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VALIOKUNTAEHDOTUS 

 

 

Valiokuntaehdotus 
urheilu- ja liikuntayhteistyön vahvistamisesta 
Pohjoismaissa 

1. Valiokunnan ehdotus 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se laatii suosituksia sisältävän idealuettelon, jossa käsitellään 
mietinnössä esitettyjä näkökohtia ja ajatuksia, tavoitteena selvit-
tää uusia pohjoismaisia yhteistyömahdollisuuksia urheilun ja lii-
kunnan alalla pyrkien siten lisäämään Pohjoismaiden vaikutus-
mahdollisuuksia urheiluun liittyvissä yhteyksissä etenkin kansain-
välisesti. 
 
että se järjestää ja toteuttaa konferenssin, jossa ministerit, parla-
mentaarikot ja urheilualan toimijat keskustelevat uusista suosituk-
sista käynnistääkseen niiden pohjalta konkreettisia toimia ja aloit-
teita. 

2. Taustaa 

Kaikilla Pohjoismailla on nykyään monia samanlaisia suuria haasteita, jot-
ka edellyttävät pohjoismaisen ja kansainvälisen tason ratkaisumalleja. 
Sen vuoksi on järkevää yrittää löytää yhteispohjoismaisia ratkaisuja eri 
alueilla, joita ovat esimerkiksi lahjonta, sopupelaaminen, dopingin vastai-
nen työ, urheilutapahtumien kestävyys, fyysisesti inaktiiviset väestöryh-
mät ja urheilun globaali talous. 
  
Brasiliassa vuonna 2014 pidettyjen jalkapallon MM-kilpailujen yhteydessä 
heräsi kysymyksiä siitä, miten ihmisoikeuksia ja oikeusturvaa tulisi käsi-
tellä järjestettäessä suuria urheilutapahtumia maissa, joissa köyhyys ja 
eriarvoisuus ovat suuria ongelmia. Aihe oli esillä myös jääkiekon MM-
kilpailuissa Valko-Venäjällä ja Sotšin talviolympialaisissa, joiden aikana 
keskusteltiin ennen kaikkea homofobiasta ja homoseksuaalisten oikeuksis-
ta. Todennäköisesti Qatarissa järjestettävissä seuraavissa jalkapallon MM-
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kisoissa keskustelunaiheiksi nousevat orja- ja pakkotyö sekä kestävyyden, 
yhteiskuntavastuun ja ihmisoikeuksien merkitys. 
 
Urheilu tarjoaa samaan aikaan mahdollisuuksia yhteistyöhön. Pohjoismaat 
voisivat järjestää jonkin suuren urheilutapahtuman, kuten jalkapallon EM-
kilpailut tai pitkällä aikavälillä jopa talviolympialaiset, yhteistyössä kah-
dessa tai useammassa maassa. Asiantuntemusta ja kapasiteettia voitaisiin 
koota kaikista Pohjoismaista, ja alueellemme voitaisiin saada suuria mes-
taruuskilpailuja, joita yksittäisen maan olisi vaikea järjestää. Pohjoismaat 
voisivat toimia yhtenäisemmin, osallistua neuvotteluihin yhdessä ja saada 
siten enemmän strategista vaikutusvaltaa kansainvälisillä urheilufooru-
meilla ja järjestöissä, kuten IOC:ssa ja FIFAssa, joissa esimerkiksi Yhdys-
valtojen, Ison-Britannian ja Ranskan kaltaiset maat usein ovat hallitsevas-
sa asemassa. Nykyään järjestetään esimerkiksi pohjoismais-kansainvälistä 
johtajakoulutusta kansainvälisiin urheilufoorumeihin osallistuville pohjois-
maisille urheilu- ja neuvottelupäälliköille. Näillä foorumeilla he voivat osal-
listua neuvotteluihin, välittää ja tuoda esille Pohjoismaiden yhteisiä intres-
sejä kansainvälisissä yhteyksissä. Pohjoismaiden tulee toimia entistä tii-
viimmin ja panostaa yhteiseen vaikuttamiseen, jos haluamme saada 
enemmän vaikutusvaltaa suuriin maailmanlaajuisiin päätöksiin.   
  
Ammattiurheiluun verrattuna ruohonjuuritason urheilu on puolestaan jo-
tain aivan muuta. Kaikissa Pohjoismaissa on tätä nykyä inaktiivisia väes-
töryhmiä, jotka eivät harrasta liikuntaa, ja sekä WHO että EU ovat huomi-
oineet ylipainon ja elämäntapasairauksien lisääntymisen ennen kaikkea 
lasten ja nuorten keskuudessa. Koululla ja koko koulutusjärjestelmällä on 
tässä tärkeä ja keskeinen tehtävä. Uudet tutkimukset osoittavat, että op-
pilaat, jotka harjoittavat urheilua tai liikuntaa ennen koetta tai testiä, suo-
riutuvat kokeesta huomattavasti paremmin kuin oppilaat, jotka ovat istu-
neet paikallaan suurimman osan päivästä. Tämä koskee erityisesti poikia, 
joilla on usein suuri tarve liikkua ja olla fyysisesti aktiivisia. Pohjoismaat 
voivat näyttää esimerkkiä ja levittää yhdistystoimintamalliamme ja ajatte-
lutapojamme myös muualle maailmaan. Maidemme laaja ruohonjuurita-
son urheilutarjonta, osallistava kulttuuri sekä liikkumiseen ja kansanter-
veyteen tekemämme panostukset niittävät mainetta maailmalla. Etenkin 
Singaporen, Intian ja Kiinan kaltaisissa maissa on suuri tarve lisätä kan-
salle tarkoitettuja vapaaehtoisia liikunta- ja urheilumuotoja elämäntapa-
sairauksien torjumiseksi ja kansanterveyden edistämiseksi. Pohjoismaista 
voisi tulla tässä yhteydessä tärkeä tiedonvälittäjä. Voisimme levittää ur-
heilutoimintaan osallistumiseen ja kansanterveyteen liittyvää osaamis-
tamme muun muassa BRIC-maihin. Esimerkiksi Iso-Britannia on jo solmi-
nut Intian kanssa 3 miljardin Tanskan kruunun arvoisen sopimuksen, jon-
ka mukaan se vie urheilutoimintaa ja terveyttä koskevaa tietämystään In-
tiaan, jossa tämä osaaminen on vähäistä ja jossa puutteellinen infrastruk-
tuuri voi muodostaa esteen urheilutoimintaan osallistumiselle, väestön 
kunnon kehittämiselle ja nykyaikaisten elämäntapasairauksien torjumisel-
le. Pohjoismaat voisivat mahdollisesti harjoittaa tämäntyyppisten osaa-
mishankkeiden vientiä huomattavasti enemmän.   

3. Lausunnot  

Valiokunta on ehdotuksen laatimisen yhteydessä ollut yhteydessä muun 
muassa Tanskan ja Norjan urheiluliittoihin. 

4. Valiokunnan näkemykset 

Pohjoismainen urheilu- ja liikuntapolitiikka on uusi alue, johon kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunta haluaa kiinnittää huomiota. Pohjoismaiden kulttuurimi-
nistereillä on monia mielenkiintoisia kulttuuripoliittisia aloitteita, mutta 
ministerit ovat vastuussa myös urheilusta ja liikunnasta. Valiokunnan mie-
lestä urheiluun liittyvää yhteistyötä voitaisiin sen vuoksi laajentaa Poh-
joismaissa merkittävästi. Verkostoitumista, yhteistyötä ja kaikkien yhteis-
ten etujen ajamista on mahdollista lisätä. Pohjoismaisia liikuntaan liittyviä 
normeja ja arvoja voidaan hyödyntää ja korostaa entistä enemmän sekä 
Pohjoismaissa että kansainvälisissä yhteyksissä.  
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Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta haluaa sen vuoksi kiinnittää näihin asioi-
hin huomiota pohjoismaisesta näkökulmasta. Urheilulla on paljon myön-
teisiä sivuvaikutuksia. Se on ensinnäkin luonteeltaan osallistavaa toimin-
taa, jonka kautta myös syrjäytyneet tai rikostaustaisten yhteiskuntaryh-
mien edustajat voivat päästä osaksi yhteisöä. Urheilun saralla on esimerk-
kejä myös siitä, miten naiset pystyvät rikkomaan "lasikaton” ja saavutta-
maan kunniaa ja menestystä urheilusuoritustensa kautta. Urheilu voi pa-
remmin kuin mikään muu toiminta kumota esteitä, osallistaa, rakentaa sil-
toja ja avata ovia erilaisten kulttuurien ja väestöryhmien välille.  
 
Lisäksi liikunnan järjestämistapoja ollaan parhaillaan muuttamassa näinä 
vuosina. Entuudestaan hyvin vakiintunut vapaaehtoisuuteen perustuva 
yhdistysperinne on muuttumassa, ja syntyy yksilöllisempiä urheilumuoto-
ja, kuten katuliikuntaa ja itse järjestettyjä urheilutapahtumia, jotka leviä-
vät sosiaalisten medioiden avulla. Syntyy uusia ryhmittymiä, ja kysymys 
kuuluu, miten syrjäytyneet yhteiskuntaryhmät saavat tulevaisuudessakin 
mahdollisuuden liikkua ja urheilla, etenkin nousevia jäsenmaksuja ja yksi-
tyisten kuntokeskusten kalliita jäsenyyksiä ajatellen.    

5. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

 

että se laatii suosituksia sisältävän idealuettelon, jossa käsitellään 
mietinnössä esitettyjä näkökohtia ja ajatuksia, tavoitteena selvit-
tää uusia pohjoismaisia yhteistyömahdollisuuksia urheilun ja lii-
kunnan alalla pyrkien siten lisäämään Pohjoismaiden vaikutus-
mahdollisuuksia urheiluun liittyvissä yhteyksissä etenkin kansain-
välisesti. 
 
että se järjestää ja toteuttaa konferenssin, jossa ministerit, parla-
mentaarikot ja urheilualan toimijat keskustelevat uusista suosituk-
sista käynnistääkseen niiden pohjalta konkreettisia toimia ja aloit-
teita. 
 

Tampereella 23. syyskuuta 2014 

Annette Lind (S) 
Eila Tiainen (vas.) 
Jorodd Asphjell (A)  
Liselott Blixt (DF)  
 

Sinuhe Wallinheimo (kok.) 
Svein Harberg (H) 
Tuula Peltonen (sd.) 
Valgerður Gunnarsdóttir (Sj) 
 

 
 


