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Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björn Månssonin toivo-
musponnesta koskien turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja maa-
hanmuuttajien kotouttamista ruotsiksi ja tarpeesta jakaa kotoutta-
misvoimavarat tämän periaatteen mukaisesti

HEL 2016-003088 T 00 00 03

Liikuntavirasto antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Koko väestön liikunta-aktiivisuutta tutkittaessa maahanmuuttajat liikku-
vat kaikissa ikäryhmissä, nuorista ikääntyneisiin vähemmän kuin kanta-
väestö. Tästä syystä kotouttamistoimet liikunnan keinoin ovat tärkeitä 
aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Liikunnan kotoutta-
mistoimet voidaan aloittaa melkeinpä heti henkilön saapuessa Suo-
meen, koska liikunnassa pystyy toimimaan vähäiselläkin kielitaidolla. 
Maahanmuuttajille liikunnalla saattaa olla erityisesti psyykkistä terveyttä 
edistäviä vaikutuksia ja sillä voidaan lisätä osallistumisen ja yhdessä 
onnistumisen kokemuksia. Liikunta voi myös vaikuttaa yleisesti elämän 
järjestykseen saamiseen, kuten yhteiskunnan sääntöjen sekä suomen 
ja ruotsin kielen oppimiseen. Terveyden edistäminen niin psyykkisesti 
kuin fyysisestikin sekä ystävien löytyminen näyttävät mahdollistuvan 
helpommin säännöllisen liikuntaharrastuksen kautta. 

Liikuntaviraston tavoitteena on maahanmuuttajien integroiminen ylei-
seen liikuntatoimintaan. Stadin MaaLi on lyhenne liikuntaviraston erityi-
sesti maahanmuuttajille suunnatusta liikuntatoiminnasta, joka sisältää 
kaksi erillistä hanketta, joiden avulla pyritään turvapaikanhakijoiden ja 
maahanmuuttajien aktivoimiseen liikunnan keinoin. 

Naiset yhdessä liikkumaan -hanke käynnistyi vuonna 2015 ja rahoitus 
saadaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeen tavoitteena on 
maahanmuuttajanaisten kotouttamisen edistäminen liikunnan avulla ja 
toiminta kohdistuu erityisesti kotona oleviin, heikon kielitaidon ja mata-
lan koulutuksen omaaviin naisiin. Hanke tarjoaa naisille matalan kyn-
nyksen liikuntaryhmiä, koulutuksia, tapahtumia, henkilökohtaista liikun-
taneuvontaa sekä käydään mm. pitämässä luentotilaisuuksia maahan-
muuttajajärjestöille, moskeijoille sekä kielikursseille liikunnan vaikutuk-
sista ja -mahdollisuuksista Helsingissä. 

Kaupunginhallituksen rahoittama Kotoutumista liikunnan keinoin -hanke 
käynnistyi syksyllä 2016. Hankkeen tavoitteena on turvapaikanhakijoi-
den osallisuuden lisääminen ja maahanmuuttajien kotoutumisen edelly-
tysten tukeminen. Hanke tarjoaa tutustumiskäyntejä liikuntapaikoille, lii-
kuntalajikokeiluja ja liikuntaryhmiä yhteistyössä liikuntaseurojen kans-
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sa. Hankkeen vetäjät käyvät erilaisissa ryhmissä mm. vastaanottokes-
kuksissa kertomassa liikuntamahdollisuuksista ja liikunnan tärkeydestä. 
Lisäksi osallistutaan erilaisiin tapahtumiin esim. kaupungin järjestämiin 
kohtaamiskahviloihin.

Liikuntavirastossa on yksi ruotsinkielisen liikunnanohjaajan vakanssi ja 
tämän lisäksi virastossa työskentelee liikunnanohjaajia, joiden äidinkieli 
on ruotsi. Edellä mainittuja resursseja voidaan tarvittaessa käyttää tur-
vapaikanhakijoiden, pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamiseen 
liikunnan keinoin. Maahanmuuttajille suunnattuja luentotilaisuuksia ja 
tutustumiskäyntejä liikuntapaikoille voidaan toteuttaa myös ruotsinkie-
lellä. Liikuntavirasto tekee yhteistyötä helsinkiläisten liikuntaseurojen 
kanssa, joista osa on ruotsinkielisiä.
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