuntatason paneeli-

regressioissa talouskasvumuuttujana on joissain malleissa koko Suomen talouskasvu, 

sillä tarkempaakaan tietoa ei ole saatavilla, kun taas joissain malleissa on voitu tukeutua 

seutukunnittain löytyvään talouskasvudataan. Tällöin kunkin havaintoyksikön (12 kun-

taa) talouskasvutiedot ovat peräsin siitä seutukunnasta, jossa kunta on sijainnut. 

Yksittäisten kuntien kohdalla mielenkiinnon kohteena on myös liikuntapaikkojen luku-

määrän vaikutus liikuntamenoihin. Samaa tarkastelua ei voida sellaisenaan toteuttaa lää-

nitasolla, sillä liikuntapaikkatietoja ei ole saatavilla aiemmista Suomen lääneistä ja ny-

kyisiin maakuntarajoihin pohjautuviin tietoihin nojautuminen johtaisi virheellisiin tulok-

siin. Kahdeksan läänin tapauksessa tutkimusajanjakson aikaiset läänirajat ovat kuitenkin 

tarpeeksi lähellä nykyisiä maakuntarajoja, mikä mahdollistaa vastaavan tarkastelun.87 Li-

säksi läänitason regressiomalleissa kontrolloidaan kuntien sivistystoimen menojen katta-

miseksi saamaa valtionapua. 

Aluetason kuntadataa ei analysoida FE-paneeliregressioin, sillä tarkastellut havaintoyk-

siköt – kaupungit, kauppalat ja maalaiskunnat – eivät säily samoina ajankohdasta toiseen. 

Aluetason aineisto vertautuukin niin sanottuun kiertyvään paneeliaineistoon (rotating pa-

nel data), jossa tarkastellut havaintoyksiköt vaihtuvat ajankohdasta toiseen.88 Tällaisen 

aineiston analysointi vaatisi onnistuakseen toisenlaisia lähestymistapoja. Lisäksi alueta-

son aineiston kaikista havaintoyksiköistä ei ole havaintoja koko tutkittavalta ajanjaksolta, 

mikä tekee aineistosta myös epätasapainoisen (unbalanced). Aluetason tutkimusaineiston 

analysointi regressioanalyysiin nojautumalla onkin päätetty tämän tutkielman yhteydessä 

sivuuttaa tutkimuksellisista ja aikarajauksellisista syistä.  

 
87 Näihin lääneihin lukeutuvat paitsi tutkielman esimerkkiläänit (Uudenmaan, Pohjois-Karjalan, Keski-

Suomen ja Lapin läänit) myös Ahvenmaan, Kuopion, Vaasan ja Oulun läänit. Merkittävät rajamuutokset 

sekä läänien ja maakuntien rajojen eroavaisuudet on huomioitu liikuntapaikkatietoja kerätessä (Kuhmoisten 

kunnan siirtyminen Hämeen läänistä osaksi Keski-Suomen lääniä vuonna 1974 ja Virtain kunnan siirtymi-

nen Vaasan läänistä Hämeen lääniin vuonna 1969). Pienempiä rajamuutoksia ei ole voitu ottaa huomioon.  
88 Osinhan näin tapahtuu myös joidenkin läänien tapauksessa, sillä läänirajat eivät säilyneet täysin muuttu-

mattomina vuosina 1960–1989. Muutokset jäivät kuitenkin vähäisiksi. Myös tarkasteltavien yksittäisten 

kuntien joukossa on kolme kuntaa, joiden rajat muuttuivat tutkimusajanjakson aikana.  
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Jotta FE-paneeliregressioiden tulokset olisivat luotettavia, tulee tiettyjen perusoletusten 

täyttyä.89 Onnistunut analyysi edellyttää esimerkiksi, että havaintoyksikkökohtaisten vir-

hetermien ehdollinen odotusarvo on nolla ja riippumaton kyseisen havaintoyksikön selit-

tävien muuttujien arvosta, eli E(uit | Xi1, Xi2, …, XiT, αi) = 0.90 Ehdon voimassaollessa 

virhetermit ovat homoskedastisia ja niiden varianssi on vakio. Päinvastaisessa tapauk-

sessa eli tilanteessa, jossa esiintyy heteroskedastisuutta, virhetermien hajonta on huomat-

tavaa ja se myös vaihtelee systemaattisesti selittävien muuttujien arvojen muuttuessa.91  

Lineaarisen regressioanalyysin yleisten perusoletusten joukkoon lukeutuu myös oletus 

havaintojen virhetermien keskinäisestä riippumattomuudesta. Kun dataa on useammalta, 

toisiaan lähellä olevalta ajanjaksolta (kuten paneeli- ja aikasarja-aineistojen tapauksessa), 

tämä olettamus harvoin pätee.92 FE-paneeliregressiomalleissa sallitaan kuitenkin virhe-

termien välinen korrelaatio havaintoyksikköjen sisällä, mutta autokorrelaation vuoksi ha-

vaintoyksikkökohtaiset keskivirheet on tapana klusteroida. Klusteroidut keskivirheet 

(clustered standard errors) lukeutuvat HAR-keskivirheisiin (heteroskedasticity- and au-

tocorrelation-robust standard errors). Keskivirheet klusteroimalla aineiston mahdollinen 

heteroskedastisuuskin tulee huomioiduksi, sillä klusteroidut keskivirheet sallivat myös 

virhetermien heteroskedastisuuden havaintoyksiköiden sisällä.93 Tässä tutkielmassa kes-

kivirheet on klusteroitu tilanteen mukaan joko lääneittäin tai kunnittain. Lisäksi mallien 

virhetermien autokorrelaatiota / sarjoittaista korrelaatiota (serial correlation) on testattu 

siihen soveltuvin tilastollisin testein.94 Tapauksissa, joissa autokorrelaatiota esiintyy, 

malleista on tehty myös kiinteäkertoimiset first-order-autoregressiomallit (lyh. AR(1)). 

Näissä malleissa huomioidaan vain edeltävän ja käsillä olevan ajankohdan virhetermien 

autokorrelaatio.95 FE-AR(1)-malleissa keskivirheitä ei tarvitse, eikä edes voi, klusteroida.  

 
89 Tarkemmin FE-paneeliregressioiden perusoletuksista, jotka pohjautuvat yleisempiin lineaarisen regres-

sioanalyysin ja pienimmän neliösumman menetelmän (PNS, engl. ordinary least squares, OLS) vastaaviin 

oletuksiin: ks. esim. Stock & Watson 2012, 156–161, 374–376.  
90 Mt., 374–375 (ensimmäinen ehto).  
91 Ks. esim. Edwards 2014, 1, 8–10; KvantiMOTV 2003.  
92 Ks. esim. Edwards 2014, 1, 12–13; KvantiMOTV 2003. 
93 Stock & Watson 2012, 374, 376; Wursten 2018, 76. Usein heteroskedastisuuden esiintyvyyttä ei edes 

testata, vaan keskivirheiden klusterointi toteutetaan automaattisesti (Edwards 2014, 8–10).  
94 Paneelimallien tapauksessa keskivirheiden klusterointi katsotaan monesti riittävästi ratkaisuksi autokor-

relaation ongelmaan, eikä autokorrelaation muunlainen huomioiminen vaikuta olevan kovin yleinen käy-

täntö (Wursten 2018, 76). Tässä tutkielmassa autokorrelaation esiintyvyyttä on testattu mallista riippuen 

joko Statan xtqptest-, xtistest- tai xtserial-komennoilla ja niiden laajennuksilla. Tarkemmin näistä testeistä 

ja niiden toimintaperiaatteista sekä soveltuvuudesta erilaisten aineistojen ja mallien testaamiseen: ks. Druk-

ker 2003, 169–171; Wursten 2018, 76–81, 85–86.  
95 Ks. esim. Hanck et al. 2019, 305. First-order-autoregressiomallit on tehty Statassa xtregar, fe -komento-

ketjua hyödyntäen. Xtregar-komento “fits cross-sectional time-series regression models when the distur-

bance term is first-order autoregressive” (StataCorp 2017, 456). 
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Tässä tutkielmassa liikuntamenojen alueellinen vertailu on haluttu toteuttaa paitsi havain-

toyksikkökohtaisten aikasarjojen eroja tarkastellen myös kiinteäkertoimisin regressioin, 

koska se on aineiston puolesta mahdollista ja tutkimuskysymyksiin vastaamisen puolesta 

kannattavaa. Tutkielmassa hyödynnetyt menetelmät eroavat aihepiiriä lähellä olevissa 

tutkimuksissa (ks. 3.1 Aikaisempi tutkimus) hyödynnetyistä menetelmällisistä lähestymis-

tavoista. Regressioanalyysia ei ole näissä teoksissa ja tutkimuksissa juuri sovellettu, 

vaikka kvantitatiivista aineistoa onkin niissä muutoin esitelty ja analysoitu. Ne tutkimuk-

set, joissa regressioanalyysiin on tukeuduttu, ovat keskittyneet tutkimaan julkisin varoin 

tuetun liikuntarakentamisen taloudellisia vaikutuksia. Niissä on täten päinvastainen tut-

kimusasetelma kuin tässä tutkielmassa, jossa tutkittavana ovat liikuntamenoihin vaikut-

tavat tekijät, eivät liikuntamenojen vaikutukset.  

Tutkielmassa käytetty aineisto on kerätty ja sitä on käsitelty tarkoin ja huolellisesti. Jois-

sakin tutkielman taulukoissa esiintyy hienoista lukujen pyöristämisestä johtuvaa epäjoh-

donmukaisuutta. Kaikki laskutoimitukset on kuitenkin tehty pyöristämättömillä luvuilla, 

ja lukujen pyöristyksessä on pyritty systemaattisuuteen.   

Aineiston käsittelyssä ja analysoinnissa on hyödynnetty sekä Microsoft Exceliä että Stata-

ohjelmistoa, joka on paneeliaineistojen käsittelyyn ja paneeliregressioiden toteutukseen 

soveltuva ohjelmisto. Tutkielmassa esiintyvät kartat on luotu käyttämällä joko Tilasto-

keskuksen Tee oma karttaesitys -palvelua96 tai LIPPAAN karttanäkymää. Käypähintais-

ten liikuntamenojen kiinteähintaisiksi muuttamiseen on hyödynnetty Tilastokeskuksen 

Rahanarvonmuunnin-laskuria, joka perustuu Elinkustannusindeksiin 1914:1–6=100 ja 

joka ottaa huomioon tutkimusajanjaksolle osuvan vuoden 1963 rahauudistuksen.97 Lei-

pätekstissä esiintyvät yksittäisten vuosien liikunta- ja muut menot ilmoitetaan käypähin-

taisina, kun taas menojen kehityksestä puhuttaessa tukeudutaan aina kiinteähintaisiin ar-

voihin. Kiinteähintaiset arvot esitetään kaikissa tapauksissa vuoden 1989 markoissa, jotta 

eri aikasarjoja voisi verrata myös keskenään.  

 

 

 

 

 
96 Tilastokeskus 2020b.  
97 Tilastokeskus 2020a. 
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3 Aikaisempi tutkimus ja teoreettinen viitekehys  
 

Liikunnan yhteiskuntatieteiden tutkimuskenttä on laaja, ja tutkittujen aihepiirien joukosta 

löytyy sekä kotimaisia että ulkomaisia tutkimuksia ja teoksia, joista on ollut hyötyä myös 

tämän tutkielman suunnannäyttäjinä. Tässä luvussa esitellään tutkielman kannalta tärkeät 

aiemmat tutkimukset sekä asemoidaan tutkielma osaksi hyvinvointivaltioteoreettista ja 

institutionaalista tutkimusperinnettä.   

 

3.1 Aikaisempi tutkimus  

Varsinaista liikunnan julkista rahoitusta käsittelevää aiempaa historiantutkimusta on Suo-

messa tehty vähäisissä määrin. Eräs keskeisistä aihepiirin teoksista on Liikuntatieteellisen 

Seuran entisen pääsihteerin, tutkija Joel Jupin, lisensiaatintyö Suomen julkinen liikunta-

politiikka rahoituksen näkökulmasta tarkasteltuna (1985), jossa Juppi käsittelee Suomen 

julkista liikuntapolitiikkaa aina autonomian alkuajoista 1980-luvun alkuun saakka. Pää-

osin Jupin tarkastelu keskittyy valtion liikuntarahoituksen tarkasteluun, mutta myös toi-

sen maailmansodan jälkeisiin kunnallisiin liikuntamenoihin tehdään lyhyehkö katsaus. 

Kuntien liikuntamenoja tarkastellaan pintapuolisesti myös alueellisen jakautumisen nä-

kökulmasta niin, että ”teollisuus-Suomea” verrataan muuhun Suomeen ja läänejä keske-

nään.98 Kovin syvälle kuntien liikuntamenojen analyysiin Juppi ei kuitenkaan mene. 

Myös Kalervo Ilmasen väitöskirjassa Kunnat liikkeellä: Kunnallinen liikuntahallinto suo-

malaisen yhteiskunnan muutoksessa 1919–1994 (1996) tarkastellaan kuntien liikuntame-

noja useammassakin eri kohdin.99 Pääosin Ilmasen väitöskirja kuitenkin käsittelee kun-

nallista liikuntahallintoa ja sen kehitystä, ei liikunnan rahoitusta.100 Jupin ja Ilmasen te-

oksista saa jonkin verran vertailukohtia tässä tutkielmassa esitettyihin lukuihin ja väittä-

miin, samoin kuin tutkijoiden Osmo Saukkosen, Kalevi Olinin ja Pauli Vuolteen julkai-

susta Liikuntalain hallinnollisen toimeenpanon vaikutuksista (1987). Kyseessä on lyhy-

ehkö katsaus, jossa vertaillaan aikaa ennen ja jälkeen liikuntalain säätämisen ja kartoite-

taan lain erinäisiä vaikutuksia esimerkiksi valtion liikuntasektorille suuntaamiin rakenta-

mis- ja peruskorjausavustuksiin eri puolilla Suomea.  

 
98 Ks. Juppi 1985, 177–187.  
99 1960–1980-lukujen liikuntamenojen sekä liikuntarakentamisen ja liikuntapaikkojen alueellisen jakautu-

misen osalta ks. Ilmanen 1996, 135–144, 162–183, 192–200.  
100 Ilmanen paneutuu kuntien liikuntahallinnon kehitykseen paitsi yleisellä tasolla myös kymmenen esi-

merkkikunnan kehitystä erikseen analysoimalla. Ilmasen mukaan ”[p]elkällä yleisellä aineistolla ei olisi 

kuitenkaan kovin pitkälle päästy. Sitä täydentämään tarvittiin tietoa, miten asiat olivat kehittyneet yksittäi-

sissä kunnissa” (mt., 26). Sama ajatus vaikuttaa myös tähän tutkielmaan, kun yleisemmän tason tarkaste-

lusta siirrytään askeleittain kohti yksittäisten kuntien liikuntamenojen analysointia.   
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Ulkomaista tutkimusta julkisista liikuntamenoista – ja vieläpä suhteessa hyvinvointival-

tiokehitykseen – sen sijaan löytyy. Esimerkiksi liikuntatieteiden professorit Kolbjørn Ra-

foss ja Jens Troelsen tutkivat artikkelissaan Sports facilities for all? The financing, distri-

bution and use of sports facilities in Scandinavian countries (2010) Norjan ja Tanskan 

liikuntapolitiikkaa etenkin liikuntainfrastruktuurin (sports facilities, sports installations) 

rahoituksen näkökulmasta, keskittyen pääasiassa 1900-luvun aikaisiin tapahtumiin. Kir-

joittajat näkevät liikuntarakentamisen mittavan julkisen tuen olevan keskeinen osa sekä 

norjalaista että tanskalaista liikuntapolitiikkaa, ja liikuntarakentamisen itsessään kytkey-

tyvän laajemminkin maiden hyvinvointipolitiikkaan (welfare policies).101 Keskeistä kum-

massakin maassa on ollut se, että juuri liikuntarakentamisen avulla ja sitä julkisin varoin 

tukemalla on pyritty parantamaan liikkumismahdollisuuksia ja pidetty yllä kansalaisten 

liikuntaintoa maan eri osissa:  

Over the last 50 years the public’s engagement and desire to enjoy sports has been 

kept alive and spurred on by a sports policy geared primarily to improving sports 

facilities. – – [A] common feature of the sports arena in both Norway and Denmark 

has been that both are based on a welfare policy aimed at ensuring equal access to 

sports installations regardless of place of residence.102  

 
Liikunnan ja hyvinvointivaltioiden kytkös on kantava teema myös liikuntasosiologi 

Klaus Heinemannin artikkelissa Sport and the welfare state in Europe (2005), jossa Hei-

nemann tarkastelee kuuden eurooppalaisen valtion (ml. Pohjoismaista Tanskan) hyvin-

vointivaltiorakenteiden ja liikuntajärjestelmien keskinäisiä kytköksiä. Artikkelissaan 

Heinemann esittää, että kaikissa Länsi-Euroopan maissa on edistetty niin sanotun “sports 

for all” -mentaliteetin mukaista liikuntapolitiikkaa vähintäänkin 1970-luvun puolivälistä 

alkaen.103  

Lisäksi ulkomaista tutkimusta ja muita julkaisuja on ilmestynyt esimerkiksi julkisin va-

roin tuetun liikuntarakentamisen ja isojen urheilutapahtumien vaikutuksista ympäröivien 

alueiden talouskehitykseen. Monissa yhdysvaltalaistutkimuksissa analysoitavana ovat 

erilaisten stadionhankkeiden taloudelliset vaikutukset.104 Monesti näissä tutkimuksissa 

myös eritellään, millaisin argumentein liikuntarakentamisen julkista tukemista on puol-

lettu. Näistä tutkimuksista ei kuitenkaan ole suurta hyötyä tämän tutkielman kannalta.  

 
101 Rafoss & Troelsen 2010, 643. 
102 Mt., 647. 
103 Heinemann 2005, 182.  
104 Ks. esim. Baade & Dye 1990; Baade & Dye 1988; International Monetary Fund, World Bank Group & 

World Bank 2010.   
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Suomalaisesta liikuntakulttuurista ja -historiasta kertovat yleisteokset sen sijaan ovat tut-

kielman kannalta tärkeitä, ja niitä hyödynnetään liikuntakulttuurin suurten kehityslinjojen 

hahmottamisessa sekä tärkeiden tapahtumien paikallistamisessa ja ajoittamisessa. Jouko 

Kokkosen tuotannosta erityisesti kaksi teosta nousee tärkeään asemaan tutkielman tuki-

pilareina. Teoksessaan Suomalainen liikuntakulttuuri – juuret, nykyisyys ja muutossuun-

nat (2015) Kokkonen luo monipuolisen katsauksen suomalaisen liikuntakulttuurin pit-

kään historiaan aina 1800-luvulta 2010-luvulle asti. Lisäksi liikuntakulttuurin ja sen muu-

tosten kuvaukset kudotaan osaksi laajempaa yhteiskunnallista ja historiallista kehitystä. 

Teoksessaan Valtio liikuntarakentamisen linjaajana (2010) Kokkonen kartoittaa valtion 

roolia sekä liikuntarakentamisen rahoittajana että rakentamishankkeiden ohjaajana ja asi-

antuntijatahona. Teoksen aikajänne ulottuu 1930-luvulta 2010-luvulle. Kokkosen töiden 

ohella myös tutkija Erkki Vasaran teos Valtion liikuntahallinnon historia (2004) on 

avainasemassa tämän tutkielman historiallista taustakertomusta hahmoteltaessa.  

 

3.2 Teoreettinen viitekehys  

Tässä tutkielmassa julkisia liikuntamenoja lähestytään pohjoismaisia hyvinvointivaltioita 

koskevien teoretisointien valossa sekä institutionaalisista lähtökohdista käsin. Tarkoituk-

sena on tarkastella sitä, kuinka julkinen valta on Suomessa liikuntamenojen kautta mah-

dollistanut liikunnan harrastamista ja luonut liikunnalle enemmän tai vähemmän otollisia 

olosuhteita eri puolille Suomea. 

Puheet hyvinvointivaltioista (welfare state) alkoivat laajassa mittakaavassa toisen maail-

mansodan jälkeen, ja 1970-luvulta lähtien aihepiiri alkoi kiinnostaa myös tutkijoita.105 

Varhaisissa tutkimuksissa muun muassa hahmoteltiin sittemmin tunnetuksi tulleita hy-

vinvointivaltiotypologioita.106 Esimerkiksi tanskalainen sosiologi Gøsta Esping-Ander-

sen luokitteli teoksessaan The Three Worlds of Welfare Capitalism (1990) Skandinavian 

maat sosiaalidemokraattisiksi hyvinvointivaltioiksi (’social democratic’ welfare state), 

sillä hän katsoi yhteiskunnallisten reformien toteutuneen näissä maissa sosiaalidemokra-

tian ehdoin.107 Hyvinvointivaltiot eivät ole kuitenkaan täydellisesti todentaneet niistä 

 
105 Kettunen & Petersen 2011, 2; Kettunen 2011, 19.  
106 Eräs varhaisista hyvinvointivaltiotutkimuksen pioneereista oli brittitutkija Richard M. Titmuss, jonka 

typologian (ks. esim. Titmuss 1974, 30–32) pohjalta toiset tutkijat ovat sittemmin kehitelleet omia luokit-

telujaan (Kettunen & Petersen 2011, 2). Ks. myös Smolander 2010, 352–353. 
107 Esping-Andersen puhuu teoksessaan Skandinavian maista, ei Pohjoismaista. Tarkoin täsmennetyksi ei 

tule, mitkä maat hän näkee kulttuurisesti tai muutoin osana Skandinaviaa. Tarkemmin Esping-Andersenin 

luokitteluista: ks. Esping-Andersen 1990, 26–29. Esping-Andersenin luokittelut rakentuivat ja kehittyivät 

em. Titmuss’n typologian pohjalta (Kettunen & Petersen 2011, 2).  
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tehtyjä luokitteluja, ja monilla tutkijoilla on ollut vaikeuksia sijoittaa tutkimiaan valtioita 

tehtyjen tyypittelyiden tarjoamiin raameihin. Esping-Andersen itsekin totesi omista luo-

kitteluistaan, ettei yhdestäkään hyvinvointivaltiomallista ole olemassa ”puhdasta” esi-

merkkiä.108  

Yksinkertaisista hyvinvointivaltiotypologioista eroon pyrkiminen ei kuitenkaan tarkoita, 

etteikö samanlaisia ominaispiirteitä keskenään jakavia valtioita voisi tarkastella maaryh-

mittäin yhdessä. Etenkin Pohjoismaat on totuttu niputtamaan omaksi kokonaisuudekseen, 

ja näin tehdään myös hyvinvointivaltion historiaa tutkineiden Pauli Kettusen ja Klaus 

Petersenin toimittamassa teoksessa Beyond Welfare State Models: Transnational Histo-

rical Perspectives on Social Policy (2011). Teoksessa Kettunen ja Petersen kritisoivat 

sitä, että hyvinvointivaltioita koskevissa keskusteluissa ja tutkimuksissa historia samas-

tetaan lähinnä kansallisiin erityispiirteisiin, vaikka kansalliset hyvinvointivaltiot ovat yli-

kansallisia (transnational), historiallisia konstruktioita. Petersen väittää, että Pohjoismai-

den välinen yhteistyö sosiaalipolitiikan saralla oli 1900-luvun mittaan merkittävässä 

osassa, kun maat rakensivat hyvinvointivaltioitaan ja näihin hyvinvointivaltiorakenteisiin 

nojaavaa identiteettiään. Pohjoismaille on ollut ominaista paitsi yhteistyö, keskinäisriip-

puvuus ja toisten jäljittely myös keskinäinen kilpailu.109 Näissä olosuhteissa myös Suomi 

kehittyi vähitellen pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi.110  

Pohjoismailla onkin hyvinvointivaltioina ollut paljon yhtymäkohtia. Yhteistä Suomelle 

ja muille Pohjoismaille on ollut esimerkiksi se, että niiden tulevaisuuskuvissa säilyi aina 

1970-luvulle asti usko kehityksen hyvään kehään (virtuous circle) eli tasa-arvon, demo-

kratian ja talouskasvun toisiaan vahvistavaan kierteeseen. Yhteiskunnallinen tasa-arvo 

nähtiin hyvinvointivaltioiden laajentumisen kaudella sekä yhtenä hyvää kehää vahvista-

vana tekijänä että sen tavoitteena.111 Myös Esping-Andersen korostaa tasa-arvoa ja uni-

versaalisuutta skandinaavisen hyvinvointivaltioajattelun keskeisinä piirteinä. Hänen mu-

kaansa eräänä ominaispiirteenä tämän maaryhmän maille on dualistisista vastakkain-

 
108 Esping-Andersen 1990, 28. Typologioiden kohtaamasta kritiikistä: ks. Kettunen & Petersen 2011, 2–3; 

Smolander 2010, 353. 
109 Kettunen & Petersen 2011, 3–5; Kettunen 2011, 34; Petersen 2011, 42, 59. Vrt. Smolander 2010, 352, 

jossa kirjoittaja argumentoi, että ”suomalainen hyvinvointivaltio on kehittynyt omaan tahtiinsa ja omien 

lainalaisuuksiensa mukaan”.  
110 Tarkemmin suomalaisen hyvinvointivaltion kehityksestä ja poliittisesta historiasta aina toista maailman-

sotaa edeltävistä vuosikymmenistä 2000-luvulle asti: ks. Smolander 2010, 354–380. 
111 Kettunen 2011, 31–33. Toisaalta samanlainen kehitysusko ja -ajattelu oli Kettusen (2011, 30) mukaan 

ominaista myös muissa länsimaissa toisen maailmansodan jälkeen. Muista pohjoismaisten hyvinvointival-

tioiden yhteispiirteistä: ks. esim. Kettunen 2011, 16–35. 



31 

asetteluista (valtio vs. markkinat, työläiset vs. keskiluokka) irrottautuminen ja laajem-

paan, kaikkia koskevaan tasa-arvoon pyrkiminen – “an equality of the highest standards, 

not an equality of minimal needs”.112 Etuudet ja hyvinvointivaltion järjestelmät ulotetaan 

’sosiaalidemokraattisissa hyvinvointivaltioissa’ myös muille kuin kaikista vähäosaisim-

mille, toisin kuin esimerkiksi ’liberaaleissa hyvinvointivaltioissa’ Yhdysvalloissa ja Ka-

nadassa, joissa etuuksista hyötyvät pääosin vain pienituloiset.113 Pohjoismaissa hyvin-

vointivaltioiden rahoituskin on nojannut pitkälti siihen, että varoja on kerätty pakollisten 

maksujen ja verotuksen muodossa mahdollisimman monelta.114 Suomessa pohjoismai-

seen hyvinvointivaltioon yhdistettyä ”sosiaalipoliittista universalismia” oli alkujaan aja-

massa etenkin maaseutuväestö sekä puolueista Maalaisliitto ja SKDL, jotka kannattivat 

sosiaaliturvan tasaetuuksia. Sosiaalidemokraatit ja muiden puolueiden edustajat olivat 

enemmän ansiosidonnaisten etujen kannalla. 1970-luvulle tultaessa kaikki Suomen puo-

lueet kuitenkin vastustuksetta seisoivat pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin takana.115  

Usko hyvään kehään sekä tasa-arvon ja talouskasvun kytkökseen tulee vahvasti esiin ai-

kansa ajattelijoiden mietteistä. Esimerkiksi tutkija ja poliitikko Pekka Kuusi (sd.) kirjoitti 

1960-luvun suomalaista sosiaalipolitiikkaa pohtivassa ja sitä linjaamaan pyrkivässä teok-

sessaan 60-luvun sosiaalipolitiikka (1961) ajatuksistaan koskien sosiaalipolitiikan perim-

mäistä tarkoitusta ja päämäärää.116 Kuusi määritteli sosiaalipolitiikan ydintavoitteiksi 

kansantulon ja mahdollisimman monen kansalaisen elintason kasvattamisen sekä kansan-

tulon uudelleenjakamisen. Sosiaalipolitiikan keinoin olisi Kuusen mukaan tullut myös 

varmistaa, että kansantulon kasvaessa myös tuotantoprosessien ulkopuolella elävät hyö-

tyisivät kehityksestä ja säilyttäisivät mahdollisuutensa kuluttamiseen.117  

Käytännössä kulutusmahdollisuuksien ylläpitämiseen on voitu politiikan keinoin vaikut-

taa joko suorin tulonsiirroin tai – kuten liikunnan tapauksessa – julkisen vallan subven-

tioin. Julkinen valta onkin puuttunut hyvin laajalti Suomen liikuntamarkkinoiden toimin-

taan liikuntaa subventoimalla, sillä pyrkimyksenä on ollut taata tasapuoliset liikunnan 

 
112 Esping-Andersen 1990, 27.  
113 Mt., 26–28.  
114 Korkman 2012, 145. Esimerkiksi kuntien liikuntamenoista suurin osa on rahoitettu kunnallisverotuksen 

keinoin (Saukkonen et al. 1987, 32). Osa liikuntamenoista katettiin kuitenkin veikkausvoittovaroin. Myös 

liikuntasektorin tuloilla (esim. urheilukilpailujen lipputuloilla tai liikuntapaikkojen pääsymaksuilla) on 

voitu kattaa pieni osa liikuntamenoista. (Ks. esim. Ilmanen 1996, 142–144, 193, 199; ks. myös 4.3 Veik-

kaustoiminnan tuotot jakoon.) 
115 Hannikainen & Eloranta 2019, 33; Smolander 2010, 352, 357–358, 361, 368, 370–371, 374–375, 380.  
116 Teos lukeutui aikansa sosiaalipoliittisiin merkkiteoksiin, ja sen ilmestymisen myötä keynesiläisyys löi 

Suomessa läpi (Smolander 2010, 368–369).  
117 Kuusi 1961, 22, 28, 40. Ks. tarkemmin Kuusi 1961, 15–34.  
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harrastamisen mahdollisuudet kaikille.118 Tasa-arvoperiaatteet ovatkin näkyneet Suo-

messa poliittisena tahtotilana, jonka myötä erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten 

tarpeet on yritetty ottaa huomioon. Kun Suomessa oltiin toisen maailmasodan jälkeen 

eräänlaisessa yhteiskuntakehityksen risteyskohdassa talouden rakennemuutoksineen ja 

muuttoliikkeineen, julkinen valta pyrki paitsi vastaamaan syntyneen palkkatyöyhteiskun-

nan vaatimuksiin myös helpottamaan maaseudulle jääneiden väestönosien elämää.119 

Myös julkisten liikuntamenojen alueellista jakautumista on mielekästä tarkastella tätä sa-

maista taustakertomusta vasten – varsinkin, kun muille Pohjoismaille ominaiseen tapaan 

myös Suomessa koko kansan liikkumista edistävä liikuntapolitiikka kuului olennaisena 

osana laajempaan hyvinvointivaltioiden rakentamisprojektiin ja heijastui aikansa yhteis-

kunnallisiin instituutioihin.120  

Mitä sitten tarkoitetaan instituutioilla? Sosiologi W. Richard Scottin mukaan ajatus insti-

tuutioista on eräs vanhimmista ja hyödynnetyimmistä yhteiskunnallisen teoretisoinnin ja 

ajattelun ideoista. Käsitteenä instituutio on monimerkityksellinen, ja ajan saatossa sen 

vanhojen määritelmien ja merkitysten rinnalle on noussut lukuisia uusia.121 Instituutioita 

paljon tutkineen taloustieteen nobelistin Douglass C. Northin mukaan instituutiot ovat 

yhteiskunnassa vallitsevia ”pelisääntöjä” ja ihmisten itsensä asettamia rajoitteita inhimil-

liselle kanssakäymiselle: “the rules of the game in a society or, more formally, – – the 

humanly devised constraints that shape human interaction.”122 Instituutioita on olemassa 

kahdenlaisia – formaaleja ja informaaleja –, jotka joko tarkoituksenmukaisesti luodaan 

tai jotka kehittyvät vähitellen itsestään. Instituutiot luovat yhteiskuntaan vakaita raken-

teita, joiden olemassaolon myötä yhteiskunnallinen epävarmuus hälvenee. Formaaleja 

instituutioita ovat sekä poliittiset, juridiset että taloudelliset säännöt ja sopimukset. Ky-

seiset instituutiot ovat hierarkkisessa suhteessa toisiinsa esimerkiksi niin, että valtioiden 

perustuslait ovat muuta lainsäädäntöä korkeammalla hierarkiassa, kun taas muu lainsää-

däntö menee hierarkiassa yksittäisten sääntöjen ja sopimusten edelle. Informaalit insti-

tuutiot ovat puolestaan ihmisten käyttäytymistä ohjaavia menettelysääntöjä (codes of con-

duct) ja normeja sekä muita totunnaisia tapoja. Northin mukaan suurin osa instituutioista 

 
118 Valtonen et al. 1993, 154, 162.  
119 Hannikainen & Eloranta 2019, 19. 
120 Liikunnasta ja liikuntapolitiikasta osana pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden rakentamista: ks. Kokko-

nen 2010, 372. Tällainen koko kansan liikuttamiseen tähtäävä “sports for all” -mentaliteetti ei ole kuiten-

kaan rajautunut pelkästään Pohjoismaihin, vaan se on ollut toista maailmansotaa seuranneina vuosikym-

meninä ominaista myös muille läntisen Euroopan maille (Heinemann 2005, 182; Jarvie 2006, 75). 
121 Scott 2008, x [sic].  
122 North 1990, 3. 
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on informaaleja.123 Tässä tutkielmassa liikuntakulttuurin katsotaan kuuluvan osaksi suo-

malaisen hyvinvointivaltion institutionaalista kokonaisuutta. Esimerkiksi koko kansan 

liikuntaa korostanut ideologinen ilmapiiri, “sports for all” -mentaliteetti, oli enemmän tai 

vähemmän vahva informaali instituutio, joka sai formaalin muotonsa viimeistään ja konk-

reettisimmillaan vuoden 1979 liikuntalaissa. Formaalin instituution ilmentymänä voidaan 

pitää myös tapaa, jolla liikuntamahdollisuuksien järjestämisen päävastuu siirtyi kunnille 

1960-luvulta lähtien.  

Myös Scott korostaa instituution määritelmässään ajatusta instituutioiden vakauttavasta 

tarkoituksesta sekä sääntelevästä ja normatiivisesta luonteesta: 

Institutions are comprised of regulative, normative and cultural-cognitive elements 

that, together with associated activities and resources, provide stability and mea-

ning to social life.124  

 
Kiinnostavaa Scottin määritelmässä on etenkin se, millaisen painoarvon hän antaa toi-

minnalle ja materiaalisille resursseille instituutioiden olemassaolon mahdollistajina. 

Scottin mukaan institutionaalisessa lähestymistavassa korostetaan yhteiskunnallisen elä-

män symbolisia elementtejä, vaikka huomiota pitäisi kiinnittää myös näitä symbolisia 

elementtejä tuottavaan ja uusintavaan toimintaan sekä niiden ylläpidon mahdollistaviin 

materiaalisiin resursseihin.125 Suomalaisen hyvinvointivaltion ja liikuntakulttuurin kehi-

tyksen kontekstissa tämän voisi tulkita niin, että kansalaisten tasa-arvoa ja kaikkien yhtä-

läisiä liikuntamahdollisuuksia korostava poliittis-ideologinen ilmapiiri tarvitsi tuekseen 

ja realisoituakseen käytännön toimintaa ja siihen vaikuttavia päätöksiä, kuten vuoden 

1979 liikuntalakia formaalina instituutiona sekä resursseja eli varsinaisia liikuntamark-

koja, joita julkiset liikuntamenot kuvastavat.   

Luonteeltaan erilaiset instituutiot eivät kuitenkaan ole toisistaan irrallisia, vaan ne voivat 

hyvinkin täydentää ja vahvistaa toisiaan, joskin formaaleilla instituutioilla saatetaan myös 

yrittää muuttaa tai syrjäyttää vallitsevia informaaleja instituutioita.126 Vuoden 1979 lii-

kuntalain tapauksessa tilanne oli ilmeinen: vaikka laki toikin mukanaan myös uudistuksia 

ja uusia rahoituseriä, monelta osin se vain vahvisti jo olemassa olevia käytänteitä 

 
123 North 1990, 3–4, 36, 47. Instituutiot on syytä erottaa organisaatioista. Northin (1990, 4–5) mukaan or-

ganisaatiot ovat poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia tai kasvatuksellisia ryhmittymiä, jotka ovat syntyneet 

samaa päämäärää ajavien yksilöiden yhteenliittymistä. Instituutiot ja organisaatiot ovat kuitenkin läheisissä 

kytköksissä toisiinsa vaikuttaen vastavuoroisesti toistensa kehitykseen.  
124 Scott 2008, 48. 
125 Mt., 49. 
126 North 1990, 40, 46–47. 
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liikunnan valtionrahoituksen suhteen.127 Tavanmukaisista käytänteistä kumpusi myös 

lain toiseen pykälään kirjattu julkisen vallan ja järjestökentän työnjako liikuntakulttuurin 

saralla.  

Historiantutkimuksen kannalta on olennaista kiinnittää huomiota myös instituutioiden 

muuttuvaan luonteeseen. Kuten North toteaa: “Institutional change shapes the way soci-

eties evolve through time and hence is the key to understanding historical change.”128 

North näkee institutionaalisen muutoksen taustalla kaksi mahdollista tekijää: suhteellis-

ten hintojen muutokset tai muutokset ihmisten mieltymyksissä. Useimmiten institutio-

naalinen muutos tapahtuu vähän kerrassaan. Etenkin informaalit instituutiot ovat pitkä-

kestoisia, eivätkä murene ja vaihdu toisiin kovinkaan nopeasti. Sen sijaan formaalit ins-

tituutiot saattavat ajoittain muuttua äkillisestikin esimerkiksi sodan, vallankumouksen tai 

luonnonkatastrofin seurauksena.129 Esimerkiksi toinen maailmansota toimi katalysaatto-

rina sotaa seuranneelle hyvinvointivaltiokehitykselle,130 eikä sodan jälkeinen, hyvinvoin-

tivaltiorakenteitaan pystyttänyt Suomi ollut instituutioineen sama maa kuin sotia edeltä-

neen ajan Suomi. Kettunen ja Petersen puolestaan tähdentävät sitä, kuinka hyvinvointi-

valtiot ovat rakentuneet ja kehittyneet kerroksittain.131 Instituutioiden muutos on tästäkin 

toimiva esimerkki. Muutokset näkyivät myös liikuntakulttuurin ja -hallinnon puolella, 

kuten seuraavassa luvussa havaitaan.   

 

 

 

 

 

 

 

 
127 HE 121/1979 vp, 8.  
128 North 1990, 3.  
129 Mt., 83–84, 87, 89.  
130 Eloranta & Kauppila 2007, 181–182, 190.  
131 Kettunen & Petersen 2011, 5–7. 
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4 Valtion liikuntahallinto ja -menot  
 

Valtio on rahoittanut suomalaisten liikuntaa vuodesta 1920 alkaen eli lähes koko Suomen 

valtiollisen itsenäisyyden ajan.132 Ensimmäisiä säännöllisesti tukea saaneita rahoituskoh-

teita olivat liikunnan keskusjärjestöt, joita alettiin tukea valtion varoin heti 1920-luvun 

alussa. Ajan saatossa valtion rahoitus- ja investointikohteiden määrä on kasvanut: urhei-

luopistoja alettiin avustaa vuonna 1924 ja liikuntarakentamista vuonna 1931. Myös lii-

kuntatieteellistä tutkimusta on jo pitkään tuettu valtion varoin – ensimmäistä kertaa jo 

vuonna 1941 ja säännöllisesti vuodesta 1946 lähtien. Olympiavalmennusta rahoitettiin 

ensi kertaa Suomen olympiaisännyysvuonna 1952, ja vuodesta 1972 lähtien valtio on li-

säksi myöntänyt lainarahaa liikuntarakentamiseen rakennusavustusten ohella.133 Vuonna 

1979 säädetyn liikuntalain seurauksena liikunnan valtionapujärjestelmän suuntaviivoja 

vedettiin uusiksi, ja mukaan tuli jälleen uusia menoeriä.134  

Valtio on pääasiassa osallistunut liikuntahyödykkeiden tuotantoon etenkin kunnille ja 

kolmannelle sektorille kohdennetuin tulonsiirroin, valtion oman tuotannon jäädessä vaa-

timattomalle tai lähestulkoon olemattomalle tasolle.135 Kaikkien aikojen korkeimmalle 

tasolleen liikunnan valtionrahoituksen osuus valtion tulo- ja menoarvion loppusummasta 

nousi vuonna 1989.136 

Seuraavaksi paneudutaan valtion liikuntahallinnon keskeisiin toimielimiin ja vuoden 

1979 liikuntalakiin, joiden merkitys valtion liikuntamenoille ja menoja koskevalle pää-

töksenteolle on ollut huomattava. Lisäksi esitellään tarkemmin avustuskohteista kaksi 

keskeisintä eli liikunnan järjestökenttä ja liikuntarakentaminen. Lopuksi kerrotaan liikun-

nan valtionapujärjestelmän rahasammosta Veikkauksesta. 

 

 
132 HE 121/1979 vp, 5.  
133 Ks. Juppi 1985, 227–233. Jupin tilastoissa näkyy eriteltyinä valtionavustusta saaneet kohteet vuosina 

1920–1982. Tilastoista hahmottaa hyvin myös poikkeusvuodet, jolloin osa kohteista ei saanut avustusta.  
134 HE 121/1979 vp, 8–9; Liikuntalaki 984/1979, 8§.  
135 Valtonen et al. 1993, 124. Kirjoittajat käsittelevät teoksessaan 1990-luvun alun tilannetta, mutta vastaava 

argumentti pätee myös pidemmällä aikavälillä ja tässä tutkielmassa tutkitun ajanjakson tapauksessa. Tämä 

selviää valtion liikuntamenojen jakautumista tarkastelemalla: ks. Juppi 1985, 227–233 (liite 6.1) vuosien 

1920–1982 osalta sekä hallituksen esitykset eduskunnalle valtion tulo- ja menoarvioiksi vuosille 1983–

1989.  
136 Kokkonen 2015, 184.  
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4.1 Liikuntahallinnon keskeiset toimielimet ja vuoden 1979 liikuntalaki  

Valtion liikuntahallinnon toimielimien kehitys on tärkeä osa liikuntarahoituksen histo-

riaa. Eri toimielimet ovat omalta osaltaan vaikuttaneet tehtyihin rahoitus- ja investointi-

päätöksiin, ja niiden perustaminen ja niissä tapahtuneet muutokset ovat usein heijastelleet 

myös valtakunnallisen politiikan valtasuhteiden ja laajempien yhteiskunnallisten ajatte-

lutapojen muutoksia.   

Vasta itsenäistyneessä Suomessa liikunnan ja urheilun kysymykset kiinnostivat myös val-

tiovaltaa. Silloisista ministeriöistä sekä sotaministeriö että kirkollis- ja opetusministeriö 

tahtoivat saada liikuntahallinnon ohjakset omiin käsiinsä. Kirkollis- ja opetusministeriö 

sai lopulta liikuntahallinnolliset tehtävät hoitaakseen, ja sen alaisuuteen perustettiin Val-

tion urheilulautakunta (VUL, vuosina 1924–1946 Valtion voimistelu- ja urheilulauta-

kunta) kesäkuussa 1920. VUL:n perustaminen on nähty eräänlaisena ensiaskeleena val-

tion liikuntahallinnon tiellä. Lautakunta toimi pysyväisluonteisena komiteana, jonka teh-

tävänä oli avustaa liikuntajärjestöjä ja 1930-luvun alusta lähtien myös suunnitella ja tehdä 

opetusministeriölle ehdotuksia valtion varoin avustettavista liikuntarakentamisen hank-

keista. VUL:n merkitys kasvoi veikkaustoiminnan käynnistyessä, kun päätösvastuu 

vuonna 1940 perustetun Oy Tippaustoimisto Ab:n ja sen seuraajien tuottojen jakamisesta 

annettiin opetusministeriölle. Vielä 1940- ja 1950-luvuilla lautakunta kasvatti valtaansa 

ja tehtäväkenttäänsä, mutta vuoden 1966 johtosäännön myötä sen rooli muuttui ja man-

daatti kaventui.137 Näihin aikoihin VUL:n toiminta oli jo pidemmän aikaa ollut epäsuo-

sion ja kritiikin kohteena. Esimerkiksi valtion tilintarkastajat ja valtiontalouden tarkas-

tusvirasto eivät olleet mielissään VUL:n avustuskäytäntöjen linjasta ja havaitsemistaan 

epäkohdista. Myös lautakunnan kokoonpanoa ja ”kotiin päin vetämistä” kritisoitiin: lau-

takunnan katsottiin ajavan liialti liikunnan järjestökentän etuja.138 1960-luvun alussa jo-

kainen lautakunnan jäsenistä edustikin jotain liikunnan keskusjärjestöä.139 

Samoihin aikoihin opetusministeriössä toteutettiin Johannes Virolaisen (kesk.) hallituk-

sen läpiviemiä organisatorisia uudistuksia. Vuonna 1966 opetusministeriö jaettiin osas-

toihin, joista yleisen osaston alaisuuteen perustetiin urheilu- ja nuorisotoimisto (UNTO). 

 
137 Valtion liikuntaneuvosto / Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010, 4–7. Täysin omin neuvoin VUL ei pääs-

syt toimimaan edes parhaimpina vuosinaan: ensinnäkin sen esitysehdotukset mukailivat pitkälti läänien 

urheilulautakuntien (perustettu 1950-luvun alussa) suunnalta kuuluneita toiveita. Toiseksi annetut ehdotuk-

set joutuivat monesti ministeriössä hienosäädön kohteeksi. (Kokkonen 2010, 72, 369.) 
138 Valtion liikuntaneuvosto / Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010, 7; Vasara 2004, 208–209.  
139 Vuonna 1963 lautakunnan kolmestatoista jäsenestä kuusi oli SVUL:n ja viisi TUL:n jäseniä. SPL:llä ja 

CIF:llä oli molemmilla yksi edustaja lautakunnassa. (Vasara 2004, 158.)  
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Myöhemmin vuonna 1973 liikunnan asiakysymykset keskitettiin omaan osastoonsa, joka 

nimettiin urheilu- ja nuoriso-osastoksi (UNO) ja joka jakautui edelleen urheilu- ja nuori-

sotoimistoihin.140  

Vuoden 1966 eduskuntavaalien jälkeen Suomen eduskunta muuttui vasemmistoenem-

mistöiseksi ja hallitusvalta siirtyi Rafael Paasion (sd.) johtamalle hallitukselle.141 Poliit-

tisissa voimasuhteissa tapahtuneiden muutosten yhtenä seurauksena Valtion urheiluneu-

vosto (VUN) korvasi edeltäjänsä VUL:n vuonna 1967. UNTO:n silloisen, vastikään teh-

tävissään aloittaneen toimistopäällikön Heikki Klemolan mukaan VUL:n sen aikainen jä-

senistö ei ollut poliittisilta voimasuhteiltaan uuden pääministerin mieleen. Koska jäseniä 

ei voitu erottaa kesken heidän toimikautensa, lautakunta päätettiin Klemolan ehdotuk-

sesta lakkauttaa ja korvata kokonaan uudella toimielimellä.142 Lautakunnan tilalle luodun 

neuvoston tehtäväksi tuli toimia opetusministeriön alaisena asiantuntijaelimenä ja vä-

hemmin valtuuksin kuin millä VUL oli aikoinaan toiminut. Toimenkuvan muutoksesta 

huolimatta vanhat, VUL:n ajoilta periytyneet tavat toimia jäivät osin elämään. Valtion 

liikuntatieteellinen toimikunta (VLTT) aloitti sekin toimintansa vuonna 1967 toimien tä-

ten VUN:n aisaparina liikunta-asioista vastaavana asiantuntijaelimenä. Kaikkiaan vuo-

sien 1966–1973 välillä toteutetut uudistukset kasvattivat liikunta-asioiden merkitystä 

opetusministeriössä sekä heijastelivat muutoinkin liikunnan kasvanutta yhteiskunnallista 

painoarvoa.143  

Myös monet lyhyemmän aikaa toimineet komiteat ja toimikunnat ovat työnsä kautta vai-

kuttaneet liikuntapolitiikan linjanvetoihin sekä valtion liikuntarahoitukseen ja -investoin-

teihin. Keskeisimpiin näistä ovat 1960–1980-lukujen osalta lukeutuneet valtion kuntour-

heilutoimikunta, liikuntalakikomitea ja liikuntakomitea sekä liikuntapaikkatoimikunnat. 

SVUL:ssa vaikuttanut varatuomari ja VUL:n silloinen puheenjohtaja Juho Eino Kullervo 

(J.E.) Niemi (kesk.) johti näistä ensiksi mainittua, ja kyseinen, vuonna 1966 työnsä aloit-

tanut toimikunta opittiinkin tuntemaan Niemen toimikuntana. Toimikunnan virallisesta 

nimestä pystyy kuitenkin päättelemään, mitä varten se oli nimitetty tehtäväänsä: toimi-

kuntaa tarvittiin kuntoliikunnan edistämistyössä aikana, jolloin huomio oli alkanut 

 
140 Kokkonen 2010, 75–81; Valtion liikuntaneuvosto / Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010, 11; Vasara 2004, 

217–218. 
141 Rafael Paasion I hallitukseen (27.5.1966–22.3.1968) kuuluivat Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolu-

een (SDP) lisäksi Keskustapuolue (Kesk.), Suomen Kansan Demokraattinen Liitto (SKDL) sekä Työväen 

ja Pienviljelijäin Sosiaalidemokraattinen Liitto (TPSL).  
142 Klemola 1998, 94–96, ref. Kokkonen 2010, 77–78.  
143 Kokkonen 2010, 77–79; Valtion liikuntaneuvosto / Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010, 11; Vasara 2004, 

209, 213–214, 220–221. Vuonna 1991 VUN:n korvasi Valtion liikuntaneuvosto (VLN).  



38 

kiinnittyä koko väestön liikuntaan ja liikkumisen tuomiin etuihin. Koko yhteiskunnan 

katsottiin hyötyvän laajojen väestönosien liikkumisesta. Toimikunnan mietintö vuodelta 

1970 (Komiteanmietintö 1970:B:59) oli merkittävä julkaisu, joka toimi suunnannäyttä-

jänä myöhemmille liikuntapoliittisille linjauksille. Vasara toteaa, että ”[m]ietintö oli mo-

nessa aikansa lapsi. Yhteiskunnallisuus oli 1970-luvun taitteessa päivän sana, ja mietin-

nössä kuntoliikunta oli asetettu tuolloisiin kehyksiin”. Ajalleen tyypilliseen tapaan mie-

tinnössä korostui ”kaikkien kansalaispiirien näkeminen demokraattisesti yhtä oikeutet-

tuina palveluihin”.144 

Tärkeää työtä tekivät myös 1980-luvun alkupuolen liikuntapaikkatoimikunnat, joiden 

tehtävänä oli suunnitella liikuntarakentamista tasa-arvoperiaatteiden ohjaamana niin, että 

mahdollisimman moni pääsisi hyötymään liikuntapalveluista. Perusliikuntapaikat nousi-

vatkin suunnittelutyön keskiöön. Vuonna 1988 työnsä aloitti puolestaan liikuntakomitea, 

jonka tehtävänä oli puhtaasti uudistaa valtion liikuntapolitiikkaa. Komitea toimi Harri 

Holkerin (kok.) hallituksen aikana ja sen voi katsoa toimillaan edistäneen Holkerin halli-

tuksen liikuntapoliittisia tavoitteita. Holkerin hallitus oli ensimmäinen Suomen hallituk-

sista, jonka hallitusohjelmassa myös liikuntatoimen kehittäminen mainittiin ja katsottiin 

keskeiseksi.145 Valtakunnallisina liikuntapaikkasuunnitelmina toimineet liikuntapaikka-

toimikuntien mietinnöt valmistuivat vuonna 1980 (Komiteanmietintö 1980:18) ja 1984 

(Komiteanmietintö 1984:20) ja liikuntakomitean mietintö puolestaan uuden vuosikym-

menen kynnyksellä vuonna 1990 (Komiteanmietintö 1990:24).146  

Tärkein 1960–1980-lukujen komiteoista oli epäilyksettä liikuntalakikomitea, puheenjoh-

tajanaan Suomen Kunnallisliiton toimitusjohtaja Paavo Pekkanen (kesk.), hänkin 

SVUL:lainen Niemen tapaan. Varsinaista liikuntalakia valmistelemaan perustettu komi-

tea aloitti työnsä vuonna 1974. Liikuntalainsäädännön kehittämistä kannatettiin laajalti 

1970-luvun alussa sekä eri eduskuntapuolueiden että lopulta myös VUN:n ja liikunnan 

keskusjärjestöjen edustajien keskuudessa. Vasaran mukaan liikuntatoiminnan saattami-

nen lainvalmistelun piiriin kertoi ajan ilmapiiristä, jossa monia eri elämän osa-alueita – 

liikunta mukaan lukien – vuoroin yhteiskunnallistettiin eli saatettiin niiden yhteis-

 
144 Vasara 2004, 160, 254–255, 260.  
145 Mt., 293, 303–306.  
146 Liikuntapaikkatoimikuntien valtakunnallisia liikuntapaikkasuunnitelmia vuosille 1980–1985 ja 1984–

1989 seurasi vuonna 1988 julkaistu kolmas valtakunnallinen liikuntapaikkasuunnitelma (Opetusministe-

riön työryhmien muistioita 1988:22) vuosille 1988–1992, tällä kertaa liikuntapaikkatyöryhmän työn tulok-

sena. 
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kunnallisen merkittävyytensä vuoksi julkisen vallan ohjaukseen.147 Samanaikaisesti lii-

kunnan ylipolitisointia kuitenkin karsastettiin.148 

Liikuntalakikomitean tehtävänä oli tarkastella olemassa olevaa liikunnan valtionapujär-

jestelmää ja tehdä ehdotus uudeksi järjestelmäksi. Komiteassa linjattiin, että valtiolla, 

kunnilla ja liikuntajärjestöillä oli kullakin omat vastuualueensa liikunnan ja urheilun sa-

ralla: valtioiden ja kuntien tuli luoda edellytykset liikunnan harrastamiselle, kun taas jär-

jestöjen tuli saada ihmiset liikkeelle.149 Tämä tehtävänjako näkyi sittemmin myös vuoden 

1979 liikuntalaissa.150 Komitea jätti mietintönsä (Komiteanmietintö 1976:87) vuonna 

1976. Varsinainen laki tahdottiin säätää komitean mietintöä myötäillen, mikä ei kuiten-

kaan aivan heti mietinnön ilmestyttyä ollut valtiontaloudellisista syistä mahdollista.151  

Liikuntalaki säädettiin lopulta vuonna 1979, ja se astui porrastetusti voimaan vuosien 

1980 ja 1981 aikana. Kaikki liikuntalakikomitean mietinnössään esittämät ehdotukset ei-

vät sisältyneet hallituksen esitykseen liikuntalaiksi, saati lopulliseen lakitekstiin.152 Mie-

tintöön verrattuna hallituksen esitys ja liikuntalaki sisälsivät jonkin verran tarkennuksia 

ja muutoksia,153 mutta varsinaisia uusia avauksia ne eivät pitäneet sisällään.  

Lailla oli ennen kaikkea tarkoitus säätää liikuntakulttuuria koskevan valtionapujärjestel-

män toimintaperiaatteista. Myös julkisen liikuntahallinnon ja järjestökeskeisen liikunta-

toiminnan kehittäminen olivat lainsäädäntötyön keskiössä. Laissa määritellyt valtion lii-

kuntapolitiikan yleistavoitteet oli otettu suoraan liikuntalakikomitean linjaamista tavoit-

teista. Yhdeksi tavoitteeksi määriteltiin ”riittävien ja tarkoituksenmukaisten” liikunta-

mahdollisuuksien luominen tavalla, joka ottaisi huomioon myös suomalaiskansalliset eri-

tyispiirteet.154 Tämä tavoite todensi koko kansan liikuttamiseen tähtäävää aikansa liikun-

tapoliittista ilmapiiriä.  

 
147 Vasara 2004, 265–268.  
148 Tämä selviää oppositiopuolueiden kansanedustajien vastahankaisista puheenvuoroista liikuntain lähete-

keskustelun ja käsittelyiden aikana koskien esitellyn lain kohtaa, jossa toiminnan ”yhteiskunnallinen mer-

kitys” mainitaan yhtenä perusteena järjestöjen valtionavuille. Kohta kuitenkin jäi säädettyyn lakiin (ks. 

Liikuntalaki 984/1979, 19§). 
149 Komiteanmietintö 1976:87, 290; Vasara 2004, 268–269.  
150 Liikuntalaki 984/1979, 2§: ”Yleisten edellytysten luominen liikuntatoiminnalle on ensisijaisesti valtion 

ja kuntien tehtävänä. Liikuntatoiminnan järjestämisestä vastaavat pääasiallisesti tässä laissa tarkoitetut lii-

kuntajärjestöt.”  
151 Vasara 2004, 274.  
152 Ks. erit. ”komitean muut ehdotukset” (Komiteanmietintö 1976:87, 325–335), jotka eivät päätyneet la-

kiin. 
153 Vrt. esim. seura-avustusten lähtötason osalta HE 121/1979 vp, 9, 11 ja Komiteanmietintö 1976:87, 306 

sekä rahoituslähteiden osalta HE 121/1979 vp, 10 ja Komiteanmietintö 1976:87, 323–324.  
154 HE 121/1979 vp, 3. Vrt. Komiteanmietintö 1976:87, 228–235.  
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Lain tarpeellisuudesta vallitsi ilmeisen laaja yksimielisyys poliitikkojen keskuudessa, ja 

useissa laista käydyissä eduskuntakeskustelujen puheenvuoroissa korostettiinkin käsillä 

olevan lain merkittävyyttä.155 Huomiota kiinnitettiin myös siihen, että lain myötä liikun-

takulttuuri tulisi saamaan tasaveroisen aseman muiden, jo aiemmin lailla turvattujen kult-

tuurimuotojen joukossa.156 Vaikka itse laki ilahduttikin koko edustajistoa, rahoituksen 

lähtötasoon ei oltu tyytyväisiä. Lain astuessa voimaan liikunnan valtionrahoituksen taso 

jäikin kauas toivotusta, mistä useat istunnoissa puheenvuoron käyttäneet kansanedustajat 

muistivatkin huomauttaa.157 Rahoitustason nostaminen jätettiin tulevien vuosien tehtä-

väksi.  

Eräs lain keskeisimmistä kohdista liittyi siihen, kuinka valtio tulisi jatkossa aiempaa laa-

jemmin tukemaan kuntien liikuntatoimintaa. Suurimpana muutoksena lienee se, että kun-

nille alettiin lain myötä myöntää valtionosuutta paikallisten liikuntaseurojen avustami-

sesta koituviin kustannuksiin.158 Suomalaista vapaaehtoispohjalta toimivaa liikuntaseura-

toimintaa pidettiin suuressa arvossa myös laista käytyjen eduskuntakeskustelujen pu-

heenvuoroissa, ja useampi edustaja näki paikallisten seurojen välillisen tukemisen lain 

tärkeimpänä antina.159 Seuratoiminnan lisäksi kuntien liikuntatoimen viranhaltijoiden 

palkkakustannuksiin, kunnallisen liikuntatoiminnan kehittämiseen ja ”liikuntalautakun-

nan toiminnasta aiheutuviin kuljetuskustannuksiin” alettiin lain voimaantultua myöntää 

valtionosuutta.160 Laki ei kuitenkaan velvoittanut kuntia liikuntapalveluiden järjestämi-

seen.161 Monilta muilta osin laki käytännössä vain sinetöi ja toi lainsäädännön piiriin jo 

aiemmin vakiintuneita käytäntöjä. Valtio oli rahoittanut liikuntakulttuuria jo vuosikym-

meniä ennen lain säätämistä, ja useaa menoerää koskien laki vain tarkisti valtiontuen 

aiempia jakoperusteita.162 

 
155 Myönteinen suhtautuminen säädettävissä olevaan lakiin ilmenee liikuntalaista käydyistä eduskuntakes-

kusteluista yli puoluerajojen. Toki erimielisyyksiä lain yksityiskohdista esiintyi, mutta itse lakia ei pidetty 

tarpeettomana. (Ks. eduskunnan täysistuntopöytäkirjat 1979.) Lisäksi viitattiin myös liikuntajärjestöjen 

edustajien kanssa hyvässä hengessä tehtyyn lainvalmistelutyöhön: ks. esim. Matti Ahteen (sd.), TUL:n sil-

loisen puheenjohtajan, 2. puheenvuoro liikuntalain lähetekeskustelun (16.10.1979 täysistunto) yhteydessä.  
156 Ks. esim. Mauri Miettisen (kok.) 1. puheenvuoro liikuntalain lähetekeskustelun yhteydessä.  
157 Ks. esim. Ilkka Kanervan (kok.) ja Elisabeth Rehnin (r.) puheenvuorot liikuntalain lähetekeskustelun 

yhteydessä.  
158 HE 121/1979 vp, 4, 8, 11–12; Liikuntalaki 984/1979, 8§.  
159 Ks. esim. Matti Ahteen (sd.) 2. puheenvuoro ja Matti Maijalan (kesk.) puheenvuoro liikuntalain lähete-

keskustelun yhteydessä. Toisaalta myös aavisteltiin, ettei laki johtaisi seura-avustusten kasvuun, mikäli 

kunnat seuratoimintaan suunnattavaa valtionapua saadessaan vähentäisivät omaa osuuttaan paikallisten 

seurojen rahoituksesta (ks. esim. Matti Ruokolan (kesk.) ja Mauri Pekkarisen (kesk.) puheenvuorot liikun-

talain lähetekeskustelun yhteydessä). 
160 Liikuntalaki 984/1979, 8§.  
161 Saukkonen et al. 1987, 13. Kunnallisen liikuntahallinnon kehittämiseen se kuitenkin velvoitti: ks. Lii-

kuntalaki 984/1979, 5§. 
162 HE 121/1979 vp, 8.  
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Liikuntalaista käydyistä täysistuntokeskusteluista tulee selvästi esiin silloisten kansan-

edustajien laaja tuki ja kannatus koko väestön liikkumista edistäville toimille. Kukaan ei 

asettunut vastustamaan ajan “sports for all” -henkeä. Hyvinvointivaltioajattelun mukai-

sesti koettiin, että kaikki ovat yhtä lailla oikeutettuja liikuntaan ja sen myönteisiin sivu-

vaikutuksiin, kuten liikunnan myötä kohenevaan terveyteen.163 Poliittisesta hyväntahtoi-

suudesta huolimatta monet ihmisryhmät oli kuitenkin liikuntalakia valmisteltaessa jätetty 

lain vaikutuspiirin ulkopuolelle. Laki ei koskenutkaan esimerkiksi koulu- ja työpaikkalii-

kuntaa tai muuta ”laitosliikuntaa”.164 Myös erityisryhmien liikunta jäi lainsäädäntötyössä 

laiminlyötyyn asemaan – siitä huolimatta, että liikuntalakikomitean mietinnössä asiaa kä-

siteltiin toimenpide-ehdotuksiakin tehden ja että hallituksen esityksessä liikuntalaiksi ko-

rostettiin erityisryhmien liikuntatarpeiden tyydyttämisen tärkeyttä.165  

 

4.2 Liikunnan järjestökenttä ja liikuntarakentaminen suurimpina menoerinä    

Läpi vuosikymmenten suurin osa valtion liikuntamenoista on kanavoitu liikunnan järjes-

tökentälle tai liikuntarakentamiseen. Jupin 1980-luvun alussa tekemän arvion mukaan 

valtakunnalliset liikuntajärjestöt ja liikuntarakentaminen olivat siihen asti saaneet lähes-

tulkoon poikkeuksetta yli 80 prosenttia kaikista valtion liikuntaan myöntämistä avustuk-

sista.166 Myös 1980-luvulla liikunnan keskusjärjestöt ja liikuntarakentamisen hankkeet 

saivat valtaosan – poikkeuksetta yli puolet – avustuksina ja lainoina jaetuista liikuntamar-

koista.167 Järjestöjen ja liikuntarakentamisen avustusosuuksien keskinäiset suhteet ovat 

kuitenkin vaihdelleet vuosien mittaan. Joskus järjestöt ovat saaneet isoimman osan tuki-

potista, toisinaan taas liikuntarakentamisen hankkeet.168  

Koska liikunnan järjestökenttä oli Suomessa pitkään jakautunut poliittisten ja kielellisten 

erojen ja kiistojen vuoksi, myös valtion liikuntamarkkoja jaettiin useampiin eri osoittei-

siin. Porvaristo, työväestö ja ruotsinkieliset liikkuivat vuosikymmeniä omissa leireissään. 

Vuonna 1906 perustetusta Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitosta (SVUL, vuodesta 1961 

 
163 Eduskunnan täysistuntopöytäkirjat 1979. 
164 Tähän epäkohtaan kiinnitti toistuvasti huomiota esimerkiksi Mauri Pekkarinen (kesk.): ks. esim. Pekka-

risen puheenvuoro liikuntalain lähetekeskustelun ja 1. puheenvuoro liikuntalain ensimmäisen käsittelyn 

(29.11.1979 täysistunto) yhteydessä. Myös Matti Ruokola (kesk.) kommentoi samaista lain suppeutta huo-

mauttamalla, että ”valtaosa maamme järjestetystä liikuntatoiminnasta tapahtuu yhteiskunnan omissa laitok-

sissa, päiväkodeissa, lastentarhoissa, kouluissa, yliopistoissa, puolustuslaitoksessa jne.” (Ruokolan puheen-

vuoro liikuntalain lähetekeskustelun yhteydessä).  
165 HE 121/1979 vp, 10; Kokkonen 2015, 199; Komiteanmietintö 1976:87, 329–335.  
166 Juppi 1985, 126. Aineisto, jonka pohjalta Juppi argumentoi, päättyy jo vuoteen 1982.  
167 Tämä selviää esimerkiksi hallituksen esityksistä eduskunnalle valtion tulo- ja menoarvioiksi vuosille 

1983–1989.  
168 Juppi 1985, 125–128.  
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lähtien Suomen Valtakunnan Urheiluliitto) erotettiin sisällissodan seurauksena lukuisia 

seuroja, joiden jäsenistä riittävän moni oli ollut sodassa punaisten puolella. Jäljelle jää-

neiden seurojen tuli puolestaan erottaa ”kansalaisluottamuksensa menettäneet jäsenet”.169 

Kahtiajakautuneen Suomen olosuhteissa työväestön oli järjestäydyttävä omaan leiriinsä 

myös liikunnan ja urheilun saralla; syntyi Suomen Työväen Urheiluliitto (TUL), joka 

aloitti toimintansa vuoden 1919 alussa. Vuonna 1945 SVUL:sta irtautui myös Finlands 

Svenska Centralidrottsförbundet170 (CIF). Ruotsinkielisten asema osana SVUL:ia oli ol-

lut hankala, ja kiistaa oli aiempina vuosikymmeninä käyty ennen kaikkea ruotsin kielen 

asemasta.171 Neljäs merkittävä ja muista erillinen keskusjärjestö oli vuonna 1907 perus-

tettu Suomen Palloliitto (SPL).   

Järjestökenttä säilyi hajanaisena aina 1990-luvun alkuun saakka, ja oikeastaan vasta 

1980-luvulla keskusjärjestöt näkivät parhaat vuotensa. Kokkosen sanoin ”1980-luku oli 

liikunnan ja urheilun keskusjärjestöjen suuruuden aikaa yhteiskunnallisella asemalla ja 

järjestökoneiston laajuudella mitattuna”.172 Saman vuosikymmenen lopulla alettiin kui-

tenkin uudelleen herätellä keskustelua järjestökentän yhdistämisestä. 1980-luvulla kun-

toilijan tai urheilijan ei enää ollut samalla tavoin tärkeää edustaa poliittisesti itselleen ”oi-

keaa” järjestöä, ja liikunta- ja urheilukenttää hallinneista luokkarajoista oltiinkin jo pää-

semässä eroon.173 Lopulta vuonna 1993 järjestökenttä yhdistyi yhdeksi isoksi kattojärjes-

töksi, ja keskusjärjestöjen aikakausi päättyi. Uusi kattojärjestö Suomen Liikunta ja Ur-

heilu (SLU) aloitti toimintansa vuonna 1994. Talousvaikeuksiin ajautunut ja toimintansa 

vuonna 1993 alas ajanut SVUL jättäytyi kuitenkin uuden järjestön ulkopuolelle.174 Lii-

kunnan ja urheilun järjestökentän yhdistymisen on tulkittu edustaneen ajalle ominaista 

laajempaa ”keskushallinto-Suomen purkautumista”.175  

Liikunnan parissa toimivien järjestöjen valtiolta saamista avustuksista suurin osa on läpi 

vuosikymmenten mennyt edellä mainituille liikunnan keskusjärjestöille, eritoten niistä 

 
169 Kokkonen 2015, 64. 
170 Vuodesta 2005 lähtien Finlands Svenska Idrott (FSI).  
171 Kokkonen 2015, 64–65; Kokkonen 2008, 171–174. 
172 Kokkonen 2013, 80. 
173 Mt., 128; Kokkonen 2015, 135–138; Valtion liikuntaneuvosto / Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010, 10. 

Ks. myös Hentilä 1993, 215–216. Hentilän mukaan liikunnan luokkarajat olivat alkaneet murtua jo 1960-

luvulla.  
174 Kokkonen 2015, 268, 270–271, 274. Kokkosen (2015, 418) hahmotteleman kaavion avulla saa muodos-

tettua hyvän yleiskuvan keskusjärjestökentän hajaannusten ja yhdistymisten vaiheista 1900-luvun alusta 

lähes viimeisimpiin 2000-luvun muutoksiin asti. 
175 Kokkonen 2013, 136. 
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suurimmille eli SVUL:lle ja TUL:lle.176 1920-luvun alusta saakka rahoitusta on saanut 

SVUL:n ja TUL:n lisäksi SPL. Vuodesta 1946 lähtien rahoitusta on jaettu myös CIF:lle 

sekä vuodesta 1959 vuoteen 1978 myös muutamaksi vuosikymmeneksi TUL:sta irtautu-

neelle Työväen Urheiluseurojen Keskusliitolle (TUK).177 Samat keskusjärjestöt (pl. 

TUK) mainitaan erikseen nimeltä vuoden 1979 liikuntalakia tarkentavassa liikunta-ase-

tuksessa sellaisina valtakunnallisina liikuntajärjestöinä, jotka tulisivat olemaan oikeutet-

tuja valtionavustukseen myös jatkossa.178  

Suhteutettaessa SVUL:n ja TUL:n saamia avustuksia näiden järjestöjen jäsenmääriin ja 

toisaalta koko Suomen väkilukuun havaitaan, että iso osa valtion liikuntamenoista on ai-

koinaan hyödyttänyt suhteellisen pientä osaa suomalaisista. Esimerkiksi vuonna 1960 

SVUL ja TUL saivat avustuksina yhteensä noin 73,6 % kaikista liikuntajärjestöille sinä 

vuonna jaetuista avustuksista ja noin 26 % kaikesta valtion liikuntaan suuntaamasta ra-

hoituksesta. Kahdelle suurimmalle järjestölle lohkesikin avustuspotista yli neljännes, 

vaikka näihin järjestöihin kuului kyseisenä vuonna vain noin 15,7 % suomalaisista.179  

Myös muille liikunnan parissa toimiville järjestöille on jo pitkään myönnetty avustuksia 

valtion kassasta, joskin avustukset ovat olleet vähäisiä verrattuna keskusjärjestöjen saa-

miin avustuksiin.180 Vuoden 1979 liikunta-asetuksessa muita kuin avustuksiin oikeutet-

tuja keskusjärjestöjä ei mainita nimeltä. Asetuksessa todetaan vain, että avustukseen so-

veltuva järjestö on joko ”valtakunnallinen rekisteröity urheilun erikoisliitto, jonka jäse-

ninä ovat paikalliset urheiluseurat ja jonka tehtävänä on pääasiassa yhden liikuntamuodon 

edistäminen” tai ”muu rekisteröity yhdistys, jonka sääntöjen mukaisena pääasiallisena 

tehtävänä on kuntoliikunnan, liikuntakasvatuksen, liikuntatieteen tai muun liikuntaa edis-

tävän valtakunnallisen toiminnan kehittäminen”.181  

 
176 Ks. esim. Juppi 1985, 227–241 (liitteet 6.1 ja 6.2) ja vrt. SVUL:n ja TUL:n vuosina 1920–1982 saamia 

toiminta-avustuksia kaikille liikuntajärjestöille yhteensä jaettuihin valtionavustuksiin. SVUL:lla ja TUL:lla 

oli paljonkin sananvaltaa järjestöavustuksia koskeviin päätöksiin (ks. esim. Kokkonen 2015, 185). 
177 Juppi kirjoittaa TUK:n saaneen valtionavustuksia vuoteen 1980 asti, vaikka TUK yhdistyi takaisin 

TUL:oon jo vuonna 1979. Jupin omissa tilastoissakaan ei näy, että TUK olisi saanut avustuksia vuodelta 

1979 (ks. Juppi 1985, 131–132, 234–241 (liite 6.2)).  
178 Liikunta-asetus. 1085./1979, 4§.  
179 Juppi 1985, 231, 239, 296–297 (liitteet 6.1, 6.2 ja 8); Tilastokeskus 2019b. SVUL:n ja TUL:n jäsenmää-

riä (ks. esim. Juppi 1985, 296–297 (liite 8)) tarkasteltaessa on otettava huomioon mahdolliset yhtäaikaiset 

SVUL- ja TUL-jäsenyydet sekä poliittisista syistä järjestöjen jäseniksi kirjatut ”paperijäsenet” (ks. Kokko-

nen 2015, 131).  
180 Koululais- ja opiskelijaliikuntajärjestöjen, kuntoliikuntajärjestöjen, vammaisten liikuntajärjestöjen, lii-

kuntakasvatuksen ammattijärjestöjen ja muiden liikuntajärjestöjen saamista avustuksista 1920–30-luvuilta 

1970- ja 1980-lukujen vaihteeseen: ks. Juppi 1985, 135–144, 242–290 (liitteet 6.3–6.8).  
181 Liikunta-asetus. 1085./1979, 4§. 
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Kuten edellä jo mainittiin, vuoden 1979 liikuntalain myötä myös paikalliset liikuntaseurat 

alkoivat saada valtiolta rahallista tukea toimintaansa, kun kuntien jakamien seura-avus-

tusten kulujen kattamiseen alettiin myöntää valtionosuutta.182 Lain säätämisen myötä 

kunnat alkoivat myöntää alueensa seuroille aiempaa enemmän seura-avustuksia, ja yhä 

useammat seurat pääsivät osallisiksi avustuksista. Avustusten kasvu ei riippunut vain lii-

kuntalaista, sillä kunnat tukivat seurojaan suuremmilla summilla kuin mitä valtio oli avus-

tuksillaan valmis kattamaan. Laki ja avustusten kasvu eivät juuri hyödyttäneet kaupun-

kien isoja kilpaseuroja, joiden tulot eivät olleet samoin avustuksista riippuvaisia. Sen si-

jaan maaseudun pienemmille seuroille avustuksilla oli suurempi merkitys.183 

Valtion varoin tuetun liikuntarakentamisen alku sijoittuu puolestaan 1930-luvulle. Vuo-

desta 1931 lähtien valtio on myöntänyt rakennusavustuksia liikuntapaikkojen rakentami-

seen. Rakennusavustusten jakaminen aloitettiin aikana, jolloin Suomen työttömyysaste 

laman seurauksena kasvoi. Yleistä työttömyysvakuutusjärjestelmää ei tuolloin vielä ollut, 

ja työttömyyttä koetettiin lieventää työttömyystöillä (nk. varatyöt). Myös liikuntaraken-

tamisen avulla pyrittiin omalta osaltaan tuomaan helpotusta tukalaan työttömyystilantee-

seen.184 Alkujaan valtio myönsi liikuntarakentamisen avustuksia lähinnä yksityisille ta-

hoille, sillä kuntien ei katsottu vielä maailmansotien välisenä aikana olevan vastuussa 

liikuntapalveluiden järjestämisestä. Parissa vuosikymmenessä tilanne muuttui. Valtio ja 

kunnat vahvistivat otettaan liikunnasta toisen maailmansodan jälkeen, ja 1960-luvulta 

lähtien kunnat ottivat päävastuun liikuntapalveluiden tuottamisesta. Etenkin suurissa kau-

pungeissa liikuntarakentamisen menot on kuitenkin hyvin pitkälti katettu kuntalaisten ve-

rovaroista, jolloin liikuntarakentamisen valtionavustusten merkitys on jäänyt vähäisem-

mäksi. Sen sijaan pienemmissä ja vähävaraisemmissa kunnissa avustuksilla on ollut suu-

rempi merkitys. 1990-luvulta lähtien myös yksityinen liikuntarakentaminen on jälleen 

yleistynyt, ja valtio on osaltaan investoinut näihinkin rakennushankkeisiin.185  

Valtion tukemat liikuntarakentamisen kohteet ovat vaihdelleet huomattavasti vuosikym-

menestä toiseen, ja eri aikoina on tuettu erilaisia rakennushankkeita. Valtiolla on ollut 

huomattavaa sananvaltaa siihen, millaisia liikuntarakentamisen hankkeita Suomessa on 

kulloinkin toteutettu ja priorisoitu. Tämä on näkynyt paikallistasolla ja kuntapäättäjien 

 
182 Liikuntalaki 984/1979, 8§.  
183 Saukkonen et al. 1987, 44–46, 54–55.  
184 Hannikainen 2004, 17–18, 67–78; Juppi 1985, 144. Liikuntarakentamista on hyödynnetty työllisyystoi-

mena myös myöhemmin, esimerkiksi 1990-luvun laman aikaan (Kokkonen 2010, 267–269).  
185 Ilmanen 1996, 93–96, 143, 179, 193; Kokkonen 2015, 173; Kokkonen 2010, 287; Salmikangas 2012, 

124. 
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keskuudessa pitkälti opetusministeriön toiveiden kuuntelemisena. Ilman myötäilyä sekä 

valtiolta saatavaa taloudellista tukea ja neuvontaa moni hanke olisikin saattanut jäädä 

kunnissa toteutumatta. Liikuntarakentamisen valtionohjaus oli vahvimmillaan ja velvoit-

tavimmillaan 1960-luvun alusta 1990-luvun alkuun.186   

Toisesta maailmansodasta toipuvassa 1950-luvun Suomessa jatkettiin vielä jonkun aikaa 

ennen sotaa vallinnutta liikuntarakentamisen linjaa: valtio tuki ensisijaisesti pienten ur-

heilupaikkojen rakentamista, ja urheilukenttärakentamisen 1930-luvulla alkanut kulta-

aika jatkui. Urheilukenttien lisäksi 1950-luvulla ja vielä 1960-luvun alussakin rakennet-

tiin paljon hyppyrimäkiä. Vähitellen yhteiskunnan vaurastumisen ja kaupungistumisen 

myötä alettiin tukea myös muita suurempia rakennushankkeita, kuten uimahallien ja si-

säliikuntatilojen rakentamista. Näin vastattiin osaltaan liikuntakulttuurin muutoksiin ja 

kaupunkeihin muuttavien ihmisten liikkumistarpeisiin.187  

Merkittävimpänä osoituksena orastavasta kuntoliikuntaa tukevasta liikuntarakentamisen 

linjasta olivat juuri uimahallit, joita rakennettiin Suomeen etenkin vuosina 1965–1990 ja 

joiden rakentamista valtio tuki laajamittaisesti etenkin 1970–1980-luvuilla. Kattavan ui-

mahallirakentamisen taustalla oli moninaisia syitä: uimahallit olivat paitsi otollisia liikun-

tapaikkoja, ne myös mahdollistivat kansalaisten uimataidon kehittymisen. Lisäksi uima-

hallit nähtiin vetovoimatekijöinä, joiden avulla kunnat kilvoittelivat tunnettuudessa kes-

kenään ja joista toivottiin paikoittain myös vetoapua mahdollisen muuttoliikkeen ja vä-

estökadon hillitsemiseksi.188 Uimahallirakentaminen on myös auttanut valtiota sen liikun-

tahallinnollisissa tavoitteissa; valtion liikuntahallinnon ydintavoitteena on jo 1960-lu-

vulta lähtien ollut investoida sellaiseen liikuntarakentamiseen, joka pystyy vastaamaan 

sekä kilpa- ja huippu-urheilun että kuntoliikunnan tarpeisiin.189 Uimahallirakentaminen 

näyttäytyy suhteessa tähänkin tavoitteeseen onnistuneena hankkeena. Altaisiin ovat mah-

tuneet sekä kilpauimarit ja muut urheilijat että tavalliset kansalaiset vauvoista aina ikäih-

misiin asti.  

Uimahallirakentamisen huippukauden aikana uimahalliverkosto laajentui ympäri Suo-

men. Maakuntatasolla verkostosta tuli kaikki maakunnat kattava, mutta kuntatasolla 

 
186 Kokkonen 2015, 191; Kokkonen 2010, 366, 369. Aika 1960-luvun lopusta 1990-luvun alkuun oli vahvan 

normiohjauksen aikaa: ks. Kokkonen 2010, 75, 157, 366, 375 (taulukko 12) tai tarkemmin Kokkonen 2010, 

74–237 (luvut 3 ja 4).  
187 Kokkonen 2010, 26, 72–73, 116, 128, 375 (taulukko 11). 
188 Mt., 116–124, 375 (taulukko 11); Kokkonen 2015, 189; Vasara 2004, 292–293. 
189 Kokkonen 2010, 366.  
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puutteita esiintyi vielä rakentamisen noususuhdanteen jälkeenkin. Jo ennen varsinaista 

uimahallirakentamisen kasvukautta uimahallien oli havaittu koko lailla puuttuvan Itä- ja 

Pohjois-Suomen kunnista, ja vielä rakentamisen laannuttuakin suurimmat puutteet uima-

halliverkostossa olivat samoilla seuduilla. Kaikki kunnat eivät edes halunneet rakennuttaa 

uimahallia alueelleen, ja lisäksi oli kuntia, joiden taloustilanne ei yksinkertaisesti mah-

dollistanut uimahallin rakentamista edes valtionavustuksen turvin. Uimahallien laajamit-

tainen rakentaminen tulee kuitenkin puutteistaankin huolimatta lukea valtion liikuntapo-

litiikan onnistumisten joukkoon. Vasaran mukaan kyseessä on ollut ”yksi valtion liikun-

tapolitiikan merkittävimpiä konkreettisia saavutuksia kautta vuosikymmenten”.190 Uima-

hallien lisäksi koko väestön tarpeisiin rakennettiin etenkin vuosina 1965–1985 valaistuja 

kuntopolkuja ja -ratoja, jotka olivat ajan muusta liikuntarakentamisesta poiketen edullisia 

ja helppoja rakentaa, minkä takia niitä rakennettiinkin ympäri Suomen. Valtioltakin irtosi 

tukea kuntopolkujen ja -ratojen rakentamiseen. Myös pieniä palloilukenttiä alettiin 1960-

luvun loppupuolella rakentaa ympäri maata. Koska kenttiä sekä kuntopolkuja ja -ratoja 

oli mahdollista käyttää ympäri vuoden, niiden rakentaminen paransi huomattavasti väes-

tön liikkumismahdollisuuksia.191  

Vuoden 1979 liikuntalaki muutti huomattavasti liikuntarakentamisen aluepoliittista ase-

telmaa. Liikuntapaikkarakentamisen alueellinen tasa-arvo parantui aiemmasta valtion tu-

kiessa suhteellisesti suuremmilla avustus- ja lainaosuuksilla taloudelliselta kantokyvyl-

tään heikompia kuntia. Aluepolitiikka oli vaikuttanut liikuntarakentamisen valtionavus-

tuspäätöksiin jo aiemmin, mutta sitäkin enemmän sen merkitys kasvoi vuoden 1979 lain 

tultua voimaan. Asetelma oli etenkin Keskustapuolueen edustajien mieleen.192  

Alueellisen tasa-arvon parantuessa muut tasa-arvokysymykset jäivät vielä jokseenkin 

vaille ratkaisua. Liikuntapaikkoja ei vielä 1980-luvullakaan rakennettu tasapuolisesti eri 

ihmisryhmien tarpeisiin vastaten, vaan tuolloinkin liikuntarakentaminen koitui pääasiassa 

jo ennestään aktiivisesti liikkuvien ja kilpaurheilijoiden hyödyksi. Laajoja väestönosia 

palvelevien uimahallien sekä kuntopolkujen ja -ratojen rakentaminen jatkui vielä 1980-

luvullakin, mutta samanaikaisesti myös pienemmille käyttäjäryhmille suunnattujen hank-

keiden, kuten jäähallien, rakentaminen kiihtyi. Suomessa vuosikymmenien mittaan toteu-

tuneet liikuntarakentamisen hankkeet ovat kokonaisuudessaankin hyödyttäneet osaa 

 
190 Vasara 2004, 294–295. 
191 Kokkonen 2015, 189, 246–247; Kokkonen 2010, 146, 375 (taulukko 11). 
192 Kokkonen 2010, 201–202, 235; Liikuntalaki 984/1979, 10§, 13§–14§. 
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väestöstä enemmän kuin muita. Rakentamisesta ovat hyötyneet ensi kädessä lapset, nuo-

ret ja nuoret miehet. Miehistä liikuntakulttuuria palveleva rakentaminen oli Kokkosen 

mukaan todellisuutta sekä ennen vuoden 1979 liikuntalain voimaantuloa että lain säätä-

misen jälkeen, naisten toiveiden ja tarpeiden jäädessä vähemmälle huomiolle.193 Liikun-

talain myötä tasa-arvokysymykset saivat kuitenkin näkyvyyttä. Hallituksen esitykseen 

liikuntalaiksi kirjattiinkin yhtäläisten liikunta- ja urheilumahdollisuuksien osalta seuraa-

vaa: ”Liikunnan peruspalvelujen tulee olla kohtuullisella etäisyydellä kaikkien kansalais-

ten tavoitettavissa riippumatta heidän iästään, sukupuolestaan, varallisuudestaan tai 

asuinpaikastaan. Myös erityisryhmien, esimerkiksi vammaisten, liikuntatarpeet tulee 

voida tyydyttää.”194  

 

4.3 Veikkaustoiminnan tuotot jakoon  

Tärkeä juonne valtion liikuntamenojen historiassa on ollut veikkaustoiminnan kehittymi-

nen Suomessa. Veikkauksen olemassaolon aikana valtaosa valtion liikuntaan suuntaa-

mista avustuksista on ollut veikkausvoittovaroja. Veikkausvoittovaroista jaettavia avus-

tuksia on kuitenkin tarpeen mukaan täydennetty lisärahoituksella.195 Kuten Juppi huo-

mauttaa, rahan liikkuminen ei ole kuitenkaan ollut yksisuuntaista: paitsi että valtio on 

rahoittanut liikuntaa, se on myös kerännyt rahaa liikuntatoiminnasta sekä veikkaustoi-

minnan ja arpajaisten että verotuksen kautta.196  

Nykyisen Veikkaus Oy:n vuosikymmenien takainen edeltäjä Oy Tippaustoimisto Ab pe-

rustettiin vuonna 1940, ja jo vuodesta 1941 lähtien veikkaustoiminnan tuottoja on ohjattu 

suomalaisten liikunnan ja liikkumisen tukemiseen. Alkujaan yhtiön omistivat suurim-

maksi osaksi SVUL, TUL ja SPL 18 muun osakkaan omistaessa pienempiä osuuksia yh-

tiöstä. Vuonna 1975 yhtiöstä tuli valtio-omisteinen.197  

Veikkauksen historian aikana veikkausvoittovaroista on alettu tukea liikunnan lisäksi 

myös muita kohteita. Liikunnan rinnalle tuen piiriin on noussut niin taide, tiede kuin 

 
193 Kokkonen 2010, 237, 346, 371–372, 375 (taulukko 11). Kokkonen (2010, 346) näkee sukupuolten väli-

sen tasa-arvon parantumisen taustalla sen, että naiset ovat alkaneet omin ehtoinensa harrastaa samoja lajeja 

kuin miehet. Näin ollen ennen lähinnä miesten käytössä olleet liikuntapaikat ovat tulleet laajemmin myös 

naisten käyttöön.  
194 HE 121/1979 vp, 10. 
195 Ks. esim. HE 121/1979 vp, 5–6.  
196 Juppi 1985, 23.  
197 Oy Tippaustoimisto Ab:n nimi vaihtui Oy Veikkaustoimisto Ab:ksi vuonna 1941 ja Oy Veikkaus Ab:ksi 

vuonna 1971. Sittemmin nimi on lyhentynyt Veikkaus Oy:ksi. Vanha yhtiö lakkasi virallisesti olemasta 

vuonna 2016, kun se fuusioitui Fintoton Oy:n ja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) kanssa. (HE 121/1979 

vp, 5; Kokkonen 2015, 102; Vasara 2004, 123–124; Veikkaus 2016.) 
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nuorisokasvatustyö. Eri tuensaajien avustuksina saamia osuuksia Veikkauksen kokonais-

tuotosta on myös muutettu vuosien mittaan, ja näistä osuuksista päätettäessä liikunta on 

ollut ”häviäjä” asteittain pienentyneellä tukiosuudellaan.198 Tukiosuuden pienentyminen 

ei ole kuitenkaan yksiselitteisesti johtanut valtion liikuntamenojen vähenemiseen. Tässä 

yhteydessä onkin tarkasteltava paitsi edellä kuvattuja tukiosuuksien muutoksia myös 

veikkaustoiminnan tuottojen kehitystä. Juppi on vuosien 1950–1979 osalta osoittanut, 

että liikunnan valtionavustusten ja veikkaustoiminnan tuottojen kehityskulut mukailivat 

melko pitkälti toisiaan, joskin tuotoissa tapahtuneet muutokset heijastuivat hieman vii-

veellä jaettuihin avustuksiin. Näiden kolmen vuosikymmenen aikana sekä tuotot että 

avustukset kuitenkin pääasiassa kasvoivat.199  

Veikkaustoiminnan tuottojen ja jaettujen valtionavustusten kannalta tärkein yksittäinen 

muutos oli vuonna 1971 aloitettu lottoaminen. Lotto-pelin myötä Veikkauksen tuotot 

nousivat merkittävästi, mikä näkyi myös veikkausvoittovaroista jaettujen liikunnan val-

tionavustusten moninkertaistumisena 1970- ja 1980-lukujen aikana. Avustus reaalisesti 

yli nelinkertaistui kahdessa vuosikymmenessä huolimatta liikunnan tukiosuuden asteit-

taisesta pienenemisestä.200  

Seuraavassa analyysiluvussa paneudutaan kuntien liikuntamenojen ja -paikkojen kehityk-

seen vuosina 1960–1989. Osa eritellyistä liikuntamenoista on katettu valtionavustuksin 

ja veikkausvoittovaroin, vaikkei kunnille kohdistettujen liikunnan valtionapujen määrä 

käykään tutkimusaineistosta tarkemmin ilmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
198 Tarkemmin tukiosuuksien muutoksista: ks. esim. HE 236/1997 vp, 3; HE 121/1979 vp, 5.  
199 Juppi 1985, 128–129.  
200 HE 104/1988 vp, 26; HE 111/1969 vp, 43; Kokkonen 2015, 184; Vasara 2004, 288. 
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5. Kunnat investoivat liikuntaan  
 

Alue- ja paikallistason liikuntahallinnolla on Suomessa jo vuosikymmenten perinteet. Lii-

kuntahallinto tuli 1950-luvulla osaksi läänitason hallintoa, kun lääneihin perustettiin ur-

heilulautakunnat (myöh. liikuntalautakunnat) keväällä 1950.201 Läänien urheilulautakun-

tien vastuualueet olivat moninaisia, ja ne operoivat valtio- ja kuntatason liikuntahallinnon 

välimaastossa tehtävänään etenkin kuntien liikuntamahdollisuuksien parantaminen. Lau-

takunnilla oli merkittävää vaikutusvaltaa liikuntakulttuurin kehitykseen ja liikuntameno-

jen jakamiseen: niiden sana painoi valtiotason neuvottelupöydissä, ja VUL laatikin omat 

esitysehdotuksensa lautakuntien ehdotuksia myötäillen.202  

Kuntiinkin alettiin jo varhain perustaa liikunta-asioista vastaavia lautakuntia, ja lähes 

kaikki suurimmat kaupungit ja kauppalat saivat omat urheilulautakuntansa jo 1920-lu-

vulla. Vuoden 1979 liikuntalain yhteydessä liikuntalautakunnat tulivat kaikkiin kuntiin 

pakollisiksi. Suurimpaan osaan kunnista liikunta-asioista vastaava lautakunta oli kuiten-

kin perustettu jo aiemmin, viimeistään 1960-luvulle tultaessa, ja usean kunnan urheilu-

lautakunnan perustamisen taustalla vaikutti läänien urheilulautakuntien asian edistä-

miseksi tekemä työ.203 Vielä toisen maailmansodan jälkeen kuntien liikuntapalvelut oli-

vat muutoinkin suurin piirtein samalla tasolla, lukuun ottamatta pidemmälle palveluitaan 

kehittäneitä suuria kaupunkeja. 1970-luvulla oltiinkin sitten jo tilanteessa, jossa nopeasti 

lisääntyneeseen eriarvoisuuteen haluttiin puuttua liikuntalainsäädännön keinoin.204 

Tässä analyysiluvussa paneudutaan ensin tutkimusajanjakson aikaiseen liikuntapaikka-

verkoston laajenemiseen, minkä jälkeen analysoidaan kuntien liikuntamenojen kehitystä. 

Sitten siirrytään paneeliregressioiden keinoin tarkastelemaan, mitkä tekijät selittävät ha-

vaittua menokehitystä. Luvun päättää pohdinta tutkimusajanjakson aikaisen julkisen lii-

kuntarahoituksen hyödyllisyydestä. Tarkastelutasosta riippumatta käsitellyt liikuntame-

not ovat kuntien liikuntamenoja eli esimerkiksi kaupunkikuntien liikuntamenoja, tiettyyn 

lääniin kuuluvien kuntien liikuntamenoja tai yksittäisten kuntien liikuntamenoja. Menot 

ilmaistaan tekstissä käypähintaisina, mutta menokehityksestä puhuttaessa viitataan aina 

reaaliseen kehitykseen. Aikasarjojen reaaliset menot esitetään vuoden 1989 markoissa.  

 
201 Vasara 2004, 168. Hämeen lääni oli toimissaan edelläkävijä: lääniin perustettiin urheilupaikkatoimi-

kunta jo vuonna 1946. Toimikunta muuttui urheilulautakunnaksi vuonna 1950. (Vasara 2004, 166–168.) 
202 Kokkonen 2010, 72. Läänien urheilulautakuntien lukuisista tehtävistä: ks. Vasara 2004, 168–173.  
203 Ilmanen 1996, 38–42, 114; Liikuntalaki 984/1979, 5§; Vasara 2004, 169–170. 1990-luvun lama muutti 

tilannetta radikaalisti, ja kunnallisten liikuntalautakuntien määrä väheni pikavauhtia (Ilmanen 1996, 218). 
204 Ilmanen 1996, 122, 162. 
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5.1 Liikuntapaikkaverkoston laajentuminen 

Liikuntapaikkojen määrä kasvoi toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa erittäin no-

peasti. Ilmasen mukaan kasvun moottorina toimi se, että kunnat ottivat ohjat liikuntara-

kentamisesta ja rakentaminen muuttui ”yksityisestä harrastuksesta yhteiskunnalliseksi 

palveluksi”.205 Myös kuntien vaurastuminen edesauttoi asiaa. Kyse ei ollut pelkästään 

liikuntapaikkojen määrällisestä lisääntymisestä, sillä myös liikuntapaikkojen laatu paran-

tui ja liikuntapaikkatarjonta monipuolistui.206 

Ennen 1960-lukua kuntaomisteisten liikuntapaikkojen rakentaminen painottui selvästi 

eteläiseen ja läntiseen Suomeen. Seuraavienkin vuosikymmenien aikana rakentamisen 

painopiste säilyi samoilla seuduilla, vaikka liikuntapaikkaverkosto laajenikin maantie-

teellisesti kattavammaksi. (Liite 3, kuvio 1.) Liikuntarakentaminen alkoi kaupunkien ja 

kauppaloiden lisäksi vilkastua myös suurissa maalaiskunnissa ja kehitysalueilla 1960-lu-

vun lopun ja 1970-luvun mittaan. Maaseudulla yritettiin liikuntarakentamisen keinoin hil-

litä muuttoliikettä kaupunkeihin ja sitä seurannutta väestökatoa.207 Vasaran mukaan ur-

heilulautakuntien perustaminen moniin maalaiskuntiin toisen maailmansodan jälkeen oli 

yhteydessä väkiluvun kasvuun ja ”tulevaisuusoptimismiin” näillä alueilla.208 Samanlaista 

tulevaisuusoptimismia lienee yritetty synnyttää myös liikuntarakentamisen hankkein.  

Vuoden 1979 liikuntalain myötä aluepolitiikka vahvistui liikuntarakentamisessa, ja Suo-

men liikuntapaikkaverkosto laajeni entisestään. Lakiin kirjatut avustuskäytännöt koitui-

vat ennen kaikkea maaseutukuntien hyödyksi. Aina rakentamiselle ei olisi kehitysaluei-

den pienissä kunnissa ollut edes tarvetta, mutta avustuskäytäntöjen ja tuensaannin help-

pouden vuoksi niihin silti ryhdyttiin.209 Etenkin 1980-luvun jälkipuoliskolla uusia kunta-

omisteisia liikuntapaikkoja rakennettiin aivan pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta 

melko tasaisesti ympäri maata. Ero aiempiin vuosikymmeniin on huomattava. Kuitenkin 

vielä 1980-luvun lopussakin tilanne oli kokonaisuudessaan se, että Suomeen vuosikym-

menten mittaan rakennetut liikuntapaikat sijaitsivat pääosin rannikon tuntumassa Etelä- 

ja Länsi-Suomessa sekä sisämaassa. Itään ja pohjoiseen oli rakennettu huomattavasti vä-

hemmän. (Liite 3, kuvio 1.)  

 
205 Ilmanen 1996, 136.  
206 Mt., 137, 171, 179.  
207 Kokkonen 2015, 189; Kokkonen 2010, 154. 
208 Vasara 2004, 169. Vastaavasta jälleenrakennuksen hengestä maaseudulla: ks. Ilmanen 1996, 123–124.  
209 Kokkonen 2015, 246–247; Kokkonen 2010, 201–202; Seppo Paavolan haastattelu 15.4.2008, ref. Kok-

konen 2010, 235.  
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Tutkimusaineistosta ei suoraan saa selville, kuinka paljon kuntamuodoiltaan erilaisiin 

kuntiin on aikoinaan rakennettu liikuntapaikkoja. Tästä voi kuitenkin tehdä suuntaa anta-

via arvioita. Seuraavat luvut kuvaavat vuosien 1972, 1979 ja 1989 loppuun mennessä 

Suomen silloisiin kaupunkeihin ja kauppaloihin rakennettujen kuntaomisteisten liikunta-

paikkojen lukumäärää sekä absoluuttisin luvuin että väkilukuun suhteutettuna.210 Luvut 

eivät täysin tarkasti vastaa liikuntapaikkojen määrää viitevuosien lopulla, sillä osa aikoi-

naan rakennetuista liikuntapaikoista saattoi olla näihin vuosiin mennessä jo poistettu käy-

töstä.211 Koska LIPPAAN tiedot ovat saatavilla vain nykyisillä kuntarajoilla, myös väes-

tötiedot on tässä kohdin kerätty nykyisiä kuntarajoja vastaavilta alueilta. On kuitenkin 

muistettava, että kuntarajat ovat muuttuneet huomattavasti vuosien mittaan.212  

Vuoden 1972 loppuun mennessä Suomen kaupunkeihin ja kauppaloihin oli rakennettu jo 

2 476 kuntaomisteista liikuntapaikkaa, mikä vastasi 0,77 liikuntapaikkaa tuhatta näillä 

seuduilla asuvaa henkilöä kohden. Seuraavan vuosikymmenen vaihteeseen tultaessa kau-

punkeihin oli ennätetty rakentaa kaikkiaan 3 875 (1,16 per 1 000 as.) ja vuoden 1989 

loppuun mennessä peräti 6 896 (1,92 per 1 000 as.) kuntaomisteista liikuntapaikkaa.213 

Liikuntapaikkoja tuli tuhansittain lisää, ja niiden lukumäärä nousi myös suhteessa väki-

lukuun.  

Muun Suomen vastaavat luvut voi laskea kaupungeista ja kauppaloista esitettyjen lukujen 

pohjalta. Ne eivät täysin kuvaa maalaiskuntien ja muiden kuntien214 tilannetta, sillä kun-

tarajojen muutosten ja kuntaliitosten vuoksi osa maalaiskuntien ja muiden kuntien liikun-

tapaikoista tilastoituu jo edellä esitettyihin kaupunkien ja kauppaloiden lukuihin. Päätel-

tävissä kuitenkin on, että muualle Suomeen oli vuoden 1972 loppuun mennessä raken-

nettu 1 010 kuntaomisteista liikuntapaikkaa (0,69 per 1 000 as.), vuoden 1979 loppuun 

mennessä 1 780 (1,25 per 1 000 as.) ja viimeisen viitevuoden loputtua jo 3 864 (2,79 per 

 
210 Ensimmäinen viitevuosi on vuosi 1972, koska nykyisiin kuntarajoihin pohjautuvia väestötietoja ei ole 

saatavilla aiemmilta vuosilta. Tiedot siitä, mitkä kunnat ovat olleet kunkin viitevuoden lopussa kaupunkeja 

tai kauppaloita, on tarkistettu Kuntien finanssi- ja taloustilastoista. Huom. myös, että vuonna 1977 aiem-

mista kauppaloista tuli kaupunkeja. 
211 Ennen vuotta 1990 rakennetuista kuntaomisteisista liikuntapaikoista (10 754 kpl) 375 on sittemmin pois-

tettu käytöstä pysyvästi (Jyväskylän yliopisto / LIPAS 2020a). 
212 Tämä näkyy myös laskelmiin sisällytetyissä kaupungeissa ja kauppaloissa: Tammisaaren ja Karjaan 

tilalla on Raasepori, Vammalan tilalla Sastamala, Mäntän tilalla Mänttä-Vilppula ja Toijalan tilalla Akaa. 

Lisäksi Karhula sisältyy Kotkaan, Kuusankoski ja Anjalankoski Kouvolaan, Suolahti Äänekoskeen ja Jäm-

sänkoski Jämsään.  
213 Jyväskylän yliopisto / LIPAS 2020a; Tilastokeskus / StatFin 2019f.  
214 Muut kunnat ovat kuntia, joita ei luokitella kaupungeiksi ja jotka vielä aiemmin tilastoitiin maalaiskun-

tina. Vuodesta 1977 lähtien Kuntien talous -tilastoissa kunnat jaotellaan vain kaupunkeihin (= entiset kau-

pungit ja kauppalat) ja muihin kuntiin (= entiset maalaiskunnat). 
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1 000 as.).215 Vuosina 1979 ja 1989 muualla Suomessa oli jo enemmän kuntaomisteisia 

liikuntapaikkoja tuhatta asukasta kohden kuin kaupungeissa. Käänne tässä suhteessa oli 

näin ollen tapahtunut jo ennen vuoden 1979 liikuntalain voimaantuloa.  

Kaupungistuminen vaikuttaa havaittuihin lukemiin, sillä väestön pakkautuessa kaupun-

keihin yhtä liikuntapaikkaa kohden on ollut laskennallisesti useampia käyttäjiä.216 Muut-

totappioalueilla tilanne on ollut päinvastainen. Toisaalta myös sillä on ollut merkitystä, 

millaisia rakennetut liikuntapaikat ovat olleet, kuinka monipuolisia liikkumismahdolli-

suuksia ne ovat alueidensa asukkaille tarjonneet ja kuinka hyvin niistä on pidetty huolta 

rakentamisensa jälkeen. Tämä ei selviä eri alueiden liikuntapaikkojen lukumääriä ajassa 

vertailemalla.217 Väestökeskittymissä liikkumismahdollisuudet ovat olleet syrjäseutuja 

monipuolisemmat ja myös helpommin asukkaiden saavutettavissa. Syrjäseuduilla etäi-

syydet kunnan liikuntapaikkoihin ovat voineet olla hyvinkin pitkiä, mikä on varmasti vai-

kuttanut myös liikuntapaikkojen käyttöasteeseen. Ilmanen tuo tosin esiin, että maaseudun 

kunnissa on monesti ollut useampia kyliä, joista jokaiseen on ollut välttämätöntä rakentaa 

edes alkeelliset perusliikuntapaikat.218 Tämäkin on nostattanut maalaiskuntien liikunta-

paikkojen lukumäärää. Lisäksi muuttotappioalueiden väestökato on voinut jouduttaa jo 

olemassa olleen liikuntainfrastruktuurin rapautumista, kun ylläpitoon tarvitut verorahat 

ovat huvenneet muuttajien mukana. 

Alueiden väliset erot ovat helposti havaittavissa myös lääni-/maakuntatason tarkaste-

lussa. Liitteen 3 taulukosta 1 selviää, kuinka paljon nykyisiä maakuntia vastaaville alu-

eille rakennettiin kuntaomisteisia liikuntapaikkoja sekä ennen 1960-lukua että 1960–

1980-luvuilla ja kuinka paljon rakentaminen kasvoi näiden vuosikymmenien aikana.219 

Odotetusti Uudenmaan maakunnassa rakennettiin ajankohdasta riippumatta eniten liikun-

tapaikkoja ja Ahvenanmaan maakunnassa vastaavasti vähiten. Liikuntarakentamisen 

kiihtymisestä kertovat luvut olivat nekin odotettavissa. Tutkimusajanjakson aikana lii-

kuntarakentaminen oli vahvassa nosteessa kaikkialla Suomessa.  

 
215 Jyväskylän yliopisto / LIPAS 2020a; Tilastokeskus / StatFin 2019f. 
216 Kaupungistuminen jatkui läpi 1970- ja 1980-lukujen, joskin 1980-luvulla maltillisempana. Vuoden 1972 

lopulla kaupungeissa ja kauppaloissa asui noin 55 % Suomen väestöstä. Vuoden 1979 loppuun mennessä 

kaupunkiväestön osuus oli noussut noin 59,8 %:iin ja tästä kymmenen vuotta myöhemmin noin 61,7 %:iin. 

(Väestö-tilastot 1972, 1979 (osa I) ja 1989.) 
217 Vrt. Ilmanen 1996, 180.  
218 Mt., 181.  
219 Taulukkoon on tilastoitu myös kaikkien rakennettujen liikuntapaikkojen (ml. kuntaomisteiset liikunta-

paikat) yhteenlasketut lukumäärät, mikä mahdollistaa kuntaomisteisten liikuntapaikkojen lukumäärien suh-

teuttamisen liikuntarakentamisen kokonaismääriin eri puolilla Suomea ja koko maan tasolla.  
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1960-luvulla eniten kuntaomisteisia liikuntapaikkoja suhteessa edeltäviin vuosikymme-

niin rakennettiin nykyiseen Kainuuseen ja Varsinais-Suomeen, vähiten puolestaan Kanta- 

ja Päijät-Hämeeseen. Toisaalta Hämeen läänin seutuville oli jo aiempina vuosikymme-

ninä ehditty rakentaa huomattava määrä kuntaomisteisia liikuntapaikkoja – lähes yhtä 

paljon kuin Uudellemaalle –, eikä uusille hankkeille ollut välttämättä samanlaista tarvetta 

kuin muualla Suomessa. 1970- ja 1980-luvut olivat liikuntarakentamisen kasvun aikoja 

kaikkialla maassa, ja ainoastaan Kymenlaaksossa rakennettiin 1980-luvulla vähemmän 

kuntaomisteisia liikuntapaikkoja kuin 1970-luvulla. (Liite 3, taulukko 1.) 1980-luvulla 

maaseutukunnissakin alettiin kunnolla panostaa liikuntarakentamiseen,220 mikä osaltaan 

vaikutti vuosikymmenen suuriin kasvulukemiin.  

1960-lukuun verrattuna kuntaomisteisten liikuntapaikkojen rakentaminen kasvoi 1970-

luvulla eniten Päijät-Hämeessä ja Keski-Pohjanmaalla, kun taas maltillisinta kasvu oli 

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. 1980-luvulla tilanne oli edeltävään vuosikymme-

neen verrattuna otollisin Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa ja epäedullisin puolestaan Ky-

menlaaksossa ja Päijät-Hämeessä. Kymen läänin kokonaistilanne ei kuitenkaan ollut yhtä 

huono, sillä nykyisen Etelä-Karjalan alueella kuntaomisteisten liikuntapaikkojen raken-

taminen kasvoi 1980-luvulla edelleen voimakkaasti. (Liite 3, taulukko 1.) 

Vuoden 1979 liikuntalain voimaantulo 1980-luvun alkuvuosina näyttää myös tutkielman 

esimerkkiläänien osalta tasanneen liikuntarakentamisen maantieteellisiä eroja. Uudelle-

maalle 1980-luvulla rakennettujen kuntaomisteisten liikuntapaikkojen lukumäärä (841) 

ylittää selvästi Pohjois-Karjalan (245), Keski-Suomen (383) ja Lapin (263) vastaavat lu-

vut, mutta muutos aiempaan on suhteessa parempi viimeksi mainittujen tapauksessa. Uu-

dellamaalla kasvua suhteessa 1970-lukuun tuli 52,6 %:n edestä. Pohjois-Karjalassa vas-

taava kasvu oli 178,4 %, Keski-Suomessa 115,2 % ja Lapissakin 113,8 %. (Liite 3, tau-

lukko 1.) 

Kuvion 2 kartat kuvaavat väkilukuun suhteutettua liikuntapaikkakehitystä eri puolilla 

Suomea. Kuviota varten on tilastoitu, kuinka monta kuntaomisteista liikuntapaikkaa maa-

kuntiin oli rakennettu vuosien 1972, 1979 ja 1989 loppuun mennessä. Nämä tiedot on 

puolestaan suhteutettu kyseisten vuosien maakuntakohtaisiin väkilukuihin.221 Vielä 

1970-luvun alussa Itä- ja Pohjois-Suomessa oli vähemmän liikuntapaikkoja asukas-

 
220 Ilmanen 1996, 179.  
221 Myös tässä kohdin väestötiedot on kerätty nykyrajoja vastaavilta alueilta. Luvuissa ei ole voitu huomi-

oida mahdollisesti jo käytöstä poistettuja kuntaomisteisia liikuntapaikkoja. 
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määrään nähden kuin Etelä- ja Länsi-Suomessa. Vuosikymmenen lopulla tilanne oli jo 

tasaantumaan päin, mutta vasta 1980-luku toi mukanaan huomattavammat muutokset; 

vuonna 1989 vähiten liikuntapaikkoja asukasmäärään nähden olikin eteläisessä ja lounai-

sessa Suomessa. (Kuvio 2.) Käänteen voi todeta tapahtuneen 1980-luvun puolella eli 

vasta liikuntalain säätämisen jälkeen, mutta sitä oli pohjustettu jo aiempina vuosina. 

Pelkkä liikuntalaki ei kuitenkaan selitä havaittuja muutoksia, vaan tässäkin kohdin on 

pitkälti kyse alueellisen väestökehityksen seurauksista.222  

 

 

 Vuosi 1972                         Vuosi 1979                         Vuosi 1989 

Kuvio 2. Rakennettuja kuntaomisteisia liikuntapaikkoja 1 000 asukasta kohden maakun-

nittain223 1972, 1979 ja 1989  

Lähteet: Jyväskylän yliopisto / LIPAS 2020a; Tilastokeskus / StatFin 2019f 

 
Liitteen 3 kuvio 2 rakentuu edeltävän kuvion karttatietojen pohjalle, ja siitä tulee ilmi 

maakuntien keskinäinen järjestys kuntaomisteisten liikuntapaikkojen asukaskohtaisessa 

lukumäärässä. Esimerkkiläänejä mukailevien maakuntien osalta havaitaan, että Uuden-

maan suhteellinen asema on tältä osin heikentynyt ajan myötä, ja tutkimusajanjakson lo-

pulla Uudellamaalla oli kaikista maakunnista vähiten liikuntapaikkoja asukasta kohden. 

Uudenmaan läänin tilanne oli tältä osin ollut verrattain heikko jo vuosikymmeniä. Myös 

 
222 Etelä-Suomen väkiluku kasvoi vuosien 1972–1989 välillä 10,9 % ja Ahvenanmaan 13,4 %. Länsi-Suo-

messa väestönkasvu jäi sen sijaan neljään prosenttiin ja Itä- ja Pohjois-Suomessa 3,1 %:iin. (Tilastokeskus 

/ StatFin 2019f.) Luvut ovat nykyisiä suuralueita vastaavilta maantieteellistä alueilta (NUTS 2-taso). Etelä-

Suomella tarkoitetaan tässä kohdin Helsinki-Uudenmaan ja Etelä-Suomen suuralueiden yhdessä kattamaa 

aluetta.    
223 Vaalan kunta on tässä yhteydessä luokiteltu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan sijoittuvaksi, sillä kartto-

jen teossa hyödynnetty Tilastokeskuksen Tee oma karttaesitys -palvelu nojaa vuoden 2017 maakuntarajoi-

hin, jolloin Vaala oli jo muuttunut Kainuun maakunnan kunnasta Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kun-

naksi. LIPAS-tietokannassa kyseinen kunta luetaan kuitenkin edelleen osaksi Kainuun maakuntaa.  
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Ilmanen havaitsi tämän vuoden 1964 osalta ja argumentoi, että Uudenmaan tilanne selittyi 

paitsi muita läänejä suuremmalla väestönkasvulla myös sillä, että läänin kunnissa ja eri-

toten pääkaupunkiseudulla liikuntarakentamisen perusajatuksena oli ollut panostaa mää-

rän sijaan laatuun eli isoihin rakennushankkeisiin. Lisäksi Saukkonen, Olin ja Vuolle 

huomauttavat 1980-luvun tilanteeseen viitaten, että taajama-aste oli Uudenmaan läänissä 

muita läänejä korkeampi, minkä vuoksi läänin asukkaista suhteellisesti suurempi osuus 

asui liikuntapaikkojen käyttöetäisyydellä.224  

Keski-Suomen suhteellinen asema ei sen sijaan viitevuosien välillä juuri muuttunut, vaan 

Keski-Suomi sijoittui kärkipäähän asukaslukuun suhteutettujen kuntaomisteisten liikun-

tapaikkojen lukumäärällä mitattuna jokaisena tarkasteltuna viitevuotena. Pohjois-Karja-

lassa ja Lapissa kehitys oli puolestaan hyvinkin nousujohteista suhteessa muihin maakun-

tiin. Pohjois-Karjalan tapauksessa merkittävä muutos aiempaan tapahtui vasta vuosien 

1979 ja 1989 välisenä aikana eli liikuntalain jo voimaantultua. (Liite 3, kuvio 2.) 

Yksittäisistä kunnista Helsingissä liikuntarakentamisen skaala oli odotetusti omaa luok-

kaansa. Vielä ennen 1960-lukua tarkastelluista kunnista kaikkiin paitsi Helsinkiin oli ra-

kennettu verrattain vähän kuntaomisteisia liikuntapaikkoja. Helsingissä oli 1950-luvun 

lopulla jo 150 kuntaomisteista liikuntapaikkaa, kun taas muissa kunnissa vuosikymmenen 

loppuun mennessä rakennettujen kuntaomisteisten liikuntapaikkojen lukumäärä vaihteli 

yhden ja kahdentoista välillä. Helsinkiin myös rakennettiin läpi tutkimusajanjakson, 

1960–1980-lukujen, huomattavasti enemmän uusia kuntaomisteisia liikuntapaikkoja kuin 

muihin tarkasteltuihin kuntiin, eivätkä vuosikymmenet juuri eronneet toisistaan rakennet-

tujen liikuntapaikkojen määrässä. Kullakin vuosikymmenellä uusia liikuntapaikkoja ra-

kennettiin Helsinkiin yli sata. (Liite 3, taulukko 2.) 

Muissa kunnissa liikuntarakentamisen huippukausi ajoittui 1970-luvulle. Vielä 1960-lu-

vullakin uusia kuntaomisteisia liikuntapaikkoja rakennettiin maltillisesti, ja vain Joen-

suussa uusien liikuntapaikkojen lukumäärä nousi tuolloin yli kymmeneen (17:ään). 1970-

luvulla liikuntarakentaminen kiihtyi. Pienillekin paikkakunnille rakennettiin suhteellisen 

paljon kuntaomisteisia liikuntapaikkoja: Suolahdelle kymmenen ja Maarianhaminaankin 

seitsemän. Helsingin jälkeen eniten kuntaomisteisia liikuntapaikkoja rakennettiin Joen-

suuhun, kaikkiaan 34 kappaletta. (Liite 3, taulukko 2.) Kyseessä oli muutoinkin ajanjakso, 

jolloin Itä- ja Pohjois-Suomen aluekeskuksissa kehitettiin liikuntainfrastruktuuria tavalla, 

 
224 Ilmanen 1996, 137–138; Saukkonen et al. 1987, 49.  
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joka kavensi alueellisia eroja Suomen liikuntapaikkaverkostossa.225 1980-luvulla liikun-

tarakentaminen hiipui useimmissa tarkastelluissa kunnissa verrattuna edeltävään vuosi-

kymmeneen. Vain Imatralla, Riihimäellä ja Varkaudessa liikuntarakentamisen nousujoh-

teisuus jatkui vielä 1980-luvullakin, ja uusia kuntaomisteisia liikuntapaikkoja rakentui 

aiempia vuosikymmeniä enemmän. (Liite 3, taulukko 2.) 

Kaikissa tarkastelluissa kunnissa myös liikuntapaikkojen asukaskohtainen lukumäärä 

kasvoi huomattavasti tutkimusajanjakson aikana. Vielä vuoden 1960 lopulla näihin kun-

tiin oli rakennettu keskimäärin vain 0,50 kuntaomisteista liikuntapaikkaa jokaista tuhatta 

asukasta kohden, kun vajaata kolmea vuosikymmentä myöhemmin vastaava luku oli jo 

päälle kahden eli korkeampi kuin Suomen kaupungeissa keskimäärin (Taulukko 1.)226  

Jokaisena poikkileikkausvuotena eniten kuntaomisteisia liikuntapaikkoja tuhatta asukasta 

kohden oli Suolahdella. Sekä vuoden 1960 että vuoden 1969 lopulla otollisin tilanne oli 

Suolahden lisäksi Maarianhaminassa, heikoin puolestaan Raumalla ja Kemissä. Vuoden 

1979 loppuun mennessä asetelmat hieman muuttuivat. Suolahden jälkeen eniten asukas-

kohtaisia kuntaomisteisia liikuntapaikkoja oli nyt Heinolassa ja Pietarsaaressa, vähiten 

puolestaan Helsingissä ja Imatralla. Vuoden 1989 lopulla perää pitivät Helsinki ja jälleen 

kerran Rauma. Varkaudessa kuntaomisteisia liikuntapaikkoja oli tuolloin väkilukuun suh-

teutettuna toiseksi eniten, joskin huomattavasti vähemmän kuin Suolahdella. Kaikkiaan 

muutokset kuntien suhteellisessa asemassa olivat melko vähäisiä, ja vain Helsingissä ti-

lanne huononi selvästi suhteessa muihin kuntiin. Päinvastaista kehitystä tapahtui Heino-

lassa ja Kemissä. Vuoden 1979 liikuntalaki ei näy tältä osin juuri vaikuttaneen kuntien 

keskinäiseen asemaan (vrt. 1979 ja 1989). (Taulukko 1.) Helsingin suhteellista asemaa 

heikensi kaupungin väestönpaljous ja se, että Helsingissä oli jo muutaman vuosikymme-

nen ajan keskitytty rakentamaan etenkin suuria liikuntarakentamisen kokonaisuuksia, esi-

merkiksi urheilupuistoja.227  

Pienet kunnat, kuten Suolahti ja Maarianhamina, pärjäävät hyvin vertailuissa, joissa lii-

kuntapaikkojen lukumäärää suhteutetaan väkilukuun. Tilanne on päinvastainen pääkau-

punki Helsingin osalta, joka jää näissä vertailuissa jumbosijoille sekä vuoden 1979 että 

 
225 Kokkonen 2015, 246. 
226 Tässä kohdin sekä väestö- että liikuntapaikkatiedot on kerätty tutkimusajanjakson aikaisia rajoja vastaa-

vilta alueilta (vrt. edellä tehtyihin ratkaisuihin alue- ja lääni-/maakuntatason tarkastelun osalta). Luvuissa 

ei ole voitu huomioida mahdollisesti jo käytöstä poistettuja kuntaomisteisia liikuntapaikkoja. 
227 Ilmanen 1996, 167. Toisaalta isoja rakennushankkeita oli toteutettu myös muissa kaupungeissa (Ilmanen 

1996, 181).  
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vuoden 1989 osalta. Kuitenkin esimerkiksi Suolahdelle oli vuoden 1960 loppuun men-

nessä rakennettu ainoastaan seitsemän liikuntapaikkaa, Helsinkiin sen sijaan peräti 157. 

Vuoden 1989 lopulla vastaavat luvut olivat Suolahden osalta 28 ja Helsingin osalta 490. 

(Liite 3, taulukko 2.) Olosuhteet liikunnalle olivatkin pääkaupungissa moninkertaisesti 

paremmat ja monipuolisemmat kuin Suolahdella. Kuten jo useampaan otteeseen on tullut 

ilmi, väkilukuun suhteutettuja lukuja tulee tulkita harkiten ja väestökehityksen alueelliset 

erot huomioiden. Väestötekijät vaikuttavat laajalti myös taulukon 1 lukemiin. Vaikka Ke-

miä lukuun ottamatta kaikkien tarkasteltujen kuntien väkiluku kasvoi vuosien 1960 ja 

1989 välillä, Helsingissä (+27 417 as.), Kajaanissa (+21 341) ja Joensuussa (+18 710) 

absoluuttinen kasvu oli huomattavasti suurempaa kuin muualla.228    

Taulukko 1. Rakennettuja kuntaomisteisia liikuntapaikkoja 1 000 asukasta kohden kun-

nittain 1960, 1969, 1979 ja 1989  

 1960 1969 1979 1989 

Helsinki  0,34 (7.) 0,50 (8.) 0,79 (12.) 1,00 (12.) 

Rauma 0,05 (12.) 0,39 (12.) 0,88 (10.) 1,37 (11.) 

Maarianhamina 1,24 (2.) 0,92 (2.) 1,57 (5.) 2,08 (5.) 

Riihimäki 0,40 (6.) 0,61 (6.) 0,96 (8.) 1,61 (9.) 

Imatra 0,32 (8.) 0,49 (9.) 0,82 (11.) 1,83 (8.) 

Heinola 0,28 (9.) 0,51 (7.) 1,71 (2.) 2,64 (3.) 

Joensuu 0,49 (5.) 0,78 (4.) 1,40 (6.) 1,91 (7.) 

Varkaus 0,55 (3.) 0,82 (3.) 1,58 (4.) 2,76 (2.) 

Suolahti 1,34 (1.) 1,56 (1.) 3,06 (1.) 4,51 (1.) 

Pietarsaari 0,52 (4.) 0,67 (5.) 1,65 (3.) 2,36 (4.) 

Kajaani 0,27 (10.) 0,46 (10.) 0,94 (9.) 1,44 (10.) 

Kemi  0,25 (11.) 0,44 (11.) 1,25 (7.) 1,96 (6.) 

Kunnat yhteensä 0,50 0,68 1,38 2,12 

*Suluissa kuntien keskinäinen järjestys kuntaomisteisten liikuntapaikkojen väkilukuun suhteutetussa luku-

määrässä (1.=eniten, 12.=vähiten). 

 

Lähteet: Jyväskylän yliopisto / LIPAS 2020a; Väestö-tilastot 1960, 1969, 1979 (osa II) ja 1989  

 
Tarkastellut kaksitoista kuntaa ovat hyviä tyyppiesimerkkejä myös aikansa liikuntaraken-

tamisen trendeistä, minkä havaitsee esimerkiksi uimahallirakentamista tarkastelemalla. 

Kunnista vain Helsingissä oli ennätetty aloittaa uimahallirakentaminen ennen 1960-lu-

kua, kun taas 1960–1980-luvuilla näihin kuntiin nousi kaikkiaan 22 uutta uimahallia. Uu-

sista uimahalleista kymmenen rakennettiin Helsinkiin ja kolme Joensuuhun. Maarianha-

minaa lukuun ottamatta loppuihin kuntiin rakennettiin yksi uimahalli kuhunkin.229 

 
228 Väestö-tilastot 1960 ja 1989. Huom. Kajaanin maalaiskunta liitettiin Kajaaniin vuonna 1977, mikä kas-

vatti Kajaanin asukaslukua huomattavasti. Vuodesta 1976 vuoteen 1977 kunnan väkiluku nousi 11 537 

asukkaalla. (Väestö-tilastot 1976 ja 1977 (osat II).)  
229 Jyväskylän yliopisto / LIPAS 2020a. Huom. vuonna 1966 rakennettua Vierumäen uimahallia ei ole si-

sällytetty näihin lukuihin, sillä kyseinen uimahalli rakennettiin aikoinaan Heinolan maalaiskuntaan, joka 

liitettiin Heinolaan vasta vuonna 1997.   
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Valtaosa näistä uimahalleista rakennettiin 1960-luvun jälkipuoliskolla ja 1970-luvulla eli 

aikana, jolloin uimahallirakentamisen parhaat vuosikymmenet olivat Suomessa muutoin-

kin käsillä.230 Uimahallirakentamisesta kehkeytyi jopa eräänlainen nopeuskilpailu Suo-

men kuntien välille, sillä halleihin liitetyn statusarvon vuoksi omaan kuntaan tahdottiin 

saada uimahalli ennen kuin sellainen ennätettäisiin rakennuttaa naapurikuntaan.231 Uima-

hallirakentamisen valtionavustuksistakin käyntiin vääntöä. Esimerkiksi Suolahti kamp-

paili 1960-luvun lopulla naapurikuntansa Äänekosken kanssa siitä, kummalle kunnista 

myönnettäisiin veikkausvoittovaroja uimahallin rakentamiseen. Suolahdella rakentamis-

suunnitelmat olivat pidemmällä, ja halli päätettiin rakentaa sinne.232 Halli valmistui Suo-

lahdelle vuonna 1970. Lopulta vuonna 1995 myös äänekoskelaiset saivat oman uimahal-

linsa.233  

 

5.2 Liikuntamenot kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa  

Vaurastuvassa Suomessa kuntien liikuntamenot moninkertaistuivat. Kun tarkastellaan 

kaupunkien ja kauppaloiden liikuntatoiminnan menojen kehitystä vuosina 1960–1965, 

havaitaan huomattavaa menojen reaalikasvua molemmilla alueilla. Kaupungeissa liikun-

tatoiminnan menot lähes 2,8-kertaistuivat viidessä vuodessa, ja kauppaloissakin menot 

kasvoivat samassa ajassa reilusti yli puolitoistakertaisiksi. (Taulukko 2.) Siinä missä lii-

kuntatoiminnan menot olivat kaupungeissa vuonna 1960 yhteensä 2 342 000 markkaa 

(210 015 000 mk)234, ne olivat vuoteen 1965 mennessä kasvaneet jo 7 566 000 markkaan. 

Kauppaloissa samat menoerät jäivät huomattavasti pienemmiksi, mutta olivat joka ta-

pauksessa kasvusuunnassa: vuonna 1960 kauppaloiden liikuntatoiminnan menot olivat 

404 000 markkaa (36 206 000 mk), kun vuonna 1965 ne olivat yltäneet jo 775 000 mark-

kaan.235 Kaupunkien menojen kasvusta osa selittynee sillä, että kaupunkien lukumäärä 

kasvoi havaintovuosien välillä viidellä. Sama selitys ei päde kauppaloiden tapauksessa, 

sillä niiden lukumäärä väheni samana aikana kahdella. (Liite 2.) 

 
230 Kokkonen 2010, 375 (taulukko 11); Vasara 2004, 292. Uimahalleista kahdeksan rakennettiin 1960-lu-

vulla (joista kuusi vuosikymmenen jälkipuoliskolla), kymmenen 1970-luvulla ja neljä 1980-luvulla. Suurin 

osa näistä uimahalleista on LIPPAAN mukaan kuntaomisteisia ja kuntien ylläpitämiä. (Jyväskylän yliopisto 

/ LIPAS 2020a.) 
231 Kokkonen 2015, 189.  
232 Karimäki 1999, 84–85; Kokkonen 2010, 121. 
233 Molemmat näistä uimahalleista ovat edelleen toiminnassa (Jyväskylän yliopisto / LIPAS 2020a) – ny-

kyisin tosin yhden ainoan kunnan alueella, sillä Suolahti liitettiin Äänekoskeen vuonna 2006. 
234 Vuoden 1963 rahauudistuksen vuoksi uudistusta edeltävien vuosien markat esitetään tekstissä aina vuo-

den 1963 markoissa, minkä jälkeen suluissa ilmaistaan käsiteltävän vuoden muuntamattomat, nimelliset 

markkamäärät. Lisäksi muunnetut absoluuttiset luvut pyöristetään lähimpään tuhanteen markkaan.  
235 Kuntien finanssitilastot 1960 ja 1965.  
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Vielä vuonna 1960 kaupunkien ja kauppaloiden liikuntatoiminnan menot asukasta koh-

den olivat hyvin lähellä toisiaan (taulukko 2). Tältä osin kaupunkien ja kauppaloiden lii-

kuntapalveluiden taso ei ollutkaan vielä 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa ehtinyt erkaan-

tua, mikä omalta osaltaan tukee jo kertaalleen esitettyä Ilmasen väitettä kunnallisten lii-

kuntapalveluiden yhteneväisestä tasosta toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa.236 

Menojen reaalikasvu oli kaupungeissa kuitenkin selvästi suurempaa kuin kauppaloissa; 

kaupungeissa liikuntatoiminnan menot asukasta kohden kasvoivat viidessä vuodessa rei-

lusti yli kaksinkertaisiksi, kun taas kauppaloissa kasvu jäi maltillisemmaksi (taulukko 2).  

Taulukko 2. Liikuntatoiminnan reaaliset menot ja indeksikehitys kaupungeissa ja kaup-

paloissa 1960–1965 (vuoden 1989 mk, 1960=100) 
 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Kaupungit, milj. mk 17,90 

(100,0) 

34,17 

(190,8) 

39,35 

(219,8) 

37,73 

(210,7) 

41,14 

(229,8) 

49,99 

(279,2) 

Kauppalat, milj. mk 3,09 

(100,0) 

3,41 

(110,5) 

3,34 

(108,2) 

4,51 

(146,0) 

4,54 

(147,2) 

5,12 

(165,9) 

Kaupungit, mk as. kohden 12,34 

(100,0) 

23,00 

(186,3) 

25,19 

(204,1) 

23,25 

(188,3) 

24,52 

(198,6) 

28,90 

(234,1) 

Kauppalat, mk as. kohden 11,98 

(100,0) 

12,76 

(106,5) 

14,10 

(117,7) 

15,32 

(127,8) 

14,79 

(123,4) 

16,02 

(133,7) 

Lähteet: Kuntien finanssitilastot 1960–1965; Väestö-tilastot 1960–1965  

 
Myös liikuntarakentamisen menojen aikavälin 1960–1976 kehityksessä havaitaan isoja-

kin eroja kaupunkien ja kauppaloiden välillä. Kaupungeissa liikuntarakentamisen varsi-

naiset menot yli kymmenkertaistuivat vuodesta 1960 vuoteen 1976. Kauppaloissa meno-

jen reaalikasvu oli huomattavasti maltillisempaa kuin kaupungeissa, mutta siltikin mer-

killepantavaa; menot kasvoivat noin puolessatoista vuosikymmenessä 3,4-kertaisiksi. 

(Kuvio 3.) Alkujaan liikuntarakentamisen varsinaiset menot olivat kaupungeissa  

6 382 000 markkaa (572 249 000 mk), kun vuoteen 1976 tultaessa ne olivat kasvaneet jo 

192 437 000 markkaan. Kauppaloissa vastaavat menot kasvoivat 1 005 000 markasta  

(90 150 000 mk:sta) 9 965 000 markkaan.237  

Ero liikuntarakentamisen väkilukuun suhteutettujen menojen kehityksessä ei ollut aivan 

yhtä huomattava. Kaupungeissa liikuntarakentamisen varsinaiset menot asukasta kohden 

kasvoivat vuosina 1960–1976 reaalisesti lähes kuusinkertaisiksi, kauppaloissakin noin 

3,6-kertaisiksi. 1960-luvulla kasvu oli vielä hillitympää, mutta 1970-luvulla se ripeytyi ja 

lähti sekä kaupungeissa että kauppaloissa kiihtymään samanaikaisesti ja suurin piirtein 

myös yhtä jyrkästi. (Kuvio 3.) Vuoden 1960 lähtötasot olivat melko lähellä toisiaan, kun 

 
236 Ilmanen 1996, 122. 
237 Kuntien finanssitilasto 1960; Kuntien talous -tilasto 1976.  



60 

kaupungeissa liikuntarakentamisen varsinaiset menot olivat henkeä kohden 4,40 markkaa 

(394,52 mk) ja kauppaloissa 3,90 markkaa (350,03 mk). Mainituilla kasvulukemilla erot 

kuitenkin kasvoivat vuoteen 1976 mennessä jo melko suuriksi: kaupungeissa menot oli-

vat asukasta kohden tuolloin 75,60 markkaa ja kauppaloissa 40,44 markkaa.238  

Tässäkin kohdin tulee kiinnittää huomiota kaupunkien ja kauppaloiden lukumäärän kehi-

tykseen tarkastellulla ajanjaksolla. Vuosina 1960–1976 kaupunkien lukumäärä kasvoi 

huomattavasti, kun taas kauppaloita oli vuonna 1976 vähemmän kuin mitä niitä oli ollut 

vuonna 1960 (liite 2). Osa kaupunkien liikuntarakentamisen menojen kasvusta johtuukin 

kaupunkien lukumäärän lisääntymisestä. Lisäksi on huomioitava, että siinä missä kau-

punkien perusjoukko on kasvanut ajan myötä uusilla tapauksilla, kauppaloiden perus-

joukko ei ole ollut sama ajankohdasta toiseen; vanhoista kauppaloista on tullut kaupun-

keja ja maalaiskunnista kauppaloita, millä lienee oma merkityksensä havaittujen lukujen 

taustalla. Lisäksi kaupunkien ja kauppaloiden erilaiseen menokehitykseen on vaikuttanut 

se, millaisia rakennetut liikuntapaikat ovat olleet. Esimerkiksi uimahallien kunnossapi-

don kustannukset ja myös muut uimahallien käyttömenot ovat olleet huomattavasti kor-

keampia kuin vähemmin voimin ja resurssein ylläpidettävien liikuntapaikkojen, kuten 

yleisurheilukenttien. Kaupungeissa näitä liikuntarakentamisen varsinaisia menoja kasvat-

tavia isompia rakennushankkeita toteutettiin jo tuolloin enemmän kuin pienemmissä ja 

vähävaraisemmissa kauppaloissa, maalaiskunnista puhumattakaan.  

 
Kuvio 3. Liikuntarakentamisen reaaliset varsinaiset menot kaupungeissa ja kauppaloissa 

1960–1976 (vuoden 1989 mk) 

Lähteet: Kuntien finanssitilastot 1960–1972; Kuntien talous -tilastot 1973–1976; Väestö-tilastot 1960–

1975 ja 1976 (osa I) 

 
238 Kuntien finanssitilasto 1960; Kuntien talous -tilasto 1976; Väestö-tilastot 1960 ja 1976 (osa I). 
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Myöhemmin tilanne muuttui kaupungeille suhteessa epäedullisemmaksi. Liikuntaraken-

tamisen menojen vuosien 1977–1989 kehitystä tarkasteltaessa huomataan, että kaupun-

geissa menojen kasvu oli näinä vuosina vähäisempää kuin muissa kunnissa, tarkastelee 

liikuntarakentamisen menoja sitten yhteenlaskettuina (taulukko 3) tai erikseen (kuviot 4 

ja 5). Kyse lienee pitkälti siitä, että kaupungeissa oltiin muita kuntia – entisiä maalais-

kuntia – jo huomattavasti pidemmällä liikuntarakentamisessa. Maalaiskunnissa liikunta-

rakentaminen lähti sen sijaan kunnolla käyntiin vasta 1980-luvulla.239 Myös liikuntara-

kentamisen menojen lähtötaso oli vuonna 1977 huomattavasti korkeampi kaupungeissa 

kuin muissa kunnissa. Kaupungeissa menot olivat vuonna 1977 yhteensä 316 559 000 

markkaa (111,69 mk as. kohden), kun taas muissa kunnissa ne olivat ainoastaan  

71 187 000 markkaa (37,22 mk as. kohden).240 Vaikka liikuntarakentamisen menojen 

kasvu olikin kaupungeissa maltillisempaa kuin muissa kunnissa, menot olivat vielä tutki-

musajanjakson lopullakin kaupungeissa yli kaksinkertaiset verrattuna muiden kuntien 

vastaaviin menoihin. Erot näkyivät edelleen myös asukaslukuun suhteutetuissa luvuissa. 

(Taulukko 3.) 

Taulukko 3. Liikuntarakentamisen reaaliset yhteismenot ja indeksikehitys kaupungeissa 

ja muissa kunnissa 1977, 1979–1981, 1983, 1985, 1987 ja 1989 (vuoden 1989 mk, 

1977=100) 
 1977 1979 1980* 1981 1983 1985 1987 1989 

Kaupungit, 

milj. mk 

 

736,76 

(100,0) 

845,01 

(114,7) 

936,06 

(127,1) 

987,82 

(134,1) 

1 062,38 

(144,2) 

1 238,68 

(168,1) 

1 367,14 

(185,6) 

1 413,34 

(191,8) 

Muut kunnat, 

milj. mk 

 

165,68 

(100,0) 

268,37 

(162,0) 

326,96 

(197,3) 

382,94 

(231,1) 

419,00 

(252,9) 

513,99 

(310,2) 

525,37 

(317,1) 

578,10 

(348,9) 

Kaupungit, 

mk as. kohden 

 

259,96 

(100,0) 

296,27 

(114,0) 

326,72 

(125,7) 

342,84 

(131,9) 

365,02 

(140,4) 

421,62 

(162,2) 

447,89 

(172,3) 

460,82 

(177,3) 

Muut kunnat, 

mk as. kohden 

 

86,62 

(100,0) 

139,84 

(161,4) 

170,05 

(196,3) 

198,33 

(229,0) 

213,84 

(246,9) 

260,55 

(300,8) 

278,53 

(321,6) 

303,09 

(349,9) 

*Liikuntalain porrastetun voimaantulon (1980–1981) takia myös vuoden 1980 menot on esitetty taulu-

kossa, jonka tiedot ovat muutoin joka toiselta vuodelta. 

 

Lähteet: Kuntien talous -tilastot 1977–1989; Väestö-tilastot 1977–1985 (osat I), 1987 (1990:7) ja 1989 

 
Kaupungeissa liikuntarakentamisen varsinaiset menot hieman yli kaksinkertaistuivat 

vuosien 1977 ja 1989 välillä, pääomamenojen kasvun jäädessä lähes olemattomaksi. 

Muissa kunnissa vastaavat kasvukertoimet olivat likimain 3,7 varsinaisten menojen osalta 

ja 3,0 pääomamenojen osalta. (Kuviot 4 ja 5.) Näin siitä huolimatta, että ajanjakson aikana 

 
239 Ilmanen 1996, 179. 
240 Kuntien talous -tilasto 1977; Väestö-tilasto 1977 (osa I). 
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kaupunkien lukumäärä kasvoi kymmenellä ja muiden kuntien lukumäärä väheni neljällä-

toista (liite 2). Menojen kehitys oli pääomamenojen osalta heilahtelevampaa sekä kau-

pungeissa että muissa kunnissa, kun taas liikuntarakentamisen varsinaiset menot kasvoi-

vat tasaisemmin, lähes lineaarisesti. Molempien menoerien osalta menojen henkeä koh-

den laskettu kehitys myötäili menojen absoluuttista kehitystä, mikä tarkoittaa sitä, että 

myös väkilukuun suhteutettujen liikuntarakentamisen menoerien reaalikasvu oli muissa 

kunnissa suurempaa kuin kaupungeissa. Tämä on ymmärrettävää, sillä maaseudun kun-

nissa mikä tahansa liikuntarakentamisen hanke nostattaa asukaskohtaisia menoja enem-

män kuin vastaava hanke väkimäärältään suuremmissa kaupungeissa. 

Liikuntarakentamisen menoerien toisistaan poikkeava kehitys selittyy pitkälti menojen 

erilaisella luonteella. Liikuntarakentamisen investoinnit kasvattavat liikuntarakentamisen 

pääomamenoja silloin, kun uusia hankkeita on käynnissä. Uusia investointeja ei tehdä 

vuosittain, ja myös investointien mittakaava vaihtelee rakennuskohteiden luonteen mu-

kaisesti. Sen sijaan liikuntarakentamisen varsinaisina menoina kirjatut liikuntainfrastruk-

tuurin kunnossapitokustannukset ovat jatkuvampia kustannuseriä, ja niiden määrä myös 

kasvaa tasaisemmin sitä mukaa, kun ylläpidettävien kohteiden määrä lisääntyy. 1980-lu-

vulla myös liikuntapaikkojen peruskorjausten tarve alkoi kasvaa. Esimerkiksi uimahal-

lien peruskorjauksia alettiin laajamittaisesti toteuttaa 1980-luvun puolivälissä.241 Kaiken 

lisäksi kuntien kirjanpitojärjestelmässä rakennusten poistot on voitu kirjata sekä pääoma-

tuloiksi että varsinaisiksi menoiksi.242 Poistojen merkitys lienee kasvanut korjaustarpeen 

lisääntyessä; kaikkia kohteita ei ole voitu tai haluttukaan korjata. Nämä kaksi tekijää – 

lisääntyneet korjaukset ja poistot – selittävät yhdessä osan kuviosta 4 havaittavasta lii-

kuntarakentamisen varsinaisten menojen kasvusta.  

Sekä kaupungeissa että muissa kunnissa liikuntarakentamisen varsinaiset menot olivat 

korkeimmillaan tarkasteluajanjakson lopussa vuonna 1989, jolloin kaupungeissa ohjattiin 

näihin menoihin 1 239 172 000 markkaa (404,03 mk as. kohden) ja muissakin kunnissa 

440 019 000 markkaa (230,69 mk as. kohden) (kuvio 4). Liikuntarakentamisen pääoma-

menojen osalta menohuiput saavutettiin muutamaa vuotta aiemmin: kaupungeissa 

vuonna 1986 (185 760 000 mk / 61,05 mk as. kohden) ja muissa kunnissa puolestaan 

vuonna 1985 (129 209 000 mk / 65,50 mk as. kohden).243 Liikuntarakentamisen henkeä 

 
241 Kokkonen 2010, 235, 375 (taulukko 11).  
242 Ks. esim. Kuntien talous -tilasto 1973, 8.  
243 Kuntien talous -tilastot 1985 ja 1986; Väestö-tilastot 1985 ja 1986 (osat I). 
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kohden lasketut pääomamenot nousivat muissa kunnissa suuremmiksi kuin kaupungeissa 

vuoden 1979 liikuntalain astuttua voimaan ja myös pysyivät suurempina läpi 1980-luvun 

(pl. 1982) (kuvio 5).  

Muita huomattavia muutoksia liikuntalain voimaantulo ei näytä liikuntarakentamisen me-

noihin aiheuttaneen. Aiemmissa tutkimuksissa kuntien on kuitenkin havaittu kasvatta-

neen liikuntamenojaan lain seurauksena. Tähän on kannustanut se, että kunnat ovat sa-

manaikaisesti voineet alentaa omaa rahoitusosuuttaan kasvaneista liikuntamenoista.244 

Liikuntarakentamisen menojen kohdalla tämä ei sellaisenaan käy selitykseksi kuvioissa 

4 ja 5 havaittavalle menojen kasvulle lain voimaantuloa seuranneena vuosikymmenenä, 

sillä reaalihintaiset valtionavustukset kuntien liikuntarakentamiseen lähtivät laskuun 

vuonna 1982. Lisäksi kuntien on täytynyt itse kustantaa liikuntainfrastruktuurinsa yllä-

pito ilman valtionavustuksia sekä ennen liikuntalain säätämistä että sen säätämisen jäl-

keen.245 Tässä tutkielmassa liikuntarakentamisen varsinaiset menot on määritelty juuri 

tällaisiksi kunnossapitokustannuksiksi (ks. 2.1 Keskeiset käsitteet).   

 
Kuvio 4. Liikuntarakentamisen reaaliset varsinaiset menot kaupungeissa ja muissa kun-

nissa 1977–1989 (vuoden 1989 mk) 

Lähteet: Kuntien talous -tilastot 1977–1989; Väestö-tilastot 1977–1986 (osat I), 1987 (1990:7), 1988 

(1991:7) ja 1989 

 

 
244 Saukkonen et al. 1987, 17, 28–29.  
245 Mt., 21. Huom. Saukkosen, Olinin ja Vuolteen tilastotiedot liikuntarakentamisen valtionavuista kunnille 

loppuvat jo vuoteen 1984, joten heidän argumenttinsa valtionavustusten laskusuunnasta koskee vain 1980-

luvun alkupuoliskoa.   
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Kuvio 5. Liikuntarakentamisen reaaliset pääomamenot kaupungeissa ja muissa kunnissa 

1977–1989 (vuoden 1989 mk) 

Lähteet: Kuntien talous -tilastot 1977–1989; Väestö-tilastot 1977–1986 (osat I), 1987 (1990:7), 1988 

(1991:7) ja 1989 

 
Liikuntamenot muodostivat tutkimusajanjakson aikana vain pienen, joskin vähin erin kas-

vavan osuuden kuntien kokonaismenoista. Liikuntamenojen osuus kokonaismenoista oli 

kaupungeissa lähes poikkeuksetta suurempi kuin kauppaloissa. Vuosina 1960–1972 

osuus oli kaupungeissa keskimäärin 1,17 % ja kauppaloissa 0,87 %, ja yksittäisistä vuo-

sista vain vuosina 1960 ja 1963 osuus nousi kauppaloissa korkeammaksi kuin kaupun-

geissa. Maalaiskunnissa liikuntamenojen osuus kokonaismenoista jäi puolestaan alhai-

semmaksi kuin kaupungeissa ja kauppaloissa; vuosina 1973–1976 kaupungeissa käytet-

tiin keskimäärin 1,76 % kuntien kokonaismenoista liikuntaan, kauppaloissa 1,01 % ja 

maalaiskunnissa 0,80 %. Liikuntamenojen osuus kokonaismenoista oli myös vuosina 

1977–1989 kaupungeissa suurempi (keskimäärin 1,86 %) kuin muissa kunnissa  

(1,54 %).246 Koska myös tilastoinnin muutokset (ks. liite 1) vaikuttavat liikuntamenojen 

kokonaismeno-osuuksiin, koko tutkimusajanjakson kolme vuosikymmentä kattavaa, yh-

tenäistä aikasarjaa liikuntamenojen suhteesta kuntien kokonaismenoihin ei saa luotua. 

Kuviosta 6 ilmenee kuitenkin liikuntarakentamisen yhteismenojen kehitys suhteessa ko-

konaismenoihin kaupungeissa ja muissa kunnissa vuosina 1977–1989. Kuvioista voi ha-

vaita, että liikuntarakentamisen menojen osuus kokonaismenoista kasvoi liikuntalain voi-

maantultua etenkin muissa kuin kaupunkikunnissa. Kasvu oli kuitenkin alkanut jo ennen 

liikuntalain säätämistä, ja lain tullessa voimaan se alkoi tasaantua. Kokonaismeno-osuu-

den kasvu kuitenkin vahvistaa Saukkosen, Olinin ja Vuolteen tutkimuksessaan esiin 

 
246 Kuntien finanssitilastot 1960–1972; Kuntien talous -tilastot 1973–1989.  
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nostamaa havaintoa, jonka mukaan laki aktivoi kuntia kehittämään liikuntapalvelujaan. 

Myös liikuntatoimen arvostus kunnissa kasvoi liikuntalain säätämisen jälkeen.247 Vaikut-

taa siltä, että kunnissa oltiin 1980-luvulla aiempaa liikuntamyönteisempiä.  

Korkeimmillaan liikuntarakentamisen menojen osuus kokonaismenoista nousi muissa 

kunnissa 1,76 %:iin (vuonna 1985), kun se oli vielä vuonna 1979 ollut 1,27 %. Tämä 

tarkoittaa yli kolmanneksen (38,6 %:n) kasvua. Kaupungeissa liikuntamenojen osuus ko-

konaismenoista oli korkeimmillaan vuotta myöhemmin, vuonna 1986, jolloin liikuntara-

kentamisen menoihin ohjattiin peräti 2,01 % kaupunkien kokonaismenoista. Meno-osuus 

oli täten kasvanut 16,9 % vuodesta 1979, jolloin liikuntamenot olivat lohkaisseet 1,72 % 

kaupunkien kokonaismenoista. (Kuvio 6.) Kaikkiaan liikuntamenojen osuus kuntien ko-

konaismenoista vuosina 1960–1989 liikkui yhden ja kahden prosentin tietämillä. Kun 

kyse on näinkin alhaisista prosenttiosuuksista, ensi alkuun melko vähäisiltä vaikuttavat 

muutoksetkin voivat kertoa huomattavasta kasvusta. Tämän havaitsee myös kuviosta 6 

etenkin muiden kuin kaupunkikuntien kohdalla. 

 
Kuvio 6. Liikuntarakentamisen yhteismenojen osuus kaupunkien ja muiden kuntien  

kokonaismenoista 1977–1989, % 

Lähteet: Kuntien talous -tilastot 1977–1989  

 

 
247 Saukkonen et al. 1987, 9, 53. Myös Ilmanen (1996, 162, 197) päätyy samoihin lopputulemiin. Hänkin 

havaitsee oman aineistonsa esimerkkikuntien osalta liikuntamenojen osuuden kuntien kokonaismenoista 

kasvaneen 1960-luvun puolivälistä 1980-luvun puoliväliin ja pitää liikuntalain nostattamaa liikuntatoimen 

arvostusta yhtenä syynä tälle kehitykselle. Ilmasen tarkastelemissa kunnissa meno-osuus kasvoi kaupun-

geissa enemmän kuin muissa kunnissa. Tilanne oli siis päinvastainen kuin kuvion 6 liikuntarakentamisen 

menojen tapauksessa.  
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5.3 Kuntien liikuntamenot lääneittäin 

Läänitason dataa kuntien liikuntamenoista on saatavilla vuosilta 1973–1989 ja ainoastaan 

liikuntarakentamisen varsinaisten menojen osalta (ks. liite 1). Nämä menot vaihtelivat 

suuruusluokaltaan huomattavasti läänien välillä (kuvio 7). Uudenmaan läänissä menot 

olivat muihin lääneihin nähden omaa luokkaansa kasvaen 36 687 000 markasta (vuonna 

1973) 458 440 000 markkaan (1989), reaalikasvuna ilmaistuna 201,3 %.248 Myös Hämeen 

ja Turun-Porin lääneissä liikuntarakentamisen varsinaiset menot olivat verrattain korkeat. 

Odotetusti Ahvenanmaalla liikuntarakentamisen varsinaiset menot jäivät muiden läänien 

vastaavia menoja alhaisemmiksi, kivuten parhaimmillaankin vain 8 332 000 markkaan 

vuonna 1989. Manner-Suomen lääneistä vähiten markkoja liikuntarakentamisen varsinai-

siin menoihin kului pohjoisessa ja itäisessä Suomessa, Lapin, Pohjois-Karjalan ja Mikke-

lin lääneissä. Kaikissa lääneissä liikuntarakentamisen varsinaiset menot kuitenkin kasvoi-

vat huomattavasti vuosien 1973 ja 1989 välillä. Suurinta kasvu oli Oulun (+830,7 %) ja 

Keski-Suomen (+811,5 %), maltillisinta puolestaan Ahvenanmaan (+170,8 %) ja Uuden-

maan (+201,3 %) lääneissä. (Kuvio 7.) 

Kun samat menoerät suhteuttaa läänikohtaisiin väkilukuihin, läänien väliset erot piene-

nevät ja näyttävät myös entisestään tasaantuvan vuosien 1973 ja 1989 välillä. Samoin 

kuin absoluuttiset menot, myös liikuntarakentamisen väkilukuun suhteutetut varsinaiset 

menot kasvoivat näinä vuosina satoja prosentteja ympäri Suomen. Vuonna 1989 henkeä 

kohden lasketut liikuntarakentamisen varsinaiset menot olivatkin jo yli 300 markkaa lä-

hes kaikissa lääneissä (pl. Vaasan ja Lapin läänit). Pienintä kasvu oli jälleen Uudenmaan 

(+160,0 %) ja Ahvenanmaan (+144,4 %) lääneissä, joissa liikuntarakentamisen varsinai-

set menot asukasta kohden olivat kuitenkin jo lähtökohtaisesti muuta maata korkeam-

malla tasolla. (Kuvio 7.) 

Kaikissa lääneissä liikuntarakentamisen reaaliset varsinaiset menot olivat alhaisimmil-

laan vuonna 1973. Kymen, Mikkelin, Keski-Suomen ja Vaasan lääneissä menohuiput 

saavutettiin jo vuonna 1988, muissa lääneissä vuotta myöhemmin. Vuoden 1979 liikun-

talain voimaantulo ei näytä aiheuttaneen käänteentekeviä muutoksia liikuntarakentami-

sen varsinaisten menojen kehityksen suuriin linjoihin, vaan menot jatkoivat jo aiemmin 

alkanutta kasvuaan. Kasvu ei kuitenkaan kiihtynyt lain voimaantulon jälkeen, vaan me-

nojen reaalikasvu oli kaikissa lääneissä vähäisempää vuosien 1979 ja 1989 välillä kuin 

 
248 Kuntien talous -tilastot 1973 ja 1989.  



67 

mitä se oli ollut vuosien 1973 ja 1979 välillä. (Kuvio 7.) Osa menojen 1970-luvun aikai-

sesta kasvusta selittyy vuoden 1973 öljykriisillä. Jupin mukaan kuntien on öljykriisin seu-

rauksena täytynyt ohjata yhä suurempi osa liikuntamenoistaan jo olemassa olevaan lii-

kuntainfrastruktuuriin uusien liikuntarakentamisen hankkeiden sijaan.249 Jälleen menoja 

ovat saattaneet kasvattaa myös käytöstä poistetut liikuntapaikat, jotka on voitu tilastoida 

poistoiksi myös varsinaisiin menoihin. 

Läänitason aineisto vahvistaa myös Jupin oman aineistonsa pohjalta tekemän huomion 

siitä, että ”teollisuus-Suomen” sisäiset erot liikuntamenoissa ovat olleet huomattavat, eikä 

pelkästään ”teollisuus-Suomen” ja muun Suomen liikuntamenojen vertaaminen vielä riitä 

menokehityksen alueellisten erojen hahmottamiseksi. Jupin aineistossa Turun-Porin lää-

nin kuntien asukaskohtaiset liikuntamenot olivat vuosina 1954–1964, 1967–1968, 1970 

ja 1978 lähes poikkeuksetta koko maan keskiarvoa alemmalla tasolla, kun taas muiden 

”teollisuus-Suomen” läänien (Uudenmaan, Hämeen ja Kymen läänien) tapauksessa ti-

lanne oli päinvastainen ja menot keskiarvoa korkeammat.250 Sama havaitaan myös tämän 

tutkielman aineistosta (kuvio 7), vaikka läänitason menoina tarkastellaankin vain kuntien 

liikuntarakentamisen varsinaisia menoja ja tarkasteltava ajanjakso on osittain eri kuin Ju-

pilla.  

 

 
249 Juppi 1985, 178–179.  
250 Mt., 180–183, 187.  
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Kuvio 7. Liikuntarakentamisen reaaliset varsinaiset menot lääneissä 1973–1989 (vuoden 

1989 mk) 

Lähteet: Kuntien talous -tilastot 1973–1989; Väestö-tilastot 1973–1975, 1976–1986 (osat I), 1987 (1990:7), 

1988 (1991:7) ja 1989 
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Liikuntarakentamisen varsinaisiin menoihin käytettiin vuosina 1973–1989 keskimäärin 

noin 1,33 % kuntien kokonaismenoista. Ahvenanmaan läänissä liikuntarakentamisen var-

sinaisten menojen osuus kuntien kokonaismenoista oli lääneistä korkein, vuositasolla kes-

kimäärin 1,88 %. Manner-Suomen lääneistä osuus nousi verrattain korkeaksi Kymen ja 

Hämeen lääneissä, Kymessä keskimäärin 1,63 %:iin ja Hämeessä 1,52 %:iin. Toinen ää-

ripää löytyy pohjoisesta, Lapin ja Oulun lääneistä; Lapin läänissä keskimäärin 1,07 % ja 

Oulun läänissä keskimäärin 1,08 % kuntien kokonaismenoista oli kyseisellä ajanjaksolla 

liikuntarakentamisen varsinaisia menoja. Tutkielman neljästä esimerkkiläänistä vain Uu-

denmaan läänin kunnissa liikuntamenojen osuus kokonaismenoista nousi suuremmaksi 

(1,47 %:iin) kuin Suomen kunnissa keskimäärin (em. 1,33 %).251  

Taulukon 4 tilastoissa liikuntarakentamisen varsinaisten menojen osuus kuntien koko-

naismenoista vuosina 1973–1989 on jaoteltu erikseen lyhyempiin ajanjaksoihin. Taulu-

kosta voi havaita, että liikuntarakentamisen varsinaisten menojen osuus kokonaisme-

noista on tarkasteltavalla ajanjaksolla ollut lähes poikkeuksetta kasvussa. Vain Ahvenan-

maan lääni eroaa tässä suhteessa kehitykseltään selvästi muista lääneistä, sillä siellä 

meno-osuuden kehitys on ollut muihin lääneihin verrattuna sahaavampaa. Tästäkin huo-

limatta Ahvenanmaan kunnissa liikuntarakentamisen varsinaisten menojen osuus koko-

naismenoista oli kaikkina ajankohtina korkeampi kuin Manner-Suomessa. Lisäksi Lapin 

läänissä meno-osuus ei ollut yhtä selvässä kasvussa kuin muualla Suomessa, ja läänin 

kunnissa käytettiin verrattain niukasti varoja liikuntarakentamisen varsinaisten menojen 

kattamiseksi. Toisaalta Lapissa oli myös muuta maata vähemmän rakennettua liikun-

tainfrastruktuuria (liite 3, kuvio 1 ja taulukko 1). Liikuntapaikkojen luonteellakin on tässä 

kohdin merkitystä; Lapissa yleisten luontoliikuntapaikkojen ylläpito on selvästi eronnut 

esimerkiksi uima- ja jäähallien kunnossapidosta – myös kustannuksiltaan.252  

Meno-osuuksien kasvu kiihtyi ajoittain hyvin lyhyelläkin aikavälillä. Esimerkiksi Keski-

Suomessa ja Pohjois-Karjalassa liikuntarakentamisen varsinaisten menojen osuus koko-

naismenoista nousi huomattavasti, yli 30 prosenttia, vuodesta 1979 vuoteen 1981. (Tau-

lukko 4.) Ripeä kasvu ajoittui vuosiin, jolloin liikuntalaki astui voimaan. Laki ei tosin 

suoraan voinut olla muutoksen vaikuttimena, sillä kuten todettua, kunnat eivät saaneet 

valtionavustusta liikuntainfrastruktuurin ylläpitokustannuksien kattamiseksi. Välillisesti 

 
251 Kuntien talous -tilastot 1973–1989. 
252 Vuosina 1973–1989 Lapin lääniin rakennetuista kuntaomisteisista liikuntapaikoista 110/366 oli liikunta- 

ja ulkoilureittejä (vrt. esim. Uudenmaan lääniin, jossa vastaava suhdeluku oli 126/1 235) (Jyväskylän yli-

opisto / LIPAS 2020a).  
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laki lienee näihinkin menoihin vaikuttanut, sillä liikuntasektorin resursseja on voitu lain 

myötä kohdentaa uudelleen. Lisäksi liikuntarakentamisen jatkuminen on kasvattanut yl-

läpidettävien kohteiden määrää ja täten myös liikuntarakentamisen varsinaisia menoja.  

Myös muita mielenkiintoisia muutoksia ajoittui 1980-luvun vuosiin. Esimerkiksi aiem-

min verrattain vähän liikuntarakentamisen varsinaisiin menoihin varoja ohjanneet Oulun 

läänin kunnat käyttivät 1980-luvun lopun vuosina liikuntarakentamisen varsinaisiin me-

noihin jo lähes yhtä suuren osuuden kokonaismenoistaan (1,47 %) kuin mitä Suomen 

kunnissa käytettiin keskimäärin (1,56 %). Sen sijaan Kymen läänissä, jossa meno-osuus 

oli ollut jo pitkän aikaa kasvussa, vuodet 1986–1989 olivat käänteentekeviä; kyseisinä 

vuosina liikuntarakentamisen varsinaisten menojen keskimääräinen osuus kuntien koko-

naismenoista oli jo pienempi kuin tätä edeltäneellä nelisvuotiskaudella. (Taulukko 4.) 

Taulukko 4. Liikuntarakentamisen varsinaisten menojen osuus kokonaismenoista lää-

neissä 1973–1989, % 
 1973–1978 (ka) 1979 1980 1981 1982–1985 (ka) 1986–1989 (ka) 

Uusimaa 1,36 1,41 1,45 1,44 1,51 1,60 

Turku-Pori 0,90 1,10 1,15 1,16 1,27 1,39 

Ahvenanmaa 1,87 1,97 1,88 1,97 1,93 1,83 

Häme 1,19 1,51 1,62 1,71 1,68 1,78 

Kymi 1,37 1,55 1,64 1,69 1,86 1,80 

Mikkeli 0,78 1,13 1,22 1,24 1,49 1,62 

Pohjois-Karjala 0,87 1,06 1,11 1,39 1,49 1,63 

Kuopio 0,92 1,07 1,19 1,24 1,30 1,47 

Keski-Suomi 0,74 1,10 1,25 1,47 1,63 1,70 

Vaasa 0,88 1,13 1,19 1,24 1,37 1,41 

Oulu 0,77 1,02 1,03 1,09 1,20 1,47 

Lappi 0,92 1,05 1,04 1,12 1,17 1,18 

Yhteensä 1,08 1,27 1,33 1,38 1,47 1,56 

Lähteet: Kuntien talous -tilastot 1973–1989  

 

5.4 Liikuntamenot yksittäisissä kunnissa 

Liikuntamenojen kasvu ja alueittaiset erot ovat selkeästi havaittavissa myös yksittäisiä 

kuntia koskevasta aineistosta. Tarkastelluista kunnista korkeimmat liikuntatoiminnan 

menot olivat vuosina 1960–1965 Helsingissä ja muissa aineiston suuremmissa kunnissa. 

Siinä missä useimpien kuntien liikuntatoiminnan menot liikkuivat ”uusissa markoissa” 

ilmaistuna kymmenissä tai sadoissa tuhansissa, Helsingissä samat menot tilitettiin mil-

joonissa. Vuonna 1960 liikuntatoiminnan menot olivat Helsingissäkin vielä maltilliset 

myöhempiin vuosiin verrattuna, 646 000 markkaa (57 952 000 mk). Maarianhaminassa 

liikuntatoiminnan menot olivat kunnista alhaisimmat, ja siellä liikuntatoimintaan käytet-

tiin parhaimmillaankin (vuonna 1961) vain hieman päälle tuhat markkaa (127 000 mk). 
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Myös Pietarsaaressa ja Suolahdella liikuntatoiminnan menot olivat suurempien kuntien 

menotasoon nähden alhaiset. Väkilukuun suhteutettuna liikuntatoiminnan menot olivat 

vuosina 1961–1965 suurimmat Helsingissä. Myös Joensuussa, Kemissä, Varkaudessa ja 

Imatralla liikuntatoiminnan menot asukasta kohden olivat verrattain korkeat, Varkau-

dessa jopa tarkastelluista kunnista korkeimmat vuonna 1960. Sen sijaan Maarianhami-

nassa, Pietarsaaressa, Suolahdella ja myös Raumalla liikuntatoiminnan menot asukasta 

kohden jäivät vuositasolla kauas muiden kuntien markkamääristä.253  

Useimmissa tarkastelluissa kunnissa liikuntatoiminnan menot kasvoivat vuosien 1960 ja 

1965 välillä, ja reaalikasvu keskimäärin 3,5-kertaisti näiden kuntien liikuntatoiminnan 

menot. Samoin kasvoivat liikuntatoiminnan väkilukuun suhteutetut menot, nekin keski-

määrin yli kaksinkertaisiksi. Koska tarkastelussa on verrattain lyhyt ajanjakso, varsinai-

sista kasvutrendeistä ei kuitenkaan voi vielä puhua. Kasvu ei ollutkaan kaikissa kunnissa 

yhtäjaksoista. Suurinta menojen kasvu oli Heinolassa ja toiseksi suurinta Helsingissä.254 

Vain Varkaudessa liikuntatoiminnan menot laskivat vuodesta 1960 vuoteen 1965.255 Tar-

kemmat kuntakohtaiset aikasarjat liikuntatoiminnan menoista löytyvät liitteen 3 kuvioista 

3–4. Kuvioista havaitaan, että kuntien väliset erot tasoittuvat, mutta eivät kokonaan häviä, 

kun liikuntatoiminnan menot suhteuttaa kuntien asukaslukuun.     

Odotetusti myös Helsingin liikuntarakentamisen varsinaiset menot olivat vuosina 1960–

1972 moninkertaiset muiden tarkasteltujen kuntien vastaaviin menoihin verrattuna. Hel-

singissä kyseiset menot vaihtelivat alhaisimmillaan lähtövuoden 1 727 000 markan  

(154 822 000 mk:n) ja korkeimmillaan 11 791 000 markan (vuonna 1967) välillä. Muiden 

kuntien liikuntarakentamisen varsinaiset menot olivat samana ajanjaksona keskimäärin 

alle neljä prosenttia Helsingin vastaavista menoista. Suolahdella ja Heinolassa liikunta-

rakentamisen varsinaiset menot olivat keskimäärin kunnista alhaisimmalla tasolla.256  

Myös liikuntarakentamisen varsinaiset menot asukasta kohden vaihtelivat samalla ajan-

jaksolla huomattavasti paitsi kuntien välillä myös niiden sisällä. Maarianhaminassa 

 
253 Kuntien finanssitilastot 1960–1965; Väestö-tilastot 1960–1965.  
254 Kuntien finanssitilastot 1960–1965; Väestö-tilastot 1960–1965. Erityisesti Heinolan, mutta myös Hel-

singin korkeita kasvulukemia selittää se, että näissä kunnissa liikuntatoiminnan menot olivat aloitusvuonna 

muihin vuosiin verrattuna hyvin alhaisella tasolla. Helsingin ja Heinolan kasvuprosentit vääristävät kuntien 

keskimääräisestä menojen kasvusta kertovia lukuja. Mikäli Helsinki ja Heinola poistetaan laskuista, kuntien 

liikuntatoiminnan menot kasvoivat vuosina 1960–1965 reaalisesti keskimäärin kaksinkertaisiksi ja väkilu-

kuun suhteutettuna 1,6-kertaisiksi. (Kuntien finanssitilastot 1960–1965; Väestö-tilastot 1960–1965.) 
255 Kuntien finanssitilastot 1960 ja 1965; Väestö-tilastot 1960 ja 1965.  
256 Kuntien finanssitilastot 1960–1972. 
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liikuntarakentamisen varsinaiset menot asukasta kohden kävivät kaikista korkeimmalla 

(49,17 mk:ssa vuonna 1971), eivätkä kyseiset menot laskeneet siellä missään vaiheessa 

yhtä alas kuin muissa kunnissa. Alimmillaan liikuntarakentamisen väkilukuun suhteutetut 

varsinaiset menot olivat puolestaan Imatralla vuonna 1960. Imatralla kyseiset menot oli-

vat myös keskiarvollisesti kunnista alhaisimmalla tasolla. Helsingissä liikuntarakentami-

sen varsinaiset menot asukasta kohden olivat lähellä kuntien keskiarvoa. Maarianhami-

nan lisäksi Raumalla ja Pietarsaaressa liikuntarakentamisen varsinaiset menot asukasta 

kohden olivat keskimäärin muita kuntia korkeammalla tasolla. Tilanne oli näiden kuntien 

osalta päinvastainen kuin edellä esiteltyjen liikuntatoiminnan väkilukuun suhteutettujen 

menojen tapauksessa.257 Tulosta voisi tulkita siten, että näissä kunnissa on 1960-luvulla 

haluttu ohjata varoja ensisijaisesti liikuntainfrastruktuurin kunnossapitoon, eikä varsinai-

seen liikuntatoimintaan. Useissa tapauksissa käyttökelpoisen infrastruktuurin olemassa-

olo on myös edellytys sille, että liikuntatoimintaa voidaan ylipäätään järjestää. 

Liikuntarakentamisen varsinaisissa menoissa tapahtui myös selvää kasvua vuosien 1960 

ja 1972 välillä; keskimäärin kunnat yli kolminkertaistivat kyseiset menonsa ja väkilukuun 

suhteutettunakin menot kasvoivat lähes yhtä paljon. Kasvu ei kuitenkaan ollut jatkuvaa, 

vaan sen huippu ajoittui kuntakohtaisesti eri vuosille. Sekä absoluuttisten että väkilukuun 

suhteutettujen menojen kasvu oli selkeästi suurinta Pietarsaaressa. Vain Suolahdella me-

not olivat suurimman osan ajasta vuoden 1960 lähtötasoa alempana.258 Tarkemmat kun-

nittaiset aikasarjat liikuntarakentamisen varsinaisista menoista löytyvät liitteen 3 kuvi-

oista 5–6.   

Liikuntarakentamisen pääomamenot olivat vuosina 1975–1989 suurin piirtein samaa 

luokkaa kuin varsinaiset menot aiempina vuosina, kun vertailtavana ovat reaaliset menot. 

Nämäkin menot nousivat Helsingissä muita kuntia huomattavasti suurempiin lukemiin. 

Enimmillään pääomamenot kävivät Helsingissä 58 927 000 markassa (vuonna 1988), ei-

vätkä ne koskaan laskeneet vuositasolla alle vuoden 1979 luvun, 9 673 000 markan. Suo-

lahdella menot olivat kunnista pienimmät. Myös Maarianhaminassa ja Heinolassa menot 

jäivät muihin kuntiin nähden alhaiselle tasolle. Maarianhaminassa vuonna 1977 ja Suo-

lahdella useampanakin vuonna pääomamenoja ei joko ollut lainkaan tai sitten niitä ei ollut 

tilastoitu. Lopuissa kunnissa keskimääräiset vuosittaiset menot liikkuivat suurin piirtein 

satojen tuhansien ja muutamien miljoonien markkojen tienoilla. Kuntien väliset erot 

 
257 Kuntien finanssitilastot 1960–1972; Väestö-tilastot 1960–1972. 
258 Kuntien finanssitilastot 1960–1972; Väestö-tilastot 1960–1972. 
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tasaantuvat selvästi, kun menot suhteuttaa väkilukuun. Esimerkiksi Helsingissä nämä me-

not olivat hyvin lähellä kuntien keskiarvoa. Vain Suolahdella asukaskohtaiset menot oli-

vat huomattavasti muita kuntia alhaisemmat. Kajaanissa tilanne oli päinvastainen, ja vä-

kilukuun suhteutetut menot olivat verrattain korkeat – siitäkin huolimatta, että vuoden 

1977 kuntaliitoksen myötä Kajaanin asukasluku kasvoi entisen Kajaanin maalaiskunnan 

asukkailla.259  

Liikuntarakentamisen pääomamenojen kehitys oli erittäin heilahtelevaa, ja menot tekivät 

suurta sahaavaa liikettä. Joinakin vuosina menot kävivät kovin alhaalla, eräiden kuntien 

tapauksessa peräti nollassa, toisina vuosina ne jälleen kasvoivat. Kehitys on luonnollista 

ottaen huomioon menojen luonteen; kustannuksia syntyy silloin, kun uusia liikuntaraken-

tamisen hankkeita on menneillään. Kaikkina vuosina ei rakennetta uutta. Täten yksittäis-

ten viitevuosien vertailu on melko sattumanvaraista. Esimerkiksi Varkauden menojen 

suurta kasvua vuosien 1975 ja 1989 välillä selittää se, että vuonna 1975 kunnan liikunta-

rakentamisen pääomamenot olivat muihin tarkasteltuihin vuosiin nähden poikkeukselli-

sen alhaiset.260 Liitteen 3 kuvioista 7–8 löytyvät tarkemmat kunnittaiset aikasarjat liikun-

tarakentamisen pääomamenoista. Kuvioista havaitsee hyvin menojen heilahtelun. Meno-

jen kehitys jatkui kunnissa epävakaana myös vuoden 1979 liikuntalain tultua voimaan. 

Toisenlaisella ja kuntamuodoiltaan monipuolisemmalla esimerkkikuntien valikoimalla 

lainsäädäntöä seuraava menojen muutos olisi luultavasti ollut näkyvämpi kuin nyt tarkas-

teltujen 12 kaupunkikunnan tapauksessa.  

Kaikkiaan liikuntamenot veivät vain murto-osan kuntien budjettivaroista. Tarkastelluissa 

12 kunnassa käytettiin vuosina 1960–1989261 keskimäärin 0,80 % kuntien kokonaisme-

noista liikuntamenojen kattamiseen. Korkeimmillaan liikuntamenojen keskimääräinen 

osuus vuotuisista kokonaismenoista oli Raumalla (1,03 %) ja Maarianhaminassa (1,00 %) 

ja alhaisimmillaan puolestaan Suolahdella (0,53 %). Suolahdella liikuntamenot jäivät pe-

räti viitenä vuonna 0,00 %:iin kokonaismenoista, kun liikuntamenoja ei joko ollut lain-

kaan tai niitä ei ollut tilastoitu. Maarianhaminassa liikuntamenojen osuus kokonais-

 
259 Tilastokeskus / Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot 2001; Väestö-tilastot 1975, 1976–

1986 (osat II), 1987 (1988:6), 1988 (1990:1) ja 1989. 
260 Tilastokeskus / Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot 2001. Varkauteen valmistui vuonna 

1975 kolme uutta kuntaomisteista liikuntapaikkaa, kaikki kaupunkiin rakennetun uimahallin yhteyteen (Jy-

väskylän yliopisto / LIPAS 2020a). Silti menot olivat kyseisenä vuonna alhaiset, mikä saattaisi johtua siitä, 

että rakennuskustannukset ovat juosseet jo edellisinä vuosina tai ne on tilitetty vasta seuraavalle vuodelle.  
261 Pl. vuosien 1973 ja 1974 tiedot, joita ei ollut saatavilla. 
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menoista vaihteli tutkitulla ajanjaksolla kunnista eniten, sillä sielläkin liikuntamenot ja 

täten myös niiden osuus kokonaismenoista kävivät kerran nollalukemissa.262  

Saukkonen, Olin ja Vuolle ovat esittäneet 1980-lukua koskien, että pienissä kunnissa sekä 

etenkin Lounais-Suomen ja Pohjanmaan rannikko- ja saaristokunnissa liikuntapalvelui-

den taso oli muihin kuntiin nähden heikko.263 Pientä Suolahtea koskien väite näyttääkin 

liikuntamenojen kokonaismeno-osuuksien perusteella pitävän paikkansa. Rauma ja Maa-

rianhamina vaikuttavat sen sijaan poikkeustapauksilta rannikko- ja saaristokuntien jou-

kossa, sillä kyseisissä kunnissa liikuntaan on selvästi panostettu. Toki absoluuttiset lii-

kuntamenot ovat näissäkin kunnissa olleet huomattavasti pienemmät kuin isommissa ja 

vauraammissa kunnissa.  

Tilastoinnin muutokset (ks. liite 1) vaikuttavat tässäkin yhteydessä huomattavasti liikun-

tamenojen osuuteen kokonaismenoista, minkä vuoksi pidemmän aikavälin muutoksia 

meno-osuuksissa on hankalaa jäljittää. Tarkasteltujen 12 kunnan liikuntamenojen keski-

määräinen osuus kokonaismenoista oli esimerkiksi vuosina 1960–1965 huomattavasti 

suurempi (1,27 %) kuin vuosina 1975–1989 (0,34 %).264 Kyseessä ovat kuitenkin aivan 

eri menoerät, eikä osuuden voidakaan näillä tiedoin todeta laskeneen. Tilastoinnin muu-

tosten vuoksi ei ole myöskään mielekästä verrata tarkasteltujen yksittäisten kuntien lii-

kuntamenojen kokonaismeno-osuuksia edellä esitettyihin tietoihin meno-osuuksista kun-

tamuodoltaan erilaisissa kunnissa tai Suomen eri lääneissä.  

Valitettavasti vuosilta 1975–1989 on saatavilla kunnittaista tietoa vain liikuntarakentami-

sen pääomamenoista, jotka edellä todettiin hyvinkin heilahteleviksi liikuntamenoiksi. Tä-

män vuoksi liikuntalain mahdolliset vaikutukset kuntien kaikkien liikuntamenojen osuu-

teen kokonaismenoista jäävät tarkasteltujen kuntien osalta pääosin pimentoon. Pääoma-

menojen sahausliike heijastuu myös taulukon 5 tuloksiin. Taulukossa on tilastoitu liikun-

tarakentamisen pääomaomenojen osuutta tarkasteltujen 12 kunnan kokonaismenoista eri 

mittaisina, vuosille 1975–1989 osuvina ajanjaksoina. Muutamaa poikkeusta lukuun otta-

matta osuudet pysyttelevät yhden prosentin alapuolella. Erot ovat suuria sekä kuntien vä-

lillä että niiden sisällä, eikä kasvu- tai laskusuuntaisia trendejä ole juuri havaittavissa. 

Vain Suolahdella meno-osuus näyttää lähes poikkeuksetta kasvaneen. 

 
262 Kuntien finanssitilastot 1960–1972; Tilastokeskus / Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot 

2001. 
263 Saukkonen et al. 1987, 38.  
264 Kuntien finanssitilastot 1960–1965; Tilastokeskus / Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot 

2001. 
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Taulukko 5. Liikuntarakentamisen pääomamenojen osuus kokonaismenoista kunnissa 

1975–1989, % 
 1975–1978 (ka) 1979 1980 1981 1982–1985 (ka) 1986–1989 (ka) 

Helsinki 0,29 0,17 0,25 0,17 0,29 0,39 

Rauma 0,37 0,77 0,52 0,34 0,33 0,13 

Maarianhamina 0,25 1,36 0,11 0,06 0,07 0,20 

Riihimäki 0,27 0,04 0,39 0,71 0,43 0,64 

Imatra 0,77 0,48 0,23 0,29 0,54 0,25 

Heinola 0,11 0,79 0,25 0,04 0,35 0,23 

Joensuu 0,39 0,42 0,53 0,29 0,10 0,13 

Varkaus 0,21 0,94 1,85 0,97 0,35 0,48 

Suolahti 0,04 0,06 0,08 0,15 0,13 0,26 

Pietarsaari 0,40 0,29 0,06 0,37 0,10 0,67 

Kajaani 0,37 0,80 1,43 0,54 0,36 0,60 

Kemi 0,24 0,11 0,03 0,03 0,30 0,42 

Yhteensä 0,31 0,52 0,48 0,33 0,28 0,37 

Lähde: Tilastokeskus / Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot 2001 

 

5.5 Liikuntapaikkojen lukumäärä, talouskasvu ja demografiset tekijät kuntien  

liikuntamenojen kehityksen selittäjinä  

Tässä alaluvussa selvitetään regressioanalyysin keinoin, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet 

kuntien liikuntamenojen eri menomomenttien kehitykseen tutkimusajanjaksolla. Tau-

lukko 6 koskee läänitason paneeliaineiston ja loput taulukot (7–9) yksittäisiä kuntia kos-

kevan paneeliaineiston pohjalta tehtyjä regressiomalleja. Kaikkien taulukoiden numeeri-

set muuttujat on logaritmoitu,265 jolloin myös eräiden selitettävien ja selittävien muuttu-

jien aiemmin epälineaariset suhteet on saatu muutettua lineaarisiksi.266 Monissa malleissa 

havaitun autokorrelaation vuoksi useista malleista on tehty myös first-order-autoregres-

siomallit, joiden tuloksia esitellään liitteen 5 taulukoissa. Näillä malleilla halutaan tarkas-

tella sitä, kuinka paljon liikuntamenot vuonna t määräytyvät edellisen vuoden, vuoden t-

1, liikuntamenojen perusteella.  

Taulukon 6 malleissa selitettävänä muuttujana on kuntien liikuntarakentamisen varsinai-

set menot lääneissä vuosina 1973–1989. Mallit 1–5 ja 6–10 on toteutettu keskenään lähes 

samoin selittävin ja kontrollimuuttujin, vain malleihin sisällytetyissä väestömuuttujissa 

on eroa; malleissa 1–5 yhtenä selittävänä muuttujana on kokonaisväestö, malleissa 6–10 

on tarkemmin eroteltu eri ikäryhmät omiksi selittäviksi muuttujikseen. Kokonaisväestön 

kehitys selittää liikuntarakentamisen varsinaisten menojen kehitystä tilastollisesti merkit-

sevästi (99 %:n merkitsevyystasolla, p=0.005) vain malleista ensimmäisessä, johon ei ole 

 
265 Muuttujista on otettu luonnollinen logaritmi (ln).  
266 Lineaarisuusoletus on yksi lineaarisen regressioanalyysin ehdoista (ks. esim. Berry 1993, 7; Kvanti-

MOTV 2003).  
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kyseisen muuttujan lisäksi sisällytetty muita muuttujia. Kun malleihin lisätään kontrolli-

muuttujia, kokonaisväestön selitysvoima heikkenee ja kyseisen muuttujan yhteys selitet-

tävään muuttujaan kääntyy lopulta jopa negatiiviseksi (mallit 2–5). Ikäryhmämuuttujat 

sisältävistä malleista havaitaan, että ikääntyneiden (65+-vuotiaat) lukumäärän yhteys lii-

kuntarakentamisen varsinaisiin menoihin on positiivinen ja tilastollisesti merkitsevä  

(99 %:n merkitsevyystasolla, p=0.000, p=0.000 ja p=0.002) aina siihen asti, kunnes mal-

leihin sisällytetään kuntaomisteisten liikuntapaikkojen määrällistä kehitystä indikoiva lii-

kuntapaikkamuuttuja (mallit 6–8). Myös nuorten (15–29-vuotiaat) lukumäärän yhteys se-

litettävään menomomenttiin nousee tilastollisesti merkitseväksi (99 %:n merkitsevyysta-

solla, p=0.006) mallissa 8. Yhteys on kuitenkin negatiivinen. Muut ikäryhmämuuttujat 

eivät ole selitysvoimaltaan tilastollisesti merkitseviä 95 tai 99 %:n merkitsevyystasolla.  

Taulukon 6 malleista havaitaan lisäksi, että ainoastaan kuntaomisteisten liikuntapaikko-

jen kehitystä indikoivan liikuntapaikkamuuttujan selitysvoima säilyy tilastollisesti mer-

kitsevänä (99 %:n merkitsevyystasolla, p=0.000, p=0.000, p= 0.002 ja p=0.004) sekä ko-

konaisväestön että eri ikäryhmämuuttujat selittävissä malleissa (mallit 4–5 ja 9–10). Näi-

den mallien estimaattien mukaan on odotettavissa, että yhden prosentin nousu kuntaomis-

teisten liikuntapaikkojen lukumäärässä kasvattaa liikuntarakentamisen varsinaisia me-

noja 1,12–1,20 %, kun muut tekijät säilyvät ennallaan. Sen sijaan institutionaalisen lii-

kuntalaki-dummyn vaikutus on tilastollisesti merkitsevä (99 %:n merkitsevyystasolla) 

vain malleissa 2 ja 3 (p=0.000 ja p=0.000) sekä bkt-muuttujan vaikutus vain mallissa 3 

(p=0.001).267 Liikuntapaikkamuuttujan lisääminen näihin malleihin syö liikuntalaki-

dummyn ja bkt-muuttujan selitysvoimaa. Ikäryhmämuuttujat sisältävissä malleissa ky-

seisten muuttujien vaikutus selitettävään muuttujaan ei nouse missään vaiheessa tilastol-

lisesti merkitseväksi 95:n, saati 99 %:n merkitsevyystasolla. Sivistystoimen valtion-

avuilla ei näytä olevan tilastollisesti merkitsevää yhteyttä kuntien liikuntarakentamisen 

varsinaisiin menoihin lääneissä (mallit 5 ja 10).  

 

 

 
267 Liikuntalaki-dummyn vaikutusta liikuntarakentamisen varsinaisiin menoihin on haluttu testata, vaikka 

Saukkonen, Olin ja Vuolle tuovat ilmi, ettei liikuntalaki mahdollistanut valtionavustusten saamista liikun-

tainfrastruktuurin ylläpitokustannuksiin (Saukkonen et al. 1987, 21). Välillisesti laki on voinut näihinkin 

menoihin silti vaikuttaa.  
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Kaikkiaan taulukon 6 regressiomallien selittävät muuttujat vaikuttavat selittävän liikun-

tarakentamisen varsinaisten menojen kehitystä hyvin, minkä voi havaita mukautetun (ad-

justed) selitysasteen ja F-testin tuloksista.268 Tilastollisissa testeissä havaitun autokorre-

laation vuoksi mallit on toteutettu myös first-order-autoregressiomalleina, jotka löytyvät 

liitteen 5 taulukosta 1.269 

Taulukko 6. Liikuntarakentamisen varsinaiset menot lääneissä 1973–1989, FE 

                                  Liikuntarakentamisen varsinaiset menot (log)  

 (1) (2) (3) (4) (5) 

Kokonaisväestö (log) 

 
13.75*** 

(3.88) 

 

2.79 
(2.44) 

-2.21 
(2.39) 

-1.07 
(1.03) 

-1.15* 
(0.50) 

Liikuntalaki  

(dummy)270 

 

 0.78*** 
(0.09) 

0.39*** 
(0.05) 

0.07 
(0.05) 

0.08 
(0.05) 

Bkt (log) 

 

  1.42*** 
(0.33) 

 

-0.21* 
(0.09) 

-0.21* 
(0.10) 

Liikuntapaikat (log) 

 

   1.17*** 
(0.06) 

 

1.17*** 
(0.09) 

 

Valtionavut  

sivistystoimeen (log) 

 

Constant  

 

 

 
 

-155.17*** 
(48.79) 

 
 

 

-17.77 
(30.67) 

 
 

 

14.19 
(28.33) 

 
 

 

28.55** 
(11.28) 

0.02 
(0.20) 

 

29.17*** 
(6.14) 

Entity FE 

Time FE 

Kyllä  

Ei 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

F-testi  12.57*** 63.86*** 51.74*** 152.92*** 255.20*** 

Adj. R2 0.309 0.690 0.791 0.931 0.930 

N 204 204 180 120 120  

*Suluissa klusteroidut keskivirheet, ***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1 

Lähteet: Jyväskylän yliopisto / LIPAS 2020a; Kuntien talous -tilastot 1973–1989; Tilastokeskus / StatFin 

2010a; Väestö-tilastot 1973–1975, 1976–1986 (osat I), 1987 (1990:7), 1988 (1991:7) ja 1989 
 

 
268 Selitysaste (R2) kuvaa, kuinka suuren osuuden Y-muuttujan vaihtelusta X-muuttuja tai -muuttujat voivat 

kunkin mallin tapauksessa selittää. Selitysaste on sitä parempi, mitä suuremman arvon (välillä 0–1) se saa. 

Useampia regressiomalleja tehdessä tukeudutaan monesti mukautettuun selitysasteeseen, joka huomioi 

malleihin sisällytetyt ns. turhat muuttujat, eikä tarpeettomasti nosta selitysastetta näiden muuttujien nojalla. 

F-testin tulosten pohjalta voidaan puolestaan arvioida, kuinka onnistuneita luodut mallit ovat, eli kuinka 

hyvin X-muuttujat selittävät Y-muuttujan vaihtelua. (Ks. tarkemmin esim. KvantiMOTV 2008.) 
269 Useimmissa malleissa (mallit 4–10) havaittu autokorrelaatio oli kahden peräkkäisen ajanjakson (first-

order) autokorrelaatiota, joskin mallien 6–10 osalta useamman peräkkäisen ajanjakson autokorrelaation 

esiintyvyyttä ei ole voitu aineiston ominaisuuksista riippuvaisista syistä (datan aukkokohdat; N < T) edes 

testata. Malleissa 2–3 kyse oli kolmen ja mallissa 1 peräti kuuden peräkkäisen ajanjakson (second-order ja 

fifth-order) autokorrelaatiosta. Koska Statan xtregar, fe-komento mahdollistaa vain first-order-autoregres-

siomallien tekemisen, sitä on jouduttu soveltamaan kaikkiin malleihin.  
270 Liikuntalain (dummy) vaikutus liikuntarakentamisen varsinaisiin menoihin (log) ei suoraan selviä tau-

lukon 6 kertoimista, vaan sen selvittäminen vaatii hieman laskemista (sama pätee muihinkin tämän tutkiel-

man regressiotaulukoiden dummy-muuttujien kertoimiin). Otetaan esimerkki mallista 2: kun liikuntalaki 

tulee voimaan (eli liikuntalaki-dummyn arvo muuttuu nollasta (0) ykköseksi (1)), liikuntarakentamisen var-

sinaiset menot kasvavat prosentuaalisesti kaavan 100*(exp(dummyn kerroin)–1) osoittamalla tavalla (Hal-

vorsen & Palmquist 1980, 474–475) eli 100*(exp(0,78)–1) = 118,15 %. Toisin sanoen liikuntarakentamisen 

varsinaiset menot olivat peräti 118,15 % korkeammat liikuntalain säätämisen jälkeisenä aikana kuin ennen 

sen säätämistä.  
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                                  Liikuntarakentamisen varsinaiset menot (log)  

 (6) (7) (8) (9) (10) 

Lapset (log) 

 
-1.69* 
(0.77) 

 

-1.58* 
(0.83) 

-1.04 
(0.91) 

-0.59 
(1.08) 

-0.98 
(0.65) 

Nuoret (log) 

 
-0.64 
(0.54) 

 

-0.65 
(0.54) 

 

-1.29*** 
(0.38) 

-0.15 
(0.39) 

0.02 
(0.57) 

Keski-ikäiset (log) 

 

 

Ikääntyneet (log) 

-0.93 
(0.63) 

 

4.07*** 

-1.11 
(0.84) 

 

4.09*** 

0.75 
(0.72) 

 

2.56*** 

-1.16 
(1.31) 

 

0.67 

-1.89 
(1.87) 

 

0.61 
 (0.68) (0.70) (0.64) (0.38) (0.51) 

 

Liikuntalaki 

(dummy) 

 

 

 
 

0.03 
(0.05) 

 

 

0.09 
(0.06) 

 

0.05 
(0.05) 

 

0.04 
(0.05) 

Bkt (log) 

 

 

  -0.28 
(0.21) 

-0.20 
(0.16) 

-0.25* 
(0.11) 

Liikuntapaikat (log) 

 

   1.12*** 
(0.24) 

 

1.20*** 
(0.29) 

Valtionavut  

sivistystoimeen (log) 

 

Constant  

 

 

 
 

11.84 
(17.64) 

 
 

 

12.64 
(17.62) 

 
 

 

14.17 

(14.36) 

 
 

 

30.06* 
(12.90) 

0.26 
(0.32) 

 

36.91*** 
(9.21) 

Entity FE 

Time FE 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

F-testi  71.90*** 59.59*** 85.55*** 5 975.56*** . 

Adj. R2 0.931 0.931 0.919 0.934 0.935 

N 199 199 175 118 118  

*Suluissa klusteroidut keskivirheet, ***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1 

Lähteet: Jyväskylän yliopisto / LIPAS 2020a; Kuntien talous -tilastot 1973–1989; Tilastokeskus / StatFin 

2010a; Väestö-tilastot 1973–1975, 1976–1986 (osat I), 1987 (1990:7), 1988 (1991:7) ja 1989 

 
Tarkastellaan seuraavaksi regressiomalleja, joissa selitettävinä muuttujina ovat liikunta-

toiminnan menot vuosina 1960–1965 (taulukon 7 mallit) ja liikuntarakentamisen varsi-

naiset menot vuosina 1960–1972 (taulukon 8 mallit) tarkasteluun valituissa 12 kunnassa. 

Molempien selitettävien muuttujien regressiomalleissa on testattu samoja selittäviä ja 

kontrollimuuttujia.  

Taulukosta 7 havaitaan, ettei väestömuuttujilla (kokonaisväestön sekä miesten ja naisten 

lukumäärällä) ole tilastollisesti merkitsevää vaikutusta liikuntatoiminnan menojen kehi-

tykseen 95 tai 99 %:n merkitsevyystasolla. Sen sijaan liikuntarakentamisen varsinaisiin 

menoihin kokonaisväestön lisääntymisellä näyttää olevan tilastollisesti merkitsevä  

(99 %:n merkitsevyystasolla, p=0.000, p=0.005 ja p=0.006), positiivinen vaikutus; taulu-

kon 8 mallien 1–3 estimaattien mukaan kokonaisväestön määrän kasvaessa yhdellä 
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prosentilla ja muiden tekijöiden säilyessä ennallaan liikuntarakentamisen varsinaiset me-

not kasvavat 3,95–5,56 %.  

Taulukkojen 7 ja 8 malleja 2–3 ja 5–6 vertaamalla havaitaan myös, että Suomen brutto-

kansantuotteen kasvulla on tilastollisesti merkitsevä (99 %:n merkitsevyystasolla, kai-

kissa tapauksissa p=0.006), positiivinen vaikutus liikuntatoiminnan menoihin, kun taas 

liikuntarakentamisen varsinaisten menojen kasvun selittäjänä bkt-muuttuja ei ole aivan 

yhtä selitysvoimainen. Vain taulukon 8 malleissa 2 ja 5 bruttokansantuotteen kasvu selit-

tää tilastollisesti merkitsevästi (95 %:n merkitsevyystasolla, molemmissa tapauksissa 

p=0.035) liikuntarakentamisen varsinaisten menojen kasvua. Bkt-muuttujan selitysvoima 

heikkenee, kun näihin malleihin lisätään kuntaomisteisten liikuntapaikkojen kehitystä in-

dikoiva liikuntapaikkamuuttuja. Myös liikuntapaikkamuuttujan selitysvoima on heikko 

sekä liikuntatoiminnan menojen että liikuntarakentamisen varsinaisten menojen selittä-

jänä. Liikuntarakentamisen varsinaisia menoja koskien tulos on yllättävä, sillä liikunta-

paikkojen määrän lisääntymisen luulisi selkeämmin kasvattavan liikuntainfrastruktuurin 

kunnossapitokustannuksia, kuten havaittiin aiemmin läänitason aineistolla tehtyjen reg-

ressiomallien tapauksessa (taulukko 6, mallit 4–5 ja 9–10). Paljon tietysti riippuu myös 

kulloinkin rakennettujen liikuntapaikkojen tyypistä.  

Lukuun ottamatta taulukon 7 malleja 1 ja 4 näyttävät taulukoiden 7 ja 8 regressiomallei-

hin sisällytetyt muuttujat selittävän liikuntatoiminnan ja liikuntarakentamisen varsinais-

ten menojen kehitystä melko hyvin (ks. mukautetut selitysasteet ja F-testin tulokset). Lii-

kuntatoiminnan menojen tapauksessa etenkin bkt-muuttuja nostaa selitysastetta, kun taas 

liikuntarakentamisen varsinaisten menojen kohdalla selitysvoimaa on lähinnä kokonais-

väestöllä, eivätkä muut muuttujat juuri vaikuta selitysasteeseen.  

Koska taulukon 8 malleille tehdyissä tilastollisissa testeissä havaittiin autokorrelaatiota, 

kyseiset mallit on toteutettu myös first-order-autoregressiomalleina (ks. liite 5, taulukko 

2).271 Taulukon 7 malleissa autokorrelaatiota ei esiinny.272 

 
 

 
271 Havaittu autokorrelaatio oli kaikkien mallien tapauksessa kolmen peräkkäisen ajanjakson (second-order) 

autokorrelaatiota. Korjaukset on kuitenkin tässäkin voitu tehdä vain FE-AR(1)-malleina.  
272 Huom. liikuntamenojen erilainen luonne. Liikuntarakentamisen menot vuonna t-n saattavat vaikuttaa 

paljonkin liikuntarakentamisen menoihin vuonna t; rakennetut uudet liikuntapaikat tai tehdyt korjaus- ja 

huoltotyöt voivat vähentää tai kokonaan poistaa tarpeen rakentaa uusia liikuntapaikkoja tai tehdä vastaavia 

korjauksia ja huoltotoimenpiteitä seuraavina vuosina. Vastaava logiikka ei päde liikuntatoiminnan menoi-

hin.  
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Taulukko 7. Liikuntatoiminnan menot kunnissa 1960–1965, FE 

                                       Liikuntatoiminnan menot (log)  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Kokonais- 

väestö (log) 

 

Miehet (log) 

 

 

Naiset (log) 

 

 

3.33* 
(1.81) 

-0.02 
(0.96) 

-0.14 
(0.98) 

 

 

 

1.09 
(4.14) 

 

2.28 
(4.14) 

 

 

 

-2.05 
(3.96) 

 

2.15 
(3.91) 

 

 

 

-2.40 
(4.26) 

 

2.39 
(4.31) 

Bkt Suomi 

(log) 

 3.70*** 
(1.09) 

4.19*** 
(1.24) 

 

 3.72*** 
(1.09) 

4.23*** 
(1.23) 

Liikunta- 

paikat (log) 

 

Constant 

 

 

 

 
-21.20 
(18.30) 

 

 

 
-82.59*** 

(25.80) 

-0.22* 
(0.12) 

 

-93.66*** 

(29.63) 

 
 

 

-19.27 
(16.94) 

 
 

 

-84.64*** 
(24.62) 

-0.23* 
(0.12) 

 

-96.27*** 
(28.28) 

Entity FE 

Time FE 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

F-testi  3.39* 6.82** 6.50*** 1.76 6.71*** 7.11*** 

Adj. R2 0.215 0.402 0.412 0.203 0.395 0.406 

N 68 68 68 68 68  68 

*Suluissa klusteroidut keskivirheet, ***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1 

Lähteet: Jyväskylän yliopisto / LIPAS 2020a; Kuntien finanssitilastot 1960–1965; Tilastokeskus / StatFin 

2018; Väestö-tilastot 1960–1965 

Taulukko 8. Liikuntarakentamisen varsinaiset menot kunnissa 1960–1972, FE  

                            Liikuntarakentamisen varsinaiset menot (log)  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Kokonais- 

väestö (log) 

 

Miehet (log) 

 

 

Naiset (log) 

 

 

5.56*** 
(0.97) 

 

 

4.00*** 
(1.16) 

 

 

 

 

 

 

 

3.95*** 
(1.17) 

 

 

 

2.11 
(4.50) 

 

3.50 
(4.75) 

 

 

 

1.50 
(4.03) 

 

2.53 
(4.07) 

 

 

 

1.63 
(4.11) 

 

2.34 
(4.21) 

 

Bkt Suomi 

(log) 

 0.84** 
(0.35) 

 

0.77* 
(0.38) 

 

 0.84** 
(0.35) 

0.77* 
(0.39) 

Liikunta- 

paikat (log) 

 

Constant 

 

 

 

 
-41.85*** 

(9.76) 

 

 

 
-47.84*** 

(7.11) 

0.05 
(0.16) 

 

-45.70*** 
(10.53) 

 

 

 

-38.48*** 
(9.38) 

 

 
 

-45.42*** 
(7.10) 

0.05 
(0.16) 

 

-43.23*** 
(10.75) 

Entity FE 

Time FE 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

F-testi  33.09*** 41.69*** 29.11*** 17.08*** 27.83*** 21.67*** 

Adj. R2 0.629 0.674 0.672 0.627 0.672 0.670 

N 156 156 156 156 156 156 

*Suluissa klusteroidut keskivirheet, ***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1 

Lähteet: Jyväskylän yliopisto / LIPAS 2020a; Kuntien finanssitilastot 1960–1972; Tilastokeskus / StatFin 

2018; Väestö-tilastot 1960–1972 
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Taulukon 9 regressiomalleissa selitettävänä muuttujana on liikuntarakentamisen pääoma-

menot tarkastelluissa 12 kunnassa vuosina 1975–1989. Mikään taulukon malleihin sisäl-

lytetyistä selittävistä muuttujista ei selitä tilastollisesti merkitsevästi (95 tai 99 %:n mer-

kitsevyystasolla) liikuntarakentamisen pääomamenojen kehitystä. Malleissa ei ole tes-

tattu liikuntapaikkamuuttujan selitysvoimaa, sillä liikuntarakentamisen pääomamenojen 

ja liikuntapaikkaverkoston kehityksen välinen yhteys kulkee ensisijaisesti toiseen suun-

taan: pääomamenojen tulisi lisätä liikuntapaikkojen lukumäärää. Liikuntalain vaikutusta 

testattiin ajoittamalla lainmuutos myös vuoteen 1981, saamatta silloinkaan tilastollisesti 

merkitseviä tuloksia. F-testien tulokset viittaavat paikoin heikkoihin malleihin (pl. malli 

3), eivätkä mukautetut selitysasteetkaan nouse kuin muutamien prosenttiyksiköiden tun-

tumaan. Tilastollisissa testeissä havaittiin autokorrelaatiota, minkä vuoksi samoin muut-

tujin on ajettu myös first-order-autoregressiomallit (ks. liite 5, taulukko 3).273  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
273 Taulukon 9 mallienkaan osalta ei ole voitu aineistosta johtuvista syistä (datan aukkokohdat; N < T) 

testata kuin kahden peräkkäisen ajanjakson (first-order) autokorrelaatiota.  
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Taulukko 9. Liikuntarakentamisen pääomamenot kunnissa 1975–1989, FE 

                                          Liikuntarakentamisen pääomamenot (log)  

 (1) (2) (3) (4) 
Kokonaisväestö (log) 

 

 

Lapset (log) 

 

 

 

 

4.72* 
(2.53) 

 

 
 

   

4.16 
(2.45) 

 
 

 

4.95 
(2.83)   

 

1.06     
(0.94)    

 

 

Nuoret (log) 

 
-4.65 
(2.75) 

 

-4.46* 
(2.45) 

-4.38 
(2.73) 

 

Keski-ikäiset (log) 

 
  -2.07 

(4.09)   

 

-1.45 
(4.35) 

-2.34 
(4.32)   

 

Ikääntyneet (log) 

 
2.04 

(2.85)  

   

1.88 
(2.85) 

  1.77 

(2.84) 

 

Liikuntalaki (dummy)    -0.11 
(0.38) 

-0.10 
(0.38) 

  -0.05      
(0.23) 

     

Bkt seutukunta (log) 

 

 

Constant 

 

 

 

 
17.54 

(16.25) 

 

 

 
16.27 

(14.81) 

0.77   
(0.72) 

 

  2.21 
(23.16)     

0.80 
(0.52) 

 

-13.42 
(12.37) 

Entity FE 

Time FE 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

F-testi  1.93 1.98 7.05*** 1.66 

Adj. R2 0.030 0.024 0.025 0.008 

N 162 162 162 174 

*Suluissa klusteroidut keskivirheet, ***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1.  

Lähteet: Tilastokeskus / StatFin 2010b; Tilastokeskus / Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot 

2001; Väestö-tilastot 1975, 1976–1986 (osat II), 1987 (1988:6), 1988 (1990:1) ja 1989 

 
Kuntaomisteisten liikuntapaikkojen lukumäärän ja bruttokansantuotteen kehitys vaikutti-

vat testatuista selittävistä muuttujista eniten kuntien liikuntamenojen kehitykseen vuosina 

1960–1989. Näiden tekijöiden yhteyksiä on painotettu toisaallakin. Ilmanen mainitsee 

väitöskirjassaan talouskasvun ja yhteiskunnan vaurastumisen keskeiseksi syyksi etenkin 

kaupunkikunnissa 1960–1980-luvuilla lisääntyneelle liikuntarakentamiselle.274 Vauras-

tuminen onkin mahdollistanut aiempaa suuremmat investoinnit liikuntarakentamiseen. 

Rakentaminen on taasen omalta osaltaan kasvattanut liikuntamenoja myös pidemmällä 

aikavälillä liikuntapaikkojen elinkaarikustannusten muodossa. Tämä käy ilmi myös teh-

dyistä regressioista; liikuntapaikkojen lukumäärän lisääntyminen kasvatti läänitason mal-

lien perusteella kuntien liikuntarakentamisen varsinaisia menoja tilastollisesti merkitse-

västi. Yhteys on positiivinen, joskaan ei tilastollisesti merkitsevä, myös yksittäisten kun-

tien tapauksessa. Erot kuntien elinvoimaisuudessa ja vauraudessa ovat ylipäätään 

 
274 Ilmanen 1996, 171, 179.  
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näkyneet siinä, millä tasolla liikuntamenot ovat kunnissa liikkuneet. Menot kasvoivat 

vaurastumisen ja kaupungistumisen myötä, eikä kaikista vähävaraisimmissa kunnissa 

pystytty hyötymään edes vuoden 1979 liikuntalaista ja sen aluepoliittista painotuksista.275 

Väestömuuttujista selitysvoimaisia ovat muutamien mallien tapauksessa kokonaisväes-

tön ja ikääntyneiden lukumäärän kehitystä indikoivat muuttujat. Se, että ikääntyneiden 

lukumäärän kasvulla näyttää eräiden mallien estimaattien perusteella olevan tilastollisesti 

merkitsevä ja vahvasti positiivinen vaikutus liikuntamenojen kehitykseen, tukee omalta 

osaltaan myös Lindertin aiempia havaintoja väestön vanhenemisen ja sosiaalimenojen 

kasvun yhteyksistä.  

Muiden ikäryhmämuuttujien selitysvoima jää sen sijaan alhaiseksi. Testiajoja on toteu-

tettu myös ikäryhmäkohtaisilla viivemuuttujilla, mutta näissäkin malleissa tilastollista 

merkitsevyyttä on lähinnä ikääntyneiden lukumäärän viivemuuttujilla.276 Erikseen on tes-

tattu myös regressiomalleja, joissa ainoana selittävänä väestömuuttujana on nuorten  

(15–29-vuotiaat) miesten lukumäärää kuvaava muuttuja tai jokin tämän muuttujan poh-

jalta luoduista viivemuuttujista (lag1–lag5).277 Taulukon 6 malleihin 6–8 sovellettuina – 

eli tapauksissa, joissa muita selittäviä tai kontrollimuuttujia ei joko ole tai niitä on vain 

yksi (liikuntalaki-dummy) tai kaksi (liikuntalaki-dummy ja bkt-muuttuja) – kyseiset 

muuttujat selittävätkin liikuntamenojen kehitystä tilastollisesti merkitsevästi (99 %:n 

merkitsevyystasolla). Yhteys on kuitenkin selvästi negatiivinen. Kaiken taustalla vaikut-

taa yleinen väestökehitys, jota ei tule unohtaa tulkittaessa ikäryhmämuuttujien ja liikun-

tamenojen yhteyksiä; samaan aikaan, kun liikuntamenot olivat pääosin kasvusuunnassa, 

väestö vanheni ja nuoremmat ikäluokat alkoivat käydä aiempaa pienilukuisimmiksi.278  

 
275 Ilmanen 1996, 139–141, 193–196; Saukkonen et al. 1987, 9, 55. Vrt. Ilmanen 1996, 177, jossa kirjoittaja 

esittää, että vireiden maaseutukuntien lisäksi myös maaseudun taantuvilla alueilla liikuntarakentaminen oli 

1980-luvulla vilkkaampaa kuin aiempina vuosikymmeninä.   
276 Testit on toteutettu vaihtamalla taulukon 6 mallien 6–10 ja taulukon 9 mallien 1–3 ikäryhmämuuttujat 

vastaavista muuttujista luotuihin viivemuuttujiin. Testatut viiveet ovat olleet yhdestä viiteen vuoden vii-

veitä (lag1–lag5). Taulukon 6 malleihin 6–8 pohjautuvissa testimalleissa ikääntyneiden lukumäärä selittää 

kaikilla kokeilluilla viiveilläkin liikuntamenojen kehitystä tilastollisesti merkitsevästi (95 tai 99 %:n mer-

kitsevyystasolla). Samoissa malleissa myös nuorten lukumäärän yhden tai kahden vuoden viiveellä on ti-

lastollisesti merkitsevää (95 %:n merkitsevyystasolla) vaikutusta liikuntamenojen kehitykseen, joskin yh-

teys on negatiivinen. Muihin mainittuihin malleihin sovellettuna ikäryhmäkohtaisilla viivemuuttujilla ei ole 

tilastollisesti merkitsevää vaikutusta menokehitykseen. 
277 Nuorten miesten lukumäärää indikoivan muuttujan tai siitä luodun viivemuuttujan (lag1-lag5) vaikutusta 

on testattu taulukon 6 mallien 6–10 ja taulukon 9 mallien 1–3 muuttujin (pl. alkup. regressiomallien muut 

väestömuuttujat, jotka poistettiin malleista).   
278 Tarkemmin demografisesta kehityksestä: ks. Väestö-tilastot 1960–1989 ja erit. Tilastokeskus / StatFin 

2019e, josta saa helposti kokonaiskuvan väestörakenteen muutoksista. Huom. ikäryhmämuuttujia on sisäl-

lytetty vain malleihin, jotka ovat koskeneet vuosien 1973–1989 tai vuosien 1975–1989 liikuntamenojen 

kehitystä. Näinä vuosina lasten ja nuorten lukumäärä pääosin laski (Tilastokeskus / StatFin 2019e).   
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Institutionaalista muutosta kuvaava liikuntalaki-dummy ei sekään näytä taulukkojen 6 ja 

9 mallien valossa kovinkaan selitysvoimaiselta muuttujalta suhteessa liikuntamenojen ke-

hitykseen. Lisäksi testeissä, joissa on erikseen testattu interaktiotermein liikuntalain voi-

maantulon ja kokonaisväestön kehityksen yhteisvaikusta, tulokset ovat niin ikään jääneet 

vaille tilastollista merkitsevyyttä.279 Vain taulukon 6 mallien 2–3 estimointien perusteella 

liikuntalailla näyttää olevan tilastollisesti merkitsevä vaikutus selitettävään menokehityk-

seen. Näihin malleihin myöhemmin lisätyt muut tekijät heikentävät dummyn selitysvoi-

maa. Taulukon 6 mallien 2–3 tapauksessakin kyse näyttää olevan ennen kaikkea liikun-

tarakentamisen varsinaisten menojen yleisestä nousujohteisuudesta (vrt. kuvio 7), eikä 

liikuntalain voimaantulon aiheuttamasta äkillisestä muutoksesta; kun liikuntalaki-dum-

myn säätää vaihtamaan arvonsa nollasta (0) ykköseksi (1) jo ennen vuotta 1980 tai vasta 

tämän ajankohdan jälkeen, se säilyttää tilastollisen merkitsevyytensä (99 %:n merkit-

sevyystasolla) ja positiivisen kertoimensa menojen selittäjänä.280 Tämän voi tulkita mer-

kitsevän sitä, että taulukossa 6 selitetyt kuntien liikuntarakentamisen varsinaiset menot 

lääneissä olivat dummyn arvonmuutosta seuranneena ajanjaksona aina korkeammat kuin 

sitä edeltäneellä ajanjaksolla. 

 

5.6 Jaettujen liikuntamarkkojen hyödyllisyyden arviointia 

Valtion ja kuntien toimet koko kansan liikuttamiseksi “sports for all” -hengessä tuottivat 

tulosta; ne johtivat Kokkosen mukaan siihen, että liikunnan harrastaminen lisääntyi ym-

päri Suomen ja vieläpä samassa tahdissa.281 Tilastokeskuksen vapaa-aikaa koskevista tie-

donkeruista käy ilmi, ettei maantiede vielä 1980-luvullakaan vaikuttanut kovin ratkai-

sevasti siihen, kuinka aktiivisesti väestö pysyi liikkeessä, vaan suomalaiset jatkoivat lii-

kunnan aktiivista harrastamista kaikkialla maassa läpi 1980-luvun.282 Näin ollen liikun-

takulttuurin nykyisestä polarisaatiosta ei vielä hyvinvointivaltion kasvukauden lopulla 

 
279 Tätä on testattu lisäämällä interaktiotermi kaikkiin malleihin, joissa on ollut mukana sekä liikuntalaki-

dummy että kokonaisväestö-muuttuja (taulukon 6 mallit 2–5 ja taulukon 9 malli 4).  
280 Dummyn arvonmuutoksen vaikutusta on testattu vuosien 1975–1985 osalta (arvonmuutos ajoitettu em. 

vuosiin). Vain yhdessä tapauksessa (taulukon 6 mallin 3 sovellus, jossa dummyn arvo muuttuu nollasta (0) 

ykköseksi (1) vuonna 1985) liikuntalaki-dummyn p-arvo oli > 0.01 (95 %:n merkitsevyystaso, p=0.042).   
281 Kokkonen 2015, 246. Kokkonen nojautuu argumentissaan Itkosen ja Kosken (2000) tutkimukseen ja 

sen johtopäätöksiin. 
282 Aktiivisella liikunnanharrastamisella tarkoitetaan 2–4 kertaa viikossa tai useammin harrastettavaa lii-

kuntaa. Suomalaisista 63–72 % liikkui aktiivisesti vuosina 1981 ja 1991. Kesällä aktiivisesti liikkuvien 

osuus oli hieman korkeampi kuin talvella. Alueelliset erot liikuntaa aktiivisesti harrastavan väestön osuu-

dessa olivat molempina vuosina ja vuodenaikoina vähäisiä, usein vain muutamia prosenttiyksiköitä. (Tilas-

tokeskus / StatFin 2019a; Tilastokeskus / StatFin 2019b.) Liikunnan määrää koskeviin tiedonkeruisiin liit-

tyy kuitenkin omat epävarmuustekijänsä, sillä ihmisillä on havaittu taipumusta liioitella liikkumisensa mää-

rää (ks. esim. Husu et al. 2011, 8). 
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näkynyt merkkejä, ainakaan liikunnan harrastamisen alueellisia eroja tarkasteltaessa. Tar-

vittaisiin kuitenkin lisätutkimusta siitä, kuinka paljon tästä lopputulemasta oli puhtaasti 

valtiotasolla, lääneissä ja kunnissa harjoitetun liikuntapolitiikan ja -hallinnon ansiota.283 

Yhtä kaikki, liikuntamarkat laitettiin jakoon ja liikuntapaikat rakentuivat poliittisten ja 

hallinnollisten päätösten ja toimien myötä. Suomalaista liikuntapaikkojen verkostoa voi 

nykyisin pitää maantieteellisesti laajana ja kattavana. Jo 1990-luvun alussa tilanne oli sen 

verran otollinen, että ”sopivien olosuhteiden puute esti enää harvoin liikunnan harrasta-

misen”.284 Tilanne lienee kyseisistä vuosista vain parantunut uusien liikuntarakentamisen 

hankkeiden myötä. Liikkumisympäristöön liittyvät tekijät ovatkin harvemmin keskeisiä 

syitä vähäiselle liikkumiselle.285 Kunnallisiin peruspalveluihin lukeutuviin liikuntapalve-

luihin on laajemminkin oltu hyvin tyytyväisiä.286  

Nykyisin monet menneinä vuosikymmeninä julkisin varoin rakennetut ja nykyäänkin yl-

läpidetyt liikuntapaikat kärsivät kuitenkin käyttäjäkadosta. Tätä tarinaa todentavat esi-

merkiksi monet autiot yleisurheilukentät ympäri Suomea. Liikuntapaikkoja on myös jou-

tunut purku-uhan alle ja purettavaksi asti, kun käyttäjiä ja kysyntää ei ole ollut riittä-

miin.287 Käytöstä poistettuja liikuntapaikkoja ei ole kuitenkaan kovin suurta määrää: 

kaikkiaan vuosina 1960–1989 rakennetuista 11 686 liikuntapaikasta vain 233 on poistettu 

käytöstä joko pysyvästi (202) tai väliaikaisesti (31).288 Kokkonen kuitenkin ennustaa, että 

Suomen liikuntapaikkaverkosto saattaa tulevaisuudessa jopa supistua esimerkiksi kun-

nallistaloudellisista syistä.289  

On mahdollista, että rakennetun ympäristön olosuhteet ovat jo pitkään olleet liikunnalle 

otolliset lähestulkoon ympäri Suomea, mutta vastinetta aikoinaan investoiduille liikunta-

markoille ei enää samoissa määrin saada yhteiskunnan ja vapaa-ajanviettotapojen muut-

tuessa. Aikoinaan rakennetut liikuntapaikat tuskin enää täysin vastaavat nykyliikkujien 

muuttuneisiin tarpeisiin ja liikkumista koskeviin toiveisiin. Yhä laajempi lajikirjo kiin-

nostaa etenkin nuoria ikäluokkia. Kaikille suosioon nousseille lajeille ei ole kuitenkaan 

 
283 Ks. liikuntarakentamisen osalta aiheeseen liittyen myös Kokkonen 2010, 316–323, jossa kirjoittaja kä-

sittelee liikuntarakentamisen vaikuttavuuden arvioinnin vähäistä määrää ja hankaluutta sekä sitä, kuinka 

yksistään liikuntarakentamisella ei voida enää alkuvaiheiden jälkeen lisätä väestön aktiivisuutta.  
284 Mt., 286.  
285 Borodulin et al. 2016, 23–26.  
286 Ks. esim. Pekola-Sjöblom 2017, 4–9, 12–13.  
287 Ks. esim. Kokkonen 2015, 127, jossa Kokkonen mainitsee 1980-luvulla toimintansa lopettaneesta ja 

vuonna 2012 räjäytetystä Hyvinkään hyppyrimäestä. Vastaavia tarinoita lienee lukuisia.  
288 Jyväskylän yliopisto / LIPAS 2020a.  
289 Kokkonen 2015, 266.  
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voitu rakentaa soveltuvia liikuntapaikkoja pelkästään julkisin varoin, vaan myös yksi-

tyistä rahoitusta on tarvittu.290 Jää nähtäväksi, häviääkö ”perinteisiltä” lajeilta ja niiden 

suorituspaikoilta taloudellinen pohja, kun nuoret sukupolvet nousevat päätöksenteki-

jöiksi. Samanaikaisesti väestö kuitenkin jatkaa vanhenemistaan, minkä takia mahdolli-

simman laajoja kansanosia palvelevien ja helposti saavutettavien perusliikuntapaikkojen 

arvo tulisi ymmärtää myös jatkossa, ja niiden kunnostamiseen ja ylläpitoon tulisi ohjata 

riittävästi varoja.  

Tänä päivänä liikunta myös kilpailee ihmisten vapaa-ajasta monen muun ajanvietteen 

kanssa. Tässä nousee hyvin esiin yhteiskunnallisten rakenteiden ja yksilöiden oman toi-

minnan väliset suhteet: yhteiskunnallisin toimin, rakentein ja instituutioin voidaan yrittää 

vaikuttaa yksilöiden käyttäytymiseen, mutta yksilöiden omilla valinnoilla ja intresseillä-

kin on suuri merkitys lopputulemalle. Kukaan ei liiku pakottamalla, olivat puitteet mil-

laiset tahansa. Sen sijaan liikkumisen kannalta keskeiseksi nousee liikkumiseen sosiaa-

listuminen, etenkin perheen ja vanhempien antaman esimerkin myötä.291  

Nykyistä aikaa, jolloin käyttäjäkato on kohdannut monia aiemmin suosittuja liikuntapaik-

koja, voisikin verrata menneeseen, jolloin liikunnalle löytyi paikkansa ja välineensä ul-

koisista puitteista (tai puitteiden puutteesta) huolimatta. Osuvasti mennyttä aikaa muiste-

lee esimerkiksi varkautelainen Leena Salo Varkaudesta ja sen historiasta kertovasta ko-

koelmateoksessa:  

Lasten ulkoilu ja liikunnan tarve tyydyttyivät luontaisesti noissa 50- ja vielä 60-

luvunkin olosuhteissa. – – Ei tarvittu välttämättä kenttiä ja välineitä, kun urheilu-

kisat saatiin pystyyn. Pituushyppy onnistui melkein missä tahansa, samoin juoksu-

kisat ja kuulaksi kelpasi kivi ja keihääksi keppi. – – Luistimia käytettiin vuorotel-

len ja kentät aurattiin järven jäälle heti, kun syksysäät ja vanhemmat sen sallivat, 

joskus aikaisemminkin. – – Sitä mukaa, kun olosuhteet urheilukentillä ja liikunnan 

saralla paranivat, sitä mukaa ”liikkumattomuus” lisääntyi lasten piirissä.292  

 
Tuskin ajat ovat kuitenkaan täysin muuttuneet Salon lapsuusajoista. Lapset leikkivät edel-

leen liikunnallisia leikkejä keskenään, ja myös aikuiset liikkuvat ”spontaanisti” arjessaan 

esimerkiksi töihin pyöräillessään tai pihatöitä tehdessään. Onkin muistettava, ettei kaikki 

ihmisten liikkuminen suinkaan tapahdu varta vasten liikuntaa varten rakennetun tai muo-

katun ympäristön olosuhteissa, saati järjestetyn liikuntatoiminnan piirissä, eivätkä lii-

kunta ja liikkuminen aina vaadi rahallista panosta. Suurin osa suomalaisista suosii 

 
290 Ks. esim. Kokkonen 2010, 293, 362–363. 
291 Ks. esim. Salasuo & Ojajärvi 2013, 178.  
292 Salo 2017, 97–98, 101. 
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edelleenkin edullisia liikuntamuotoja, joita voi harrastaa omatoimisesti. Etenkin kävely 

ja kesäkuukausina pyöräily sekä uinti ja kuntosaliharjoittelu liikuttavat suomalaisia.293 

Kokonaan toinen kysymys tietysti on, missä määrin lajivalinnat ovat omia valintoja ja 

missä määrin riippuvaisia esimerkiksi sosioekonomisesta asemasta tai muista väestöryh-

mittäisistä tekijöistä.294  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
293 Borodulin & Wennman 2019, 3–5; Kokkonen 2015, 302; Mäkinen et al. 2019, 14–18, 21. Järjestettyyn 

liikuntaan osallistumisen ja siihen suhtautumisen sukupolvisidonnaisuudesta Suomessa: ks. Salasuo & Oja-

järvi 2013, 134–135, 143, 151, 164, 176–177.  
294 Ks. aiheeseen liittyen esim. Jarvie 2006, 299–324 (Chapter 15, Sport and Social Divisions), jossa kir-

joittaja käsittelee liikunnan harrastamisen väestöryhmittäisiä eroja sekä samaisen teoksen sivut 70–71 ja 

221–223, jossa tarkastelussa ovat Bourdieu’laiset ajatukset liikunnan ja etenkin tiettyjen lajien harrastami-

sesta osana habitusta.   
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6. Johtopäätökset ja pohdintaa  

 

On aika katsoa sekä taakse- että eteenpäin; käsillä olevassa tutkielman loppuluvussa teh-

dään yhteenveto tutkielman tuloksista ja arvioidaan, kuinka tutkielma kokonaisuudessaan 

onnistui. Pohdinnassa ovat myös tutkielman tuottamat ideat mahdollisiin jatkotutkimuk-

siin.  

 

6.1 Tutkielman keskeiset tulokset ja arviointia 

Tutkielmassa on kokonaisuudessaan onnistuttu vastaamaan esitettyihin tutkimuskysy-

myksiin. Saadut tulokset ovat pääosin tukeneet aiempaa tutkimusta, mutta joiltakin yksit-

täisiltä osin myös eronneet aiemmissa tutkimuksissa esitetyistä väittämistä. Tässä kohdin 

kerrataan tuloksista keskeisimmät. 

Tutkimusajanjakson vuosikymmenet olivat vilkasta liikuntarakentamisen aikaa Suo-

messa. Kuntaomisteisten liikuntapaikkojen lukumäärä moninkertaistui kolmessakymme-

nessä vuodessa, ja liikuntapaikkojen lukumäärän kasvaessa liikuntapaikkaverkosto laa-

jeni kattamaan lähes koko maan. Myös kuntien liikuntamenot kasvoivat tutkimusajanjak-

solla huomattavasti. Kasvua tapahtui etenkin liikuntarakentamisen varsinaisissa me-

noissa, mutta myös liikuntatoiminnan menoissa. Liikuntarakentamisen pääomamenojen 

kohdalla menokehitys oli heilahtelevampaa. Väliä ei ollut silläkään, minkä tason tarkas-

telu oli kyseessä, sillä merkittävää liikuntamenojen reaalikasvua oli mahdollista havaita 

sekä alueiden, läänien että yksittäisten kuntien kohdalla. Kiihtynyt liikuntarakentaminen 

nostatti omalta osaltaan kuntien liikuntamenoja. Regressiomalleissa tämä yhteys näkyi 

kuitenkin vahvana vain läänitason aineistolla tehdyissä malleissa, joissa selitettävänä 

muuttujana oli liikuntarakentamisen varsinaiset menot.  

Vuoden 1979 liikuntalain vaikutusta menokehitykseen on melko hankalaa arvioida, sillä 

monessa tapauksessa liikuntamenot kasvoivat sekä ennen lain voimaantuloa että sen jäl-

keen. Jatkuva kasvu tukee kuitenkin olettamusta siitä, että menojen kasvun taustalla vai-

kutti ennen kaikkea yhteiskunnan ja kuntien vaurastuminen, eivät pelkät institutionaaliset 

muutokset. Täysin tyhjästä menot eivät alkaneet kasvaa, vaan jo ennen tutkimusajanjak-

son vuosikymmeniä Suomessa oli investoitu liikuntainfrastruktuuriin ja tuettu liikunta-

toimintaa julkisin varoin. Kyse onkin pidemmän aikavälin jatkumosta, jossa vaurastumi-

nen loi vähin erin aiempaa otolliset olosuhteet myös liikunnan rahoittamiselle. Kuntien 

mukaantulo liikuntapalveluiden tuotantoon tapahtui laajassa mittakaavassa kuitenkin 
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vasta toisen maailmansodan jälkeen. Erot kuntien vauraudessa heijastuivat puolestaan sii-

hen, millä tasolla liikuntamenot kunnissa liikkuivat. Tämä tuli hyvin ilmi sekä alue- ja 

läänitason että yksittäisten kuntien liikuntamenoja koskevista aikasarjoista.  

Näitä tuloksia tukevat myös tehdyt regressiomallit. Bruttokansantuotteen kasvulla oli use-

ammissakin tapauksissa tilastollisesti merkitsevä yhteys liikuntamenojen kasvuun. Sen 

sijaan liikuntalaki-dummy ei juuri selittänyt liikuntamenojen kehitystä. Kyseistä dummya 

oli kuitenkin mahdollista testata vain osaan malleista, joissa selitettävinä muuttujina oli-

vat liikuntarakentamisen menoerät. Jos dummya olisi voitu testata kaikki liikuntamenot 

kattaviin selitettäviin muuttujiin ja jos tarkasteltavien yksittäisten kuntien joukkoon olisi 

lukeutunut muitakin kuin kaupunkikuntia, tulokset olisivat saattaneet olla toisenlaisia.  

Vaikka liikuntalaki-dummy ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta nouse toteutetuissa 

regressiomalleissa tilastollisesti merkitseväksi tekijäksi, tutkielman muun aineiston ana-

lyysin pohjalta ei voida väittää, etteikö lailla silti olisi ollut merkitystä. Lain myötä lii-

kuntarakentaminen laajeni itään ja pohjoiseen, jonne oli aiemmin rakennettu harvaksel-

taan liikuntapaikkoja. Tutkimusaineistosta tehdyt havainnot tukevat myös aiemman tut-

kimuksen väittämää siitä, että laki vähensi liikuntakulttuurin alueellista eriarvoisuutta ja 

koitui hyödyksi etenkin maaseudulla. Esimerkkiläänien osalta muun muassa havaittiin, 

että laki tasasi liikuntarakentamisen maantieteellisiä eroja lain säätämistä seuranneena 

kymmenvuotiskautena. Lisäksi liikuntarakentamisen pääomamenot asukasta kohden 

nousivat muissa kunnissa korkeammiksi kuin kaupungeissa lain tultua voimaan. Tässä 

tutkielmassa liikuntapaikkojen tarkastelu on jäänyt lähinnä liikuntapaikkojen määrällisen 

kehityksen havainnoinnin tasolle. Useaan otteeseen on kuitenkin tuotu esiin pelkän mää-

rällisen tarkastelun puutteet. Pelkät numerot, olivat ne sitten absoluuttisia tai väkilukuun 

suhteutettuja, eivät paljasta kaikkea oleellista havainnoiduista ilmiöistä. 

Liikuntalain jälkeisenä aikana liikuntamenojen osuus kuntien kokonaismenoista myös 

kasvoi, mikä voidaan tulkita merkiksi liikunnan arvostuksen lisääntymisestä kunnissa. 

Tämä havaittiin aluetason tarkastelussa liikuntarakentamisen yhteismenojen osalta sekä 

läänitason tarkastelussa liikuntarakentamisen varsinaisten menojen osalta. Vastaava ke-

hityskulku on havaittu myös aiemmissa tutkimuksissa. Formaalia instituutiota, liikunta-

lakia, seurannut liikuntamyönteisyyden lisääntyminen ja heijastuminen käytännön rahoi-

tuspäätöksiin on tulkittavissa liikuntakulttuurin informaalien instituutioiden muutokseksi. 

Toisaalta jo aiemmin suosiotaan kasvattanut “sports for all” -mentaliteetti – liikunta-
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kulttuurin informaali instituutio sekin – vahvistui aluepoliittisen liikuntalain myötä enti-

sestään. 

Kaupungeissa liikuntamenojen osuus kokonaismenoista oli lähes poikkeuksetta korke-

ampi kuin kauppaloissa tai maalaiskunnissa. Näin ollen kaupungistuminen vaikuttaisi 

osaltaan selittävän liikunnan arvostuksen kasvua. Kaupungeissa tarve erikseen rakenne-

tuille liikuntapaikoille oli suuri, ja liikuntapalveluiden ja -infrastruktuurin monipuolisuu-

teen voitiin myös panostaa enemmän. Tutkimusajanjakson lopulla ero kaupunkien ja mui-

den kuntien liikuntamenojen kokonaismeno-osuuksissa ei kuitenkaan ollut enää kovin 

merkittävä, joten liikunnan arvostus oli selvässä kasvusuunnassa myös väestökeskitty-

mien ulkopuolella. Läänitasolla suurimpiin osuuksiin päästiin Ahvenanmaalla sekä Ky-

men ja Hämeen lääneissä, kun taas pohjoisissa Lapin ja Oulun läänin kunnissa liikunta-

menojen osuus kokonaismenoista jäi muuta Suomea vaatimattomammalle tasolle.  

Toisaalta myös liikuntamenojen osuus kokonaismenoista oli alkanut kasvaa jo ennen lain 

voimaantuloa. Jälleen ollaan samankaltaisen ongelman edessä kuin aiemmin; on vaikea 

päätellä, mikä lopulta oli juuri liikuntalain rooli meno-osuuksien kasvussa. Läänitason 

aineistosta esimerkiksi havaittiin, että liikuntarakentamisen varsinaisten menojen osuus 

kokonaismenoista jatkoi kasvuaan myös lain säätämisen jälkeen, vaikkei liikuntaraken-

tamisen ylläpitokustannuksiin pystynyt lain turvin saamaan valtionavustusta. Toki laki 

saattoi vaikuttaa näihinkin menoihin välillisesti; kun muihin liikuntamenoihin oli mah-

dollista saada aiempaa enemmän valtionavustuksia, kunnilta vapautui varoja liikun-

tainfrastruktuurin kunnossapitoon, jonka tarve myös alituisesti kasvoi liikuntarakentami-

sen ja ylläpidettävien kohteiden määrän lisääntyessä.  

Erikseen tarkastelluista 12 kunnasta liikuntamenojen keskimääräinen osuus kokonaisme-

noista oli korkeimmillaan rannikko- ja saaristokaupungeissa Raumalla ja Maarianhami-

nassa ja alhaisimmillaan puolestaan sisämaan vähäväkisellä Suolahdella. Yksittäisten 

kuntien tapauksessa on vieläkin hankalampaa tulkita muutoksia liikuntamenojen suh-

teessa kokonaismenoihin, ja syynä tälle ovat ennen kaikkea tilastoinnissa tapahtuneet 

muutokset. Viimeiseltä 15:ltä tutkimusajanjakson vuodelta oli saatavilla tietoa vain lii-

kuntarakentamisen pääomamenoista, joiden osuus tarkasteltujen 12 kunnan kokonaisme-

noista oli vähäisempi kuin edeltäneiltä vuosilta tiedossa olleiden liikunnan menoerien. 

Myös liikuntalain vaikutusta liikunnan arvostukseen tarkastelluissa yksittäisissä kunnissa 

on tutkielman aineiston valossa haasteellista arvioida. Tarkastellut kunnat olivat 
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kaupunkikuntia, ja kaupungeissahan lain merkitys jäi yleisesti ottaen vähäisemmäksi kuin 

maaseudun kunnissa, kuten aiemman tutkimuksen pohjalta on edellä esitetty. Kunnista 

vain Suolahdella liikuntarakentamisen pääomamenojen osuus kokonaismenoista kasvoi 

lain voimaantultua lähes yhtäjaksoisesti tutkimusajanjakson loppuun saakka. Koska myös 

esimerkkikunnat pitävät sisällään monenlaisia ja monen kokoisia kuntia, tarkempi selvi-

tys lain vaikutuksista yksittäisissä kunnissa olisi tarpeen pitävämpien johtopäätösten te-

kemiseksi.  

Muutamista paneeliregressioista kävi ilmi myös väestön kasvun ja vanhenemisen vaiku-

tus liikuntamenojen kasvuun. Yhteydet vaikuttivat joissakin tapauksissa perin vahvoilta. 

Tuloksia tulee kuitenkin tulkita pienellä varauksella. Vaikka ikääntyneiden tarpeita alet-

tiin ottaa aiempaa enemmän huomioon myös liikuntapolitiikasta päätettäessä, näin ei 

tehty nuorempien kustannuksella. Esimerkiksi iso osa 1960–1980-lukujen liikuntaraken-

tamisesta palveli kaikkia ikäryhmiä. Hyviksi esimerkeiksi käyvät uimahallit ja kuntopo-

lut. Toiset hankkeet, kuten jäähallit, palvelivat sen sijaan kapeampaa ja nuorempaa käyt-

täjäkuntaa. Havaittu ikääntyneiden lukumäärän ja liikuntamenojen positiivinen yhteys se-

littyykin osin historiallisella kontekstilla. Samanaikaisesti, kun suomalainen yhteiskunta 

vaurastui ja liikuntapalveluista tuli julkisia, etenkin kuntien kustantamia hyvinvointipal-

veluita, Suomen väestörakenne oli alituisessa muutoksessa. Kokonaisväestö ja ikäänty-

neiden lukumäärä kasvoivat, mutta nuoria alkoi olla aiempaa vähemmän.   

Vähin erin ikääntyvästä ja kasvavasta väestöstä haluttiin hyvinvointivaltiorakenteitaan 

vahvistavassa Suomessa pitää aiempaa parempaa huolta julkisin toimin ja varoin. Liikun-

takulttuuri ei kehittynyt irrallaan muusta yhteiskunnasta, vaan laajoja kansanosia hyödyt-

tämään pyrkinyt hyvinvointivaltion sosiaalipolitiikka heijastui myös liikuntasektorille. 

Liikuntapoliittisessa ilmapiirissä tapahtui perustavanlaatuinen muutos, kun koko kansan 

liikuntaan ja liikuttamiseen tähtäävä “sports for all”-mentaliteetti sai jalansijaa. Liikunta 

ja sen myönteiset vaikutukset alettiin nähdä kaikkien oikeutena, ja käytännön toimiin ryh-

dyttiin tältä universaalisuuden ideaa korostaneelta arvopohjalta.  

Kasvavat julkiset ja etenkin kunnalliset liikuntamenot sekä laajentuva liikuntapaikkaver-

kosto hyödyttivätkin yhä laajempaa käyttäjäkuntaa ympäri Suomen. Käytännön vastuu 

liikuntapalveluiden järjestämisestä annettiin 1960-luvulta lähtien kuntien tehtäväksi. Kai-

killa kunnilla ei kuitenkaan ollut samoja mahdollisuuksia menojen kasvattamiseen ja pal-

veluiden kehittämiseen tilanteessa, jossa väestörakenteen muutos ja muuttoliikkeiden 
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vaikutukset heijastuivat vaihtelevasti eri alueiden elinvoimaan. Liikunnallinen tasa-arvo 

koettiin kuitenkin sen verran merkittäväksi yhteiskunnalliseksi tavoitteeksi, että sitä läh-

dettiin edistämään lainsäädännönkin keinoin.  

Nämäkin tapahtumat voidaan lukea osaksi suomalaisen hyvinvointivaltion laajempaa 

muotoutumista ja kasvua, vaikka aiemmassa hyvinvointivaltiotutkimuksessa liikunnan 

näkökulma onkin jäänyt monien muiden temaattisten kokonaisuuksien varjoon. Liikun-

nan rahoittaminen tulisi vastedes nähdä osana suomalaisen hyvinvointivaltion kehityksen 

mahdollistanutta julkisten menojen kasvua. Kasvavilla liikuntamenoilla on ollut hyvin-

vointivaltiokehityksessä oma tärkeä roolinsa mittavien sosiaali-, terveys- ja koulutusme-

nojen rinnalla.  Liikuntaan on alettu panostaa aiempaa vahvemmin yhteiskunnan moder-

nisoituessa ja rakennemuutoksen edetessä, kun arjen fyysisyys on vähentynyt ja kansan 

kulutusmahdollisuudet ovat kohentuneet. Liikuntakulttuuri onkin erottamaton osa yhteis-

kunnallista kokonaisuutta ja hyvinvointia luovia rakenteita, ja se ansaitsee tulla tarkastel-

luksi muiden aikansa ja paikkansa historiallisten ilmiöiden yhteydessä. Tällä tutkielmalla 

on omalta osaltaan pyritty vastaamaan tähän tutkimukselliseen tarpeeseen.  

 

6.2 Jatkotutkimuksen mahdollisuudet  

Tehdyn tutkielman aihepiiristä löytyisi paljon lisätutkittavaa. Tässä tutkielmassa käsitte-

lyssä on ollut ainoastaan yksi osa liikunnan rahoituksesta, nimittäin julkiset ja ennen kaik-

kea kunnalliset liikuntamenot. Liikunnan ja rahoituksen yhteyden voi kuitenkin ajatella 

myös paljon laajemmin, jolloin myös yksityinen sektori ja kuluttajat nousevat keskeiseen 

asemaan. Nykyisin kotitaloudet kantavatkin päävastuun liikunnan rahoittamisesta. Myös 

yksityiset toimijat ovat viime vuosikymmeninä vahvistaneet otettaan liikuntakulttuurista 

sekä toiminnan järjestäjinä että liikuntarakentamisen saralla.295 Tässä kohdin historia osin 

toistaa itseään, ja havaitun ilmiön voi tulkita osittain paluuna menneeseen, jolloin yksi-

tyisillä toimijoilla, esimerkiksi isoilla työnantajilla, oli julkista sektoria suurempi rooli 

ihmisten liikuttajina ja liikunnan rahoittajina.296 Mielenkiintoista olisikin tarkastella eri 

sektoreiden ja tahojen keskinäistä asemaa liikunnan rahoittajina vaihtuvissa yhteiskun-

nallisissa konteksteissa ja historiallisissa hetkissä. Mitä tapahtui esimerkiksi työnantaja-

 
295 Opetusministeriö 2007. Yksityisten toimijoiden roolin vahvistumisesta 1990-luvulta lähtien: ks. Kok-

konen 2015, 302–308; Kokkonen 2010, 287, 362–363. 
296 Muun muassa Huhtanen & Itkonen (2018, 117) sekä Kokkonen (2015, 152) käsittelevät työnantajien 

panosta ihmisten liikuttamiseen toisen maailmansodan molemmin puolin.  
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tahojen liikuntarahoitukselle julkisen sektorin ottaessa enemmän vastuuta liikuntakult-

tuurin saralla? 

Mikäli pitäydyttäisiin julkisten liikuntamenojen tutkimisessa, vaihtoehtoiset aineistot 

voisivat tuoda uudenlaista näkökulmaa tutkittavaan aihepiiriin. Aineisto, joka sisältäisi 

tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa valtion kunnille ohjaamista, nimenomaan lii-

kuntaan kohdennetuista valtionavuista avartaisi valtion ohjauspolitiikan vaikutuksia kun-

tatason toimiin syvällisemmin kuin mitä tässä tutkielmassa on pystytty aiheen tiimoilta 

toteamaan. Myös läänien ja yksittäisten kuntien urheilu- ja liikuntalautakuntien aineis-

toissa riittäisi läpikäytävää monenlaistenkin tutkimuskysymysten ohjaamana. Kunta-ar-

kistojen avulla voisi päästä paremmin käsiksi myös pienempien kuntien liikuntarahoituk-

seen. Kuntatasolta saatavissa olevaan yksityiskohtaisempaan aineistoon paneutumalla 

voisi esimerkiksi selvittää, kuinka kuntien liikuntamarkat tai -eurot ovat koituneet eri vä-

estöryhmien hyödyksi kuntien sisällä sekä pohtia tarkemmin liikuntapalveluiden ja -paik-

kojen käytön väestöryhmäkohtaisia eroja. Näin olisi mahdollista päästä käsiksi liikunnan 

tasa-arvokysymyksiin laajemminkin kuin vain alueellisen tasa-arvon näkökulmaa painot-

taen. Toisaalta alueellisen tasa-arvon kysymyksissäkin riittäisi vielä tutkittavaa, esimer-

kiksi yhdyskunta- ja liikuntasuunnittelun297 lähtökohdista käsin; pohdittavana voisi olla, 

missä kaupunkien ja kuntien liikuntapalvelut ja -paikat ovat kulloinkin sijainneet suh-

teessa kaupunkilaisiin ja kuntalaisiin. Keitä liikuntapalveluiden ja -paikkojen sijainnit 

ovat kulloinkin palvelleet? Entä keiden intressit eivät ole samoissa määrin toteutuneet 

suunnitelmien realisoiduttua? Näitä kysymyksiä voisi pohtia paitsi yksittäisten kuntien 

tasolla myös naapurikuntien liikuntaolosuhteet huomioon ottaen.  

Toisenlaisin aineistoin ja kysymyksin myös poliittiset ulottuvuudet saisi kiedottua parem-

min osaksi tutkimusasetelmaa. Esimerkiksi Lindertin teoretisoinneissa demokratiakehitys 

on nähty yhtenä sosiaalimenojen kasvua selittävänä tekijänä.298 Muillakin ”poliittisilla 

muuttujilla” voisi olla annettavaa myös liikuntamenojen tutkimukseen. Tämän tutkielman 

regressiomalleista poliittisen tilanteen kehitystä kuvaavat muuttujat on jätetty pois, mikä 

ei tarkoita, etteikö esimerkiksi kunnallispoliittisten asetelmien ja niiden muuttumisen vai-

kutusta liikuntamenojen jakautumiseen olisi mielekästä ja tärkeääkin tutkia. Mielenkiin-

toista olisi juuri varojen jakautumisen, ei välttämättä niinkään liikunnan määrärahojen 

 
297 Lyhyenä johdatuksena eri aikoina vallalla olleisiin liikuntasuunnittelun lähtökohtiin: ks. esim. Kokko-

nen 2015, 126–128, 186; Kokkonen 2010, 154; Suomi 2012, 21–28. Ks. myös suomalaisen liikuntasuun-

nittelun pioneeriteoksenakin tunnettu Otto-Iivari Meurmanin teos Asemakaavaoppi (1947). 
298 Ks. esim. Lindert 2004, 179–183, 188–189. 
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kokonaismäärän, kehityksen tutkiminen suhteessa poliittisiin muutoksiin, sillä liikuntaa 

kannatetaan ja sen edunsaajia löytyy ”puolin ja toisin”. Tässä suhteessa liikuntamenot 

ovat hyvin erilainen kustannuserä verrattuna menoeriin, joiden maksatuksesta ja pelkästä 

olemassaolosta voidaan olla poliittisesti monta mieltä.  

Myös liikuntamenojen suhde terveydenhoidon menoihin hyvinvointivaltion kasvun vuo-

sikymmeninä olisi tutkimisen arvoinen ilmiö, sillä kyseisenä aikana liikunnan merkitys 

myös terveyspolitiikan ja kansalaisten terveyden edistämisen näkökulmasta alkoi kas-

vaa.299 Ilmiötä olisi ollut mahdollista sivuta jo tässä tutkielmassa, jos terveydenhoidon 

menoja olisi tarkasteltu esimerkiksi yhtenä regressiomallien muuttujana. Näin ei kuiten-

kaan tehty, sillä Kuntien finanssitilastoista ja Kuntien talous- tilastoista ei löytynyt tutki-

mustarkoitukseen sopivia, nimenomaan ennaltaehkäisevän terveydenhoidon menomo-

mentteja. Liikunnan ja terveyden välisten suhteiden tutkiminen historiantutkimuksen me-

netelmin ja ottein tarjoaisi varmasti laajemminkin tutkittavaa aiheesta kiinnostuneille.  

Tutkittavaa riittäisi myös tehtyjen regressiomallien laajennuksissa. Ensinnäkin liikunta-

rakentamisen pääomamenojen kehitystä tulisi yrittää selittää toisin muuttujin kuin mitä 

tässä tutkielmassa on tehty, sillä tällä erää testatut mallit ja selittävät muuttujat jäivät 

vaille tilastollista merkitsevyyttä. Lisäksi muita muuttujia nyt tehtyihin malleihin lisää-

mällä analyysiin voisi saada syvyyttä ja erilaista tulokulmaa. Varteenotettavia malleihin 

sisällytettäviä lisämuuttujia voisi löytyä esimerkiksi aiemmin tehdyistä julkisten menojen 

kysyntämalleista. Tutkielman malleissa nyt käytettyjä muuttujia voisi myös korvata toi-

silla tai niistä voisi johtaa uusia muuttujia. Esimerkiksi liikuntapaikkojen puhdasta luku-

määrää indikoivan muuttujan voisi luokitella pinta-alatietojen tai liikuntapaikkatyyppien 

pohjalta, jolloin myös liikuntapaikkojen laadulliseen kehitykseen saataisiin kiinnitettyä 

enemmän huomiota. Jatkotutkimuksen mahdollisuuksia on lukuisia.    

*** 

Kiitokset  

työn ohjaajille, kanssaopiskelijoille ja Oonalle avunannosta ja lukuisista hyödyllisistä kommenteista, äidille 

ja veljelle työnteon mallista sekä isälle uteliaisuuteen kasvattamisesta, puolisolle tuesta ja kärsivällisyy-

destä sekä parhaalle ystävälle, eräälle hämäläiselle hiihtäjälle, elinikäisestä rakkaudesta liikuntaan ja urhei-

luun.  

 
299 Ks. esim. Kokkonen 2015, 180–182.  
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Liitteet 
 

Liite 1. Tutkielmassa analysoitavien liikuntamenojen tarkempi erittely 

Tässä tutkielmassa analysoitavia liikuntamenoja ovat sekä liikuntatoiminnan että liikun-

tarakentamisen menot. Liikuntatoiminnan menoiksi tulkituista menoeristä on saatavilla 

analysoitavaksi soveltuvaa aineistoa ainoastaan vuosilta 1960–1965. Vuosilta 1960–1963 

löytyy tilastoitua tietoa Suomen silloisten kaupunkien ja kauppaloiden urheilun ja retkei-

lyn menoista ja vuosilta 1964 ja 1965 puolestaan kaupunkien ja kauppaloiden urheiluun 

suuntaamista määrärahoista.300 Nämä menot on Kuntien finanssitilastoissa kirjattu ope-

tus- ja sivistystoimen pääluokan menoiksi. Vuotta 1960 koskien tilastotietoa löytyy erik-

seen myös avustuksista urheilujärjestöille. Nämä tiedot on kuitenkin jätetty keräämättä, 

koska vastaavia tietoja ei enää myöhemmissä julkaisuissa esiinny.    

Vuosien 1960–1965 ”urheilun ja retkeilyn” sekä ”urheilun” menoerät on tulkittu nimen-

omaan liikuntatoiminnan menoiksi sen vuoksi, että niiden vastapoolina kuntien tuloista 

kertovissa taulukoissa on vuonna 1960 tilastoitu kunnallisen urheilutoiminnan ja retkei-

lyn tuloja. Vailla tarkempaa tietoa näiden menojen on oletettu pitävän sisällään paikallis-

ten liikuntaseurojen ja muun järjestetyn liikuntatoiminnan sekä liikuntatapahtumien ra-

hoittamisesta koituvia kustannuksia. Lisäksi menoihin saattaa sisältyä myös liikuntahal-

linnon menoja ja liikuntatoimen palkkakustannuksia, joita ei ole tutkimusaineistossa ti-

lastoitu ainakaan omiksi menoerikseen.301  

Sittemmin vuosina 1966–1972 kaupunkien ja kauppaloiden ”urheilun ja retkeilyn” menot 

esitetään yhteen summattuina matkailumenojen kanssa. Tilastoinnin muutoksen vuoksi 

1960-luvun alkuvuosien liikuntatoiminnan menot eivät vertaudu vuosien 1966–1972 jul-

kaisuista saatavilla oleviin lukuihin, minkä vuoksi myöhempien vuosien tietoja ei ole ke-

rätty osaksi tutkimusaineistoa. Vuodesta 1973 lähtien liikuntatoiminnan menoja ei ole 

lainkaan tilastoitu.  

 
300 Käytännössä retkeilymenojen puuttuminen vuosien 1964 ja 1965 tilastoista ei koidu ongelmaksi, sillä 

ajan retkeilymenot eivät ole olleet kovin suuria. Tilastoinnin muutos ei johtanutkaan pienempiin menoeriin, 

pikemminkin päinvastoin: näinäkin vuosina menot kasvoivat (myös reaalisesti). 
301 Tämä indikoi, että kyseiset menot luultavasti sisältyvät johonkin muuhun menomomenttiin. Kyse ei ole 

mitättömän pienistä menoista; kuten Jupin (1985, 184) tilastoista käy ilmi, kuntien liikuntamenoista huo-

mattavasti suurempi osuus oli vuosina 1954–1977 urheilu-/liikuntalautakuntien käyttömenoja kuin esimer-

kiksi seura-avustuksia. Vuoden 1979 liikuntalain seurauksena nämä menot myös kasvoivat, kun esimer-

kiksi uusia liikuntatoimen virkoja perustettiin, minkä myötä palkkamenotkin nousivat (Saukkonen et al. 

1987, 38).  
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Liikuntarakentamisen menoeriä on sen sijaan tilastoitu muutamin eri muuttujin aina 

1960-luvun alusta 1980-luvun loppuun asti. Yleisten töiden ja sivistystoimen pääluokkiin 

tilastoidut liikuntamenot on tulkittu olemassa olevan liikuntainfrastruktuurin kunnossapi-

tokustannuksia kuvaaviksi liikuntarakentamisen varsinaisiksi menoiksi ja pääomame-

nojen (myöh. pääomatalouden) pääluokkaan tilastoidut liikuntamenot puolestaan inves-

tointiluontoisiksi liikuntarakentamisen pääomamenoiksi.302  

Yleisten töiden pääluokkaan tilastoiduista kaupunkien ja kauppaloiden liikuntarakenta-

misen varsinaisista menoista on saatavilla tietoa vuosien 1960 ja 1972 väliseltä ajanjak-

solta, mutta tilastoinnin kategoriamuutokset vaikuttavat hieman eri vuosilta olevan tiedon 

vertailukelpoisuuteen: siinä missä vuonna 1960 on tilastoitu urheilukenttien ja uimaran-

tojen menoeriä, kolmena seuraavana vuonna (1961–1963) tilastoinnin kohteena ovat ol-

leet urheilulaitokset ja uimarannat. Huomattavampi tilastoinnin muutos astuu kuitenkin 

voimaan vuonna 1964, ja vuosina 1964–1972 kategoriaksi määritellään puistot, kentät 

yms. virkistysalueet. Muutos ei kuitenkaan vaikuta kovinkaan poikkeavasti menojen ke-

hitykseen,303 eikä se muutoinkaan koidu sen suuremmaksi ongelmaksi, sillä kenttien li-

säksi myös puistoja ja virkistysalueita voi perustellusti pitää liikunnan harrastamiselle 

otollisina rakennetun ja muokatun ympäristön olosuhteina.  

Vuosi 1973 tuo jälleen mukanaan uusia liikuntarakentamisen varsinaisia menoja koskevia 

tilastoinnin muutoksia. Aiemmin yleisten töiden pääluokan menoiksi luetut liikuntara-

kentamisen varsinaiset menot on uusitussa tilastojulkaisussa kirjattu sivistystoimen pää-

luokkaan kuuluviksi menoiksi. Kyseessä ovat sisällöllisesti samat menoerät, vaikka tilas-

tointikategoria onkin jälleen muuttunut: vuodesta 1973 lähtien liikuntarakentamisen var-

sinaisina menoina tilastoidaan urheilun ja ulkoilun menoja. Äkkiseltään voisi luulla, että 

nämä ”urheilun ja ulkoilun” menot ovat jatkoa aiemmin vuosina 1960–1965 opetus- ja 

sivistystoimen pääluokkaan tilastoiduille liikuntatoiminnan menoille. Menojen suuruus-

luokasta kuitenkin huomaa, että näin ei ole. Lisäksi tilastojulkaisussa todetaan, että 

 
302 Varhaisemmissa vuosien 1960–1963 tilastoissa myös uudistöiden kustannuksia luokiteltiin yleisten töi-

den ja sivistystoimen pääluokkiin kuuluvien, liikuntarakentamisen varsinaisiksi menoiksi tulkittujen me-

nomomenttien alle. Liikuntarakentamisen eri menoerät saattavatkin olla sisällöiltään myös osittain päällek-

käiset. 
303 Kaupunkien yhteenlasketut liikuntarakentamisen varsinaiset menot kasvoivat noin 11,88 miljoonasta 

markasta (vuonna 1963) noin 17,76 miljoonaan markkaan (vuonna 1964), mutta kyseessä ei kuitenkaan 

ollut ainoa ajankohta, jolloin menot kasvoivat näinkin merkittävästi (reaalisesti +35,5 %) kahden peräkkäi-

sen vuoden välillä. Sen sijaan kauppaloissa vastaavat luvut olivat noin 1,62 mmk (1963) ja 1,67 mmk 

(1964), eli kauppaloissa menot laskivat (reaalisesti −6,3 %) kategorian laajentuessa (ja kauppaloiden luku-

määrän säilyessä ennallaan, ks. liite 2). (Kuntien finanssitilastot 1963 ja 1964.) 
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”[y]leisten töiden pääluokkaan aikaisemmin kirjattu urheilu- ja retkeilylaitosten, -aluei-

den ja -laitteiden kunnossapito sisältyy nyt sivistystoimen pääluokkaan.”304 Näin ollen 

”urheilu- ja retkeilylaitosten, -alueiden ja -laitteiden kunnossapito” vastaa edeltävien vuo-

sien ”puistot, kentät yms. virkistysalueet” -kategoriaa. Edeltävä sitaatti tukee myös me-

nojen sisällöstä tehtyä tulkintaa; liikuntarakentamisen varsinaisissa menoissa on kyse ole-

massa olevan liikuntainfrastruktuurin kunnossapitokustannuksista. Tällaisiksi menoiksi 

on tulkittu paitsi itse korjaus- ja huoltotöistä aiheutuvat kustannukset myös kunnossapi-

toon tarvittavan työvoiman palkka- ja muut henkilöstömenot. Lisäksi varsinaisiin menoi-

hin lukeutuvat mahdolliset korkomenot.305 

Liikuntarakentamisen menoja on alettu vuonna 1966 tilastoida myös pääomamenojen 

(myöh. pääomatalouden) pääluokkaan kuuluvina julkisen käyttöomaisuuden menoina. 

Kuntien finanssi- ja taloustilastoissa pääomamenoihin lukeutuu esimerkiksi ”kiinteän ja 

irtaimen omaisuuden” hankintamenoja.306 Tältä pohjalta on tehty tulkinta myös liikunta-

rakentamisen pääomamenojen luonteesta; kyse on uusien liikuntapaikkojen rakentami-

sesta ja varustamisesta. Alkujaan liikuntarakentamisen pääomamenot tilastoitiin puistot, 

kentät yms. virkistysalueet -nimikkeellä (vuoteen 1972 asti), sittemmin urheilu- ja retkei-

lyalueet -nimikkeellä (vuosina 1973–1985) ja lopulta urheilu- ja ulkoilualueet -nimik-

keellä (vuodesta 1986 lähtien). Vuosien 1966–1972 osalta näitä tietoja ei ole kuitenkaan 

kerätty osaksi tutkimusaineistoa, sillä kyseiset menot havaittiin tilastojulkaisuista vasta 

tutkielman viimeistelyvaiheessa.   

Vuodesta 1973 lähtien tietoja liikuntarakentamisen menoista ei ole saatavilla kaupunki- 

tai kauppalakohtaisesti. Sen sijaan kaikkien kaupunkien ”urheilun ja ulkoilun” menot on 

esitetty keskenään summattuina, samoin ”urheilu- ja retkeilyalueiden” menot. Näin on 

tehty myös kauppaloiden ja maalaiskuntien vastaaville menoerille vuosina 1973–1976 

sekä muiden kuntien307 menoille vuodesta 1977 alkaen. Lisäksi ”urheilun ja ulkoilun” 

menoerät löytyvät tilastoituina läänikohtaisesti vuodesta 1973 vuoteen 1989. ”Urheilu- ja 

retkeilyalueiden” menoja ei sen sijaan ole saatavilla läänikohtaisesti tilastoituina, mutta 

vuodesta 1975 lähtien tiedot näistä menoista löytyvät kuntakohtaisesti Tilastokeskuksen 

Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -tietokannasta. Vuosi 1975 onkin 

 
304 Kuntien talous -tilasto 1973, 10. 
305 Ks. esim. Kuntien talous -tilasto 1973, 8.  
306 Ks. esim. Kuntien talous -tilasto 1973, 18.  
307 Muut kunnat ovat kuntia, joita ei luokitella kaupungeiksi ja jotka vielä aiemmin tilastoitiin maalaiskun-

tina. Vuodesta 1977 lähtien Kuntien talous -tilastoissa kunnat jaotellaan vain kaupunkeihin (= entiset kau-

pungit ja kauppalat) ja muihin kuntiin (= entiset maalaiskunnat).  
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eräänlainen virstanpylväs, sillä silloin liikuntamenoja (tässä tapauksessa liikuntarakenta-

misen pääomamenoja) on saatavilla ensi kertaa kaikista Suomen kunnista erikseen. Mai-

nitun tietokannan tiedot ovat saatavilla vanhoilla kuntarajoilla, mikä varmistaa tietokan-

nasta kerättyjen tietojen yhteismitallisuuden muun vanhojen kuntarajojen mukaisesti ke-

rätyn kvantitatiivisen aineiston kanssa.  

Esiteltyjen liikuntamenojen tarkkoja määritelmiä ei ole löytynyt vanhoista tilasto-op-

paista tai tilastotiedon ”käsikirjoista”. Uudempienkaan luokitusten etsiminen ja läpikäynti 

ei ole auttanut pääsemään vanhempien luokitusten jäljille. Tulkinnat kuntien liikuntame-

nojen sisällöstä on tästä johtuen tehty paitsi finanssi- ja taloustilastoissa esiintyvistä huo-

mioista päättelemällä myös Tilastokeskuksen kuntataloustilastojen ja tietopalveluiden 

asiantuntijoita konsultoimalla ja heidän näkemyksensä huomioiden. Myös Kuntaliittoon 

on otettu yhteyttä asian tiimoilta.308 On kuitenkin mahdollista, että tehdyt tulkinnat lii-

kuntamenojen luonteesta eivät täysin vastaa todellisuutta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
308 Kuntaliitto 2020; Tilastokeskus 2020c. 
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Liite 2. Kuntien lukumäärä 1960–1989  

Taulukko 1. Kaupunkien, kauppaloiden, maalaiskuntien ja muiden kuntien lukumäärä 

1960–1989 
 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Kaupungit 41 41 43 44 45 46 46 47 47 49 

Kauppalat  26 26 24 24 24 24 25 27 29 29 

Maalaiskunnat 481 481 481 480 478 476 473 462 459 443 

 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Kaupungit 50 52 55 60 63 63 63 84 84 84 

Kauppalat 28 26 27 22 21 22 22    

Maalaiskunnat 440 437 430 401 397 392 390    

Muut kunnat        380 380 380 

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Kaupungit 84 84 84 84 84 84 94 94 94 94 

Muut kunnat 380 377 377 377 377 377 367 367 367 366 

Vuosien 1964 ja 1965 tiedot sekä vuoden 1969 tiedot maalaiskuntien lukumäärän osalta on päätelty kyseis-

ten vuosien sekä niitä edeltävien ja/tai seuraavien vuosien finanssitilastoissa mainittujen kuntamuodoissa 

tapahtuneiden muutosten pohjalta. Muiden vuosien osalta eri kuntamuotojen lukumäärä mainitaan kunkin 

vuoden julkaisussa erikseen.   

Lähteet: Kuntien finanssitilastot 1960–1972; Kuntien talous -tilastot 1973–1989 
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Liite 3. Kuvioita ja taulukoita 

  

       
–1959                                               1960–1969                                        1970–1979 

     
1980–1984                                       1985–1989                                        –1989 

Kuvio 1. Suomeen rakennetut kuntaomisteiset liikuntapaikat rakennusajankohdan mu-

kaan vuoteen 1989 asti  

Lähteet: Jyväskylän yliopisto / LIPAS 2020a; Maanmittauslaitos 2020 (taustakartat) 

Huom. Kaikki kuntaomisteiset liikuntapaikat eivät näy kartoissa. Karttoja tarkentamalla (zoomaamalla) ne 

olisivat tulleet näkyville. Tämän kuvion kartoista saa kuitenkin tuntuman siitä, minne päin Suomea liikun-

tarakentaminen on kulloinkin painottunut.  
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Taulukko 1. Kuntaomisteiset liikuntapaikat maakunnittain (~ lääneittäin) ja rakennus-

ajankohdan mukaan vuoteen 1989 asti, lkm ja muutos-% edeltävään ajanjaksoon verrat-

tuna 
Maakuntaa/ 

maakuntia 

vastaava lääni 

(~) 

Maakunta Ennen 1960-

lukua  

rakennetut  

liikuntapaikat*  

1960-luvulla  

rakennetut  

liikuntapaikat* 

1970-luvulla  

rakennetut  

liikuntapaikat* 

1980-luvulla  

rakennetut  

liikuntapaikat* 

Uudenmaan Uusimaa 311 (423) 275 (329) 

−11,6 % 

551 (634) 

+100,4 % 

841 (1 009) 

+52,6 % 

Turun-Porin Satakunta 88 (94) 

 

95 (108) 

+8,0 % 

142 (174) 

+49,5 % 

240 (289) 

+69,0 % 

 Varsinais-

Suomi 

98 (120) 152 (175) 

+55,1 % 

213 (249) 

+40,1 % 

337 (391) 

+58,2 % 

Ahvenanmaan Ahvenanmaa 6 (7) 7 (7) 

+16,7 % 

14 (17) 

+100,0 % 

16 (34) 

+14,3 % 

Hämeen Kanta-Häme 82 (93) 48 (57) 

−41,5 % 

80 (101) 

+66,7 % 

129 (157) 

+61,3 % 

 Pirkanmaa 154 (188) 115 (151) 

−25,3 % 

196 (252) 

+70,4 % 

344 (437) 

+75,5 % 

 Päijät-Häme 46 (61) 33 (41) 

−28,3 % 

125 (144) 

+278,8 % 

130 (161) 

+4,0 % 

Kymen Etelä- 

Karjala  

36 (47) 38 (57) 

+5,6 % 

72 (91) 

+89,5 % 

160 (211) 

+122,2 % 

 Kymenlaakso 79 (108) 69 (79) 

−12,7 % 

160 (195) 

+131,9 % 

146 (191) 

−8,8 % 

Mikkelin Etelä-Savo 43 (53) 32 (47) 

−25,6 % 

106 (117) 

+231,3 % 

237 (292) 

+123,6 % 

Pohjois- 

Karjalan 

Pohjois- 

Karjala 

40 (45) 58 (65) 

+45,0 % 

88 (102) 

+51,7 % 

245 (308) 

+178,4 % 

Kuopion Pohjois-Savo 61 (74) 72 (90) 

+18,0 % 

183 (220) 

+154,2 % 

288 (351) 

+57,4 % 

Keski-Suomen Keski-Suomi 84 (111) 90 (124) 

+7,1 % 

178 (235) 

+97,8 % 

383 (493) 

+115,2 % 

Vaasan Etelä- 

Pohjanmaa 

53 (79) 71 (100) 

+34,0 % 

151 (221) 

+112,7 % 

346 (433) 

+129,1 % 

 Keski- 

Pohjanmaa 

22 (30) 21 (26) 

−4,5 % 

73 (83) 

+247,6 % 

115 (143) 

+57,5 % 

 Pohjanmaa 63 (71) 62 (71) 

−1,6 % 

154 (195) 

+148,4 % 

198 (256) 

+28,6 % 

Oulun  Kainuu 16 (22) 26 (35) 

+62,5 % 

44 (63) 

+69,2 % 

123 (188) 

+179,5 % 

 Pohjois- 

Pohjanmaa 

71 (93) 79 (102) 

+11,3 % 

212 (250) 

+168,4 % 

562 (679) 

+165,1 % 

Lapin Lappi  42 (64) 62 (98) 

+47,6 % 

123 (161) 

+98,4 % 

263 (397) 

+113,8 % 

*Kuntaomisteiset liikuntapaikat (suluissa kaikki liikuntapaikat omistukseen katsomatta).  

Lähde: Jyväskylän yliopisto / LIPAS 2020a 
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      1972   1979   1989  

1. Uusimaa          11.      16.      19.    

2. Satakunta           7.        7.        9.  

3. Varsinais-Suomi           8.      11.      16. 

4. Ahvenanmaa           6.        9.      17. 

5. Kanta-Häme                    2.        6.      13. 

6. Pirkanmaa                10.      13.      15. 

7. Päijät-Häme              13.      14.      18. 

8. Etelä-Karjala              12.      18.      12. 

9. Kymenlaakso           1.        3.      11. 

10. Etelä-Savo                 18.      17.        8. 

11. Pohjois-Karjala         16.      15.        7. 

12. Pohjois-Savo         15.        8.      10. 

13. Keski-Suomi           4.        5.        3. 

14. Etelä-Pohjanmaa           9.        4.        2. 

15. Keski-Pohjanmaa           5.        1.        1. 

16. Pohjanmaa                    3.        2.        4. 

17. Kainuu*          19.      19.      14. 

18. Pohjois-Pohjanmaa**         17.      12.        5. 

19. Lappi          14.      10.        6.  

 

*pl. Vaala, **ml. Vaala 

Kuvio 2. Maakuntien keskinäinen järjestys kuntaomisteisten liikuntapaikkojen väkilu-

kuun suhteutetussa lukumäärässä (1.=eniten liikuntapaikkoja asukasta kohden, 19.=vähi-

ten) 1972, 1979 ja 1989  

Lähteet: Jyväskylän yliopisto / LIPAS 2020a; Tilastokeskus / StatFin 2019f 

 
Taulukko 2. Kuntaomisteiset liikuntapaikat kunnittain ja rakennusajankohdan mukaan 

vuoteen 1989 asti, lkm ja muutos-% edeltävään ajanjaksoon verrattuna 
Kunta Ennen 1960-lukua  

rakennetut  

liikuntapaikat 

1960-luvulla  

rakennetut  

liikuntapaikat 

1970-luvulla  

rakennetut  

liikuntapaikat 

1980-luvulla  

rakennetut  

liikuntapaikat 

Helsinki 150 116 

−22,7 % 

114 

−1,7 %  

110 

−3,5 % 

Rauma 1 9 

+800,0 % 

17 

+88,9 % 

14 

−17,6 % 

Maarian- 

hamina 

6 2 

−66,7 % 

7 

+250,0 % 

6 

−14,3 % 

Riihimäki 8 6 

−25,0 % 

9 

+50,0 % 

17 

+88,9 % 

Imatra 9 8 

−11,1 % 

13 

+62,5 % 

32 

+146,2 % 

Heinola 3 4 

+33,3 % 

20 

+400,0 % 

16 

−20,0 % 

Joensuu 11 17 

+54,5 % 

34 

+100,0 % 

28 

−17,6 % 

Varkaus  12 8 

−33,3 % 

19 

+137,5 % 

29 

+52,6 % 

Suolahti 7 2 

−71,4 % 

10 

+400,0 % 

9 

−10,0 % 

Pietarsaari 8 5 

−37,5 % 

21 

+320,0 % 

13 

−38,1 % 

Kajaani 3 6 

+100,0 % 

23 

+283,3 % 

20 

−13,0 % 

Kemi 7 6 

−14,3 % 

21 

+250,0 % 

16 

−23,8 % 

Lähde: Jyväskylän yliopisto / LIPAS 2020a   
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Kuvio 3. Liikuntatoiminnan reaaliset menot kunnittain 1960–1965 (vuoden 1989 mk) 

Lähde: Kuntien finanssitilastot 1960–1965  
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Kuvio 4. Liikuntatoiminnan reaaliset menot asukasta kohden kunnittain 1960–1965 (vuo-

den 1989 mk) 

Lähteet: Kuntien finanssitilastot 1960–1965; Väestö-tilastot 1960–65  
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Kuvio 5. Liikuntarakentamisen reaaliset varsinaiset menot kunnittain 1960–1972 (vuo-

den 1989 mk) 

Lähde: Kuntien finanssitilastot 1960–1972  
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Kuvio 6. Liikuntarakentamisen reaaliset varsinaiset menot asukasta kohden kunnittain 

1960–1972 (vuoden 1989 mk) 

Lähteet: Kuntien finanssitilastot 1960–1972; Väestö-tilastot 1960–72  
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Kuvio 7. Liikuntarakentamisen reaaliset pääomamenot kunnittain 1975–1989 (vuoden 

1989 mk) 

Lähde: Tilastokeskus / Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot 2001 
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Kuvio 8. Liikuntarakentamisen reaaliset pääomamenot asukasta kohden kunnittain 1975–

1989 (vuoden 1989 mk) 

Lähteet: Tilastokeskus / Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot 2001; Väestö-tilastot 1975, 

1976–1986 (osat II), 1987 (1988:6), 1988 (1990:1) ja 1989 
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Liite 4. Regressioanalyysissa hyödynnettävät muuttujat  

Taulukko 1. Läänitason aineiston muuttujaluettelo ja muuttujien tilastollisia tunnuslu-

kuja  

Muuttuja309  Keskiarvo Keski- 

hajonta 

Min. Max. Havainnot 

Lääni  

(id) 

 6,5     3,460545 1 12 N = 204 

Vuosi  1981 4,911031   1973 1989 N = 204 

Liikuntalaki 

(dummy) 

 0,588235 0,493364   0 1 N = 204 

Liikunta- 

rakentamisen  

varsinaiset menot 

 

Overall 

Between 

Within  

8,72E+07 8,97E+07 

8,27E+07 

4,19E+07 

3 076 969 

6 043 382    

−7,27E+07    

4,58E+08 

3,12E+08   

2,34E+08   

N = 204 

n = 12 

T = 17 

Väkiluku  

(kokonaisväestö) 

Overall 

Between  

Within 

 

402 047,7 

 

296 003,5 

307 955,6 

16 007,3 

21 867 

23 036,9 

321 435,2 

1 235 460 

1 146 764 

490 743,2 

N = 204 

n = 12 

T = 17 

Väestö, lapset  

(0–14-vuotiaat, 

keskiväkiluku) 

Overall 

Between  

Within 

 

81 341,3      57 201,4 

60 186,8 

3 778,8         

4 290 

4 538,6 

74 475,2        

230 121 

225 150,2 

92 943,7            

N = 199 

n = 12 

T = 16,6 

Väestö, nuoret  

(15–29-vuotiaat, 

keskiväkiluku) 

Overall 

Between  

Within 

 

96 295,4    70 271,1   

73 749,9    

7 384,5     

4 999 

5 145,8   

76 486,3     

299 924 

278 766,6   

117 452,8          

N = 199 

n = 12 

T = 16,6 

Väestö,  

keski-ikäiset  

(30–64-vuotiaat, 

keskiväkiluku) 

 

Väestö,  

ikääntyneet  

(65+-vuotiaat,  

keskiväkiluku) 

 

Brutto- 

kansantuote 

 

 

Viitevuoden  

loppuun  

mennessä  

rakennetut 

kuntaomisteiset  

liikuntapaikat  

 

Overall 

Between  

Within 

 

 

Overall 

Between  

Within 

 

 

Overall 

Between 

Within 

 

Overall 

Between 

Within 

 

171 946,9 

 

 

 

 

47 012,2   

 

 

 

 

5,35E+09 

 

 

 

523,3       

131 329,6 

137 374,3 

17 431,8 

 

 

34 226,1   

35 605,7 

   5 570,6 

 

 

5,10E+09   

5,15E+09 

  1,25E+09 

 

444,8 

411,4 

220,6       

8 805 

9 724,9 

93 720,7 

 

 

2 875 

3 508 

25 301,7 

 

 

2,68E+08 

3,85E+08 

1,17E+09 

 

20 

31,4 

−31         

589 880 

511 002,3 

250 824,7 

 

 

139 122 

123 770,6  

62 363,7 

 

 

2,67E+10 

1,92E+10 

1,29E+10 

 

1 977 

1 351,4 

1 149 

                    

N = 199 

n = 12 

T = 16,6 

 

 

N = 199 

n = 12 

T = 16,6 

 

 

N = 180 

n = 12 

T = 15 

 

N = 136 

n = 8 

T = 17 

 

Valtionavut  

sivistystoimeen 

 

 

Overall 

Between 

Within 

6,79E+08      3,93E+08 

3,58E+08  

1,92E+08  

1,65E+07  

2,86E+07  

−1,01E+07        

1,83E+09 

1,21E+09 

1,30E+09       

N = 204 

n = 12 

T = 17 

 

 

 

 

 

 
309 Menot ja bkt vuoden 1989 markoissa.  
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Taulukko 2. Kuntatason aineiston muuttujaluettelo ja muuttujien tilastollisia tunnuslu-

kuja 

Muuttuja310  Keskiarvo Keski- 

hajonta 

Min. Max. Havainnot 

Kunta  

(id) 

 6,5     3,456857   1 12 N = 360 

Vuosi  1974,5 8,667488    1960 1989 N = 360 

Liikuntalaki 

(dummy) 

 0,333333 0,472061 0 1 N = 360 

Liikunta- 

toiminnan  

menot 

 

Overall 

Between 

Within 

 

1 843 805   5 110 815 

4 882 165 

1 682 221     

6 412,6 

8 217,1  

−1,04E+07     

2,11E+07 

1,72E+07 

5 690 907 

N = 68 

n = 12 

T = 5,7 

Liikunta- 

rakentamisen  

varsinaiset menot  

Overall 

Between 

Within 

  

4 857 434 1,20E+07 

1,14E+07  

4 998 414   

 

145 457,4  

250 217,5 

−2,28E+07          

7,10E+07 

4,09E+07 

3,49E+07          

N = 156 

n = 12 

T = 13 

Liikunta- 

rakentamisen 

pääomamenot 

 

Overall 

Between  

Within 

 

4 495 223 1,03E+07  

  9 821 311 

4 156 565     

0 

  155 916,3 

−1,15E+07 

6,28E+07 

3,55E+07 

  3,18E+07 

N = 180 

n = 12 

T = 15 

Väkiluku  

(kokonaisväestö) 

Overall 

Between  

Within 

 

62 355,4 131 279,3 

136 781,8  

6 027,9     

4 833 

5 834,2  

29 996,1 

533 079 

495 571,3  

99 863,1   

N = 360 

n = 12 

T = 30 

Väestö, miehet Overall 

Between  

Within 

 

28 518,7 58 175,9 

60 606,8 

2 822,8 

 

2 257 

2 836,9 

11 117,9 

236 662 

220 389,8 

44 790,9 

N = 360 

n = 12  

T = 30 

Väestö, naiset 

 

Overall 

Between  

Within 

 

33 836,7 

 

73 108 

76 177,1 

3 254,3 

 

2 576 

2 997,3 

18 606,2 

296 417 

275 181,5 

55 072,2 

N = 360 

n = 12 

T = 30 

Väestö, lapset  

(0–14-vuotiaat) 

Overall 

Between  

Within 

 

10 911,1       19 639 

20 415,4 

1 160,2    

1 272  

1 396,9 

7 334,3        

83 978  

75 329,9 

19 559,3            

N = 168 

n = 12 

T = 14 

Väestö, nuoret  

(15–29-vuotiaat) 

 

 

Väestö,  

keski-ikäiset  

(30–64-vuotiaat) 

 

Väestö,  

ikääntyneet 

(65+-vuotiaat) 

 

Brutto- 

kansantuote 

(Suomi) 

 

Brutto- 

kansantuote 

(seutukunta) 

Overall 

Between  

Within 

 

Overall 

Between  

Within 

 

Overall 

Between  

Within 

 

Overall 

Between  

Within 

 

Overall 

Between  

Within 

 

  15 240,5 

 

 

 

29 009 

 

 

 

8 224,9 

 

 

 

2,15E+11 

 

 

 

  2,11E+09 

 

 

 

30 263  

31 474 

1 532,4  

 

     60 367  

62 828,4 

  2 012  

 

18 309 

19 054,1  

648,6  

 

5,79E+10  

0  

5,79E+10  

 

4,47E+09   

4,54E+09  

1,01E+09 

             

1 316 

1 516 

10 391,8  

      

2 381  

2 709,3  

  18 386,2   

 

499 

603,7 

3 471,4 

 

1,38E+11   

2,15E+11 

1,38E+11 

 

1,54E+08 

2,52E+08 

−1,60E+09 

 

128 706 

114 774,6  

29 171,8 

 

  236 494 

227 924,8 

37 578,2 

 

70 549 

68 614,5  

10 159,4                 

 

3,18E+11 

2,15E+11 

3,18E+11 

 

2,33E+10 

1,64E+10 

8,98E+09 

                   

N = 168 

n = 12 

T = 14 

 

N = 168 

n = 12 

T = 14 

 

N = 168 

n = 12 

T = 14 

 

N = 192 

n = 12 

T = 16 

 

N = 180 

n = 12 

T = 15 

 

Viitevuoden  

loppuun  

mennessä  

rakennetut 

kuntaomisteiset  

liikuntapaikat  

Overall 

Between 

Within 

 

49,9 

 

89,4  

   87,3 

31,4   

 

1 

12,6  

−118,6          

490 

325,5 

214,4                                                      

N = 360 

n = 12 

T = 30 

 

 

 

 
310 Menot ja bkt vuoden 1989 markoissa. 
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Liite 5. FE-AR(1)-autoregressiomalleja  

Taulukko 1. Liikuntarakentamisen varsinaiset menot lääneissä 1973–1989, FE-AR(1) 

                                                        Liikuntarakentamisen varsinaiset menot (log)  

 (1) (2) (3) (4) (5) 

Kokonaisväestö (log) 

 
-2.26 
(2.09) 

-2.25 
(2.00) 

 

-2.67* 
(1.40) 

-0.03 
(1.13) 

-0.04 
(1.14) 

Liikuntalaki  

(dummy) 

 

 -0.02 
(0.02) 

 

-0.01 
(0.02) 

-0.02 
(0.02) 

-0.02 
(0.02) 

Bkt (log) 

 

  -0.06 
(0.09) 

 

-0.07 
(0.11) 

-0.07 
(0.11) 

Liikuntapaikat (log) 

 

   0.63*** 
(0.10) 

0.63*** 
(0.10) 

 

Valtionavut  

sivistystoimeen (log) 

 

Constant 

 

 

 

 
48.55*** 

(1.26) 

 

 

 
48.07*** 

(1.41) 

 

 

 

54.03*** 

(1.31) 

 

 

 
16.31*** 

(2.41) 

-0.01 
(0.11) 

 

16.52*** 

(2.45) 
Entity FE 

Time FE 

Kyllä  

Ei 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

F-testi  1.18 1.03 1.50 14.54*** 11.50*** 

Adj. R2 -0.060 -0.061 -0.060 0.298 0.291 

N 192 192 168 112 112 

***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1 

Lähteet: Jyväskylän yliopisto / LIPAS 2020a; Kuntien talous -tilastot 1973–1989; Tilastokeskus / StatFin 

2010a; Väestö-tilastot 1973–1975, 1976–1986 (osat I), 1987 (1990:7), 1988 (1991:7) ja 1989 
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            Liikuntarakentamisen varsinaiset menot (log)  

 (6) (7) (8) (9) (10) 

Lapset (log) 

 
1.39** 

(0.70) 

 

1.40* 
(0.72) 

-0.10   
(0.82) 

0.15 
(1.01) 

0.16 
(1.04) 

Nuoret (log) 

 
-0.15 
(0.26) 

 

-0.15 
(0.26) 

 

0.10 
(0.23) 

0.20 
(0.32) 

0.21 
(0.33) 

Keski-ikäiset (log) 

 
0.91 

(0.70) 
 

0.88 
(0.73) 

1.28 
(0.85) 

0.82 
(1.19) 

0.82 
(1.21) 

Ikääntyneet (log) 

 
-0.50 
(0.78) 

 

-0.49 
(0.79) 

0.20 
(0.64) 

0.51 
(0.72) 

0.52 
(0.72) 

Liikuntalaki  

(dummy) 

 

 0.00 
(0.02) 

 

-0.01 
(0.02) 

-0.02 
(0.02) 

-0.02 
(0.02) 

Bkt (log) 

 

  0.07 
(0.10) 

 

-0.08 
(0.13) 

-0.09 
(0.13) 

Liikuntapaikat (log) 

 

   0.33** 
(0.15) 

0.33** 
(0.15) 

 

Valtionavut  

sivistystoimeen (log) 

 

Constant 

 

 

 

 

-0.46*** 

(0.08) 

 

 

 

-0.47*** 

(0.08) 

 

 

 

-0.21*** 

(0.06) 

 

 

 

-0.58*** 

(0.10) 

-0.01 
(0.13) 

 

-0.58*** 

(0.10) 
Entity FE 

Time FE 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

F-testi 335.41*** 265.80*** 271.78*** 113.19*** 96.75*** 

Adj. R2 0.877 0.876 0.909 0.877 0.874 

N 187 187 163 110 110 

***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1 

Lähteet: Jyväskylän yliopisto / LIPAS 2020a; Kuntien talous -tilastot 1973–1989; Tilastokeskus / StatFin 

2010a; Väestö-tilastot 1973–1975, 1976–1986 (osat I), 1987 (1990:7), 1988 (1991:7) ja 1989 
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Taulukko 2. Liikuntarakentamisen varsinaiset menot kunnissa 1960–1972, FE-AR(1) 

                             Liikuntarakentamisen varsinaiset menot (log)  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Kokonais-

väestö (log) 

 

Miehet (log) 

 

 

Naiset (log) 

 

 

3.20*** 
(0.87) 

3.08*** 
(0.92) 

3.14*** 
(0.95) 

 

 

 

-0.51 
(3.04) 

 

3.86 
(3.27) 

 

 

 

-1.10 
(3.00) 

 

4.35 
(3.21) 

 

 

 

 

-1.07 
(3.01) 

 

4.38 
(3.22) 

Bkt Suomi 

(log) 

 

 0.64** 
(0.28) 

 

0.68** 
(0.34) 

 0.65** 
(0.29) 

0.70** 
(0.34) 

Liikunta- 

paikat (log) 

 

Constant 

 

 

 

 
-17.91*** 

(3.36) 

 

 

 
-33.29*** 

(3.87) 

-0.04 
(0.15) 

 

-34.94*** 
(4.87) 

 
 

 

-17.26*** 
(3.27) 

 

 

 

-33.44*** 
(3.88) 

-0.04 
(0.15) 

 

-35.09*** 
(4.84) 

Entity FE 

Time FE 

Kyllä  

Ei 

Kyllä  

Ei 

Kyllä  

Ei 

Kyllä  

Ei 

Kyllä  

Ei 

Kyllä 

Ei 

F-testi  13.58*** 15.47*** 10.27*** 6.99*** 10.53*** 7.87*** 

Adj. R2 0.011 0.111 0.105 0.007 0.110 0.103 

N 144 144 144 144 144 144 

***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1 

Lähteet: Jyväskylän yliopisto / LIPAS 2020a; Kuntien finanssitilastot 1960–1972; Tilastokeskus / StatFin 

2018; Väestö-tilastot 1960–1972 
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Taulukko 3. Liikuntarakentamisen pääomamenot kunnissa 1975–1989, FE-AR(1)  

                                          Liikuntarakentamisen pääomamenot (log)  

 (1) (2) (3) (4) 
Kokonaisväestö (log) 

 

 

Lapset (log) 

 

 
 

 

5.33 
(3.49) 

 

 
 

   

3.79 
(3.87) 

 
 

 

4.95   
(3.92)   

 

-0.67      
(1.32)   

 

 

Nuoret (log) 

 
-3.61 
(2.51) 

 

-3.21   
(2.55) 

-3.63   
(2.55) 

 

Keski-ikäiset (log) 

 
   -2.07   

(4.78)  

 

-0.58   
(5.05) 

-4.70 
(5.62)   

 

Ikääntyneet (log) 

 
  2.17 
(3.76)  

   

1.63   
(3.82) 

    1.70   
(3.80) 

 

Liikuntalaki (dummy)     -0.29 
(0.31) 

-0.28 
(0.31) 

  -0.24        
(0.25) 

 

Bkt seutukunta (log) 

 

 
 

 

 

1.42 
(0.87) 

 

0.79 
(0.60) 

 

Constant  

 

2.04   
(2.68) 

 

2.41 
(2.69) 

 

  5.22* 
(2.88)    

 

4.89***   
(1.75) 

Entity FE 

Time FE 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

F-testi  3.77*** 3.19*** 3.15*** 6.36*** 

Adj. R2 0.001 -0.000 0.012 0.031 

N 150 150 150 162 

***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1 

Lähteet: Tilastokeskus / StatFin 2010b; Tilastokeskus / Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot 

2001; Väestö-tilastot 1975, 1976–1986 (osat II), 1987 (1988:6), 1988 (1990:1) ja 1989 

 


