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Aija Saari (toinen oikealta) keskusteli kevääl-
lä 2011 Helsingissä järjestetyssä Suomi meets 
Norja -seminaarissa Norjan vammaisurheilun 
johtohahmojen Arnfinn Vikin (vas.) ja Mads 
Andreassenin (oik.) kanssa. Mukana oli myös 
hollantilainen Kansainvälisen Paralympiako-
mitean (IPC) hallituksen jäsen Rita van Driel.

Huipulla TEKSTI: AIJA SAARI
KUVA: NINA JAKONEN

Suomi meets Norja: 
Vertailussa integraatiomallit

Norja on vammaisurheilun integraation edelläkävijä. Suomessa VAU vastaa integraation 
prosessien eteenpäin kuljettamisesta yhteistyössä Suomen Paralympiakomitean kanssa.  

VAU:n tavoitteena on, että vuoden 2021 loppuun mennessä sellaiset vammaisurheilulajit,
 joilla on olemassa lajiliitto, ovat siirtyneet kyseisen lajiliiton alaisuuteen.

Suomen malli 
Vuoteen 2009 asti Suomessa oli omat 
diagnoosipohjaiset vammaisurheilujärjes-
töt liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille 
sekä elinsiirtourheilijoille. Vammaisurhei-
lun integraatiota edistettiin hankkeiden 
avulla. Liikunta-, näkö- ja kehitysvammais-
ten urheiluliikkeet sekä elinsiirtourheilu 
yhdistyivät Suomen Vammaisurheilu- ja 
liikunta VAU ry:ksi vuonna 2009. Kielivä-
hemmistönä kuurojen urheilu jäi erilleen. 
Yhdistämisen jälkeen Suomessa on kaksi 
vahvaa vammaisurheilun toimijaa (Suo-
men Paralympiakomitea ja VAU), Kuurojen 
Urheiluliitto sekä terveysliikuntaa painot-
tava Soveltava Liikunta SoveLi. VAU vastaa 
integraation prosessien eteenpäin kuljetta-
misesta yhteistyössä Paralympiakomitean 
kanssa. VAU:n tavoitteena on, että vuoden 
2021 loppuun mennessä sellaiset vam-
maisurheilulajit, joilla on olemassa lajiliitto, 
ovat siirtyneet kyseisen lajiliiton alaisuu-
teen.
VAU:ssa huolehditaan myös Special Olym-
pics -toiminnasta ja elinsiirtourheilusta. 
Kahdessa vammaisurheilujärjestössä työs-
kentelee kaikkiaan 22 henkilöä. Paralympia-
komitean yhdistymisestä Suomen Olympia-
komiteaan neuvotellaan parhaillaan. 

Suomen plussat 
1) Vammaishuippu-urheilu näkyy ja kuu-
luu. Paralympiakomitea tuki lajiliittoon siir-
tymistä vammaishuippu-urheilijoiden ja 
maajoukkueen osalta. 
2) Ruohonjuuritason inkluusiokehitys hy-
vällä alulla. 2000-luvulla käynnistyneiden 
hankkeiden seurauksena lasten ja nuor-
ten inkluusiotyö etenee etenkin liikunnan 

Norjan malli
Norjassa yhdistettiin vuonna 1996 diagnoosipoh-
jaiset vammaisurheilujärjestöt (mukaan lukien 
kuurojen urheilu), josta käynnistyi vammaisurhei-
lulajien siirto lajiliittoihin. Kansanterveysjärjestöt 
eivät olleet mukana prosessissa. 
Erillinen vammaisurheilujärjestö lakkautettiin tarpeettomana vuonna 2007. 
Tätä nykyä kaikki maan 54 lajiliittoa vastaavat lajinsa vammaisurheilusta. Sel-
laisille lajeille, joille ei löytynyt luontevaa ”emäliittoa” perustettiin monilajiliit-
to. Monilajiliiton alle sijoitettiin esimerkiksi boccia. Vammaisurheilun erityis-
kysymyksistä vastaa Norjan urheilun kattojärjestössä sijaitseva kehitysosasto, 
jossa huolehditaan luokittelusta, paralympiatyöstä, kansainvälisistä asioista, 
rekrytoinnista ja vammaisurheilun koulutuksesta sekä rahanjaosta ja arvioin-
nista. Kehitysosastolla työskentelee kolme valtakunnallista vammaisurheilun 
työntekijää ja alueilla seitsemän aluekonsulttia. 
Nykyisin myös Norjassa puhutaan integraation sijaan inkluusiosta. Special 
Olympics Norway toimii itsenäisenä organisaationa. 

Norjan plussat: 
1) Arvot näkyvät nimessä. Norjan urheilun kattojärjestön nimi on ”Norges 
Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite”. 
2) Integraation seuranta (vammaisten liikkujien osallistumista tukevien kei-
nojen ja osallistujamäärien) on järjestelmällistä. Rahaa saa vain tulosten mu-
kaan. 
3) Jokaisesta 54 lajiliitosta löytyy nimetty vammaisurheilun vastuuhenkilö. 
4) Yksilölajit ovat integroituneet parhaiten. 
5) Vammaishuippu-urheilijat ovat tyytyväisiä. 
6) Aluetyö toimii ja saa kiitosta.

Norjan miinukset:
1) Integraation pitkä prosessi yllätti, osaamisen ja vastuun siirtymiseen tarvi-
taan aikaa. 
2) Ylhäältä alas -päätöksenteko johti siihen, että vammaisten omat yhdistyk-
set unohdettiin ja yhteydet kuntoutus- ja muihin perinteisiin verkostoihin 
katkesivat. Uusien urheilijoiden löytäminen on vaikeaa. 
3) Toteutus on kirjavaa. Toiset lajit ovat onnistuneet hyvin ja toiset heikom-
min.
4) Vaikeavammaisten osallistuminen on ongelmallista. Runsaasti tukea tarvit-
sevat eivät ole päässeet mukaan seuroihin samassa mittakaavassa kuin muut.
5) Erityisosaamisen siirtäminen kokonaisuudessaan lajiliitoille on koettu vai-
keaksi. Esteelliset liikuntatilat, apuvälinejärjestelmän ongelmat ja sosiaaliset 
osallistumisen esteet vaativat erityisosaamista ja omia vastuuhenkilöitä. 
6) Järjestelmä ei tue monimuotoista ja rikasta liikunnan kansalaistoimintaa. 
Pienet lajit kärsivät ja esimerkiksi maalipallon pakkosiirto käsipalloliittoon 
tappoi lajin. Tiukat pelisäännöt estävät kansalaistoiminnan kentiltä syntyvien 
uusien lajien tai liikkumismuotojen pääsyn valtionavun piiriin.
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Vammaisurheilu & -liikunta -leh-
den numerossa 3/2013 käsiteltiin 
vammaisurheilulajien siirtymis-
tä lajiliittoihin. Artikkeli perustui 
VAU:n keväällä tekemään kyse-
lyyn, johon vastasi 28 valmenta-
jaa kaikkiaan 27 lajista. Keskuste-
lun virittämiseksi kysely avattiin 
syksyn ajaksi vammaisurheilu.
fi -verkkopalveluun. Marraskuun 
alkuun mennessä nettikyselyyn 
vastanneita oli kaikkiaan 32.  Vas-
taajat olivat urheilijoita tai harras-
tajia (12) tai muita lajin aktiiveja, 
kuten joukkueenjohtajia, huolta-
jia, valmentajia tai ”taustapiruja” 
(19). Yksittäisistä lajeista eniten 
vastauksia palautui ratsastukses-
ta (5) sekä istumalentopallosta, 
yleisurheilusta, keilailusta ja alp-
pihiihdosta (3 kutakin). 
Lajiliittoa vammaisurheilulajinsa 
kotipesäksi kannattaa lähes puo-
let (14/32).  11 toivoo vammaisur-
heilulajinsa pysymistä VAU:ssa tai 
esittää tiivistä VAU–lajiliitto-yhteis-
työtä, johon liittyy hallittu vastuun 
siirto VAU:sta lajiliitolle. Pieni osa 
vastaajista toivoo lajinsa itsenäis-
tymistä (sisäcurling) tai haaveilee 
paluusta VAU:ta edeltävään aikaan 
(keilailu, alppihiihto).
Kysely paljastaa lajien erilaisuu-
den ja ristiriidat integraation pro-
sessien taustalla. Ei ole yksiselit-
teisen selvää, että edes kaikkien 
paralympialajien kaikki toimijat 
haluavat lajinsa sijoittuvan kysei-
sen lajiliiton alle.  Eniten vastaajia 
kiinnostaa Special Olympics -la-
jien kohtalo.  Vammaisurheilun 
paikka ei ratkea tämänkään kyse-
lyn perusteella, mutta keskustelu 
jatkukoon.
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Mikä on lajin 
paikka (2.0)?
”Paralympia huippu-urheilu (ja muu-
tama yksilö) on helpompi integroida 
lajiliittoon, mutta ruohonjuuritaso 
(koko vammaisuuden kirjo) ja uusien 
harrastajien löytäminen vammaisur-
heilun pariin kuuluu VAU:lle.”
Special Olympics -valmentaja

aluejärjestöissä ja seuroissa. 
3) Paralympiaurheilu on huomioitu 
huippu-urheilun muutostyössä ja sitä 
tuodaan esiin arvopuheissa.
4) Jäsenistön ääntä kunnioitetaan. Integ-
raation prosesseissa edetään varovasti ja 
jäsenistöä kuullen.
5) Tietoa on. VAU:n käynnistämä integ-
raation prosessien seuranta ja kansain-
välinen yhteistyö auttavat välttämään 
pahimpia sudenkuoppia.  
6) Monimuotoinen liikunnan kansalais-
toiminta on tärkeä arvo ja mahdollistaa 
laajan lajikirjon, mikä puolestaan antaa 
liikkujalle valinnanvaraa.
7) Eri vammaisurheiluliikkeiden yhteis-
työ. Paralympialiike, elinsiirtourheilu ja 
Special Olympics -liike toimivat yhteis-
työssä.
8) VAU:n synty,  yhdistetyt resurssit ja laa-
ja osaaminen.  

Suomen miinukset
1) Integraation käynnistäminen hankeve-
toisesti ei ole kestävällä pohjalla. Proses-
sin tueksi tarvitaan aito halu, laaja poliitti-
nen päätös ja veturi.  
2) Paralympiavetoisuudesta johtuen in-
tegraatio mielletään suppeasti vain vam-
maishuippu-urheilua koskevana asiana. 
Suurimmasta osasta lajiliittoja puuttuu 
laajempi osallistumisen näkökulma.
3) Liikunnan kattojärjestöissä 2000-luvun 

puolivälissä käynnistynyt inkluusiotyö on 
osittain pysähtynyt Valon ja huippu-ur-
heilun muutoksiin.
4) Monimuotoisuus pirstaloi ja hankaloit-
taa integraation prosessien kuljettamis-
ta. Paralympiaurheilu tunnetaan, muita 
vammaisurheiluliikkeitä tai -lajeja ei.

VAU vuonna 2021?
– Norjan mallista ”parastettavia” ovat 
aluetyö, monilajiliitto ja systemaattinen 
seuranta. Säilyttämisen arvoista meillä 
Suomessa ovat esteettömyysosaaminen, 
vammaisurheilun välinevuokrausverkos-
to (www.välineet.fi) sekä ainutlaatuinen 
erityisliikunnanohjaajajärjestelmä, kertoo 
VAU:n tutkimuspäällikkö Aija Saari.
– Norjan virheistä oppien meidän kannat-
taisi vaalia hyviä verkostoja ja yhteistyötä 
vammaisjärjestöihin ja kuntoutuksen am-
mattilaisiin. Lasten ja nuorten Sporttiklu-
bi on suora väylä vammaisille liikkujille 
soveltuviin tapahtumiin ja kokeiluihin.
Mutta miltä näyttää seitsemän vuoden 
kuluttua vuonna 2021, kun kaikki mah-
dolliset lajit on siirretty lajiliittoihin? Onko 
VAU:sta tullut Norjan mallin mukaisesti 
loppujen lajien erikoisliitto, jonka osana 
on myös Special Olympics Finland? 
Kuka tai mikä silloin huolehtii seurannas-
ta, tutkimuksesta, koulutuksesta, rekry-
toinnista, välineistä, esteettömyydestä, 
kansainvälisistä suhteista ja luokittelusta? 
Missä on se erityisosaaminen, jota tarvi-
taan vaikeavammaisten henkilöiden saa-
miseksi mukaan urheiluun?
Paljon avoimia kysymyksiä ja tulevai-
suuden haasteita. Tulevat vuodet näyt-
tävät mikä on niin lajien kuin VAU:nkin 
tulevaisuus.


