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Kuva: Janne Suhonen/valtioneuvoston kanslia

ESIPUHE
Avarakatseisuus kantavaksi elämänasenteeksi
Suomalainen yhteiskunta on kohdannut merkittäviä muutoksia viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Globalisaatio, teknologinen
kehitys ja totuttujen rakenteiden ja instituutioiden muutokset ovat muuttaneet Suomea pysyvästi. Tämä muutos ei kuitenkaan itsessään
ole hyvästä tai pahasta. Se riippuu siitä, miten
muutokseen suhtaudutaan, miten siinä toimitaan ja miten se niin sanotusti otetaan haltuun.
Tämä on täysin omissa käsissämme.
Oli vuosisatoja, jolloin Suomeen ei juuri
muutettu. Sen sijaan Suomesta muutettiin
ulkomaille. Aikoinaan lähdettiin opintielle Keski-Eurooppaan, jossa katolisen Suomen piispat
kävivät koulunsa, myöhemmin lähdettiin Amerikkaan kultaa vuolemaan tai Ruotsiin Volvon
tehtaille. Kansalliseen kertomukseemme kuuluvat myös sotalapset, joita lähetettiin Ruotsiin
pakoon Neuvostoliiton hyökkäystä. Nyt rooli
on muuttunut. Yhä useammin Suomi on maa,
johon muutetaan muualta – mitä moninaisimmista syistä.
Tämä muutos tarjoaa suomalaiselle yhteiskunnalle ennennäkemättömiä mahdollisuuksia.
Kulttuurit kehittyvät parhaiten vuorovaikutuksessa, ja ihmisten asenteita muita kohtaan
selittävät ennen muuta kokemuksen pohjalta tapahtuva oppiminen. Tämä on totta myös
Suomessa. Vaikka rasistiset asenteet näkyvät
edelleen, liian usein myös politiikassa, on suuri
muutos kuitenkin myönteinen. Tutkimusten
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mukaan suomalaisista nuorista lähes kolme
neljästä pitää monikulttuurisuutta lähtökohtaisesti positiivisena asiana.
Tässäkin kysymyksessä tieto voittaa pelon.
Mitä enemmän on yhteisiä kohtaamisia, tapaamisia ja yhdessäoloa, sitä vähemmän on keskinäistä epäluuloa, ja sitä vähemmän vihalle tai
katkeruudelle jää sijaa.
Päiväkodit ja koulut ovat tässä yhteydessä
avainasemassa. Niiden piirissä tapahtuu toisaalta maahanmuuttajataustaisten lasten ja
nuorten integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin, mutta myös kantaväestöön kuuluvien lasten ystävystyminen muualta
tulleiden kanssa. Yhteiseltä opintieltä ammennetaan yhteiset valmiudet, joilla tähdätään elämässä eteenpäin – yhdessä, yhtä jalkaa.
Maailma, jossa raja-aidat ja muurit ovat korkeita ja läpitunkemattomia, on kova ja kylmä
maailma, joka riistää paitsi ulossuljettuja, myös
sisällä kyyhöttäviä. Siksi kaikki se työ, jota tehdään näiden muurien, niin henkisten kuin fyysisten, kaatamiseksi, on tervetullutta ja arvokasta.
Siinä myös valtiovalta haluaa olla mukana.

Krista Kiuru,
Suomen opetusministeri

1. JOHDANTO
Hyvä lukija,
Mitä tarkoittaa suomalaisuus? Kuka sen määrittelee? Isäni on saksalainen ja äitini suomalainen. En ole itse syntynyt tai käynyt kouluja
ja armeijaa Suomessa. Sain Suomen kansalaisuuden 9-vuotiaana, mutta muutin tänne vasta
30-vuotiaana. Silti olen suomalainen, saksalainen ja paljon muutakin. En ole koskaan antanut
vain ulkoisten seikkojen määritellä identiteettiäni, vaan olen pyrkinyt tekemään tämän itse.
Muun muassa kieli, ulkonäkö ja tavat, eivät saa
rajoittaa oman identiteetin muodostusta. Ihmiset ovat moninaisia jopa näennäisen samanlaisessa ympäristössä - mikä rikkaus! Samalla kun
meillä on oikeus määritellä itsemme, meillä on
myös velvollisuus suoda muille sama oikeus.
Sinulla on käsissäsi materiaalipaketti, jonka
avulla voit käsitellä avarakatseisuutta kouluympäristössä. Suomen väestörakenne on muuttunut historiallisen paljon moninaisemmaksi
viimeisen 20 vuoden aikana. Muutoksesta johtuen suomalaisen määritteleminen ulkoisten
tai muiden perinteisten tekijöiden kautta ei ole
enää yksinkertaista. Koulumaailma on yksi tärkeimistä paikoista, jossa tämä kehitys näkyy.
Opetusympäristön haasteet ovat kasvaneet
entistä monitasoisimmiksi.
Walter ry loi KYTKE -projektin vastatakseen
tähän yhteiskunnallisen muutoksen tuomiin
haasteisiin. Projekti aloitti toimintansa syksyllä 2010 pääkaupunkiseudulla. Erinomaisen
palautteen myötä tammikuussa 2012 opetus-

ja kulttuuriministeriön rahoittamasta KYTKE
-projektista tehtiin valtakunnallinen hanke.
KYTKE:n keskeisin toiminta on järjestää monikulttuurisen taustan omaavien suomalaisten
urheilijoiden ja esiintyjöiden vetämiä työpajoja
kouluissa. Näissä käydään läpi käsitteitä liittyen suomalaisuuteen, monikulttuurisuuteen,
identiteettiin, syrjintään ja rasismiin.
Ajan myötä koulukäyntien yhteydessä nousi
esiin opettajien kysyntä työkalulle, jolla he voisivat käsitellä KYTKE -projektin koulutyöpajoissa avattuja teemoja. Tästä syntyi kaksiosainen
Avarakatseinen koulu -paketti: Avarakatseinen
opettaja - opettajalle tarkoitettu vihko, joka
antaa ideoita avarakatseisuuden kehittämiseen kouluissa - ja Avarakatseiset oppilaat - 30
tehtäväkortin kooste avarakatseisuuden lisäämiseen eri oppitunneilla. Lähtökohtamme Avarakatseinen koulu -paketin luomisessa oli kehittää helppokäyttöinen, mutta tehokas väline,
joka vastaa opetusympäristön uusia tarpeita.
Toivomme, että tämä materiaali auttaa kouluja
muuttamaan vaikeiden aiheiden käsittelyn, silmiä avaavaksi ja rikastuttavaksi kokemukseksi.

Jan Wieland

Projektijohtaja (KYTKE) - Walter ry
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Omista kokemuksista puhuminen
vaatii monesti rohkaisua
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2. MONINAINEN SUOMI
2.1. “Monikulttuurinen” Suomi
Monikulttuurisesta Suomesta alettiin puhua
1990-luvun alussa, jolloin Suomen “katukuva”
alkoi muuttua kansainvälisemmäksi. Tähän
vaikutti osaltaan vuonna 1986 UNHCR:n (Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestö) kanssa
tehty pakolaiskiintiösopimus. Suomen kansainvälistymiseen ovat vaikuttaneet myös korkeakoulujen englanninkieliset koulutusohjelmat,
työelämän kansainvälistyminen sekä perhesuhteet.
Monikulttuurisuudesta on tullut hyvin kiistelty aihe yhteiskunnassamme, ja sitä käytetään
nykyään poliittisen vaikuttamisen välineenä,
pedagogisena instrumenttina ja juhlapuheena
sekä maahanmuuttoa vastaan että puolustamaan Suomen kansainvälistymisen tarpeita.
Monikulttuurisuuskeskusteluissa usein tuodaan esille suomalaiselle yhteiskunnalle pidettyjä normaaliuden käsityksiä ja keskustellaan
suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään
soveltumisen kriteereistä. Onkin ehkä hyvä
miettiä, mitkä ovat ”normaalin” suomalaisuuden kriteerit tänä päivänä. Keitä me suomalaiset olemme ja onko meillä esimerkiksi kouluissa
ja päiväkodeissa opettajakunnan, siivous- ja
muun henkilökunnan suhde tasavertainen, jos
vertaamme siihen yleiseen katukuvaan, joka
meillä on nykyään Suomessa ja erityisesti
pääkaupunkiseudulla? Onko lapsilla tarpeeksi
moninaisia ja erilaisia ”idoleja” työelämässä,
joihin samaistua? Tämän kappaleen tarkoitus
on herättää ajattelua siitä, miten määrittelemme monikulttuurisuuden, monikulttuurisuuskasvatuksen ja moninaisuuden sekä miten
nämä asiat näyttäytyvät koulumaailmassa.
Haastamme myös pohtimaan suomalaisuutta,
normaaliutta sekä tunnistamaan moninaisuutta eri näkökulmista.
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KOULUISSA
Lisääntynyt maahanmuutto haastoi myös
suomalaisen koulumaailman, ja alettiin puhua
monikulttuurisuuskasvatuksen tarpeesta kouluissa. Euroopan unioni taas käyttää koulutuspoliittisissa linjauksissaan termejä interkulttuurinen kasvatus ja interkulttuurinen dialogi
(mm. vuosi 2008 oli European Year of Intercultural Dialogue). Monikulttuurisuus-termi on
otettu meillä käyttöön Yhdysvalloista, missä
monikulttuurisuustutkimuksen lähtökohtana
on ollut 1960-luvun kansalaisoikeusliike ja sen
jälkeinen tarve oikeudenmukaistaa koulumaailmaa sekä oppia elämään yhdessä yhtenä
kansana. Interkulttuurisuuskasvatus EU-kontekstissa viittaa enemmänkin prosessiin, jossa
opitaan hyväksymään ja ymmärtämään eri
kieli- ja kulttuuritaustasta tulevia ihmisiä.
Monikulttuurisuus Suomessa yhdistetään
usein maahanmuuttajiin ja niihin, jotka edustavat erilaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.
Anna-Leena Riitaojan tuore väitöskirjatutkimus
(Toiseuksien rakentuminen koulussa. Tutkimus
opetussuunnitelmista ja kahden helsinkiläisen
alakoulun arjesta, 2013) tuo esille sen, miten
monikulttuurisuuskasvatus yleisesti liitetään
”erilaisiin” kulttuureihin ja siihen, miten voimme oppia tulemaan toimeen ja hyväksymään
”erilaisuutta”. Lähtöasetelma on se, että ennen
maahanmuuttoa Suomi oli enemmän yksikulttuurinen ja yhtenäinen. Monikulttuurisuuskeskusteluista ovat puuttuneet suomalaisen
yhteiskunnan sisäiset erot. Monikulttuurisuus
on ollut jotain uutta, erilaista ja ei-suomalaista. Suomalainen (valta)kulttuuri ajatellaan valkoiseksi, suomenkieliseksi, keskiluokkaiseksi,
heteroseksuaaliseksi ydinperheeksi, jossa mie-

het ja naiset ovat tasa-arvoisia. Tällaisena suo- juhlissa suvivirsi. Keskusteluissa on selkeä linjamalaisuus näkyy vielä usein myös oppikirjoissa. us siitä, mikä on ”normaalia” ja hyvä käytäntö.
Monikulttuurisuuskasvatukseen liittyvän tutkimuksen alku Suomessa sijoittuu
Erilaiset taustat ja se, miten ihmiset
myös 1980- ja 1990-luvun taitidentifioivat itsensä, vaikuttavat heiteeseen. On hyvä miettiä, mitä
dän toimintaansa erityisesti siinä,
tarkoitamme monikulttuurimiten he kokevat itsensä ja milsuuskasvatuksella, kenelle
laisina heidät nähdään kouluMitkä ovat
se on suunnattu ja kenen
maailmassa ja yhteiskunnassa
”normaalin”
arvot ja totuus ovat oikeat
sekä millaisia mahdollisuuksia
suomalaisuuden
ja mitä pidämme normaalina
he näkevät itsellään tulevaikriteerit?
koulumaailmassa. Näitä voi
suudessa. Tähän vaikuttaa
pohtia myös esim. opettajakotaas se, miten rakennamme
kouksissa tai omaan kouluun liitkäsityksiä normaaliudesta ja
tyvän kehittämistyön yhteydessä.
erilaisuudesta. Tärkeää on pohtia,
keskustella avoimesti sekä puuttua
MONINAISUUS
epäoikeudenmukaisuuksiin. Yksittäisten ihmisten kokemukset ja näkemykMonikulttuurisuuden rinnalle on syntynyt termi
set ovat tärkeitä ja auttavat ymmärtämään
moninaisuus kuvamaan englanninkielistä sitä, mikä on meille normaalia ja epänormaalia.
termiä diversity. Luonnollisesti myös suomalaisten keskuudessa on ja on aina ollut eroja, KASVATUKSEN KAUTTA MONINAISEEN
kuten luokkaerot, eri uskontokuntiin kuulu- SUOMEEN
vat ihmiset, ateistit, seksuaalivähemmistöön
kuuluvat sekä myös ihmiset, jotka ovat synty- Näin ollen haastamme nyt pohtimaan, minneet sellaisen sukupuolen sisälle, joka ei tunnu kälainen monikulttuurisuuskasvatus edistää
heille omalta. Bauman (2001) määritteleekin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden käsitystä
diversiteetin jokaisen oman identiteetin (itsen- koulumaailmassa? Olemme ehkä tottuneet
sä) ja toisen henkilön (ja toiseuden) välisek- ajatukseen, että meidän pitää hyväksyä ja
si reflektoinniksi. Identiteetti käsitteenä on oppia tulemaan toimeen erilaisista kulttuuhyvin tärkeä monikulttuurisuuskasvatuksesta reista tulevien ihmisten kanssa. Näitä erilaipuhuttaessa. Jokaisen oma elämä ja kokemuk- sia kulttuureja sitten tuodaan esille ja tutuksi
set vaikuttavat siihen, mikä tuntuu tutulta ja esimerkiksi järjestämällä kansainvälisyyteen
minkä taas luokittelee erilaiseksi.
liittyviä teemapäiviä, jolloin lapset, nuoret ja
perheet, jotka edustavat näitä eri kulttuureja,
SUOMALAISUUDEN UUDELLEENMÄÄRITTELY esittelevät muun muassa kulttuurinsa mukaista ruokaa ja kertovat kulttuuriinsa liittyvästä
Olemme tottuneet liittämään suomalaisuu- elämästä ja vaikkapa uskonnosta. Kulttuuden ja valkoihoisuuden yhteen. Tämän vuoksi rienvälisestä viestinnästä on paljon myös opesuomalaiset lapset ja nuoret, joiden ihonväri tusmateriaalia, samoin vinkkejä siitä, miten
poikkeaa siitä, mitä olemme tottuneet pitä- toimia esim. kiinalaisten kanssa. Tällaisten
mään normaalina, saattavat joutua pohtimaan tapahtumien kautta voimme vahingossa asetomaa identiteettiään varsinkin, jos heiltä usein taa osan oppilaista ”erilaisuuden muottiin”
kysytään, mistä he ovat kotoisin. Anne-Mari ja identifioida lapsen tai nuoren identiteetin
Souton väitöskirjatutkimus (Arkipäivän rasismi sellaiseen muottiin, johon he itse eivät tunne
koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- kuuluvansa. Kuinka kauan Suomessa syntyneet
ja maahanmuuttajanuorten ryhmäsuhteista, lapset säilyvät maahanmuuttajina tai pakolaisi2011) osoittaa, että rotuun ja kansalaisuuteen na viitaten heidän vanhempien tai isovanhemliittyvä hierarkia on osa koulujen “piilo-ope- pien elämään?
tussuunnitelmaa” ja läsnä jokapäiväisessä
koulumaailmassa, koska opetettavat aineet Erilaiset taustat ja se, miten ihmiset identifioija opetusmateriaalit edustavat länsimaalaista vat itsensä, vaikuttavat heidän toimintaansa
tiedonkäsitystä. Sama koskee nuorten sek- erityisesti siinä, miten he kokevat itsensä ja
suaalista kasvua, jos ainoa oikea tai normaali millaisina heidät nähdään koulumaailmassa,
mahdollisuus on heteroseksuaalisuus ja tie- yhteiskunnassa ja millaisia mahdollisuuksia he
tynlainen malli ”normaalista” perheestä. Suo- näkevät itsellään tulevaisuudessa. Tähän vaimalaisuuteen liitetään myös usein luterilainen kuttaa taas se, miten rakennamme käsityksiä
uskonto. Koulumaailmassa luterilaisuuteen liit- normaaliudesta ja erilaisuudesta. Tärkeää on
tyvät juhlapyhät näkyvät koulujen lomien mää- pohtia, keskustella avoimesti sekä puuttua
rittelyssä, ja näillä juhlapyhillä on vankat perin- epäoikeudenmukaisuuksiin
teet koulujen juhlissa. Osoituksena tästä on,
että Facebookissa keskustellaan kesän alussa
siitä, lauletaanko päiväkotien ja koulujen kevät-
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..
POHDITTAVIA KYSYMYKSIa
++ Keitä ovat maahanmuuttajalapset ja heidän perheensä?
++ Kuka määrittelee esim. sellaisen lapsen identiteetin, jonka vanhemmat ovat muut++
++
++
++

taneet muualta Suomeen mutta joka on syntynyt Suomessa? Onko hän suomalainen vai edustaako hän vanhempiensa kansalaisuutta vai jotain ihan muuta?
Miten ja kuka määrittelee sen, onko lapsi suomalainen vai maahanmuuttaja sellaisessa tapauksessa, jos toinen vanhempi on suomalainen ja toinen on syntynyt
muualla?
Mitkä seikat vaikuttavat maahanmuuttajataustaisen oppilaan määrittelyyn: ihonväri, kansalaisuus, kieli?
Millainen toiminta vahvistaa me ja muut, suomalainen vs. maahanmuuttajakategorioita koulumaailmassa, ja millainen toiminta taas edistää luonnollista yhdessäoloa
ja kanssakäymistä?
Millaisia asioita pidämme itse normaaleina? Rajoittaako islaminusko tyttöjä esim.
pukeutumisen suhteen, jos tytöt eivät voi pukeutua housuihin? Rajoittaako suomalainen yhteiskunta poikien pukeutumista, koska he eivät yleensä pukeudu hameisiin
vai onko se normaalia? (Lähde: A-L Riitoja, Toiseuden kohtaaminen koulussa. Tutkimus opetussuunnitelmista ja kahden helsinkiläisen koulun arjesta).

2.2. Syrjinnän Suomi
Muun muassa Souton ja Rastaan väitöskirjat
sekä poliisiammattikorkeakoulun tilastot (Poliisin tietoon tullut viharikollisuus, 2012) vahvistavat Walter ry:n sitä valtakunnallisen verkkotutkimuksen ja koulukäyntien havaintoa, että
syrjintää esiintyy suomalaisissa kouluissa ja
on esiintynyt myös runsaasti aiemmin. Tutkimuksesta selviää myös varhaisen puuttumisen
tärkeys. Yläkouluikäiset nuoret ovat asenteiden
muodostumisen kriittisessä pisteessä. Nuoret
ovat riittävän kypsiä käsittelemään monimutkaisia yhteiskunnallisia teemoja, mutta hakevat
silti omaa näkemystään maailmasta. He kaipaavat ennakkoluulotonta opetusta ja yhteistä
pohdintaa.
Walter ry:n toimijoiden erityisosaaminen on
yhden syrjinnän muodon – rasismin – käsittelyssä. Se on määritelty muiden termien ohessa kappaleessa ”Vaikea kielenkäyttö”. Tässä
vihossa puhumme kuitenkin ensin yleisestä
syrjinnästä, pyrkimyksenä luoda aidosti yhdenvertainen ilmapiiri kouluihin. Tämä on tärkeää,
sillä koulumaailmassa ei tulisi suvaita syrjintää
missään muodossa.
KAIKKI VOIVAT OLLA SYRJINNÄN UHREJA
”Ei meillä tarvita syrjinnänvastaista toimintaa,
kun ei meillä ole maahanmuuttajataustaisia
oppilaitakaan”, on lause jota kuulee valitettavan
usein. Jotta yhdenvertaisuutta voitaisiin edistää tehokkaasti, tulee tiedostaa, että maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen ohella
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myös valtaväestöön kuuluvat suomalaiset
kokevat syrjintää ja voivat joutua jopa rasismin
uhreiksi. Syrjintää esiintyy monessa muodossa
kaikkien ryhmien keskuudessa, ja sitä tapahtuu
joka suuntaan, enemmistöltä vähemmistölle,
vähemmistöltä enemmistölle ja ryhmien sisällä.
MIKSI SYRJINTÄÄ EI HAVAITA?
Syrjinnän havaitseminen on usein erittäin haasteellista ja johtaa monesti yllämainittuun ajatukseen, ettei syrjintää esiinny kouluissa. Sen
lisäksi, että syrjintä usein yksinkertaistetaan
koskettamaan rasismia, se myös käsitetään
helposti nuorten keskeisenä leikkimielisenä
kisailuna tai kiusaamisena. Kiusaamiseenkin
liittyy kuitenkin vallan ja voiman väärinkäyttöä sekä valtasuhteiden muodostamista, joten
siinä on monesti syrjinnän piirteitä.
Nuoret eivät myöskään usein tuo helposti
kokemuksiaan esille. He tietävät, mitä heidän odotetaan vastaavan, kun heiltä kysytään
aiheesta, mikä vaikeuttaa totuuden juurille
13–16-vuotiaiden kokemista rikosilmoitukseen johtaneista viharikoksista 20
% tapahtui koulussa tai koulualueella.
*Poliisiammattikorkeakoulun tilastot,
2012

(Salmenkangas 2005)
pääsemistä. Anna Rastas arvelee artikkelissaan
(Miksi rasismin kokemuksista on niin vaikea
puhua?, 2004), että vaikenemisen taustalla voi
olla useita syitä, kuten häpeää ja pelkoa syrjinnästä puhuttaessa tai ajatus oman kokemuksen ainutlaatuisuudesta - ettei kuulija pystyisi
kuitenkaan ymmärtämään kertojaa. Tämä on
erityisen painava syy rasistisissa tapauksissa.
Nuoret eivät välttämättä puhu näistä edes vanhemmilleen.
Mai Salmenkangas viittaa kirjoittamassaan oppilaitoksen yhdenvertaisuusoppaassa
(Muutu. Puutu., 2005), että syrjinnän havaitsemista vaikeuttaa opettajien rajallinen kuva
oppilaittensa tilanteesta. Kun oppilaita ei voi
seurata jatkuvasti, mistä voi tietää, muodostaako tilanne yksittäistapauksen vai onko se
osa laajempaa kokonaisuutta? Tämän vuoksi
syrjintää tulisi ennaltaehkäistä luomalla yhdenvertainen ilmapiiri.
Merkkejä siitä, että oppilas voi olla syrjinnän
kohteena:

• Oppilas on toistuvasti yksin tai hakeutuu
aikuisten seuraan.

• Oppilas vaikuttaa ahdistuneelta tai masentuneelta.

• Poissaolot lisääntyvät.
• Oppilaan vastauksille nauretaan toistuvasti.
• Oppilasta ei valita ryhmätöihin tai joukkueisiin.
Salmenkangas, 2005

YHDENVERTAINEN ILMAPIIRI
Kun syrjintää havaitaan koulussa, siihen kyllä
puututaan. Rastas on havainnut, että syrjinnänvastaisuus näkyykin kouluissa yleensä reaktiona johonkin tapahtuneeseen. Tavoitteena
tulisi kuitenkin olla ennaltaehkäisevä toiminta
luomalla yhdenvertainen ilmapiiri, jossa syrjinnällä ei ole sijaa. Myös niissä kouluissa, joissa
ei ole havaittavissa eri etnisyyksiä, on syrjintää
ja myös rasismia. Rodullistavan kielenkäytön
suvaitseva ja ulkopuolisia määritteitä tukeva
ilmapiiri on täynnä sitä. Nuori voi käyttäytyä
syrjivästi, vaikkei kohdetta olisikaan läsnä.
Yhdenvertaisen ilmapiirin kouluissa tunnustetaan erilaisten historioiden, kielten, äänten,
tiedon jne. olemassaolo ja niiden tarve tulla
ilmaistuiksi sekä todennetuiksi. Tätä samaa
peräänkuuluttavat Tuula Merisuo-Storm ja
Marjaana Soininen kirjassaan Cultural diversity
and its impact on education, 2006. He painottavat, että tämän tunnustamisen tulee kulkea
läpi koulutuksen eikä rajoittua vain tiettyihin
oppiaineisiin. Tästä moninaisuudesta johtuen
syrjinnän kokemuksia tulee kohdella yksilöllisinä. Myös Vesa Puuronen on päätynyt tähän
tulokseen tutkimuksessaan (Rasistinen Suomi,
2011). Joillekin se, mitä joku toinen pitää syrjintänä, voi olla vain huonoa käytöstä, ymmärtämättömyyttä tai niin vähäpätöinen asia, ettei
siihen kannata puuttua. Asioiden oikean laidan
ymmärtäminen on tärkeää, ja väärinymmärrykset on oiottava.
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RASISMI
Syrjinnän yksi muoto, rasismi, on syytä nostaa
omaksi tarkastelukohdaksi. Se herättää nuorissa hyvin vahvoja tunteita ja hämmennystä ja silti
nuoret eivät tahdo useimmiten puhua aiheesta.
Anna Rastas kertoo artikkelissaan (Miksi rasismista on niin vaikea puhua, 2004), kuinka nuoret vähättelevät kokemuksiaan eivätkä tahdo
puhua niistä avoimesti edes vanhemmilleen.
He mieltävät rasismin hyvin henkilökohtaiseksi kokemukseksi eivätkä usko aikuisten kykyyn
estää sitä. Koti tahdotaan myös säilyttää rasismista vapaana alueena, jossa nuoren ei tarvitSAAMELAISET:
EU-alueen ainoa alkuperäiskansa. Noin 10 % heistä asuu
Suomessa, suurin osa muualla kuin saamelaisten kotiseutualueella. Tämä osoittaa
Suomen kansallisen moninaisuuden ilman ulkomaalaisiakin. Perinnepukeutuminen on
jäänyt osittain kiusaamisen
pelon takia pois koulumaailmasta. Saamelaisnuoret kokevat usein samoja syrjiviä
ajattelumalleja kuin muut kansalliset vähemmistöt, kun
heille todetaan, ettei heidän
tarvitse puhua/opiskella omaa
kieltään, jos osaavat Suomea.
Tällainen yksipuolinen assimilaatiovaatimus on kuitenkin
nuoren perusihmisoikeuden
identiteetin kieltämistä.

ROMANIT:
Romaneja on ollut suomessa
yli 500 vuotta. Kouluttautuminen on nykyään romaneille
kunnia-asia, vaikka aiemmin
moni suhtautui siihen varauksella. Se nähtiin pyrkimyksenä
sulauttaa heitä valtaväestöön
ja kieltää heidän kulttuurinen
identiteettinsä.
90-luvulla
alkaneen romanikielen ja kulttuurin aseman parantumisen
arvellaan vaikuttaneen suhtautumisen muutokseen.
(Suomen romanit, sosiaali- ja
terveysministeriö 2004)

70-LUVULTA ALKAVA MUUTOS
Suomessa on vieläkin vähän ulkomaalaisia
muuhun Eurooppaan verrattuna, mutta heidän eksoottisuutensa on kadonnut suomalaisten lisääntyneen matkustamisen sekä ulkomaalaisten ja ulkomaalaistaustaisten määrän
lisäännyttyä. Tämä 70-luvulta alkanut asennemuutos näkyi monikulttuurisuuskeskustelun
yleistymisenä 90-luvun alussa. Rasismi nousi
runsaaseen valtakunnalliseen mediakeskusteluun kuitenkin vasta vuonna 1995, kun Darryl
Parker – yhdysvaltalainen tummaihoinen Joensuun Katajan koripalloilija – jätti joukkueen
kokemansa rasististen hyökkäysten takia. Aihe
oli laajasti esillä lehdistössä.
Ehkä juuri ulkomaalaistaustaisten pienen
määrän vuoksi Suomessa on puhuttu paljon
suvaitsevaisuudesta tavoitteena. Suvaitsevaisuus viittaa kuitenkin passiiviseen toimintaan,
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se ajatella kokemaansa. Koulujen pitäisi pyrkiä
samanlaiseen asemaan selkeällä puuttumisella
rasismia ylläpitäviin toimintoihin, kuten erojen
arvottamiseen ja tapoihin määritellä muita.
Suomessa ajatellaan usein, että rasistinen
syrjintä olisi uusi ilmiö, sillä maahanmuutto
lisääntyi vasta 70-luvulta alkaen. Tämä kuitenkin yksinkertaistaisi rasismin koskettamaan
vain eri kansalaisuuksia olevia henkilöitä eli
yhtä rasismin muotoa. Määrällisesti eniten
suoranaista rasismia Suomessa eivät kuitenkin
ole kokeneet ulkomaalaiset, vaan saamelaiset,
romanikansat ja venäläistaustaiset, jotka edustavat täällä pisimpään olleita vähemmistöjä.
VENÄLÄISTAUSTAISET:
Venäläiset ovat viime vuosiin saakka muodostaneet
Suomen
merkittävimmän
ulkomaalaisryhmän. Nuorten
kokema syrjintä näyttäytyy
muun muassa venäläistaustaisten poikien asettamisessa sotasyyllisyyteen. Myös
venäläistaustaisten tyttöjen
kokemaan ”huoritteluun” liitetään paitsi kirjaimellinen
merkitys, myös konnotaatiot
alempiarvoisuudesta, tunteettomuudesta ja erilaisuudesta,
toisten kuin monesti saman
identiteettiryhmän jäsenten
nimitellessä toisiaan.

joka mahdollistaa syrjinnän jatkumisen ja jopa
vahvistumisen. Yhdenvertainen kouluympäristö luodaan vain aktiivisen ja kaikkia koskettavan syrjinnänvastaisen toiminnan kautta. Yhdenvertaisuuden
tulee olla yhtä luonnollinen osa
koulun filosofiaa kuin tiedon
välittäminen.

symbolit ovat läsnä esim. metallimusiikissa.
Uusnatsit ja metallistit saattavat kuitenkin
usein olla täysin eri linjoilla avarakatseisuuden suhteen. Ihmisten musiikkimaku
ja pukeutuminen kertoo yhtä paljon
heidän avarakatseisuudestaan kuin
heidän ihonvärinsäkin.
SYRJINTÄ JA KOULU

VERKOSSA
Tavallisin kenttä, jossa nuoret
ilmaisevat syrjiviä ja rasistisia asenteitaan, ovat erilaiset verkkoympäristöt.
Rasististen vitsien, pilakuvien ja heittojen
ilmaiseminen internetissä on helppoa ja saa
yleensä vastakaikua, usein ulkomailta. Myös
aikuisten tekemät kirjoitukset vaikuttavat
internetissä. Foorumit ja keskustelupalstat
säilyttävät kirjoituksia vuosienkin takaa, jolloin
ne vaikuttavat nuorison mielipiteisiin pitkälle tulevaisuuteen. Jatkuva tiedon läsnäolo
verkossa tekee esimerkkien löytämisen erittäin
helpoksi väittämään kuin väittämään. Tämä
johtaakin verkossa tyypillisesti tapahtuviin
törkeisiin yleistyksiin.

Oppilaiden kouluympäristössä rasismi näkyy nuoren vaikeuksina saavuttaa hyväksytyn aseman eli epäsuotuisien
yksilöiden eristämisenä. Souto toteaa väitöskirjassaan (Arkipäivän rasismi koulussa, 2011),
että tällöin kanssakäyminen heidän kanssaan
rajoittuu koulun kannalta pakolliseen. Näin käy
erityisesti, jos oppilaat ovat jo vahvasti ryhmäytyneet ja uusi oppilas hakee paikkaansa. Ryhmittyminen on yleistä nuorten keskuudessa,
mutta etnisyyden perusteella tapahtuva ryhmittyminen on usein merkki turvattomuuden
tunteesta, jonka ansiosta turvaa haetaan vastaavaan etnisyyteen tai ulkonäköön pohjautuvista ryhmistä.

Sosiaalisen median ryhmät voivat muodostua
erittäin tärkeiksi nuoren minäkuvan määrittelijöiksi, ja kanssakäynti niiden sisällä voi vastata
pelikentällä, pihalla tai kerhoissa tapahtuvaa
suhteiden muodostamista. Verkossa tapahtuva solvaus tai kunnianloukkaus elää kuitenkin
paljon pidempään kuin kasvotusten tapahtuva.
Erään sanonnan mukaan, mitä verkkoon laitat,
et pois enää saa.

Arto Soilamo havaitsee tutkimuksessaan
(Maahanmuuttajaoppilaan osallisuus koulukiusaamisessa, 2006), että erityisesti koettu
rasismi tai pelko siitä synnyttää helposti vastareaktion. Kouluissa tämä voi ilmetä esimerkiksi erilaisena pukeutumis- ja kommunikointityylinä tai valtaenemmistön omaksuman
standardikäytöksen karttamisena. Nuori saattaa puolustautua myös ilmaisemalla itseään
aggressiivisesti ja jopa rasistisesti muita oppilaita kohtaan. Etninen ryhmittyminen ja aggressiivinen käyttäytyminen saattavat aiheuttaa
ulkopuolisuuden tunnetta myös valtaväestön
oppilaissa. Vieraan kielen käyttö ja tuntemattomien käyttäytymismallien omaksuminen
kouluympäristössä nostavat kanssakäymisen
kynnystä ja vakiinnuttavat hierarkioita. Nuorten opettaminen toistensa kunnioittamiseen
ja syrjinnän pelosta vapaan ilmapiirin luominen
paitsi estävät etnistä ryhmittymistä, myös auttavat toimimaan sen kanssa.

Merkit ovat kuitenkin monitulkintaisia.
Monta kertaa symboleita käytetään rasistisiin tarkoituksiin, koska ne edustavat voimaa
ja miehisyyttä, mutta samat arvot ja samat

Vesa Puuronen on tutkimuksessaan (Rasistinen Suomi, 2011) havainnut nuorten usein
kutsuvat toisiaan rodullistavilla pilkkanimillä
tätä ymmärtämättään. Kuten rasistiset ajat-

Älypuhelimet ja edulliset liittymät ovat
mahdollistaneet jatkuvan yhteyden sosiaalisen median kautta. Sen valvominen on lähes
mahdoton tehtävä. Esimerkiksi Facebookissa
ilmenee aika ajoin suoranaisen rasistisia ryhmiä ja kirjoituksia, jotka keräävät jopa tuhansia
kannattajia. Twitter tekee vielä tuloaan Suomeen, mutta yleistyy jatkuvasti. Jatkuva yhteys
ja sosiaalinen media tekevät erittäin helpoksi
hyökätä nuoren mainetta vastaan.

Verkossa käytetään mm. seuraavia
uusnatsi-merkkejä:
• 8; aakkosten kahdeksas kirjain – H. Viittaa Hitleriin.
Voidaan käyttää myös 88-muodossa, eli ”Heil Hitler”
• 18; vastaa usein kirjainyhdistelmää AH, eli Adolf Hitler
• HH; käytetään usein lyhenteenä viittaamaan ”Heil Hitler”
-tervehdykseen
• Musta aurinko (katso viereinen kuva)
• Triskelion (katso viereinen kuva)
Verstkspiel, 2005
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telumallit ylipäätään, tämäkin on opittua toimintaa, usein jo varhaislapsuudessa. Niitä
käytetään yleisesti, eikä niiden käytöstä ole
aina huomautettu. Pilkkanimet muodostavat
kuitenkin tärkeän elementin yhteiskunnan hierarkioiden ylläpitämisessä, jossa pilkatut asetetaan alimmaksi. Rodullistavat pilkkanimet
myös loukkaavat kohdettaan asioista, joita
he eivät kykene tai joita heidän ei edes pitäisi
muuttaa.

Rasismin ehkäiseminen koetaan etäiseksi
eikä sitä välttämättä tunnisteta omasta lähipiiristä. Tämä vahvistui Walter ry:n verkkotutkimuksessa (Nuorten suhtautuminen monikulttuurisuuteen, 2012). Rasismiin puuttumisesta
puhuessaan nuoret keskittyivät passiivin käyttöön, eivätkä kyenneet tunnistamaan toimintaa liikkeellepanevaa voimaa, edes itsessään.

Toisen sanallinen pilkkaaminen on osa julkista rasismia, joka ruokkii pelon ilmapiiriä koulussa. Tällöin myös avarakatseiset oppilaat joutuvat rasismin uhan alaisiksi ja tuntevat olevansa
pakotettuja vähintäänkin ottamaan etäisyyttä
rasistisista tilanteista. Pahimmillaan rasismin vastustamistoiminta on johtanut fyysisen
väkivallan kohteeksi joutumiseen. Jos nuori
käyttäytyy toista ryhmää tai yksilöä tukevasti,
hänet saatetaan samaistaa enemmän tähän
kuin omaan identiteettiryhmäänsä. Esimerkiksi
suomalaisten kohdalla heitä ei pidetäkään enää
aitoina suomalaisina. Yhdenvertaiseen ilmapiiriin kuuluu, että tuodaan aktiivisesti esiin,
kuinka pilkkaamiseen sortuminen ei vaadi kanttia, kun taas siihen puuttuminen tai jopa siitä
puhuminen osoittaa todellista rohkeutta.

Walter ry:n teettämän tutkimuksen mukaan
jopa 8 % nuorista on avoimesti monikulttuurisuutta vastaan, useimmiten hyvin rasistisin
sanankääntein. Luokkakoot huomioiden (20–25
oppilasta) tämä tarkoittaa, että jokaisessa
luokassa on keskimäärin kaksi oppilasta, jotka
ilmaisevat avoimesti negatiivista asennoitumistaan avarakatseisuuteen. Viidesosalla
oppilaista ei myöskään ollut aiheeseen liittyvää
mielipidettä. Nämä nuoret muodostavat ryhmän, joka on hyvin altis ulkopuolisille vaikutuksille. He saattavat siirtyä helposti asenteissaan
avoimen syrjiviksi tai rasistisiksi. Siksi mielipiteettömät ja negatiivisesti suhtautuvatkin
muodostavat rasisminvastaisen työn tärkeimmän kohderyhmän.

Sanallinen loukkaus on suorana syynä 45
prosenttiin 13-16-vuotiaiden kokemista
rikosilmoitukseen johtaneista viharikoksista ja mukana melkein kaikissa muissakin
tapauksissa.
Poliisiammattikorkeakoulu
EN OLE RASISTI
Rasismi ei enää useimmiten näyttäydy mustavalkoisena. Julkinen ja avoin rasismi on kehittynyt vaikeammin tunnistettavaksi. Se on siirtynyt laajalle harmaalle alueelle. Suoran rasismin
sijaan puhutaan mieluummin erilaisista ”kriittisyyksistä” ja ”realismeista”. Nuorten tulee
kuitenkin ymmärtää, ettei kriittisyys ole synonyymi negatiivisuudelle tai että se ei oikeuta
rasistisuuteen, vaan se tarkoittaa asioiden tarkastelemista monesta kulmasta ja ilman arvolatausta.
Monikulttuurisuuskeskustelua on alkanut
leimata myös turvallisuusnäkökulma, jossa
nuoret toistavat kotona kuulemaansa keskustelua koulussa. Tällöin he saattavat viitata
pohdinnoissaan rikollisuuteen, työttömyyteen,
hyvinvointivaltion heikkenemiseen ja sitä, että
väkivaltaisuuteen. He eivät kuitenkaan tunnista, että turvallisuusnäkökulmat ovat usein varsin pinnallisia eivätkä anna eväitä syvälliseen
yhteiskunnan kehittämiseen.
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RASISMIA ON

Muut tutkimukset vahvistavat Walter ry:n
löytöjä ja esimerkiksi Eurobarometrin mukaan
suomalaiset itsekin kokevat rasismin olevan
selkeästi yleisempää Suomessa kuin keskimäärin muualla Euroopassa. Myös seksuaaliseen
suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin
perustuvan syrjinnän koettiin olevan Suomessa yleisempää kuin EU:ssa keskimäärin, mutta
vähäisemmällä erolla kuin etnisen syrjinnän
tapauksessa. Muissa syrjinnän muodoissa
Suomi sijoittui EU:n keskiarvoa alemmaksi. Silti
Suomessakin on nousemassa esiin yhä vahvemmin moniperustainen syrjintä, jossa ihmisiä saatetaan syrjiä useammasta syystä. Tämä
näkyy erityisesti vaikeutena erottaa rasistista
syrjintää muista syrjinnän muodoista.

• Lähes 70 % suomalaisista koki etniseen taustaan pohjautuvan syrjinnän
olevan yleistä Suomessa.
• Euroopan keskiarvo oli 56 %.
Eurobarometri 2012 (Euroopan Komissio)
POSITIIVINEN SYRJINTÄ
Kuulemme usein mainittavan positiivisen syrjinnän, kun puhumme yhdenvertaisuudesta
tai syrjinnästä. Olisi kenties kuitenkin parempi puhua positiivisesta erityiskohtelusta kuin
positiivisesta syrjinnästä. Tällaisenaan oppilaat
usein ymmärtävät väärin mitä termi käsittää ja
olettavat sen olevan yhdenvertaisuutta heiken-

tävää. Positiivisessa syrjinnässä ei ole kyse varsinaisesti syrjinnästä vaan yhdenvertaisuutta
ja tasa-arvoa edistävistä toimenpiteistä, jossa
heikommassa epäedullisessa asemassa olevan
henkilön asemaa parannetaan. Oikeustieteen
professori Kaarlo Tuori arvioi Helsingin sanomien haastattelussa, että jos positiivinen syrjintä
poistettaisiin kokonaan, se itse asiassa heikentäisi tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta (Helsingin
Sanomat 28.5.2011).

HUUMORI
Huumori ja syrjintä kytkeytyvät usein toisiinsa,
jolloin nuoren kokema syrjintä saatetaan sivuuttaa vitsinä. Myös nuori itse saattaa tehdä näin,
vaikeuttaen syrjinnän tunnistamista. Huumori
mahdollistaa vaikeisiin aiheisiin liittyvän ahdistuksen ja turhautuneisuuden purkamisen. Sillä
on eheyttävä ja terapeuttinen vaikutus, jos syrjintää kokenut itse hyödyntää sitä. Nauramalla
itselleen etukäteen syrjitty pyrkii riisumaan syr-

..
POHDITTAVIA KYSYMYKSIa
++ Onko sellainen erityiskohtelu oikeutettua, jonka tarkoituksena on mahdollistaa
vähemmistön vaikuttaa asioihinsa?

++ Ovatko seuraavat asiat positiivista erityiskohtelua:
• maahanmuuttajien kielikurssit
• tukiopetus
• sosiaaliturva?
++ Missä vaiheessa positiivinen erityiskohtelu muuttuu syrjinnäksi?
jijänsä aseista tai piilottamaan mielipahansa
muilta. Itselleen nauramista ei pidä ottaa siis
merkkinä siitä, että syrjintää ei tapahdu tai että
nuori olisi käsitellyt asian itsenäisesti.
Huumori ei ole korvike opettajan tuelle ja
avulle. Nuoret myös vetoavat usein huumoriin,
kun tuovat esille omia syrjiviä ajatuksiaan. Muiden kustannuksella nauraminen ilman empatiaa ja vastavuoroisuutta kuitenkin syövyttää
huumorin hyötyjä.
Yhdenvertaisessa koulussa nuoret ymmärtävät, ettei vitsin tekijä päätä, onko kyseinen
juttu hauska vai ei. Sen päättää vain ja ainoastaan vitsin kuulija.

YHTEISKUNTA MUUTOKSESSA
Suomen väestö on muuttumassa entistä selkeämmin moninaisemmaksi, ja se näkyy myös
suomalaisissa kouluissa. Sellaisia nuoria, joiden
vähintään toinen vanhempi on syntynyt ulkomailla, oli vuonna 2012 noin 7 % väestöstä, ja
määrä on tasaisessa kasvussa. Jos tilastossa
huomioitaisiin myös omia vanhempia kauemmat sukupolvet, kasvaisi määrä huomattavasti.
Nuorten kotona tästä muutoksesta saatetaan
puhua yksinkertaistaen ja pinnallisesti. Tämä
tekee tärkeäksi kypsentää nuoren pohdintaa
koulussa, keskustelemalla avoimesti ja monipuolisesti suomalaisuudesta. Mitä se on ja mikä
tekee ihmisestä suomalaisen? Heidän tulisi
ymmärtää identiteetin ja ryhmän muodostuvan
pintaa syvällisemmistä tekijöistä.

..
tehtavia
++ Valitse kolme eniten suomalaisuutta määrittävää tekijää:
• kansalaisuus
• kansallisuus/etninen alkuperä
• uskonto
• ulkonäkö
• äidinkieli/kielitaito
• asuinpaikka
• nimi.
++ Perustele valintasi.
++ Keksitkö vastaesimerkin jokaiselle yllä mainitulle?
++ Voiko henkilön ulkoisten tekijöiden perusteella
määritellä, mihin ryhmään hän kuuluu?

++ Tarvitseeko tätä tehdä?
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Avarakatseisuutta kuuluu
opettaa kaikille
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Lähde: Poliisiammattikorkeakoulu

HAASTATTELU
Haastateltavana Poliisiammattikorkeakoulun tutkija Tero Tihveräinen. Vastaukset perustuvat
vuoden 2012 rikosilmoitustilastoihin.
Ovatko nuorten kokemat syrjintään liittyvät
viharikokset yleisiä koulussa tai koulualueella?
...[K]oulukiusaamisiin liittyvät asiat yritetään
pääasiassa ensiksi hoitaa koulun sisäisenä asiana. Täten rikosilmoitustilastot eivät anna riittävän kattavaa tietoa kouluissa esiintyvistä rasistisista kiusaus-/väkivaltatapauksista.
Kuka yleensä tekee näistä rikosilmoituksia?
...[H]ieman yli puolet ilmoituksista tulee vanhemmilta, ja toiseksi eniten ilmoituksia on tullut joko opettajalta tai koulun rehtorilta.
Miten sanalliset loukkaukset näkyvät viharikosilmoituksissa?
Rikos saa viharikosmotiivinsa seuraavin perustein:
1) Tapauksessa on mukana rasistisia tms. solvauksia, eleitä, symboleita, kirjoitusta tms.
2) Joku asian osallinen (epäilty, uhri, osallinen,
todistaja, ilmoittaja tai poliisi) epäilee, että
teolla voisi olla rasistiset piirteet.
Vuoden 2012 kouluissa tapahtuneissa viharikoksissa on kaikissa ollut mukana sanallisia
loukkauksia, jotka ovat tehneet rikoksesta
rasistisen.
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Mitä tapahtuu, kun poliisi saa rikosilmoituksen nuoren kokemasta/tekemästä syrjinnästä?
Tavat vaihtelivat suuresti. Joissakin tapauksissa tapaus siirrettiin ulkopuoliselle sovittelijalle.
Joissakin tapauksissa poliisi toimi sovittelijana.
Yhteistä kaikille oli kuitenkin se, että tapauksista ilmoitettiin aina sosiaaliviranomaisille sekä
kaikkien osallisten vanhemmille ja koululle. Prosessi on kuitenkin kuvattu hyvin yleisesti, joten
aikajanan muodostaminen on hankalaa.
Pitäisikö nuoria rohkaista viemään kokemuksensa syrjinnästä eteenpäin?
Syrjinnästä olisi syytä aina rohkaista nuorta viemään asia eteenpäin, jotta syrjintään puututtaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Nopea reagointi myös ehkäisee mahdollista
vihanlietsontaa syrjityiltä (esim. [reaktio:] suomalaiset ovat kaikki rasisteja).
Mikä olisi viestisi opettajille ja kouluille koskien syrjintää?
Kannattaa pitää alhainen puuttumiskynnys.
Kiusaaminen on aina vakava asia, johon tulisi
puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. On myös tärkeää opettaa alusta asti avarakatseisuutta monikulttuurisuutta kohtaan,
jotta voidaan ennaltaehkäistä vihakiusaamistapauksia.

..

3. NUORTEN SILMISSA

1. tasa-arvo

Yli 9 000 oppilasta vastasi Walter ry:n suunnittelemaan ja Fountain Parkilta tilaamaan
verkkotutkimukseen monikulttuurisuudesta ja
avarakatseisuudesta. Tutkimuksessa oppilaat
vastasivat kuva- ja monivalintatehtäviin sekä
täyttivät vapaasanakenttiä eri aiheista. Hyödyntämällä vastauksissa esiintyviä avainsanoja
ja asiakokonaisuuksia syntyivät 14 teemakategoriaa, joiden avulla nuoret kokivat avarakatseisuutta voitavan lisätä. Kategorioissa on lievää
päällekkäisyyttä, sillä joissakin vastauksissa
sivuttiin useampaa kuin yhtä teemaakategoriaa. Teemakategorioiden nimeäminen on tehty
sisältöä kuvaavaksi. Muita selkeitä kokonai-

suuksia ei noussut esiin aineistosta.
Teemakategoriat on kuvailtu tässä nuorten
itsensä kokemassa tärkeysjärjestyksessä. Niiden kuvaus on kirjoitettu tiivistelmäksi nuorten
omista vastauksista. Helsingin yliopiston tutkijaryhmän E4D (Education for Diversity) tutkijat
ja Walter ry:n työntekijät ovat avanneet ja laajentaneet nuorten pohdintoja sitoen niitä tässä
vihossa käsiteltyihin konsepteihin, kappaleisiin
ja tehtäviin. Vasemmassa sarakkeessa ovat
luettavissa nuorten käsitykset ja oikeassa tutkijaryhmän ja Walter ry:n työntekijöiden kommentit.

NUORET SANOVAT

AIKUISET POHTIVAT

”Ajatus ihmisten välisestä tasa-arvosta luo
pohjan avarakatseisuudelle. Tämän tulisi näkyä
opetuksessa, kotioloissa, mediassa sekä etenkin nuorten arjessa. Kaivataan yhdenvertaista
kohtelua ja keskusteluja yhdenvertaisuuden
merkityksestä aikuisten kanssa jo varhaisessa
vaiheessa. Aikuiset näyttävät esimerkkiä yhdenvertaisessa kohtelussa. Ihmisillä ei pitäisi olla
etuoikeuksia tai lisävelvollisuuksia ryhmästä
riippuen.”

Puhuessaan tasa-arvosta nuoret viittaavat
yhdenvertaisuuteen. Tasa-arvo viittaa sukupuolten väliseen tasa-arvoon, kun taas yhdenvertaisuus on laajempi termi. Termit sekoittuvat
usein myös aikuisilla, mutta niiden oikeaoppinen
käyttö olisi suotavaa, sillä ne viittaavat mm. eri
lakeihin (tasa-arvolaki vs. yhdenvertaisuuslaki).
Nuoret yksinkertaistavat yhdenvertaisuuden
[tasa-arvon] helposti absoluuttiseksi arvoksi,
jolloin heidän on vaikea hahmottaa positiivista erityiskohtelua useammasta näkökulmasta.
Kouluissa voidaan edistää avointa keskustelua
purkamalla arkipäivän kohtaamistilanteita eikä
käsittelemällä syrjintää ja rasismia vain teemaja erikoispäivinä.
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2. kiusaamattomuus

NUORET SANOVAT
”Kiusaamisen kitkeminen on toiseksi tärkein
avarakatseisuuden lisääjä. Oman toiminnan rooli
on suuri 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.”

”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
ulkopuoliset aikuiset saavat vaikuttaa lapsen
käytökseen esim. haukkumiseen ja opettaa
suvaitsevaisuutta.”

4. ennakkoluuloton asenne

3. lasten kasvatus

NUORET SANOVAT
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AIKUISET POHTIVAT
Nuoret tuntuvat näkevän vahvan yhteyden kiusaamisen ja avarakatseisuuden puutteen välillä.
Kiusaamisen pohjalta löytyykin monesti syrjintäperusteet täyttäviä ajatuksia. Kiusaamattomuuden sijoittuminen nuorten mielestä toiseksi
tärkeimmäksi tavaksi edistää avarakatseisuutta
viittaa syrjintäpohjaisen kiusaamisen kokemusten myös olevan erittäin yleisiä nuorten keskuudessa. Olennaista kiusaamisen kitkemisessä on
sen olemassaolon tunnustaminen, ymmärtäminen ja tehokas tunnistaminen.

AIKUISET POHTIVAT
Aikuisten rooli mielipiteiden muokkaajina mainitaan myös muissa kategorioissa. Nuoret tunnustavat tarvitsevansa aikuisten ja erityisesti
vanhempiensa opastusta. Koulut voivat osallistaa vanhempia avarakatseisuuden edistämiseen
esimerkiksi käsittelemällä syrjintää ja avarakatseisuutta vanhempainilloissa. Jokainen aikuinen
toimii omalla tavallaan opettajana nuorelle. Missään tämä ei ole niin totta kuin kouluyhteisössä,
jossa mm. opettajat, henkilökunta ja vanhemmat osallistuvat lasten kasvatukseen, monesti
tietämättään. Keskustelu tämän roolin tuomasta vastuusta ja myös tämän moninaisuuden suomista mahdollisuuksista olisi suotavaa.

NUORET SANOVAT
”Oman asenteen miettiminen ja kyseenalaistaminenkin tekee nuorten mukaan hyvää. Ennakkoluuloja voi vähentää tutustumalla itse ennakkoluulon aiheeseen ja selvittämällä, pitävätkö
oman mielikuvat paikkaansa. Optimistinen ajattelutapa, terve uteliaisuus, kaikille jutteleminen
ja hymyileminen vievät avarakatseisuutta eteenpäin. Kaikkien kanssa voi tulla toimeen vaikka
heidän kanssaan ei ystävystyisi. Asennerohkaisu
voi vaatia aikuisten tukea.”

AIKUISET POHTIVAT
Itsensä tunteminen ja ennakkoluulojen käsittely on tunnistettu tärkeäksi avarakatseisuuden
lisääjäksi. Se mahdollistaa uusia kohtaamisia
erilaisten ihmisten kanssa. Olisi hyvä kuitenkin
painottaa, että tämän avoimuuden uusia tilanteita ja ihmisiä kohtaan tulisi ulottua kaikkiin
ihmisiin, myös saman etnisen taustan omaavien
kesken. Aito ennakkoluulottomuus viittaa myös
valmiuteen kohdata ihmisiä muun muassa eri
ikäryhmistä, vähemmistöistä ja sosioekonomisista asemista. On myös tärkeää, että kohtaamiset tapahtuvat luonnollisesti ja avoimesti. Teeskentelyä, esimerkiksi hymyilyä jos ei hymyilytä,
pitäisi välttää.

5. kaverisuuhteet
..
6. oma kaytos

NUORET SANOVAT

AIKUISET POHTIVAT

”Ystävyyssuhteet erilaisten ihmisten kanssa poistavat ennakkoluuloja ja antavat kaikille
osapuolille uusia näkemyksiä ja kokemuksia.
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.”

Havainto, että monikulttuuriset ystävyyssuhteet eivät ole mahdollisia ilman monikulttuurista ympäristöä, on varsin osuva, sillä aina ei
ole mahdollista löytää sellaista henkilöä, joka
edustaisi eri kulttuuria ja jonka kanssa tahtoisi
olla ystävä. Ystävyyteen ei pidä pakottaa, mutta
siihen pitää olla valmis ja sille voi antaa mahdollisuuden. Jää epäselväksi, mitä nuoret tarkoittavat ystävyydellä. Monesti suhteet voivat olla
varsin pinnallisia, ja ”ystävien” määrää mitataan
esimerkiksi Facebook-ystävien määrässä. Jotta
ystävyyssuhteet toimisivat avarakatseisuutta
edistävinä, niiden tulee pohjautua yhdenvertaiseen kohtaamiseen ja ajatusten sekä odotusten
jakamiseen. Omien mielipiteiden muokkaaminen
on tunnistettu tärkeäksi, mutta kaverisuhteissa
nuoret voivat myös itse ottaa vastuuta ja pyrkiä
vaikuttamaan muiden kavereittensa arvomaailmaan ja mielipiteisiin.

NUORET SANOVAT

AIKUISET POHTIVAT

”Käytös lähtee asenteesta ja heijastuu toiminnaksi. Puhutaan paljon mm. tutustumisesta
ennen tuomitsemista, kaikkien mukaan ottamisesta, ystävällisyydestä ja hymyilystä, 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.”

Hymyilemisen tärkeyden toistuminen näyttää,
että nuoret ajattelevat myös ulkoisen käyttäytymisen merkitystä. Itsensä rehellinen ilmaiseminen on kuitenkin erittäin tärkeää omien
ennakkoluulojen käsittelyssä, niin ulkoisesti kuin
sisäisestikin, tietysti käytöstapoja noudattaen.
Kohtaamisten pitää tapahtua luonnollisesti ja
avoimesti. Avarakatseisuutta pidetään joskus
erikoistilanteena, joka vaatii muutoksia nuorelta
itseltään. Hyvät käytöstavat kattavat kuitenkin
suurimman osan avarakatseisuutta edistävistä
toimista. Kielenkäytöllä on myös suuri merkitys
konfliktien välttämisessä ja avarakatseisuuden
lisäämisessä. Terminologian vaikeutta käsitellään tämän vihon kappaleessa ”Vaikea kielenkäyttö”.
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7. monikulttuurisuus arkeen

NUORET SANOVAT
”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.”

8. harrastukset

NUORET SANOVAT
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AIKUISET POHTIVAT

”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. Monipuoliset ryhmäjaot harraste- ja kerhopuolella sekä riittävien
harrastusmahdollisuuksien turvaaminen edistävät avarakatseisuutta.”

Monikulttuurisuus tulkitaan usein suppeasta
näkökulmasta, jolloin se kattaa suvaitsevuuden, muttei varsinaista interkulttuurisuutta
– kulttuurien yhdenvertaista vuorovaikutusta.
Jäädessään suvaitsevuuden passiiviselle tasolle
kulttuurit pidetään selkeästi lokeroituina ja rajapinnat niiden välille pysyvät jäykkinä. Tätä käsitellään tämän vihon kappaleessa ”Moninainen
Suomi”. Jää epäselväksi, miten nuoret tulkitsevat
monikulttuurisuuden, sillä he viittaavat sekä rinnakkaiseloon että yhteisesti tekemiseen. Oppikirjojen mainitseminen arjen kuvausten yhteydessä viittaa niiden kykyyn luoda käsitystä siitä,
mikä on ”normaalia” yhteiskunnassa. Onkin hyvä
pohtia, minkälaista kuvaa yhteiskunnastamme
niiden tekstit, kuvitukset ja esimerkit antavat ja
kuinka se vastaa nuorten kokemaa todellisuutta.

AIKUISET POHTIVAT
Harrastusten kautta on mahdollista rikkoa
koulussa muodostuneita hierarkioita ja antaa
onnistumisen elämyksiä kaikille, myös heikommassa asemassa oleville. Olennaista on harrastusmahdollisuuksien monipuolisuus, sillä jokaisella on omat vahvuutensa. Harrastustoiminnan
ei tarvitse olla kilpailua, vaan moni voi saada
onnistumisen tunteita jo pelkällä osallisuudella
yhteiseen toimintaan. Koulut ovat oivallisessa
asemassa mahdollistamassa erilaisia iltapäiväja aamupäiväkerhoja tilojensa ja kouluttajiensa
ansiosta. On varottava edistämästä hierarkioita
ja ryhmittymistä esimerkiksi järjestämällä ulkoisiin tekijöihin perustuvia ryhmiä ja tapahtumia.
Monipuolisesta toiminnasta tehokkaasti tiedottaminen edistää ryhmien monipuolistumista
luonnollisella tavalla.

9. yhteinen tekeminen

NUORET SANOVAT

”Maahanmuuttajien sopeutumisen parantaminen ja avoin keskustelu maahanmuutosta ja
rasismista lisäisivät 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 avarakatseisuutta, jotta maahanmuuttajia palkattaisi eikä heidän tarvitsisi elää
yhteiskunnan varoilla.”

NUORET SANOVAT
”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. ”Yhteistyöprojektit synnyttävät yhteistä
kokemuspohjaa ja keskustelunaiheita.”

Jo pelkkä puhuminen maahanmuutosta voi edistää avarakatseisuutta. Nuorten olisi hyvä pohtia millaiseksi he ajattelivat maahanmuuttajan,
mistä hän tulee, miltä hän näyttää, onko hänellä
perhettä, mitä tekee, onko se mitä hän haluaisi tehdä jne.? Tällaisia ennakkoluuloja testaavia
tehtäviä on koostettu tehtäväkortteihimme.
Nuorten ajatusten kooste koskettaen maahanmuuttoa huokuu ongelmapainoitteisuutta.
Maahanmuuton moninaisuus vaikuttaa tuntemattomalta käsitteeltä, joka johtaa termin väärinkäsitykseen ja lisäpohdinnan tarpeeseen.

AIKUISET POHTIVAT
Oman ympäristön moninaisuuden ei ajatella
edistävän avarakatseisuutta ainakaan samalla mitalla kuin ulkomaiden. On tärkeä muistaa,
että avarakatseisuutta usein lisätään pienillä ja
paikallisilla teoilla. Matkustaminen toki avartaa,
mutta se ei automaattisesti lisää avarakatseisuutta. Tämä vaatii tietoista toimintaa matkustavalta henkilöltä ja valmiutta kohdata omia
ennakkoluulojaan, -käsityksiään ja pelkojaan.
Arkipäivän kokemusten ja tekojen arvon tunnistamista voidaan lisätä jakamalla kokemuksia
laajemmin kuin vain matkustajien näkökulmasta.

NUORET SANOVAT
11. maahanmuuttajat

10. matkustelu

AIKUISET POHTIVAT

”Yhteinen tekeminen ja yhteistyön muodot tarjoavat samat edut kuin yhteiset harrastukset.
Yhteistyön muotoja ja yhteistä tekemistä erilaisten ryhmien välille voi ja kannattaa luoda muutenkin kuin harrastusten avulla. Erilaiset matalan
kynnyksen kaikille avoimet oleskelutilat, tapahtumat ja tempaukset, kerhot tai kansainväliset
yhteistyöprojektit synnyttävät yhteistä kokemuspohjaa ja keskustelunaiheita.”

AIKUISET POHTIVAT
Kouluympäristössä hierarkioita ylläpitää vain osa
oppilaista, ja muut noudattavat heille oletettua
roolia. Opettajat pystyvät luomaan tilaisuuksia
yhteiselle tekemiselle muun muassa totuttamalla nuoret sekaryhmiin jo varhaisessa vaiheessa.
Hierarkioiden vaikutuksesta luokkahuoneessa
lisää kappaleessa ”Avarakatseinen opettaja”.
Nuoret yhdistävät avarakatseisuuden kansainvälisyyteen, mutta joka luokassa on moninaisia
näkemyksiä nuoriin vaikuttavissa asioissa, kuten
koulun tilankäyttöön liittyen, myös opettajilla ja
henkilökunnalla. Näiden äänien esille tuominen
on mahdollista esimerkiksi osallistamalla kaikkia
koulun päätöksentekoon ryhmäpohdintojen ja
keskustelujen kautta.
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12. koulun vaikutus

NUORET SANOVAT
”Kouluympäristön rooli mielipidevaikuttajana
on moninainen. Puhutaan paljon 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.”

NUORET SANOVAT
”Tiedon lisäämisellä on merkitystä 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 lähteitä ovat mm.
vierailijat ja vierailut, oppitunnit ja opettajat, ryhmätyöt, kirjallisuus, elokuvat, media ja internet,
tapahtumat ja itsenäinen tiedon selvittämien.”

14. media

....
13. tiedon lisaaminen

AIKUISET POHTIVAT
Opettaja tunnistetaan roolimalliksi, mutta myös
muut koulussa olevat aikuiset toimivat roolimallina oppilaille - tietämättäänkin. Tämä korostaa
koko koulun tarvetta sitoutua avarakatseisuuden ja yhdenvertaisuuden lisäämiseen, jottei
aikaansaatu kehitys kumoutuisi toisten aikuisten vaikutuksesta. Erilaiset kulttuuri- ja teemapäivät saattavat myös edistää stereotypioiden
syntymistä ja asettaa kyseiseen kulttuuriin
sidoksissa olevia nuoria muottiin, jota he eivät
tunne omakseen.

AIKUISET POHTIVAT
Olennaista ei ole niinkään tiedon määrä kuin tiedon käsittely ja sen seuraukset. Tieto valistaa ja
mahdollistaa yhteiskunnan ja sen rakenteiden
kriittisen tarkastelun. Tämä on mahdollista vain,
jos tieto on monipuolista ja mahdollisimman
arvoneutraalisti esitettyä. Pahimmissa tapauksissa tieto itsessään saattaa luoda tai ruokkia
ennakkoluuloja. Uutta tietoa saadessa on hyvä
kysyä myös, mitä tietoa ei saanut. Vierailijat ja
vierailut ovat oivia keinoja aloittaa keskustelu
aiheista, joita opettaja ei välttämättä tunne itse
hyvin. Näidenkin jälkeen opittua pitää käsitellä ja
pohtia, jotta sillä olisi katseita avartava vaikutus.
Tiedon käsittelystä lisää kappaleessa ”Avarakatseinen opettaja”.

NUORET SANOVAT

AIKUISET POHTIVAT

”Media vahvistaa ja poistaa ennakkoluuloja. Toivotaan 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.”

Nuoret tunnistavat medianlukutaidon tarpeen,
mutta asettavat sen silti vähiten merkittäväksi
tavaksi edistää avarakatseisuutta. Median vaikutus erityisesti nuoriin on kuitenkin erittäin suuri
ja usein vaikeasti havaittavissa. Media paitsi vahvistaa ja poistaa ennakkoluuloja, myös luo uusia
ennakkoluuloja luomalla mielikuvia tuntemattomasta. Medialukutaitoja avarakatseisuuden
näkökulmasta voi edistää pohtimalla, edustetaanko jotain ryhmää systemaattisesti tietystä
näkökulmasta, antaako kuvaus laaja-alaisen
näkemyksen, mitä kielikuvia käytetään ja mikä
on niiden vaikutus jne. Avarakatseiset oppilaat –
tehtäväkorteissa on myös medianlukua edistäviä
tehtäviä. Sosiaalisen median runsaassa käytössä pitää myös ymmärtää sen ystävyyssuhteita
hämärtävä vaikutus ja tiedonhaussa lähdekritiikin tarve.

Vakavista asioista pitää puhua
avoimesti, mutta kannustavasti
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4. AVARAKATSEINEN OPETTAJA...
Aiemmat kappaleet käsittelivät moninaisuutta ja syrjintää yleisesti sekä sitä kuinka nuoret kokevat avarakatseisuutta voitavan lisätä.
Yhdenvertaista koulua on kuitenkin mahdotonta saada aikaan ilman myös avarakatseisia
opettajia - ovathan he keskeinen osa kaikkia
kouluja ja asennevaikuttajia nuorten silmissä.
Juuri siihen paneudumme tässä kappaleessa.
Oppilaiden avarakatseisuutta lisätään puolestaan ”Avarakatseiset oppilaat” –tehtäväkorttien pohdintojen avulla.

Luettelemme seuraavaksi kymmenen piirrettä, joista tunnistaa avarakatseisen opettajan
tai joita voi soveltaa, jos sellaiseksi tahtoo tulla.
Tarkoitus on antaa eväitä ja rohkaisua kaikille,
jotka tahtovat toimia yhdenvertaisemman koulun puolesta, mutta lähinnä opettajille. Kappaleen esimerkit ja tehtävät haastavat pohtimaan
itseään ja suhtautumistaan. Jotta niistä saisi
kaiken irti, kannattaa olla rehellinen itselleen
ja peilata kappaleessa olevaa omaan kokemukseen.

4.1 ...tuntee itsensä
Opettajat saattavat turhaan kuvitella, ettei
heillä ole tarvittavia taitoja käsitellä monikulttuurisuutta tai etnisesti monipuolisia ryhmiä.
Kaikki, mitä tarvitaan, on omien ennakkoluulojen tiedostamista ja käsittelyä. Kaikilla
on ennakkoluuloja. Ne ovat ihmismielen tapa
jäsentää toistaiseksi tuntematonta todellisuutta. Ongelmallisiksi ne muodostuvat silloin, kun
niistä ei olla valmiita luopumaan, edes uuden
tiedon ilmetessä ja kun ne johtavat stereotypisointiin – ominaisuuksien yleistämiseen
jotain ihmisryhmää koskemaan.

Avarakatseinen henkilö pyrkii olemaan positiivisen utelias uusista ihmisistä ja tilanteista.
Kuten nuoret toteavatkin, kaikkien kanssa voi
tulla toimeen, mutta kaikkien kanssa ei tarvitse
olla ystävä. Itsensä parempi tunteminen lisää
varmuutta kanssakäymiseen ja mahdollistaa
tehokkaan esimerkin näyttämisen avarakatseisuudesta myös oppilaille.
Tässä olevan kahden tehtävän avulla voit
kohdata ja käsitellä omia ennakkoluulojasi,
ilman ulkopuolisia.

ITSEARVIOINNEISTA: Tee seuraavat tehtävät ensimmäisten tunteittesi pohjalla, äläkä jää pohtimaan oikeaa tai väärää vastausta. Vastaa nopeasti myös, vaikka tehtävä tuntuisi hetkittäin turhauttavalta. Muista, että teet tehtävää vain itsesi vuoksi ja huijaamalla huijaat vain itseäsi.

28

itsearviointi 1
Merkitse kuka seuraavista henkilöistä on mielestäsi:
• miellyttävin työtoveri
• luotettavin lastenvahti

Pohdi
• Millaiseksi ajattelit kunkin henkilön luonteen kuvan perusteella?
• Teitkö yleistyksiä ja oletuksia perustuen henkilöiden ryhmään tai taustaan?
• Miksi et valinnut joitakin henkilöitä? Johtuiko se ensijaisesti
iästä, ulkonäöstä, sukupuolesta, ihonväristä, jne?
• Miksi kaikilla on ennakkoluuloja, vai onko?

• haluamasi naapuri
• suomalainen
• selkeä turisti

Lopuksi
Kun tunnistit itsestäsi ennakkoluuloja, voit kirjoittaa ne
paperille ja heittää ne symbolisesti roskiin.
Pohdi myös tulevaisuudessa, kuinka paljon annat mielikuvien
ja ennakkoluulojesi vaikuttaa esimerkiksi uutisia lukiessasi
tai kaupassa asioidessasi.
Kuvattujen henkilöiden todellisella taustalla ei ole tehtävän
kannalta väliä.

itsearviointi 2
Pisteytä jokainen henkilö sen mukaan, kuinka luontevana (1- täysin luonnotonta - 5 täysin luonnollista) pitäisit jos seuraavat
henkilöt olisivat:

Pohdi
Millaisen ajattelit kunkin henkilön olevan?
Mistä nämä mielikuvat ovat sinulle syntyneet?
Mitä ominaisuuksia näihin mielikuviin liittyy?
Kuvaavatko ne kaikkia ryhmän jäseniä?

•
•
•
•

Lopuksi
Kun tunnistit itsestäsi ennakkoluuloja, voit kirjoittaa ne paperille ja heittää ne symbolisesti roskiin. Pohdi myös tulevaisuudessa, kuinka paljon annat mielikuvien ja ennakkoluulojesi vaikuttaa esimerkiksi uutisia lukiessasi tai kaupassa asioidessasi.
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4.2 ...tuntee ympäristönsä
Kouluympäristö muodostaa merkittävän osan
nuoren elämästä. Sillä on suuri merkitys paitsi
tiedon lisääjänä, myös mielipidevaikuttajana.
Avarakatseinen opettaja oppii tarkkailemaan
ympäristöään ja tunnistamaan ja kitkemään
sieltä syrjintää edistävät käytännöt. Myös vaikeat tapaukset on tunnustettava ennen kuin
niitä voi parantaa. Esimerkiksi viidesosa vuonna
2011 rikosilmoitukseen johtaneista yläkouluikäisten oppilaiden kokemista rasistisista viharikoksista tapahtuu kouluissa tai koulualueella.
Kuitenkin vain harva rasistinen tapaus päätyy
poliisin tietoon. Walter ry:n koulukäyntien ja
tutkimusten perusteella yli 40 % oppilaista tai
heidän läheisistään on kokenut tai havainnut
rasismia/syrjintää. Opettajat eivät usein ole tie-

toisia syrjivästä toiminnasta kouluissaan, mikä
johtuu sen tunnistamisen vaikeudesta.
Opettajat toimivat enemmän tai vähemmän
roolimalleina oppilaille ja saattavat myös tiedostamattaan edesauttaa erilaisuuden korostumista luokassaan. Jos esimerkiksi afrikkalaisjuuriseen oppilaaseen kiinnitetään erityistä
huomiota aina kun puhutaan Afrikasta, nuori
asetetaan muottiin, jota hän ei välttämättä tunne omakseen. Eri elämänkokemuksien
hyödyntäminen oppitunneilla voi olla todella
tehokasta, mutta sen on tapahduttava oppilaan ehdoilla. Koulussa pitäisi vallita ilmapiiri,
jossa jokainen oppilas saa määritellä itse, kuka
ja mitä hän on ja muiden tulee kunnioittaa sitä.

4.3 ...vie tiedon toimintaan
Ennakkoluulot muodostuvat useimmiten tiedon puutteesta, mutta yksinään tiedon lisääminen ei riitä muuttamaan ihmisten käytöstä.
Ymmärtämällä, mitä vaiheita ihmisen mieli käy
läpi käsitellessään uutta tietoa, avarakatseinen
opettaja voi puuttua tarkemmin ongelmakohtiin. Kirjoista, oppitunneilla jne. saatu tieto on
vasta ensimmäinen askel. Jotta aiheen voisi
ymmärtää, pitää luoda myös kiinnostus sitä
kohtaan, esimerkiksi sitomalla aihe konkreettisiin esimerkkeihin. Kaikkea tietoa ei kuitenkaan
hyväksytä sellaisenaan, vaan osa tiedosta tulee
hylätyksi. Näin käy, jos tieto esimerkiksi uhkaa
jotain vankkaa uskomusta tai kuulijan omakuvaa. Jos kuitenkin hyväksymme tiedon, voimme
sitoutua siihen. Tähän tarvitaan omakohtaista pohdintaa, analysointia ja tulkintaa yksin
ja yhdessä. Koulussa tätä edistetään muun
muassa ryhmätöin ja harjoituksin. Omaksumme sitoutetun tiedon, kun se muodostaa osan
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ajatusmaailmaamme ja peilaamme todellisuutta sen kautta. Tällöin pystymme tarvittaessa
jakamaan kyseistä tietoa vakuuttavasti muillekin. Kuitenkin vasta toimimalla uutta tietoa
hyödyntäen muussa kuin pakkotilanteessa,
voimme saavuttaa konkreettisia tuloksia ja
muutosta.
Yhdenvertaisessa koulussa vallitsee aktiivinen syrjinnänvastainen toiminta, jossa
uutta tietoa hyödynnetään toiminnassa.
Tähän pääsemiseksi nuorten on käytävä
alitajuisesti kaikki tiedosta toimintaan
-vaiheet läpi. Tämän materiaalipaketin
tehtävät on suunniteltu pääosin ajatuksia
ja keskustelua herättäviksi, jotta nuoret
pääsisivät mahdollisimman korkealle tiedon portaissa.

4.4 ...näkee erilaisuuden rikkautena
Nuoret oppivat koulussa toimimaan yhteiskunnan jäseninä, sen sääntöjä noudattaen. Nämä
toimintasäännöt ovat usein kirjoittamattomia
odotuksia, jotka ihminen tai yhteiskunta asettaa itselleen – normeja. Nuoret ottavat nämä
normit helposti absoluuttisina tavoitteina – nollasummapelinä, jossa joko normia noudatetaan
tai toimitaan sitä vastaan. Tämän mustavalkoisen asetelman estäminen tapahtuu parhaiten
korostamalla yksilön oikeutta määritellä itsensä ja erilaisuuden rikastuttavaa vaikutusta.
Jaettaessa yhteiskunnallista tietoa normatiivisuutta voidaan murtaa esittämällä se ilman

arvoperustaa. Vältetään normatiivisia termejä kuten “tavallisesti” ja “normaalisti”. Näiden
sijasta voi useimmiten puhuta “enemmistöstä”,
tai “suurimmasta osasta tapauksia”. Tarkasteluryhmän ulkopuolista “vähemmistöä” tai “muita
tapauksia” tulisi myös käsitellä, tai se usein
jää nuorten pohdinnan ulkopuolelle. Käänteisesti ajatellen normatisoivassa opetuksessa
puhutaan “oikeasta” ja “väärästä” viitattaessa
elämäntapoihin ja -valintoihin eikä korosteta
yksilön oikeuksia. On olennaista muistaa, että
nuoret oppivat aikuisilta jokaisessa kanssakäymisessä, eivät ainoastaan luokkahuoneissa.

4.5 ...haastaa hierarkioita
Koulun nuorten yhteisö sisältää runsaasti hierarkioita, ja kamppailu niihin sijoittumisesta
tuottaa koulukiusaamista, ulkonäköpaineita
ja eristäytymistä. Opettajalla on valta tuottaa vaihtoehtoja hierarkioille vastavuoroisesti
rakennetulla luottamuksella. Hän saavuttaa
tämän osoittamalla tukensa ja ymmärryksensä
heikommassa asemassa olevalle sekä luomalla
aidosti syrjinnänvastaisen ilmapiirin. Voimallistamalla hierarkioissa alempana olevia opettaja
murtaa niiden merkitystä.
Opettajan ja oppilaiden ei tarvitse toimia eristyksissä, vaan apua ja tukea on runsaasti tarjolla erilaisiin tapauksiin. Muun opettajakunnan
ja viranomaisten lisäksi moni kolmannen sekto-

rin toimija tarjoaa luottamuksellista ja ilmaista
apua nuorille ja opettajille. Moniammatillinen ja
poikkihallinnollinen yhteistyö saattaa paljastaa
tekijöitä, jotka muutoin jäisivät huomiotta, ja
auttaa löytämään uusia ratkaisuja.
Oppilaalle koulun ulkopuolinen vertaistuki voi osoittautua elimellisen tärkeäksi, kun
nuori ymmärtää, ettei hänen kokemuksensa ole
ainutlaatuinen ja että hän saa rohkaisua. Opettajan oma purku on myös välttämätöntä hänen
jaksamisensa kannalta. Tukea löytyy joka tilanteeseen.

ulkopuolista tukea
• KYTKE-luuri: Monikulttuurinen tukipuhelin, josta kaikenikäiset löytävät kuuntelijan,
•
•
•
•
•
•

tukea ja neuvoa liittyen rasismiin, syrjintään ja kiusaamiseen. p. 04 85 85 55 (ti-to klo
14-19)
Lasten ja nuorten puhelin: Mannerheimin lastensuojeluliitto, p. 116 111 (ma–pe klo 14–20
jaa–su klo 17–20)
HeSETAn puhelintuki seksuaalista suuntautumista tai sukupuolen moninaisuutta koskevissa asioissa: p. 044 300 2355
UUT ry:n tukipuhelimet, tukea uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneille ja heidän läheisilleen. P. 050 55 88 318 (arkisin 17–19), 0400 466 990 (arkisin päiväsaikaan)
Suomen mielenterveysseura, maahanmuuttajille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten
suorittamaa keskusteluapua, p. (09) 4135 0501
Tukinet – kriisikeskus netissä. Tukea ja tietopalvelua verkossa. www.tukinet.net

Päivystysajat ja numerot tarkastettu yhdistysten verkkosivuilta tammikuussa 2014
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4.6 ...edistää kanssakäymistä
Tutustuminen ennakkoluulojensa kohteeseen
on tehokas tapa käsitellä niitä.
Pakotettu kohtaaminen voi kuitenkin toiOppilaat kuitenkin usein menemia jännitteitä lisäävänä, joten sen on
vät tuttuun ympäristöön
oltava tarkoituksellinen ja ennen kaiktehdessään
esimerkikkea mielenkiintoinen. Tällöin nuosi ryhmätöitä. Opettaja
ret menevät yhteisen teeman tai
pystyy mahdollistamaan
mielenkiinnon kohteen taakse
Yhteiset tavoitteet
kanssakäynnin myös selunohtaen pinnalliset eroavailuovat yhteenkuululaisten oppilaiden välille,
suutensa. Ryhmä-, talkoo- ja
vuutta.
jotka eivät muutoin voisi
yhteistyö luovat yhteisiä tavoitteita, samoin kuin harrastukset
joko kouluhierarkian tai
ja urheilu. Kun kanssakäymiseen
muiden syiden takia toimia
erilaisten ihmisten kanssa opitaan
keskenään. Nuoret saattavat
jo nuoresta iästä alkaen, tämän opiusein tahtoa toimia muidenkin ryhmien
taan olevan luonteva osa koulun käynjäsenten kanssa, mutta pelkäävät joututiä.
vansa itse syrjinnän kohteeksi. Opettajan
luodessa ryhmäjaot, ainakin alussa, nuoren
on helppo vedota siihen ja säilyttää näin oma
paikkansa kouluhierarkiassa.

4.7 ...huomaa ja puuttuu
Koulukäyntiemme aikana havaitsemme, kuinka
oppilaat itse vähättelevät syrjinnän vaikutusta
itseensä. Usein kuulemme vastaavia lauseita
kuin “kyllä mua ennen syrjittiin, mutta nyt kaikki on hyvin” tai “En minä siitä välitä. Nehän oli
vaan tyhmiä.” Kun puhumme pidempään näiden samojen nuorten kanssa, havaitsemme,
kuinka syrjintä saattaa olla yhäkin ajankohtaista tai kuinka sen jättämät arvet vaivaavat nuoria paljon syvemmin kuin he antavat ymmärtää. Tällaista vähättelyä tapahtuu erityisesti
tapauksissa, joissa syrjintä johtuu sanallisista
loukkauksista.
Halventava ja loukkaava kielenkäyttö saatetaankin ulkopuolisen näkökulmasta helposti
sivuuttaa lievänä asiana. Kuitenkin vuonna 2011
45 % poliisille tehdyistä nuoria koskettavista
rasistisista viharikosilmoituksista oli suoraan

kielenkäyttöön liittyvää, ja monessa muussakin se oli osallisena. Nuorten olisi hyvä muistaa paitsi se, että sanallinen loukkaus on rikos,
myös se, että sen jättämät arvet seuraavat kohdetta pitkään, joskus koko elämän. Haluavatko
he todella tulla muistetuksi siitä yhteydestä?
Osoittamalla, ettei syrjiviä käytäntöjä hyväksytä missään yhteydessä lainkaan, opettaja luo
syrjinnänvastaista ilmapiiriä. Aktiivinen puuttuminen ja empaattinen keskustelu nuorten
kanssa tukee luottamuksen muodostumista
oppilaan ja opettajan välille. Tällöin heidän kynnyksensä kertoa todellisista tuntemuksistaan
myöskin madaltuu. Johdonmukainen huomion
kiinnittäminen niin virallisiin kuin epävirallisiinkin tilanteisiin lienee tehokkain tapa edistää
yhdenvertaisuutta.

4.8 ...perustelee toimintansa
Rasistiset tilanteet voi hoitaa nopeasti, mutta
niiden toistamisen estäminen vaatii, että nuoret ymmärtävät ja hyväksyvät, miksi vastaavaa ei saa tapahtua uudestaan. Puuttuessaan
opettajan on toimittava sovittelijana – keskustelun ja pohdinnan edistäjänä osapuolten
välillä. Hänen on kohdeltava oppilaita reilusti
ja puhuteltava heitä avoimesti. Hänen on kyettävä vastaamaan myös haastaviin kysymyksiin
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pohdintaa ja ajatuksia herättävästi. Kysymykset tulee kääntää oppilaita itseään kohtaan, jolloin vastatessaan he myös sisäistävät vastauksen tehokkaasti. Moneen kysymykseen ei ole
helppoa vastausta, ja pystyäkseen johtamaan
pohdintaa on opettajan hyvä pohtia syrjintään
liittyviä aiheita mahdollisimman laajasti etukäteen.

..
..
esimerkkeja
Esimerkki 1: Nuoret ja myös moni aikuinen vetoavat usein sananvapauteen ilmaistessaan
rasistisia mielipiteitä. Sananvapaus ei kuitenkaan ole absoluuttinen, vaan sitä on rajoitettu
laissa, esimerkiksi kunnianloukkauksen ja kansanryhmää vastaan kiihottamisen tapauksissa. Olennaista on, onko kyseessä todellinen tai fiktiivinen väittämä ja tuottavatko sanat
haittaa, esim. halveksuntaa, yksilölle tai ryhmälle.
• Onko keskustelupalstojen moderointi rasististen viestien poistamiseksi sananvapauden
loukkaus?
• Mikä erottaa ryhmää mahdollisesti loukkaavat, mutta sananvapauden piiriin kuuluvat
lauseet sen piiriin kuulumattomista?
• Voiko lausujan asema vaikuttaa sanojen aiheuttamaan haitan määrän?
• Pitäisikö sananvapaus olla absoluuttinen ja mitä se tarkoittaisi?
Esimerkki 2: Erilaisuus ja monikulttuurisuus koetaan usein uhkana omalle tai kansakunnan identiteetille. Tällöin nuoret perustelevat rasismia, yleensä kotoa kuullun, turvallisuusdiskurssin kautta. Keskustelun käynti myös tästä näkökulmasta on tärkeää, mutta se jää
usein yksipuoliseksi. Uhkakuvia pitää tasapainottaa pohtimalla hyötyjä ja jopa kyseenalaistamalla koko diskurssin asetelma.
• Jos monikulttuurisuus rikastuttaa yksilöitä, voiko se heikentää Suomen kulttuuria ja identiteettiä?
• Mitä tarkoittaa suomalaisuus?
• Oikeus kieleen on perusihmisoikeus. Miten kielelliset vähemmistöt vaikuttavat suomen
kieleen?
• Onko kulttuuri pysyvää vai muuttuvaa?
• Onko kulttuurilla luonnollista kehityssuuntaa?

4.9 ...osallistaa muita
Syrjinnänvastaista ilmapiiriä ei ole mahdollista
saada aikaan ilman laajan yhteisön sitoutumista. Oppilaat voidaan osallistaa harjoitusten
ja tehtävien avulla sekä sitouttaa toimintaan
esimerkiksi tukioppilas- ja vertaissovittelutoiminnan kautta. Opettajien ja henkilökunnan
saaminen aktiivisen syrjinnänvastaisen työn
tekijöiksi on kuitenkin haastavampaa. Toimivat
mallit vaihtelevat tilanteittain, mutta perusajatus pysyy yksinkertaisena. Pohtivan ja harkitsevan keskustelun kautta sekä omaa esimerkkiä
näyttäen saadaan myös muita mukaan.
Tilanteet, joissa opettajat, henkilökunta,
vanhemmat ja oppilaat pääsevät kohtaamaan
erilaisissa ympäristöissä ja asetelmissa, luovat
paremmat mahdollisuudet tutustumiseen ja
yhdenvertaisen yhteisön luomiseksi. Erilaiset
kampanjat, teatteriesitykset, vanhempainillat,
julistukset, tapahtumat ja yhteiset harrastukset ovat oivia paikkoja ilmaista syrjinnänvastaisia arvoja. Pyytämällä ulkopuolisia puhujia,
vetäjiä tai asiantuntijoita paikalle eri tilaisuudet

saavat monesti enemmän painoarvoa esimerkiksi vanhempien näkökulmasta.
Koulu kattaa tärkeän, mutta pienen osan
nuoren arjesta. Syrjinnänvastaista toimintaa
tarvitaan kaikkialla. Muiden osallistamisessa on
vaikeutensa, ja se saatetaan myös kokea hyökkäävänä, jolloin henkilöiden syrjivät asenteet
vakiintuvat avarakatseistumisen sijasta. Syrjinnän vastustamisessa käsitellään usein aiheita,
jotka joku voi kokea tuskaisiksi tai jopa tabuiksi. Asenteiden muuttaminen on pitkäjänteistä
työtä ja tapahtuu pääsääntöisesti alitajuisesti
ilman, että kohde sitä edes huomaa.
Tämän materiaalipaketin tehtävät on suunniteltu soveltuviksi usean eri aineen oppitunteihin, jotta niiden avulla mahdollisimman
moni opettaja voisi tehdä osansa edistääkseen
yhdenvertaisuutta.
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.. ..
tehTAVA
Tavoite: Madaltaa kynnystä lähteä aktiivisesti mukaan syrjinnänvastaiseen toimintaan
tekemällä yksinkertainen, mutta näkyvä julistus, johon kaikki sitoutuvat.
Tehtävä: Materiaalipaketin mukana on toimitettu KYTKE-juliste. Otsikoikaa se tekstillä
“Koulussamme:“. Käykää jokainen opettaja
kirjoittamassa - mielellään eri värisellä kynällä tai tussilla - toimintaohje, jolla estätte syrjintää tai edistätte yhdenvertaisuutta koulussanne. Ripustakaa juliste tämän jälkeen
opettajanhuoneen seinälle tai koulun käytävälle. Se toimii pitkäaikaisena julistuksena ja
osoituksena koulunne arvoista ja sitoumuksesta yhdenvertaisuuden edistämiseen ja
syrjinnän ehkäisemiseen.

Kun uusi opettaja, henkilökunnan jäsen tai
sijainen tulee taloon, voitte toivottaa hänet
tervetulleeksi yhdenvertaiseen kouluunne ja
pyytää heitä laittamaan oma lupauksensa
myös julisteeseen.
Voitte nostaa yhdenvertaisuutta keskusteluun myös muissa yhteisöissä lähettämällä kuvan ripustetusta julisteesta Walter
ry:lle. Julkaisemme jokaisen koulun julisteen
erillisenä artikkelina. Varmistakaa, että kuva
on tarpeeksi tarkka, jotta kirjoituksista saa
selvää.

4.10 ...kehittää itseään
Oppiminen on elinikäinen prosessi. Yhteiskunta muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Niin
kauan kuin ihmiset ovat erilaisia keskenään ja
yhteiskunnat moninaisia, syrjinnänvastaisella toiminnalla tulee olemaan merkitystä. Jotta
se olisi tehokkainta, tulee sitä harjoittaa ja
myös omaa osaamistaan kehittää aktiivisesti.
Siitä on muodostuttava elämäntapa. Luomalla
yhdenvertaista ilmapiiriä opitaan kaikista eniten. Kun nuoret kertovat tunteistaan ja ajatuksistaan, saavutetaan aina ajantasaista tietoa.
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Avarakatseisuuden edistäjän tulee suhtautua
myös itseensä oppilaana, mieli nöyränä ja avoimena. Uusia toimintaideoita ja tietoa saa lukemalla lukuisten järjestöjen julkaisemia teoksia,
seuraamalla heidän verkkosivujaan tai tilaamalla heidän uutiskirjeensä.
Tässä vihossa esitettyä tietoa voi syventää
ja kerrata esimerkiksi lukemalla lähdeluettelon
teoksia.

HAASTATTELU
Haastateltavana rasismista ja syrjinnästä oma-aloitteisesti opettava alakoulun opettaja
Joona-Hermanni Mäkinen.
Miksi päätit opettaa rasismista tunneillasi?
Vähentääkseni syrjintää ja lisätäkseni omalta
osaltani lasten taitoja erilaisuuden kohtaamisessa. Yhteisöstä ulos sulkeminen on yksi
rajuimpia asioita, joita lapsi (ja aikuinen) voi
kohdata, ja uskoisin, että kaikilla lapsilla on jonkinlaisia ulkopuolisuuden kokemuksia. Aihe on
siis kaikille läheinen.
Miten käsittelet rasismia tunneillasi?
Pääosin ryhmäkeskustelujen tavoin. Käytän
yleensä draamaa ja kuvataidetta oppilaiden
kanssa aihepiirin johdatteluun, esimerkiksi
lyhyt vuoropuhelu, piirros tai näytelty kohtaus,
joka kirvoittaa oppilaat pohtimaan tilannetta ja
herättelee keskustelemaan.
Oletko havainnut jonkun opetustavan toimivan paremmin kuin toisen?
Mielestäni parhaiten on toiminut rauhallinen,
opettajan ohjaama keskustelu, jossa oppilaat
ovat kuitenkin pääosin äänessä. Kokemukseni mukaan tämä vaatii tosin paljon harjoitusta
erilaisten aiheiden parissa, ennen kuin keskustelussa opitaan pysymään aiheessa ja huomioimaan muut osallistujat.
Perinteinen tiedonsiirtämiseen perustuva
opettajavetoinen opetus, jossa oppilaat pääosin kuuntelevat, ei mielestäni ole ollut kovin
hedelmällinen tapa rasismin käsittelyssä, koska
kyseessä on nimenomaan ihmisten väliseen
vuorovaikutukseen ja asenteisiin liittyvä opetus.

Miten kehität itseäsi syrjinnänvastaisena
opettajana?
Pyrin lukemaan aihetta koskevia opetusmateriaaleja, kun niitä eteen tulee. Pääosin kehitys
tapahtuu kuitenkin oppilaiden ja muiden opettajien kanssa keskustelemalla aiheesta.
Miksi on tärkeää, että koko koulu on mukana
syrjinnänvastaisen ilmapiirin luomisessa?
Yhteinen tekemisen tapa tarttuu. Jos taas osa
suhtautuu syrjinnän torjumiseen välinpitämättömästi, tämä heikentää muiden kouluyhteisön
jäsenten työn merkitystä selvästi.
Mikä on viestisi niille, jotka tahtovat kehittyä
syrjinnänvastaisina opettajina?
Kannattaa rohkeasti ottaa esille hankaliakin
asioita, esimerkiksi yleisiä ennakkoluuloja, ja
purkaa niitä auki oppilaiden kanssa. Tärkeää
on myös jatkuvasti haastaa omia ennakkokäsityksiä, sillä luultavasti kaikilla on jonkinlaisia
ennakkoluuloja ja perusteettomia yleistyksiä.
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Kun nuoret kohtaa samalla tasolla,
voi itsekin oppia heiltä
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..
..
5. VAIKEA KIELENKAYTTO
Suomessa käytetään laajasti termejä, jotka ovat hauskoja joidenkin mielestä, mutta ongelmallisia
toisille. Ihmisillä on moninaiset sosiokulttuuriset taustat, ja täten he myös tulkitsevat ja reagoivat
samoihin termeihin eri tavoin. Tunteiden skaala, jota tietyt termit voivat saada aikaan, ovat laajoja,
sisältäen vihan, hämmennyksen, suuttumuksen, häpeän, jne. Joitakin termejä ja nimityksiä käytetään tietoisesti halventamaan toisia, mikä johtuu niiden konnotaatioista.

POHDITTAVaa
Miten etnisiä vähemmistöryhmiä pitäisi kutsua? Kansanedustaja Aittoniemi
kysyi vastaavaa hallitukselta 1997: “Millä
nimillä pitää kutsua esimerkiksi neekeriä, somalia tai romania eli mustalaista
välttyäkseen joutumasta lailliseen edesvastuuseen?”. Hallituksen vastauksessa
todetaan, “...että vakiintuneen käytännön
mukaisesti henkilöitä tulisi ensisijaisesti kutsua heidän etu- ja sukunimellään
riippumatta siitä, mihin kielelliseen, kansalliseen, kulttuuriseen, uskonnolliseen
tai muuhun ryhmään he kuuluvat. Silloin
kun esimerkiksi henkilön kansalaisuuden

mainitseminen on tarpeen, tulisi luonnollisesti käyttää sen kansalaisuuden nimeä,
jonka asianomainen henkilö omaa. Hyvien
etnisten suhteiden vaalimiseksi on tärkeää, että henkilön etniseen tai muuhun
taustaan ei viitata sellaisin nimikkein,
jotka henkilö itse kokee leimaaviksi, halventaviksi tai muutoin ihmisarvoaan alentaviksi.”
Onko todella sellaisia tilanteita, joissa
henkilön kansalaisuuden mainitseminen
olisi ehdottoman tarpeen?

Alla on selitetty yleisiä termejä, joiden käyttö herättää keskustelua tai väärinymmärryksiä.
Useimpiin termeihin on löydettävissä monta määritelmää, suppeasta laajaan. Tässä
kappaleessa esitellyt määritelmät on kirjoitettu nuorille helposti ymmärrettäviksi.
TERMIT ON JAOTELTU

selitettäviin – jotka usein ymmärretään väärin
ja joita tulisi selventää.
varottaviin – joiden käytön loukkaavuus on
tilannesidonnaista

vältettäviin – joiden käyttöä opettajien tulisi
aktiivisesti pyrkiä estämään
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Nimittely voi aina olla loukkaava, vaikka siinä käytettäisiin
viattomia termejä. Yhdenvertaisessa koulussa vältetään
kaikenlaista nimittelyä.

5.1 Selitä
Ennakkoluulot
Käsitys asiasta tai kohteesta, joka on muodostunut ilman siihen tarkkaa tutustumista.
Ennakkoluulo muodostuu tarkkailijan omien
käsitysten ja arvostusten tai muualta saatujen
tietojen perusteella.
Kaksoiskansalainen
Kahden valtion kansalainen. Kaksoiskansalaisella on kaikki samat oikeudet ja velvollisuudet
kuin muillakin kyseisten valtioiden kansalaisilla. Joissain tapauksissa henkilöillä voi olla myös
useamman kuin kahden valtion kansalaisuus.
Kansalaisuus
Tietyn valtion jäsenyys. Sisältää sekä oikeuksia
että velvollisuuksia. Sekoittuu useimmiten kansallisuuden kanssa.
Kansallisuus/etnisyys
Se kulttuuri, kansalaisuus, tai kielellinen ryhmä,
johon henkilön sukujuuret identifioituvat. Ihmisillä voi olla useita etnisyyksiä.
Monikulttuurisuus
Eri kulttuurien tasa-arvoista rinnakkaiseloa
yhteiskunnan rajojen sisällä. Ilman tasa-arvoista asemaa yhteiskunta voi sisältää monta
kulttuuria, muttei ole aidosti monikulttuurinen.
Monikulttuurisuuden rinnalla käytetään käsitteitä monietnisyys, monikansallisuus ja interkulttuurisuus. Monesti nuoret yksinkertaistavat
termin käsittämään vain maahanmuuttoa.
Paluumuuttaja
Suomeen muuttava henkilö, jolla on läheiset
suomalaiset sukujuuret, jolla on / on ollut Suomen kansalaisuus tai joka on inkerinsuomalainen. Nuorille usein tuntematon termi.

Rasismi
Syrjinnän muoto, joka perustuu ihmisten erotteluun tai poissulkemiseen ihonvärin, syntyperän tai kansallisen/etnisen alkuperän pohjalta.
Muissa määritelmissä saatetaan korostaa mm.,
ettei rasismin tarvitse olla tarkoituksellista,
vaan pelkät seuraukset voivat tehdä teosta
rasistisen, tai rasismiin saatetaan sisällyttää myös muita asioita, joihin se voi perustua,
kuten kansalaisuus.
Syrjintä
Ihmisten eriarvoista kohtelua tai erilaiseen asemaan asettamista. Syrjintää on myös uhkaavan, vihamielisen, halventavan tai nöyryyttävän
ilmapiirin luominen sekä käsky tai ohje syrjiä.
Ymmärretään monesti synonyymiksi rasismin
kanssa, jolloin ei tunnisteta syrjintää omasta
ympäristöstä.
Yhdenvertaisuus
Kaikkien ihmisten samanarvoisuus riippumatta
heihin liittyvistä ulkoisista, sisäisistä tai muista
syistä. Yhdenvertaisuus on ihmisten perusoikeus. Sekoitetaan monesti tasa-arvon kanssa,
joka viittaa sukupuolten väliseen yhdenvertaisuuteen.
Turvapaikanhakija
Henkilö, joka pyytää suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta maasta. Jos hänen todetaan olevan
suojelun tarpeessa, hänelle voidaan myöntää
pakolaisasema tai oleskelulupa. Täten kaikista
turvapaikanhakijoista ei tule pakolaisia.
Ulkomaalainen
Vieraan valtion kansalainen tai kansalaisuutta
vailla oleva henkilö. Kaikki ovat ulkomaalaisia
jonkun toisen näkökulmasta.
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5.2 Varo
Lappalainen
Sanaa on käytetty saamelaisen synonyymina,
ja se sisältää negatiivisia yhteyksiä laiskuuteen,
saamattomuuteen ja ryöstämiseen. Loukkaa erityisesti saamelaisia, mutta myös muut
Lapissa asuvat kutsuvat itseään mieluummin
lappilaisiksi.
Maahanmuuttaja
Määritelmällisesti maahanmuuttaja on maahan ulkomailta muuttava henkilö, riippumatta
kansalaisuudestaan. Yleisesti termillä kuitenkin
viitataan toisen maan kansalaisiin, jotka muuttavat Suomeen. Kumpikin määritelmä on tilastollisesti tarpeellinen ja neutraali, mutta maahanmuuttaja-sanan johdannaiset ovat usein
ongelmallisia.

Pakolainen
Henkilö, joka pakenee kotimaastaan, koska pelkää joutuvansa vainotuksi alkuperän, uskonnon,
kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen
ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen
vuoksi. Oppilaat käyttävät termejä maahanmuuttaja, pakolainen ja ulkomaalainen monesti
synonyymisesti. Haukkumanimenä pakolainen-nimityksen käyttö pyrkii luomaan kuvan
yhteiskunnan varassa elävästä raukkamaisesta
henkilöstä.

Maahanmuuttajia loukataan, tai eri etnisen
etnisen ryhmän edustajia usein halvennetaan,
käyttämällä lyhennettä MaMu, jonka luokittelemme kiellettyihin termeihin. Lyhenteen loukkaavuutta korostetaan pidentämällä viimeistä
vokaalia, jolloin se muistuttaa foneettisesti lehmän ääntelyä.

X-kriittisyys
Erilaiset kriittisyydet ovat muodostuneet usein
väärinkäytetyiksi käsitteiksi suomalaisessa
julkisessa keskustelussa. Kriittinen ajattelu on
tarpeellista ja toivottavaa, mutta monesti sen
varjolla esitetään jyrkkiä kantoja, virheellistä
tietoa ja loukkaavia ilmaisuja.

Erityisen ongelmallinen maahanmuuttaja-termi on puhuttaessa maahanmuuttajataustaisuudesta. Monenteenko polveen vedetään raja
”taustaisuudessa”? Ihmisen identiteettiryhmä
on myös monesti täysin eri kuin vanhempiensa tai esivanhempiensa. Onko vanhempien tai
esivanhempien taustalla lainkaan merkitystä
henkilön asemaan tai oikeuksiin suomalaisessa demokratiassa? Suomen moninaisuuden
lisääntyessä vastaavissa keskusteluissa tulisi
korostaa yksilön oikeutta määritellä itsensä,
ulkopuolisen kategorisoinnin sijasta. Taustoihin
viittaaminen on usein tarpeetonta erilaisuuden
korostamista ja stereotypioiden esille tuomista.

Anna Rastas (En ole rasisti mutta., 2009) kiinnittää artikkelissaan huomiota erityisen vaikeaan
tapaukseen, jossa viitataan kriittisyyteen ihmisiä tai ihmisryhmiä kohtaan – maahanmuuttokriittisyyteen. Esimerkiksi monen itseään
maahanmuuttokriitikoksi kutsuvan uhkakuvien
runsas käyttö on johtanut myös vastareaktioon,
jossa aito maahanmuuttokriittinen keskustelu
leimataan usein tarpeettomasti rasistiseksi.

Normaali ja epänormaali
Sanat ovat miltei keskenään vaihdettavissa
nykyisessä kielenkäytössä. Käyttämällä yhtä
luodaan kuva toisesta. Normaaliuden tavoittelu luo paineita käyttäytyä tietyllä tavalla ja olla
hyväksymättä norminvastaisen ”epänormaalin”
käytöksen. Näitä sanoja voidaan verrata sanaan
poikkeuksellinen, joka on lähes synonyyminen
epänormaalin kanssa mutta joka kantaa paljon
enemmän positiivisia konnotaatioita.
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Natsi
Opetuskontekstissa viaton sana, joka kuitenkin
nimityksenä luo kuvaa julmuudesta ja joustamattomuudesta. Erityisesti saksalaiset kokevat
nimityksen vahvasti loukkaavana.

Syrjivän kriittisyyden tunnistaa yleensä ad
hominem -argumentoinnista, joka on ihmisen
tai ryhmän piirteiden ja ominaisuuksien kautta argumentointia, vaikkei niillä olisi tekemistä
asian kanssa. Tulee muistaa, että kriittisyys ei
ole vastaisuuden tai negatiivisuuden synonyymi. Kriittinen ajattelu on vahvojen ja asiallisten
perustelujen hakemista ja näiden valossa muodostettu ajatus, joka on arvolatautuneisuudessaan neutraali, sillä kriittinen ihminen on myös
valmis muuttamaan mielipidettään uuden tiedon ilmetessä

5.3 Vältä
Hurri
Nimityksen arvellaan juontavan ruotsinkielisestä sanasta hur (suomeksi miten), joka on
yleinen tapa kysyä, mitä henkilö tarkoittaa,
kun alkuperäistä lausetta ei ole ymmärretty tai
kuultu. Nimittelytermit, jotka emuloivat puhetyyliä ja fonetiikkaa, ovat lähtökohdiltaan jo
pilkkaavia, sillä niillä luodaan kuvaa nimittelyn
kohteen älyllisestä alemmuudesta.
Manne
Loukkaava termi romaniväestöstä puhuttaessa. On hyvä huomioida, että myös sanaa
mustalainen on usein käytetty rodullistavassa
kontekstissa, ja moni romani tulkitsee sen lievästi loukkaavaksi. Luokittelemme mustalaisen
ongelmalliseksi ja suosittelemme välttämään
kyseistä nimitystä.

Neekeri
Nimitystä on käytetty yhteyksissä, jossa tummaihoiset esitetään sivistymättömämpinä ja
alempiarvoisina raakalaisina verrattuna vaaleaihoisiin. Edes tummaihoisten artistien satiirinen
käyttö ei ole pehmentänyt nimityksen loukkaavuutta. Anna Rastas tuomitsee artikkelissaan
(Racism in the everyday life of Finnish children
with transnational roots, 2009) täysin sanojen
nekru tai neekeri käytön suomen kielessä ja painottaa, ettei tällaisten halventavien nimitysten
käytön yleistymistä tulisi sallia.
Ryssä
Kuten neekeri-termiä, myös nimitystä ryssä
käytetään pääosin venäläisten ja venäläistaustaisten toiseuden ja alempiarvoisuuden korostamiseen. Venäjänkieliset saattavat myös itse
käyttää halventavaa nimitystä tsuhna, kun
haluavat asettaa suomalaiset alempiarvoiseen
asemaan.
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Syrjintää on monessa muodossa.
Jokainen voi joutua syrjinnän kohteeksi.
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