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muuttajat ovat ikärakenteeltaan nuoria, joten alaikäisten maahanmuuttajien kotoutumiseen on tar-

peellista kiinnittää huomiota.   

Tutkielmassa käytetyt lähteet osoittivat, että liikuntaa ja urheilua käytetään alaikäisten maahan-

muuttajien kotoutumisen välineenä Suomessa. Liikunnan sopivuutta kotoutumisen tukijana käsittä-

vissä tutkimuksissa alaikäiset olivat harvoin tutkimuksen kohteina. Tämän tutkielman avulla selvite-

tään, voiko vapaa-ajan liikunnan ja urheilun harrastaminen toimia kotouttavana mekanismina. Tut-

kielma ottaa myös kantaa yhteiskunnassa vallitsevaan liikunnan ja urheilun positiiviseen eetokseen. 

Kannan ottaminen tapahtuu aiempien tutkimustulosten kokoamisella ja niiden vertailulla. Tutkiel-

man avulla pystyy hahmottamaan kokonaiskuvan alaikäisten maahanmuuttajien liikunnan kentästä. 

Lähteinä tutkielmassa toimivat Suomalaiset liikunnan ja urheilun, sekä kotoutumisen yhdistävät tut-

kimukset. Suurin osa lähteinä käytetyistä tutkimuksista ei fokusoitunut suoraan alaikäisiin maahan-

muuttajiin. Lähteiden käytössä käytettiin siksi hyvin kriittistä otetta. Täten niiden perusteella löy-

dettiin alaikäisten kotoutumista koskevia yleistyksiä. Lähteinä toimi myös muutamia ulkomaalaisia 

tutkimuksia. Etenkin teoreettisen viitekehyksen kohdalla nämä korostuivat.  

Tutkielma osoittaa, että vapaa-ajan liikunta ja urheilu voivat toimia kotoutumista edistävänä väli-

neenä. Vaikutukset kotoutumiselle ovat kuitenkin yksilöllisiä. Toiminnan tulee hyötyjen saavutta-

miseksi olla hyvin järjestettyä ja kulttuurisesti sensitiivistä. Liikunta ja urheilu tulisi järjestää kohde-

ryhmälähtöisenä, matalan kynnyksen toimintana. Monikulttuuriset ryhmät edistivät parhaiten ko-

toutumista. Tutkielma osoittaa, että liikkumaan pääsemisen esteet ovat moninaisia. Siksi erityistä 

huomiota tulisikin kiinnittää siihen, miten maahanmuuttajat liikunnan ja urheilun pariin pääsevät. 

Ilman liikkumaan pääsemistä ei voida saavuttaa sen kotoutumista edistäviä mekanismeja. 
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1 JOHDANTO 

Kiinnostukseni tutkielman aiheeseen eli maahanmuuttajan kotoutumiseen juontaa juurensa 

Interkulttuurinen kasvatus -kurssille, opettajanopintojeni toiselle lukuvuodelle. Käsitte-

limme kurssilla teemaan liittyviä aihepiirejä ja kurssin jälkeen minulle jäi halu tietää ai-

heesta lisää. Liikunnan ulottuvuus kotoutumisen teemaan tuli mukaan, kun pakolaiskriisin 

jälkimainingeissa lehdissä kirjoitettiin juttuja maahanmuuttajien jalkapallon pelaamisesta. 

Urheilusta itse kiinnostuneena ja urheilullisen taustan omaavana halusin lähteä selvittä-

mään, minkälainen rooli liikunnan ja urheilun harrastamisella on kotoutumisessa. Rajasin 

tarkasteluni alaikäisiin lapsiin ja nuoriin.  

Tutkielman tarkoituksena oli kuvata, miten alaikäisen maahanmuuttajan vapaa-ajan liikun-

nan tai urheilun harrastaminen vaikuttaa kotoutumiseen ja miten kotouttamista edistävää 

liikuntaa tulisi toteuttaa. Suomessa tutkimus aiheesta on suhteellisen nuorta ja pelkästään 

alaikäisiin lapsiin ja nuoriin keskittyvää tutkimusta ei maassamme vielä ole. Siksi onkin 

paikallaan tarkastella asiaa vain heidän näkökulmastaan. Väänäsen ym. (2009, 14) mukaan 

lapsiin ja nuoriin kytkeytyviin palveluihin liittyvät kysymykset ovat keskeisiä ja tämä tut-

kielma vastaa osin näihin kysymyksiin. Tutkielman tavoitteena oli löytää yleistyksiä sii-

hen, voidaanko liikuntaa ja urheilua pitää mielekkäänä kotoutumisen keinona ja mitä ovat 

sen järjestämisen hyvät käytännöt.  

Tutkielman aihe on tärkeä sen ajankohtaisuuden, yhteiskunnallisten ulottuvuuksien, sekä 

yksilöllisten hyötyjen näkökulmasta. Aihe on ajankohtainen etenkin pakolaiskriisin, mutta 

myös kasvavan Suomeen muuton takia. Yhteiskunnallisena ulottuvuutena maahanmuutta-

jien hyvää ja tehokasta kotoutumista tulisi tavoitella monesta näkökulmasta, mutta etenkin 

maahanmuuton syrjäytymisriskin kannalta. Yksilöllisillä hyödyillä tarkoitan maahanmuut-

tajien hyvinvointia. Zacheus ym. (2012) tukevat tätä tematiikkaa, sillä heidän mukaansa 

kasvavat muuttovirrat tekevät ajankohtaiseksi miettiä, miten maahanmuuttajien sujuvampi 

kotoutuminen ja tutustuminen valtaväestöön mahdollistetaan. Useampia tutkimuksia lii-

kunnan ja kotoutumisen kentällä tehneitä tutkijoita ei löytynyt montaa. Zacheus on aihepii-

riä tutkinein tutkija Suomessa. Hänen lisäksi Myrén on tutkinut aihetta 2000-luvun taittees-

sa. Fagerlund ja Maijala taas ovat erikoistuneet hankkeiden arviointiin ja tutkimiseen. 

Tutkielmassa käytetään lähteitä monipuolisesti niin artikkeleiden, tutkimuksista tehtyjen 

raporttien, kuin Suomen kotouttavan liikunnan linjausten ja erilaisten hankkeiden arvioin-
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tien muodossa. Pyrkimyksenä on esitellä kattavasti Suomessa alaikäisille maahanmuuttajil-

le tehtyä kotoutumisen ja liikunnan yhdistävää tutkimusta, sekä tutustua joihinkin ulko-

maalaisiin tutkimuksiin. Lähdekirjallisuuden keruu tapahtui eri hakusanoja ja tietokantoja 

käyttämällä, aineistoihin tutustumalla ja sieltä tutkimuksen aihepiiriin rajautuneiden lähtei-

den valikoinnilla. Arvioin kriittisesti lähteiden luotettavuutta, sekä sopivuutta tutkielmalle.  

Luvussa kaksi määritellään pääkäsitteet alaikäinen maahanmuuttaja ja kotoutuminen. Ne 

pohjautuvat niin Suomen laissa tehtyihin, kuin muissa lähteissä käytettyihin määritelmiin. 

Samassa osiossa avataan myös teoreettista viitekehystä, akkulturaatioteoriaa, jonka sisälle 

voidaan kotoutumisen teeman lukea kätkeytyvän. Käsitteenmäärittely ja teoreettinen viite-

kehys ovat saaneet vaikutteita esimerkiksi Zacheuksen ym. (2012) tutkimuksesta ja siitä, 

että pidin niitä oleellisimpana tutkimuksen kannalta. Akkulturaatioteoria valikoitui myös 

sen laajan tunnettavuuden ja tutkimuksellisen perinteen takia.  

Luvussa kolme avataan vapaa-ajan, urheilun ja liikunnan käsitteitä lyhyesti. Sen lisäksi 

siinä valotetaan hieman Suomen tilannetta monikulttuurisen liikunnan kentältä. Alaikäisten 

liikkuvien ja urheilevien maahanmuuttajien tunnuspiirteiden taustoittamisesta siirrytään 

tutkimuskysymysten vastaamiseen. Tutkimuskysymykset ovat, miten alaikäisen maahan-

muuttajan vapaa-ajan liikunnan ja urheilun harrastaminen vaikuttaa kotoutumiseen ja mi-

ten kotouttamista edistävää liikuntaa tulisi toteuttaa. Luvussa neljä kootaan yhteen tutki-

muksen antia ja pohditaan sen merkityksiä, eettisiä kysymyksiä sekä tutkimuksen luotetta-

vuutta. 
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2  ALAIKÄINEN MAAHANMUUTTAJA KOTOUTUMISPROSES-

SISSA 

Tässä osiossa tarkastellaan tutkielman kannalta oleellisia käsitteitä eli alaikäistä maahan-

muuttajaa ja kotoutumista, sekä tutkimuksen teoreettista viitekehystä. Kotoutuminen on 

tärkeää sekä maahanmuuttajan, että yhteiskunnan kannalta. Mitä paremmin maahanmuutta-

ja kotoutuu uuteen yhteiskuntaan, sitä vähemmän ilmenee konflikteja maahanmuuttajavä-

estön ja kantaväestön välillä. (Zacheus ym. 2012, 15.) Suomessa kotoutumiselle on säädet-

ty erillinen laki, joka asettaa kunnat velvolliseksi tekemään kotouttamisohjelman kerran 

neljässä vuodessa sekä työ- ja elinkeinotoimiston tai kunnan velvolliseksi tekemään yhdes-

sä maahanmuuttajan kanssa kotoutumissuunnitelman, mikäli tarve niin vaatii (Laki kotou-

tumisen edistämisestä 2010). Lain alaisten kotoutumistoimenpiteiden lisäksi alaikäisten 

maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi on käynnissä ja jo päättynyt useita hankkei-

ta, kuten Nuorten osallisuus -hanke, Kaste-ohjelma ja Moped (Pöyhönen ym. 2010). Lii-

kunnallisia hankkeita sivutaan myöhemmin tässä työssä. 

 

2.1 Alaikäinen maahanmuuttaja 

Laki kotoutumisen edistämisestä (2010) määrittelee maahanmuuttajan henkilöksi, joka on 

muuttanut Suomeen ja jonka oleskelu maassa ei perustu matkailuun tai siihen verrattavaan 

lyhytaikaiseen oleskeluun myönnettyyn lupaan tai jonka oikeus oleskeluun on rekisteröity 

taikka jolle on myönnetty oleskelukortti. Väänänen ym. (2009, 14) määrittelevät maahan-

muuttajan henkilöksi, joka on syntynyt ulkomailla. Martikainen ja Haikkola (2010, 10) 

lisäävät käsitteenmäärittelyyn muuton pysyvyyden luonteen määritellen maahanmuuttajan 

ulkomailla syntyneeksi ja Suomeen toistaiseksi tai pysyvästi muuttaneeksi henkilöksi. 

Opetusministeriö (2010, 7) taas korostaa maahanmuuttajan käsitteessä muuttamisen pysy-

vyyttä. Miettinen ja Salo (2017) ovat käyttäneet äidinkieltä maahanmuuttajuuden määritte-

lyssä siten, että muuta kuin suomen tai ruotsin kieltä äidinkielenään puhuvat määritellään 

maahanmuuttajiksi. Tässä tutkimuksessa tukeudutaan vahvimmin eduskunnan käsitteen-

määrittelyyn. Muut määritelmät otetaan kuitenkin huomioon, sillä tarkastelussa on useita 

tutkimuksia, joiden keskinäinen käsitteenmäärittely vaihtelee eikä kaikissa käsitteitä ole 
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edes avattu. Tarkastelussa ovat alaikäiset maahanmuuttajat, jotka Suomen lain mukaan 

ovat alle 18-vuotiaita. 

Maahanmuuttajat voidaan jakaa ensimmäisen ja toisen sukupolven maahanmuuttajiin. En-

simmäisen polven maahanmuuttajat ovat syntyneen omassa kotimaassaan ja muuttaneen 

toiseen maahan sen jälkeen, kun ovat täyttäneet kuusi vuotta. Toisen polven maahanmuut-

tajat ovat syntyneet vanhemmat tai vanhemman vastaanottaneessa, nykyisessä asuinmaas-

saan tai muuttaneet sinne ollessaan alle seitsemän vuotta. (Berry ym. 2006, 307; Martikai-

nen & Haikkola 2010, 14-15.) Zacheus ym. (2012, 15) kyseenalaistavat Suomessa synty-

neen henkilön nimityksen maahanmuuttajaksi vain sillä perusteella, että hänen vanhemmis-

taan toinen tai molemmat ovat syntyneet ulkomailla. Heidän mukaansa rajanveto siihen, 

milloin ihminen ei enää ole maahanmuuttaja, on vaikea tehdä (Zacheus ym. 2012, 15.) 

Väänänen ym. (2009, 45) toteavat sekä ensimmäisen, että toisen polven maahanmuuttaja-

lasten kasvua ja kehitystä koskevien kysymysten olevan monin osin samanlaisia, jolloin 

erottelua sukupolveen ei aina ole tarpeen eikä mielekästä tehdä. Sen perusteella on siis 

mielekästä tehdä tutkimusta, joka kattaa molemmat sukupolvet niin kuin tässä tutkimuk-

sessa tehdään.   

Rumbautin (1988) teoria jakaa alle 18 vuotta oleva maahanmuuttajat kolmeen ryhmään: 

13-17 vuotiaisiin, 6-12 vuotiaisiin, sekä 0-6 vuotiaisiin. Ensiksi mainittu 13-17 vuotiaat 

ovat hänen mukaan kaikista vaikeimmassa asemassa erityisesti, jos muutto tapahtuu eri 

koulutuskulttuurista. Kyky omaksua kieltä on jo hidastunut ja moni kohtaa vaikeuksia kou-

lumenestyksessä. Keskimmäinen, 6-12 vuotiaiden, ryhmä ei ole vielä saavuttanut murros-

ikää ja vaikuttaa menestyvän kohtuullisen hyvin. Viimeisimmäksi mainittu ryhmä, 0-5 

vuotiaat, käy uudessa maassa läpi koko koulutuksellisen uransa ja heitä pidetään monessa 

suhteessa verrannollisina kantaväestöön. Luku- ja kirjoitustaito opitaan uudessa kotimaassa 

ja vanhasta kotimaasta ei ole paljoakaan muistoja. Monissa tutkimuksissa 0-5 vuotiaita 

pidetäänkin toisen sukupolven maahanmuuttajina. Muuttoiällä voidaan siis todeta olevan 

merkitystä maahanmuuttajan polulla. (Martikainen & Haikkola 2010, 14-15.)  

Väestöliiton mukaan vuonna 2014 Suomessa asuvista maahanmuuttajista arviolta neljäsosa 

oli 0-24 vuotiaita lapsia tai nuoria. Suomessa asui tuolloin siis noin 97 000 lasta tai nuorta, 

joiden äidinkielenä ei ollut suomi. (Miettinen & Salo 2017.) Tilastokeskuksen mukaan 

vuonna 2015 339 900:sta Suomessa asuneista ulkomaalaistaustaisista 19% oli 0-14 vuotiai-

ta, kun taas saman ikäisten Suomalaisten osuus väestörakenteesta oli 16%. Maahanmuutta-
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jien ikärakenne on siis nuori. (Opetusministeriö 2010, 9; Tilastokeskus 2017.) Nuorten 

maahanmuuttajien osuus väestöstämme vain kasvaa, sillä jo yksinomaan pakolaiskriisin 

myötä alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrä Suomessa on noussut räjähdysmäisesti. 

Kun vuonna 2014 Suomeen tuli vain 196 alaikäistä yksintullutta turvapaikanhakijaa, oli 

lukema seuraavana vuonna 3024. Viime vuonna määrä oli 401. Vuonna 2016 myönteisen 

turvapaikkapäätöksen sai 1570 alaikäistä yksin tullutta turvapaikanhakijaa. (Maahanmuut-

tovirasto 2017.) Kyseiset tilastot eivät koske vanhempien seurassa tulleita turvapaikanhaki-

joita, saati muiden syiden takia maahan tulleita, eikä vuoden 2016 tilastoja maahanmuutta-

jalasten ja nuorten määrästä ole vielä julkaistu. Edellä mainittujen lukemien valossa voi-

daan kuitenkin todeta alaikäisten maahanmuuttajien ryhmän olevan merkittävä osa Suo-

men kansaa.     

Yleisin maahanmuuttajaryhmään tehty jaottelu perustuu siihen, miksi kotimaasta on läh-

detty ja muutettu uuteen maahan. Syynä maahanmuuttoon voi olla paluumuutto, pako-

laisuus, opiskelu ja työt, perhesyyt tai turvapaikanhaku (Väänänen 2009, 14; Zacheus 

2012, 14). Paljon lapsia ja nuoria sisältävät ryhmät, jotka Suomeen tulevat, ovat usein tur-

vapaikanhakijoita tai pakolaisia (Martikainen & Haikkola 2010, 23). Tässä tutkielmassa 

tarkastellaan maahanmuuttosyyhyn katsomatta kaikkia alaikäisiä maahanmuuttajia. 

 

2.2 Akkulturaatio 

Tämän työn teoreettinen viitekehys nojautuu hyvin vahvasti alkuaan Berryn käsialaa ole-

vaan tunnettuun akkulturaatioteriaan. Social Science Research Council (1954) määrittelee 

akkulturaation kulttuurin muutoksena, joka alkaa, kun kaksi tai useampi autonomista kult-

tuurista systeemiä yhdistyy (Berry ym. 2002, 349-350). Berry ja Sam (1997) lainaavat 

Redfieldin, Lintonin ja Herskovitsin (1936) klassista akkulturaation käsitteenmäärittelyä, 

jossa akkulturaatio sisältää sellaiset ilmiöt, mitkä ovat seurausta, kun ryhmä yksilöitä, joilla 

on eri kulttuurinen tausta ovat jatkuvassa ensikäden kontaktissa alkuperäisen kulttuuristen 

tapojen muutosten kanssa. Tämä muutos voi tapahtua joko molemmissa tai vain toisessa 

kulttuurisessa ryhmässä. (Berry ja Sam 1997, 293-294.) Zacheuksen ym. (2012, 28) näke-

myksen mukaan muutos kuitenkin tapahtuu molemmissa kulttuureissa ja heidän mielestään 

se onkin tärkeää muistaa, sillä usein muutoksen ajatellaan tapahtuvan vain toisessa. Akkul-

turaatio nähdään prosessinomaisena ilmiönä (Berry ym. 2002, 349).  
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Berry ja Sam (1997) näkevät akkulturaatiolle kolme eri lähtökohtaa. Ensimmäisessä esi-

merkiksi maahanmuuttajat tai pakolaiset ovat kontaktissa uuteen kulttuuriin, koska he ovat 

muuttaneet uuteen paikkaan, kun taas kantaväestölle tuodaan uusi kulttuuri. Toisessa esi-

merkiksi maahanmuuttajat ovat akkulturaatioprosessissa mukana vapaaehtoisesti, kun taas 

vaikkapa pakolaisilla ei ole siihen valinnan varaa. Kolmannessa muuttaneiden, kuten maa-

hanmuuttajien keskuudessa, jotkut ovat suhteellisen pysyvästi sitoutuneet prosessiin, kun 

taas vaikkapa turvapaikanhakijoille tilanne voi olla väliaikainen. (Berry & Sam 1997, 295-

296.)   

Berry ym. (2002) erottavat akkulturaatiosta ryhmätason ja yksilötason. Ryhmätasolla on 

olennaista ymmärtää kahden alkuperäisen kulttuuriryhmän avainpiirteet, kun taas yksilöta-

solla tarkastellaan psykologisia muutoksia ja yksilön mahdollisuuksia uusiin tilanteisiin 

sopeutumiseen. (Berry ym. 2002, 350-352.) Tutkimuksellisesti onkin tärkeää tunnistaa 

nämä kaksi piirrettä, sillä kulttuuriset erot vaikuttavat akkulturaatioon samalla tavalla kuin 

yksilön psykologisetkin erot. Vaikka ryhmän sisällä voidaankin nähdä yhtäläisyyksiä, 

kaikki yksilöt eivät silti samasta kulttuurisesta taustasta huolimatta koe yhteisön muutok-

seen osallistumista samalla tavalla. (Berry & Sam 1997, 294.)  

Akkulturaatioprosessin edetessä yhteisöistä tulee kulttuurisesti monimuotoisia. Usein 

muodostuu kulttuurisia ryhmiä, jotka eivät ole voimaltaan tasa-arvoisia joko määrällisesti, 

taloudellisesti tai poliittisesti. Monikulttuurisissa yhteisöissä yksilön pitää käsitellä kysy-

mys, miten akkulturoitua. (Berry & Sam 1997, 296.) Berry (1970) jakaa akkulturaation 

neljään eri akkulturaatiostrategiaan (Berry ym. 2002). Strategiat perustuvat yksilötason 

akkulturaatioon ja siihen, että ihmisillä on eri näkökulmia, miten he haluavat elää uudessa 

tilanteessa. Nämä neljä strategiaa ovat assimilaatio, integraatio, separaatio ja marginalisaa-

tio ja (Berry ym. 2002, 353; Berry ym. 2006, 306). 

Akkulturaatiostrategioita tarkastellessa esiin nousee kaksi pääkysymystä: kuinka paljon 

yksilö haluaa ylläpitää omaa kulttuuriaan ja kuinka paljon hän haluaa osallistua ja ottaa 

kontaktia uuteen kulttuuriin (Berry & Sam 1997, 296; Berry, ym. 2006, 306). Ulottuvuudet 

vaativat Berryn (1970) mukaan vuorovaikutusta, joka perustuu niin omaan ryhmään, kuin 

toistenkin ryhmiin sopeutumiseen (Berry ym. 2002, 354). Assimilaatiossa yksilö ei toivo 

säilyttävänsä omaa kulttuuriaan ja pyrkii osalliseksi vallitsevaa yhteiskuntaa. Integraatiossa 

yksilö toivoo säilyttävänsä kulttuurisen perintönsä ja pyrkii osalliseksi vallitsevaa yhteis-

kuntaa. Separaatiossa yksilö toivoo säilyttävänä kulttuurisen perintönsä ja pyrkii välttele-
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mään osallisuutta vallitsevaan yhteiskuntaan. Marginalisaatiossa yksilö ei säilytä omaa 

kulttuurista perintöään, mutta ei myöskään osallistu vallitsevan yhteiskunnan toimintaan. 

Strategiat vaihtelevat jo aiemmin todetusti yksilöiden, mutta myös ryhmien ja yhteiskun-

tien, sekä sen välillä, mitä strategioita vuorovaikuttavat ryhmät käyttävät. Näistä integraa-

tiota pidetään tutkijoiden keskuudessa tavoiteltavimpana. (Berry ym. 2002, 475, 479-481; 

Berry ym. 2006, 306.) Samaa mieltä ovat olleet myös tutkimuksiin osallistuneet maahan-

muuttajat (Zacheus ym. 2012, 227). 

Martikaisen ja Haikkolan (2010, 9) mukaan maahanmuuttajavanhemmilla ja heidän lapsil-

laan on usein erilaisia kokemuksia uudessa asuinmaassaan. Väitettä tukee Berryn ym. 

(2006) laaja maahanmuuttajanuorison akkulturaatiota käsittelevä tutkimus. Tämän takia 

onkin syytä tarkastella lasten akkulturaatiota tarkemmin. Tutkijaryhmä jakoi tutkimukseen 

osallistuneet vastausten mukaan neljään eri profiiliin, jotka muistuttivat hieman akkulturaa-

tiostrategioita ottaen kuitenkin huomioon useampia interkulttuurisia muuttujia, kuten iden-

titeetin, kielen ja suhteet perheeseen. Tutkijat olivat tehneet olettamuksensa aiempien ai-

kuisille tehtyjen akkulturaatiotutkimusten pohjalta. Niitä myötäileviä tuloksia saatiin integ-

raatio-profiilin kohdalla, sillä suurin osa tutkittavista (36,4%) kuului siihen. Kaikkein yllät-

tävin tulos oli marginalisaatiota muistuttavan profiilin suuruus (22,4%). Eroavia tuloksia 

tuli myös toiseksi suurimman, separaatiota muistuttavan etnisen profiilin kohdalla, sillä sitä 

edusti 22,5% tutkimukseen osallistuneista. Aikuisilla separaatio ei ole ollut näin yleinen 

tapa akkulturoitua, eivätkä uskomukset täten tukeneet separaation yleisyyttä. Aiemmissa 

tutkimuksissa integraatio ja assimilaatio ovat olleet yleisimpiä akkulturaatiostrategioita. 

Tässä tutkimuksessa assimilaatiota muistuttava ryhmä oli kaikkein pienin (18,7%). (Berry 

ym. 2006, 316, 323-324.)   

Tarkastelen Berryn ym. (2006) tutkimuksesta pelkästään integraatio-profiilin saaneita, sillä 

se on tutkimukseni kannalta olennaisinta. Tutkimus osoitti, että sillä kuinka kauan on asu-

nut maassa, on hyvin merkittävä yhteys siihen, minkä profiilin tutkimuksessa sai. Pitkällä 

maassaoloajalla todettiin olevan yhteys integraatioon. Yhtä merkittävää akkulturaation 

kannalta, oli se, minkälainen etninen rakenne kodin asuinalueella oli. Integraation kannalta 

epäsuotuisinta oli asua alueella, johon kuului pääosin samaa etnistä taustaa olevia ihmisiä. 

Integraatio-profiilin omaksumiseen vaikutti myös tutkimuksen mukaan uskonnollinen taus-

ta. Juutalais-kristityt, sekä itämaisen uskonnon omaavat kuuluivat integraatioprofiiliin use-

ammin, kuin muslimit tai uskonnottomat. Tätä selitettiin länsimaisen kolonialismin perin-
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teillä yhteisöissä, joista kyseiset maahanmuuttajat tulivat. Tyttöjen nähtiin integroituvan 

helpommin kuin poikien. (Berry ym. 2006, 318-319, 324.) 

Zacheus (2010) toteaa liikunnan ja urheilun olevan eräs käytännön keino akkulturaatiostra-

tegian toteuttamiseen. Tutkimuksessani akkulturaatiostrategiosta lähempään tarkasteluun 

pääsee integraatio. Integraatiota terminä kuvaillaan kuitenkin suomalaisessa tutkimuksessa 

ongelmalliseksi (Zacheus ym. 2012, 30). Siksi se on saanut rinnalleen käsitteen kotoutumi-

nen, joka tarkoittaa samaa kuin integraatio (Maijala & Fagerlund 2012, 15; Myrén 1999, 

36). Kotoutumisen termi on Suomessa ollut moniselitteisen ja monimerkityksellisen integ-

raation käsitteen sijaan systemaattisesti käytössä jo 1990-luvun puolesta välistä lähtien 

(Myrén 2003, 16). Koska tutkimusta tehdään Suomalaisessa kontekstissa, on perusteltua 

käyttää kotoutumisen käsitettä.  

2.3 Kotoutuminen  

Laki kotoutumisen edistämisestä määrittelee kotoutumisen tarkoittavan kehitystä, joka 

tapahtuu maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutuksessa. Kotoutumisella tavoitel-

laan tietoja ja taitoja, joita tarvitaan yhteiskunnassa samalla tukien mahdollisuuksia oman 

kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen. Lain tarkoituksena on edistää ja tukea kotoutumista ja 

sitä sovelletaan myös alaikäisiin lapsiin ja nuoriin. (Laki kotoutumisen edistämisestä 

2010.) Tuomarla (1998) vastavuoroisesti määrittelee Migrantti-tiedotteessa kotoutumisen 

”prosessiksi, jossa maahanmuuttajat osallistuvat yhteiskunnan taloudelliseen, poliittiseen, 

ja sosiaaliseen elämään. He ylläpitävät ja kehittävät omaan kulttuuriin ja etnisyyteen liitty-

viä tärkeinä pitämiään asioita. Kotoutuminen edellyttää sopeutumista sekä vähemmistöltä 

että valtaväestöltä.” (Myrén, 2003, 17.)  

Kotoutumisen käsitteen määrittelyssä on syytä huomioida, ettei maahanmuuttajien ryhmä 

ole homogeeninen (Elling, De Knop & Knoppers 2001, 421). Akkulturaatioteoriaan sekä 

yllä esitettyihin määrittelyihin tukeutuen voidaan kotoutumisprosessin todeta olevan jokai-

selle yksilöllinen. Vaihtelua voi löytyä samasta maasta lähteneiden maahanmuuttajien 

asenteista, käyttäytymisestä ja sosiaalisesta asemasta (Zacheus 2012, 74).  Kotoutumispro-

sessin voidaan nähdä etenevän tämän lisäksi myös eri tasoilla. Usein maahanmuuttajat ei-

vät integroidu suoraan valtaväestöön, vaan ensin omaan etniseen yhteisöönsä. Myrén olet-

taa, että tämän takia vasta maahan tulleella ihmisellä on erilaiset tarpeet, kuin jo pidem-

pään maassa asuneella. (Myrén 1999, 37.) 
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Myrénin (1999) mukaan kotoutuminen rakentuu ymmärryksestä ja tiedosta, suvaitsevai-

suudesta, sopeutumisesta ja lopulta integraatiosta. Edellä mainitut ovat merkkipaaluja ja 

edellytyksiä prosessiksi kuvatulla kotoutumisen polulla. Kotoutumisprosessi käynnistyy 

molemminpuolisen ymmärryksen ja tiedon kautta. Sopeutuminen vallitsevaan yhteiskun-

taan mahdollistuu vasta suvaitsevaisuuden kautta. (Myrén 1999, 34-36.) Myös kielen op-

pimisella on suuri merkitys kotoutumispolulla (Doherty & Taylor 2007, 42; Pöyhönen ym. 

2010, 108).  

On esitetty, että kotoutuminen voitaisiin jakaa kolmeen kategoriaan: helppoon, ristiriitai-

seen ja vaikeaan kotoutumiseen. Siihen, mihin kategoriaan yksilön kotoutumispolku sijoit-

tuu, vaikuttavat muun muassa maahanmuuttajan lähtömaa, lähtösyy, ikä, koettu rasismi 

sekä se, milloin Suomeen on tullut. Polun päätä ja sitä, milloin yksilö on kotoutunut ja mil-

loin ei, on vaikea määritellä ilmiön monitahoisuuden vuoksi. Lähtömaan osalta prosessiin 

vaikuttavat kulttuurien samankaltaisuus tai erilaisuus ja syiden osalta se, onko kotimaasta 

ollut pakko lähteä vai onko sieltä haluttu lähteä. Iän puolesta vaikein ajanjakso maahan-

muuttoon on 13-25 vuotiaana. Tällöin oma identiteettityö on muutenkin pahasti kesken ja 

samalla nuori joutuu uuteen ympäristöön. Maahan on jouduttu myös joissakin tapauksissa 

tulemaan ilman vanhempia eikä koulujärjestelmän mukaista koulutusta ole enää montaa 

vuotta jäljellä, saati kielitaitoa siihen osallistumiseen. (Zacheus ym. 2012, 73-74, 243-246.) 

Tässä tutkimuksessa kotoutuminen käsitetään jokaisessa määritelmässä korostuneen vasta-

vuoroisuuden kautta. Se käsitetään kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä tapahtuvaksi 

prosessiksi, johon sisältyy erilaisten uuteen yhteiskuntaan liittyvien tietojen ja taitojen op-

piminen, uuteen yhteiskuntaan osallistuminen ja yksittäisen maahanmuuttajan tärkeäksi 

näkemien omien kulttuuristen juurten, kielen tai tapojen säilyttäminen. Tutkimuksessa 

ymmärretään, ettei kenenkään kototutumispolku ole samanlainen, mutta pyritään silti te-

kemään jonkinlaisia yleistyksiä liikunnan ja urheilun roolista siinä. Huomionarvoista käsit-

teenmäärittelyn ohella on Opetusministeriön (2010) määritelmä kotoutumisen tavoitteesta. 

Sen mukaan kotoutumisella tavoitellaan sitä, että maahanmuuttaja voi osallistua suomalai-

sen yhteiskunnan, toimintaan samalla tapaa, kuin muutkin maassa asuvat (Opetusministe-

riö 2010, 7).  
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3 ALAIKÄISET MAAHANMUUTTAJAT KOTOUTUMISEN SEKÄ 

VAPAA-AJAN LIIKUNNAN JA URHEILUN KENTÄLLÄ 

Tässä osiossa avataan alaikäisten maahanmuuttajien toimijuutta vapaa-ajan liikunnan ja 

urheilun kentällä, sekä vastataan tutkielmalle asetettuihin kysymyksiin. Vapaa-ajalla tar-

koitetaan koulun, työn ja muiden instituutioiden ulkopuoleista aikaa, joka on käytännössä 

esimerkiksi harrastustoimintaa, kavereiden tapaamista tai median käyttöä. (Merikivi, Myl-

lyniemi & Salasuo 2016, 5, 52.) Lain mukaan liikunnalla tarkoitetaan sekä omatoimista, 

että järjestettyä liikunta- ja urheilutoimintaa poissulkien huippu-urheilun (Liikuntalaki 

2015). Liikunnalla tarkoitetaan ei-kilpailullista liikkumista. Se on tarkoituksella tehtyä 

säännöllistä fyysistä aktiivisuutta eli lihastyötä, jossa energiankulutus on suurempaa kuin 

lepotasolla. Urheilulla tarkoitetaan harrastuksenomaista liikuntaa. Sen ominaispiirteinä 

ovat fyysisen suorituskyvyn ja taidon vertailu, pyrkimys parantaa lajinomaista suoritusky-

kyä ja taitoa, sekä lajin säännöillä normitetut kilpailutapahtumat. (Lämsä 2009, 15-16.) 

Kyseisiä määrittelyjä vapaa-ajasta, liikunnasta ja urheilusta käytetään tässä tutkimuksessa. 

Suomessa uskotaan vapaa-ajan liikunnan sisältävän kotoutumista edistäviä mekanismeja 

(Myrén 2003, 101). Opetusministeriö on vuodesta 1996 antanut tukea SLU:lle maahan-

muuttajien liikuntatyön kehittämiseksi (Opetusministeriö 2010, 9). Vuosien 2011-2015 

aikana avustusta on myönnetty 51:lle hankkeelle 48:än kuntaan yli viiden miljoonan euron 

edestä (Pyykkönen 2016, 3). Opetus- ja kulttuuriministeriö (2016) jakaa tätä tukea kunnille 

ja vastaanottokeskuksille myös vuonna 2017 tarkoituksenaan tukea liikuntalain ja kotou-

tumislain toimeenpanoa. Liikuntalain tavoitteena on muun muassa edistää ”eri väestöryh-

mien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa”, ”lasten ja nuorten kasvua ja kehitys-

tä” ja ”eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa” (Liikuntalaki 2015). Myös useissa kun-

tien lainsäädännöllisissä kotouttamisohjelmissa yhtenä kohteena ovat kunnan liikuntamah-

dollisuudet ja niihin osallistuminen. Näin on esimerkiksi Oulussa, Tampereella ja Helsin-

gissä.    

Opetushallituksen (2010, 13) Kehittämisohjelma maahanmuuttajien kotouttamiseksi lii-

kunnan avulla yhtenä painopisteenä on lasten ja nuorten maahanmuuttajien liikunta sen 

suosion, ikävaiheen liikuntataitojen omaksumisvaiheen ihanteellisuuden, sekä sen myön-

teisten vaikutusten kasvulle ja kehitykselle takia. Tähtäimenä kehittämisohjelmassa on se, 

että maahanmuuttajat voivat osallistua muiden maassa asuvien tavoin liikunnalliseen toi-
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mintaan. Tavoitetta kutsutaan inkluusioperiaatteeksi. Kaikille avoimen liikunnan lisäksi 

inkluusioperiaate pitää sisällään ajatuksen vuorovaikutuksesta maahanmuuttajien ja kanta-

väestön välillä rikastaen molempien liikuntakulttuuria. (Opetushallitus 2010, 13-14.) Sa-

mankaltaisia tavoitteita on mukana myös muissa maahanmuuttajien vapaa-aikaa koskevis-

sa hankkeissa (esimerkiksi Maijala 2014; Myrén 2003; Pyykkönen 2016, 5). Inkluusioperi-

aatetta pidetäänkin monikulttuurisen liikunnan ihanteena (Maijala & Fagerlund 2012, 14). 

Ajatus siitä, että kaikilla tulisi olla tasavertaiset mahdollisuudet osallistua itseä kiinnosta-

vaan liikuntaan ja urheiluun omalla tasollaan on myös Suomen ulkopuolella laajalle levin-

nyt (Elling ym. 2001, 416).  

Kotoutumisen edistämistä liikunnan avulla on toteutettu Suomessa Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriön lisäksi esimerkiksi ELY-keskuksen jakaman avustuksen tuella vuosina 2011-2013 

erilaisten hankkeiden voimin. Tukea tällöin sai 43 hanketta ja 40 kuntaa. Tarkoituksena 

näillä hankkeilla oli löytää toimintamalleja maahanmuuttajien kotoutumiseen liikunnan 

avulla. (Maijala 2014, 53.) Hankkeet painottuvat Etelä- ja Lounais-Suomeen, koska sen 

alueella asuu suurin osa Suomen maahanmuuttajaväestöstä (Fagerlund & Maijala 2011, 16; 

Pyykkönen 2016, 9). Suomessa toimii näiden lisäksi kaksi monikulttuurisen liikunnan kat-

tojärjestöä LIIKKUKAA! ry ja FIMU ry, joihin molempiin kuuluu yli 30 jäsenseuraa. Ne 

edistävät omalla tahollaan maahanmuuttajien liikuntatoimintaa. Myös Suomen Palloliitto 

eli jalkapalloon erikoistunut liitto on kunnostautunut maahanmuuttajat huomioon ottavassa 

toiminnassa. (Opetusministeriö 2010, 9-10.) Voidaan huomata, että maahanmuuttajien lii-

kuntaan on vuosittain myönnetty lisääntyvästi rahaa. Onkin siis olennaista avata, mitä ko-

touttavat vaikutukset ovat ja miten liikunnan harrastaminen tulisi järjestää. 

3.1 Alaikäiset maahanmuuttajat vapaa-ajan liikkujina 

Jokaisen kulttuurin sisällä on oma liikuntakulttuurinsa. Siksi liikunnan harrastamista oh-

jaavat yleiset kulttuurissa vallitsevat säännönmukaisuudet, sekä tottumukset. (Myrén 1999, 

28.) Lämsä (2009, 15) toteaa urheilun olevan vahva kulttuurinen instituutio ja sillä olevan 

yhteiskunnallista arvostusta. Vuonna 2016 Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan 7-9 vuo-

tiaista 96% (n = 160), 10-14 vuotiaista 92% (n = 263) ja 15-19 vuotiaista 86% (n = 249) 

harrasti liikuntaa. Harrastajaluvut ovat nousseet viimeksi vuonna 2012 tehdystä tutkimuk-

sesta. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta liikunnan harrastamisen olevan vahva 

osa alaikäisten suomalaisten kulttuuria, vaikka huoli suositukset täyttävästä liikunnallisesta 
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aktiivisuudesta onkin läsnä. (Merikivi ym. 2016, 76-81.) Ne, joiden kotikulttuurissa liikun-

nan harrastaminen on vierasta, eivät välttämättä pidä sen harrastamista merkityksellisenä 

(Maijala & Fagerlund 2012, 36; Rönkkö 2015, 35). Lähes kaikki Myrénin (1999, 86) haas-

tattelututkimukseen osallistuneet, kotimaasta riippumatta, sanoivat liikunnan olleen heidän 

kotimaassaan lasten ja nuorten harrastus. Zacheuksen ym. (2012, 196) tutkimuksen mu-

kaan maahanmuuttajista kolmasosan mielestä nuorison tulisi harrastaa urheilua. 

Liikuntasuhde kuvaa sitä, kuinka merkittäväksi yksilö kokee liikunnan (Zacheus ym. 2012, 

68). Myrénin (1997) mukaan jokaisen yksilön omat merkitykset ja päämäärät vaihtelevat, 

sillä yksi harrastaa liikuntaa kilpailun ja voittamisen halun, toinen terveydellisten seikko-

jen, kolmas liikunnan elämyksellisyyden ja neljäs sosiaalisen kanssakäymisen takia. Mo-

nesti liikunnan harrastaminen kuitenkin saa useita merkityksiä. (Myrén 1999, 114.) Liikun-

tasuhteen syntymistä muokkaavat yksilöllisten merkitysten lisäksi niin syntymämaan, kuin 

vähitellen uudenkin kotimaan vaikutteet. Toisen sukupolven maahanmuuttajat ovat hyvä 

esimerkki uuden liikuntakulttuurin vaikutuksesta, sillä heidän on todettu olevan merkittä-

västi liikunnallisesti aktiivisempia kuin ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajien. 

(Zacheus ym. 2012, 68, 117.) On todettu, että suurella osalla henkilöistä, jotka Suomeen 

muuttavat, on halu ja tarve päästä osaksi liikuntakulttuuria (Rönkkö 2015, 37). Alle 19-

vuotiaat olivatkin maahanmuuttajista liikunnallisesti aktiivisimpia. Liikuntasuhteeseen 

vaikuttavat myös perheessä vallitsevat asenteet, se, millaisia elämäntyylejä vanhemmilla ja 

lapsilla on, sekä se millaisia valintoja pidetään tärkeänä. (Berg 2016, 66.) 

Maahanmuuttajanuorten liikunnallinen aktiivisuus on Suomessa heikompaa ja liikunnalli-

sesti täysin passiivisten osuus on suurempi verrattuna kantaväestöön (Rönkkö 2015, 34; 

Zacheus ym. 2012, 120). Samanlaisia tuloksia on saatu myös muun muassa Hollannissa, 

Englannissa ja Pohjois-Amerikassa. Eroja maahanmuuttajien liikuntaan ja urheiluun osal-

listumisesta, sekä siitä, minkälaiseen toimintaan he osallistuvat, löytyy eri etnisten vä-

hemmistöjen kesken. Myös sukupuolen kesken on eroja, sillä pojat ovat aktiivisempia liik-

kumaan kuin tytöt. (Elling ym. 2001, 421.) Tyttöjen erityinen asema liikunnan kentällä on 

noussut esille muun muassa Zacheuksen ym. (2012) sekä Fagerlundin ja Maijalan (2011) 

tutkimuksissa. Haasteita aiheuttavat erot tavoissa ja kulttuurisissa käytännöissä kuten su-

kupuoliroolien mukaisissa järjestyksissä ja pukeutumisessa. Joissakin kulttuureissa liikun-

nan ei nähdä olevan tyttöjen, vaan poikien harrastus. Tyttöjen liikunnan kehittäminen ja 

järjestäminen sekä tyttöjen liikuntaan osallistuminen vaatiikin erityishuomiota, kärsivälli-

syyttä, avoimuutta ja pitkäjänteisyyttä. (Fagerlund & Maijala 2011, 36, 52.)  
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Dohertyn ja Taylorin (2007, 38) tutkimukseen osallistuneet liikkuivat mieluiten ystävien ja 

perheen kanssa. Sen mukaan vapaa-ajan liikuntaan ja urheiluun osallistuminen perheen 

kanssa oli tärkeää kotona koettujen työhön ja perhe-elämään sopeutumisen ponnistelujen 

takia. (Doherty & Taylor 2007, 38-39.) Perheen mukanaolon, vanhempien tietoisuuden 

lasten liikuntaharrastuksista ja kannustamisen harrastamaan sekä perheen kanssa yhdessä 

harrastamisen on nähty monissa tapauksissa toimivan edellytyksinä liikuntaharrastuksen 

aloittamiselle (Fagerlund & Maijala 2011, 40-41; Junkala & Lallukka 2012, 29).  

Suomessa maahanmuuttajien yleisimmät liikuntalajit ovat kävely, uinti, pyöräily, jalkapal-

lo (myös Myrén 1999, 115), kuntosaliharjoittelu ja lenkkeily. Tilastot eivät erittele liikun-

talajien suosiota ikäryhmittäin, joten tarkkaa alaikäisten maahanmuuttajien liikuntalajien 

suosiota on vaikea sanoa. On kuitenkin todettu, että mitä nuoremmasta maahanmuuttajasta 

on kyse, sen harvemmin harrastuksena toimii kävely ja sitä useammin jalkapallo. (Zacheus 

ym. 2012.) Jalkapallo onkin noussut esiin etenkin maahanmuuttajapoikien harrastuksena 

(Berg 2016, 73). Elling ym. (2001, 421) väittävät, että maahanmuuttajien korkeampi edus-

tus tietyissä lajeissa tarkoittaa urheilun olevan monikulttuurisuudessa edellä ja esimerkkinä 

muulle yhteiskunnalle. Liikunta- ja urheiluseuroissa harrastamisen on joissakin tapauksissa 

todettu olevan hyvin vetovoimaista ja verrattain yleistä. Yleisempää se on pojilla, kuin 

tytöillä, kuten liikunnan harrastaminen maahanmuuttajien parissa muutoinkin. (Berg 2016, 

74; Zacheus ym. 2012, 158, 166-167.) Fagerlund ja Maijala (2011, 44) taas näkevät liikun-

takerhojen vetävän toimintaansa enemmän maahanmuuttajataustaisia osallistujia kuin ur-

heiluseurojen perustoimintojen. Kanadassa tehdyssä tutkimuksessa jalkapallo, koripallo, 

painonnosto, juoksu ja uinti olivat tutkimukseen osallistuneiden, keski-iältään 16,7 vuoti-

aiden poikien suosimia vapaa-ajan lajeja, tytöille mieluisimpia olivat fitness-urheilu ja uin-

ti. (Doherty & Taylor 2007.)   

Bergin (2016) tutkimuksen mukaan seurassa tapahtuvassa joukkueurheilussa sekä vahvis-

tettiin maahanmuuttajiin liittyviä stereotypioita, että yritettiin häilyttää rajaa heidän ja kan-

tasuomalaisten välillä. Stereotypioiden vahvistamista tapahtui esimerkiksi olettamalla, että 

joillakin maahanmuuttajapojilla oli suuremmat ”luulot” itsestään oletuksena maahanmuut-

tajapojille ominaisesta machokulttuurista. Erottelua Suomalaisiin tehtiin usein ihon värin 

tai maahanmuuttajan kotimaan kautta. Rajojen häilyttämistä tapahtui esimerkiksi vanhem-

pien puheessa siitä, ettei haluttu erotella tekevätkö jotkut vanhemmat enemmän talkoita tai 

toimitsijahommia joukkueen eteen. (Berg 2016.)  
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Maahanmuuttajille tehdyssä tutkimuksessa on noussut esiin esteitä liikunnan ja urheilun 

harrastamiselle. Esteet voivat liittyä joko liikunnan järjestämiseen ja toteuttamiseen liitty-

viin käytäntöihin tai ihmisten välisiin suhteisiin. Kirjoittamattomat säännöt ja normit, kuten 

kohteliaisuus ja henkilökohtainen tila, voivat näyttäytyä muualta tulleen mielestä oudolta. 

Erityisiä vaikeuksia on liittynyt puku- ja pesutiloihin, jossa kysymys kulttuurisidonnaisesta 

ja herkästä oman ja toisen alastomuudesta on esillä. (Rönkkö 2015, 36.) Liikuntaa haittaa-

vien tekijöiden on Zacheuksen ym. (2012) mukaan todettu olevan jossain määrin kulttuuri-

, maahantulosyy- ja ikäsidonnaisia. Nuoret löytävät liikuntaa haittaavia tekijöitä useammin 

kuin vanhemmat ihmiset (Zacheus ym. 2012). Junkala ja Lallukka (2012, 25) kuitenkin 

toteavat yksilöllisten mieltymysten ja sitoumusten vaikuttaneen koettuihin esteisiin. He 

näkevät myös, että urheilussa lahjakkaalle nuorelle esteet ovat matalampia ja resursseja 

voidaan tarjota seuran toimesta, jotta mahdollistetaan toiminnassa aloittaminen, lajin piiris-

sä pysyminen ja menestyminen kilpaurheilussa (Junkala & Lallukka 2012, 52). 

Liikuntaan ja urheiluun osallistumisen todetaan vaativan aikaa, tietoa ja rahaa (Berg 2016, 

66). Raha onkin yksi merkittävimmistä liikunnan harrastamisen esteistä, sillä maahanmuut-

tajat pitivät Suomessa harrastamista kalliina (Junkala & Lallukka 2012, 25; Maijala & Fa-

gerlund 2012, 35; Maijala 2014, 35; Myrén 1999, 89). Zacheuksen ym. (2012, 129) tutki-

muksessa rahan puute oli hyvin merkittävä liikuntaa haittaava tekijä etenkin monilapsisissa 

ja vähän koulutettujen vanhempien perheissä. Liikunnasta ei oltu myöskään monien maa-

hanmuuttajien kotimaassa totuttu maksamaan (Zacheus ym. 2012, 171). Noin puolet maa-

hanmuuttajaperheistä olivat vuoden 2005 tilastojen mukaan vähätuloisia (Väänänen ym. 

2009, 38). Vähävaraisuus aiheutti osallistumismaksujen lisäksi sitä, ettei liikuntaan ollut 

kunnollisia varusteita (Fagerlund & Maijala 2011, 35). Lasten fyysisellä aktiivisuudella ja 

perheen varallisuudella on todettu koko Suomen mittakaavassa olevan vahva yhteys ja 

etenkin urheiluseuroissa harrastavien lasten vanhempien sosioekonomisen aseman on to-

dettu olevan korkea. (Berg 2016, 81; Junkala & Lallukka 2012, 27).  

Tiedonpuutteen ja tiedotusongelmien on nähty toimivat liikuntaan osallistumisen esteenä 

(Junkala & Lallukka 2012, 25; Myrén 1999, 89; Zacheus ym. 2012, 170). Esimerkiksi lii-

kunnallisiin hankkeisiin, joilla tavoiteltiin kotoutumista, ei koettu helpoksi tavoittaa maa-

hanmuuttajia mukaan toimintaan (Maijala 2014, 25). Kieliongelmat ja yhteisen kielen 

puuttuminen nähtiin osallistumisen (Junkala & Lallukka 2012, 25) ja tiedottamisen esteenä 

(Maijala 2014, 26) sekä ongelmatilanteiden aiheuttajana liikunnan kentällä (Maijala & 

Fagerlund 2012, 36). Vastavuoroisesti on kuitenkin todettu, että liikuntatoimintaan sisään 
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päästyään kielitaidon puute ei enää näyttele niin suurta roolia, vaan vastaanotto ja asen-

neilmapiiri maahanmuuttajat ja kantasuomalaiset yhdistävässä seuratoiminnassa toimi seu-

raavana esteenä (Junkala & Lallukka 2012, 27). Rasismin ja syrjinnän kokeminen, kohde-

ryhmän tarpeiden huomiotta jättäminen, aiempaan totutusta poikkeavat toimintatavat ja 

käyttäytymiskoodit, liikuntapaikkojen saavutettavuus sekä lähipiirin tuen puute nähtiin 

Maijalan ja Fagerlundin (2012, 36) tutkimuksessa liikunnan esteeksi. Kyseisessä tutkimuk-

sessa ei kuitenkaan eroteltu, minkä ikäryhmän kokemuksia edellä mainitut olivat.  

Nuorten keskuudessa suomalaisiin tutustumisen vaikeus ja sopivan harrastusryhmän löy-

täminen ovat toimineet liikuntaan osallistumisen esteenä ja kynnyksenä (Junkala & Lal-

lukka 2012, 25; Myrén 1999, 89). Muita liikunnan ja urheilun harrastamiseen liittyviä es-

teitä nuorilla on todettu olleen maahanmuuttajan subjektiivisesti koettu ikä eli se, ettei pa-

rasta liikunnallista miehuutta tai naiseutta ole vielä tavoitettu, liikunnan kilpailullisuus, 

molempien sukupuolten yhteiset liikuntaryhmät ja pukeutuminen. Toisaalta samainen tut-

kimus osoittaa kilpailun olevan verrattain tärkeää osalle nuorista. Kilpailullisuuden voi-

daan siis todeta jakavan mielenkiintoa ja mielipiteitä nuorten maahanmuuttajien keskuu-

dessa. Kilpailun nähtiin olevan tärkeämpää pojille kuin tytöille. Seuratoimintaan osallistu-

misen esteenä pidettiin usein uskalluksen puutetta, vaikka se ei muussa vapaa-ajan liikun-

taan ja urheiluun osallistumisessa korostunut. (Zacheus ym. 2012, 145-146, 169, 206-207.)  

3.2 Liikunta ja urheilu kotoutumisen välineenä 

Akkulturaatioprosessissa on paljon haasteita, joista voi olla joko hyötyä tai haittaa maa-

hanmuuttajien terveystottumuksille (Gerber, Barker & Pühse 2011, 313). Haittana voi olla 

esimerkiksi liikunnan harrastamisen aloittamisen siirtäminen (Rönkkö 2015, 35). Muutto ja 

kulttuurista toiseen siirtyminen mullistavat elämän monessa suhteessa rajaten ja karsien 

sellaisia alueita elämässä, joihin ei sillä hetkellä ole aikaa ja energiaa. Liikunnan harrasta-

minen voi tulla mukaan vasta kun tietty perustarpeiden tyydyttyneisyyden varmuustaso on 

saavutettu. Aikaa ennen perustarpeiden tyydyttyneisyyttä kuvaillaan maahanmuuton akuut-

tivaiheeksi eli ajaksi ennen kotoutumisprosessin käynnistymistä. Kotoutumisprosessin 

käynnistymisen myötä liikunta voi tulla osaksi elämää. Liikunta ja urheilu voivat tarjota 

mahdollisuuden oman sosiaalisen maailman muodostumiseen, jonka kautta maahanmuutta-

ja voi löytää reitin uuden maan kulttuuriin ja sen eri tasoihin. (Zacheus 2012, 66.) Liikun-
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nan ja urheilun kuvaillaan toimivan välineellisessä roolissa kulttuurien kohdatessa (Elling 

ym. 2001, 415; Zacheus 2012, 65). 

Liikuntaan osallistumisen oletetuista vaikutuksista yksilön kotoutumiseen puhuttaessa on 

oleellista avata, millä tavoin kyseiset vaikutukset etenevät. Coalterin (2007) liikunnan sosi-

aalisten vaikutusten mallinnus tarjoaa yhden vaihtoehdon tähän. Mallinnus menee siten, 

että ylimpänä ovat yksilön liikuntaan osallistumismahdollisuudet. Mikäli yksilöllä on mah-

dollisuudet osallistumiseen voi siitä seurata osallistuminen toimintaan. Aluksi osallistumi-

nen lisää liikunnallisia tietoja ja taitoja ja vasta sen jälkeen kehittyvät henkilökohtaiset ja 

sosiaaliset taidot. Kaikki nämä aiheuttavat muutosta käyttäytymisessä, joka vasta viimei-

simpänä johtaa sosiaalisiin vaikutuksiin. (Maijala & Fagerlund 2012, 18.) On siis huomioi-

tava, että ennen kuin liikunnan kentältä voidaan odottaa vaikutuksia kotoutumiseen, tulee 

liikunnalliseen aktiviteettiin tarvittavat tiedot ja taidot jollain tasolla hallita.  

Urheilun oletettu potentiaali sosiaalisen integraation tehostajana on perustunut ajatukseen 

siitä, että urheilu on kaikille avointa, kaikilla on mahdollisuus osallistua siihen ja että kai-

killa osallistujilla on huolimatta heidän sosiaalisesta taustastaan samat säännöt (Elling ym. 

2001, 419-420). Tässä tutkielmassa liikunnan harrastamisen esteitä käsitellessä todettiin, 

ettei kaikilla ole samankaltaiset mahdollisuudet liikuntaan osallistumiseen. Suomalainen 

kotoutumisnäkökulma luottaa liikunnan toiminnalliseen ja konkreettiseen luonteeseen, 

sekä siihen, että jotkut liikuntalajit ovat maailmanlaajuisesti suosittuja ja tunnettuja etenkin 

lasten ja nuorten keskuudessa (Opetusministeriö 2010; Zacheus ym. 2012, 295). Toimin-

nallinen luonne ja yhteiset säännöt ovat luoneet edellytyksiä helpompaan kommunikointiin 

(Myrén 1999, 88-89, 2003, 108). Lajien rajojen yli ulottuva tunnettavuus tarjoaa mahdolli-

suuden maahanmuuttajien ja kantaväestön vuorovaikutukselle. (Opetusministeriö 2010, 7.)  

Zacheus (2010, 2012, 295) näkee liikunnan ja urheilun yhtenä käyttökelpoisimmista ta-

voista edistää kotoutumista. Liikunnallinen harrastus on auttanut opettamaan kieltä, häl-

ventämään ennakkoluuloja ja rakentamaan sosiaalisia suhteita. Maahanmuuttajat ovat näh-

neet liikunnan harrastamisen ennen kaikkea hyvänä ajanviettotapana. Muita syitä ovat ol-

leet terveys, hyvä kunto, rentoutuminen ja ystävien tapaaminen. (Doherty & Taylor 2007, 

41; Myrén 1999, 2003; Zacheus ym. 2012, 94.) Terveydellisten syiden ei ole nähty kuiten-

kaan toimineen niin korostuneena tekijänä lasten ja nuorten liikunnassa, kuin aikuisten ja 

ikääntyneiden liikunnassa (Zacheus ym. 2012, 198).  
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Liikunnan ja urheilun sekä kotoutumisen yhdistävissä tutkimuksissa on noussut esiin niin 

positiivisia, kuin negatiivisiakin teemoja puhuttaessa vapaa-ajan urheilun ja liikunnan roo-

lista kotoutumiseen. Tutkimustulokset painottavat kuitenkin enemmän positiivisia vaiku-

tuksia, kunhan toiminta on hyvin suunniteltua. (Doherty & Taylor 2007, 37, 48, 50; 

Zacheus ym. 2012, 100.) Vuosina 2011-2013 eri puolilla Suomea käynnissä olleiden ”Ko-

touttaminen liikunnan avulla” -hankkeiden 33:sta hankevastaavasta 32 näki liikunnallisen 

hankkeen edistäneen maahanmuuttajan kotoutumista (Maijala 2014, 29). Myös Zacheuk-

sen ym. (2012, 90-91) tutkimuksessa mukana olleista 15:stä maahanmuuttajien parissa 

työskentelevistä asiantuntijoista 14 näki liikunnan ja urheilun vaikuttavan vähintään jon-

kinlaisella tasolla kotoutumiseen esimerkiksi sen yleisen hyödyllisyyden takia.  

Zacheuksen ym. (2012) tutkimukseen osallistuneet asiantuntijat löysivät liikunnasta hyö-

dyllisiä vaikutuksia moneen elämän ulottuvuuteen, jotka vaikuttavat myös kotoutumiseen. 

Liikunnan nähtiin toimivan muuttoon liittyvien ahdistusten lieventäjänä eli eräänlaisena 

”henkisenä terapiana”, sekä itsetunnon kohottajana ja positiivisten kokemusten lisääjänä. 

Liikunnan merkitys sosiaalisten suhteiden rakentajana korostui ja jotkut näkivät sen jopa 

ainoana keinona kantaväestön ja maahanmuuttajien ystävyyssuhteiden solmimiselle 

(Zacheus ym. 2012, 91-96). Myrénin (1999, 90) tutkimus kuitenkin toteaa koulussa olevien 

maahanmuuttajien tutustuvan suomalaisiin helpommin. Maahanmuuttajat oppivat mukana 

ollessaan suomalaisia tapoja kuten liikuntapaikoilla toimimista, sekä suomalaista aikakäsi-

tystä. Asiantuntijat perustelivat liikunnan ja urheilun hyödyllisyyttä myös suvaitsevaisuu-

den edistämisen näkökulmasta. Liikunnan ja urheilun kautta ajateltiin suomalaisten oppi-

neen maahanmuuttajilta ja maahanmuuttajista. Liikunnallisen kentän nähtiin olevan paikka 

sille, etteivät kantaväestön edustajat määritelleet maahanmuuttajan identiteettiä pelkästään 

ulkomaalaisuuden, vaan myös liikunnan kautta. Asiantuntijoiden näkemyksiä voi kuitenkin 

tutkijoiden mukaan kritisoida heidän positionsa takia. Heidän tehtävänään on nimittäin 

nähdä näitä positiivisia vaikutuksia ja siksi kriittisyys saattaa olla vähäisempää. (Zacheus 

ym. 2012, 91-96, 112.) 

Väänänen ym. (2009, 48) toteavat harrastuksilla, kuten liikunnalla, ja ystäväpiirillä olevan 

merkittävä osuus lasten ja nuorten kotoutumisen onnistumisessa. Osallistuminen liikunta-

toimintaan on lasten ja nuorten itsensä mukaan tarjonnut psyko-sosiaalista ja fyysistä hy-

vinvointia, tilaisuuden oppia ja kehittää kielitaitoa, sekä tutustua osaan kulttuuria, sen tapo-

ja ja uusia liikuntalajeja. Psyko-sosiaalisen hyvinvoinnin yhteydessä on mainittu ilo, haus-

kuus ja sosiaaliset mahdollisuudet, mitä liikuntaan ja urheiluun osallistuminen tarjoaa. Tä-
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män lisäksi tytöille uusi maa on mahdollistanut sellaisia liikunnallisia aktiviteetteja, mihin 

kotimaassa ei ole voinut osallistua. Liikunta on tarjonnut tunteen siitä, että on hyvä jossa-

kin sekä pystyy kontrolloimaan itselle tapahtuvia asioita. Mielenkiintoisena pidetäänkin 

sitä, ettei fyysistä hyvinvointia ole kotoutumisen teoriaa käsittelevässä kirjallisuudessa 

huomioitu tärkeänä indikaattorina maahanmuuttajan kotoutumiselle, sillä tutkimuksen mu-

kaan sillä oli huomattava merkitys. Yllämainitut tutkimuksessa kuvaillut vapaa-ajan lii-

kunnan ja urheilun positiiviset mekanismit ovat niitä, jotka ovat aiempien tutkimuksen 

perusteella auttaneet kotoutumisprosessissa. (Doherty & Taylor 2007, 37-38, 40-41, 43, 

49.)  

Opetusministeriön (2010, 7) mukaan liikunnalliseen toimintaan osallistuminen voi edistää 

sekä osallisuutta, että sosiaalisten suhteiden kehittymistä, joiden ajatellaan aiheuttavan 

myös parempaa kotoutumista. Väitettä tukevia tuloksia on saatu esimerkiksi suomalaisista 

liikunnan ja kotoutumisen teemaa kantaneista hankkeista, joiden on nähty edistäneen joko 

toiminnallista suomen kielen ja tapojen oppimista, maahanmuuttajien ja kantaväestön 

kanssakäymistä, suomalaiseen kulttuuriin perehtymistä, tietämystä kunnan liikuntalajeista 

ja -paikoista tai toimintatavoista liikuntapakoilla. (Maijala 2014, 29.) Sosiaalinen kanssa-

käyminen ja ystävien tapaaminen liikunnan ja urheilun parissa on noussut esiin tärkeänä 

ulottuvuutena myös Dohertyn ja Taylorin (2007, 39) sekä Ellingin ym. (2001, 419) tutki-

muksissa. Toisaalta Elling ym. (2001, 420) tuovat esille sen, että vaikka urheillessa koe-

taan sosiaalista integraatiota ja päästään kanssakäymisiin muiden kanssa, se kasvattaa erot-

telua muiden, ryhmään kuulumattomien suhteen. He myös kyseenalaistavat sen oletuksen, 

että liikunnan ja urheilun parissa opitut taidot voitaisiin automaattisesti siirtää sen ulkopuo-

lelle niin sanottuun normaaliin elämään (Elling ym. 2001, 419).  

Gerberin ym. (2011) narratiivista synteesiä hyödyntänyt tutkimus kokosi 44 vertaisarvioi-

tua fyysistä aktiivisuutta, kuntoilua tai urheilua, sekä akkulturaatiota käsittelevää tutkimus-

ta, jotka oli tehty Amerikassa, Kanadassa, Ruotsissa, Hollannissa, Australiassa ja Ranskas-

sa. Hypoteesina tutkimuksessa oli, että kasvava akkulturaatio on yhteydessä korkeampaan 

vapaa-aikaan ja fyysiseen aktiivisuuteen. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvia tutkimuksia näistä 

oli kahdeksan ja 63% tutkimuksista tukivat hypoteesia. Nuorempien lasten ja vanhempien 

teinien tutkimuksista löytyi myös väitteen kumoavia tutkimuksia. (Gerber ym. 2011, 315, 

317.) Maijala (2014, 55) toteaa, ettei kotoutumisesta voida vetää pitkälle menneitä johto-

päätöksiä pelkän liikkumisen lisääntymisen ja kehittämistoiminnan pohjalta. 
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Vapaa-ajan liikuntaa ja urheilua ei voida pitää ideaalina ja neutraalina välineenä integraati-

on kannalta kaikille ryhmille ja yksilöille (Elling ym. 2001, 428; Zacheus 2010). Zacheus 

(2010) toteaa etnisen ryhmän ja sen, millä tasolla urheillaan, vaikuttavan siihen kuinka 

hyödyllistä liikunta ja urheilu kotoutumisen kannalta on. Toisaalta Gerberin ym. (2011, 

333) tutkimus antaa päinvastaisia tuloksia väittäen, ettei etnisellä taustalla ei ole väliä ak-

kulturaation ja liikunnan kannalta. Liikunnan ja urheilun vaihtelevaa sopivuutta kotoutu-

mistarkoitukseen tukevat Zacheuksen ym. (2012) tutkimustulokset. Nuorten maahanmuut-

tajien on nähty uskovan ikääntyneitä harvemmin liikunnan hyötyihin suomalaisiin tutus-

tumisessa, ystävyyksien edistämisessä, Suomen kielen oppimisessa ja rasismin ehkäisyssä. 

Vaikka yli 70% 15-19 vuotiaista (n = 26) oli saanut positiivisia kokemuksia liikunnan ken-

tältä vain noin 40% näki liikunnan auttaneen suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumiseen 

joko jonkin verran tai erittäin paljon. Reilu 40% näki, ettei liikunnalla ollut mitään vaiku-

tusta. Vain noin 15% koki sen haitanneen kotoutumista. Mitä helpompaa sopeutuminen 

muutenkin on ja mitä vähemmän maahanmuuttaja kokee rasismia, sitä enemmän liikunnan 

koettiin auttavan kotoutumisessa. (Zacheus ym. 2012, 217-218, 225, 297.) Pelkästään näi-

den tutkimustulosten perusteella ei kuitenkaan kannata tehdä pitkälle tehtyjä johtopäätök-

siä ikäryhmän pienen otannan takia.  

Liikuntaan ja urheiluun osallistuminen on nostanut esiin myös kotoutumista estäviä teemo-

ja (Elling ym. 2001, 429). Liikunta ei ole aina taannut suvaitsevaisuuden lisääntymistä eri 

kulttuurien kesken etenkin, jos eri maasta olevat ihmiset kilpailevat liikaa toisiaan vastaan 

(Zacheus ym. 2012, 96, 100). Vapaa-ajan urheiluun ja liikuntaan osallistuneet tytöt ja pojat 

ovat kuvailleet tilanteita, joissa he kokivat sosiaalista poissulkemista, kieleen liittyviä vai-

keuksia, tuntemattomuutta aktiviteettien parissa ja ennakkoluuloja kulttuuristen erojensa 

takia. Sosiaalisen poissulkemisen oli aiheuttanut kielitaidon puute, se etteivät he tienneet 

kuinka määrätietoisia toiminnassa ollaan, sääntöjen tuntemuksen puute ja se, ettei niistä 

huonolla kielitaidolla voitu kysyä, sekä valtavirran ennakkoluulot ja syrjintä heitä kohtaan. 

Myös oikeanlaisen urheiluvaatetuksen löytämisen eli pukeutumisen aiheuttama epävar-

muus koettiin haitallisena tekijänä. (Doherty & Taylor 2007, 37-38, 44.)  

Selkeiden ja yhteisten pelisääntöjen merkitys korostuu maahanmuuttajien osallistuessa 

liikunnalliseen toimintaan (Fagerlund & Maijala 2011, 50). Kotoutumista estävät koke-

mukset vaikuttivat tyttöihin voimakkaammin siten, että he jättäytyivät liikunnallisesta toi-

minnasta pois. Poikien nähtiin sietävän paremmin sosiaalista poissulkemista ja jatkaneen 

toimintaa pelin ehdoilla. (Doherty & Taylor 2007, 46.) Osa maahanmuuttajista oli kokenut 
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myös rasismia osallistuessaan liikuntaan ja urheiluun (Berg 2016, 87; Elling ym. 2001, 

422; Zacheus, 2012). Huomionarvoista on se, että kotoutumista estävät mekanismit ovat 

hyvin pitkälti samoja, kuin liikunnallisen harrastuksen aloittamisen esteet. 

3.3 Kotouttamista edistävän liikunnan ja urheilun järjestäminen 

Kotoutumisesta puhuttaessa liikunnan kenttä saa monikulttuurisia merkityksiä. Monikult-

tuurisuus ja siihen liittyvä toimintakulttuuri tarkoittavat sitä, että liikuntatoiminta, hallinto, 

suunnittelu ja toteutus tukevat erilaisuutta ja kunnioittavat sitä. Toimijoiden tulisi joka ta-

solla olla avoimia niin kulttuuriselle, kielelliselle kuin uskonnollisellekin moninaisuudelle, 

sekä sitoutua hyväksymään ne. (Fagerlund & Maijala 2011, 35-36; Junkala & Lallukka 

2012, 49.) Erottelua maahanmuuttajiin ja suomalaisiin ei tulisi korostaa, vaikka maahan-

muuttajilla voi esimerkiksi uskonnon puolesta olla asioita, jotka tulee ottaa erityishuomi-

oon. Liikunnan ja urheilun toivotaankin toimivan uskonnollisesti vapaana alueena, vaikka 

vaatimukset ja säännöt otettaisiinkin huomioon. Monikulttuurisuus tulisi nähdä enemmän-

kin rikkautena ja toiminnan monipuolistajana ja uudistajana. (Fagerlund & Maijala 2011, 

35-36.) 

Kotoutumisprosessin kuvailtiin aiemmin etenevän eri tasoilla. Berry ym. (2006, 307) to-

teavat sen olevan myös pitkäkestoinen prosessi. Liikuntaharrastusten on kotoutumisproses-

sin alkuvaiheissa esitetty mielekkääksi järjestää maahanmuuttajien omissa ryhmissä (Mai-

jala 2014, 39; Myrénin 1999, 37). Tällä mahdollistetaan vertaisryhmän tapaaminen, sekä 

oman kielen puhuminen (Myrén 1999, 37), sillä kielen on nähty perusliikuntataitojen lisäk-

si olleen alussa puutteellista (Maijala 2014, 58). Oman ryhmän kanssa liikkumisen ei ole 

välttämättä tarkoitus eristää yhteiskunnasta vaan harjoittaa integraatiostrategiaa, jonka pyr-

kimyksenä on edistää kotoutumista (Zacheus ym. 2012, 132). Myös Elling ym. (2001, 421) 

puoltavat erillisten etnisten ryhmien käyttämistä, mutta vain joskus tilapäisenä ja ohimene-

vänä ratkaisuna. 

Lasten ja nuorten on ajateltu olevan pidemmällä kotoutumisessa ja suomen kielen taidossa, 

kuin vanhempien, joten he eroavat siitä, millaista tukea ja toimenpiteitä heidän liikunnalli-

nen harrastamisensa vaatii (Maijala 2014, 57). Pääajatuksena olisi, että tehtiin liikunta 

minkälaisella ryhmäkokoonpanolla tahansa, se olisi kohderyhmälähtöistä (Fagerlund & 

Maijala 2011, 61). Myrén (1999, 37) esittää, että siirtymävaihe kantaväestön kanssa tapah-

tuvaan liikuntaan voisi tapahtua asteittain kotoutumisprosessin edetessä. Ihmisten ja kotou-
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tumisprosessien erilaisuuden vuoksi ei kuitenkaan voida tehdä absoluuttisena totuutena 

pidettyjä yleistyksiä, miten liikunnallinen vapaa-aika tulisi järjestää (Myrén 1999, 37). 

Dohertyn ja Taylorin (2007, 39) mukaan pojat puhuivat useammin osallisuudesta seka-

ryhmiin, joihin osallistui eri etnisen taustan omaavia, sekä kantaväestöön kuuluvia ihmisiä.  

Aiemman kokemuksen, sekä tutkimuksen perusteella maahanmuuttajien ja kantaväestön 

yhteinen liikunta toimi parhaimpana kotoutumisen mekanismina (Elling ym. 2001, 421; 

Maijala 2014, 39; Zacheus 2010). Parhaimpia kokemuksia siitä Zacheuksen ym. (2012, 

162) tutkimuksessa oli alle 17-vuotiaina Suomeen muuttaneilla, alle 20-vuotiailla pakolai-

silla ja yleisesti ottaen nuorilla maahanmuuttajilla. Maahanmuuttajien liikunnan ja urheilun 

parissa työskentelevien asiantuntijoiden mielipiteitä kysymys ryhmän kokoonpanosta kui-

tenkin jakoi. Noin puolet asiantuntijoista (n = 7) oli sitä mieltä, että liikunnan tulisi tapah-

tua kantaväestön kanssa yhteisissä ryhmissä, kun taas toinen puolikas (n = 6) näki sekä 

maahanmuuttajien oman liikunnan, sekä kantaväestön kanssa yhteisen liikunnan tarpeel-

liseksi. Vain yksi kannatti pelkästään maahanmuuttajien omia ryhmiä. (Zacheus ym. 2012, 

101.) On kuitenkin huomioitava, että asiantuntijoiden puhe kattoi tässä tapauksessa kaikki 

maahanmuuttajien ikäryhmät. Lasten yhteisten ryhmien toteuttamista pidetään helpompana 

kuin aikuisten, vaikka syrjinnän ja kiusaamisen ehkäisemistä tulisi vielä kehittää. (Maijala 

2014, 57.)  

Myrénin haastattelututkimukseen (1999) osallistuneet maahanmuuttajat pitivät liikuntahar-

rastuksen väylänä tutustua suomalaisiin. Tämän edellytyksenä olivat kuitenkin maahan-

muuttajien ja suomalaisten yhteiset liikuntaryhmät, sekä ihmisten välisten ennakkoluulojen 

poistuminen (Myrén 1999, 89-90). Zacheuksen ym. (2012, 160) tutkimuksessa haastatel-

luista maahanmuuttajista suurimmalla osalla (45%) oli hyviä kokemuksia maahanmuutta-

jien ja kantaväestön yhteisestä liikunnasta. Silti maahanmuuttajat, etenkin somalit pitivät 

suomalaisia haluttomina saamaan maahanmuuttajia omiin liikuntaryhmiinsä (Zacheus ym. 

2012, 161). 

Matalan kynnyksen liikuntaryhmien on nähty toimivan kotoutumisen alkupuolella, sillä 

esimerkiksi urheiluseuroihin ei haluttu mennä kulttuuri- ja toimintaerojen, ennakkoluulo-

jen, sekä osaamattomuuden vuoksi. Lapsilla tällaista matalan kynnyksen toimintaa olivat 

esimerkiksi liikunnalliset iltapäiväkerhot. Myös harrastuksen hintoihin tulisi kiinnittää 

huomiota. (Fagerlund & Maijala 2011, 43; Maijala 2014, 37-38.) Keinoja maahanmuuttaja-

lasten ja -nuorten harrastamisen mahdollistamiseksi varallisuudesta huolimatta on ehdotet-
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tu esimerkiksi välineiden lahjoittamisen, seuran sponsoreiden hyödyntämisen, ilmaisen 

kokeilukuukauden, stipendirahaston, yhteistyön sosiaaliviraston, välineiden lainaamisen, 

sekä liikuntapaikkojen maksuttomuuden muodossa (Fagerlund & Maijala 2011, 43). Jun-

kala ja Lallukka (2012) tuovat esille myös liikunnan ja urheilun avainhenkilön, joka toimi-

si kynnysten ja esteiden madaltajana helpottamassa organisoituun toimintaan sisäänpääsyä. 

Avainhenkilönä voi toimia aikuinen tai toinen nuori. Käytännössä hän toimisi kontaktina 

seuratoimintaan tai vaikkapa opastaisi harjoituspaikoille. (Junkala & Lallukka 2012, 27-

28.) Käytännössä tällaista toimintaa toteutetaan muun muassa Pelastakaa Lapset yhdistyk-

sen sporttikummitoiminnan muodossa (Pelastakaa lapset 2017). 

Eräs huomioitava ryhmäkokoonpano maahanmuuttajille suunnattua toimintaa järjestettäes-

sä on perheille suunnattu liikunta ja urheilu. Perhelähtöisen kotoutumisen on todettu par-

haiten estävän syrjäytymistä (Väänänen ym. 2009, 36). Eräässä kotoutumisen ja liikunnan 

hankkeessa nähtiin, että vanhempien liikunnan parissa saadut mukavat oppimiskokemukset 

saivat heidät kannustamaan lapsiaankin liikkumaan (Maijala 2014, 34.) Toisaalta aktivointi 

nähdään myös vastavuoroisesti toimivana lasten ja nuorten liikunnan innostaessa mahdolli-

sesti myös muun perheen liikkumaan (Opetushallitus 2010, 14). Käytännössä perhelähtöis-

tä toimintaa on toteutettu hankkeissa, joissa toiminta oli vapaata liikuntaa varatuilla vuo-

roilla, vesiliikuntaa, perheliikuntaryhmiä, leirejä ja tapahtumia, ohjaajien koulutusta, ker-

hoja, toiminnan lisäämistä sekä liikuntatutorin palkkaamista (Pyykkönen 2016, 11-13). 

Fagerlund ja Maijala (2011, 40-41) näkevätkin vanhempien tietoisuuden lisäämisen, suo-

ran keskustelun sekä toimintamallien selväksi tuomisen lasten ja nuorten liikuntaharrastus-

ten mahdollistamisen ja tukemisen edellytyksenä. Rönkön (2015, 35) mukaan tarvitaan 

juuri neuvontaa sekä helppolukuisia oppaita ja kanssaliikkujia. On myös huomioitava, että 

maahan tulleella lapsella on saattanut olla liikunnallisia harrastuksia jo kotimaassaan. Täl-

löin neuvonta ja tiedotus ovat tärkeää sen tiedon saamiseksi, missä harrastusta voi jatkaa 

(Rönkkö 2015, 35.)  

Tutulla ohjaajalla on nähty olevan merkitystä toimintaan sitoutumisen ja kohderyhmän 

tavoittamisen kannalta (Maijala 2014, 25). Ohjaajien ja valmentajien rooli on merkittävä 

myös esteiden voittamisen, sekä sosiaalisen poissulkemisen lieventämisen tukemisessa 

(Doherty & Taylor 2007, 38, 49; Junkala & Lallukka 2012, 55). Ellingin ym. (2001, 422) 

tutkimuksessa kuitenkin nostettiin esiin huoli siitä, onko valmentajilla ja tuomareilla tar-

peeksi tietoja ja työkaluja ennaltaehkäistä, huomata ja toimia syrjinnän parissa, onko heillä 

tarpeeksi tietoa monikulttuurisuudesta ja mitkä ovat heidän omia asenteitaan. Esimerkiksi 
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rasismin suhteen tarvitaan sensitiivisyyttä, sillä se ei aina ilmene suorana ja näkyvänä vaan 

kantaväestön kannalta sokeana, arkipäivän rasismina, johon ei osata puuttua (Berg 2016, 

87). SLU:n kehittämä Reilu peli – asiakirja ja sen tavoitteet, tarjoavat suuntaviivoja syrjin-

nän ja rasismin ehkäisyyn, jota pidetään ehdottoman tärkeänä monikulttuurisen liikunnan 

parissa (Junkala & Lallukka 2012, 61-63). Yhtenä keinona monikulttuurisemman ilmapii-

rin luomiseen pidettiin sitä, että maahanmuuttajia olisi laajempi edustus johtotehtävissä 

(Elling ym. 2001, 422) tai, että etnistaustaisia ohjaajia koulutettaisiin enemmän esimerkiksi 

siksi, että monilla heistä on jo kokemusta oman kotimaansa liikuntakulttuurista (Rönkkö 

2015, 36-37). Parhaita tuloksia on Rönkön (2015, 36) mukaan saatu siitä, kun uus- ja syn-

tysuomalainen ovat työskennelleet yhdessä.  

Suomessa on nähty puute maahanmuuttajataustaisista toimijoista valmentajien, ohjaajien, 

seurojen johtokunnan jäsenten, vapaaehtoisten ja työryhmien parissa (Berg 2016, 70; Mai-

jala & Fagerlund 2012, 36). Toisaalta monikulttuurisen liikunnan suhteen on myös joiden-

kin seurojen ja yhdistysten sisällä todettu ilmenevän asenneongelmia kiinnostuksen puut-

teen ja erityispiirteiden huomioimattomuuden suhteen (Maijala & Fagerlund 2012, 38). 

Seurojen välillä onkin tämän suhteen suuria eroja esimerkiksi alueellisesti, joka voi johtua 

siitä, että maahanmuuttajien määrä on voimakkaampi tietyillä alueilla (Junkala & Lallukka 

2012, 51). Fagerlundin ja Maijalan (2011, 38) mukaan yhteistyön lisääminen maahanmuut-

tajayhdistysten ja kantasuomalaisten seurojen ja muiden toimijoiden välillä olisi avain mo-

lemminpuoliseen oppimiseen. Pelkkiin lajin yhteisiin sääntöihin ei tulisi luottaa yhdenver-

taisuuden toteutumisessa, vaan syrjintää tulisi ennaltaehkäistä myös muun muassa yhdessä 

laadittujen sääntöjen ja toimintaohjeiden muodossa (Junkala & Lallukka 2012, 50). 

Eräs Zacheuksen ym. (2012, 99) tutkimukseen osallistuneen asiantuntijan mielestä vain 

joukkuelajeista voidaan saada kotoutumiselle tärkeän kielen oppimisen hyötyjä. Yhdessä 

ryhmän kanssa liikkuminen ja urheileminen olivatkin Zacheuksen ym. (2012, 208) tutki-

mukseen osallistuneiden nuorten mieleen enemmän kuin yksinäinen puurtaminen. Toimin-

nalta toivottiin Fagerlundin ja Maijalan (2011, 37) tutkimuksessa myös rentoutta, leppoi-

suutta ja joustavuutta, sekä avointa keskusteluilmapiiriä, mikäli ongelmia ilmenee. Myös 

harjoitusten ulkopuolisen toiminnan kuten pelimatkojen, vapaan oleskelun sekä illanvietto-

jen merkitystä sosiaalisena yhdistäjänä ei tule unohtaa (Fagerlund & Maijala 2011, 47-48). 

Liikuntaan saamisessa ja liikkumisessa korostuivat liikunnan edullisuus, helppo saavutet-

tavuus ja mahdollisuus lainata välineitä. (Maijala 2014, 57.) Myös harrastuksen sijainti 

lasten ja nuorten kodin lähellä on saanut osallistumaan ohjattuun toimintaan. Tällöin pai-
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kalle pääsemiseen ei tarvitse kuljetusta tai monimutkaisten liikenneyhteyksien käyttöä ja 

paikka on läheisyytensä vuoksi tuttu ja turvallinen. Ajaltaan koulun jälkeiset, sekä alle 

kouluikäisten kanssa päiväsaikaan toteutetut harrastukset on nähty toimivimpana. (Fager-

lund & Maijala 2011, 44.) 

Koulun on todettu toimivan hyvänä tiedonvälitys- ja saamispaikkana, kun on puhe eri lii-

kuntaryhmistä, liikunnallisista hankkeista, sekä muista eri tavoista viettää vapaa-aikaa (Fa-

gerlund & Maijala 2011, 46; Junkala & Lallukka 2012, 55; Maijala 2014, 25; Myrén 1999, 

89). Henkilökohtaisen, kasvokkain tapahtuvan viestinnän on koettu toimivan muutenkin 

parhaiten, tapahtui kommunikointi sitten järjestäjiltä vanhemmille ja lapsille tai maahan-

muuttajien keskinäisissä keskusteluissa. Maahanmuuttajien kesken niin sanotun puskaradi-

on eli suusta suuhun kulkevan tiedon arvo nousi tiedonlevittäjänä korkealle (Maijala 2014). 

Nuorison kesken myös sosiaalinen media toimi hyvänä tiedonvälityspaikkana. Saumatto-

man, julkisen ja kolmannen sektorin tahojen ja toimijoiden yhteistyön merkitys korostuu 

maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten liikunnan olosuhteista puhuttaessa. (Fagerlund 

& Maijala 2011, 38, 45; Junkala & Lallukka 2012, 30, 53.)  

Vuonna 2015 Suomessa myönnettiin kehittämisavustusta 35 hankkeelle. Samana vuonna 

uusia hankkeita aloitti kahdeksan. Suurimmassa osassa aloittaneista hankkeista kunta toimi 

päätoimijana. Tavoitteena niistä monissa oli kuitenkin toimia jonkinlaisessa yhteistyössä 

urheiluseurojen kanssa. Maahanmuuttajille muun muassa järjestettiin tutustumisia paikalli-

siin urheiluseuroihin ja pyrittiin madaltamaan toimintaan osallistumisen kynnystä. Muita 

toimijoita maahanmuuttajien liikunnan ja urheilun, sekä kotoutumisen yhdistävissä hank-

keissa olivat koulut ja kansalaisopistot. Tämän tutkimuksen kannalta oleellisena kohde-

ryhmänä näistä hankkeista yhdessä olivat alakouluikäiset lapset, yhdessä nuoret 15-

vuotiaista ylöspäin ja kolmessa maahanmuuttajaperheet. Vain kolme hankkeista ei huomi-

oinut lapsia ja nuoria ollenkaan. (Pyykkönen 2016, 10-13.)  

Hankkeista ja niiden rahoituksesta puhuttaessa tulee huomioida se, että ruohonjuuritason 

rahoituksen ei ole koettu tukevan työtä pitkällä tähtäimellä ja vähäiset resurssit on koettu 

ongelmaksi maahanmuuttajien liikunnan kentällä (Maijala & Fagerlund 2012, 35). Sosiaa-

listen tavoitteiden kannalta olisi tärkeää, että toiminta olisi pitkäkestoista ja hyvin suunni-

teltua ja, että rahoitus mahdollistaisi tämän pidemmän tähtäimen toiminnan (Fagerlund & 

Maijala 2011, 38). Liikuntatoiminnan vakiinnuttamiseksi liikuntapalveluissa tulisi Maija-

lan (2014, 61) mukaan myös luopua maahanmuuttajien näkemisestä erillisenä ryhmänä. 



25 

 

 

Hankkeiden toimivuutta ja niistä saatavia sekä hyviä, että huonoja käytäntöjä arvioi LI-

KES-tutkimuskeskus. Tuloksia ei vielä edellä mainittujen hankkeiden osalta ole tullut, 

mutta rahoituksen myöntämisen, sekä aloittaneiden hankkeiden määrä osoittaa sen, että 

työtä maahanmuuttajien kotoutumisen eteen tehdään liikunnan ja urheilun saralla Suomes-

sa. 
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4 YHTEENVETOA JA POHDINTAA 

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten vapaa-ajan liikunnan tai urheilun harrastami-

nen vaikuttaa alaikäisen lapsen kotoutumiseen Suomessa, sekä mitä ovat kotoutumista 

edistävän liikunnan järjestämisen hyvät käytännöt. Lähdekirjallisuuteen tutustuessani 

huomasin, että Suomalaisessa tutkimuksessa oli keskitytty enemmän käytännön toimin-

taan, kuin siihen, millaisia vaikutuksia liikunnalla kotoutumiseen on. Suoraan alaikäisille 

maahanmuuttajille tehtyä tutkimusta ei Suomessa juurikaan ollut. Aiemmassa tutkimukses-

sa ikärajausta ei oltu ollenkaan tehty, siten että tutkimuksessa oli mukana kaiken ikäisiä 

maahanmuuttajia, tai lapset ja nuoret olivat pienenä erillisenä osana tulosten analysoinnis-

sa. Vaikka tutkimus ottaakin kentäkseen Suomalaisen kontekstin, on sitä tukemassa ja ver-

tailua tuomassa muutamia ulkomaalaisia tutkimuksia maahanmuuton ollessa Suomessa 

verrattain tuore ilmiö. 

Alaikäisten maahanmuuttajien määrä Suomessa on kasvanut heidän luoden merkittävän 

yksittäisen väestöryhmän. Suomi on väestöryhmän kasvaessa ollut uuden haasteen, kotou-

tumisen, edessä. Jo maahanmuuttaja-käsitteen määrittelyssä Rumbautin (1988) teoriaa ava-

tessa voitiin huomata alaikäisenä uuteen maahan muuttamisen haastavuuden, etenkin 13-17 

vuotiailla. Berryn ym. (2006) tutkimustulokset tuottavat samaa tarinaa, sillä akkulturaatio-

teoriaan kuuluvista strategioista hälyttävän suuri määrä lapsista omaksui separaatio tai 

marginalisaatio-profiilin. Kyseiset tulokset on syytä ottaa tarkkaan huomioon sekä tutki-

muksen massiivisen otannan, että Suomen mukanaolon takia. Vaikka suurin tutkimukseen 

osallistuneista saikin integraatio-profiilin, on tarpeen miettiä tehokkaita kotoutumiseen 

tähtääviä keinoja yksilöt huomioon ottaen. 

Liikunnasta ja urheilusta on esitetty erästä keinoa maahanmuuttajien kototutumiselle ja 

usko sen välineelliseen arvoon on vahva. Tämän tutkielman perusteella sillä on mahdolli-

suudet siinä asemassa toimimiseen. Toiminta Suomessa monikulttuurisen liikunnan ja ko-

toutumista edistävien hankkeiden parissa voidaan sanoa olevan verrattain aktiivista, vaik-

kakin tietyille alueille painottunutta. On hyvä, että Suomessa näiden hankkeiden, sekä 

muutoinkin monikulttuurisen liikunnan ja urheilun arviointi, sekä toimivien käytänteiden 

etsiminen on aktivoitunut etenkin 2010-luvulle tultaessa. Tutkimus saisi mielestäni silti 

vielä enemmän keskittyä siihen, auttaako liikunta ja urheilu todella kotoutumista. Uskomus 

liikunnan ja urheilun vaikutuksiin tuntuu olevan niin vahva, ettei vankkaa tieteellistä näyt-
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töä ole kaivattu. Fagerlund ja Maijala (2011, 17) tiivistävät tämän hyvin sanomalla, että 

”liikunnan ja urheilun sosiaaliset vaikutukset otetaan usein itsestään selvinä, vaikka tosi-

asiallista tutkimustietoa liikunnan hyödyllisyydestä on vähän.” 

Liikunnan on kuitenkin todettu vaikuttavan kotoutumiseen. Kotoutumisen määritelmissä 

esiin nousivat vuorovaikutus yhteiskunnan kanssa, tiedot ja taidot siinä toimimiseen, sekä 

oman kulttuuristen perinteiden säilyttäminen. Vuorovaikutus ja vastavuoroisuus kantaväes-

tön kanssa on merkittävää, sillä muutos pelkästään maahanmuuttajissa ei riitä. Ymmärrys-

tä, tietoa ja suvaitsevaisuutta tarvitaan yhtä lailla molempien keskuudessa. Mikäli maa-

hanmuuttaja pääsee liikunnallisen harrastuksen pariin ja hänellä on voimavaroja siinä toi-

mimiseen, on liikunnan todettu tarjoavan muun muassa vuorovaikutusta kantaväestön 

kanssa, ennakkoluulojen hälventämistä, kielen opetusta, oman sosiaalisen maailman ja 

sosiaalisten suhteiden rakentamista, psyko-sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia, tapojen ja 

kulttuurin oppimista, tietämystä liikunnan kentästä ja osallisuutta. Voidaan siis todeta lii-

kunnan parhaimmillaan tarjoavan kotoutumista edistäviä mekanismeja. Kantaväestön muu-

toksesta ei kuitenkaan kotoutumistutkimuksessa laajemmin puhuta, jolloin merkittävä osa 

kotoutumisen vaatimuksista suljetaan pois.  

Liikunnan sopivuutta kotoutumistarkoitukseen ei voida kuitenkaan pitää niin yksiselittei-

senä eikä liikuntaa voida pitää automaattisena kotoutumisen tuottajana. Joissakin tapauk-

sissa liikunnan ei koettu vaikuttavan kotoutumiseen millään tavalla ja toisinaan se oli myös 

estänyt kotoutumista. Jo liikunnalliseen harrastukseen pääsemiseen on nähty olevan monia 

esteitä. Maahanmuuttajalasten ja nuorten on todettu sekä Rönkön (2015), että Zacheuksen 

ym. (2012) mukaan olevan liikunnallisesti passiivisempia kuin Suomalaisten nuorten, ja 

tyttöjen vielä passiivisempia kuin poikien. Esteistä merkittävimpiä liikunnalliselle harras-

tukselle olivat raha, tiedonpuute, kieliongelmat ja yhteisten käytäntöjen puuttuminen. Mi-

käli harrastamaan kuitenkin päästiin, olivat kotoutumista estävät teemat samankaltaisia 

kuin joillekin esiintyneet harrastuksen pariin pääsemiseen liittyvien esteiden teemat. Niitä 

olivat kieliongelmat, sosiaalinen poissulkeminen, ennakkoluulot, käytäntöjen vieraus ja 

rasismi. Liikunnan pariin päästyään sen estävät vaikutukset olivat kuitenkin hyvin pienen 

osan kokemia. Suuremmaksi haasteeksi voidaan siis luokitella juuri liikunnalliseen harras-

tukseen pääseminen. 

Maahanmuuttajien kotoutumista edistävää liikuntaa järjestettäessä kysymys siitä, tulisiko 

ryhmien olla monikulttuurisia maahanmuuttajille ja kantaväestölle yhteisiä, vai etnisesti 
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yhteneväisiä kirvoitti erilaisia vastauksia. Kotoutumisprosessin yksilöllisyyden vuoksi ei 

voida sanoa vain yhtä toimintamallia, joka sopii kaikille, mutta tutkimustulosten voidaan 

luokitella kallistuvan enemmän monikulttuuristen ryhmien kannalle. Tällöin vuorovaikutus 

vallitsevan yhteiskunnan jäsenten kanssa mahdollistuu, sekä uusien tapojen ja kielen op-

piminen tulee osaksi liikuntaa. Ei ole kuitenkaan poissuljettua, että etenkin kotoutumispro-

sessin alkupuolella ryhmät olisivat maahanmuuttajille tarkoitettuja. Tällä tuetaan niin lii-

kunnan matalaa osallistumisen kynnystä, kuin omien kulttuuristen piirteiden säilyttämistä.  

Matalan kynnyksen toiminnan on nähty toimivan maahanmuuttajien keskuudessa ja sen 

tarjoamiseen tulisikin kiinnittää huomiota. Alaikäisistä maahanmuuttajista puhuttaessa 

perheen merkitys liikunnan kannalta on huomattava ja matalan kynnyksen toimintana voisi 

olla esimerkiksi perheen yhteistä liikuntaa. Tiedottaminen on eräs esille noussut liikunnan 

harrastamisen ehto ja perheen suuren roolin takia vanhempien tiedottaminen liikunnallisis-

ta harrastuksista on tärkeää harrastuksen aloittamisen kannalta. Koulun on, useissa tutki-

muksissa, todettu toimivan eräänä toimivana tiedonvälityspaikkana liikunnallisten harras-

tusten suhteen. Alaikäisistä lapsista puhuttaessa suurin osa ikäluokasta käy koulua ja sen 

takia tulevaisuudessa opettajan rooliin liikunnalliseen harrastukseen ohjaajana tulisi kiin-

nittää huomiota. Tulevaisuuden haasteena ovat myös monikulttuurisesti sensitiiviset toimi-

jat, sekä maahanmuuttajien toimijuus liikunnan kentällä, sillä valmentajien ja ohjaajien 

roolin on nähty olevan hyvin merkityksellinen liikunnan osalta. Käytäntöjen suositusten 

kirjavaa joukkoa tarkasteltaessa täytyy muistaa, että kohderyhmän ja yksilön toiveiden 

kuunteleminen ja huomioiminen ovat tärkeimmät seikat liikuntaa ja urheilua suunnitellessa 

ja toteuttaessa.  

Hyvin vahva eetos liikunnan ja urheilun positiivisista vaikutuksista kotoutumiseen on tässä 

tutkielmassa todistettu oikeaksi. Vaikutusten saavuttamiseksi vaaditaan kuitenkin työtä. 

Käytännön toteutuksessa esille tuodut haasteet esimerkiksi valmentajien ja ohjaajien paris-

sa, sekä avoimet kysymykset ryhmien järjestämisestä liitettyinä joihinkin koettuihin kotou-

tumista estäviin teemoihin asettavat liikunnan ja urheilun kentän tarpeelliseksi kehityksel-

le. Hyvin suunnitellun toiminnan ja ammattimaisten ohjaajien avulla liikunnasta ja urhei-

lusta voidaan luoda kototutumista edistävä mekanismi. Tutkielmassa esiin nostettujen ko-

toutumista estävien tekijöiden tunnistaminen on olennaista, jotta niitä osataan ehkäistä. 

Täytyy myös muistaa, että liikunta ei ole kaikille yhtä sopiva kotouttaja ja siksi muitakin 

harrastusmahdollisuuksia on hyvä olla tarjolla. Liikunnan ja urheilun parissa on kiinnitet-

tävä huomiota siihen, miten maahanmuuttajat harrastusten pariin pääsevät. Pitkäjänteinen 
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toiminta, asiantuntijuuden lisääminen, sekä tutkimuksen jatkaminen aiheen parissa, voivat 

luoda liikunnan ja urheilun kentästä tehokkaan ja toimivan tavan kotoutua Suomeen.  

Alaikäisten maahanmuuttajien ryhmälle tehdylle liikunnan ja urheilun kotouttamisvaiku-

tusten tutkimukselle olisi jatkossa tarvetta tämän hetkisen selvän puutteen takia. Mielekäs-

tä olisi jakaa alaikäisten ryhmä vielä pienempiin ikäryhmiin kehitysvaiheiden mukaan. 

Tämän kautta voitaisiin saada tarkkaa ja luotettavaa tietoa tietyn ikäisten kotoutumista tu-

kevista toimista liikunnan ja urheilun kentällä. Etenkin Suomessa määrällisen tutkimuksen 

tarve aiheen tiimoilta on suuri, mutta myös laadullista tutkimusta tarvitaan lisää. Olen 

Väänäsen (2009) kanssa samoilla linjoilla siitä, että tällä hetkellä Suomalainen tutkimus 

tarvitsee kattavampaa tutkimusta ja tietoa lasten ja nuorten liikuntaharrastuksista, kun 

muuttujina ovat etninen tausta, ikä ja sukupuoli. 

4.1 Tutkielmaan liittyvää eettistä pohdintaa 

Tähän tutkielmaan liittyviä eettisiä kysymyksiä voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta: 

minun tutkijan positioni ja tutkimusaiheeni kautta. Tieni tutkijana on vasta lähtökuopis-

saan, joten tällaisen sensitiivisen aiheen valitseminen ei ole helpoin tapa aloittaa tutkijan-

taivalta. Etenkin, kun minulla itselläni ei ole henkilökohtaista kokemusta maahanmuutosta 

eikä laajemmin myöskään maahanmuuttajien parissa toimimisesta. On siis tarpeen kyseen-

alaistaa ja pohtia oikeuttaako asemani ja kokemukseni tutkimaan aihetta. Historiani takia 

minun täytyikin tehdä rutkasti enemmän työtä ollakseni kunnioittava ja käyttääkseni terme-

jä oikealla tavalla.  

Tutkielman aiheeseeni liittyviä eettisiä kysymyksiä on monta. Onko esimerkiksi oikein, 

että kaikki maahanmuuttajat, yksilöt ja taustat huomioimatta, niputetaan samaan kategori-

aan ja tutkitaan heitä samankaltaisina. Maahanmuuttaja nimitys, kun on jossain määrin 

kasvoton määritelmä ihmiselle. Yksilöt eivät käsitteessä nouse esiin, eikä identiteettiä mää-

ritä muu kuin aiempi kotimaa. Toisaalta yleistettävyyden ongelma on sama kaikessa siihen 

tähtäävässä tutkimuksessa. Onko myöskään oikein, että vaikka toteutamme inkluusioperi-

aatetta ja integraatio on tavoitteemme, erottelemme maahanmuuttajat kantaväestöstä niin 

liikuntatoiminnassa, kuin tässä tutkielmassa. Eräs Myrénin (1999) haastateltava maahan-

muuttaja totesi haluavansa ”olla osa suomalaista yhteiskuntaa ja osa suomalaista joukkuet-

ta ilman erottavia ulkomaalaismääritelmiä.” Voidaankin miettiä kasvattaako tämänkaltai-

nen tutkielma vain erottelua eri ryhmien välillä asettaen toisen ryhmän eriarvoiseen ase-
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maan. Toisaalta tutkimuksen antia ovat nimenomaan kotoutumista edistävät vaikutukset ja 

sitä estävien vaikutusten huomioiminen ja ehkäisy. Tällaista tutkielmaa hyödyntämällä 

maahanmuuttajien liikunnasta voidaan luoda väline, jonka kautta he voivat löytää paikkan-

sa ”suomalaisessa joukkueessa”. 

4.2 Tutkielman onnistumisen ja luotettavuuden arviointia 

Suomalaista kontekstia tutkiessani kriittisyys lähdekirjallisuuden valinnassa osoittautui 

ongelmalliseksi, sillä tutkimusta liikunnan ja urheilun vaikutuksista alaikäisen maahan-

muuttajan kotoutumiseen ei ollut juurikaan tehty. Tämän takia valitsinkin aineistoista lähes 

kaiken, joissa oli oikeasti tutkittu ilmiötä, eikä vain esitetty mielipiteitä sitä kohtaan. Esi-

merkiksi Zacheuksen ym. (2012) tutkimuksen otanta oli ikärajaustani vastaavassa konteks-

tissa vain 26 eikä laajempia yleistyksiä tämän kokoluokan otannasta voida tehdä. Tämä 

tutkimuksen osa on kuitenkin eritelty tekstiin kyseenalaistaen sen luotettavuuden. Myrénin 

(1999) tutkimuksessa taas ongelmana on se, että tutkimus on julkaistu jo 18 vuotta sitten. 

Näiden seikkojen puitteissa tutkimustuloksia voidaan tarkastella kriittisesti. Toisaalta tut-

kimus kuitenkin tarjoaa hyvän ja kattavan kuvan aiheen tämän hetkisestä tutkimuksesta ja 

tiedosta. Suuri haaste tutkielman kanssa oli se, että aineistoista oli välillä vaikea erottaa, 

mikä tiedoista käsitteli alaikäisiä maahanmuuttajia ja mikä kaikkia maahanmuuttajia ilman 

ikärajausta. Pyrin kuitenkin valitsemaan aineistoista niitä kohtia, joissa puhuttiin lapsista ja 

nuorista ja täten tutkimustuloksia voidaan yleistää alaikäisiin maahanmuuttajiin.  

Tiedonhakuprosessi oli tutkimuksessani monivaiheinen ja käytin siihen useita eri tietokan-

toja. Olen tyytyväinen siihen, että löysin hyviä, vertaisarvioituja ulkomaalaisia artikkeleja 

tukemaan tai kyseenalaistamaan suomalaista tutkimusta. Eri yhteiskunnallisessa konteks-

tissa tehdyt tutkimukset eivät tietystikään aivan täysin täsmää Suomalaisen yhteiskunnalli-

seen kontekstiin, mutta on tärkeää, että Suomalainen tutkimus ottaa huomioon myös niiden 

maiden kokemuksia, joille maahanmuutto ei ole niin tuore ilmiö. Suomen kontekstin vuok-

si käytin muutamia hankkeiden pohjalta tehtyjä arviointeja ja tutkimuksia, sillä niitä oli 

tarjolla useampia. Hankkeiden arvioinnit olivat luotettavia perustuen tieteellisiin metodei-

hin.  

Lähdekirjallisuuden käyttöä voidaan arvioida kriittisesti siksi, koska olen kokematon sekä 

ilmiön parissa, että tutkijana. Voidaan kyseenalaistaa, olenko osannut poimia tutkielmaani 

oikeita asioita maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta ja onko niitä esitelty oikein. Olen 
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kuitenkin pyrkinyt ottamaan neutraalin aseman tutkielman aiheeseeni ja poimimaan aineis-

toista sellaisia asioita, joita tutkimuksen tekijät pitivät merkityksellisinä tai jotka ilmenivät 

toistuvasti lähdekirjallisuutta tutkiessa. Mielestäni tutkielma on luotettavuuden, rakenteen 

ja käytettyjen aineistojen suhteen onnistunut, sillä sain vastattua tutkimukselle aseteltuihin 

kysymyksiin riittävän laajasti ja monipuolisesti.   
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