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Projektin tavoite ja tulos
Tavoitteena oli kuulla nuorilta, mitä monikulttuurisuus heille
merkitsee, miten avarakatseisuutta voisi lisätä ja kuinka
avarakatseisia nuoret kokevat olevansa. Osallistumiskutsu lähetettiin
Suomen yläkouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin.

Kutsutut

Osallistumisia

Osallistumisaika

Monikulttuurisuus

Yläkoulut, lukiot,
ammatilliset
oppilaitokset

9014 suomi
583 ruotsi

8 min/ henkilö
keskimäärin

Yhteinen
näkemys
merkityksistä

Avarakatseisuus
14 pääteemaa
avarakatseisuuden
lisäämiseksi

Aivoriihen rakenne
① Haastattelun
tarkoitus

④ Miten ihmisten

välistä
avarakatseisuutta
voisi lisätä?
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② Taustamuuttujien

③ Mitä ymmärrät sanalla monikulttuurisuus? +

selvittäminen

kuvataulun perustelu

⑥ Väittämät

⑤ Arviointi: lisää

avarakatseisuutta

⑦ Kuinka avarakatseinen
omasta mielestäsi
olet?

Verkkoaivoriihen aukioloaika 9.1.−15.2.2013
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Taustamuuttujatiedot – suomenkielisestä
aivoriihestä
Sukupuoli

Oppilaitokset
2%
25%

47%
53%

Tyttö/Nainen

Yläkoulu
55%

Poika/Mies

18%

Lukio
Ammattioppilaitos
Jokin muu

Molemmat vanhempani
ovat syntyperäisiä
suomalaisia

Perhetausta
3%

Kumpikaan
vanhemmistani ei ole
syntyperäinen
suomalainen

4%1% 2%

Toinen vanhemmista on
syntyperäinen
suomalainen
90%
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Jokin muu kuin edellä
mainittu
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En tiedä/en halua sanoa

Taustamuuttujatiedot – suomenkielisestä
aivoriihestä
Oppilaitos ja luokka-aste
3.3 % 0.4 % 2.6 %
7. luokka
6.5 %

17.7 %

8. luokka

9. luokka
14.6 %

10.luokka
14.8 %

lukio 2. vuosi

3.3 %
0.5 %

lukio 1. vuosi
lukio 3. vuosi

7.1 %

lukio 4. vuosi
7.0 %

22.0 %

ammattioppilaitos 1. vuosi
ammattioppilaitos 2. vuosi
ammattioppilaitos 3. vuosi
ammattioppilaitos 4. vuosi
Jokin muu

0.3 %
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Taustamuuttujatiedot –
ruotsinkielisestä aivoriihestä
Kön

Läroanstalt
2%
19%
Gymnasieskola

42%
16%

Flicka/Kvinna

58%

Pojke/Man

63%

Gymnasium
Yrkesläroanstalt
Någon annan

Familjebakgrund
1%

Båda mina föräldrar är
födda i Finland

0%
1%
7%

Ingen av mina föräldrar
är födda i Finland
En av mina föräldrar är
född i Finland
91%
Något annat än
ovannämnda
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Vet inte/vill inte svara

Taustamuuttujatiedot –
ruotsinkielisestä aivoriihestä
Läroanstalt
0% 2%
9%
2%

5%

7 klass
8 klass

14%

9 klass

5%

0%

13%

10 klass
Gymnasium, 1 året

5%

Gymnasium, 2 året
9%

Gymnasium, 3 året
Gymnasium, 4 året
Yrkesläroanstalt, 1 året

36%

Yrkesläroanstalt, 2 året

0%

Yrkesläroanstalt, 3 året

Yrkesläroanstalt, 4 året
Någon annan
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Kuntakartta: top 10 osallistujakuntaa
• Ruotsinkieliset osallistujat

• Suomenkieliset osallistujat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.9.2014

Espoo
Helsinki
Raahe
Ilmajoki
Lahti
Kokkola
Vantaa
Seinäjoki
Joensuu
Oulu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

550
516
381
314
300
252
237
217
212
206
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Porvoo
Kirkkonummi
Kemiönsaari
Pietarsaari
Raasepori
Kauniainen
Espoo
Turku
Kokkola
Parainen

145
66
58
44
35
32
30
29
25
20

Yhteenveto tuloksista

11.9.2014

Yhteenvetoa tuloksista
Monikulttuurisuutta on ensisijaisesti erilaisuutta hyväksyvä
ilmapiiri. Tätä mieltä on noin puolet vastaajista.
Kolmannekselle nuorista monikulttuurisuus edustaa perheeseen
liittyviä arvoja ja tilanteita. Kolmannelle sijalle sijoittuu ajatus
kaikille avoimesta maailmasta.
Avarakatseisuutta voidaan nuorten mukaan edistää tasa-arvon
opettamisella ja monikulttuurisen arjen näyttämisellä jo
nuoresta iästä lähtien. Kiusaamisen ja syrjimisen lopettaminen
on avainasemassa. Oman asenteen ja käytöksen vaikutus
tiedostetaan ja niiden merkitys nähdään suurena. Tällöin
puhutaan aktiivissa ja mietitään konkreettisia tekoja.
”voin hyväksyä koulussammme eri väriset ihmiset. eli en arvostele muita
ihon värin tai perheen perusteeella.”
”Jos olisin jalaton, värillinen, sairas, miten minua kohdella puhun kauniisti
ja rehellisesti, Puhun kaikille. toivon, että minua kuunnellaan, minä
kuuntelen. Minua pidetään täytetnä ihmisenä kaikissa tilanteissa. Toimitaan
yhdessä. Kiinnostutaan asioista. SYÖDÄÄN yhdessä. Vien uuteen paikkaan
tulijan. Autan mahdollisimman paljon.”
11.9.2014
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Yhteenvetoa tuloksista
Nuoret käyttävät vastauksissaan jonkin verran passiivia ja
jäävät mietinnässä usein yleiselle tasolle. Asioita pitäisi tehdä
ja tapahtua, mutta liikkeelle panevaa voimaa ei usein osata
nimetä.
”Ihmisten pitäisi osata hyväksyä toiset. Ihmiset eivät saisi kiusata
ihmistä ihonvärin,pukeutumis tyylin tai muun takia,koska jokainen ihminen
on erilainen.”
”Kertomalla ihmisille asioista. Tuntematon pelottaa ja aiheuttaa ihmisissä
kielteisiä reaktioita. Jos esimerkiksi ihmiset tietäisivät muista uskonnoista
enemmän, he eivät suhtautuisi niin karsaasti uskonnon harjoittajiin.”

Suomalainen nuoriso suhtautuu avarakatseisuuteen pääasiassa
positiivisesti. Suomenkielisissä noin kolme neljästä pitää
itseään avarakatseisena. Ruotsinkielisellä puolella vastaava
luku on neljä viidestä.
Positiivisen puheen lisäksi joukkoon mahtuu myös vähemmässä
määrin voimakasta negatiivisuutta, josta kerrotaan
haukkumasanoja käyttäen.
11.9.2014
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Miten ihmisten välistä avarakatseisuutta voisi lisätä?

Ennakkoluulottomasta asenteesta puhutaan
eniten, tasa-arvo ja kiusaamattomuus tärkeintä
Kuvion sininen
palkki kertoo,
kuinka monta
kertaa ko. asia
on mainittu
aineistossa,
vihreä palkki sen
arvioidun
tärkeyden.

11.9.2014
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Miten ihmisten välistä avarakatseisuutta voisi lisätä?

Asenne ja kaverisuhteet ovat yksimielisesti tärkeitä,
matkustelu ja media jakaa mielipiteet
Mitä suurempi
pallo, sitä enemmän
aiheesta on
puhuttu. Pystyakseli
kuvaa asioiden
koettua tärkeyttä ja
vaaka-akseli
erimielisyyttä
niiden tärkeydestä.

11.9.2014
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Aiheet teemaluokittain

11.9.2014

Miten ihmisten välistä avarakatseisuutta voisi lisätä?

Tasa-arvo
Ajatus ihmisten välisestä tasa-arvosta luo pohjan avarakatseisuudelle. Tämän tulisi näkyä
opetuksessa, kotioloissa, mediassa sekä etenkin nuorten arjessa. Nuoret kaipaavat tasa-arvoista
kohtelua ja keskusteluja tasa-arvon merkityksestä aikuisten kanssa jo varhaisessa vaiheessa. Tasaarvoinen kohtelu, aikuiset näyttävät esimerkkiä. Ei etuoikeuksia tai lisävelvollisuuksia ryhmästä
riippuen.
” Mitään ihmisryhmiä ei tule
asettaa toisten edelle
Toisia ihmisryhhmiä yritetään
kovasti asettaa toisten edelle
tasa-arvon nimissä, mikä ei ole
oikeudenmukaaista. Kun tämän
kaltaiset ongelmat on ratkaistu,
voi avarakatseisuus lisääntyä”

11.9.2014

Tärkein aihe

”ihmisten välinen
kanssakäyminen
Kun ihmisiä ei lokeroida vaan
tarjotaan tilaisuuksia/ joutuu
kohtaamaan erilaisia ihmisiä
arkitilanteissa, ennakkoluulot
karisevat..Ei omia tiukkoja
ikäryhmiä, harrastuneisuus/ tai
kulrttuuriryhmiä”
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“Koulussa puhuttaisiin enemmän
avarakatseisuuden puolesta.
Pienestä asti opetettaisiin lapsia
olemaan avarakatseisia ja ajattelemaan
fiksusti erilaisuudesta. Ala-asteelta asti
tulisi keskustella erilaisista
vähemmistöistä, eikä vasta yläasteella.
Kaikki ennakkoluulot ja -käsitykset
pitäisi oikaista ja kertoa pienestä asti
kuinka paljon meitä on erilaisia ja
miten olemme silti samanarvoisia ja
ansaitsemme samanlaista kohtelua.”

Miten ihmisten välistä avarakatseisuutta voisi lisätä?

Ei kiusata
Kiusaamisen kitkeminen koettiin toiseksi tärkeimpänä avarakatseisuuden lisääjänä. Oman
toiminnan rooli nähdään suurena kiusaamisen vähentämisessä; jos kavereiden käytöstä ei saa
muutettua siihen ei ainakaan tarvitse mennä mukaan. Koulu / tarha / nuoren elämässä olevat
aikuiset vaikuttavat kielenkäyttöön. Aikuisten tulisi keskustella kiusaamisesta ja sen syistä jo
pienten lasten kanssa.
” Ystävyys. Ei saa kiusata!
Kaikki voivat olla ystäviä
toisilleen, eikä saisi kiusta,
vaikka toisilla olisikin erilainen
puhetyyli, ihonväri, ulkonäkö
jne.”

Toiseksi
tärkein aihe

” Haukkuminen pois
Ketään ei saisi haukkua
miksikään, mutta
avarakatseisuutta ei edistä
ainakaan naakeriksi, homoksi tai
vammaiseksi haukkuminen.
Omaan käytökseensä voi aina
vaikuttaa, mutta kaverillekin
voisi asiaa valaista, jos tämä
puhuu typeriä.”

11.9.2014
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” Opettaa jo pienet lapset
arvostamaan erilaisia ihmisiä
... Myös toisten lasten haukkuminen
pitäisi kitkeä jo nuorena pois, sillä
minusta on hirveä kuunnella kuinka
jo päiväkoti-ikäiset lapset
haukkuvat toisiaan homoiksi.”

Miten ihmisten välistä avarakatseisuutta voisi lisätä?

Lasten kasvatus
Nuoret kokevat, että lasten vanhempien ja läheisten tulisi omalla käytöksellään, puheillaan ja
teoillaan opettaa lapselle mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Lasten olisi hyvä saada kokemuksia
erilaisuudesta jo pienenä tarhan, ystäväpiirin, harrastusten, leikkien ja satujen kautta
Omakohtaiset kokemukset erilaisuudesta ovat tärkeitä. Myös kodin ulkupuoliset aikuiset saavat
vaikuttaa lapsen käytökseen esim. haukkumiseen ja opettaa suvaitsevaisuutta.
” Ihmisille pitäisi pienestä
Kolmanneksi
pitäen kertoa muista
tärkein aihe
kulttuureista
Eskarissa, päivähoidossa ja
muualla lapsille olisi hyvä saada
tuttuja ja mieluiten ystäviä
erillaisista perheistä. Myös
” Suhtautumista erilaisuuteen tulee
matkustaminen on hyvä
muuttaa.
vaihtoehto varhaisella iällä.”

Esim. tietoja eri kulttuureista pitäisi
alkaa esitellä kiinnostavammin
kouluissa ja päiväkodeissa.
Vanhempien kasvattajina tulisi pitää
omat mielipiteensä erossa faktoista.
Avarakatseisuutta voidaan lisätä sillä,
että erilaisuus esitetään
mielenkiinnon kohteena, ei
pelottavana tai halveksittavana
asiana.”

11.9.2014
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” Rasismille ei pitäisi antaa tilaa.
Rasistisiin asenteisiin pitäisi puuttua
tiukemmin. Jo pienille lapsille pitäisi
tehdä selväksi että rasismia ei
hyväksytä ja mahdolliset vanhemmilta
tulevat rasistiset asenteet pitäisi
pyrkiä kitkemään pois.”

Miten ihmisten välistä avarakatseisuutta voisi lisätä?

Ennakkoluuloton asenne
Oman asenteen miettiminen ja kyseenalaistaminenkin tekee nuorten mukaan hyvää.
Ennakkoluuloja voi vähentää tutustumalla itse ennakkoluulon aiheeseen ja selvittämällä,
pitävätkö oman mielikuvat paikkaansa. Opitimistinen ajattelutapa, terve uteliaisuus, kaikille
jutteleminen ja hymyileminen vievät avarakatseisuutta eteenpäin. Kaikkien kanssa voi tulla
toimeen vaikka heidän kanssaan ei ystävyisi. Asennerohkaisu voi vaatia aikuisten tukea.
” Pitämällä mielen avoinna
Vastaanottamalla uusia
näkökulmia ja uusia tilanteita
positiivisesti, ja jakamalla
kokemuksia muiden ihmisten
kanssa.”

Neljänneksi
tärkein aihe

” Kommunikointia enemmän ja
muuttaa omia asenteita
Esimerkiksi kommunikoida vaikka
tummaihoisten kanssa ja oppia
tuntemaan heidät paremmin. Omia
asenteita voi muuttaa vaikka
menemällä juttelemaan henkilönn
kanssa joka on toisesta kulttuurista,
esimerkiksi Aasialaisen kanssa. Ei
ennakkoluuloja, että '' tuo sanoo min
ua valkolaiseksi, IIK''.”

11.9.2014
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” Omien asenteiden muuttaminen.
Pyritään itse muuttamaan omia
näkemyksiä muista ihmisistä. Ei
takerruta muiden ihmisten
ajatuksiin ja mielipiteisiin, vaan
rohkeasti ollaan eri mieltä, vaikka
suurin osa ihmisistä olisi
esimerkiksi maahanmuuttajia tai
homoja vastaan.”

Miten ihmisten välistä avarakatseisuutta voisi lisätä?

Kaverisuhteet
Ystävyyssuhteet erilaisten ihmisten kanssa poistavat ennakkoluuloja ja antavat kaikille osapuolille uusia
näkemyksiä ja kokemuksia. Paljon puhutaan siitä, että ystävyyssuhteiden muodostamisessa tulee olla
ennakkoluuloton. Monikulttuuristen ihmissuhteiden syntyminen edellyttää monikulttuurista ympäristöä.
Näitä voivat esim. koulut ja harrastekerhot järjestää. Ystävien kanssa käydyt keskustelut kasvattavat,
avaavat omia näkemyksiä. Omaa mielipidettä tulee olla valmis muuttamaan.
” Ei valikoida kavereita ja
tutustutaan kulttuureihin.
Viidenneksi
Olisi kiva jos ulkomaalaistaustaiset
henkilöt pystyisivät kertomaan itsekin
tärkein aihe
omasta taustastaan, kulttuuristaan ja
muistakin itseään koskevista asioista
yleisesti. Kavereita ei tulisi valikoida ja
kaikkien kanssa tulisi tulla toimeen.
Kavereita ei valita ihonvärin tai
muunkaan ulkoisen asian vuoksi, luonne
” Keskustele kavereiden kanssa
ja muut sisimmät asiat ovat paljon
tärkeämpiä.”
Joskus kavereidenkin kanssa voi
tulla erimielisyyksiä siitä, pitäisikö
kaikkia hyväksyä kaveriporukkaan.
Heille pitäisi puhua ja saada heidät
ymmärtämään, että
maahanmuuttajat/seksuaalivähem
mistöt/vammaiset ym. ovat ihmisiä
siinä missä hekin ja että heilläkin
on oikeus ystäviin ja kavereihin.”

11.9.2014
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” Henkilökohtaisia ystävyyksiä
Jos useampi koululainen saisi
ulkomaalaisen ystävän, vaikka
kirjekaverinkin, se auttaisi
tutustumaan muihin kulttuureihin ja
ihmisiin. Koulujen ystävyyskouluprojektit koskettavat vain pientä
osaa, kun kaikille ei riitä omaa
osuutta jutusta.”

Miten ihmisten välistä avarakatseisuutta voisi lisätä?

Oma käytös
Käytös lähtee asenteesta ja heijastuu toiminnaksi. Nuoret puhuvat mm. tutustumisesta ennen
tuomitsemista, kaikkien mukaan ottamisesta, ystävällisyydestä ja hymyilemisestä, erilaisten
tapojen kunnioittamisesta, näkemysten avartamisesta, toisten auttamisesta, kuuntelemisesta,
esimerkin näyttämisestä kaveriporukalle ja omana itsenään olemisesta. Teot voivat olla pieniä ja
arkipäiväisiä, mutta ne kantavat pitkälle.
” Ottaa kaikki huomioon ja
kuuntelee muita
Jos joku jätetään
ulkopuoliseksi niin yrittää olla
ystävällinen hänelle ja
kuuntelee jos hänellä on jotain
kerrottavaa.”

Kuudenneksi
tärkein aihe

” Hymyile vastaantulijalle, oli
hän kuka tahansa
Yksi hymy voi saada aikaan sen,
että ihminen kokee olevansa
hyväksytty. Tällaista hyväksyntää
haemme joka päivä ympäriltämme.
Sinä voit aloittaa hyväksynnän.”

11.9.2014
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” Olemalla oma itsensä
Kun uskaltaa olla oma itsensä,
eikä ajattele mitä muut
ajattelee, muut ihmiset tottuvat
siihen ja ehkä tulevat
avaraktseisemmiksi. (Näin on
käynyt myös minulle)”

Miten ihmisten välistä avarakatseisuutta voisi lisätä?

Monikulttuurisuus arkeen
Avarakatseisuus lisääntyy kuin varkain, kun ihmiset toimivat enemmän toistensa kanssa arkisten
asioiden parissa. Kun monikulttuurisuudesta tulee arkipäivää puheissa, teoissa, mediassa ja
vaikkapa oppikirjoissa, myös avarakatseisuus lisääntyy. Erilaiset roolimallit ja tapahtumat luovat
mielikuvaa siitä, että erilaiset ja eri tottumuksia omaavat ihmiset voivat elää rinnakkain.
” Arjen toiminta erilaisten
ihmisten seurassa
Ihmisiä voitaisiin laittaa toimimaan
erilaisten ja erikulttuuristen
ihmisten kanssa aivan tavallisessa
arkielämässä. Näin erilaisuus tulisi
helposti osaksi tavallista elämää ja
sitä opittaisiin hyväksymään
paremmin.”

11.9.2014

Seitsemänneksi
tärkein aihe

” Esittämällä asiat
mahdollisimman
tavallisessa valossa ”
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” Eri värisiä presidenttejä ym
roolimalleja!
On hyvä että on erivärisiä
roolimalleja niin ihmisistä
tulee avarakatseisempia”

Miten ihmisten välistä avarakatseisuutta voisi lisätä?

Harrastukset
Harrastukset ovat ihmisille luonnollinen paikka tutustua toisiin ihmisiin ja tapoihin sekä saada
yhteisiä kokemuksia. Urheilun tai laulun tiimellyksessä keskitytään itse asiaan ja kaikkia
kannustetaan omana itsenään. Nuorten mielestä monipuoliset ryhmäjaot harraste- ja
kerhopuolella sekä riittävien harrastusmahdollisuuksien turvaaminen edistävät avarakatseisuutta.
” Maahanmuuttaja- ja suomalaislapset
samoihin harrastuksiin
Kahdeksanneksi
”Harrastuksilla ja ohjeistuksilla
Kun esim. maahanmuuttajia on samoissa
tärkein aihe
Harrastuksissa avarakatseisuus on
harrastusryhmissä, heihin oppii
helppoa kun antaa kaikille
tutstumaan paremmin. He itsekin
mahdollisuuden. Ihmistä kannustetaan
oppivat suomea paremmin ja tutustuvat
suomalaisiin lapsiin. Samassa
ihmisenä ei minään muuna
orkesterissa soittaminen ja joukkueessa
(vammainen, maahanmuuttaja yms).
pelaaminen luo hyvää yhteishenkeä
Harrastusten (joukkuelajien)
” harrastuksissa voisi olla
muutenkin eikä kansallisuusrajoilla ole
tukeminen ovat hyvä tapa lisätä
niin paljon merkitystä.”
ulkomaalaisia lapsia mukana

ja esim. musiikkikouluissa olla
kulttuureista musiikkileikkejä.
Näitä voisi olla myös
päiväkodissa ja kerhoissa”

11.9.2014
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avarakatseisuutta. ”

Miten ihmisten välistä avarakatseisuutta voisi lisätä?

Yhteinen tekeminen
Yhteinen tekeminen ja yhteistyön muodot tarjoavat samat edut kuin yhteiset harrastukset.
Yheistyön muotoja ja yhteistä tekemistä erilaisten ryhminen välille voi ja kannattaa nuorten
mielestä luoda muutenkin kuin harrastusten avulla. Erilaiset matalan kynnyksen kaikille avoimet
oleskelutilat, tapahtumat ja tempaukset, kerhot tai kansainväliset yhteistyöprojektit synnyttävät
yhteistä kokemuspohjaa ja keskustelunaiheita.
” Erilaiset
kulttuuritapahtumat
Jollekkin tietylle ikäluokalle
suunnattu tapahtuma, missä
tutustutaan erilaisiin
kulttuureihin mukavin
keinoin.”

Yhdeksänneksi
tärkein aihe

” toimintaa, jota
vammaisetkin voivat tehdä
muiden kanssa
kehittää vapaa-ajan
aktiviteetteja sellaisiksi, joita
kaikenlaiset ihmiset voivat
tehdä.”

11.9.2014
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” Kansainväliset yhteiset projektit
Työntekijöiden vaihto maiden välillä
(esim. opettajavaihdot.)
Vapaaehtoistyö kehitysmaihin.
Kulttuurikursseja työpaikoille,
kouluihin ja vapaa-ajalle. Kristillisten
kirkkojen yhteistyö myös muiden
maailmanuskontojen kanssa ->ekumeenisuuteen kannustaminen”

Miten ihmisten välistä avarakatseisuutta voisi lisätä?

Matkustelu
Matkustaminen eri maihin ja paikkoihin avartaa ja auttaa nuoria ymmärtämään maailmaa ja
kulttuuria laajemmasta perspektiivistä. Matkoilta voi löytää myös ystäviä. Maailman näkemiseen
tulisi rohkaista ja siihen olisi hyvä löytää tilaisuuksia kodin /koulun/harrastusten kautta. Matkan
ei tarvitse olla pitkä ollakseen ajatuksia herättävä. Matkoilla käyneet jakavat kokemuksia muille.

” Matkustamalla ja
tutustumalla erilaisiin
kulttuureihin ”

11.9.2014

” Vaihto-oppilasohjelmalla
Jos kouluun saataisiin muiden kulttuurien
edustajia opiskelemaan, ystävystymään
oppilaiden kanssa sekä kertomaan omasta
maastaan, oppilaat saisivat takuulla
konkreettisemman kuvan toisesta
kulttuurista. Myös suomalaisten
oppilaiden kannattaisi opiskella vaihtooppilaina ulkomailla ennakkoluulojen
” Koulut voisivat tehdä enemmän
poistamiseksi ja tapojen omaksumiseksi.
matkoja eri kulttuureihin.
Ulkomailla opiskelleet oppilaat taas
puolestaan kertoisivat kokemuksistaan
Nopeammat kulkuyhteydet maailmalle
muille suomalaisille”
ovat lisänneet matkustusta ja näin voi
tutustua useampiin kulttuureihin.
Kouluista voisi tehdä enemmän
matkoja ulkomaille (varsinkin
erilaisiin kulttuureihin. Lentoyhtiöt
voisisvat myös halventaa lentoja, jos
se on mahdollista.”

10.
tärkein aihe
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Miten ihmisten välistä avarakatseisuutta voisi lisätä?

Maahanmuuttajat
Maahanmuuttajien sopeutumisen parantaminen ja avoin keskustelu maahanmuutosta ja rasismista
lisäisivät nuorten mielestä avarakatseisuutta. Ongelmia ja haasteita ei tule lakaista maton alle vaan
nostaa esiin. Maahanmuuttajia ei toivota keskitettävän tiettyihin paikkoihin. Heille toivotaan saavan
opetusta Suomen kielestä ja tavoista, tukia ei saisi maksaa liikaa. Myös työnantajilta toivotaan
avatakatseisuutta, jotta maahanmuuttajia palkattaisi eikä heidän tarvitsisi elää yhteiskunnan varoilla.
” Maahanmuuttajia ei keskitetä
yhteen paikkaan
Maahanmuuttajien pitäisi
tutustua suomalaiseen kulttuuriin
ja suomalaisiin, sekä toisinpäin.
Näin ennakkoluulot karisisivat ja
syntyisi ehkä jopa
ystävyyssuhteita eri
kansallisuuksien välillä.”

11.9.2014

11.
tärkein aihe

” Maassa maan tavalla
Mamut ei viljelisi omaa
kulttuuriaan vaan opettelisi
sen maan kulttuurin johon on
tullut, voi auttaa edes
hieman.”
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” Keskustelukulttuurin muuttuminen voisi
auttaa.
Nykysuomessa, vaikka tabut ovatkin viime
vuosina vihdoin alkaneet rikkoutua, on
vieläkin hyvin vaikeaa keskustella avoimesti
liian sinisilmäisestä
maahanmuuttopolitiikasta, .... ilman, että
tulee välittömästi leimatuksi "tyhmäksi
rasistiksi" valtamediassa. Kenties avoimempi
keskustelukulttuuri välttäisi ihmisten
kallistumisen äärimielipiteisiin, niin
vihervasemmiston ja äärioikeiston puolelta,
kun asioista voitaisiin keskustella ilman
pelkoa leimautumisesta.”

Miten ihmisten välistä avarakatseisuutta voisi lisätä?

Koulun vaikutus
Kouluympäristön rooli mielipidevaikuttajana on moninainen. Nuoret puhuvat esim. erilaisuudesta
ja avarakatseisuudesta puhumisesta, ryhmätehtävien tärkeydestä, kiusaamisen ja rasismin
kitkemisestä, opettajan antamasta roolimallista, monikulttuurisista luokista, erilaisista
kulttuuripäivistä ja tiedon lisäämisestä,vierailijaluennoista, kansainvälisestä yhteistyöstä muihin
kouluihin, erilaisista ulkomaanvaihdoista ja opintomatkoista.
” Tiedon antamisella.
Koulujen pitäisi opettaa eri
kulttuureista ja kansoista
laajemmin ja kouluilla voisi
käydä eri kansalaisia aikuisia ja
ehkä jopa nuoria kertomassa.”

12.
tärkein aihe

” Asioihin puututtaisiin paremmin
Koulussa lapset oppivat sanomaan
toisille ilkeästi rasistisuus myös
tarttuu helposti ja tästä syystä
suomalaiset ja esim somalialaiset
eivä tule hyvin toimeen. kun kaikki
olisivat avuliaisempia toisillen eikä
MITÄÄN ilkeää huudettaisi toisille.
”

11.9.2014

27

” Monikulttuurisuutta myös
kouluissa ja työpaikoilla.
Ei jaoteltaisi tietynlaisia ihmisiä
tiettyihin kouluihin ja
työpaikkoihin, vaan sekotettaisiin
pakkaa, jolloin monia eri
kulttuureja olisi samassa koulussa
tai työssä. Näin ollen
jokapäiväiseen elämään tulisi
monikulttuurisuutta.”

Miten ihmisten välistä avarakatseisuutta voisi lisätä?

Tiedon lisääminen
Nuoret miettivät tiedon lisäämistä sen merkityksestä ennakkoluuloihin. Tuntematon pelottaa ja sitä voisi
torjua tiedolla. Tietoa kaivataan lisää mm. eri kulttuureista, uskonnoista, vammaisuudesta,
vähemmistöjen arjesta. Tiedon lisäämisestä puhutaan usein yleisellä tasolla. Tiedon lähteinä mainitaan
vierailijat ja vierailut, oppitunnit ja opettajat, ryhmätyöt, kirjallisuus, elokuvat, media ja internet,
tapahtumat ja itsenäinen tiedon selvittämien.
” Ihmisille pitäisi antaa lisää
tietoa erilaisuudesta
Ihmisille pitäisi kertoa erilaisten
ihmisten elämästä. Ihmisten
ajatukset varmasti avartuisivat jos
he saisivat tietää vaikkapa
vammaisten tai maahanmuuttajien
kulttuurista, ajatuksista ja
elämästä enemmän.”
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13.
tärkein aihe

” Enemmän tietoa eri
kulttuureista
Opetuksessa voisi painottaa
enemmän eri kulttuurien
asioita. Esim. eri uskonnoista
olisi hyvä tietää
enemmänkin.”
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” Henkilöesimerkkejä pakolaisista
Esimerkiksi kouluissa voisi käydä
vierailevia/oman koulun
oppilaita/opiskelijoita kertomassa,
mitä on olla pakolainen, millaista
taustoista on lähtöisin, mikä on oman
perheen kohtalo jne. Luulisin, että
tämä herättäisi ajatuksia monissa
meistä, ja ehkäisisi myös rasismia.”

Miten ihmisten välistä avarakatseisuutta voisi lisätä?

Media
Media vahvistaa ja poistaa ennakkoluuloja. Nuoret toivovat lisää monikulttuurisuutta mediatarjontaan.
Medialta kaivataan asioiden puolueetonta käsittelyä ja monipuolisen kuvan antamista maailmasta. Myös
medianlukutaidoille koetaan olevan tarvetta. Sosiaalista mediaa hyödynnetään tiedonhakuun ja ystävien
kanssa kommunikointiin. Mainontaa, ryhmiä ja keskusteluja tulisi tuoda sinne missä nuoret viettävät
aikaansa. Myös nettietikettiä tulisi opettaa; ei kiusaamista somessa.
” Media
monikulttuurisemmaksi
mainoksissa ja
kamppanjoinnissa esiin eri
kulttuureja”

14.
tärkein aihe

” Facebookissa voisi lisätä
monikulttuurisuusryhmiä
Suurin osa nuorista viettää
päivästään jonkin ajan
tietokoneella ja facebookissa,
joten monikulttuurisuus
pitäisi tuoda juuri sinne,
missä nuoret ovat.”

11.9.2014
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” Mediakriittisyyden opettamisella
Media antaa helposti vääristyneen
kuvan asioista. Ihmisiä pitäisi
opettaa ymmärtämään, ettei se
mitä Iltalehdessä huudetaan vaikka
lähi-idän maista välttämättä pidä
paikkaansa, tai että ainakin siinä on
vain yksi puoli asiasta.”

Kuvataulu – miltä
monikulttuurisuus näyttää

11.9.2014

Mitä ymmärrät sanalla monikulttuurisuus?

Ihmiset viihtyvät yhdessä ja arvostavat
toisiaan taustoista riippumatta
Suomen- ja ruotsinkielisillä yhteneväiset näkemykset
2

3

27,2 % (2431)

12,3 % (1099)

5,6 % (503)

49,7 % (4450)

1,7 % (150)

1

3,5 % (309)
11.9.2014
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Luku suluissa
kertoo kunkin
kuvan
valintojen
määrän, %luku osuuden
kaikkien
osallistujien
valinnoista.

Kavereita taustasta
riippumatta
49,7 % (4450)
Monikulttuurisuutta on:
• Ihmiset viettävät aikaa, harrastavat ja
leikkivät sopuisasti yhdessä ulkonäöstä ja
syntyperästä huolimatta
• Ulkonäkö ei vaikuta ystävyyssuhteisiin:
ketään ei syrjitä tai kiusata sen vuoksi
• Mikään ihmisryhmä ei ole muiden
yläpuolella, ja ihmiset kokevat
samanarvoisuutta
• Taustojen erilaisuus on luonnollinen osa
arkea lapsesta lähtien, lasten asenteista
voisivat aikuisetkin ottaa oppia
11.9.2014
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”Kuvasta huomaa että oli
ihon väri mikä tahansa on
kumminkin samanlainen
ihminen kuin kaikki muut.
Tämä kuva osoittaa
lämpöä siitä että heitä ei
syrjitä.”

”Mietin pitkään perhekuvan ja
tämän välillä. Valitsin kuitenkin
tämän, sillä ei monikulttuurisuudessa ole kyse siitä, että
haetaan puoliso ulkomailta vaan
siitä, että eri kansalaisuudet
sekoittuvat yhdessä. Meitä nyt vaan
on erivärisiä ja -luonteisia ja kokoisia!”

Kulttuurit yhdistyvät
perheissä
27,2 % (2431)
Monikulttuurisuutta on:
• Perheet ja yhteisöt, joissa on ihmisiä eri
maista, roduista, uskonnoista ja
kulttuureista
• ”Rakkautta yli rajojen” — rakkaus ei
tunnista valtioiden rajoja tai rotuja
• Eritaustaisten ihmisten suhteiden ja
perheiden hyväksyminen

11.9.2014
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”Se kertoo, että
perheen perustaminen
ei ole aina kiinni siitä,
että minkämaalainen
on tai mikä ihonväri. Se
edustaa
monikulttuurisuutta.”

”Koska siinä on edustettuina
kolmea eritaustaista kulttuuria
todennäköisimmin. Äiti on eri
kulttuurista kuin isä ja heidän
lapsensa on sopeutunut molempiin
kulttuureihin. Myös ulkonäkö on osa
monikulttuurisuutta ja sen
hyväksyminen on erittäin tärkeää.”

Maailma pullollaan
kulttuureja
12,3 % (1099)
Monikulttuurisuutta on:
• Erilaisille kulttuureille avoin maailma
valtioiden rajoista huolimatta
• Matkustaminen vähentää ennakkoluuloja
ja edesauttaa kulttuurien sekoittumista,
kun ihmiset tutustuvat vieraisiin
kulttuureihin sekä omaksuvat niistä
tapoja ja asioita omaan arkeensa
• Muutto toiseen maahan on aiempaa
helpompaa ja yleisempää, mutta
joillekin edelleen pakollista esim.
kotimaan epävakaan tilanteen vuoksi
11.9.2014

34

”Monikulttuurisuudesta tulee
mieleen, että koko maailma olisi
yhtenäistä eikä ihmisten tarvitse
enää tappaa toisiaan uskonnon,
ihonvärin tai aatteiden perusteella.
--- Ja mielestäni kuva kuvaa hyvin
tilannetta missä maailma olisi yksi
suuri paikka missä ihmiset voisivat
olla rauhassa. ”

”En kohtaa
monikulttuurisuutta
jokapäiväisessä elämässä
paljon ollenkaan. Vain
matkustellessa. ”

Kulttuurien välinen sota
5,6 % (503)
Monikulttuurisuus voi saada aikaan:
• Eri kansojen ristiriitatilanteita ja
väkivaltaisia kohtaamisia, jopa
terrorismia
• Ennakkoluuloja ja vihamielistä
suhtautumista maahanmuuttajia
kohtaan, mitä ruokkii erityisesti
maahanmuuttajien epäonnistunut
integroituminen yhteiskuntaan
• Kyseisen kuvan perusteluissa on todella
paljon rasistisia ja halventavia
kommentteja mm.
•
11.9.2014

ählämeistä”, ”mutuista”, ”neekereistä” ja
”rättipäistä”
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”Monikulttuurisuuden lisääminen
Suomessa johtaa tähän. Alikoulutetut,
köyhät, kouluttamattomat ja
mahdollisesti uskonnollisesti
kiihkomieliset maahanmuuttajat
saattaisivat saada Suomessa aikaan
rikollisuutta tai esimerkiksi mellakoita
uskonnollisista asioista.”

”Sota on kamalaa,
paitsi jos vastassa on
eri ihonvärisiä.”

Kahden kulttuurin välissä
3,5 % (309)
Monikulttuurisuutta on:
• Paitsi: Kaikki ihmiset keskenään sulassa
sovussa taustasta riippumatta ja toisiaan
arvostaen
• Myös: Kahden kulttuurin välissä voi
tuntua yksinäiseltä

”Mustat ja valkoiset
elävät täydellisesti
yhdessä, mutta silti
sinne sopii yksi
punainenkin.”

”Kuvaa monikulttuurista
tilannettani. Tuntuu että
muut kuuluvat selkeästi
johonkin ryhmään. Vain
minä olen tällainen
välimuoto.”

11.9.2014
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Luottamus kulttuurien
rauhaisaan rinnakkainoloon
1,7 % (150)
Monikulttuurisuutta on:
• Luottamus sopuisaan yhdessäoloon
syntyperästä huolimatta
• Ihmisen syntyperää ei erotella eikä
korosteta

”Kuvassa on ihminen,
josta ei näe, millainen
ja mistä hän on
kotoisin. Kaikki ovat
tasa-arvoisia.”

”Minä luotan siihen, että
kaikkialla maailmassa
olevat ihmiset uskovat
parempaan huomiseen, ja
sopuisaan yhteiseloon.”

11.9.2014
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Väittämiä avarakatseisuudesta

11.9.2014

10 väittämää
Suomenkieliset vastaajat

11.9.2014
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10 väittämää
Ruotsinkieliset vastaajat

11.9.2014
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Vapaa sana. Kerro esimerkiksi kokemuksista monikulttuurisuudesta ja avarakatseisuudesta.

Vapaa sana
1922 kommenttia suomenkielisessä aineistossa,
114 ruotsinkielisessä aineistossa
•

Oman kannan esille tuomista
•

•

Omien kokemusten kertomista, mm.
•
•
•
•
•

•

avarakatseisuuden puolesta ja sitä vastaan
Tutustuminen maahanmuuttujiin
Oman käytöksen muokkaaminen suvaitsevaisemmaksi
Matkustaminen ja uudet kokemukset
Ystävystyminen
Rasismin kokeminen

Syitä ennakkoluuloihin, mm.
•
•
•
•

•
•
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Ulkomaalaiset elävät sosiaalituilla / ulkomaalaiset vievät työpaikat
Huolehditaan ensin suomalaisista
”Maassa maan tavalla” – ei nyt toteudu
Ulkomaalaisten käytös ja rikokset pelottavat: omat kokemukset ja ennakkoluulot esim.
monikulttuuriset ihmiset tekevät enemmän rikoksia, mustalaiset ovat varkaita
Toisten antama esimerkki, esim. haukkuminen ja kiusaaminen
Oudot tavat pelottavat
41

Vapaa sana. Kerro esimerkiksi kokemuksista monikulttuurisuudesta ja avarakatseisuudesta.

Otteita kommenteista
” Asia on niin arkipäiväistä,
ettei se ole mieleenpainuvaa.
Yksi esimerkki kuitenkin
juolahtaa mieleeni, sillä kun
kerran teimme oppitunnilla
ryhmätyötä, pyysimme
ryhmäämme
ulkomaalaistaustaisen henkilön,
koska hän on mukava ja tuo
hyviä näkökulmia ja
mielipiteitä aiheeseen kuin
aiheeseen. Mielipiteet
poikkeavat niin paljon
perussuomalaisista, että niitä
on virkistävä kuunnella.”
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”Ystäväni ymmärtävät
eroavaisuuttani, vaikkei
kyse ole välttämättä
kulttuuristani. Vaikka
nykyisessä, isommassa
koulussani suhtaudutaan
erilaisiin ihmisiin hyvin
myönteisesti, entisellä
(pienellä) yläasteella näin
rasismia esim. huonojen
vitsien lomassa.”
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”Kerrotaan esimerkkinä kun
vasta paikallisessa kelassa
tummaihoiset olivat vallanneet
tuolit, räpläsivät uusia
kännyköitään, huusivat omaa
kieltään uusissa puman sekä
adidaksen takeissaan ja vanhat
mummelit joutuivat seisomaan.
Eräs mummeli kertoi että
ahdistaa käydä kaupungilla
nykysin aivan suunnattomasti.”

Fiilikset avarakatseisuudesta

11.9.2014

Vielä lopuksi, kuinka avarakatseinen omasta mielestäsi olet?

Suomenkielisistä osallistujista noin 70 %
positiivisia avarakatseisuudesta
Ruotsin- ja suomenkielisillä yhteneväiset näkemykset,
ruotsinkieliset hieman avarakatseisempia

N= 7661
Vastaajat olivat
suomenkielisestä
aivoriihestä

11.9.2014

Hur tolerant tycker du att du är?

Ruotsinkielisistä lähes 80 %
positiivisia avarakatseisuudesta

N= 514
Vastaajat olivat
ruotsinkielisestä
aivoriihestä

11.9.2014
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Liitteet

11.9.2014

Avarakatseisuuden lisääminen
Molemmat vanhemmat ovat syntyperäisiä
suomalaisia
Kuvion sininen
palkki kertoo,
kuinka monta
kertaa ko. asia
on mainittu
aineistossa,
vihreä palkki sen
arvioidun
tärkeyden.
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Avarakatseisuuden lisääminen
Kumpikaan vanhemmistani ei ole syntyperäinen suomalainen /
Toinen vanhemmista on syntyperäinen suomalainen
Kuvion sininen
palkki kertoo,
kuinka monta
kertaa ko. asia
on mainittu
aineistossa,
vihreä palkki sen
arvioidun
tärkeyden.

11.9.2014
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Avarakatseisuuden lisääminen
En tiedä/en halua sanoa
Kuvion sininen
palkki kertoo,
kuinka monta
kertaa ko. asia
on mainittu
aineistossa,
vihreä palkki sen
arvioidun
tärkeyden.

11.9.2014
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Väittämät taustamuuttujittain
Molemmat vanhemmat ovat syntyperäisiä
suomalaisia

11.9.2014
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Väittämät taustamuuttujittain
Kumpikaan vanhemmistani ei ole syntyperäinen suomalainen /
Toinen vanhemmista on syntyperäinen suomalainen

11.9.2014
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Väittämät taustamuuttujittain
En tiedä/en halua sanoa
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Kuvataulu taustamuuttujittain
Molemmat vanhemmat ovat suomalaisia
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Kuvataulu taustamuuttujittain
Kumpikaan vanhemmistani ei ole syntyperäinen suomalainen /
Toinen vanhemmista on syntyperäinen suomalainen

11.9.2014
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Kuvataulu taustamuuttujittain
En tiedä/en halua sanoa
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Fiilikset avarakatseisuudesta
Molemmat vanhemmat ovat suomalaisia
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Fiilikset avarakatseisuudesta
Kumpikaan vanhemmistani ei ole syntyperäinen suomalainen /
Toinen vanhemmista on syntyperäinen suomalainen
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Fiilikset avarakatseisuudesta
En tiedä/en halua sanoa
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Vertailu: tytöt ja pojat
Tytöt
Tyttöjen näkemykset monikulttuurisuudesta
noudattelevat kaikkien vastaajien keskiarvoa.
Ainoastaan maailmankarttakuva saa selkeästi
keskivertoa vähemmän valintoja.
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Pojat
Poikien näkemykset monikulttuurisuudesta ovat
pääpiirteittäin samoilla linjoilla kuin tytöillä. Kuitenkin
pojat valitsevat maailmankarttakuvan, konfliktikuvan ja
joukosta erottumiskuvan selvästi tyttöjä useammin
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Vertailu: tytöt ja pojat
Tytöt

Pojat

Tytöt ovat hieman poikia avarakatseisempia ja
suhtatuvat mielipiteeseensä varmemmin.
Negatiivisesti suhtautuvia tyttöjä on vain hieman alle
kuusi prosenttia.
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Pojat ovat tyttöjä epävarmempia ja erittäin
negatiivisesti avarakatseisuuteen suhtatutuvien
määrä on selkeästi isompi pojilla kuin tytöillä.
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Yläkoulujen näkemys monikulttuurisuudesta ja
avarakatseisuudesta

11.9.2014
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Lukioiden näkemys monikulttuurisuudesta ja
avarakatseisuudesta

Lukioissa vähiten negatiivisesti avarakatseisuuteen
suhtautuvia
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Ammattioppilaitosten näkemys
monikulttuurisuudesta ja avarakatseisuudesta

Ammattioppilaitoksissa eniten epätietoisesti
suhtautuvia verrattuna muihin oppilaitoksiin
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Ruotsinkielisten näkemys
samankaltainen kuin yleinen mielipide
2

3

1

11.9.2014
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Kommentteja ruotsinkielisestä
aineistosta

”Barnen i bilden tycks vara
från olika länder och
kulturer. Men ändo kan de
umgås tillsammans bra och
utseendet spelar ingen
roll. De ser glada ut och
det ser ut att de
respekterar och accepterar
varandra så som de är.”
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”För mig är mångkultur alla
sorter av människor
tillsammans. Utseendet
berättar ingenting om hur en
människa egentligen tänker
och tycker och det finns ingen
regel om att "ljusa människor
med blondt hår ska tycka om
varandra och mörka människor
med brunt hår ska tycka om
varandra".---”
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”Världen har blivit
mindre, vilket är en bra
sak. Goda saker i kulturer
sprider sig, och eftersom
kontakten med olika
sorters människor ökar är
det lättare att acceptera
människor som är olika.”

Kommentteja ruotsinkielisestä
aineistosta

”En blandning av flera
olika typer. Till form och
storlek är de liknande men
ändå annorlunda.”

”De stora skillnaderna
mellan kulturer, religioner,
raser m.m leder oftast till
s.k kulturkrockar som i sin
tur ofta leder till
våldsamheter. Hat och
intolerans finns inom alla
grupper.”
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