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Yhteiskunnallista peliä liikuntakentällä
– liikuntapoliittiset asiakirjat ja Liikunta
& Tiede -lehti ulkomaalaistaustaisuutta
määrittelemässä vuosina 1990–2018
EVA RÖNKKÖ 1

Tiivistelmä
Tarkastelen artikkelissani, millä tavoin
valtion liikuntapolitiikassa ja siitä käydyssä keskustelussa määritellään ulkomaalaistaustaista väestöä. Tutkimuksellani vastaan seuraaviin kysymyksiin (1)
milloin ja miksi suomalaiseen liikuntapolitiikkaan tuli maahanmuuttoon liittyvä monikulttuurinen ulottuvuus; (2)
missä yhteyksissä ulkomaalaistaustaisuudesta liikunnassa on puhuttu. Tutkimuksen aineistona ovat liikuntalait, hallituksen esitykset liikuntalaeiksi, eduskunnan lähetekeskustelujen pöytäkirjat
sekä valtiohallinnon strategiat ja ohjausasiakirjat. Ulkomaalaistaustaisten
henkilöiden liikuntaa koskevan puheen
ymmärtämiseksi tarkastelin Liikunta &
Tiede -lehtiä ajanjaksolta 1990–2018. Aineiston asiakirjat ja artikkelit analysoin
sisällönanalyysillä.
Liikunta & Tiede -lehdessä julkaistuissa ulkomaalaistaustaisuutta käsittelevissä artikkeleissa tutkimusaiheen
esilläoloa kuvaavat seuraavat tunnuspiirteet eri aikakausina: rasismin vastustaminen ja suvaitsevaisuus (1990–1999),
1 Jyväskylän yliopisto
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hiljaisuus (2000–2009) sekä kotouttaminen ja yhdenvertaisuus (2010–2018). Valtion liikuntapoliittisissa strategioissa ja
liikuntalaeissa puhuttiin ulkomaalaistaustaisuudesta kolmenlaisissa yhteyksissä: yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen, kotouttamiseen sekä terveyden edistämiseen liittyen.
Lisäksi kävi ilmi, että kun kyseessä
oli ulkomaalaistaustaisten ihmisten liikunnan edistäminen, toiminnan tavoite
oli kotouttaminen. Samalla tarkastelujaksolla valtaväestöä koskevissa liikunnanedistämispyrkimyksissä keskeinen
päämäärä oli terveyden edistäminen.
Lähestymällä liikunnan edistämisessä
eri väestöosia eri tavoitteiden kautta,
tuotetaan tahattomasti eriarvoisuutta.
Liikuntapolitiikassa maahanmuuttajaluokittelu synnyttää sosiaalisia kategorioita, poikkeavuutta ja toiseutta.
Avainsanat: liikuntapolitiikka, ulkomaalaistaustaisuus, kotouttaminen,
liikunnan yhteiskunnalliset tavoitteet,
toiseus

Maahanmuutto vaikuttaa
liikuntaan
Ihmiset muuttavat yhä enemmän maasta toiseen, mikä vaikuttaa myös Suomen
väestörakenteeseen. Tulijat eri puolelta maailmaa vaikuttavat omalta osaltaan liikuntakulttuuriin ja sen muutokseen. Parhaimmillaan liikuntatoiminta
voi synnyttää yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta, mutta toisaalta liikuntatoiminnan kautta ylläpidetään monenlaista toiseutta (Itkonen & Sänkiaho 2000,
191). Toiseuden kokemukset, joissa osallisuus ja kuuluminen eivät toteudu, rapauttavat luottamusta toimijoihin sekä
tunnetta täysivaltaisesta yhteiskunnan
jäsenyydestä (ks. Vuori 2015).
Urheilu yhdistää ja liikunta on yhteinen kieli. Tämä lähtökohta on tunnusomaista, kun puhutaan monikulttuuri-

suudesta liikunnassa (Myrén 2003, 21).
Ajattelu universaaliudesta peittää alleen sen tosiasian, että liikunta Suomessa heijastaa kansallista kulttuuria
ja on siten täynnä normatiivisia odotuksia. Tulijan on muokattava itseään mahtuakseen valmiiseen muottiin. Tällainen
ajattelu ei kannusta muutokseen, jossa
liikuntatoimijat tutkisivat omia toimintatapojaan sekä kehittäisivät henkilökohtaista ja organisaatioidensa moninaisuusosaamista. Sosiaalisesti rakentunut eriarvoisuus1 liikuntatoiminnassa
ei näy ulospäin, vaikka kokemuksen ta1 Göran Thernbornin mukaan eriarvoisuuden muodot, kuten elämänehtojen ja resurssien eriarvoisuus
sekä eksistentiaalinen eriarvoisuus rakentuvat sosiaalisesti. Eriarvoisuudella viitataan tasa-arvon
puuttumiseen ihmiselämän eri alueilla (Thern
born 2014).
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solla siitä raportoidaan (ks. Junkkala &
Lallukka 2012; Berg & Kokkonen 2016,
Elling & Claringbould 2005). Maahanmuuton kasvaessa rakenteet liikuntakentälläkin2 muuttuvat vääjäämättä,
mutta tunnistammeko, mihin suuntaan
muutos on menossa? Tarkastelen artikkelissani ulkomaalaistaustaisuutta osana valtion liikuntapolitiikkaa. Tavoitteenani on seurata, miten suomalainen
liikuntapolitiikka on reagoinut lisääntyvään maahanmuuttoon ja siten vaikuttanut liikuntakentän muutokseen moninaisuuden kasvaessa.
Liikunta yhteiskunnallisena toimintana on aina heijastellut yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Hyvinvointivaltion laajenemisen myötä 1970- ja
1980-luvuilla liikuntapolitiikan keskeisiksi tavoitteiksi nousivat sosiaalipolitiikan tavoin tasa-arvon edistäminen ja
hyvinvoinnin kasvattaminen ja keinoiksi väestön eriarvoisuuden kaventaminen sekä alueellisten erojen vähentäminen (Aaltio 2013, 28–29; Huhtanen &
Itkonen 2018). Tasa-arvon edistäminen
yhteiskunnassa ja sitä myötä liikunnassa, ei ole yksinkertaista, sillä tasa-arvon
puute on hyvin monitahoinen ja -kerroksinen ilmiö (ks. Thernborn 2014). Vaikka laaja-alainen tasa-arvopolitiikka on
Suomessa vankalla pohjalla, on sen käytännön toimeenpanossa sokeita pisteitä
ja saavuttamattomia tavoitteita (Kantola ym. 2020, 8–11; 19).
Suomalainen liikuntapolitiikka saa
vaikutteita sekä kansallisesta lainsää2 Liikuntakentän käsitteellä tarkoitan tässä artikkelissa yhtäältä järjestäytynyttä liikuntatoimintaa ja
toisaalta liikuntapolitiikkaa, jolla toimijoita ohjataan.
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dännöstä että kansainvälisistä sopimuksista ja velvoitteista. Laaja-alaista tasa-arvon edistämistä säätelee Suomessa
yhdenvertaisuuslaki (30.12.2014/1325).
Laki sisältää syrjinnän kiellon lisäksi
viranomaisille velvoitteen edistää yhdenvertaisuutta. Lisäksi laki mahdollistaa positiivisen erityiskohtelun, jotta tosiasiallinen yhdenvertaisuus voisi toteutua.
Myös Euroopan Unioni on omassa liikuntapolitiikassaan ottanut kantaa eriarvoisuuden vähentämiseen. Euroopan komission vuonna 2007 julkaisemassa Urheilun valkoisessa kirjassa
linjattiin urheilun ja liikunnan yhteiskunnallisten tehtävien3 joukkoon sosiaalisen osallisuuden, integraation ja
yhtäläisten mahdollisuuksien parantaminen (Euroopan yhteisöjen komissio
2007). Sosiaalisen osallisuuden edistäminen rinnastuu Urheilun valkoisessa
kirjassa Suomessa käytettyyn ilmaisuun
laaja-alaisesta tasa-arvon edistämisestä. Molemmissa on tavoitteena ehkäistä useasta syystä, kuten sosioekonomisesta asemasta, etnisestä taustasta,
vammaisuudesta, vakaumuksesta, uskonnosta, sukupuolesta, iästä ja seksuaalisesta suuntautumisesta johtuvaa
syrjäytymis- tai syrjintäuhkaa.
Alankomaalaiset tutkijat Elling ja
Claringbould (2005) selvittivät osalli3 Yhteiskunnallisena ilmiönä liikunnalla on merkitystä sopeuttaa ja sosiaalistaa yksilöt yhteiskunnan
jäseniksi. Liikunnalla on nähty olevan välinearvo
väestön terveyden, hyvinvoinnin sekä työkykyisyyden ylläpitämisessä ja edistämisessä, kasvatuksellisissa tehtävissä, vapaa-ajan vietossa, sosiaalisen
koheesion vahvistamisessa ja etnisten suhteiden
edistämisessä, maanpuolustuksessa sekä kansallisen identiteetin vahvistamisessa. (Koski 1994, 86–
87; 101–102; Rantala 2014, 39; 55–57.)

suuden ja syrjäytymisen mekanismeja
liikuntakentällä. He esittävät, että syrjäyttävät mekanismit ovat usein vakiintuneet samoihin organisaatioihin, jotka
ovat vastuussa syrjinnän ja syrjäytymisen torjunnasta. Syrjäytymisvaarassa
olevilta ryhmiltä odotetaan usein neutraaleina ja objektiivisina pidettyjen
valtaväestön perinteiden, asenteiden
ja normien omaksumista. Syrjäyttävät
mekanismit ovat muuttuneet yhä monimutkaisemmiksi, ja siksi niitä on vaikea
analysoida, purkaa ja muuttaa. (Elling
& Claringbould 2005.)
Myös toisessa alankomaalaisessa
tutkimuksessa ilmeni vaikeus huomata
syrjiviä rakenteita integraatioon tähtäävissä liikuntatapahtumissa. Tutkimuksessa seurattiin Amsterdamin amatöörijalkapallon maailmancup-turnausta ja
siihen liittyvää monikulttuurista festivaalia. Tutkijat tulivat siihen tulokseen,
että vaikka vaihtoehtoisella urheilutapahtumalla on merkittävä potentiaali haastaa valtaväestön etuoikeutettua
asemaa ja rasistisia asenteita, siinä kuitenkin toistetaan eriarvoistavia ja syrjiviä käytäntöjä. (Burdsey 2008.)
Valtakunnallisella liikuntapolitiikalla, erityisesti valtionhallinnon linjauk
silla, vaikutetaan siihen, mitkä ovat liikuntakulttuurin painopisteet ja millaisiksi liikuntaorganisaatiot ja niiden
toimintatavat muodostuvat. Vaikutus ei
ole yksisuuntainen, sillä liikuntatoimijat ja organisaatiot puolestaan luovat
omilla valinnoillaan liikuntakulttuuria
ja osallistuvat siten liikuntapolitiikan tekemiseen (Itkonen 1996, 181). Myös ulkomaalaistaustaiset toimijat osallistuvat
uusina tulokkaina suomalaisen liikunta-

kulttuurin rakentamiseen joko itse perustamiensa tai jo olemassa olevien urheiluseurojen kautta ja siten vaikuttavat
liikuntapolitiikkaan. Pääsy tasa-arvoiseksi toimijaksi valtaväestön liikuntakulttuuriin ei kuitenkaan ole vaivatonta.
Ulkomaalaistaustaisen väestön määrän voimakas kasvu ajoittuu vuosituhannen loppuun ja on siitä lähtien osaltaan vaikuttanut yhteiskunnan moninaistumiseen (ks. Martikainen ym.
2013). Tilastokeskuksen mukaan vuoden
2018 lopussa maassamme asuvien ulkomaalaistaustaisten määrä oli 402 619
henkeä. Määrä on kasvanut lähes kolmenkymmenen vuoden aikana 10,7-kertaiseksi. Ulkomaalaistaustaiseksi luokitellaan kaikki ne henkilöt, joiden molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa
oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla
(Martikainen ym. 2013, 41). Valtaosa tulijoista on muuttanut Suomeen lähialueilta, toisesta Euroopan maasta. Suomeen
muutetaan pääasiassa perheen, työn tai
opiskelun takia. Viimeisen 15 vuoden aikana humanitaarisen maahanmuuton
osuus koko muuttoliikkeestä Suomeen
on pysynyt 10 ja 15 %:n välillä lukuun
ottamatta vuotta 2015, jolloin turvapaikanhakijoiden määrä oli ennätyksellinen (Martikainen ym. 2013, 39; Euroopan muuttoliikeverkosto 2019).
Kulttuurien moninaisuus on ollut
aina osa suomalaista yhteiskuntaa.
Moninaisuudella tarkoitan ihmisten
erilaisuutta, joka perustuu yksilöiden
syntyperään, ikään, sukupuoleen, vakaumukseen ja toimintakykyyn sekä
elämän aikana muodostuneisiin identiteetteihin. Vaikka kansainvälisesti verrattuna Suomi on näyttäytynyt mono-
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kulttuurisena, on maassamme puhuttu useita vähemmistökieliä ja kuuluttu
useisiin uskonnollisiin vähemmistöihin,
kuten juutalaisiin ja tataareihin. Lisäksi
sekä etninen vähemmistö romanit että
alkuperäiskansa saamelaiset ovat eläneet vuosisatoja suomalaisten rinnalla
(Saukkonen 2013a, 24–25). Vähemmistöjen kamppailu omien oikeuksiensa puolesta on nostanut yhteiskuntamme moninaisuuden viimeisten vuosikymme
nien aikana yleiseen tietoisuuteen.
Liikuntatutkimuksessa kulttuurien
moninaisuuteen on kiinnitetty huomiota 1990-luvun lopusta lähtien, jolloin Itkonen (1997) haastoi tutkimusraportissaan ”Liikuttaako suvaitsevaisuus?” käsityksiä yhtenäiskulttuurista ja kysyi,
miten liikuntakenttä asennoituu kulttuurisen kirjon kasvamiseen. Liikuntatieteellisen tutkimuksen erityiskysymyksiin etnisyys, tasa-arvo, siirtolaisuus ja
pakolaisuus nousivat vuosina 2001–2005
(Roiko-Jokela 2012, 280–283). Kuitenkin
esimerkiksi saamelaisten ja romanien
liikuntakysymykset ovat jääneet liikuntapolitiikan sekä tutkimuksen ulkopuolelle (ks. Pyykkönen 2016, 29–30; Junkala & Lallukka 2012, 33–36; 71).
Monikulttuurisuus on käsite, jota
käytetään yleisesti maahanmuutosta
tai -muuttajista puhuttaessa. Käsitteellä tarkoitetaan usein kahta asiaa: yhtäältä poliittista tahtotilaa moninaisuuden arvostamiseksi ja toisaalta väestöllistä tosiasiaa yhteiskunnasta, jonka
jäsenet puhuvat eri kieliä, harjoittavat
eri uskontoja sekä noudattavat monenlaisia tapoja (Saukkonen 2013a, 115).
Liikuntakentällä käytetään monikulttuurisuuden käsitettä kummassakin
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tarkoituksessa. Järjestetyssä liikuntatoiminnassa ja toimijoiden arkipuheessa monikulttuurisuus tarkoittaa sitä, että
toiminnassa on mukana tai siihen tavoitellaan mukaan ulkomailla syntyneitä
henkilöitä. Poliittinen tahtotila taas näkyy valtiohallinnon päätöksenteossa ja
suunnittelussa, josta esimerkkeinä toimivat Liikuntalait 18.12.1998/1054 ja
10.4.2015/390. Monikulttuurisuus-käsitteen käyttö pelkästään ulkomaalaistaustaisten henkilöiden yhteydessä sulkee
kulttuurisen kirjon ulkopuolelle perinteiset kieli- ja kulttuurivähemmistömme. Kansallisten vähemmistöryhmien
liikuntaan liittyy kuitenkin monia herkkyyttä kaipaavia erityiskysymyksiä, kuten esimerkiksi romanien hyvinvointiin
ja liikunnan harrastamiseen liittyvien
kulttuuristen merkitysten huomioon
ottamista. (Ks. Weiste-Paakkanen 2018,
142.)
Välttääkseni kulttuurisen moninaisuuden kaventumista koskemaan pelkästään maahan muuttaneita henkilöitä, otan artikkelissani monikulttuurisen
liikunnan tilalle käsitteen ulkomaalaistaustaisuus liikunnassa. Ulkomaalaistaustaisuudella liikunnassa tarkoitan
sellaista ilmiötä, joka maahanmuuton
myötä on esillä liikuntakentällä. Ilmiö
liittyy ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin sekä heidän ja heidän jälkeläistensä monenlaisiin lähtökohtiin, toimintatapoihin ja ymmärrykseen liikunnasta
ja terveydestä. Ulkomaalaistaustaisuus
liittyy myös maahan muuttaneiden sosiaaliseen asemaan, identiteettikysymyksiin, etnisesti värittyneisiin väestö- ja valtasuhteisiin sekä laajemmin
vähemmistö- ja maahanmuuttopoliitti-

siin kysymyksiin. Ulkomaalaistaustaisuuden käsitteellä rajaan tämän tutkimuksen kohteeksi Suomeen muuttaneet
kieli- ja kulttuurivähemmistöt liikuntakentällä. Tässä tutkimuksessa kohdistan
katseeni siihen, miten ulkomaalaistaustaisuus esiintyy Liikunta & Tiede -lehdissä sekä valtion liikuntapolitiikassa
vuosina 1990–2018.
Kiinnostukseni aihetta kohti juontaa
toimimisestani ulkomaalaistaustaisten
liikunnan parissa yli kahden vuosikymmenen ajan. Työskentelyni 2000-luvulla
Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n Suvaitsevaisuusvaliokunnassa opetti tuntemaan monikulttuurisen liikunnan kenttätyötä. Pitkäaikainen kokemukseni ja
oma muuttotaustani auttavat huomaamaan kentällä tapahtuvia muutoksia.

Aineistona Liikunta &
Tiede ja liikuntapoliittiset
asiakirjat
Tässä artikkelissa tarkastelen, millä
tavalla ulkomaalaistaustaisuus näkyy
valtion liikuntapolitiikan strategisissa
asiakirjoissa ja Liikunta & Tiede -lehtien
palstoilla. Tutkimuskysymykset ovat (1)
milloin ja miksi suomalaiseen liikuntapolitiikkaan tuli maahanmuuttoon liittyvä monikulttuurinen ulottuvuus sekä
(2) missä yhteyksissä liikunnassa on puhuttu ulkomaalaistaustaisuudesta.
Tutkimusaineistona käytin Liikunta
& Tiede -lehtiä vuosilta 1990–2018, liikuntalakeja vuosilta 1979, 1998 ja 2015,
hallituksen esityksiä liikuntalaeiksi ja
eduskunnan täysistuntojen lähetekeskustelujen pöytäkirjoja sekä valtiohallinnon strategioita ja ohjausasiakirjo-

ja vuosilta 1990–2018. Aineistonkeruun
aloitin Liikunta & Tiede -lehdistä, koska arvelin, että liikuntakentällä tapahtuvat muutokset ja liikehdinnät heijastuvat tutkijoiden ja liikuntatoimijoiden
ajatusten kautta alan tiedelehden artikkeleihin ja muihin kirjoituksiin. Lehtien
tarkasteluajanjakson alun ajoitin hetkeen, jolloin ulkomaalaistaustaisten
henkilöiden muuttoliike Suomeen alkoi kasvamaan. Liikunta & Tiede -lehden numerot olivat saatavilla Liikuntatieteellisen Seuran arkistossa. Selasin
läpi valitsemallani ajanjaksolla sekä viisi vuotta aikaisemmin ilmestyneet lehdet etsien viittauksia ulkomaalaistaustaisiin ihmisiin, globalisaatioon, väestömuutokseen, monikulttuurisuuteen,
yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon, ja suvaitsevaisuuteen. Otin sisällönanalyysia
varten talteen viittauksia sisältävät artikkelit ja muut kirjoitukset. Tein analyysia varten taulukon, johon kirjasin aikajärjestyksessä kaikki lehdet, joissa tutkimusaihe esiintyi. Kirjasin taulukkoon
analysoitavien tekstien otsikot sekä teemat pelkistettyinä. Lehtiä oli 30 vuoden
aikana ilmestynyt yhteensä 180 kappaletta, ja tutkimusaiheeseeni liittyviä artikkeleita ja muita kirjoituksia löysin 24
eri lehden numerosta, yhteensä 45 kappaletta (ks. liite 1).
Liikuntalait (3 kpl) valitsin aineistoksi, koska lakien kautta luodaan raamit, joiden puitteissa tulee toimia. Valtiohallinnon strategisten asiakirjojen
kautta välitetään lainsäätäjän tahtotila
ja normistoa liikuntatoimijoille. Tarkastelin lakien lisäksi hallituksen esityksiä ja eduskunnan täysistuntojen lähetekeskusteluja (7 asiakirjaa), koska lakien
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valmisteluteksteistä löytyy perusteluja
lainlaatijan valinnoille ja sitä kautta lisää ymmärrystä lakien hengestä.
Valitsin strategiset asiakirjat tarkastelun kohteeksi myös, koska halusin tehdä havaintoja ulkomaalaistaustaisuuden esiintymisestä tai poissaolosta
ohjausasiakirjoissa. Lisäksi asiakirjojen puhetapa antaa olettaa kenttätoimijoiden jalkauttavan ohjausasiakirjojen
linjauksia. Strategiset asiakirjat olivat
lähes kaikki saatavilla Opetusministe
riön/Opetus- ja kulttuuriministeriön
sekä Valtion Liikuntaneuvoston verkkosivuilla lukuun ottamatta julkaisuja
Liikunta 2025 Skenaariot, Liikuntapolitiikan linjat 1990-luvulla sekä Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu (LYP) I
ja II, jotka luin painettuina kirjoina. Rajasin strategisten asiakirjojen tarkastelun alkamaan yhdenmukaisesti Liikunta & Tiede -lehden aineiston kanssa vuodesta 1990. Tutkimusaineiston tarkastelu
loppui vuoteen 2018, koska se oli viimeinen kokonainen vuosi, josta oli tutkimusajankohtana saatavilla ulkomaalaistaustaista väestöä koskevat tilastot.
Strategia- ja ohjausasiakirjoista osa
oli kehittämisohjelmien kaltaisia, tulevaisuuteen suuntavia asiakirjoja (13 kpl)
ja osa tilanneselvityksiä tai arviointeja
(11 kpl). Näistä asiakirjoista sektorikohtaisia oli seitsemän. Sektorikohtaisiksi
määrittelin esimerkiksi seuraavat asiakirjat: Iäkkäiden ja Erityisryhmien liikunnan valtakunnalliset kehittämisohjelmat, Kehittämisohjelma maahanmuuttajien kotouttamiseksi liikunnan
avulla, Terveyttä edistävä liikunta kunnissa, Tutkimuksen suuntaviivat sekä Tasa-arvo liikunnassa 2011 ja 2017. Aineis-
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toluettelo on artikkelin liitteenä (liite 1).
Käytän tulososiossa strategia- ja ohjausasiakirjoihin viittaamisessa liitteen 1
numerointiin perustuvaa koodia, joka
muodostuu aineistoluettelon järjestysnumerosta sekä julkaisuvuodesta. Siten
esimerkiksi (2/1990) tarkoittaa Liikuntapolitiikan linjat 1990-luvulla -asiakirjaa.
Tutkimusaineistoa analysoin teoriaohjaavan sisällönanalyysin mukaisesti.
Tässä menetelmässä ilmiöön vaikuttavat teoriat ovat tiedostettuja, mutta aineiston analyysi ei pohjaudu teorioihin, vaan aineistosta nouseviin aiheisiin
(Tuomi & Sarajärvi 2018, 155). Liikuntalaeista, lainvalmistelun asiakirjoista ja
strategisista asiakirjoista etsin viittauksia, katkelmia tai virkkeitä, jotka liittyivät ulkomaalaistaustaisiin ihmisiin, monikulttuurisuuteen, väestömuutokseen
ja globalisaatioon. Etsimiäni viittauksia,
katkelmia ja virkkeitä löytyi niin vähän,
että pystyin keräämään ne erilliseen tiedostoon alkuperäisilmaisuina asiakirjakohtaisesti. Siten saatoin helposti palata
näiden löytämieni analyysiyksikköjen
äärelle monta kertaa ja myös tarkistaa
tarvittaessa pelkistettyjen analyysiyksikköjen kontekstin.
Luokittelin löytämieni analyysiyksikköjen sisällöt sen mukaan, mitä tutkittavasta aiheesta sanottiin. Analyysiyksiköissä esille nousevat asiat kiteytin
kahdeksaksi alaluokaksi eli teemaksi:
väestömuutos, suvaitsevaisuus, laaja-alainen tasa-arvo, yhdenvertaisuus,
liikuntakulttuurin moninaisuus, kotouttaminen, liikunta-aktiivisuus sekä vähemmistöt. Myöhemmin kutsun näitä
teemoja puheiksi. Tämän jälkeen tein
taulukot, joihin kirjasin aikajärjestyk-

sessä kaikki tutkimukseen valitut asiakirjat sekä em. teemat ja niiden kontekstin.
Kaikki löydetyt teemat eivät olleet
asiakirjoissa yhtäläisesti esillä. Vaihtelu oli suurta: osasta dokumenteista löytyivät lähes kaikki teemat, toisista vain
muutamat, ja jotkut asiakirjat eivät sisältäneet mitään tutkimusaiheeseen
viittaavaa tekstiä. Seurasin eri teemojen ajallista esiintymistä: milloin niistä
puhuttiin ensimmäistä kertaa ja milloin
puhe loppui. Lisäksi seurasin, mistä teemoista puhuttiin samanaikaisesti, missä kontekstissa ne esiintyivät sekä sitä,
mistä ei puhuttu. Ryhmittelin teemat eli
puheet käsitekarttaan sillä perusteella,
miten teemat olivat suhteessa toisiinsa
ajallisesti, sisällöllisesti sekä kontekstuaalisesti. Ryhmitettyjen teemojen käsitteellistämisen tuloksena muodostui
kolme puhuntaa4, joiden tulkitsen määrittävän sitä, millä tavalla ulkomaalaistaustaisuudesta on tutkittavalla ajanjaksolla liikuntapolitiikassa puhuttu. Esimerkiksi teemat, kuten laaja-alainen
tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, esiintyivät
samantyyppisissä konteksteissa ja muodostivat näin yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvän puhunnan.
Vertailemalla puhuntoja muuttoliikkeen
määrälliseen kasvuun tuotin ymmärrystä siitä, minkälaisia rooleja liikunnalla
on nähty olleen suomalaisessa liikuntapolitiikassa suhteessa maahan muutta4 Tässä tutkimuksessa käytän puhunta-sanaa yläkategorian luokitteluterminä. Olen tietoinen siitä, että valitsemalla puhunta-sanan tutkimukseeni, tulen helposti yhdistetyksi diskurssianalyysiin
ja diskurssin käsitteeseen. Tässä tutkimuksessa en
kuitenkaan viittaa puhunta-sanalla diskurssianalyysiin.

neisiin ihmisiin. Lisäksi seurasin, miten
nämä roolit ovat ajan myötä muuttuneet.

Ulkomaalaistaustaisuus
Liikunta & Tiede -lehdissä
Ulkomaalaistaustaisten liikuntaa koskevien puheiden ymmärtämiseksi tarkastelin Liikunta & Tiede -lehtiä ajanjaksolla 1990–2018. Lehtien lukemista
ohjasi tutkimuskysymys, milloin ja miksi ulkomaalaistaustaisuudesta kirjoitettiin. Lisäksi kiinnitin huomiotani aihepiirin ajalliseen ja määrälliseen esiintymiseen. Lehtiaineiston läpikäynnissä
huomioni herätti se, että kirjoitusten julkaisemisessa oli tämän vuosituhannen
alussa lähes kymmenen vuoden tauko.
Löytö ohjasi jakamaan aineiston taukoa
edeltävään ja tauon jälkeiseen kauteen.
Näin muodostui kolme ajanjaksoa, jotka
nimesin sisältöjä tiivistäen seuraavasti:
rasismin vastustaminen ja suvaitsevaisuus (1990–1999), hiljaisuus (2000–2009)
sekä kotouttaminen ja yhdenvertaisuus
(2010–2018). Lehtikirjoitukset yhdessä
muun aineiston kanssa tuottivat tietoa
siitä, milloin ja miksi suomalainen liikuntakulttuuri heräsi ulkomaalaistaustaisuuteen.

Rasismin vastustamisen ja
suvaitsevaisuuden kausi
(1990–1999)
Tutkimukseen liittyvä aihepiiri ilmestyi Liikunta & Tiede -lehteen tutkimusajanjaksolla vuonna 1990. Ajanjakson
alkuvaiheessa kirjoituksia oli vähän, ja
niitä yhdisti rasismiteema. Kirjoitukset lisääntyivät merkittävästi vuodes-
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ta 1996 alkaen, ja niissä näkökulma oli
suvaitsevaisuuden edistämisessä. Vuosina 1996–1997 aihe oli esillä seitsemässä numerossa, (1/1996; 2/1996; 4/1996;
5/1996; 1/1997; 2/1997; 6/1997). Ensimmäinen lyhyt juttu otsikolla Suvaitsevaisuus puhuttaa kertoi kulttuuriministeri
Claes Anderssonin kannanotosta toimia
liikuntakentällä määrätietoisesti rasismia vastaan. Kannanoton taustalla oli
Joensuussa marraskuussa 1995 tapahtunut rasistinen hyökkäys tummaihoista yhdysvaltalaista koripalloilija Darryl
Parkeria vastaan, mistä uutisoitiin Yhdysvaltoja myöten5.
Liikunta & Tiede -lehtien varhaisemmat kirjoitukset vuosilta 1996–1997 ovat
uutisointeja ulkomaalaistaustaisille järjestetystä liikuntatoiminnasta, tasa-arvon6 edistämisestä, rasismin torjumisesta sekä uudesta hankerahoituksesta suvaitsevaisuustyölle7. Vuodelta 1996
löytyi suvaitsevaisuuden teemanumero
(5/1996), joka oli tutkimusaiheen kannalta hedelmällinen. Kirjoituksia oli numerossa 15 kappaletta, ja niissä kerrottiin esimerkiksi ulkomaalaistaustaisista urheilijoista ja seuroissa tehtävästä
suvaitsevaisuustyöstä. Kirjoituksissa
annettiin yleistä informaatiota liittyen
maahanmuuttoon, pakolaisuuteen ja et5 Joensuussa tapahtui 1990-luvulla nuorisojoukkojen toimesta lukuisia väkivaltaisiksi yltyneitä hyökkäyksiä ulkomaalaistaustaisia henkilöitä
vastaan. Syyksi arvioitiin somalilaisten pakolaisten saapumista kaupunkiin aikana, joka osui yhteen taloudellisen taantuman kanssa (Puuronen
2001; 47–74).
6 Helsingin kaupungille myönnettiin tasa-arvotyöstä Piikkarit-palkinto somalinaisten aerobictoiminnasta (2/1996).
7 Opetusministeriö jakoi vuonna 1996 yhteensä
475 000 markkaa suvaitsevaisuutta edistäville liikuntaprojekteille (4/1996).
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nisiin konflikteihin. Tutkimusaiheeseen
liittyvä uutisointi paikantui tarkasteluajanjaksolla pääasiallisesti Liikunta &
Tiede -lehden SLU (Suomen Liikunta ja
Urheilu) -sivuille. Monikulttuurisen toiminnan uutisointi SLU-sivuilla päättyi
1998 vuoden loppuun.
Uutisoinnin rinnalle nousi vuonna
1998 tutkimukseen perustuvia artikkeleita. Hannu Itkonen kirjoitti numerossa 3/1998 otsikolla Suunnistammeko suvaitsemaan? suvaitsevaisuus-käsitteen
ongelmallisuudesta ja tulkinnan vaikeudesta. Kirjoitus perustui ensimmäiseen
liikunnassa ulkomaalaistaustaisuutta
tarkastelevaan tutkimukseen Liikuttaako suvaitsevaisuus? Tutkimus liikuntakulttuurin suvaitsevaisuudesta (Itkonen
1997). Kirjoittaja totesi artikkelissaan:
”maahanmuuttajat eivät ole toistaiseksi löytäneet kovin hyvin tietään suomalaisten urheilu- ja liikuntajärjestöjen pariin. ”Toisaalta artikkelista on aistittavissa ajan hengen mukaista optimismia ja
uskoa hyvään tulevaisuuteen käynnistyneen hanketoiminnan sekä aloitetun
tutkimustyön myötä.
Tutkija jatkoi käsiteanalyysiä numerossa 5/1998, otsikolla Tasa-arvoinen vai
yhdenvertainen liikunta? Sana yhdenvertaisuus ohjaisi nykyajassa etsimään
tekstistä viittauksia myös ulkomaalaistaustaisiin liikkujiin. Silloisessa kontekstissa kirjoitus käsitteli pelkästään
muiden erityisryhmien8 liikuntaa, eivätkä tukea tarvitsevat ulkomaalaistaus8 Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan niiden
väestöryhmien liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii
soveltamista ja erityisosaamista (OM 2003b, 5)

taiset henkilöt vielä kuuluneet näihin
yhdenvertaisuuspohdintoihin. Etnisen
taustan tuoma lähtökohtien erilaisuus
oli vasta tulossa liikuntakentälle. Vuoden 1997 viimeisessä lehdessä (6/1997)
käytetiin ensimmäistä kertaa nykyään
hyvin tunnetuksi tullutta slogania ”Liikunta on yhteinen kieli”. Lauseella ilmaistiin liikuntatoimintaan sisältyvää
potentiaalia, oppia yhteisen tekemisen
kautta ymmärtämään ja hyväksymään
erilaisuutta. Lausetta käytetään edelleen
laajasti, joskin sen tarkoitus on ajassa
muuttunut. Kun alun perin lauseella tavoiteltiin hyvien väestösuhteiden edistämistä, käytetään sitä nykyään liikunnan
universaalin olemuksen ilmaisemiseksi.
Varsin vilkkaan ajanjakson lopetti
globalisaatiota purkava artikkeli Kansallista ja kaiken maailman urheilua
(6/1999). Kirjoittajat kuvasivat muuttuvaa liikuntakulttuuria seuraavasti:
”Globalisaation seurauksena kansalliset käytännöt uusiutuvat. Kulttuurikansalaisuus johtaa kulttuurien syvempään
ja hyväksyvämpään kohtaamiseen. Tällöin monikulttuurisuus on itsestäänselvyys eikä pelottava uhkatekijä. Liikuntakulttuurin lupaukset eivät ole enää
liikkeen yhtenäisyydessä vaan moniäänisyydessä.” Maahanmuuton myötä lisääntynyt moninaisuus näyttäytyy tässä
ajanjaksossa myönteisenä muutoksena9.
Aloitettu kenttätyö ja orastava tutkimus

9 1960-luvulta lähtien ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymykset toivat muutoksen sekä Suomen että
muiden länsimaiden vähemmistöpolitiikkaan parantaen vähemmistöihin kuuluvien asemaa yhteiskunnassa. Vuosituhannenvaihteen jälkeen
asenteet sekä ulkomaalaistaustaisia että muita vähemmistöjä kohtaan ovat taas koventuneet (Saukkonen 2013a, 170–171).

suuntautuivat siihen, että liikunta toimisi kasvualustana muiden kulttuurien ymmärtäväiselle tulkinnalle ja etnisestä taustasta tulevan sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiselle.

Hiljaisuuden kausi (2000–2009)
Seuraavaa jaksoa 2000–2009 ilmentää
hiljaisuus. Ajanjaksolta löytyi vain kaksi tutkimusaiheeseen liittyvää artikkelia, molemmat vuodelta 2003. Valokeilassa oli jalkapallo. Punaista rasismille
– nurkkapatriotismista monikulttuurisuuden kohtaamiseen -artikkelissa valaistiin jalkapallohuliganismin kautta
rasismin ja muukalaispelon purkautumista eurooppalaisissa yhteiskunnissa
(4/2003). Seuraavassa lehdessä kerrottiin englantilaisessa jalkapallossa tehtävästä suvaitsevaisuustyöstä, jota esiteltiin Kokkolassa järjestetyssä valmentajatapaamisessa Inclusion and Tolerance
Throught Sport (5–6/2003).
Vuosituhannen ensimmäisen kymmenluvun lehdissä oli monta kirjoitusta, jotka voisivat otsikkojen perusteella käsitellä ulkomaalaistaustaisia liikkujia. Esimerkiksi numerossa 3–4/2000
uutisoitiin Helsingissä järjestetystä European Women and Sport -konferenssista. Artikkeleiden otsikot Uusi askel
tasa-arvoon ja Konferenssi antoi suositukset urheilun tasa-arvotyölle antoivat olettaa, että kirjoitusten sisällöissä
olisi viittauksia ulkomaalaistaustaisiin
henkilöihin. Myös artikkelissa Katveesta näkyviin (5–6/2003) tarkasteltiin liikuntatutkimuksessa marginaaliin jääneitä ryhmiä, mutta siinäkään ei käsitelty väestön kasvavaa kulttuurista kirjoa.
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Kirjoittaja kysyi: ”Onko vielä ryhmiä,
joita ei ole tähän mennessä tunnistettu?”. Ulkomaalaistaustaisuus pysyi edelleen piilossa.

Kotouttamisen ja yhden
vertaisuuden kausi (2010–2018)
Kasvava muutto Suomeen, ajanjaksoon
sisältynyt mittava turvapaikanhakijoiden tulo sekä yhdenvertaisuuslain uudistuminen vuonna 2014 antoivat luvan
olettaa, että liikunnan tiedelehdessä monikulttuurisuuteen liittyvien kirjoitusten määrä olisi lisääntynyt. Vuosikymmenen aikana ilmestyi seitsemän aiheeseen liittyvää kirjoitusta. Kirjoituksissa
ulkomaalaistaustaisuus ankkuroitui yhä
enemmän kotoutumisen tematiikkaan10.
Kahdessa kirjoituksessa tutkimusaihe
oli esillä vain yleisellä tasolla, yhdenvertaisuuden kautta tarkasteltuna. Esimerkiksi numerossa 4/2010 oli uutinen
”Sosiaalinen osallisuus nousi EU:n urheilupolitiikan agendalle”. Rinnakkain
ja risteävästi puhuttiin vähemmistöistä, maahanmuutosta, sukupuolten ja
-polvien tasa-arvosta, seksuaalisesta
suuntautumisesta, vammaisuudesta,
väkivallasta ja rasismista. Tekstistä oli
tunnistettavissa intersektionaalinen11
lähestymistapa, ja vähemmistöjen ase10 Kotoutumisella tarkoitetaan maahan muuttaneiden sellaista yksilöllistä kehitystä, jossa on tuloksena osallisuus niin työelämässä kuin myös
yhteiskunnan toiminnassa (Saukkonen 2013b,
92).
11 Intersektionaalisuuden käsitteellä tarkoitetaan
eroja tuottavien tekijöiden, kuten sukupuolen,
yhteiskuntaluokan, alkuperän ja iän, risteäviä
vaikutuksia, jotka muokkaavat ihmisten toiminnan ehtoja (Kantola ym. 2020, 11).
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masta johtuvat syrjäytymisuhat tulivat
artikkelin myötä näkyviksi.
Ulkomaalaistaustaisten liikkujien
tarpeet ja lähtökohdat nousivat esille
seuraavana vuonna ilmestyneissä kirjoituksissa Liikunta monen kulttuurin kohtaamispaikaksi (4/2011) ja Naiset paitsiossa – Maahanmuuttajanaisten liikunnan tunnuspiirteitä Suomessa (6/2011).
Artikkeleiden taustalla oleva tutkimus
keskittyi tulijoiden kotouttamiseen. Jälkimmäisessä artikkelissa käsiteltiin jo
Itkosen vuonna 1997 aloittamaa aihetta
eli tarvetta löytää uusia toimintatapoja
muuttuvassa yhteiskunnassa. Vaikka samansuuntaista tutkimusta (Myrén 1999;
2003) oli tehty jo kymmenen vuotta aikaisemmin, tiedelehdestä ei löytynyt niiden pohjalta laadittuja artikkeleita.
Seuraavaksi ilmestyneitä kirjoituksia yhdisti pohdinta monikulttuurisuudesta uhkana tai mahdollisuutena. Kirjoituksessa Monikulttuurisuutta liikkumisessa (6/2011) kuvailtiin autoilijan ja
pyöräilijän toimintatapojen törmäystä.
Vaikka kirjoituksessa oli kyse kantaväestöön kuuluvista henkilöistä, käytettiin
siinä monikulttuurisuutta kuin se olisi
vertauskuva uhalle. Näin kirjoittaja tuli
vahvistaneeksi negatiivisia mielikuvia
monikulttuuristuvasta yhteiskunnasta.
Kolme vuotta myöhemmin artikkelissa
Tanssi avaa polkuja kulttuurien ymmärtämiselle (1/2014) kirjoittajan näkökulma oli myönteinen näkien monikulttuurisuudessa mahdollisuuksia. Kirjoittaja totesi myös tarvetta opettaa tuleville
ammattilaisille kulttuurisen dialogin ja
moninaisuuden osaamista.
Vuoden 2016 lehdistä löytyi kaksi artikkelia, joiden otsikoissa käsiteltiin yh-

denvertaisuutta: numerossa 4/2016 uuti
soitiin erityisliikunnan symposiumista
otsikolla SOTE:a ja yhdenvertaisuutta liikuntaan ja numerossa 6/2016 oli
kirjoitus Yhdenvertaisuutta liikuntaan,
kannustimia hallintoon. Ensimmäisessä kirjoituksessa yhdenvertaisuudesta
puhuttiin laaja-alaisesti mainitsemalla
myös romanit. Toisessa pysyttiin perinteisesti erityisliikunnassa kääntämättä
katsetta muihin väestöryhmiin. Tarkasteltavan ajanjakson viimeinen artikkeli
oli otsikoitu Kulttuurienvälinen osaaminen liikuntakasvatuksessa: opiskelijoiden kokemuksia turvapaikanhakijoille
pidetyistä liikunnallisista kielityöpajoista (6/2017). Kirjoitus oli ensimmäinen,
jossa näkökulma oli suomalaisten liikuntatoimijoiden monikulttuurisuusammattitaidon tutkimisessa.

Liikuntakenttä herää
Liikuntatoimijat sekä -päättäjät heräsivät 1990-luvun puolessa välin toden teolla siihen, että ulkomaalaistaustaiset olivat tulleet myös liikuntakentälle. Valtion
hankerahoituksella käynnistyi vuonna
1996 työ edistää liikunnan keinoin hyviä
väestösuhteita. Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU) valikoitui silloin suvaitsevaisuushankkeiden ja muun kenttätyön
koordinoijaksi (Liikunta & Tiede 2/1997).
Työryhmä oli alku laajapohjaiselle suvaitsevaisuusvaliokunnalle, jossa käsiteltiin monenlaisia monikulttuuriseen
liikuntaan liittyviä kysymyksiä. Valiokunta yhdistyi vuonna 2008 SLU:n Reilu
Peli -valiokuntaan, ja ulkomaalaistaustaisuuteen liittyvät liikuntakysymykset
laimenivat yleiseksi tasa-arvo- ja eetti-

syystyöksi. Myös Työväen Urheiluliitto
(TUL) tarttui aiheeseen. Pääsääntöisesti
liitoissa ja järjestöissä tehty suvaitsevaisuustyö oli monikulttuurisesta toiminnasta tiedottamista, julkaisutoimintaa
ja lehtikirjoituksia. Kunnista suvaitsevaisuusprojekteihin tulivat mukaan Helsinki, Vantaa, Riihimäki, Turku ja Perniö. Järjestökentällä aktiivisia toimijoita olivat Suomen Palloliitto ry, Suomen
Latu ry ja Suomen Uimaliitto ry. (Itkonen 1997, 94–98; 101–102.)
Vuosituhannen lopussa järjestäytyivät myös ulkomaalaistaustaiset liikkujat. Viisi maahan muuttaneiden perustamaa urheiluseuraa yhdistyi ja rekisteröityi vuonna 1999 edunvalvonta- ja
kattojärjestö Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto - Finnish Multicultural Sports Federation (FiMu) ry:ksi. FiMu
ry hyväksyttiin valtioapukelpoiseksi liikuntajärjestöksi vuonna 2000 (Opetusministeriö 2003a, 30).
Kuviossa 1 havainnollistan, milloin
ulkomaalaistaustaisuus liikuntakentällä sai alkunsa. Sijoitan samaan kuvaan
rasistisen konfliktin, tiedelehtien artikkelit, keskeisemmät tutkimukset ja lait
sekä tutkimusaiheeseen liittyvän sektorikohtaisen strategian Kehittämisohjelma maahanmuuttajien kotouttamiseksi
liikunnan avulla. Taustalla näkyy ulkomaalaistaustaisen väestömäärän kasvu tutkimusajanjakson aikana (Tilastokeskus 2018).
Silmiinpistävää on se, että 2000-luvun alkupuolella tutkimusaiheen esilläolo aineistossa hiipui lähes vuosikymmeniksi, vaikka ulkomaalaistaustainen
väestömäärä kasvoi, kansallinen lainsäädäntö toi uusia velvoitteita ja yhteis-
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Kuvio 1 Tärkeimmät etapit ulkomaalaistaustaisuuden tulolle liikuntakulttuuriin Liikunta & Tiede
-lehtien ja strategia-asiakirjojen perusteella sekä tutkimusaiheeseen liittyvien artikkeleiden tunnusomaiset aikakaudet aineistoluennan perusteella.

Konflikti
1995

kunnassa lisääntyi keskustelu maahanmuutosta. Aihe nousi uudestaan esille
satunnaisesti muutaman tutkimuksen
kautta. Aineisto ei kuitenkaan anna vastausta siihen, miksi kehitys on kuvatunlainen.

Ulkomaalaistaustaisuus
asiakirjoissa
Tarkastellessani ulkomaalaistaustaisuuden esiintymistä liikuntapoliittisissa asiakirjoissa havaitsin, että ulkomaalaistaustaisuus esiintyi pääsääntöisesti
muutaman lauseen pituisina mainintoina. Oma kappale aiheesta löytyy ainoastaan kolmesta asiakirjasta tarkastelujakson myöhäisemmässä vaiheessa (20/2015; 22/2016; 24/2018). Kahdessa
dokumentissa (20/2015; 24/2018) aiheen
käsittely on kytketty maahan muuttaneiden kotouttamiseen. Kahdeksassa asia-
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kirjassa ei löytynyt lainkaan viittausta
ulkomaalaistaustaisuuteen (ks. liite 1,
taulukko 3). Silmiinpistävä oli tutkimusaiheen puuttuminen sektorikohtaisissa
strategioissa, kuten Erityisryhmien liikunnan kehittämisohjelma 2003–2005 ja
Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma (2010), sekä selvitysraporteissa Terveyttä edistävä liikunta
kunnissa 2010 ja Liikunta ja tasa-arvo
2017. Ulkomaalaistaustaisuus ja laajempi moninaisuus ovat esillä kuitenkin ensimmäisessä tasa-arvon tilannetta käsittelevässä asiakirjassa vuodelta 2011:
”Tällä hetkellä puhuttaa erityisesti
moniperusteinen syrjintä, jossa ihminen kohtaa syrjintää samanaikaisesti
sukupuolensa ja esimerkiksi etnisen
taustansa vuoksi. Liikunnan alalla
moniperusteisen syrjinnän näkökulmaa tarvitaan esimerkiksi käsitel-

täessä sukupuolten tasa-arvoa maahanmuuttajien ja vähemmistöryhmien
näkökulmasta.” (15/2011)
Ulkomaalaistaustaiset henkilöt nousivat liikuntapolitiikassa kohdennetusti näkyviin vuonna 2010. Valtioneuvoston periaatepäätös vuodelta 2008 linjaa
ulkomaalaistaustaisen väestön liikunnan edistämisen tavoitteeksi kotoutumisen liikunnan avulla (12/2010). Linjauksen pohjalta valmistui Opetusministeriön toimesta sektorikohtainen
Kehittämisohjelma maahanmuuttajien
kotouttamiseksi liikunnan avulla. Liikunnan kotouttamistoimenpiteiden piti
tähdätä siihen, että ”maahanmuuttajat
voisivat osallistua liikuntatoimintaan
kuten muutkin maassa asuvat. Liikuntatoimintaan osallistuminen voi edistää
maahanmuuttajien osallisuutta, työllisyyttä ja sosiaalisten suhteiden kehittymistä.” (12/2010).
Kehittämisohjelman lähtökohta on
mielenkiintoinen. Pelkästään ohjelman
tavoitteiden lukeminen voisi johtaa sellaiseen tulkintaan, jota Forsander (2002)
kutsuu suomalaisuuden vajeeksi. Siinä
ulkomaalaistaustaiset ihmiset nähdään
puutteiden ja normivajeen kautta, mitä
tarpeisiin vastaavilla toimenpiteillä korjataan (Forsander 2002, 77; 236). Maahan muuttaneiden inhimillinen pääoma
ei olekaan resurssi, vaan puute, jota liikuntaohjelma osaltaan auttaa korjaamaan: ”Liikuntatoimintaan osallistuminen voi edistää maahanmuuttajien osallisuutta, työllistyvyyttä ja sosiaalisten
suhteiden kehittämistä.” (12/2010).
Ohjelman toimenpiteiden tarkastelu osoittaa kuitenkin edellä kuvat-

tua laajakatseisemman lähestymisen.
Toimenpiteet tähtäävät liikuntaorganisaatioiden toimintakulttuurin muutokseen esimerkiksi siten, että liikuntapaikkojen saavutettavuutta tarkistetaan ja maahanmuuttaja-asioita otetaan
aikaisempaa paremmin huomioon valtion liikuntaneuvoston rakenteen uudistamisen yhteydessä. Lisäksi tähdätään
liikuntatarjonnan lisäämiseen maahan
muuttaneille, aihepiirin tuomiseen valtakunnallisten liikunnan neuvottelupäivien yhteyteen sekä arvio- ja seurantaindikaattorien kehittämiseen. Näiltä
osin kehittämisohjelma vastaa kotouttamislain kaksisuuntaisuuden periaatet
ta12. Kehittämisohjelma sinetöi maahan
muuttaneiden liikuntakysymykset kotouttamisen kautta tarkasteltavaksi
asiaksi vuosiksi eteenpäin, mikä näkyy
esimerkiksi siinä, että ulkomaalaistaustaiset henkilöt nähdään liikuntakentällä usein ainoastaan kotouttavan liikunnan kontekstissa.
Strategisissa asiakirjoissa ulkomaalaistaustaisuuden esiintymisestä voi
tehdä kaksi johtopäätöstä. Ensinnäkin
aihe on strategioissa esillä vaihtelevasti,
eikä se vakiinnu maahanmuuton kasvun
myötä. Toiseksi läpileikkaavasti aihetta
käsitellään vuosina 2007–2009, mutta ulkomaalaistaustaisuus kaventuu sitä mukaa kun sektorikohtainen lähestymistapa vahvistuu.

12 Kaksisuuntaisuuden mukaan kotoutuminen
on vuorovaikutuksellinen prosessi, jossa maahan muuttaneiden lisäksi myös yhteiskunta muuttuu (Laki kotoutumisen edistämisestä
30.12.2010/1386).
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Kuvio 2 Ulkomaalaistaustaisuuteen liittyvät asiakirjoihin ja lakeihin sisältyvät teemat ajallisesti
esitettynä.

Konflikti
1995

Ulkomaalaistaustaisuuden
kolme puhuntaa
Asiakirjojen ja liikuntalakien teksteistä löytyi kahdeksan teemaa, jotka joko
suoraan tai välillisesti kytkeytyivät ulkomaalaistaustaisuuteen: väestömuutos, suvaitsevaisuus, laaja-alainen tasa-arvo, yhdenvertaisuus, liikuntakulttuurin moninaisuus, kotouttaminen,
liikunta-aktiivisuus sekä vähemmistöt.
Teemojen tarkastelu suhteessa aikaan
ja toisiinsa sekä siihen, minkälaista liikunnan yhteiskunnallista tehtävää kulloinkin tavoiteltiin, osoitti, mitkä teemat
muodostivat saman jatkumon. Lisäksi
tarkastelu osoitti, miten puhe on jatkuvassa muutoksessa ja yhteydessä maahanmuuttoa sekä ihmisoikeuksia koskevaan lainsäädäntöön.
Teemojen ryhmittely sen mukaan,
miten ne ajallisesti, dokumenttikohtaisesti ja kontekstuaalisesti olivat esillä,
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muodosti kolme tapaa käsitellä maahanmuuton tuomia ilmiöitä liikuntapolitiikassa. Nimesin nämä tavat kolmeksi
puhunnaksi tietoisena siitä, että tulkinta yksinkertaistaa tutkimusaiheen kerroksellisuutta, eikä tee täysin oikeutta monille tärkeille pyrkimyksille, joita
liikuntatoimijat lähes kolmenkymmenen vuoden aikana ovat toteuttaneet.
Kuviossa 2 havainnollistan tutkimusaiheeseen liittyvien teemojen ajallisen
esiintymisen.

Yhteiskunnalliseen
oikeudenmukaisuuteen liittyvä
puhunta
Liikuntalaki määrittää yhden tavan, miten asiakirjoissa ulkomaalaistaustaisuudesta liikunnassa puhutaan. Puhunnan
juuret ovat hyvinvointiyhteiskunnan
sosiaalisen tasa-arvon tavoitteissa (ks.

Kantola ym. 2012, 14). Jo ensimmäiseen liikuntalakiin (21.12.1979/984) kirjattiin velvoite tasa-arvon edistämisestä, sillä liikunnalla nähtiin olevan oma
tehtävänsä eri väestöryhmien epätasa-arvon kaventamisessa. Lain tavoite
oli turvata kaikille kansalaisille tasapuolisesti liikuntapalveluita riippumatta asuinpaikasta, sukupuolesta tai sosioekonomisesta asemasta (Suomi 2015,
60). Etninen tausta ei tuolloin ollut eriarvoisuuden tarkastelun peruste. Vuoden 1995 perusoikeusuudistukseen asti
ulkomaalaisten oikeuksia oli rajoitettu merkittävästi, sillä aiemmin perusoikeudet kuuluivat vain Suomen kansalaisille. Näin ollen ulkomaalaiset jäivät
liikuntalain vaikutusten ulkopuolelle.
Vuonna 1998 voimaan tulleen liikuntalain (18.12.1998/1054) myötä liikuntatoiminnan arvopohjaa laajennettiin. Uusi
liikuntalaki koski kansalaisten sijasta
koko väestöä, ja siten myös ulkomaalaistaustaiset henkilöt kansalaisuudesta riippumatta tulivat lain vaikutuksen
piiriin (HE 236/1997).
Strategia-asiakirjojen varhaisimmissa teksteissä tasa-arvo ymmärretään laaja-alaisesti ja moniperusteisesti. Se näkyy tavassa, jolla moninaisuutta avataan:
”Monikulttuurisuus sisältää maahanmuuttajien ja eri etnisten ryhmien
toiminnan hyväksymisen ja tukemisen, mutta myös oman liikuntakulttuurimme moninaisuuden, kuten
liikunnan ja urheilun osana suomenruotsalaista kulttuuria, työväenkulttuuria, saamelaisten kulttuuria tai eri
nuorisokulttuureja.” (HE 236/1997)

Yhdenvertaisuuslain (30.12.2014/1325)
myötä vuonna 2014 laaja-alainen tasa-arvo jakaantui kahtia. Tasa-arvosta tuli yksinomaan sukupuolten välinen tasa-arvokamppailu, ja yhdenvertaisuus kokosi alleen muut syyt, joiden
perusteella saattoi joutua epätasa-arvoiseen asemaan. Strategia-asiakirjojen teksteissä alkoi esiintyä sanapari tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Sanapariin
liittyvät ilmaisut ovat yleisluonteisia ja
sanaparin tulkinta jää lukijalle. Sukupuoliin liittyvän tasa-arvon tavoitteita
ja toimenpiteitä avataan kyllä laajasti,
mutta yhdenvertaisuus jää monesti lakitekstissä olevan ilmaisun varaan ja
keskittyy syrjinnän kieltämiseen. Strategia-asiakirjat eivät avaa yhdenvertaisuuslain toista kärkeä eli velvoitetta edistää yhdenvertaisuutta. Edistäminen tarkoittaisi käytännön toimenpiteitä
siitä, keitä yhdenvertaisuuden edistämisen kohteina ajatellaan olevan ja mitä
on tarkoitus muuttaa. Maahanmuuttajanaiset ja -lapset ovat tosin tätä myöhäisemmissä dokumenteissa kohteina mainittu (18/2013; 20/2015; 21/2015; 24/2018).

Kotouttamispuhunta
Kotouttamispuhunnalla tarkoitan tässä artikkelissa niitä strategia-asiakirjoista esiin nostamiani, yhteen kietoutuvia teemoja, jotka liittyvät liikunnan
järjestämiseen ulkomaalaistaustaisille henkilöille, koska liikuntatoiminnan
kautta uskottiin voitavan edistää maahan muuttaneiden integroitumista yhteiskuntaan. Tutkimuksen 1990-luvun
strategia-asiakirjoissa kotouttamisen
kontekstiin kietoutuvia teemoja ovat
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väestömuutos, suvaitsevaisuus ja kulttuurien moninaisuus, joiden esiintyminen sai alkuunsa vuoden 1995 etnisesti
värittyneestä konfliktista. Asiakirjoissa
kotouttaminen liikunnan avulla -ilmaisulla tarkoitettiin käytännön toimenpiteitä suomen kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan toimintatapojen opettamiseksi
liikunnan keinoin. Näillä toimenpiteillä tavoiteltiin maahan muuttaneiden aikaisempaa parempaa työllistymistä, liikuntalajeihin tutustumista ja sosiaalisten verkostojen laajentamista.
Väestörakenteen muutoksesta ja
kulttuurien moninaisuudesta löytyy tosin merkintä jo ennen tätä. Asiakirjat
Liikunta 2025 Skenaariot ja Liikuntapolitiikan linjat 1990-luvulla ennakoivat nimittäin jo vuonna 1990 maahanmuuton kasvua:
”Siirtolaisten tai maahanmuuttajien
määrän kasvu voi toteutua lähinnä
sellaisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa, joita on kuvattu yksilökeskeisen yhteiskuntaskenaarion vaihtoehdossa. Se merkitsisi liikunnan kirjon
laajentumista ja vielä suurempaa
liikunnan kokonaiskasvua kuin skenaariossa on esitetty. Ulkomaalaisten
liikuntatavat voivat olla hyvinkin
omaleimaisia.” (1/1990)
” Kansainvälinen muuttoliike tulee
koskettamaan yhä enemmän myös
Suomea.” (2/1990)
Väestörakenteen muutos on asiakirjoissa esillä vielä vuosina 2007–2009.
Kymmenen vuotta myöhemmin ilmestyneessä liikuntapoliittisessa selonteos-
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sa ei nähdä väestörakenteen muutosta
enää yhteiskunnallisena trendinä, vaikka maahanmuuttajaväestö kasvaa edelleen. Myös puhetta kulttuurien monimuotoisuudesta ei löydy vuoden 2009
jälkeisessä aineistossa. Vuonna 2014 hallituksen esityksessä liikuntalaiksi kuitenkin mainitaan että: ”--- maahanmuutto on merkittävä väestötekijä Suomessa.” (HE 190/2014)
Suvaitsevaisuuden teema läpäisee
aineistoa kymmenen vuoden ajan aina
vuoteen 2008 saakka. Puhe suvaitsevaisuudesta kytkeytyi myös edelliseen tasa-arvopuheeseen, sillä maahan muuttaneille liikuntatoiminnan järjestämisellä tavoiteltiin liikunnallisen tasa-arvon
toteutumista. Vaikka suvaitsevaisuuspuheen lähtökohta oli etnisten väestösuhteiden parantaminen, käytännössä kenttätyö liittyi kotouttamiseen. Liikunnan
suvaitsevaisuushankkeiden arvioinnin
mukaan toimijoiden tärkeimpiä tavoitteita oli sopeuttaa maahan muuttaneita
suomalaiseen yhteiskuntaan ja urheilutoimintaan (Myrén 2003, 79–80).
”Suvaitsevaisuuden kirjaamisella (liikunta)lain arvoperustaksi toteutetaan
valtioneuvoston tuoretta periaatepäätöstä hallinnon toimenpiteistä suvaitsevaisuuden lisäämiseksi ja rasismin
ehkäisemiseksi.” (HE 236/1997)
”Maahanmuuttajien liikuntaa on toistaiseksi edistetty mm. SLU:n suvaitsevaisuushankkeissa ---.” (7/2007)
Liikkuva ja hyvinvoiva Suomi 2010-luvulla (9/2008) tuo liikuntapoliittiseen
strategiapuheeseen kotouttamistee-

man. Dokumentissa nähdään liikuntatoiminnalle kaksi pääsuuntaa; maahanmuuttajataustaisten liikuntaryhmien perustaminen ja yhteistyön
tiivistäminen muiden liikuntaharrastajien kanssa. Kenttätoimijoiden keskuudessa integraatiokysymykset ovat toki
läsnä liikunnan suvaitsevaisuushankkeiden aloittamisesta saakka (Myrén 2003,
22–23).
Kotouttamisteeman läpileikkaavuutta vahvistaa vuonna 2010 voimaan tullut Laki kotoutumisen edistämisestä (30.12.2010/1386) ja samana vuonna
julkistettu Kehittämisohjelma maahanmuuttajien kotouttamiseksi liikunnan
avulla (12/2010). Kyseiset normitukset
suuntasivat puhetta sellaiseksi, miten
nykyään määritellään ulkomaalaistaustaisten liikuntakysymyksiä. Suvaitsevaisuuspuheen ja kotouttamispuheen näen
yhtenä jatkumona, koska molemmissa
riippumatta eri tulokulmista on keskiössä ulkomaalaistaustaisten henkilöiden
liikuntatoiminnan lisääminen ja heidän
integroitumisensa yhteiskuntaan.

Terveydenedistämispuhunta
Liikunta lisää terveyttä -argumenttia
on eniten käytetty liikunnan yhteiskunnallisen välinearvon perusteluna
(Rantala 2014, 39). Liikuntapoliittisessa selonteossa (24/2018, 3) terveyslinjaus jatkuu: ”Liikunnalla onkin yhteiskunnassa yhä suurempi kansanterveydellinen --- merkitys.”Väestön terveyden
edistämisen tavoite läpileikkaa tutkimusaineiston kauttaaltaan. Valtioneuvoston periaatepäätös liikunnan edistämisen linjoista vuodelta 2009 painottaa

erityisesti kuntien vastuuta heikommassa asemassa olevien ryhmien hyvinvoinnin tukemisessa:
”Liikuntalaki (1998), kuntalaki (1995)
ja kansanterveyslaki (2004) korostavat kuntien vastuuta kuntalaisten
liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin
edistäjinä. Liikunta on kunnallinen peruspalvelu, johon se saa valtionosuutta. --- Liikuntatarjonnan
”marginaaliin” jäävien väestöryhmien
liikunnan edistäminen on erityisesti
julkisen vallan tehtävä.” (10/2009)
Asiakirjoissa puhutaan yleisellä tasolla väestöstä ja kuntalaisista. Vain muutamissa asiakirjoissa käy ilmi, keitä
kuuluu ilmaisuun koko väestö tai keitä tarkoitetaan marginaaliin jäävillä liikuntaryhmillä (7/2007; 9/2008; 10/2009;
15/2011; 24/2018). Ulkomaalaistaustaisuuteen paikantuvista teemoista vain liikunta-aktiivisuus liittyy terveyden edistämiseen. Liikunta-aktiivisuus aiheena
oli dokumenteissa kuitenkin kaikkein
vähiten esillä ulkomaalaistaustaisuuden
yhteydessä ja jos oli, se painottui selkeästi aineiston viimeisiin asiakirjoihin
(18/2013; HE 190/2014; 21/2015).
”Maahanmuuttajien liikunta-aktiivisuus, erityisesti maahanmuuttajanaisten keskuudessa, oli kaikissa
ikäryhmissä Suomen kantaväestöä
alhaisempi. Terveydestä ja sairaudesta
on erilaisia käsityksiä väestöryhmien
välillä.” (18/2013)
Kahdessa asiakirjassa puhuttiin melkein identtisillä lauseilla maahanmuut-
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tajien terveyslukutaidosta, jolla tarkoitetaan henkilöiden kykyä tehdä oman
terveyden kannalta suotuisia valintoja:
”Tiedon puute omaan terveyteen
vaikuttavista tekijöistä, kuten liikunnasta, heikentää mahdollisuuksia
tehdä omaa terveyttä edistäviä valintoja.” (18/2013; 21/2015)
Terveysliikunnan edistäminen nousi valtion liikuntapolitiikan kärkeen 2000-luvulla (Rantala 2014, 7). Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden osalta aihe ei
läpäise tässä tutkimuksessa analysoituja tekstejä, sillä tutkimustietoa maahan muuttaneiden liikuntakäyttäytymisestä on niukasti saatavilla. Keskeiset
tutkimukset ovat vuodelta 2012 Turun
yliopiston Maahanmuuttajat ja liikunta (Zacheus ym. 2012) sekä THL:n Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi
-tutkimus (Castañeda ym. 2012).
Seurasin aineistoa lukiessani myös
sitä, mistä ei puhuttu. Lukemistani ohjasi siltä osin Elina Aaltion lähestymistapa hyvinvoinnin rakentumiseen, jossa hyvinvoinnin peruspilareina nähdään
osallisuus ja vapautuminen (Aaltio 2013,
67–70).Vaikka sosiaalinen osallisuus tuli
EU:n liikuntapolitiikkaan 2000-luvulla,
puuttuivat Suomen liikuntapolitiikasta
sellaiset teemat, joissa ulkomaalaistaustaiset ovat toimijoita tai joissa maahan
muuttaneiden inhimillistä pääomaa hyödynnettäisiin liikuntaorganisaatioissa.
Ulkomaalaistaustaisten toimijoiden aliedustuksesta urheilukentällä on raportoitu myös Alankomaissa (esim. Knoppers
& Anthonissen 2001). Myöskään liikunta-alan ammattilaisten kouluttaminen
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monikulttuurisuuskysymysten ymmärtäjiksi sekä moninaisuusjohtaminen eivät kiinnity liikuntapolitiikassa ulkomaalaistaustaisuuden ilmiöön.

Pohdinta ja johtopäätökset
Artikkelini yhtenä tavoitteena oli tarkastella, milloin ja miksi ulkomaalaistaustaisuus tuli liikuntakentälle. Aineiston perusteella on tulkittavissa, että
ulkomaalaistaustaisuus ei tullut liikuntapolitiikkaan siitä syystä, että maahan
muuttaneiden määrä lisääntyi, vaan siksi, että maailmalle levisi tieto rasistisesta konfliktista urheilukentällä. Vuoden
1995 konflikti Joensuussa tuskin oli ainoa etnisesti värittynyt väkivaltainen tapahtuma liikuntakentällä, mutta se ylitti uutiskynnyksen myös Suomen ulkopuolella (Itkonen 1997, 84). Tapahtuman
jälkeen valtiovalta heräsi toimimaan.
Reaktio oli voimakas, mikä näkyi liikuntakentällä esimerkiksi siinä, että etnisiä
suhteita edistävät liikuntahankkeet alkoivat saada rahoitusta. Myös tutkimuksella haluttiin vaikuttaa liikuntakulttuurin muutokseen. Näkyvyydellä annettiin
silloin kentälle selkeä viesti: monikulttuurisuus on tullut jäädäkseen suomalaiseen liikuntakulttuuriin.
Tavoitteenani oli myös selvittää, missä yhteyksissä ulkomaalaistaustaisuudesta liikunnassa on puhuttu. Ulkomaalaistaustaisuus palautui 1990-luvulla suvaitsevaisuuteen, mutta ilmiö muuttui
ajan myötä ja kiinnittyi 2000-luvun loppupuolella kotouttamiseen ja kotoutumiseen. Tämän tutkimuksen aineistoa läpäisee tapa nähdä ulkomaalaistaustainen väestöosa irrallisena suomalaisesta

väestöstä. Liikuntalain tarkoittama koko
väestö ei näytä sisältävän kieli- ja kulttuurivähemmistöjä. Pasi Saukkonen on
kiinnittänyt huomiota siihen, että suomalaisessa yhteiskunnassa on kautta
aikojen ollut moninaisuutta enemmän
kuin sitä etnis-kulttuurisen homogeenisyyden varjossa on huomattu (Saukkonen 2013a, 223).
Tutkimusilmiötä määritteli liikuntapoliittisissa asiakirjoissa voimakkaimmin kotouttamispuhunta, mikä on ymmärrettävää, koska retoriikkaa urheilun
integroivasta voimasta ja laajemminkin
roolista sekä sosiaalisten ongelmien että
konfliktialueilla vastakkainasettelun ratkaisijana on levinnyt laajasti ympäri maailmaa (Schulenkorf ym. 2014). Kotouttamispuhunta on kuitenkin olemukseltaan
toiseutta luova. Kotouttamiseen kohdennetut poliittiset ja hallinnolliset toimet
synnyttävät maahanmuuttajiksi luokiteltuja ryhmiä, mutta ryhmäperusteinen
lähestyminen ei ole neutraali. Luokittelu tuottaa sosiaalisia kategorioita, jotka
määrittelevät voimakkaasti, miten ihmisiä
asemoidaan ja minkälaisia ominaisuuksia
heihin liitetään (Saukkonen 2013a, 226).
Maahanmuuttaja-kategoriaan luokittelu sisältää Forsanderin (2002) mukaan puutteellisuuden ja ulossulkemisen logiikan työntäen näin luokitellut
ihmiset yhteiskunnan laitamille. Suomalainen-kategoria ja maahanmuuttaja -kategoria ovat toisensa pois sulkevia, eivätkä esiinny yksilössä yhtä aikaa
(Forsander 2002, 241). Maahan muuttaneiden liikunnan edistäminen kotouttamisen prisman kautta yksinkertaistaa ja häivyttää kyseiseen kategoriaan
kuuluvien ihmisten yhtä laajan elämän-

kirjon ja tarpeet kuin valtaväestöllä. Erityisen haitallisia kategoriat ovat instituutioiden tuottamina silloin, kun niillä
luodaan ihmisten elämään erilaisia positioita ja poikkeavuutta (ks. Juhila 2012,
Buchert 2015). Erojen rakentumisessa ei
ole kyse ennalta määrätyistä ”luonnollisista ominaisuuksista”, vaan ne ovat
diskursiivisesti tuotettuja, kontekstista
riippuvaisia ja muodostuvat suhteessa
johonkin yhtenäiseksi nähtyyn (Riitaoja 2013, 32; Yuval-Davis ym. 2019, 13).
Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden
tarpeet liikunnassa eivät ole palautettavissa pelkästään kotouttamistavoitteen
kautta lähestyttäviksi, vaikka liikunnalla on kieltämättä tärkeä rooli elämänpiirin laajentamisessa uudessa asuinmaassa. Kotouttamispuhe edustaa erilaisten
puutteiden korjaamista liikunnan avulla ja tekee jaon osaajien ja ei-osaajien,
”meidän” ja ”heidän” välille. Eroille perustuvalla lähestymisellä luodaan toiseutta, jota voi ymmärtää me-yhteisön
ulkopuolisuutena (Löytty 2005, 182).
Kotouttamispuhunta liittyi aikaisempaan 1990-luvun suvaitsevaisuustematiikkaan, koska molemmat puheet sisälsivät ”me ja he” -lähestymisen. Suvaitsevaisuus perustuu paradoksaalisesti
siihen, että voidakseen suvaita, täytyy
yhteiskunnassa olla jotakin olemuksellisesti poikkeavaa tai väärää (Sinokki
2017, 17–18). Suvaitsevaisuuspuheen
problemaattisuus oli tiedostettu liikuntakentällä jo 1990-luvun puolivälistä lähtien (Itkonen 1997, 17–30). ”Me
ja he” -problematiikka pohditutti myös
myöhemmin kansallisessa liikuntaohjelmassa ”Liikkuva ja hyvinvoiva Suomi 2010-luvulla” seuraavasti: ”Keskeinen
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kysymys on, ketkä ovat liikuntakulttuurin ”me” ja ”he” - kuinka hyvin liikuntakulttuurin käytännöt ottavat kaikki kansalaiset huomioon?” (9/2008).
Terveydenedistämispuhunnan kohdalla on merkillistä sen perin myöhäinen tulo ulkomaalaistaustaisuutta määrittelemään. Terveyden edistäminen tuli
maahan muuttaneiden osalta liikuntapolitiikan agendalle vasta 2010-luvulla, kun etnisen taustan tuoma kuilu väestön terveydessä suhteessa valtaväestöön alkoi tutkimuksiin nojaten tulla
ilmi. Tulkitsen kehityksen johtuvan siitä, että liikuntapolitiikassa tavoitteet olivat muuttajien osalta ennen kaikkea kotouttamisessa. Kotouttamistavoitteiden
ylivoima suhteessa terveystavoitteisiin
kertoo liikuntapolitiikan lähestyvän ulkomaalaistaustaista väestöä eri tavalla
verrattuna valtaväestöön.
Esittelemäni kolme puhuntaa eivät
ole erillisiä ja yksiselitteisiä vaan risteävät ja vaikuttavat toisiinsa. Oleellista on, mihin suuntaan risteävä vaikutus
kulkee. Aineistossani näkyi esimerkiksi seuraavanlainen ajattelu: opettamalla suomalaisia liikuntatapoja ja suomen
kieltä, voimme vaikuttaa tulijoiden liikunta-aktiivisuuteen ja terveyteen.
Asiaa voisi katsoa myös toisin. Liikunnan avulla voi tukea fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista hyvinvointia ja siten
vahvistaa sekä maahan muuttaneiden
että valtaväestön toimintakykyä ja tukea kaikkien yksilöiden omia elämänvalintoja.
Yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvän puhunnan läpäisemisen aineistossa tulkitsen kertovan
politiikan ja lainsäädännön monikult-
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tuurisesta tahtotilasta. Suomi on politiikallaan MCP indeksin (Multiculturalism
Policy Index) perusteella yksi Euroopan
myönteisimmin vähemmistöihin ja kulttuuriseen moninaisuuteen suhtautuvista maista (Saukkonen 2013a, 116–119).
MCP-indeksillä arvioidaan alkuperäiskansoja, kansallisia vähemmistöjä sekä
maahanmuuttajaryhmiä koskevaa politiikkaa. Vaikka poliittinen tahtotila näkyy tutkimusaineistossani, siinä ei ole
havaittavissa tarkempia viitteitä siitä,
mitä yhdenvertaisuuden edistämisellä
tarkemmin tavoitellaan.
Yhdenvertaisuuden esiintyminen
liikuntapolitiikassa asemoituu lähinnä syrjinnän kielloksi, ja puuttumaan
jää ohjelmallinen lähestyminen liikunnan yhdenvertaisuuskysymyksiin. Puhe
yhdenvertaisuudesta ilmaisee lähinnä
mahdollisuuksien tasa-arvoa, eikä sillä
näytä olevan vaikutusta rakenteellisille
muutoksille liikuntakentällä (ks. Pyykkönen 2016).
Tutkimusaineistossani ei puhuta yhdenvertaisuuden edistämisen velvoitteesta, jolla tähdätään tosiasialliseen
yhdenvertaisuuteen. Myös yhdenvertaisuuslaista (30.12.2014/1325) kumpuavaa arvioinnin velvoitetta13 ei aineistossa
näy. Toisaalta hitaita edistämistoimenpiteitä voi tulkita myös suhteessa tasa-arvopolitiikkaan, jossa tutkijoiden mukaan
niin Euroopassa kuin Suomessakin on
tapahtunut suunnanmuutos. Uusliberalismi, talouskriisit sekä nationalismin

13 Viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan sekä laadittava
suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi (Yhdenvertaisuuslaki 2014/1325, § 5)

nousu ovat kuluneen kymmenen vuoden aikana heikentäneet tasa-arvopolitiikkaa (Kantola ym. 2020, 9–11).
Sektorikohtainen ulkomaalaistaustaisuuden tarkastelu liikuntapolitiikassa ei ole hedelmällistä. Yksilöiden biologisiin tai fysiologisiin ominaisuuksiin
perustuva lähestyminen ei sovellu käytettäväksi silloin, kun liikuntaan osallistumisen esteet kytkeytyvät kieleen, kulttuuriin, uskontoon, etniseen taustaan tai
sosioekonomiseen asemaan (Pyykkönen 2016, 32). Sektorikohtaisessa lähestymisessä piilee monia ongelmaa. Ensiksikin lohkoittain tehtävässä työssä
ja tutkimuksessa etnistä taustaa ei oteta huomioon. Esimerkiksi iäkkäiden
liikunnan edistämisessä tai tasa-arvotyössä ulkomaalaistaustaiset henkilöt
puuttuvat usein kokonaan. Intersektionaalinen lähestyminen auttaisi tunnistamaan eriarvoiseen asemaan jääviä ryhmiä sekä eriarvoisuutta tuottavia risteäviä prosesseja (ks. Kantola ym. 2020, 14;
Yuval-Davis ym. 2019, 31–32).
Toiseksi monikulttuurisen liikunnan
erillisyys organisaatioiden perustoiminnasta ei tuo tarvetta työyhteisön kulttuuritietoisen työotteen ja moninaisuusosaamisen kehittämiselle. Näyttää siltä,
että ihmisten etnisten taustojen tuomat
haasteet voidaan ulkoistaa hankkeiden
ratkaistavaksi. Tätä todentaa esimerkiksi eräs alankomaalainen tutkimus, jonka mukaan valtavirtaan kuuluvat liikuntaorganisaatiot eivät tunnistaa omassa
toiminnassaan syrjäyttäviä mekanismeja ja jatkavat perinteisiä, neutraaleiksi
kokemiansa käytäntöjä (Elling & Claringbould 2005).

Kolmanneksi hallinnon valta määritellä, miten sektorikohtaisesti ja millä
käsitteillä ulkomaalaistaustaisuudesta
puhutaan, marginalisoi vähemmistöjä
ja luo rajoja valtaväestön ja vähemmistöryhmien välille. Rajat ovat käytäntöjä,
jotka muodostuvat (liikunta)poliittisissa
neuvotteluissa, joissa määritellään, keitä me olemme ja mihin kuulumme (Yuval-Davis ym. 2019, 30).
Monikulttuurinen liikunta ilmaisuna on vakiintunut tarkoittamaan ulkomaalaistaustaisuutta ilmiönä liikunnassa. Käsite on kapea ja ulossulkee muut
kieli- ja kulttuurivähemmistöt, kuten
saamelaiset ja romanit, sekä erottelee
maahan muuttaneet valtaväestöstä. Vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden liikuntakysymyksiä ei ole mielekästä erotella toisistaan, vaan lähestyä voisi toimintavajeen kautta, olkoon se sitten
fyysinen, kognitiivinen, kulttuurinen
tai jokin muu toimintavaje.
Ilmaisu monikulttuurinen liikunta kaipaa tarkennusta siitäkin syystä,
että liikunta ei sinällään ole monikulttuurinen. Tarkempi ilmaisu olisi se, että
tehdään adjektiivista substantiivi: monikulttuurisuus liikunnassa. Sen määrittelyyn, mitä kaikkea monikulttuurisuus
liikunnassa tarkoittaa, tarvitaan kenttätoimijoiden, hallinnon ja tutkijoiden
vuoropuhelua, jolla tuotetaan yhteisesti jaettua ymmärrystä. (ks. Itkonen 1997,
27–28).
Ulkomaalaistaustaisuuteen liittyviä
liikuntakysymyksiä olisi syytä muutenkin tutkia aikaisempaa laajemmin.
Maahan muuttaneet ovat resurssi eivätkä määriteltävissä pelkästään uhri tai
uhka -asteikoilla. Tulijoilla on monenlais-
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ta osaamista ja energiaa, mitä kannattaisi hyödyntää myös liikuntakentällä.
Tämä tutkimus on ensimmäinen,
jossa tarkastellaan liikuntapoliittisia
tavoitteita yhden väestöosan näkökulmasta Suomessa. Vanhustyönkentältä
löytyy tutkimus, jossa selvitettiin, millä tavalla iäkkäät maahan muuttaneet
ovat näkyneet kuntien vanhuspoliittisissa ja kotouttamisohjelmissa (Heikkinen & Lumme-Sand 2014). Yhteneväisyys näiden tutkimusten välillä on
siinä, että molemmissa raportoidaan ulkomaalaistaustaisten henkilöiden suhteellista näkymättömyyttä poliittisissa
asiakirjoissa.
Vaikka tutkimukseeni löytämäni aineisto oli varsin niukka, löytyy strategia-asiakirjoista ja alan tiedelehden julkaisuista paljon yhtäläisyyksiä. Siten
kaksi erityyppistä aineistoa tukivat toisiaan. Aineiston ilmaisuvoima piilee juuri sen vähyydessä sekä tutkimusaiheen
epäsäännöllisessä esilläolossa sekä liikuntapolitiikassa että tiedelehdessä. Se
kertoo ilmiön marginaalista asemasta
liikuntakentällä.
Tutkimukseni heikkoutena voi pitää
tulkintojen jäämistä liikuntapolitiikan
kentälle. Puhuntojen peilaaminen muille
kentille, kuten esimerkiksi kulttuuripolitiikkaan, maahanmuutosta käytyyn julkiseen keskusteluun tai naapurimaiden
liikuntapolitiikkaan, ei ole yhden artikkelin puitteessa mahdollista. Aineistoni ei myöskään yltänyt tulkintoihin siitä, miten ruohojuuritason toiminnassa
ulkomaalaistaustaisuudesta puhutaan.
Yhteenvetona voin todeta, että strategia-asiakirjoista löytyy 2000-luvulta
lähtien paljon hyviä tavoitteita ja toi-
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menpiteitä. Näyttää kuitenkin siltä, että
suunnitelmat eivät ole siirtyneet käytäntöön. Tällä hetkellä kentällä vallitsee
neuvottomuus, toivottuja muutoksia ei
ole liikuntaorganisaatioissa tapahtunut
(Maijala 2014; Pasanen & Laine 2017),
laajapohjainen koordinointi sekä vuoropuhelu puuttuvat ja ulkomaalaistaustaiset erkanevat omille pelikentilleen.
Kotouttamiselle ja hyvien väestösuhteiden edistämiselle on liikunnassa tarve ja
paikkansa. Ne voisivat olla hyödyllinen
lisä liikuntapolitiikan keskiössä oleville
terveydenedistämistavoitteille.
Tämän tutkimuksen tulosten tulkinta rajojen rakentumisesta suomalaisessa liikuntapolitiikassa liittyy osaksi laajempaa yhteiskuntatieteilijöiden tutkimusta rajojen vedosta, kuulumisesta
sekä kuulumis- ja hallintapolitiikasta
(esim.Yuval-Davis ym. 2019; Paasi 1998).
Liikuntakentän moninaisuudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä ei ole läheskään
riittävästi tutkimustietoa. Jatkossa on
tärkeä löytää uusia tutkimus- ja toimintatapoja niin, ettei luotaisi rajoja tahattomasti.
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Komiteamietintö 1990:24

x

3.

1994

Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu (LYP) I. Liikunnan ja
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17.

2012

Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän liikunnan
kokonaisuudessa. Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja
selvityksiä nro 3.

x

18.

2013

Muutosta liikkeellä!.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2013:10.

x

19.

2014

Liikuntakulttuurin käsitteet muuttuvat ja muuttavat.
Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2014:6.

20.

2015

Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 2011–2015.
Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2015:4.

x

21.

2015

Suuntaviivoja liikuntapolitiikan tulevaisuuteen.
Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja
selvityksiä 2015:8.

x

22.

2016

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö valtion liikuntapolitiikassa.
Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2016:1.

x

23.

2017

Liikunta ja tasa-arvo 2017.
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:6.

24.

2018

Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta.

3 Institutionaalinen toiminta ja eriarvoisuus

On

Ei
x

x

x

x
x

x

x
x

