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Tutkielman taustalla on huomiot kulttuurisesti hierarkisoivan ja rasistisen puhetavan yleistymisestä suomalaisessa 

julkisessa keskustelussa erityisesti lisääntyneen maahanmuuton myötä. Luokanopettajaopiskelijat ovat tulevaisuuden 

opettajia ja arvokasvattajia, joten herää kysymys miten kulttuurisesti hierarkisoiva ja rasistinen diskurssi ilmenee heidän 

keskuudessaan. 

 

Tutkielma keskittyy kulttuurisesti hierarkisoiviin ja rasistisiin käsityksiin luokanopettajaopiskelijoiden monikulttuurista 

Suomea käsittelevissä kirjoitelmissa. Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten luokanopettajaopiskelijat kokevat 

maahanmuuton myötä monikulttuuristuvan Suomen tulevaisuuden ja kuinka näissä käsityksissä ilmenevät kulttuurinen 

hierarkisointi ja rasismi. Tutkielma pyrkii kuvaamaan, kuinka kulttuurisesti hierarkisoivat ja rasistiset käsitykset 

ilmenevät aineistossa, mitä piirteitä ilmiön osalta nostetaan esille ja minkälaisia merkityksiä niille aineistossa annetaan. 

 

Teoreettinen viitekehys rakentuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä määritellään maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin 

liittyviä käsitteitä sekä maahanmuuton ja Suomen suhdetta. Teoreettisen viitekehyksen toinen osio määrittelee 

rasismia. Rasismia kuvataan ajassa muuttuvana sosiaalisen todellisuuden ymmärtämisen välineenä. Rasismia tarkastellaan 

lisäksi suomalaisten erityispiirteiden näkökulmasta. Teoreettinen osuus kuvaa rasismin syntyä yksilössä pyrkien 
inhimillistämään rasismiin johtavia kategorioinnin, ennakkoluulojen ja stereotypioiden syntymekanismeja 

sosiaalipsykologian keinoin. 

 

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on sosiaalinen konstruktionismi. Sosiaalinen konstruktionismi korostaa 

kieltä ajattelun esiasteena. Yksilö syntyy osaksi valmiita käsitteitä ja kategorioita, mutta myös osallistuu aktiivisesti 

niiden kehittämiseen. Konstruktiot eivät ole irrallaan toiminnasta. Käsitteet sosiaalisina konstruktioina ylläpitävät 

tiettyjä rakenteita ja sulkevat pois toisia. Tässä tutkielmassa kielenkäyttö näyttäytyy sosiaalisen todellisuuden 

rakentamisen välineenä. Kyseenalaistamattomina toistetut rasistiset argumentit ja mielipiteet muuttuvat sosiaalisesti 

konstruoiduksi tiedoksi ja lopulta ”todeksi”. 

 

Tutkielma on laadullinen ja hyödyntää analyysissaan fenomenografista tutkimusotetta. Tutkijana pyrin avoimesti 

asettamaan itseni osaksi tutkimusta ja kuvaamaan läpinäkyvästi aineiston analysoinnin vaiheita. Aineistosta löydetyt 

käsitykset on yhdistetty kategorioiksi, joista rakennetaan käsitysten ilmenemistä ja vaihtelua kuvaava 

kuvauskategoriajärjestelmä. 

 

Tutkielma osoittaa, että kulttuurinen rasismi on läsnä myös luokanopettajaopiskelijoiden monikulttuuristuvaa Suomea 

koskevassa pohdinnassa. Suomalaisen yhteiskunnan julkisen keskustelun diskurssit näkyvät luokanopettajaopiskelijoiden 

pohdinnoissa. Käsityksissä kulttuuritausta määrittää yksilöä sekä suomalaisuuden osalta että suomalaisen yhteiskunnan 

marginaaliin sijoitettaessa. Kulttuurisilla selityksillä piirretään kuvaa pysyvistä yksilöä määrittävistä raja-aidoista. 

Suomalaisuus käsitetään yhteiskunnan muuttumattomana ytimenä, jonka ei tarvitse joutua neuvoteltavaksi 

monikulttuurisessa monimuotoistuvassa yhteiskunnassa. Suomalainen kulttuuri esitetään etuoikeutettuna ja samaan 

aikaan monikulttuuristuvassa kontekstissa uhanalaisena. Maahanmuuttajat nähdään rodullistettuna ryhmänä joko 

yhteiskunnallisena resurssina tai yhteiskuntaa uhkaavana rasitteena. Käsitykset esitetään sijoittaen samalla itsensä 

rasismin ulkopuolelle tai sen rajoille. 

Asiasanat rasismi, kulttuurinen hierarkisointi, maahanmuutto, luokanopettajaopiskelijat      
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1 JOHDANTO 

Tutkimus sai alkunsa huomiosta suomalaisessa julkisessa keskustelussa lisääntyneestä kult-

tuurisesta hierarkisoinnista ja rasismista. Puhetavat ovat koventuneet viime aikoina erityi-

sesti lisääntyneen maahanmuuton ja Suomeen suuntautuneen turvapaikanhaun myötä. Ra-

sismikeskustelu, jota ilmiön ympärillä käydään, ei useinkaan pyri ratkaisemaan yhteiskun-

nan rasismiongelmaa tähtäämällä rasismia vähentäviin toimenpiteisiin. Tämän sijaan väitte-

lyä käydään usein siitä, onko jokin toiminta rasismia vai ei. Vaikka rasismin määrittely ei 

olekaan yksiselitteistä, on minussa herättänyt ihmetystä Suomessa esiintyvän rasismin kiel-

tämiseen pyrkivä poliittinen puhetapa. Kandidaatintutkielmaa kirjoittaessani huomasin, että 

suomalaisessa keskustelussa esiintyneet aiheet, pelot ja perustelut olivat pitkälti samoja, joita 

eurooppalainen äärioikeisto oli poliittisessa retoriikassaan viljellyt jo vuosikymmeniä. Kan-

didaatintutkielmassani pyrin kirjallisuuskatsauksen avulla piirtämään kuvaa rasismin muu-

toksesta klassisista rotuteorioista antisemitismiin ja lopulta nykyisin vallalla olevaan kult-

tuuriseen rasismiin. Pro Gradu -tutkielmassa päätin jatkaa rasismin tutkimista analysoimalla 

Oulun yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden monikulttuurisuutta koskevia kirjoitelmia. 

Tutkimusaineisto koostuu Oulun yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden monikulttuurista 

Suomea käsittelevistä kirjoitelmista. Kirjoitelmat laadittiin osana monikulttuurisuuskasva-

tus-kurssia. Kurssille osallistui luokanopettajaopiskelijoita kaikista suuntautumisvaihtoeh-

doista, lukuun ottamatta kansainvälistä Intercultural Teacher Education -koulutusta. Kirjoi-

telmia luovutettiin tätä tutkimusta varten 86 kappaletta, vuosittaisen suomenkielisen luokan-

opettajakoulutuksen sisäänoton ollessa Oulun yliopistossa 100 opiskelijaa.  

 

Ajatus tutkielmasta syntyi opettajaopiskelijoiden kanssa käymieni keskustelujen pohjalta. 

Huomasin, että puhetavoissa suomalainen koulu on monella tapaa kulttuurisesti essentiali-

soitu palvelemaan valtaväestön etua ja tavoitteita. Suomessa ja suomalaisissa kouluissa 

yleistyvä kulttuurinen monimuotoisuus ei tuntunut ylettyvän opettajaopiskelijoiden käsityk-

siin suomalaisesta koulusta. Tällä tutkimuksella en ole halunnut osoitella opettajaopiskeli-

joita tai alleviivata heitä erityisen rasistisena ihmisryhmänä, päinvastoin. Tutkiessani keski-

tyin ainoastaan kirjoitelmien rasistisiin puhetapoihin, vaikka suuri osa kirjoitelmista oli 

täynnä avointa ja ihmislähtöistä pohdintaa. Tämä Pro Gradu -tutkimus pyrkii perehtymään 

siihen, millaisia kulttuurisesti hierarkisoivia ja rasistisia puhetapoja kirjoitelmista löytyy. 
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Tutkimuksella pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Millä tavalla luokanopettajaopis-

kelijat kokevat maahanmuuton myötä monikulttuuristuvan Suomen tulevaisuuden? Kuinka 

näissä käsityksissä ilmenee kulttuurinen kategorisointi ja rasistiset ajatusrakenteet? Miten 

nämä käsitykset vaihtelevat sisällöllisesti ja laadullisesti eli mitä piirteitä tutkittavasta ilmi-

östä nostetaan esiin ja millaisia merkityksiä niille kirjoituksissa annetaan? 

 

Tutkielmassani keskityn maahanmuuttoon liittyviin kulttuurisesti hierarkisoiviin tai avoi-

men rasistisiin puhetapoihin. Siksi pyrin ensimmäiseksi määrittelemään maahanmuuton ja 

maahanmuuttajan käsitteitä perehtymällä mahanmuuton historiaan ja pakolaisuuteen sekä 

esittelemään maahanmuuttoa ilmiönä Suomessa. Tämän jälkeen jatkan kandidaatintutkiel-

massa aloittamaani rasismin määrittelyä, jossa rasismi esitetään historiallisena jatkumona, 

joka ei ole koskaan hävinnyt, vaan ainoastaan muuttanut muotoaan ajassa. Rasismin osalta 

etsin myös suomalaiseen rasismiin liittyviä erityispiirteitä. Rasismin yhteiskunnallisen tar-

kastelun jälkeen pyrin kuvaamaan lyhyesti sosiaalipsykologisista lähtökohdista, miten ra-

sismi syntyy yksilössä. Rasismin käsittelyn jälkeen perustelen tutkielman tieteenteoreettiset 

valinnat ja premissit. Viidennessä luvussa esittelen tutkimusaineiston ja sen analyysin vaihe 

vaiheelta. Viimeiseksi pohdin vielä omia lähtökohtiani sekä tutkielman yleistä luotettavuutta 

ennen yhteenvedon omaista pohdintaa tutkielman tuloksista ja loppupäätelmistä.  
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2 MAAHANMUUTTO JA MAAHANMUUTTAJAT 

Nykyistä maahanmuuton muovaamaa yhteiskunnallista muutosta voidaan kutsua globaaliksi 

integraatioksi. Tämä muutos haastaa yhteiskuntien vallitsevia normeja ja käytäntöjä. Joille-

kin muutos edustaa postmodernia monikulttuurisuuden ja kosmopoliittisuuden kasvun aikaa, 

kun taas osa nostalgisoi aikaa, jolloin ihmisillä oli näennäisesti enemmän yhteistä. Termit 

maahanmuuttaja ja pakolainen ovat yhteiskunnallisessa keskustelussa yhä useammin kon-

notaatioltaan negatiivisia. Yhteiskunnallista päätöksentekoa ja julkista keskustelua leimaa 

epäilys niitä kohtaan, jotka eivät ole syntyneet ko. kansallisvaltioon. Maahanmuutto nähdään 

ilmiönä, jota on kontrolloitava ja hallittava, ja jonka kustannukset on minimoitava – sen 

sijaan, että ilmiötä tarkasteltaisiin inhimillisen ja taloudellisen kehityksen mahdollistajana. 

(Goldin, Cameron & Balarajan 2011, 1-2.)  

2.1 Maahanmuuton historiaa 

Maahanmuutto esitetään usein globalisoituvaan maailmaan ja monikulttuurisuuteen liitettä-

vänä ilmiönä. Muuttoliike paikasta toiseen on kuitenkin vauhdittanut inhimillisten yhteisö-

jen kehitystä aina ihmiskunnan alkuajoista saakka. Ihmisten kykeneväisyys yhteistyöhön ja 

kollektiiviseen oppimiseen tekivät esi-isistämme uusiin ympäristöihin sopeutuvia. Asteittai-

nen muutto paikasta toiseen kansoitti lopulta maailman syrjäisimmätkin kolkat. Jo inhimil-

lisen historian alkuajoista saakka ihmiset ovat muuttaneet yhteisöistä toisiin muokaten ja 

varioiden paikallisia kieliä, kulttuureja ja uskomuksia. Yhteisöjen eriytyminen ja niiden vä-

linen vuorovaikutus on historiallinen ilmiö, kaava, joka on säilynyt inhimillisen historian 

alkuajoista tähän päivään saakka. Maahanmuuton ja globaalin muuttoliikkeen historia voi-

daan jakaa karkeasti kahteen vaiheeseen: ihmisten levittäytymiseen ja yhdistävän ihmisyyden 

aikaan. Ensimmäisessä vaiheessa ihmiset kansoittivat asteittain maapallon, kun taas toisessa 

vaiheessa maanviljelyn kehittymisen ja paikoilleen asettumisen myötä yhteisöjä yhdistivät 

kaupankäynti ja valloitukset. (Goldin, Cameron & Balarajan 2011, 11–12.) Harzig (2009) 

jaottelee maailmanlaajuiset muuttoliikkeet puolestaan tarkemmin kahdeksaan kauteen: En-

simmäiseksi ihmisen levittäytymiseen Afrikkaan ja sieltä muihin maanosiin; toiseksi jääkau-

den loppumisen jälkeiseen Keski- ja Pohjois-Euroopan asuttamiseen; kolmanneksi ajanjak-

soon, jolloin ensimmäisen kaupunkikulttuurit ja imperiumit syntyivät; neljänneksi Rooman 

valtakunnan nousun ja tuhon sekä kristinuskon levittämisen ajanjaksoon; viidenneksi suur-
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ten löytöretkien aikaan; kuudenneksi eurooppalaisen siirtomaa-ajan ja orjakaupan kukois-

tukseen; seitsemänneksi suurten muuttoliikkeiden ajanjakso, johon ajoittuvat eurooppalais-

ten massamuutto Amerikkaan, orjakaupan vähittäinen lakkauttaminen sekä aasialaisen siir-

totyöläisyyden aika; sekä kahdeksanneksi ajanjakson 1900-luvulta 2000-luvulle, jolloin im-

periumit hajosivat, kansallisvaltioita perustettiin ja koettiin kaksi maailmansotaa. (kts. Mar-

tikainen, Saari & Korkiasaari 2013, 23–25.) 

 

1970-luvulta tähän päivään ulottuvaa ajanjaksoa voidaan kutsua maahanmuuton ja muutto-

liikkeen näkökulmasta ennenkuulumattoman globalisaation ajaksi. Nopeutunut, rajat ylit-

tävä hyödykkeiden, ajatusten ja pääoman liike on tiivistänyt maailman eri kolkat toisistaan 

riippuvaiseksi ja toisiinsa yhteydessä olevaksi globaaliksi yhteisöksi. Modernia muuttolii-

kettä voidaan tarkastella kolmella tasolla: mikro-, meso- ja makrotasoilla. Mikrotasolla maa-

hanmuutto on yksilön valinta, joskin usein pakotettu sellainen. Tällöin maahanmuuttajat voi-

vat valita muuttavansa, joutuen samalla pohtimaan muuton riski/hyöty-suhdetta. 

Mesotasolla verkostot ja sosiaalinen pääoma vaikuttavat päätökseen muuttaa, madaltaen 

kynnystä tai mahdollistaen tiettyjen ihmisryhmien tai yksilöiden muuton toiseen maahan. 

Makrotasolla päätökseen vaikuttavat puolestaan maantieteelliset, poliittiset ja taloudelliset 

tekijät, jotka osaltaan ”työntävät” tai ”vetävät” ihmisiä paikasta toiseen. (Goldin, Cameron 

& Balarajan 2011, 97–98.) 

 

Maahanmuuttokeskustelu 2000-luvulla on saanut uusia piirteitä, kun markkinaehtoinen po-

liittinen argumentointi on yleistynyt. Humanitääristen perustelun rinnalla korostetaan maa-

hanmuuttoa ratkaisuna väestön vanhenemisesta johtuvaan väestökriisiin ja kansantaloudel-

lisesti epäterveen huoltosuhteen heikkenemiseen. Maahanmuutosta on tullut osa valtioiden 

kansantaloudellista strategiaa. (Simola 2008, 8.) Kansantaloudellisesta näkökulmasta pako-

lainen ei ole yhteiskunnalle työperäisen maahanmuuttajan kanssa yhtä houkutteleva. 

2.2 Pakolaisuus 

Pakolaisuus ei ole yksiselitteisesti määrittyvä objektiivinen termi. Malkin (2012) mukaan 

pakolaiset ei ole itsemääräytyvä ja luonnollinen käsite, sillä pakon sanelemalla muuttoliik-

keellä on monenlaisia historiallisia ja poliittisia syitä. Pakolaisten tilanteet ja heidän kohtaa-

mansa vaikeudet eroavat suuresti toisistaan. Hänen mukaansa pakolainen on pikemminkin 

laaja hallinnollinen kategoria kuin yleistettävissä oleva ihmistyyppiä tai tilannetta määrittävä 
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termi. Kuitenkin pakolaistutkimuksessa käsitteiden tasolla siirtolaiset edustavat muuttoliik-

keen taloudellista muotoa, kun taas pakolaiset edustavat poliittista muotoa. (Malkki 2012, 

82–83.) Maahanmuuttoviraston (2015a) mukaan pakolaisasema voidaan myöntää jos henki-

löllä on perusteltu syy pelätä vainoa kotimaassaan alkuperän, uskonnon, kansallisuuden, tiet-

tyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen perusteella, ja hen-

kilö on haluton turvautumaan kyseisen valtion suojelukseen. Suomen ulkomaalaislaki on 

tältä osin yhteneväinen Geneven pakolaissopimuksen kanssa. (em. 2015.) 

 

Toisen maailmansodan jälkeisessä Euroopassa otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön keskei-

set tekniikat laajamittaisen pakolaisuuden hallitsemiseksi. Pakolainen alettiin käsittää erityi-

senä sosiaalisena kategoriana ja oikeudellisena ongelmana, jolloin pakolaisten asuttamiseen 

ja leirien hallintaan pyrkivät instituutiot sekä hiljalleen muotoutuva kansainvälinen pakolais-

lainsäädäntö hahmoteltiin. Sittemmin näistä tekniikoista on tullut globaaleja, vaikka pako-

laisuus ja pakolaisten hallinta olivat toki olemassa jo ennen toista maailmansotaa. Pakolais-

leiriä voidaan pitää vallankäytön välineenä, jonka avulla voitiin keskittää ihmisiä hallinnon 

alaisiksi, ja tämän myötä erotella kansallisuuksia, hallita kotiin palautettavia ja kolmanteen 

maahan sijoitettavia, toteuttaa lääkinnällisiä ohjelmia, valvoa leirien asukkaita ja näiden liik-

kumista, kontrolloida laitonta kauppaa sekä järjestää koulutusta ja kuntoutusta. (Malkki 

2012, 85–86.) 

 

Pakolaisia pidetään usein ”kolmannen maailman ongelmana” ja ”kehitysmaiden ongel-

mana”. Köyhyys ei kuitenkaan sinällään tuota pakolaisuutta tai aiheuta ihmisten pakovirtoja. 

Köyhyys, poliittinen sorto ja laajamittainen pakolaisuus käsitetään usein globaaleina ja glo-

baalista systeemistä riippuvaisina ilmiöinä, jolloin niiden sijoittaminen kolmanteen maail-

maan on kyseenalaista. Määrällisesti suurimman osan pakolaisia ajanjaksolla toisesta maa-

ilmansodasta kylmänsodan loppuun tuottivat siirtomaiden itsenäistymiset sekä suurvaltojen 

väliset konfliktit. Pakolaisuutta aiheuttavia konflikteja ylläpitää suurvaltojen politiikka, 

jossa kolmansiin maihin viedään aseita ja niistä tuodaan arvokkaita alkujalosteita. (Malkki 

2012, 92–94.) 

 

Pakolainen sekoittuu usein termin valtioton henkilö kanssa, vaikka henkilö voi olla valtioton 

tai valtion kansalainen tullessaan pakolaiseksi. Valtion kansalainen voi puolestaan menettää 

tai säilyttää kansalaisuutensa ja säilyttää silti asemansa pakolaisena. (Malkki 2012, 90.) Pa-
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kolaisuutta ei pidä sekoittaa myöskään turvapaikanhakijoihin, jotka puolestaan hakevat it-

senäisesti suojelua ja turvapaikkaa vieraasta valtiosta. Pakolaiselle on taas jo myönnetty Ge-

neven sopimuksen (77/1968) perusteella turvapaikka eli pakolaisstatus. Turvapaikanhakijoi-

den ihmisoikeudet ja poliittiset oikeudet ovat hyvin rajalliset tai puuttuvat kokonaan. Turva-

paikkahakemusten käsittely voi kestää jopa vuosia ja näin käytännössä estää työnsaannin ja 

opiskelun. (Puuronen 2011, 263.) 

2.3 Maahanmuutto ja Suomi 

Suomalaiset muuttoliikkeet voidaan sijoittaa osaksi globaalia muuttoliikkeiden historiaa. 

Näissä Suomi on ollut useimmiten lähtömaan asemassa. Suomalaisten maastamuuton histo-

ria ulottuu pidemmälle kuin Suomi-nimisen alueen, saatikka valtion historia. 150 viimeisen 

vuoden aikana yli 1,3 miljoonaa suomalaista on muuttanut muualle. (Martikainen ym. 2013, 

26–27.) Suomi ei ollut koskaan globaalien muuttoliikkeiden merkittävä kohdemaa. Osana 

Ruotsin valtakuntaa ja Venäjän autonomisena osana sisäinen liikenne oli kuitenkin paikoi-

tellen vilkasta. (Saukkonen 2013, 86.) 

 

Suomi kansainvälistyi erityisesti Venäjän vallan aikana, jolloin sotilaiden mukana saapui 

venäläisiä, juutalaisia, tataareja ja itäaasialaisia maahanmuuttajia sekä ulkomaalaisia yrittä-

jiä Saksasta, Norjasta ja Englannista. Maahan muuttaneet yrittäjät, kuten Fiskars, Paulig, 

Finlayson, Sinebrychoff ja Fazer vaikuttivat merkittävästi Suomen teollistumiseen. Myö-

hemmin Venäjän vallankumous ja ensimmäinen maailmansota toivat mukanaan kymmeniä 

tuhansia pakolaisia: venäläismatruuseja, pietarinsuomalaisia, itäkarjalaisia, aatelisia, upsee-

reja sekä inkeriläisiä. Tällöin ulkomaalaisia oli Suomessa jopa 33 000. Toisen maailmanso-

dan aikaan Suomeen saapui taas tuhansia pakolaisia, erityisesti inkeriläisiä. Samaan aikaan 

täytyi asuttaa myös Neuvostoliitolle luovutetuilta alueilta evakuoitu siirtoväki, joita oli yli 

430 000. Maahanmuuttaja terminä kuvaa useimmiten maahan tulleita ulkomaalaisia, vaikka 

laajassa mielessä siihen lasketaan kuuluvaksi myös paluumuuttavat suomalaiset sekä heidän 

jälkeläisensä. Toisen maailmansodan jälkeen ulkomaalaisten muutto Suomeen kuitenkin 

rauhoittui ja vakiintui vuosikymmenien ajaksi. (Martikainen ym. 2013, 33–35.) 

 

Maailmansotien jälkeen ensimmäiset pakolaiset, sotilasdiktatuuria paenneet 180 chileläistä 

saapuivat Suomeen vasta 1970-luvulla. Vietnamilaisia venepakolaisia vastaanotettiin 1980-

luvun alkaessa ja 1990-luvulla järjestelmällinen pakolaisten vastaanotto jatkui Somalian 
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ajauduttua sisällissotaan sekä Jugoslavian hajottua. 2000-luvulla pakolaisia on tullut Suo-

meen myös muista sotaa käyvistä maista kuten Afganistanista ja Irakista. Euroopan unioniin 

liittymisen jälkeen suomalainen maahanmuuttopolitiikka on muuttunut sallien vapaan liik-

kumisen yhteisön sisällä. Tämä on tuonut Suomeen lisää opiskelijoita, työvoimasiirtolaisia, 

aviopuolisoja sekä myös pakolaisia. (Martikainen ym. 2013, 36–37.) Suomen rajat avautui-

vat ensimmäisen kerran kuitenkin muiden Pohjoismaiden kansalaisille jo 1950-luvulla, jol-

loin hahmoteltiin yhteispohjoismaiset työmarkkinat sekä passivapaus. Tämä ei tuonut mu-

kanaan merkittäviä muuttovirtoja. (Saukkonen 2013, 87.) 

2.3.1 Maahanmuuttajat Suomessa 

Vuonna 2010 jopa 65 prosenttia maahanmuuttajista oli lähtöisin jostakin Euroopan maasta. 

Suurimmat maahanmuuttajaryhmät tulivat Ruotsista sekä Venäjältä ja Virosta. Tällöin työ-

ministeriön selvitysten mukaan Suomeen tulleet voitiin jakaa muuton motiivien mukaan vii-

teen ryhmään: yli 60 prosenttia perhesyistä muuttaneita, noin 15 prosenttia pakolaisia, 10 

prosenttia paluumuuttajia, 5-10 prosenttia työn perässä muuttaneita, jonka lisäksi vielä 5-10 

prosenttia muiden seikkojen vuoksi muuttaneita. Maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan 

Euroopan unionin ulkopuolelta on 2000-luvulla saapunut ihmisiä 90 prosenttisesti joko työ-

perusteisesti, perhesyistä tai opiskelemaan. Maahanmuuttajaväestöstä suurin osa asuu pää-

kaupunkiseudulla sekä muissa suuremmissa kaupungeissa. Vaikka lähialueiden merkitys on 

maahanmuutossa edelleen merkittävä, tulee maahanmuuttajia joka puolelta maailmaa. Tä-

män lisäksi maahanmuuttajien lapset muodostavat jo merkittävän väestöryhmän. (Martikai-

nen ym. 2013, 38–39, 54.) Uusimman haasteen muodostavat Suomeen saapuvat turvapai-

kanhakijat. Kun vuonna 2014 maahanmuuttajia oli 33 351, joista suurin osa koostui EU-

kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä rekisteröinneistä sekä perhesiteen perusteella tul-

leista kolmansien maiden kansalaisista, on syyskuuhun mennessä vuonna 2015 Suomesta 

hakenut turvapaikkaa yli 17 800 ihmistä. Pelkästään syyskuussa maahan saapui 10 836 tur-

vapaikanhakijaa. (Euroopan muuttoliikeverkosto 2015; Maahanmuuttovirasto 2015b.) 

2.3.2 Maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka 

Muuttoliikkeen kontrolloinnin ohella Suomi on joutunut ja joutuu ottamaan kantaa muutta-

jien etniseen tai kulttuuriseen monimuotoisuuteen. On määriteltävä, kuinka etnisiin ja kult-
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tuurisiin ryhmiin ja yhteisöihin suhtaudutaan. Eroja voidaan yrittää poistaa esimerkiksi pak-

kosiirtojen tai assimilaatiopolitiikan avulla, ja eroja voidaan yrittää hallita esimerkiksi alu-

eellisten itsehallintorakenteiden ja kulttuuristen vapauksien järjestelmien kautta. Maahan-

muuttajia on pyritty sopeuttamaan yhteiskuntaan erilaisten kotouttamispolitiikkojen avulla. 

Kotouttamispolitiikalla on Euroopassa suhteellisen lyhyt historia, sillä vielä toisen maail-

mansodan jälkeen saapuneiden vierastyöläisten ei yleensä oletettu jäävän maahan pysyvästi. 

(Saukkonen 2013, 81–83.) 

 

Ensimmäinen ulkomaalaislaki, joka paransi maassa asuvien ulkomaalaisten oikeusturvaa, 

säädettiin Suomeen vasta 1983. Uudistus tuli kuitenkin pian ajankohtaiseksi kansainvälisen 

kehityksen, Europan neuvoston jäsenyyden sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen allekir-

joittamisen myötä. Suurimpia maahanmuuttopoliittisia uudistuksia oli niin sanottu inkeri-

läispykälä 1990-luvun alussa, jonka myötä inkeriläiset ja muut kansallisuudeltaan suomalai-

set entisen Neuvostoliiton asukkaat määriteltiin paluumuuttajiksi. Venäjänsuomalaisia on 

siirtynyt Suomeen arvioiden mukaan yli 30 000, muodostaen varsin suuren osan Suomeen 

muuttaneista. Lopulta paluumuuttokriteerejä kuitenkin tiukennettiin ja lopulta kumottiin 

2011. (Saukkonen 2013, 87–88.) 

 

Vuonna 2003 säädettiin uusi laki, jolloin Suomi oli jo Euroopan unionin jäsen ja hyväksynyt 

henkilöiden rajatarkastukset poistaneen Schengenin sopimuksen. (Saukkonen 2013, 88.) So-

pimuksen myötä Eurooppa on rakentanut niin sanotun ”oman liikkumisen tilan”. Vaikka 

sopimukset ovat poistaneet sisärajat valtioiden väliltä ja helpottaneet kansalaisten vapaata 

liikkumista, on sen kustannuksella unionin ulkorajat yhä tiukemmin valvotut. (Rigo 2009, 

101.) 2000-luvun alkaessa alettiin korostaa myös aktiivista maahanmuuttopolitiikkaa, jolla 

saataisiin Suomeen lisää työntekijöitä. Tällä haluttiin puuttua yhteiskunnan heikentyvään 

huoltosuhteeseen. Vuonna 2006 valtioneuvosto hyväksy hallituksen maahanmuuttopoliitti-

sen ohjelman, jossa etenkin työperusteinen maahanmuutto oli selkeämmin esillä. (Saukko-

nen 2013, 89.) Vuonna 2013 Jyrki Kataisen hallituksen esittelemä maahanmuuton tulevai-

suus 2020 -strategia painottaa moninaisuuden arvostamista, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, 

mutta myös maahanmuuttoa väestön hyvinvointia ja Suomen kilpailukykyä edistävänä teki-

jänä. Strategian mukaan maahanmuuton tulee olla ennakoitua, hallittua sekä yhteiskunnalli-

seen osallistumiseen kannustavaa ja täten yhteiskuntaa rakentavaa toimintaa. (Sisäministeriö 
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2013.) Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelma (Valtioneuvoston kanslia 2015) esittelee vie-

läkin painokkaammin maahanmuuton työperäisyyttä korostavana, Suomen taloutta, työlli-

syyttä ja huoltosuhdetta kohentavana toimenpiteenä. 

 

Kotouttamis- eli integraatiopolitiikan kaksi ääripäätä ovat assimilaatiopolitiikka ja multikul-

turalistinen politiikka. Assimilaatiopolitiikkaa on edustanut perinteisesti Ranska, jossa jaka-

mattomuus on ollut kansallisen identiteetin keskeinen periaate. Yhteiskunnan jäsenet on täl-

löin katsottu keskenään samanarvoisiksi tasavallan jäseniksi, ranskalaisiksi, ja myös maa-

hanmuuttajilta on odotettu sulautumista ranskalaiseen kulttuuriin. (Saukkonen 2013, 84.) 

Assimilaatio olettaa, että maahanmuuttajat ja vähemmistöt korvaisivat vähitellen omat kult-

tuuriset erityispiirteensä valtaväestön vastaavilla. Esimerkiksi Suomi kansakuntana, kuten 

monet muutkin kansallisvaltiot on rakennettu assimilatiivisen sulauttaumispolitiikan avulla, 

johon nationalismi tarjosi sopivan ideologisen perustelun. (Puuronen 2011, 260–261.) Mul-

tikulturalistisessa politiikassa taas painotetaan maahanmuuttajien oman etnisen ja kulttuuri-

sen identiteetin ylläpitämistä, jolloin yksilön lisäksi myös yhteisöillä on katsottu olevan yh-

teiskunnallisia oikeuksia. Yhteiskunnan jakautumisen pienempiin yksiköihin on tällöin aja-

teltu myös edesauttavan kotoutumista yksilön saadessa tukea omalta yhteisöltään. Tällaisen 

politiikan esimerkkeinä on pidetty yleisesti esimerkiksi Britanniaa, Ruotsia ja Hollantia. 

Näiden ääripäiden väliin on asettunut esimerkiksi saksalainen kotouttamispolitiikka, jossa 

maahanmuuttajat otetaan varsin nopeasti hyvinvointivaltion jäseniksi, mutta poliittinen jä-

senyys eli kansalaisuus on ollut pitkään syntyperäisten saksalaisten etuoikeus. Multikultura-

listisessa mallissa huolta on herättänyt maahanmuuttajien sosioekonominen syrjäytyminen, 

kun taas assimilaatiopolitiikkaa harjoittaneissa maissa on ryhdytty keskustelemaan etnisen 

ja kulttuurisen monimuotoisuuden tunnustamisesta sekä julkisten toimenpiteiden eriyttämi-

sestä. (Saukkonen 2013, 84–86.)  

 

Hollannissa ja Britanniassa on osaltaan vetäydytty monikulturalistisesta politiikasta. Perus-

teluina on käytetty sitä, ettei politiikan avulla ole kyetty integroimaan maahanmuuttajavä-

hemmistöjä riittävän nopeasti palvelemaan taloudellista ja sosiaalista valtavirtaa. Erityisesti 

9/11-iskujen jälkeen on esitetty, että monikulttuurisuuspolitiikat olisivat osaltaan mahdollis-

taneet radikaalien uskonnollisten ja poliittisten liikkeiden toimintaa. Toisaalta on esitetty, 

että monikulttuurisuuspolitiikka nostaa esiin kulttuuristen ryhmäoikeuksien ja yksilöllisten 

ihmisoikeuksien ristiriitoja, toisaalta sen on esitetty murentavan ihmisten välistä solidari-

suutta ja täten hyvinvointiyhteiskunnan perustaa. (Puuronen 2011, 256–257.)  
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Suomessa on pitkään korostettu etnistä ja kulttuurista yhtenäisyyttä – kieltä ja kansallisuutta. 

Suomalaiset kulttuurivähemmistöt ajettiin pitkään marginaaliin. Saamen kielestä tuli ope-

tuskieli saamelaisalueilla vasta 1980-luvulla ja 1990-luvulla perustuslakiin kirjattiin saame-

laisten ja romanien oikeus ylläpitää kieltään ja kulttuuriaan. Suomen lainsäädäntö ei kuiten-

kaan virallisesti tunnusta kansallisia vähemmistöjä. Vuosituhannen vaihteessa maahanmuu-

ton lisääntyessä ryhdyttiin kotoutumista edistäviin toimenpiteisiin. Samoihin aikoihin tuli 

voimaan kotouttamislaki, joka vastaa pitkälti Hollannin multikulturalistista toimintaohjetta, 

jonka tavoitteena oli maahanmuuttajien sijoittuminen yhteiskuntaan niin, ettei heidän tar-

vitse luopua kielestään ja kulttuuristaan. Suomalainen kotouttamispolitiikka on ollut kaksi-

suuntaista, ennemmin monimuotoisuutta kuin yhdenmukaisuutta painottavaa, eli myös suo-

malaisen yhteiskunnan ja kantaväestön tulee oppia elämään uudenlaisessa tilanteessa. Lain 

mukaan maahanmuuttajalla on oikeus kotouttamissuunnitelmaan kolmen vuoden ajan. Suo-

messa kotouttamiseen osallistuvat aktiivisesti ministeriöiden lisäksi myös kolmas sektori eli 

erilaiset järjestöt ja yhdistykset. 2011 uusi laki kotoutumisen edistämiseksi tavoittelee ko-

touttamistoimien laajempaa saatavuutta oleskelun kestosta riippumatta. Lakitekstien ulko-

puolella käytännön kotouttamistyö on kuitenkin ollut varsin erilaista. Lakimuutoksista huo-

limatta poliittisten tavoitteiden ja niiden saavuttamisen käytännön edellytysten, eli resurs-

sien, välillä on ollut ilmeinen ristiriita. Käytännön toimet on kohdistettu pitkälti sulauttaviin 

toimenpiteisiin, jotka edistävät maahanmuuttajien osallistumista suomalaiseen yhteiskun-

taan. Myös kielen ja kulttuurin vaaliminen on jäänyt pitkälti maahanmuuttajien ja vähem-

mistöryhmien omien ryhmien ja yhdistysten hoidettavaksi. (Saukkonen 2013, 90–97.)  
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3 RASISMI 

Rasismin määrittely tätä tutkimusta varten ei ole yksinkertaista, vaan se vaatii sekä rasismin 

historiallista tarkastelua että sen asettamista maahanmuuttokeskustelun kannalta olennaiseen 

kontekstiin. Pyrin luomaan historiallisen yleiskatsauksen rasismin kehityksestä biologisesta 

kulttuuriseen rasismiin, esittelemään joitakin suomalaisessa yhteiskunnassa esiintyvän rasis-

min tunnuspiirteitä sekä selittämään yksilön rasististen asenteiden syntyprosessia – ensin 

kuitenkin hieman rasismin määrittelystä. 

 

Rasismin osalta on väitelty erityisesti siitä, tulisiko termiä käyttää kuvaamaan ainoastaan 

tiettyä ideologiaa vai kuuluvatko siihen lisäksi intentionaaliset käytännöt, tahattomat proses-

sit sekä näiden seuraukset. John Rexin biologiseen rasismiin kohdistama kritiikki pyrki 

osoittamaan jo 1970-luvulla, että itse asiassa rasismi viittaa kaikkiin niihin argumentteihin, 

jotka pyrkivät oikeuttamaan ryhmien epätasa-arvon perustuen ajatukseen erillisistä ihmisro-

duista. Havainto osoitti lopulta rasismin yleisyyden johtaen termin merkityksen inflaatioon. 

(Miles 1989, 65–66, 76–77.) Funktionaalinen rasismi sivuuttaa sellaiset kuvailevat lausun-

not, jotka eivät ole tarkoituksellisesti syrjiviä. Arkipuheessa saatamme tiedostamatta uusin-

taa rasistisia ajattelutapoja, tai toimia tavalla, joka tuottaa rasismia (Rastas 2005, 74). Rasis-

tisten motiivien tarkastelu ei riitä, sillä rasismia voi olla, ja sitä voi tuottaa myös sellainen 

toiminta, jota ei ole tarkoitettu rasistiseksi (Rastas 2009, 53). 

 

Arkielämän rasistisia ilmiötä ovat esimerkiksi käytetyt käsitteet, vitsit, eleet, ilmeet ja tavat. 

Vaikka rasismi paikallistuu yksilön tekoihin, on taustalla yhteiskunnalliset rakenteet ja 

enemmistön valta. (Puuronen 2003, 193.) Rastas (2005, 76) painottaa, että pelkkä termi ”syr-

jintä” on liian suppea ja harhaanjohtava määritelmä, sillä jos kaikkea syrjintää aletaan kutsua 

rasismiksi (vrt. ikärasismi, sukupuolirasismi), ei kyetä erittelemään niitä käytäntöjä, joiden 

taustalla ovat ihmisten erittely rotuihin, kulttuureihin tai etnisyyksiin. Rasismissa on yhtä 

paljon kyse syrjimisestä kuin suosimisestakin, sillä ne molemmat viittaavat saman toimen 

eri puoliin. Syrjiminen on samalla suosimista ja toisinpäin. (Miller 1989, 116.)  

 

Rasismin määrittelyyn vaaditaan käsitteen historiallista tarkastelua, paitsi rasismin nykytilan 

ymmärtämiseksi, niin myös ajatuksen vaarallisuuden alleviivaamiseksi. Samalla esittelen ra-

sismi käsitteen monimuotoista käyttöhistoriaa. Kuten Isaksson ja Jokisalo (2005, 186) totea-
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vat, kyetäksemme arvioimaan rasismin vaarallisuutta tässä ajassa, ei voida unohtaa Euroo-

pan ekspansion ja siirtomaaimperialismin vaiheita, jotka tarjoavat lukuisia esimerkkejä ko-

konaisten kansojen täydellisestä hävittämisestä. Myös Rastas (2005, 74) toteaa, että ilmiön 

yhteiskunnallisen luonteen vuoksi on rasismia selitettäessä huomioitava paitsi ilmiön histo-

riallisuus niin myös vallitsevat yhteiskunnalliset suhteet. 

3.1 Rasismin evoluutio 

Historia on osoittanut, ettei rasismi ole staattinen käsite. Franz Fanon (1964, 32), dekoloni-

saatiota käsitellyt yhteiskuntafilosofi ja Algerian itsenäisyystaistelun keulakuva totesi jo 

vuosikymmeniä sitten rasismin olevan kulttuurinen tuotos, joka on kykenemätön jähmetty-

mään. Hän kuvaili sen uudistuvan, muuttavan muotoaan ja mukautuvan aina kulttuurisissa 

murroksissa. Ilman tätä rasismi vanhenisi pian käyttökelvottomana. Jatkuvasti muuttuvan 

ympäröivän maailman ymmärtäminen rasistisen ideologian valossa vaatii aina käsitteen uu-

delleen muokkausta (Miles 1989, 188–189). Rasismin historiallista muutosta tarkastelemalla 

pyrin kuvaamaan tätä kehitystä.  

3.1.1 Tieteellinen biologinen rasismi 

Uskontoon perustuvat stereotyyppiset kuvaukset vaihtuivat 1700- ja 1800-luvuilla luonnon-

tieteelliseen rodun käsitteeseen, jossa pyrittiin muodostamaan pysyviä, periytyviä ja pois-

sulkevia rotutyyppejä sen ajan tieteellisin menetelmin (Isaksson & Jokisalo 2005, 100–102). 

Muutos uskonnosta tieteeseen määrittelevänä, rationalisoivana tekijänä oli merkittävä, mutta 

tieteen kehitys ei vielä taannut oikeaa tietoa. Tuon ajan tieteellistä tutkimusta ohjasivat usein 

ulkoiset edut ja poliittiset suhteet (Miller 1989, 64). Tässä murroksessa ihmisen ja eläimen 

välillä todettiin ensimmäisen kerran kehityksellinen yhteys. Tämä loi puolestaan pohjan aja-

tukselle eurooppalaisesta rodusta ihmiskunnan ideaalityyppinä, jolloin alkuperäiskansat esi-

tettiin usein lähempänä eläintä oleviksi, yksinkertaisiksi ja tahdottomiksi. (Isaksson & Joki-

salo 2005, 102–105.) Näin luotiin kuvaa Euroopalle ”toisesta”. Tämä ”toinen” voitiin sijoit-

taa mihin tahansa Euroopan ulkopuolelle. (Pickering 2001, 51.) Afrikkalaisilla oli kuitenkin 

tässä erityisasema. Aina eurooppalaisten ja afrikkalaisten ensimmäisistä kohtaamisista läh-

tien afrikkalaiset esitettiin erilaisina sekä fyysisesti että kulttuurisesti. Eurooppalainen dis-
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kurssi korosti erityisesti kaikkea sitä, mitä afrikkalainen ei ollut. Kun eurooppalaiset kuvat-

tiin lakia noudattavina, työteliäinä ja kekseliäinä, afrikkalaiset esitettiin juonikkaina, lais-

koina ja välinpitämättöminä. (Miller 1989, 46; Fredrickson 2002, 56.) 

 

Charles Darwinin evoluutioteoria ja sen sisältämä evoluution mekanismi eli luonnonvalinta 

olivat linjassa aikalaisten julkaisujen kanssa, mutta hän ei pohtinut teoriaansa koskaan tie-

toisesti rotuteorioiden kannalta. Tahtomattaan Darwin kuitenkin antoi rotuantropologeille 

perustelun rotujen hierarkisointiin käyttämällä ”alempia rotuja” täyttämään ihmisten ja 

eläinten välisen kuilun sekä hyväksymällä luonnollisen valinnan osaksi rotujen välistä 

eloonjäämiskamppailua. Darwinin osallisuutta ns. sosiaalidarvinismin kehitykseen on kiis-

telty, mutta tarkasteltaessa Darwinin persoonan sijaan hänen biologista maailmankuvaansa, 

päädytään Isakssonin ja Jokisalon (2005) mukaan näkemykseen ihmisrotujen eriarvoisuu-

desta. (Isaksson & Jokisalo 2005, 163, 166–167.) Pickeringin (2011, 53) mukaan sosiaali-

darvinismissa taas ei ole juurikaan Darwinin alkuperäistä ajatusta vaan niissä näkyy ennem-

min Jean-Baptiste Lamarckin evoluutioajatus, jonka mukaan yksilöt sopeutuvat ympäris-

töönsä ja siirtävät nämä ominaisuudet sitten jälkeläisilleen. 

 

Rasismi kehittyi yhdeksi 1800-luvun valtaideologioista Euroopassa, joka näkyi imperialis-

tisena politiikkana ja lopulta useiden alkuperäisväestöjen kansanmurhana. Nationalismi 

kiinnittyi vahvasti rodun käsitteeseen ja näin ”rotua” ryhdyttiin hyödyntämään sosiaalisten 

erojen pyhittämiseen sekä yhteiskunnallisten ryhmien välisten taistelujen selittämiseen. 

(Isaksson & Jokisalo 2005, 138.) Rasismin käsitteessä jokin biologinen tuntomerkki tai tun-

tomerkit merkityksellistetään kriteerinä, jonka perusteella jokin tietty joukko voidaan tun-

nistaa. Joukko nähdään alkuperältään ja asemaltaan muuttumattomana, ja tämän myötä eri-

laisena. Kysymys on rodullistamisesta. (Miller 1989, 116.) Diekötteriä lainaten (2008) Puu-

ronen (kts. 2011, 269) toteaa, että itselle vieraan kohtaaminen on kaikkialla maailmassa joh-

tanut tähän prosessiin. Rasismi perustuu siis rodun ja etnisyyden käsitteisiin. Paradoksaalista 

kyllä, molemmat termit ovat osaltaan sosiaalisia konstruktioita. Rodut ja etniset ryhmät pe-

rustuvat olettamuksiin, eivät siihen, että yksilöiden välillä olisi osoitettuja geneettisiä- tai 

sukulaisuussuhteita, vaan siihen, että niitä uskotaan olevan, ja niiden uskotaan olevan tär-

keitä. Siksi ainoastaan sosiaaliset konstruktiot tekevät rodusta ja etnisyydestä ”tosia”. (Cor-

nell & Hartman 2004, 26.) 



14 

 

3.1.2 Fasismi ja antisemitismi 

Hitler piti Englannin kolonialistista politiikkaa esikuvanaan ”valkoisen rodun” politiikalle, 

jonka perusta oli ”valkoisen rodun” ylivoimaisuudessa (Isaksson & Jokisalo 2005, 178). 

Tämä on tärkeää huomioida, sillä usein rasismin synkkä historia, sen nimissä tehdyt kansan-

murhat halutaan nähdä alkavan ja päättyvän natseihin. Saksalaisen ekspansion oikeutusta 

täytyi kuitenkin etsiä ”valkoisen rodun” paremmuutta suppeammasta käsitteestä, joksi nos-

tettiin arjalaisuuden ja germaanisuuden myyteistä johdettu ”pohjoinen rotu” (Isaksson & Jo-

kisalo 2005, 188). 

 

Saksassa biologinen rotuteoria korvasi poliittisen kansakuntateorian. Kansakuntaajattelussa 

taas hylättiin vapauden, veljeyden ja tasa-arvon universaaleina nähdyt ideaalit, ammentaen 

ranskalaisvalloituksen aiheuttamasta traumasta. Yksilöstä riippumaton luonnon ja historian 

määräämä kohtalo, etninen yhteenkuuluvuus määritteli kansakunnan jäsenyyden. (Isaksson 

& Jokisalo 2005, 186–187.) Rotuhygienian nimissä, sosiaalisiin ongelmiin löydettiin syy 

ihmisen perimän degeneroitumisesta. Juutalaiset nähtiin degeneroituneena ja tuottamatto-

mana rotuna, riistäjinä, joita vastaan oli taisteltava saksalaisen veren puhtauden säilyttä-

miseksi (Miller 1989, 90). Taustalla voidaan nähdä saksalaisen yhteiskunnan rakenne, jossa 

suurin osa ihmisistä kuului työväenluokkaan. Juutalaiset esitettiin ulkopuolisina, ikään kuin 

omana yhteiskuntaluokkanaan, jolloin he olivat alttiimpia rasistiselle hyökkäykselle. (Ren-

ton 1999, 91–92.) Retoriikassa sivilisaation tuhoksi koituisi jos ”huonompi aines” pääsisi 

rappeuttamaan pohjoisen rodun. Tällainen ajattelu oikeutti ”rodullisesti heikompien” juuta-

laisten joukkotuhon. (Isaksson & Jokisalo 2005, 190–193.) 

 

Tieteellisen rasismin kukoistus kesti noin kaksi vuosisataa: rotuluokittelun synnystä valis-

tuksen aikakauteen, päättyen lopulta Holokaustin jälkeiseen maailmaan ja rotututkimuksen 

yleiseen tuomitsemiseen (Smith 2013, 443). Modernin läntisen sivilisaation perusta joutui 

kyseenalaiseksi, mutta fasistisen ideologian elementit ja rasismi eivät hävinneet yhteiskun-

nallisesta tajunnasta, vaikka niistä tulikin tieteellinen ja poliittinen tabu (Jokisalo 2003, 11). 
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3.1.3 Rodun hylkääminen ja rasismi maailmansotien jälkeen 

Kansallissosialistisen Saksan romahdettua sekä fasismi että rasismi diskreditoitiin. Joissakin 

yhteyksissä uskottiin koko rasismin kuihtuneen pois. Fasistiset järjestöt ja puolueet pakotet-

tiin pitkäksi aikaa poliittiseen marginaaliin. (Jokisalo 2003, 18–20.) Myös tieteen piirissä 

oltiin yhtä mielisiä siitä, että rasismi on olennaisesti irrationaalista sekä yhteiskuntatieteelli-

seltä että filosofiselta kannalta tarkasteltuna (Goldberg 1990, 317). On tieteellisesti todis-

tettu, että geneettinen vaihtelu on huomattavasti suurempaa rotujen sisällä kuin niiden välillä 

(Malik 1996, 4). Rasismin uudelleen kreditointi vaatikin käsitteen täydellistä uudelleen mää-

rittelyä.  

 

1980-luvulla alettiin poissulkevan retoriikan taustalta löytää uudenlaisia perusteluja, joissa 

maahanmuuttovastaisuutta perusteltiin kansojen kulttuurisilla eroilla (Kahn 2001, 50–51). 

Lentin ja Titley (2011, 50) nimittävät vaihdosta differentiaaliseksi muutokseksi: Uusi eu-

rooppalainen äärioikeisto kuvasi, kuinka biologisen perimän sijaan ulkopuolisten kulttuuri-

set normit, arvot, perinteet ja elämäntapa muodostavat monikulttuurisen yhteiskunnan on-

gelman. Britannian uusäärioikeisto painotti kulttuurin merkitystä, Britannian jaloa historiaa 

kulttuurin ja sivistyksen kehtona, jota kulttuurien sekoittuminen ja liberaali politiikka uhka-

sivat. Retoriikassa eurooppalaista tuhansia vuosia pitkää kulttuuriperinnettä uhkasi nyt itä-

maisen kommunismin ihailu ja aasialainen barbarismi, jota Neuvostoliitto edusti. (Wood-

bridge 2004, 129–132.) Myös median suhde alkoi muuttua. Rasistisesti motivoituneita hyök-

käyksiä ei kuvattu enää johtuvan fasismista vaan liberaalista maahanmuuttopolitiikasta. Pai-

koin rasismia kuvattiin jopa kansalaisten luonnolliseksi puolustusmekanismiksi. (Malik 

1996, 31.) Mac Laughlinin (1998, 1023) mukaan taustalla voidaan nähdä Euroopan ja kol-

mannen maailman välinen rakenteellisten suhteiden muutos. Tämän tyyppisen rasismin 

lähde on hänen mukaansa sosiaalidarvinismin värittämässä tieteellisen päättelyn vastakoh-

dassa, arkiajattelussa. 

3.1.4 Kulttuurinen rasismi 

Kulttuuri sulkee sisäänsä enemmän tai vähemmän koko ihmiselämän. Kun siitä tehdään ad-

jektiivi, se viittaa asiaan tai aspektiin, jota adjektiivilla alleviivataan. (Parekh 2006, 143.) 

Kulttuurinen rasismi tarkoittaa rasismia, jolla on kulttuuriset perustelut. Määrittelemällä 
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kulttuuri elämäntavaksi voidaan ennen ”rotuina” tarkastellut ryhmät leimata tiettyjen kult-

tuuristen tendenssien perusteella. Voidaan jopa sanoa, ettei rasismin objektina ole enää yk-

silö vaan pikemminkin jokin olemassa olemisen muoto. (Durrheim & Dixon 2000, 94.) Rat-

tansi (2007, 95–96) kuvaa kulttuuri- ja etnisyysperustaista rasismia ”piilorasismiksi” joka 

muodostui vastavoimaksi avoimelle biologiselle rasismille, jota hän kutsuu 'kovaksi rasis-

miksi'. Tämä mahdollisti rasismin käsitteen laajenemisen, jolloin on entistä vaikeampaa löy-

tää yhtä selvärajaista määrittelyä. On helppoa ymmärtää tämän muutoksen motivaatio siitä 

näkökulmasta, että kulttuurisen rasismin myötä rasistiseksi leimaaminen joutui vanhalla ”ro-

dun” perustalla kyseenalaistetuksi. Rodun korvaaminen kulttuurilla on rasistisesta näkökul-

masta perusteltua, koska sen avulla voidaan kiertää poliittisesti epäkorrekti ”rotu”, ja korot-

taa tilalle käsitteellistäväksi tekijäksi kulttuuri. Rotu ja kulttuuri toimivat samalla tavalla, 

kun muodostetaan toiseuden aiheuttamaa ongelmaa yhteiskunnassa. Kulttuurisen rasismin 

värittäneissä puheenvuoroissa rodun ja kulttuurin välille pyritään rakentamaan mahdollisim-

man syvää kuilua arkiajattelun keinoin. (Lentin & Titley 2011, 62–63.) Kulttuuri ei ole kui-

tenkaan niin staattinen kuin kulttuurisen rasismin värittäneissä perusteluissa esitetään. Kult-

tuuri ei ole passiivinen, perittävissä oleva yksilön määrittäjä, vaan aktiivinen merkityksiä 

rakentava prosessi. Vaikka kulttuuri muokkaa niin yksilöä kuin taloutta, politiikkaa ja muita 

yhteiskunnallisia instituutioitakin, muokkaavat nämä puolestaan kulttuuria. Kulttuurinen de-

terminismi eli ajatus kulttuurista ihmisen määrittäjänä voi olla totta ainoastaan jos oletamme, 

että kulttuuri on tiukan yhtenäinen kokonaisuus, joka on täysin suljettu itsensä ulkopuolisilta 

vaikutteilta. Koska kulttuuri on legitimaation ja vallan lähde, kaikki poliittinen taistelu käy-

dään myös kulttuurin tasolla. (Parekh 2006, 152, 157.) 

 

Ranskasta alkanut uuden oikeiston kulttuurisen rasismin ideologia pyrkii rinnastamaan ra-

sistisen ajattelun ja käytöksen maalaisjärkeen. Etnopluralismiksi kutsutussa ideologiassa 

kansojen eloonjäämisen edellytyksenä on oman kulttuurisen identiteetin säilyttäminen, 

jonka puolesta toimiessa rasistinen ulkomaalaisvastaisuus lisääntyy (Jokisalo 2003, 25). Po-

pulistinen retoriikka hakee tälle oikeutusta biologisesta perustasta, luonnollisesta käytök-

sestä, joita muukalaispelko ja oman reviirin puolustaminen ihmisissä edustavat. (Rattansi 

2007, 102.) Kulttuurien moninaisuutta kuvataan edellytykseksi sille, että ihmiskunta säilyy. 

Kulttuurien sekoittuminen maailmanlaajuiseksi sivilisaatioksi tuhoaisi tämän moninaisuu-

den, ja lopulta edellytykset koko ihmiskunnan selviytymiseen. (Jokisalo 2003, 24–25.) 

Natsi-Saksassa vallalla olleen perimän degeneroitumisen pelko on korvattu tässä ajassa hy-

väksyttävämmällä kulttuurien degeneroitumisen pelolla. 
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Aseeksi rasistiksi leimaamista vastaan käytetään samoja argumentteja, joita vastaan joudu-

taan itse puolustautumaan. Rattansi (2007, 104) kuvaa äärioikeistojohtaja Jean Marie Le Pe-

nin sekularistisesta valtiomallista oikeutuksensa hakevaa retoriikkaa, jossa erityisesti isla-

minuskoiset maahanmuuttajat leimataan ”todellisiksi rasisteiksi”, koska he kieltäytyvät täy-

dellisesti assimiloitumasta eettisesti neutraaliin, sekularistiseen ja liberaaliin kansallisvalti-

oon. Rasismista syyttäminen käännetään näin itse rasistista ilmaisua vakavammaksi sosiaa-

liseksi rikkomukseksi valtaväestön solidaarisuutta, sananvapautta ja etnisen tilanteen ”rehel-

listä” arviointia vastaan (van Dijk 1992, 90). Suomalaisessa julkisessa keskustelussa on 

kuultu samanlaisia äänenpainoja. Esimerkiksi perussuomalainen varavaltuutettu rinnasti pe-

russuomalaisia kritisoineet monikulttuurisen yhteiskunnan puolestapuhujat natseihin puolu-

een blogissa samaan aikaan kun perussuomalaista kansanedustajaa Olli Immosta syytettiin 

julkisuudessa monikulttuurisuutta vastaan suunnatusta rasistisesta ja fasistisesta puheesta 

(kts. Seppänen 2015).  

 

Epähaluttujen maahanmuuttajien elämäntyyliä kuvataan kaoottiseksi, väkivaltaiseksi ja epä-

järjestyneeksi muuten ”stabiilissa” Euroopassa (Mac Laughlin 1998, 1023). Myös Lentin ja 

Titley (2011, 52–53) kuvaavat, kuinka erityisesti muslimiväestöä pyritään kuvaamaan assi-

miloitumiskyvyttömänä ryhmänä, jonka degeneroituminen eurooppalaiseen kulttuuriin joh-

taa monikulttuurisuuden väistämättömään epäonnistumiseen. Perusteet löytyvät etnoplura-

listisesta ajatuksesta, jonka mukaan ainoastaan asuinalueellaan syntynyt kykenee omaksu-

maan kansallisen kulttuurin ja identiteetin (Jokisalo 2003, 26). Vähemmistöjä syytetään ky-

vyttömyydestä integroitua. Tähän voivat vaikuttaa edelleen terrorismin ja Islamin pelko. 

(Castles 2011, 57.) Taustalla voidaan nähdä kulttuurin kohtaama epävakaus, johon vastataan 

siivoamalla ongelma pois näkyvistä. Hall (2002, 156) kuvailee ilmiötä sellaiseksi, jossa kult-

tuurin kirjoittamattomia sääntöjä rikotaan, ja tähän vastataan puhdistautumalla, palautta-

malla kulttuuri ”normaaliin” vakaaseen tilaan ja jättämällä muukalaiset, toiset ulkopuolelle. 

Myös suomalaisessa poliittisessa retoriikassa on toistettu sanontaa ”maassa maan tavalla”  

aina ministeritasolla asti. Tämä edustaa yleismaailmallista sananlaskutyyppiä, jonka ylei-

syys korostaa sitä, kuinka monet kansat pitävät omaa kulttuuriaan lähtökohtaisesti muita pa-

rempana, oikeampana. (Puuronen 2011, 42.) 

 

Kulttuurisen rasismin käsitettä kohtaan on esitetty myös kriittisiä äänenpainoja. Saukkonen 

(2013, 232–234) kritisoi kulttuurisen rasismin käsitettä erityisesti ”rasismi” sanan sisältämän 
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negatiivisen konnotaation vuoksi. Hänen mukaansa kulttuurisen rasismin käsite on ongel-

mallinen, koska se saattaa johtaa kulttuureiden kriittisen tarkastelun välttelyyn julkisessa 

keskustelussa. Kritiikki unohtaa kuitenkin huomion kulttuurisen rasismin luonteesta rodul-

liseen hierarkisointiin. Myös van Dijk (1992, 88) epäröi kulttuurisen rasismin termin käyttöä 

ja ehdottaa sivulauseessa termiä ”etnisismi”, mutta pitäytyy huomion jälkeen kuitenkin joh-

donmukaisesti rasismin käsitteessä. Lentin ja Titley (2011, 63) muistuttavat, että kaikissa 

elämänmuodoissa, kutsutaan niitä sitten kulttuureiksi tai ei, on piirteitä, jotka viehättävät, 

vieraannuttavat tai aiheuttavat inhotusta. Tällaisissa arkipäiväisissä ymmärtämisen ja arvi-

oinnin prosesseissa ei ole heidän mukaansa mitään rasistista. Saukkonen (2013, 234–235) 

esittää, että rasismi on aina ideologista ja intentionaalista, ja että nykyinen rasismin käsite 

antaa yhteiskunnasta ja sen jäsenistä liian kielteisen ja lohduttoman kuvan. Perusteluissaan 

Saukkonen ei onnistu itse tarjoamaan selkeää rasismin määritelmää, vaikka asettaakin ta-

voitteeksi maailman ilman rasismia (kts. Saukkonen 2013). Kuten aiemmin todettua on ra-

sisti varsin kielteinen ja epätoivottu leima. Sen vuoksi rasismin tarkka ja mahdollisimman 

kattava määrittely on ensisijaisen tärkeää tutkittaessa rasistisia ilmiöitä. 

 

Kulttuurisen rasismin ongelmallisuus piilee samalla tavalla kulttuurin käsitteessä kuin bio-

logisen rasismin kohdalla rodun käsitteessä. Pysyviä ja erillisiä rotuja ei ole voitu osoittaa 

olevan olemassa, muttei myöskään pysyviä tai erillisiä kulttuureja ole voitu osoittaa olevan, 

niin että se kestäisi kriittistä tarkastelua. Itse asiassa yritykset ihmisten luokitteluun täysin 

kulttuurisin perustein onnistuvat harvoin täysin kulttuurisina, vaan ne saavat useimmiten 

biologisia piirteitä, samoin kuin biologiset luokittelut muuttuvat usein joiltakin osin kulttuu-

risiksi. (Kahn 2001, 51–53.) Rotu määritellään tiettyjen fysiologisten piirteiden perusteella 

samaan aikaan kun jätetään huomioimatta suuri osa muita fysiologisia piirteitä. Saman ta-

paan kulttuuri määritellään tiettyjen kulttuuristen piirteiden perusteella samalla kun unohde-

taan suurin osa muita piirteitä. Tämä osoittaa, että nämä määrittelyt pohjautuvat sosiaaliseen 

tarpeeseen, eivät biologisiin tai kulttuurisiin faktoihin. (Malik 1996, 5.) Kulttuurin sisältö 

määritellään aina yksilöllisesti, mutta harva kulttuurin edustaja on yhtämielinen kulttuurin 

tarkasta sisällöstä. Kukaan yksilö ei tunne kaikkia kulttuurin aspekteja, vaikka näkemykset 

ovatkin siinä määrin päällekkäisiä, että ne voivat koordinoida jokapäiväistä käyttäytymis-

tämme. Lisäksi kaikki kulttuurit ovat jossakin määrin heterogeenisiä, johtuen esimerkiksi 

kulttuurin sisällä ilmenevistä alakulttuureista. (Gudykunst 1998, 42–43.) Gilroy (1992, 188) 

muistuttaa, että rotu käsitteen käyttö vastasi ennen tieteellisen rasismin aikakautta nykyistä 
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kulttuuri käsitteen käyttöä. Malik (1996, 1) huomauttaakin osuvasti, että ”rotu” tuntuu ole-

van joka puolella samaan aikaan kun sitä ei löydy enää mistään. Jotkut pitävät kulttuuria niin 

ongelmallisena käsitteenä, että korvaisivat sen mieluusti toisenlaisilla käsitteillä tai hylkäi-

sivät kokonaan. Näköpiirissä ei ole kuitenkaan kulttuuri-termin hylkäämistä tai sijoittamista 

lainausmerkkien sisään, vaikka ”rodun” kohdalla se on tavallista. (Vermeulen 2000, 1.) 

 

Useissa Länsi-Euroopan maissa yhteiskunnan moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä on tar-

kasteltu hyvin pitkälti juuri kulttuurisesta näkökulmasta. Tämä johtaa valitettavasti usein ro-

dullistamiseen ja etniseen jakoon pohjautuvien sosiaalisten eriarvoisuuksien sivuuttamiseen. 

Ihmisten, erityisesti etnisten vähemmistöjen toimintaa selitetään yhä enemmän kulttuurisilla 

syillä, huomaamatta ilmiöiden monimuotoisuutta. (Keskinen & Vuori 2012, 15–16.) Rodul-

listamista voidaan pitää rasismin elinehtona. Jos ihmisiä ei jaettaisi ryhmiin, olisi myös ryh-

mien välisten erojen ja hierarkioiden rakentaminen mahdotonta. (Puuronen 2011, 269.) Kult-

tuuria käytetään poliittisena selittäjänä, erityisesti silloin kun muita selittäviä tekijöitä ei ole 

näköpiirissä. Ongelmana on kuitenkin kulttuurisen selittämisen kehää kiertävä luonne aino-

astaan määrittää käytös tyypilliseksi tietylle ryhmälle ja halvaannuttaa näin ollen jatkokes-

kustelu. (Vermeulen 2000, 2-3.) Kun määritellään ”kulttuurisille toisille” jokin pysyvä ole-

mus, esitetään samalla ”oma viiteryhmä” lähes poikkeuksetta homogeenisena (Lehtonen & 

Löytty 2003, 12). Kulttuuriset yleistykset ja stereotypiat ovat aina sidoksissa ympäröivään 

joukkoon konsepteja, yleisesti vallitsevaan kulttuuriin, jonka ymmärtäminen on välttämä-

töntä arvioidessa jonkin väittämän rasistista sisältöä (Rattansi 2007, 105). Tämä tekee tar-

peelliseksi etsiä joitakin suomalaisen rasistisen diskurssin erityispiirteitä, jotta kyetään arvi-

oimaan rasismia suomalaisessa kontekstissa. 

3.2 Rasismi Suomessa 

Rastas (2005, 69) esittää, että Suomessa oli pitkään vallalla ajattelutapa, jonka mukaan Suo-

messa ei ole rasismia, koska täällä ei ole erityisen paljon maahanmuuttajia eikä etnisiä vä-

hemmistöjä. 1990-luvun alussa alkoi Suomessa kuitenkin esiintyä nykymuotoista rasistista 

liikehdintää, erityisesti nuorten miesten skinhead-liikkeissä, jotka levittivät tunnuslauseita ja 

ideologisia viestejä lehtihaastatteluissa, koulujen pihoilla ja kerhotalojensa lähiympäris-

töissä. Taustalla voidaan nähdä vaikuttaneen maahanmuuttajien lisääntynyt määrä sekä ta-

loudellisen taantuman aika. Näiden ryhmien ideologia perustui osaltaan biologiseen rasis-

miin, mutta myös luonnollisuuden ideaan, eli siihen, että kansallisvaltiot ovat syntyneet 
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luonnollisen kehityksen myötä tietyssä paikassa tiettyjen ihmisten keskuudessa. Maahan-

muutto esitettiin tähän perustuen usein luonnottomana ilmiönä, joka tulee estää. (Puuronen 

2011, 195–200, 204–205). 

3.2.1 Julkinen keskustelu maahanmuutosta 

Maahanmuuttokeskustelu ja -vastaisuus tulivat lopullisesti suuren yleisön tietoisuuteen vuo-

den 2008 kunnallisvaaleissa erityisesti perussuomalaisten johdosta. Puolueen listoilla oli 

useita maahanmuuttokriittisyyttä painottaneita ehdokkaita. Ennen tätä äärioikeistolainen ja 

maahanmuuttovastainen toiminta oli kiristyneen viranomaistoiminnan vuoksi siirtynyt pit-

kälti netin keskustelupalstoille. (Puuronen 2011, 205–207.) Maahanmuuttovastainen keskus-

telu alkoi yleistyä poliitikkojen esiintuomana, mutta Jasinskaja-Lahti (2002, 143) muistuttaa, 

ettei rasismi voi esiintyä ilman yhteiskunnan yleisen ilmapiirin ja tiedotusvälineiden tukea. 

Media on Suomessa harvoin avoimen rasistinen, mutta sekä stereotypiat, että muut rasismia 

ruokkivat puhetavat olivat tutkimusten mukaan tavallisia, erityisesti muista kulttuureista tai 

kansoista kertovassa uutisoinnissa (Rastas 2005, 70). Lisäksi erityisesti sanomalehdistössä 

käydylle maahanmuuttokeskustelulle on leimallista, etteivät maahanmuuttajat tai heidän jär-

jestönsä pääse juurikaan osallistumaan keskusteluun (Puuronen 2011, 40).  

 

Nykyisin aktiivisinta ja kovasanaisinta maahanmuuttokeskustelua tunnutaan käyvän sosiaa-

lisessa mediassa. Pöyhtärin (2015, 241) mukaan erityisesti vihapuheen ensisijainen ilme-

nemispaikka on edelleen internet ja sosiaalinen media, mutta sen on arveltu leviävän tätä 

kautta myös muuhun julkiseen keskusteluun. Hänen mukaansa uutismedialla on myös suuri 

merkitys. Media voi toiminnallaan uusintaa ja mahdollistaa, mutta toisaalta myös rajoittaa 

vihapuheen leviämistä julkisessa keskustelussa. (em. 243.) Hallin (1992, 276) mukaan rasis-

min annettaessa kukoistaa mediassa, siitä tulee hyväksyttyä ja populaaria, ja ihmisten mie-

lissä lopulta totta. Rasismin kieltäminen ja vähättely ovat yhteydessä tähän. Suomalaiset 

journalistit eivät ole useinkaan riittävän perehtyneitä maahanmuuttoon tai monikulttuurisuu-

teen, joten niin kutsutut maahanmuuttokriitikot ovat saaneet rodullistavan maahanmuutto-

vastaisen sanomansa tiedotusvälineissä läpi lähes kritiikittä. Kun maahanmuuttokriitikkojen 

retorinen irtisanoutuminen rasismista hyväksytään mediassa, vahvistaa journalismi näin 

osaltaan rasismin edellytyksiä yhteiskunnassa. (Puuronen 2011, 42.) Lehtonen (2009, 112) 

ehdottaa, että itse asiassa koko yhteiskunta saattaa vältellä rasismin pöydälle nostamista. 
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Rasismilta suljetaan silmät ja rasisteina pidetään aina joitakin muita. Rastaan (2009, 55) mu-

kaan lisäksi ihmiset, jotka eivät näe rasismia merkittävänä yhteiskunnallisena ongelmana, 

suosivat usein yksinkertaistettuja ja mahdollisimman suppeita rasismin määritelmiä. Nämä 

luovat otolliset olosuhteet järjestelmälliselle arjen rasismille. Käsittelen rasismin kieltämisen 

taustalla olevia syitä ja sen seurauksia tarkemmin yksilön ja rasismin välistä suhdetta käsit-

televässä luvussa 3.4. 

 

Analysoidessaan eduskuntakeskustelua ulkomaalaislain uudistamisesta vuosilta 2008–2009 

Puuronen (2011, 220–223) tekee huomioita, joiden mukaan keskustelussa oli piirteitä sekä 

rodullistamisesta että selkeästä rasismista. Keskustelussa ilmeni rajoittavaa poliittista dis-

kurssia, jossa maahanmuuttajat esitettiin rodun kaltaisena ryhmänä, määriteltiin toisiksi, 

sekä useimmiten uhkana suomalaiselle kulttuurille ja hyvinvointiyhteiskunnalle. Staattisena 

nähdyn suomalaisen kulttuurin suojelu ulkopuolisilta ”uhkilta” noudattaa eurooppalaisen 

uusliberalistisen kulttuurisen rasismin retoriikkaa. Tärkeimpänä maahanmuuttokriittisten 

ajatusten julkituojana ja innoittajana julkisessa keskustelussa Puuronen (2011, 226–229, 

243–244) pitää Jussi Halla-ahoa, jonka kirjoituksia lainataan ja ajatuksia toistetaan yleisesti 

maahanmuuttokriittisillä sivustoilla. Puurosen mukaan Halla-aho on kehittänyt useita sellai-

sia käsitteitä, joita toistetaan näillä sivustoilla tosina. Kulttuurisen rasismin keinoin Halla-

aho rodullistaa tiettyjä maahanmuuttajaryhmiä, ja halventaa näitä toistuvasti rakentaen ro-

dullista hierarkiaa.  

 

Puuronen (em.) nostaa esille myös niin sanotut esisopimukset, eli mielipiteiden taustalla ole-

vat yhtenäiset käsitykset kirjoittajan ja lukijoiden välillä, jonka vuoksi asiat voidaan tuoda 

esille ongelmattomina ja luoda niille uusia merkityksiä. Tällainen hiljainen tieto antaa mah-

dollisuuden rasististen mielipiteiden esittämiseen ilman rasismin selkeää julkituontia. Puu-

ronen osoittaa, kuinka Halla-ahon monet päättelyketjut johtavat vääriin lopputuloksiin, 

koska lähtökohdat, premissit ovat vääriä ja monimutkaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä yksin-

kertaistetaan systemaattisesti. (Puuronen 2011, 230–233.) Halla-aho (2014b) kuvaa Afri-

kasta Eurooppaan Välimeren yli pyrkiviä laittomia siirtolaisia ”aineksena, jota työttömyy-

destä kärsivän Euroopan ei ole mahdollista integroida” ja epäonnistuneen integraation seu-

rauksia, ”gettoutumista, lisääntyvää rikollisuutta ja kasvavia jännitteitä”. Halla-ahon (em. 

2014b) mukaan edellä mainitut siirtolaiset tulevat tänne elämään ja harjoittamaan uskonto-

aan eurooppalaisten veronmaksajien rahoilla. Halla-aho (2014a) kirjoittaa lisäksi muun mu-
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assa Eurooppaa uhkaavasta islamin uskon leviämisestä, islamisaatiosta, piirtäen kuvaa us-

konnosta, jossa jopa puolet uskontokuntaan kuuluvista ovat vaarallisia fundamentalisteja. 

Useissa kirjoituksissa esitetään ennustuksia siitä, mitä monikulttuuristuvassa Suomessakin 

on tulevaisuudessa lupa odottaa. Seuraavassa suora lainaus hänen kirjoituksistaan:  

 

”Islamismi on laajaa suosiota tai vähintään passiivista hyväksyntää nauttiva, sisäi-

sesti koherentti ja hyvin verkostoitunut ideologia. Koska toimijoiden pontimena on 

usko ja tuonpuoleiset herkut, heidän kanssaan ei oikein voi keskustella ja hakea komp-

romisseja. Pyssyt ja pommit tulevat paukkumaan ja kurkut katkeamaan jatkossakin, 

koska yhteiskunta ei voi jatkuvasti elää sellaisessa valmiustilassa, että jokainen iskua 

suunnitteleva voitaisiin jäljittää ja pysäyttää.” (Halla-aho 2015.) 

 

Kriittiset äänenpainot maahanmuuttajia, erityisesti turvapaikanhakijoita, pakolaisia ja muita 

sellaisia, joiden ei katsota hyödyttävän Suomea, kohtaan ovat edelleen yleistyneet poliitti-

sessa keskustelussa. Kansantaloutta hyödyttävään työperustaiseen maahanmuuttoon suhtau-

dutaan myönteisemmin. (Saukkonen 2013, 89.) Tämä voi Puurosen (2011, 216) mukaan liit-

tyä siihen, että pakolaisten oletetaan usein olevan haluttomia tai kyvyttömiä ansaitseman 

elantoaan. Kun tiedetään, että turvapaikanhakijat tulevat Suomeen usein sellaisista maista 

kuin Somalia, Irak ja Afganistan, johtuu työperäisen maahanmuuton nostaminen pakolaisuu-

den vastapuolelle, ikään kuin vaihtoehdoksi, siitä, että diskurssin takana on näihin ryhmiin 

kohdistuvia ennakkoluuloja. (em. 2011.) Maahanmuuttajien on tutkimusten mukaan vaike-

ampi työllistyä ja usein he työllistyvät tutkintoaan vastaamattomiin töihin. Tämä voi johtua 

siitä, että vaikka tutkinnot ja todistukset ovat edelleen tärkeässä osassa työnhakua, oikeutta-

vat ne ainoastaan paikkaan hakujonossa. Lopullisen valinnan tekee, usein valtaväestöön kuu-

luva, työnantaja. (Kyhä 2011, 67–68.) Malin ja Anis (2013, 142) painottavat, että länsi-

maasta Suomeen vapaaehtoisesti työhön tuleva korkeasti koulutettu maahanmuuttaja on eri-

laisessa asemassa kuin vaikkapa pakolainen. Sotaa pakenevan maahanmuuttajan, jolla ei ole 

sellaista kielitaitoa tai koulutusta, jotka vastaisivat länsimaisen yhteiskunnan kansalaistaito-

valmiuksia tai työelämävaatimuksia, ei ole yhtä helppoa asettua uuteen maahan. Nämä taidot 

karttuvat vähitellen, joten prosessi vie pidemmän aikaa. (em. 142.) Vuonna 2006 siivoustyö 

oli maahanmuuttajien keskuudessa kaikista yleisin työ. Ulkomaalaisen työvoiman osuus sii-

voojista oli 2006 alle 10 prosenttia. Vuoteen 2010 mennessä heidän määränsä on kuitenkin 

yli kaksinkertaistunut. Tämä ei ole yksinomaan suomalainen ilmiö, vaan yliedustusta mata-

lapalkka-aloilla on havaittu maahanmuuttajien osalta lähes kaikissa länsieurooppalaisissa 
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maissa. Maahanmuuttajien työllistämiä matalapalkka-aloja voidaan pitää työmarkkinoiden 

sisääntuloaloina, ja nykyään myös leimallisesti maahanmuuttaja-aloina. Tämä ilmiö voi 

osaltaan ylläpitää ja syventää työmarkkinoiden etnistä jakautumista, jolloin tietyt tehtävät 

muotoutuvat heikosti palkatuiksi ja leimallisesti aliarvostetuiksi, ”likaisiksi” kantaväestölle 

kelpaamattomiksi töiksi. (Forsander 2013, 225; Kyhä 2011, 75–76.) Hoitoalan osalta on näin 

jo joissakin Euroopan maissa tapahtunut (kts. Forsander 2013). Tutkiessaan mediassa ja in-

ternetin keskustelupalstoilla käytyä keskustelua filippiiniläisten sairaanhoitajien Suomeen 

rekrytoinnista Simola (2008, 84) on huomannut, ettei eettistä keskustelua käydä aiheen ym-

pärillä juuri lainkaan. Erityisesti kansalaiskeskustelun osalta asiaa tarkastellaan lähes poik-

keuksetta Suomen kansallisen edun ja tarpeen näkökulmasta (em. 2008, 84).  

3.2.2 Rasistiset asenteet maahanmuuttajia kohtaan 

Maahanmuuttaja on käsitteenä latautunut yhteiskunnallisista oletuksista. Maahanmuuttajuu-

teen liitetään valtavirrasta poikkeavan ulkonäön, kulttuurin ja uskonnon oletuksia. Yleensä 

maahanmuuttaja käsitetään länsimaiden ulkopuolelta Suomeen muuttaneena ihmisenä, 

vaikka valtaosa Suomen maahanmuuttajaväestöstä on Euroopan sisältä maahan muuttaneita. 

Termiä maahanmuuttaja voidaan pitää vallankäytön välineenä, jonka avulla joukko ihmisiä 

voidaan sulkea oletetun kulttuurinsa tai etnisyytensä vuoksi suomalaisuuden ulkopuolelle. 

Paitsi hierarkisoiva ja yleistävä maahanmuuttaja-termi on myös yksilöllistä kokemusta ja 

identiteettiä yksinkertaistava. Yksilön kokemukset ja identifikaatioiden moninaisuus palau-

tetaan etniseen taustaan ja maahanmuuton kokemukseen. Maahanmuuttaja-termin alle mah-

tuva moninaisuuden kategoria sisältää niin monia erilaisia rooleja, ettei maahanmuuttajuus 

suinkaan aina nouse yksilöä ensisijaisesti määritteleväksi tekijäksi. (Peltola 2014, 16–17.)  

 

Jaakkola (2009) on havainnut, että suhtautuminen maahanmuuttajiin vaihtelee hierarkisesti 

kansalaisuuden mukaan, niin että myönteisimmin suhtaudutaan pohjoismaalaisiin ja anglo-

saksisista maista tuleviin, kun taas varauksellisinta suhtautuminen on somaleihin, kurdeihin, 

arabeihin ja venäläisiin. Mitä kaukaisemmista ja kulttuurisesti vieraimmista maista ihmiset 

tulevat, sitä varauksellisimmin tulijoihin suhtaudutaan. (kts. Kyhä 2011, 70.) Samanlaisia 

tuloksia sai myös korkeakouluopiskelijoiden asenteita tutkinut Sjöblom-Immala (2013, 116–

117). Vuonna 2003 tehdyssä asennetutkimuksessa jopa 45 % vastanneista oli täysin tai osit-

tain sitä mieltä, että ”joihinkin rotuihin kuuluvat eivät kerta kaikkiaan sovi asumaan moder-

nissa yhteiskunnassa.” (Jaakkola 2009, 63.) Samanlaisia asenteita on ollut huomattavissa 
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myös viranomaistahoissa. Tutkittaessa vuosituhannen vaihteessa suomalaisten viranomais-

ten suhtautumista maahanmuuttajiin huomattiin, että kaikkein tervetulleimpia olivat länsi-

eurooppalaiset, etenkin pohjoismaalaiset, kun taas vähiten toivottuja olivat Lähi-Idästä ja 

Afrikasta tulevat maahanmuuttajaryhmät. (Pitkänen & Kouki 1999, kts. Jasinskaja-Lahti, 

Liebkind & Vesala 2002, 25.) Jasinskaja-Lahti, Liebkind ja Vesala (2002, 134) huomasivat 

rasismin kokemuksia tutkiessaan, että rasismia kokivat vuosituhannen alussa eniten somalit 

ja arabit. Nämä maahanmuuttajaryhmät kertoivat myös useimmin saaneensa huonoa palve-

lua virkamiehiltä. Myös työnsaannin suhteen somalit ja arabit olivat kokeneet eniten vai-

keuksia. Suurin osa syrjinnästä on tutkimuksen mukaan kuitenkin sellaista, josta ei tehdä 

ilmoitusta poliisille. (em. 134.) Suomalaiset korkeakouluopiskelijat suhtautuivat vuonna 

2012 suoritetussa tutkimuksessa selkeästi myönteisemmin työperäiseen maahanmuuttoon 

kuin pakolaisiin, heistä naiset olivat miehiä myönteisempiä ja taas vanhemmat opiskelijat 

nuoria myönteisempiä. Tutkimuksen mukaan yliopisto-opiskelijat ovat ammattikorkeakou-

lussa opiskelevia myönteisemmin maahanmuuttoon suhtautuvia, yhteiskuntatieteelliset, hu-

manistit ja taiteen opiskelijat tekniikan opiskelijoita myönteisempiä ja ateistit kristittyjä 

myönteisemmin suhtautuvia. Myös puoluetaustalla oli merkitystä vihreiden ja vasemmiston 

kannattajat olivat selvästi myönteisimpiä, kun taas perussuomalaisia äänestäneet kaikista 

kielteisempiä. Asuinpaikalla ei ollut juurikaan merkitystä, vaikka suurissa kaupungeissa asu-

vat suhtautuivat hieman myönteisemmin. Sen sijaan henkilökohtaisilla maahanmuuttajakon-

takteilla oli merkitystä. Opiskelijat, jotka olivat asuneet ulkomailla tai joilla oli henkilökoh-

taisia kontakteja maahanmuuttajiin suhtauivat muita myönteisemmin. (Sjöblom-Immala 

2013, 116–122.)   

 

Aivan kuten edellisen taloudellisen taantuman aikaan myös nykyisen taantuman vuosina yh-

deksi syypääksi etuuksien heikentymiseen ja elintason laskuun on esitetty maahanmuuttajia 

ja maahanmuuttopolitiikkaa (Puuronen 2011, 205). Kielteiset asenteet oman ryhmän ulko-

puolisia kohtaan lisääntyvät, kun ihmiset joutuvat kilpailemaan yhä niukemmista resurs-

seista. (Jaakkola 2005, kts. Kyhä 2011, 71.) Simola (2008, 9) näkee kuvan maahanmuutta-

jista lähinnä sosiaalimenojen kasvattajana johtuvan maahanmuuton lyhyestä historiasta sekä 

pakolaisuuteen ja työllistymisvaikeuksiin keskittyneestä maahanmuuttokeskustelusta. Hyl-

land Eriksen (2006, 34) painottaa, että taloudellisesti hyödyttävä ja moraalisesti harmiton 

maahanmuutto on julkisessa keskustelussa väistynyt yksilöllisiä arvoja uhkaavan maahan-

muuton tieltä. Pohjoismaissa hän näkee syyksi vaihdoksen 1970-luvun sosiaalidemokraatti-

sesta kollektiivisesta ajattelusta uuden vuosituhannen uusliberalistiseen yksilön vapauksia 
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korostavaan poliittiseen kehitykseen. Suurpää (2002, 48–49) huomauttaa erosta pohjoismai-

sen hyvinvointivaltioideaalin ja suomalaisen kansalliskuvan välillä. Pohjoismainen hyvin-

vointivaltio rakentuu universaalin, yhdenmukaisen kohtelun periaatteelle sekä käsitykselle 

individualistisista yksilöistä, jotka eivät ole ensisijaisesti yhteisönsä edustajia. Suomalaisuus 

rakentuu hänen mukaansa yhteisen kulttuurin, historian ja kollektiivisten perinteiden varaan. 

Yhteisöllisyys esitetään eräänlaisena itsestäänselvyytenä. (em. 49.) Hyvinvointivaltion etu-

jen nauttimisen ehdoksi esitetään usein työntekoa ja verojen maksamista. Pohjoismaissa 

työtä on pidetty ihmisen arvon mittana. Voidaan sanoa, että kun maahanmuuttajat on Suo-

messa nähty pitkälti työvoiman ulkopuolisina palveluidenkäyttäjinä, on ajatus kansanta-

loutta hyödyttävistä, yhteistä hyvää rakentavista maahanmuuttajista jäänyt melko vieraaksi. 

(Simola 2008, 8-9.) 

 

Kuten aiemmin mainittua, maahanmuuttajia koskeva vihapuhe leviää erityisesti internetin 

keskustelupalstojen ja sosiaalisen median välityksellä. Kovasanaistakin vihapuhetta perus-

tellaan sananvapaudella. Neuvonen (2015, 280) nostaa esille sananvapauskeskustelua lei-

maavan kaksinaismoralismin. Esimerkiksi Charlie Hebdo-lehteen Pariisissa kohdistuneen 

iskun jälkeen satiiri ja huumori islamia kohtaan nostetiin sananvapauskysymykseksi samaan 

aikaan kun muistotilaisuudessa marssineet valtiojohtajat rajoittavat itseään ja valtioonsa 

kohdistuvaa arvostelua ja huumoria. (em. 280.) Pöyhtärin (2015, 243–244) mukaan libera-

listista sananvapausteoriaa tulkitaan usein väärin. Teoria ei hänen mukaansa ehdota, että jo-

kainen on vapaa käyttämään oikeutta täysin rajoituksetta. Vapauden käyttöön liittyy myös 

vastuu. Suomessa median sananvapautta rajoittavat myös lait ja eettinen itsesääntelyelin, 

Julkisen sanan neuvosto. (em. 244–245.) Vihapuhesääntely ja rasismin vastaiset toimet pe-

rustuvat Suomessa sopimukseen kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamisesta sekä muuhun eri-

tyisesti Euroopan neuvoston piiristä tulleeseen lainsäädäntöön. On hyvä muistaa, ettei viha-

puhe ole koskaan vain puhetta ilman seuraamuksia. Historia osoittaa, että vihasanoja seuraa-

vat teot. Sanat muokkaavat asenneilmapiiriä ja propaganda on ollut tärkeässä roolissa kan-

sanmurhissa ja sodissa, Suomi mukaan lukien. (Neuvonen 2015, 278–281.) 

 

Suurpään (2002, 45) mukaan maahanmuuttaja nähdään Suomessa usein yhteiskunnalliselta 

asemaltaan uhrina – puutteellisena yksilönä. Tämä on pitkälti ongelmakeskeinen näkö-

kulma. Oletetaan, että maahanmuuttajilta puuttuvat niin yhteiskunnalliset, sosiaaliset kuin 

kulttuurisetkin kyvyt. Tällaisella puheella voi olla myös konkreettisia eriarvoistavia ja mar-

ginalisoivia vaikutuksia. Kategorisoimalla uhrit esimerkiksi pakolaisiksi tuntemattomasta 
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tehdään tuttua. Nimeäminen kategoriaan riittää eikä ihmistä kategorian takana tarvitse tun-

tea. Toiseksi maahanmuuttajien kohtaamat sosiaaliset eriarvoisuudet käännetään rasistisessa 

diskurssissa usein kulttuurisiksi ongelmiksi. Kulttuurisen erilaisuuden tunnustaminen ei ole 

tässä ongelmallista. Se voi kuitenkin muodostua vaaralliseksi, kun siihen yhdistyvät eriar-

voisuuden ja epätasa-arvon periaatteet. Samalla on tavallista, että nämä erot jähmetetään py-

syviksi ominaisuuksiksi. Tämän lisäksi Suomessa maahanmuuttajiin kohdistuu muutoksen 

vaatimus. Sen mukaan maahanmuuttajien täytyy muuttua eli sopeutua yhteiskuntaan ja suo-

malaiseen tapaan elää. Uhri-näkökulma on tavallinen sekä rasistisessa että suvaitsevaisuutta 

korostavassa puheessa. Jälkimmäisen kohdalla tämä johtuu suvaitsevaisuuden tiukkarajai-

sesta määrittelystä, joka ikään kuin määrittää ennakkoluulon ja syrjinnän sopivat rajat. (em. 

45–49.) 

3.2.3 Maahanmuuttajat, perhe ja sukupuoli 

Suomalaista keskustelua maahanmuuttajista leimaa usein normatiivinen käsitys perhe-elä-

mästä sekä sukupuolitetut stereotypiat. Käsitykset perhe-elämästä Suomessa ovat yhtey-

dessä tapoihin ymmärtää sukupuolta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Suomi nähdään poh-

joismaiseen tapaan ”naisystävällisyyden” myötä tasa-arvon mallimaana, mutta tasa-arvo-

ajattelulla on paradoksaalinen luonne. Kun tasa-arvo oletetaan Suomessa jo saavutetuksi it-

sestäänselvyydeksi, se tuottaa hierarkkisia rajoja tasa-arvoisten suomalaisten, ”meidän”, ja 

tänne muuttaneiden, ”muiden” välille. Samalla oletus tasa-arvoisesta Suomesta sivuuttaa 

eron tasa-arvo-ideologian ja todellisuuden välillä. (Peltola 2014, 38–39.) Vuorin (2012, 208–

209) mukaan esimerkiksi maahanmuuttajille jaettavissa Suomi-oppaissa sukupuolten tasa-

arvo esitetään sekä tavoitteena että todellisena asiantilana. Sukupuolten tasa-arvon toteutu-

mista esitellään oppaissa kuitenkin hyvin pintapuolisesti. Keskinen (2012, 269) epäilee, että 

sama universaaliuden ja samanlaisuuden ajatus, jolle myös sukupuolten tasa-arvo Pohjois-

maissa perustuu, estää osaltaan keskustelua rasismista ja sukupuolesta Suomessa. Näistä asi-

oista ei julkisesti juurikaan keskustella tai niitä kyseenalaisteta. Olettamukset sukupuolten 

epätasa-arvosta liitetään ennen kaikkea muslimeihin ja muihin ei-länsimaisiksi käsitettyihin 

maahanmuuttajiin. Epätasa-arvo liitetään tällöin perheen sisäisiin valtasuhteisiin ja käytän-

teisiin, jolloin naiset nähdään alisteisessa suhteessa erityisesti etnisen yhteisönsä miehiin. 

Tämä näkökulma sivuuttaa osaltaan maahanmuuttajanaisten heikon aseman suomalaisilla 

työmarkkinoilla sekä muut rotuun ja luokkaan liittyvät yhteiskunnan epätasa-arvokysymyk-

set. (Peltola 2014, 190–191.) 
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Maahanmuuttajataustaisia perheitä koskevassa julkisessa keskustelussa korostuvat ajatukset 

yhteisöllisyydestä ja perhesuhteiden tiiviydestä. Tämä esitetään kuitenkin tavalla, jossa yh-

teisöllisyys voi minä hetkenä tahansa muuttua vaarallisen tukahduttavaksi. Kulttuuri nousee 

usein selittäväksi tekijäksi perustellen herkästi myös luokkaan ja sukupuoleen liittyviä eroja. 

Erot essentialisoidaan tällöin pysyviksi kulttuurisiksi piirteiksi. (Peltola 2014, 263.)  

 

Phillipsin (2007) mukaan monikulttuurisuuden ongelmien poistamiseksi kulttuurin käsitettä 

tulisi uudistaa, koska se mahdollistaa kulttuuristen erojen politiikan, jonka vuoksi naisten 

sortoa ei voida kritisoida ja toisaalta vahvistaa monikulttuurisuuskriitikkojen luomia stereo-

typioita ja rasismia. Hänen mukaansa kulttuuristen oikeuksiensa tunnustamista vaativat vä-

hemmistöt ovat usein patriarkaalisia verrattuna ympäröivään kulttuuriin. Toisaalta hän on 

huomannut, että sukupuolten tasa-arvovaatimuksia käytetään kulttuurivähemmistöjen de-

monisointiin. Jos tavoitellaan tasa-arvoa, on kunnioitettava sekä naisten oikeuksia että tuet-

tava monikulttuurisuutta yhteiskunnassa. (kts. Puuronen 2011, 264.) 

3.3 Islamofobia 

Läntisessä maailmassa muslimeista on eräänlaisena rodullistettuna ”toisena” tullut uusin vi-

hollinen. Tämä alkoi jo ennen Yhdysvalloissa tapahtunutta 9/11-iskua, mutta on sen jälkeen 

yleistynyt ja lisääntynyt globaalisti. Ilmiötä kutsutaan islamofobiaksi. Se rakentaa kuvaa län-

simaalaista elämäntapaa uhkaavasta ”kulttuurisesta toisesta”. (Morgan & Poynting 2011, 1.) 

Noble (2011, 215) pitää islamofobiaa pitkään jatkuneiden ja vahvistuneiden muslimi-vas-

taisten ennakkoluulojen kiteytymänä. Aina 700-luvulta lähtien islamilainen maailma on 

nähty länsimaisen kulttuurin peilikuvana – jonkinlaisena uhkana. Kulttuurin tai demokratian 

kautta nouseva ylemmyydentunne velvoittaa läntistä maailmaa johtamaan maailmaa aiheut-

taen siirtomaavallan aikaan kuvaillun valkoisen miehen taakan. (Hämeen-Anttila 2012, 10–

11.) Hämeen-Anttilaa (2012, 11) lainaten: ”Muslimista on tullut nykyajan neekeri.” 

 

Eurooppalaisen äärioikeiston poliittisella agendalla monikulttuurisuuden ja maahanmuuton 

vastustaminen on noussut luokkataistelua ja anti-kommunismia tärkeämmäksi teemaksi. 

Tässä retoriikassa kehittyvistä maista maahan muuttaneet, eritoten muslimit, nähdään yh-

teiskuntarakenteita ja kansallista kulttuuria heikentävinä ”toisina”, joita vasten ”yhtenäisen 

oman kansan” etuoikeuksia painottava, ulossulkeva kansallinen oikeutus voidaan perustella. 
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(Hainsworth 2000, 10–12.) Islamofobiaa voidaan tarkastella esimerkiksi Cohenin (1972) ja 

Hallin (1978) kehittelemän moraalisen paniikin käsitteen avulla, jossa jokin ihmisryhmä 

identifioidaan vaaraksi sosiaalisille arvoille. Tästä ihmisryhmästä rakennetaan kuvaa erään-

laisena kansan vihollisena. Tällaiselle moraaliselle paniikille on tyypillistä yleinen huoles-

tuneisuus, julkinen keskustelu ”ongelmasta” sekä viranomaistahojen lainsäädännölliset rat-

kaisuehdotukset esitettyyn ”ongelmaan”. (kts. Noble 2011, 216–217.) Tämän päivän suoma-

laisessa, ”maahanmuuttokriittisessä”, poliittisessa diskurssissa on helppoa nähdä näitä ele-

menttejä. 

 

Muslimivastaiset ryhmät Euroopassa ja islamistifundamentalistit ovat halunneet luoda kuvaa 

islamin ja länsimaiden, kahden erilaisen maailman välisestä sodasta. Enemmistö muslimi-

maista ja muslimeista on kuitenkin alusta saakka tuominnut kaikenlaiset terrori-iskut. Ter-

rorismin jatkuvien iskujen kohteena ovat olleet ensisijaisesti muslimimaat, vaikka länsimai-

nen media on ylläpitänyt kuvaa ensisijaisesti länsimaihin kohdistuvasta uhasta. Tällaista ku-

vaa hyödyntävät myös populistipoliitikot tarjotessaan vaihtoehdoksi muslimien sulkemista 

pois ”kristillisestä” Euroopasta. Länsivastaiset ääri-islamistit edustavat tismalleen saman-

laista ajatusta. (Muhammed 2011, 265–267.) Vaikka ääri-islamistit edustavat omasta näkö-

kulmastaan oikeaa islamin tulkintaa käyden maailmanlaajuista pyhää sotaa, ei esimerkiksi 

al-Qaidan johtohenkilöistä kenelläkään ole ollut syvällistä uskonnollista koulutusta. Funda-

mentalistit tuomitsevat läntisen maailman lisäksi muslimien enemmistön vääriksi musli-

meiksi. Tässä mielessä ääri-islamistit ja islamin jyrkimmät vastustavat asettuvat samalle 

puolelle – molempien kannalta on edullista kuvata ääri-islam oikeaksi islamiksi. (Hämeen-

Anttila 2013, 222–223.) Myös suomalaisessa maahanmuuttokeskustelussa islamista on tul-

lut keskeinen aihe. Rasistisissa sisällöissä maalaillaan uhkakuvia ja toistetaan Halla-Ahon 

esittämiä ennustuksia, jotka taas pohjautuvat eurooppalaisen äärioikeiston islamofobiseen 

retoriikkaan. Äänessä ovat yleensä sellaiset henkilöt, jotka tuomitsevat islamin uskontona 

ottamatta huomioon islamilaisten yhteisöjen sisäistä varianssia ja eri tulkintoja islamista. 

(Puuronen 2011, 251–253.) 

 

Islam kuvaillaan läntisessä kontekstissa usein perusluonteeltaan väkivaltaiseksi uskonnoksi. 

Koraanista etsitään ne kohdat, joissa puhutaan pyhästä sodasta sivuuttaen humaani sisältö. 

Media maalaa kuvaa läntiselle, maallistuneelle ja rauhanomaiselle elämäntavalle vastakkai-

sesta ehdottoman uskonnollisuuden ja sotaisuuden islamilaisesta maailmasta. Positiiviset 
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asiat nousevat harvoin uutiseksi, jolloin uutisointi epäkohdista ja väkivallasta luo yksipuo-

lista kuvaa. Omassa ympäristössä kykenemme korjaamaan tällaista vääristynyttä kuvaa, 

mutta Lähi-idän osalta se on vaikeampaa. Toisaalta, kuten aiemmin todettua, länsimaissa 

arabialais-islamilainen maailma on jo vuosisatoja edustanut uhkaa länsimaiselle kulttuurille. 

Euroopan lähihistorian suhteellisen rauhallinen kausi on saanut meidät ajattelemaan euroop-

palaista kulttuuria erityisen rauhanomaisena ja demokraattisena. Maailmansodat käsitetään 

usein koko maailman ongelmaksi. Islamilainen maailma, erityisesti Lähi-itä, elää väkival-

taista kautta, joka historiallisesti tarkasteltuna vertautuu Euroopan 1900-luvun ensimmäisen 

puolikkaan sotaisaan aikaan. Kun oma ajattelu idealisoidaan, on vaarana tiivistää toiseen 

kaikki pahuus. (Hämeen-Anttila 2012, 8-11.) 

3.4 Yksilö ja rasismi 

Seuraavassa pyrin kuvaamaan rasismin ja rasististen asenteiden syntymistä yksilössä erityi-

sesti sosiaalipsykologian näkökulmasta. Yksilön rasististen asenteiden syntyä on tärkeää ku-

vata. Ymmärtämällä ja tiedostamalla tällaisten ajatusrakenteiden syntyprosessia, voidaan in-

himillistää kulttuurisen rasismin ilmenemistä. Tällä en pyri oikeuttamaan sitä millään ta-

valla, ainoastaan selittämään, miten rasismi yksilön mielessä rakentuu. Samalla voidaan et-

siä keinoja tällaisten asenteiden purkamiseen. 

3.4.1 Asenteet, ennakkoluulot ja stereotypiat 

Asenteet ovat keino organisoida asenteiden objekteihin kohdistuvaa informaatiota, sekä 

keino liittää toimiva reaktio kuhunkin objektiin. Oikeissa olosuhteissa tällaiset asenteet aut-

tavat ennakoimaan käytöstä. Ennakkoluulot ovat puolueellisia ja yksipuolisia asenteita, jotka 

perustuvat riittämättömään informaatioon ja kohdistuvat tiettyyn ihmisryhmään. Tämä joh-

taa ennakko-oletuksiin yksilöistä tällaisessa ryhmässä. Rasismi voidaan käsittää yhtenä en-

nakkoluulon näkyvänä muotona. (Bordens & Horowitz 2000, 142–143.) Gudykunst (1998, 

111) muistuttaa, että ennakkoluulot eivät ole dikotomisesti jakautuneet niin, että yksilö olisi 

joko ennakkoluuloinen tai vapaa ennakkoluuloista. Hänen mukaansa jokainen on jossakin 

määrin ennakkoluuloinen, eli jokainen on myös jossakin määrin rasistinen. Tämä on luon-

nollista ja vääjäämätöntä. (em. 1998, 111.) 
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Ihmisillä on taipumus kategorisoida objekteja, jotta emme tarvitsisi keksiä uutta reaktiota, 

aina kun tapaamme uuden objektin. Kategorisoinnin mennessä liian pitkälle ryhmästä muo-

dostuu kankea ja yleistetty kuva. Tällaista kuvaa kutsutaan yleisesti stereotypiaksi. (Bordens 

& Horowitz 2000, 124.) Gordon Allportin (1954) mukaan stereotypian tarkoitus on oikeuttaa 

ja rationalisoida käyttäytymisemme tätä kategoriaa kohtaan (kts. Pickering 2001, 10). Ste-

reotypian luoma kuva on yleensä virheellinen, koska se esittää sosiaaliset ryhmät ja katego-

riat homogeenisina. Stereotypiat tulee erottaa selkeästi kategorisoinnista. Vaikka stereotypi-

oimalla luodaan kategorisoinnin tapaan järjestystä sosiaaliseen todellisuuteen, on stereoty-

piointi luonteeltaan essentialisoivaa. Stereotypiointi pyrkii siis estämään joustavan ajattelun 

kategorioiden osalta. (Pickering 2001, 3-4, 29.) Stereotypiaa voidaankin kutsua ajansäästä-

jäksi, jonka avulla valitaan sopiva mielikuva uusia ihmisiä tavatessa. Tällöin ihmistä sovite-

taan kuitenkin mielikuvaan sen sijaan, että mielikuvaa muokattaisiin uuden tiedon myötä. 

Tämä johtaa usein epäreiluihin ja haitallisiin arvioihin ihmisistä. (Bordens & Horowitz 2000, 

124.)  

 

Pickering (2001, 3) painottaa, etteivät stereotypiat ole havainnoimisen ja kognitiivisen orga-

nisoinnin kannalta välttämättömiä, vaikka kuuluvatkin laajasti kulttuuriseen erojen tekoon. 

Myöskään ihmisten taipumusta kategorisointiin ei tule hänen mukaansa liioitella ylimpänä 

ajattelun yksikkönä. Hall (2002, 189–190) erottaa stereotypian tyypittelystä. Hän lainaa 

Dyerin (1977) ajatusta siitä, kuinka yksittäiset objektit sijoitetaan mielessä yleisempiin skee-

moihin. Näin myös ”erityinen” voidaan ymmärtää tyypin kautta, joka on helposti ymmärret-

tävä ja laajasti tunnettu luonnehdinta, jossa muutamia piirteitä nostetaan etualalle ja muutos 

pidetään minimissään. Stereotyypeissä taas kaikki kyseistä objektia koskeva pelkistetään 

muutamiksi ikuisesti jähmettyneiksi piirteiksi, joita yksinkertaistetaan ja liioitellaan. (em. 

2002, 189–190.) 

 

Jotkut stereotypiat ovat ainutkertaisia ja perustuvat yksilöllisiin kokemuksiimme, kun taas 

jotkut ovat jaettuja. Näitä kutsutaan sosiaalisiksi stereotypioiksi. (Gudykunst 1998, 124. ) 

Oli sitten kyseessä yksilö tai ryhmä, niin sen ollessa valta-asemassa toisiin nähden, se toden-

näköisemmin toimii rasististen stereotypioiden ja ennakkoluulojen mukaan, koska se hyötyy 

niistä (Operario & Fiske 1998, 35). Nederveen Pietersen (1992, 223) mukaan rasismilla ei 

ole itseasiassa paljoakaan tekemistä rodullisen ilmiasun, kulttuurin tai etnisyyden kanssa, 

vaan tärkeämpää on leimaajan ja leimatun välinen suhde. Myös Hall (2002, 199) painottaa 

stereotypioiden olevan ”vallasta latautuneita” ja viittaavan täten yhtä lailla kuviteltuun kuin 
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”todeksi” käsitettyyn. On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka stereotypioilla ei olisi juuri-

kaan tekemistä todellisuuden kanssa, ovat niiden sosiaaliset seuraukset todellisia. Ne toimi-

vat ikään kuin itseään toteuttavina ennustuksina. (Nederveen Pieterse 1992, 11.) 

 

On olemassa sekä eksplisiittisiä että implisiittisiä stereotypioita. Eksplisiittiset stereotypiat 

ovat sellaisia, joista olemme tietoisia, kun taas implisiittiset toimivat tiedostamattomalla ta-

solla. Implisiittiset stereotypiat aktivoituvat automaattisesti ja ovat tavallisia tavatessamme 

ennalta tuntemattomia vähemmistöjen jäseniä. (Bordens & Horowitz 2000, 125.) Tiedosta-

mattomat stereotypiat aktivoituvat jopa kaikista egalitaarisimpien ja hyvää tarkoittavien ih-

misten mielissä (Operario & Fiske 1998, 42). Ennakkoluulot ja asenteet ovat luonteeltaan 

pysyviä ja itseään ruokkivia, jolloin yksilöön vaikuttaminen tulisi lähteä asenteiden tarkas-

telusta tunnetasolla. Tiedolla ja keskustelulla voidaan kumota vääriä uskomuksia, mutta älyl-

lisesti haastetut ennakkoluulot säilyvät yleensä tunnetasolla. (Liebkind & McAllister 2006, 

158.) Operario ja Fiske (1998, 41) kuitenkin muistuttavat, etteivät stereotypiat yksin selitä 

rasismia. Vaikka taipumus käyttää stereotypioita on universaali, ovat stereotypiat vaihtelevia 

vaikutukseltaan ja negatiivisuudeltaan, riippuen aina ryhmästä, jota ne koskevat. 

 

Raicher (2007, 825, 831) kritisoi sitä, kuinka ennakkoluulot nähdään usein itsekseen mie-

lemme sisäisistä rakenteista nouseviksi, aivan kuin käsitys maailmasta syntyisi ilman inter-

aktiota. Hänen mukaansa koko ennakkoluulon paradigma pitäisi haastaa ja tarkastella mie-

luummin niitä käytäntöjä, jotka määrittävät kuulumisemme valtaväestöön. Tällöin tarkaste-

lun keskiöön nousisi käsitysten kohteen sijaan se, miten rasismia käytetään pönkittämään 

asemaa omassa ryhmässä. Myös Gudykunst (1998, 111) liittää ennakkoluulot siihen proses-

siin, jossa sosiaalistumme omaan kulttuuriseen tai etniseen ryhmään. 

3.4.2 Ryhmään kuuluminen 

Tarve kuulua johonkin ryhmään on yksi perustavanlaatuisista psykologisista prosesseista 

(Operario & Fiske 1998, 48). Ryhmän jäseneksi kasvamista ja kasvattamista voidaan kuvata 

sosiaalistumisen käsitteellä. Aboudin (1988, kts. Durkin 2004, 352) ennakkoluulojen sosi-

aalisen heijastuman teoria (the social reflection theory of prejudice) kuvaa ennakkoluulojen 

syntyvän sosiaalistumisprosessin myötä. Ennakkoluulot ovat täten heijastuma kyseessä ole-

van yhteiskunnan valtasuhteista ja sosiaalisesta hierarkiasta. Osana kulttuuriin sosiaalistu-
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mista yksilö opetetaan kanssakäymiseen tietyn ihmisryhmän kanssa. Taustalla on esimer-

kiksi ryhmän etninen perimä, sosiaaliluokka tai uskonto. Tällaista ryhmää, jonka kanssa 

olemme valmiita yhteistyöhön, ja jonka hyvinvoinnista välitämme, kutsutaan sisäryhmäksi 

(ingroup). (Gudykunst 1998, 71.) Koska koko yhteiskunta ei jaa tismalleen samoja arvoja, 

on sisäryhmällä ja omalla statuksella tuossa ryhmässä merkitystä ennakkoluulojen kehitty-

miseen (Durkin 2004, 352). Ryhmät, joiden kanssa meitä ei ole opetettu olemaan tekemi-

sissä, joiden hyvinvoinnista emme ole yhtälailla kiinnostuneita ja joiden kanssa yhteistyöstä 

vaadimme oikeudenmukaista hyvitystä, kutsutaan ulkoryhmiksi (outgroup). Taipumus ero-

tella sisäryhmät ulkoryhmistä on universaali piirre. (Gudykunst 1998, 71.) 

 

Vertailtaessa sisäryhmää ulkoryhmään yksilöllä on taipumus nähdä sisäryhmä positiivisem-

massa valossa. Tämä vaikuttaa siihen, kuinka kategorisoimme ulkoryhmään määriteltyä 

muukalaista, ja siihen, että kykenemme ennakoimaan tarkemmin sisäryhmään kuuluvien 

käyttäytymistä. (Gudykunst 1998, 71.) Sosiaalipsykologiassa ollaan suhteellisen yhtä mieli-

siä siitä, että hahmotamme ihmisiä usein sen mukaan, mihin sosiaaliseen kategoriaan he 

kuuluvat. Omaa sisäryhmää tarkastellaan puolueellisesti, ja samalla usein ulkoryhmän kus-

tannuksella. (Operario & Fiske 1998, 34.) Woodward (1997, 31–33) ehdottaa, että sosiaali-

nen järjestys säilyy nimenomaan luomalla meidät ja toiset. Samalla kun oman ryhmän iden-

titeetti rakentuu suhteessa siihen, mikä on erilaista, rakentuu kuva ulkoryhmästä suhteessa 

sisäryhmään.  

 

Sitä kuinka positiivisesti arvioimme omaa sosiaalista ryhmäämme, kutsutaan kollektii-

viseksi itsetunnoksi. Kun sosiaalinen identiteetti koetaan uhatuksi, saattaa tämä johtaa uh-

kaavan ulkoryhmän väheksymiseen, koska tällöin kollektiivisella itsetunnolla on tapana 

nousta. Erityisesti kilpailuasetelmassa toiseen ryhmään (esim. etninen ryhmä) kuuluvan yk-

silön kanssa, tämän yksilön onnistunut diskriminointi johtaa ryhmään liittyvän sosiaalisen 

identiteetin kohentumiseen. Tällöin myös tähän ryhmään liittyvä kollektiivinen itsetunto 

nousee. Tämä toimii valitettavasti myös toisinpäin, eli jos tiettyyn sosiaalisen identiteettiin 

liittyvä itsetunto on matala, voi tämä johtaa itsetunnon nostamiseen toisen ryhmän diskrimi-

noinnin avulla. (Gudykunst 1998, 75.) Ihmisillä on perustavanlaatuinen tarve nähdä itsensä 

positiivisesti, ja tämän vuoksi omaa ryhmää ja sosiaalista identiteettiä pyritään vahvistamaan 

kaikin keinoin (Operario & Fiske 1998, 46). 
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Totesin aiemmin, etteivät ennakko-oletukset pohjaudu havaittuihin eroavaisuuksiin, vaan 

ovat enemmänkin piirteitä, joita oletamme tietyllä ryhmän jäsenellä olevan. Anderson (1991, 

39) tarkastelee nationalismin nousua ja kuvaa valtiota samaan tapaan kuvitelluksi poliit-

tiseksi yhteisöksi. Kuvittelu ylettyy sekä valtion rajallisuuteen että sen täysivaltaisuuteen. 

Minkään kansakunnan jäsenet eivät voi tuntea tai tavata useimpia kanssakansalaisiaan eli he 

ovat toisilleen tuntemattomia, mutta kuvittelevat silti välilleen jonkinlaisen yhteyden. (em. 

39.) 

3.4.3 Rasistisuuden kieltäminen 

Yleinen sosiaalinen normisto kieltää syrjimisen ja vähemmistöjen halventamisen, joten yk-

silö ei tule mielellään nähdyksi rasistina. Kun vähemmistöistä todetaan jotakin negatiivista, 

käytetään kieltämistä, kiertämistä tai jotakin muuta keinoa välttää negatiivisen kuvan anta-

minen itsestään. (van Dijk 2001, 180.) Tällainen kieltäminen ei liity ainoastaan yksilöön, 

vaan sitä kuulee liitettävän koko valtaväestöön: ”Me suomalaiset emme ole rasisteja...” Jos-

kus suoran tai epäsuoran kieltämisen sijaan turvaudutaan jonkinlaiseen oikeutukseen, jolla 

perustellaan ”poikkeuksellinen kritiikki” vähemmistöä kohtaan (van Dijk 2001, 181). Aiem-

min esittelin jo äärioikeistolaisessa poliittisessa diskurssissa tyypillisen katseen kääntämi-

sen, jossa sanoudutaan irti rasismista syyttämällä anti-rasisteja todellisiksi rasisteiksi. 

 

Van Dijkin (1992, 89–91) mukaan kaikista rasistisimpiin mielipiteisiin liittyy usein vähätte-

lyä tai kieltämistä. Tämä indikoi yksilön olevan tietoinen sosiaalisten normien rikkomisesta. 

Vuorovaikutuksessa toiselle annetut vaikutelmat ovat ikään kuin persoonan representaati-

oita. Yksilö haluaa välttää erityisesti negatiivisen arvion persoonallisuudestaan. Rasistiksi 

tai suvaitsemattomaksi leimautuminen viittaa johonkin pysyvään, luonteenpiirteeseen, osaan 

persoonallisuutta, ja on täten erityisen epämieluisaa. Poliittisessa diskurssissa kieltämistä 

käytetään Puurosen (2011, 210) mukaan diskursiivisena menetelmänä. ”En ole rasisti, 

mutta…” toteamuksena pyrkii estämään mielipiteiden luokittelun rasismiksi siitä huoli-

matta, että antaa kielteisen kuvan maahanmuuttajista ja vähentää samalla ennakolta kritiikin 

tehoa.  

 

Van Dijk (1992, 92) jaottelee rasismin kieltämisen neljään kategoriaan, joita ovat: 

1.) Teon kieltäminen (act denial), 

2.) kontrollin kieltäminen (control denial), 
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3.) intention kieltäminen (intention denial) ja 

4.) tavoitteen kieltäminen (goal denial). 

Omaksi kategoriaksi voidaan lisätä vähättely (mitigation), joka yleistyy sitä myöten, mitä 

tiukemmat yhteiskunnan sosiaaliset normit ovat. 

 

Rasistit nähdään useimmiten toisina, esimerkiksi poliittisten ääriliikkeiden jäseninä tai vaih-

toehtoisesti osana historiaa tai muita yhteiskuntia. Tavallista on omaa yhteiskuntaa, ja eri-

tyisesti sen valtaväestöä koskevan rasistisuuden kieltäminen. Yhdeksi syyksi voidaan esittää 

se, että rasismi nähdään usein edelleen klassisena, ideologisena rasismina. Mitä modernimpi 

ja epäsuorempi muoto rodullisesta epätasa-arvosta on kyseessä, sitä useammin se leimataan 

muukalaispeloksi tai oikeutetuksi oman kulttuurin puolustamiseksi. (van Dijk 1992, 93.) Ei-

rasistisen yhteiskunnan tavoittelussa vaikeinta on Puurosen (2011, 271) mukaan tunnustaa 

”valkoisen rodun” ylivalta, selvittää miten se syntyy ja miten sitä ylläpidetään. Vasta myön-

tämällä tämä voidaan aloittaa pitkä projekti, jonka alussa Suomi vielä on (em. 2011, 271).  
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4 TUTKIMUKSEN TIETOTEOREETTISET JA METODOLOGISET 

LÄHTÖKOHDAT 

Tässä luvussa kuvaan tutkimuksen lähestymistapaa sekä käytännön toteutusta. Tutkimusai-

neisto koostuu Oulun yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden monikulttuurista Suomea kä-

sittelevistä kirjoitelmista. Kirjoitelmat laadittiin osana monikulttuurisuuskasvatus-kurssia. 

Kurssille osallistui luokanopettajaopiskelijoita kaikista suuntautumisvaihtoehdoista, lukuun 

ottamatta kansainvälistä Intercultural Teacher Education -koulutusta. Kirjoitelmia luovutet-

tiin tätä tutkimusta varten 86 kappaletta. Vuosittainen luokanopettajakoulutuksen sisäänotto 

on 100 opiskelijaa. 

 

Tutkimus pyrkii vastaamaan kysymyksiin: Millä tavalla luokanopettajaopiskelijat kokevat 

maahanmuuton myötä monikulttuuristuvan Suomen tulevaisuuden? Kuinka näissä käsityk-

sissä ilmenee kulttuurinen kategorisointi ja rasistiset ajatusrakenteet? Miten nämä käsitykset 

vaihtelevat sisällöllisesti ja laadullisesti eli mitä piirteitä tutkittavasta ilmiöstä nostetaan esiin 

ja millaisia merkityksiä niille kirjoituksissa annetaan?  

 

Tutkimukseni lähestymistapa on perustaltaan fenomenografinen, mutta tutkimuksessa on 

elementtejä muistakin metodologioista ja laadullisen tutkimuksen perinteistä. Tutkimuksen 

teoreettisena viitekehyksenä on sosiaalinen konstruktionismi, jonka esittelen ensin lyhyesti. 

Tämän jälkeen käyn läpi fenomenografisen tutkimuksen lähtökohtia, sitä kohtaan esitettyä 

kritiikkiä sekä fenomenografian soveltuvuutta omaan tutkimukseeni. Ensin kerron kuitenkin 

lyhyesti laadullisesta tutkimuksesta. 

4.1 Laadullinen tutkimus 

Laadullisella eli kvalitatiivisella tutkimuksella tarkoitetaan kokoelmaa hyvin erilaisia tulkin-

nallisia tutkimuskäytäntöjä. Laadullisen tutkimuksen selkeärajainen määrittely on vaikeaa, 

koska sillä ei ole vain laadulliselle tutkimukselle omaa teoriaa tai paradigmaa. Usein laadul-

lista tutkimusta kuvataan asettamalla se kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta vastaan. 

Tällainen vastakkainasettelu on kuitenkin jokseenkin keinotekoinen. Sen sijaan voidaan pu-

hua jonkinlaisesta jatkumosta kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen välillä. Joitakin 

eroja näiden välillä voidaan kuitenkin osoittaa. (Metsämuuronen 2003, 162–166.)  
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Joskus kvantitatiivista tutkimusta kutsutaan kovaksi ja kvalitatiivista pehmeäksi tieteeksi. 

Tällöin taustalla voidaan nähdä käsitys laadullisesta tutkimuksesta tieteellisellä tasolla peh-

meämpänä ja täten vähemmän tieteellisenä lähestymistapana. Kvalitatiivista tutkimusta 

määritellään kuitenkin usein suhteessa kvantitatiiviseen tutkimukseen ja siihen, mitä se ei 

ainakaan ole. Kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusta ei voida arvottaa niiden tieteelli-

syyden perusteella, sillä kumpikin tapa toteuttaa tieteeksi kutsuttua toimintaa käyttää oman-

laisiaan perusteita siitä, mitä tieteellä tarkoitetaan. (Eskola & Suoranta 2001, 13, 21.) Tutki-

musotteiden historiallisessa taustassa voidaan kuitenkin nähdä eroavaisuuksia. Kvantitatii-

vinen tutkimusote pohjautuu selvästi positivistiseen tai postpositivistiseen tieteen ihantee-

seen kun taas kvalitatiivinen tutkimus pohjautuu ennemmin eksistentiaalis-fenomenolo-

gishermeneuttiseen tieteenfilosofiaan (Metsämuuronen 2003, 167). Jos kvantitatiivinen tut-

kimus pyrkii yleistettäviin tutkimustuloksiin, on kvalitatiivinen tutkimus kiinnostunut en-

nemmin ilmiön ymmärtämisestä. Laadullinen tutkimus ei pyri yleistettävyyteen. (Cooper & 

White 2012, 7.) Eskola ja Suoranta (2001, 25) huomauttavat lisäksi, etteivät kvalitatiivisen 

tutkimuksen perinteet noudattele selkeästi tieteenfilosofisia rajoja vaan vaikutteita on otettu 

usealta suunnalta. 

 

Laadullinen aineisto tarkoittaa yksinkertaisimmillaan aineistoa, joka on tekstiä. Teksti voi 

olla tuotettu tutkijasta riippuen tai riippumatta. Usein kvalitatiivisessa tutkimuksessa keski-

tytään varsin pieneen määrään tapauksia, joita pyritään analysoimaan mahdollisimman pe-

rusteellisesti. Aineiston tieteellisyys ei ole siis riippuvainen määrästä vaan ennemmin sen 

laadusta. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä hypoteesittomuus eli se, ettei tutkijalla 

ole lukkoon lyötyjä ennakko-oletuksia tutkimuksen kohteesta tai tuloksista. Aineisto toimii 

tutkijan ajattelun katalyyttinä. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä tutkijan keskei-

nen asema tutkimuksessa. (Eskola & Suoranta 2001, 15,18–20.) Cooper ja White (2012, 6-

7) kuvailevat laadullista tutkijaa. Heidän mukaansa laadullinen tutkija on kiinnostunut en-

nemmin siitä, kuinka tutkimus suoritetaan sen sijaan, että pyrkisi löytämään lopullisen to-

tuuden. Totuus on monella tapaa poliittinen määritelmä. Tutkija ei voi asettaa itseään tutki-

muksen ulkopuolelle vaan osallistuu aktiivisesti tutkimukseen ja sen tulkintoihin.  

4.2 Sosiaalinen konstruktionismi teoreettisena viitekehyksenä 

Sosiaalisen konstruktionismin yksiselitteinen määrittely on vaikeaa. Seuraavassa pyrin kui-

tenkin esittelemään joitakin sellaisia tekijöitä, joita sosiaaliseen konstruktionismiin yleisesti 
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liitetään. Samalla perustelen, miksi sosiaalinen konstruktionismi on tässä tutkielmassa validi 

lähtökohta.  

 

Sosiaalinen konstruktionismi sai alkunsa pohjoisamerikkalaisten, brittiläisten ja mannereu-

rooppalaisten kirjoittajien jo yli 40 vuotta sitten julkaistuista tuotoksista. Tämän taustalla 

taas ovat filosofiset kehityssuunnat, jotka alkoivat jo satoja vuosia sitten. Postmodernismin 

intellektuaalinen liike pyrki kyseenalaistamaan modernismin ajan perusolettamukset siitä, 

mikä on totta. Taustalla voidaan nähdä valistuksen ajoista asti ollut kantilainen näkemys 

uskaltaa käyttää ajattelun pohjana omaa ymmärrystään annetun totuuden sijaan. Postmoder-

nismi hylkäsi ajatuksen maailman ymmärtämisestä suurten teorioiden tai metanarratiivien 

perusteella, ja korosti sen sijaan samanaikaisia monimuotoisia ja tilannesidonnaisia tapoja 

elää. (Burr 2003, 9-12.) 

 

Sosiaalinen konstruktionismi tarkastelee kriittisesti itsestään selvinä pidettyjä tapoja selittää 

maailmaa. Se kyseenalaistaa yleiset olettamukset siitä, miten maailma meille näyttäytyy. Ih-

misen taipumus kategorisoida objekteja ei välttämättä luo jakoja, jotka olisivat tosia. Ym-

märrys maailmasta, siihen tarvittavat kategoriat ja konseptit ovat historiallisesti ja kulttuuri-

sesti määrittyneitä. (Burr 2003, 2-4.) Esimerkin omaisesti voimme esittää kysymyksen, onko 

se mitä pidämme suomalaisena tänä päivänä sama kuin näkemys suomalaisuudesta puoli 

vuosisataa sitten. Samalla tavoin sosiaalinen konstruktionismi voi kyseenalaistaa kansalai-

suuden käsitteen. Kansalaisuus vaikuttaa hyvin luonnolliselta kategorialta, mutta yhtä hyvin 

voisimme kategorisoida ihmisiä ilmastovyöhykkeiden mukaan. Sosiaalisen konstruktionis-

min mukaan käsitteet ja kategoriat muotoutuvat ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, so-

siaalisissa tilanteissa, joissa konstruoimme jaettua todellisuutta (Burr 2003, 4, 8). Tässä tut-

kielmassa olennaiset käsitteet, kuten maahanmuuttaja tai suomalaisuus ovat oman kulttuu-

rinsa, aikansa ja paikkansa tuotteita eivätkä täten sen parempia tai totuudenmukaisempia 

kuin aikaisemminkaan muodostuneet käsitykset.  

 

Sosiaalisessa konstruktionismissa on kysymys ennen kaikkea prosessista. Käsitteet muotou-

tuvat prosessinomaisesti niissä sosiaalisissa yhteisöissä, joissa ne ilmenevät (Irwin 2010, 

100). Esimerkiksi käsite suomalaisuus on Suomi nimisen valtion tarkoitukseen käyttökel-

poinen käsite, mutta Bangladeshissa käsitteelle ei ole juurikaan tarvetta. Koska käsitteet ovat 

sosiaalisten yhteisöjen omaan tarkoitukseensa muodostamia, tulee niihin suhtautua kriitti-

sesti. Irwinin (2010, 100) mukaan kriittisyys ei ole kuitenkaan sosiaalisen konstruktionismin 
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itsetarkoitus, vaan sosiaalisten prosessien tunnistaminen ja havainnointi. Sosiaalinen kon-

struktionismi kyseenalaistaa positivistisen ja empiirisen näkemyksen siitä, että näke-

määmme voidaan observoimalla analysoida ja johtopäätöksin testata. Kaikkien sanojen mer-

kitykset ovat sidottuja toisiin sanoihin ja käsitteiden merkitys syntyy näin eroina muihin sa-

noihin. (Gergen 2009, 5-8.) Jotta kyetään määrittelemään suomalainen, on tarpeellista mää-

ritellä myös ulkomaalainen. Kun määrittelemme, mikä on kulttuurisesti suomalaiseen yh-

teiskuntaan sopivaa, on määriteltävä myös suomalaiseen yhteiskuntaan sopimaton. Jos tuo-

mitsemme jonkin vähemmistön tapakulttuurin suomalaiseen tapakulttuuriin sopimatto-

maksi, täytyy meidän määritellä, mitä on suomalainen tapakulttuuri. Burr (2003, 5) painot-

taa, että näitä sovittuja ymmärryksiä voi olla yhtä aikaa useita erilaisia. Voidaan puhua siis 

useista sosiaalisesti konstruoituneista maailmoista.  

 

Sosiaaliset konstruktiot eivät ole irrallaan toiminnasta. Esimerkiksi ennen ”ihmisrotu” käsit-

teen tieteellistä kiistämistä nähtiin Suomessa oikeutetuksi huostaanottaa ja sijoittaa saame-

laislapsia, koska silloinen määritelmä rodusta ja rodullisista hierarkioista ulottui myös lain-

säädäntöön. Nykyisin näitä käytäntöjä pidetään hyvin kyseenalaisina, koska ihmisrotu näh-

dään lähinnä historiallisena käsitteenä, jolla ei ole enää tieteellistä todellisuusarvoa. (vrt. 

Burr 2003, 5.) Konstruktiot ympäröivästä maailmasta ylläpitävät täten tiettyjä rakenteita ja 

sulkevat pois toisia. Sosiaaliset konstruktiot ovat vahvasti sidoksissa valtasuhteisiin, koska 

ne osoittavat, mikä on kenellekin sallittua ja kuinka tiettyjä ihmisiä voidaan kohdella. (Burr 

2003, 5; Irwin 2010, 100.) Se mikä on oikeutettua suomalaiselle, ei ole välttämättä mahdol-

lista pakolaiselle. Julkisessa keskustelussa käytetään myös sellaisia termejä kuin toisen- tai 

kolmannen polven maahanmuuttaja. Nämä konstruktiot pyrkivät selittämään käyttäytymistä 

tai perustelemaan, miksi toiset ovat oikeutettuja tietynlaiseen kohteluun ja toiset taas eivät. 

Toisen polven maahanmuuttaja kuuluu myös käsitteen Suomen kansalainen alle, mutta maa-

hanmuuttajataustan vuoksi suomalaisena häntä ei välttämättä haluta nähdä. 

 

Kieli toimii sosiaalisen konstruktionismin mukaan ajattelun esiasteena. Se, kuinka yksilö 

ajattelee, mitkä kategoriat ja konseptit toimivat tämän ajattelun viitekehyksenä, on riippu-

vainen siitä, mitä kieltä yksilö käyttää. Yksilö ei käytä omia soveliaaksi kokemiaan käsitteitä 

ja kategorioita kuvaamaan kokemuksiaan, vaan syntyy maailmaan, jossa käsitteet ja katego-

riat ovat jo valmiiksi olemassa. Kielenkehityksen myötä yksilö omaksuu nämä käsitteet ja 

kategoriat ja on omalta osaltaan niitä myös kehittämässä. (Burr 2002, 7-8.) Jos yksilö haluaa 

olla avarakatseinen ja suvaitsevainen, hän tarvitsee avarakatseisuuden ja suvaitsevaisuuden 



39 

 

konsepteja, jotka toimivat tämän preferoidun käyttäytymisen pohjana. Viitaten taas aiemmin 

todettuun siitä, että sanojen merkitykset ovat sidottuja toisiin sanoihin ja käsitteiden merkitys 

syntyy eroina muihin sanoihin, tarvitsee yksilö preferoidun käyttäytymisen määrittele-

miseksi myös konseptin siitä, mikä ei ole avarakatseista ja suvaitsevaista – kuten rasistisuu-

den käsitteen. Joten se, miten rasismin määrittelemme, on merkityksellistä. 

 

Sosiaalinen konstruktionismi on vaikutteiltaan monitieteinen. Sen taustalle voidaan nostaa 

ainakin filosofia, sosiologia ja kielitieteet. (Burr 2003, 2.) On täten luontevaa, että myös tämä 

tutkielma on luonteeltaan monitieteinen eikä nojaa yksiselitteisesti mihinkään yksittäiseen 

tieteenalaan. Kuten aiemmin todettua, kieli on olennainen osa sosiaalisesti konstruktoituvaa 

maailmaa, ja näin ollen kielen tutkiminen on luonteva tapa tehdä tutkimusta. Tässä tutki-

muksessa kielenkäyttö sosiaalisen todellisuuden rakentamisessa on erityisen mielenkiin-

toista, sillä monet monikulttuuriseen yhteiskuntaan ja maahanmuuttoon liittyvistä teemoista 

esiintyvät jatkuvasti julkisessa keskustelussa ilman, että niiden tueksi esitetään mitään tut-

kittua tietoa. Samoja julkisesta keskustelusta poimittuja argumentteja esitetään kirjoituksissa 

tosina, koska niitä harvoin kyseenalaistetaan. Näin konsepteista tulee sosiaalisesti konstru-

oitua ”tietoa” ja ”totta”. 

4.3 Fenomenografia 

Fenomenografia on laadullinen tutkimustapa, jonka kohteina ovat erilaiset arkipäivän ilmi-

öitä koskevat käsitykset ja niiden ymmärtämisen tavat. Pikemmin kuin pelkkänä analyysi-

menetelmänä fenomenografia voidaan nähdä tutkimusprosessia ohjaavana tutkimussuun-

tauksena, mutta fenomenologian kaltainen tieteenfilosofia se ei ole. (Huusko & Paloniemi 

2006, 162–163.) Vaikka fenomenografia yhdistetään usein fenomenologiseen tietokäsityk-

seen, muistuttaa Uljens (1996, 103–104), ettei fenomenografia pohjautunut alunperin feno-

menologiseen tieteenfilosofiaan. Fenomenologiasta poiketen fenomenografia on kehitetty 

nimenomaan kasvatustutkimuksen empiiriseksi lähestymistavaksi. Toisaalta voidaan todeta, 

että fenomenografia pohjautuu fenomenologiseen Gestalt-psykologiaan, ja fenomenografia 

on kiinnostunut luonteeltaan fenomenologisista ilmiöistä. Martonin (1986) mukaan fenome-

nologiassa huomio kiinnittyy yksilöiden käsitysten kautta ilmiöihin itseensä, kun taas feno-

menografiassa tutkitaan käsitysten eroavaisuuksia. On olemassa rajallinen määrä ilmiön ym-

märtämisen ja käsittämisen tapoja. Näiden käsitysten erilaisuutta voidaan tutkia fenomeno-

grafian avulla. (kts. Huusko & Paloniemi 2006, 164.) Fenomenografiassa voidaan hyödyntää 
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erilaisia aineistoja, mutta yleisimpiä ainakin Suomessa ovat olleet haastattelut, kirjoitelmat, 

dokumentit ja kyselyt (Huusko & Palomäki 2006, 164). 

 

Fenomenografian perustajana pidetään yleisesti Ference Martonia ja hänen tutkimusryh-

määnsä, joka tutki 1970-luvulla Göteborgissa eri tieteenalojen tiedonmuodostusta ja opiske-

lijoiden käsityksiä oppimisesta. Oppimista tutkiessaan tutkijat halusivat kyseenalaistaa täl-

löin kasvatuksen alalla vallalla olleen positivistisen paradigman, ja siirtyä tutkimaan oppi-

misen määrän sijaan oppimisen laatua. (Dall'Alba 1996, 7; Huusko & Paloniemi 2006, 162–

164.) Fenomenografia ei ole kuitenkaan sidottu ainoastaan kasvatustieteelliseen tutkimuk-

seen, vaan sille on käyttöä myös muilla tieteenaloilla (Bowden 1996, 49). Fenomenografista 

tutkimusta on tehty lähinnä Iso-Britanniassa, Australiassa ja Pohjoismaissa, ja laadullisena 

tutkimusmetodina se on lähes tuntematon pohjoisamerikkalaisessa tieteessä (Huusko & Pa-

loniemi 2006, 164). Dall'Alba (1996, 16–17) pitää tarpeellisena fenomenografian tarkempaa 

ontologista, epistemologista ja metodologista perustelua laajemmassa viitekehyksessä, jotta 

fenomenografia voisi saavuttaa tukevamman jalansijan ymmärtävän tieteen paradigmassa. 

 

Fenomenografia on ontologialtaan non-dualistinen, jolloin tieto ei ole joko subjektiivista tai 

objektiivista vaan molempia. Tutkimuksen subjekti ja objekti ovat sisäisesti sidoksissa toi-

siinsa. Yksilö tulee osaksi maailmaa, mutta samaan aikaan maailma on osa yksilöä. Tässä 

yhteydessä omaksutaan tieto, joka on siis sekä henkilökohtaista että jaettua. Tiedon sosiaa-

linen ulottuvuus tarkoittaa sitä, että tietoa voidaan pitää myös kontekstisidonnaisena. (Pram-

ling 1996, 83–84.) Fenomenografisen tutkimuksen kohteena ovat lopulta käsitykset. Käsi-

tykset ovat merkityksenantoprosesseja ja täten mielipidettä laajempia merkitykseltään. Kieli 

käsitetään ajatusten ja käsitysten muodostamisen sekä niiden ilmaisemisen välineenä. 

(Huusko & Paloniemi 2006, 164.) 

4.3.1 Fenomenografinen analyysi 

Fenomenografinen analyysi tehdään aineiston pohjalta eli teoriaa ei tule käyttää luokittelu-

runkona tai hypoteesien rakennusaineena. Fenomenografinen tutkimus pyrkii etsimään ai-

neistosta esiin nousevia kategorioita sen sijaan, että aineistoa analysoitaisiin olemassa ole-

vien luokittelujen mukaan. (Francis 1996, 43; Huusko & Paloniemi 2006, 166.) Tutkijalla 

täytyy kuitenkin olla riittävä perehtyneisyys tutkittavaan ilmiöön, sen käsitteisiin ja teorioi-
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hin, jotta tutkija kykenee käsittelemään erilaisia ilmaisuja ja keskenään ristiriitaista infor-

maatiota (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1995, 134). Aineiston analyysi voidaan jakaa 

neljään vaiheeseen, joista tarkemmin seuraavassa. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa etsitään aineistosta merkitysyksiköitä. Tutkijan tulee samaan ai-

kaan pitää mielessään teoreettiset lähtökohdat ja käsitellä aineiston ilmaisuja osana niiden 

omia yhteyksiä (Syrjälä et al. 1995, 144). Analyysin tulee olla uskollinen aineistolle, jotta 

ilmaisujen alkuperäinen tarkoitus säilyisi (Francis 1996, 43). Fenomenografinen tutkimus 

pyrkii tarkastelemaan aineiston luomaa kuvaa käsityksistä kokonaisuutena. Analyysi pyrkii 

löytämään rakenteellista vaihtelua, joka selittäisi käsitysten yhteyttä tutkittavaan ilmiöön. 

Tulkinnan kohteena ovat ajatukselliset kokonaisuudet yksittäisten sanojen tai lausahdusten 

sijaan. (Huusko & Paloniemi 2006, 167; Syrjälä et al. 1995, 145.)  Uskollisuus aineistolle 

edellyttää sitä, että tutkija on tietoinen omista käsityksistään. Tutkijan on mahdotonta lähes-

tyä aineisto ilman ennakko-oletuksia, mutta niistä voi olla tietoinen. Tällaista lähestymista-

paa voidaan kutsua kriittiseksi itsereflektioksi. (Huusko & Paloniemi 2006, 166.)  

 

Analyysin toisessa vaiheessa merkitysyksiköt lajitellaan ja ryhmitellään kategorioiksi. Ka-

tegorioiden rajat pyritään määrittelemään merkitysyksiköiden suhteessa koko aineiston mer-

kitysten joukkoon. (Huusko & Paloniemi 2006, 168.) Merkitykset, joissa havaitaan yhteisiä 

ajatuselementtejä, tiivistetään teoreettisiksi käsitteiksi, jotka auttavat lukijaa ymmärtämään 

analyysin tuloksia. Kategoriat osoittavat ilmaisuista löydettyjen merkitysten teoreettiset yh-

teydet. (Syrjälä et al. 1995, 145–146.) 

 

Kolmannessa vaiheessa kategorioita kuvataan abstraktimmalla tasolla, jolloin kategorioiden 

välisiä suhteita tarkennetaan. Jokainen kategoria koostuu tietyistä kriteereistä, mutta eroaa 

samalla riittävästi toisistaan eikä limity keskenään. Kuvauksessa on oleellista käsitysten kes-

keiset piirteet sekä sisäinen rakenne. Kategorioiden muodostamisessa ei ole keskeistä ilmai-

sujen lukumäärä vaan vaihtelun riittävä kuvaus. (Huusko & Paloniemi 2006, 168–169.) Ka-

tegorioiden muodostamiseen liittyy aina ylitulkitsemisen vaara. Tällöin tutkija voi tuntea 

kiusausta pakottaa jotkin ilmaisut sellaisiin merkityskategorioihin, joihin niissä ei ole riittä-

västi ainesta. (Syrjälä et al. 1995, 146.) 

 

Tutkimuksen päätulos ja neljäs vaihe on kuvauskategoriajärjestelmä, jossa kategoriat eivät 

edusta yksittäisten ihmisten ajattelua vaan yleisemmin ajattelutapojen vaihtelua (Huusko & 
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Paloniemi 2006, 168). Voidaan todeta, että fenomenografian pohjimmainen tavoite on tut-

kimalla kategorioiden välisiä suhteita kyetä muodostamaan käsityksistä tarkoituksenmukai-

nen rakenteellinen malli (Francis 1996, 45). Tällöin ryhmien välisten erojen vaihtelut tai 

yksilökohtainen tarkastelu ei ole tarkoituksenmukaista. (Huusko & Paloniemi 2006, 168–

169.) Seuraavaksi yleisemmällä tasolla fenomenografian soveltuvuudesta tähän tutkimuk-

seen. 

4.3.2 Fenomenografia ja tämä tutkimus 

Sovellan fenomenografista lähestymistapaa selvittäessäni luokanopettajaopiskelijoiden kä-

sityksiä monikulttuurisesta Suomesta, keskittyen erityisesti kulttuurisesti hierarkisoiviin ja 

rasistisiin rakenteisiin kirjoituksissa. Fenomenografian valinta tutkimukselliseksi lähesty-

mistavaksi johtuu kolmesta tekijästä, jotka erittelen seuraavaksi. Ensimmäiseksi fenomeno-

grafinen tutkimus kuvaa käsitystapojen vaihtelua, joka on oleellinen osa tutkimustehtävääni. 

Toiseksi haluan tuoda esille kohdejoukon, opettajaopiskelijoiden käsityksen tutkittavasta il-

miöstä. Tämä voi auttaa tuomaan näkyviin opettajaopiskelijoiden arkiajattelua, elämismaa-

ilmaa, jonka avulla interkulttuurista kasvatusta voidaan kehittää opettajankoulutuksessa. 

Kolmanneksi tutkittavan aiheen arkaluontoisuuden vuoksi on tärkeää, että fenomenografi-

nen tutkimus pyrkii kuvaamaan tuloksia ilmiötasolla, erittelemättä yksittäisten ihmisten hen-

kilökohtaisia käsityksiä. 

 

Pyrkimykseni on kuvata, kuinka opettajaopiskelijat kokevat monikulttuurisen Suomen, sen 

tuomat haasteet ja mahdollisuudet, sekä kuinka näissä käsityksissä ilmentyy kulttuurinen 

kategorisointi ja rasistiset ajatusrakenteet. Tutkimus pyrkii selvittämään, miten nämä käsi-

tykset vaihtelevat sisällöllisesti ja laadullisesti eli mitä piirteitä tutkittavasta ilmiöstä noste-

taan esiin ja millaisia merkityksiä niille kirjoituksissa annetaan. Tämä tutkimus ei keskity 

opettajaopiskelijoiden asiasisällölliseen tietämykseen tutkittavasta aiheesta eikä tutkittavan 

ilmiön ilmenemiseen tai yleisyyteen opettajaopiskelijoiden keskuudessa. 

4.3.3 Sosiaalinen konstruktionismi ja fenomenografia 

Fenomenografian ontologinen nondualismi voidaan käsittää sosiaalisen konstruktionismin 

vastaisena, koska se korostaa tiedon subjektiivisobjektiivisuutta. Tämä ei kuitenkaan välttä-

mättä ole ristiriidassa sosiaalisen konstruktionismin kanssa. Sosiaalisen konstruktionismin 
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tavoin myös fenomenografia painottaa tiedon sosiaalista luonnetta. Fenomenografian käsit-

tämän objektiivisuuden voidaan nähdä sijaitsevan yksilössä, jolloin tiedon sosiaalinen jaka-

minen tekee siitä aina subjektiivista ja tilannesidonnaista. Toisin sanoen, yksilölle objektii-

vinen tosi on sosiaalisesti subjektiivista. Käsitykset maailmasta ovat myös fenomenografi-

assa luonteeltaan suhteellisia ja niitä konstruoidaan sosiaalisesti. 

 

Tutkimuksen objektiivisen tavoitteellisuuden näkökulmasta sosiaalinen konstruktionismi ja 

fenomenografia ovat yhtäläisiä. Sosiaalisen konstruktionismin silmin puhdas objektiivisuus 

on mahdottomuus. Laadullisena tutkimustapana myös fenomenografia painottaa tutkijan tul-

kinnallista roolia. Tutkijan tulkinnallisuus voidaan nähdä myös vahvuutena, silloin kun tut-

kija aktiivisesti tiedostaa ja tuo ilmi oman roolinsa aineiston tulkitsijana (Sandberg 1996, 

140). Sosiaalinen konstruktionismi painottaa myös tutkijan taustan ja arvojen avointa esiin-

tuomista. On siis tarpeellista paikantaa itseni tutkijana. Olen kansainvälisellä interkulttuuri-

sia kompetensseja painottavalla luokanopettaja-koulutuslinjalla (ITE) opiskeleva mies. Suh-

taudun monikulttuurisuuteen positiivisesti paitsi poliittisesti tavoiteltavana yhteiskuntamal-

lina niin myös kulttuurisen monimuotoisuuden yhteiskunnallisena nykytilana. 
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5 TUTKIMUSAINEISTO JA ANALYYSI 

Tutkimus etsii vastausta kysymyksiin: Millä tavalla luokanopettajaopiskelijat kokevat maa-

hanmuuton myötä monikulttuuristuvan Suomen tulevaisuuden? Kuinka näissä käsityksissä 

ilmenee kulttuurinen kategorisointi ja rasistiset ajatusrakenteet? Miten nämä käsitykset vaih-

televat sisällöllisesti ja laadullisesti eli mitä piirteitä tutkittavasta ilmiöstä nostetaan esiin ja 

millaisia merkityksiä niille kirjoituksissa annetaan? Tutkimus keskittyy kulttuurisesti hierar-

kisoiviin ja rasistisiin sisältöihin, vaikka aineiston kirjoitelmien näkökulmat ja sisällöt vaih-

televat sisältäen suurelta osin ilmiötä avoimen suvaitsevaisesti ja ihmislähtöisesti tarkastele-

vaa kuvausta. Kerron seuraavassa, kuinka tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty ja 

kuinka sitä on analyysia varten käsitelty. Tämän jälkeen käyn läpi aineiston analyysin vai-

heittain esitellen samalla löydettyjä tuloksia. 

5.1 Tutkimusaineiston hankinta ja käsittely 

Aineiston hankinnassa päätin hyödyntää opettajaopiskelijoille teetettävää kirjoitelmatehtä-

vää, joka mahdollistaisi yksilöllisen ja vapaan ilmaisun tutkittavasta aiheesta. Kirjoitelman 

ohjeistus (Liite 1) oli vapaa eikä pakottanut kirjoittajaa valitsemaan tiettyä näkökulmaa il-

miön ”monikulttuurinen Suomi” tarkasteluun. Tällä tavoittelin, ettei kirjoittaja ajattelisi hä-

nen täytyvän kirjoittaa tietyistä aiheista. Annoin kuitenkin joitakin esimerkkikysymyksiä, 

joita kirjoitelmassa sai halutessaan tarkastella. Kirjoittajat pohtivat runsaasti annettuja tee-

moja, mutta joukossa oli myös vapaata pohdintaa. Vaikka olin ennen aineiston keräämistä 

muodostanut yleiskuvan siitä, mitä haluaisin tutkimuksessani selvittää, en tiennyt vastaisiko 

kerätty aineisto tätä mielikuvaa. Kirjoitelmat kerättiin luokanopettajakoulutukseen liittyvällä 

monikulttuurisuuskasvatus-kurssilla, jossa kävin esittelemässä lyhyesti alustavan suunnitel-

man tutkielmastani, antamassa ohjeet kirjoitelmatehtävään ja pyytämässä kirjoitelmillaan 

tutkimukseen osallistuvilta kirjallisen tutkimusluvan (Liite 2). Kurssi järjestettiin syksyllä 

2013 ja keväällä 2014. Kurssille osallistuvat kaikki luokanopettajaopiskelijat lukuun otta-

matta englanninkielisellä Intercultural Teacher Education (ITE)-linjalla opiskelevia. Tutki-

muslupa-anomuksessa esitellään lyhyesti alustava aihe tutkimukselle ja pyydetään lupaa sen 

käyttämiseen anonyymisti osana tutkielmaa. Kirjoitelmatehtävä oli osa kurssisuoritusta, 

mutta opiskelijat saivat päättää, käytetäänkö kirjoitelmaa nimettömästi tutkielman aineis-

tona. Ennen tutkimuskäyttöön luovuttamista kurssin vastuuopettaja poisti kirjoitelmista 

opiskelijoiden nimet ja mahdolliset muut tunnistetiedot. Kirjoitelmista ei käy ilmi, minkä 
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vuosikurssin opiskelija on kysymyksessä, millä luokanopettajan suuntautumisvaihtoeh-

doista kirjoittaja opiskelee tai mitä sukupuolta kirjoittaja on. Yhteensä myönteisiä tutkimus-

lupa-anomuksia ja täten tutkimuksen aineistona hyödynnettäviä kirjoitelmia palautettiin 86 

kappaletta.  

 

Eettisesti voidaan pohtia sen oikeudenmukaisuutta, etten selkeästi informoinut tehtävänan-

nossa keskittyväni tutkimuksessa rasismiin. Tätä ratkaisua voidaan perustella kahdelta kan-

nalta. Ensimmäiseksi rasismi on sensitiivinen aihe, johon liittyy vahvasti sen kieltäminen 

osana itseä. Van Dijk (2001, 180) on todennut, ettei kukaan halua tulla leimatuksi rasistiksi. 

Yleinen sosiaalinen normisto kieltää syrjimisen ja vähemmistöjen halventamisen, joten esi-

merkiksi, kun vähemmistöistä todetaan jotakin negatiivista, käytetään kieltämistä, kiertä-

mistä tai jotakin muuta keinoa välttää negatiivisen kuvan antaminen itsestään. Tämä voi liit-

tyä sosiaalipsykologisiin havaintoihin siitä, että ihminen haluaa tulla nähdyksi mahdollisim-

man positiivisessa valossa. Toiseksi rasismia määritellään julkisessa keskustelussa niin kir-

javasti, ettei tutkimusjoukon tehtäväksi voida asettaa rasismin määrittelyä. Tällöin tutkimuk-

sen kohteena olisivat ennemmin käsitykset rasismista kuin rasistiset käsitykset. 

 

Aineiston käsittely alkoi siten, että luin kaikki kirjoitelmat kertaalleen läpi pyrkien luomaan 

jonkinlaista yleiskuvaa siitä, mitkä teemat toistuvat kirjoituksissa useimmiten. Johtuen 

omista ennakko-odotuksistani kiinnitin erityistä huomiota tiettyihin kulttuurisen hierar-

kisoinnin ja rasismin diskursseihin. Päätin keskittyä tutkimuksessa niihin. Toisella kerralla 

kirjoitelmia lukiessa aloin alleviivaamaan kirjoitelmissa esiintyviä tutkimusintressiin liitty-

viä ilmaisuja ja sisältöjä. Tämän jälkeen luin kirjoitelmat vielä kerran, jolloin päätin tutki-

mustehtävän ohjaamana jättää osan alkuperäisistä huomioista tutkielman ulkopuolelle ja taas 

sisällyttää osan alun perin ulkopuolelle jääneistä ilmaisuista osaksi tutkimusta. Kirjoitin 

kaikki löytämäni ilmaisut alkuperäisessä muodossaan tekstinkäsittelyohjelmalla tietoko-

neelle jatkoanalyysia helpottamaan. Ryhmittelin löytämäni ilmaisut ja muodostin niistä alus-

tavia joukkoja, joille annoin niitä kuvaavat otsikot. Näiden ryhmien perusteella muodostin 

alustavat kategoriat ja aloitin merkitysyksiköiden yhdistämisen. 
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5.2 Aineiston analyysi vaiheittain 

Aineiston analyysi noudattelee fenomenografista analyysia, vaikka siinä on piirteitä myös 

muista laadullisen analysoinnin perinteistä. Aiemmin luvussa 3.3.1 esiteltyä fenomenogra-

fista analyysitapaa on sovellettu erityisesti kategorioiden muodostamisen vaiheessa. Kuvaan 

analyysia tässä tutkielmassa tarkemmin jokaisen vaiheen yhteydessä. 

5.2.1 Merkitysyksiköiden etsiminen aineistosta 

Ensimmäisessä vaiheessa etsitään aineistosta merkitysyksiköitä eli tulkitaan ilmaisuja. No-

jaan analyysissani abduktiiviseen lähestymistapaan, joka induktiivisen päättelyn tavoin läh-

tee liikkeelle empiriasta, mutta ei hylkää myöskään teorian olemassaoloa kaiken taustana 

(Anttila 2008). Liikun analyysissani edestakaisin empirian ja teorian välillä. Löytämäni mer-

kitysyksiköt on tiivistetty niiden alkuperäisestä muodosta. Merkitysyksiköt voivat olla yk-

sittäisiä ilmaisuja tai useita saman sisältöisiä ilmaisuja. Tiivistäminen on pyritty tekemään 

niin, että asiasisältö säilyy alkuperäisen kaltaisena. Yhdistäessä olen varonut pakottamasta 

ilmaisuja saman yksikön sisään. Ne ilmaisut, jotka eivät toista jo aiemmin todettua, on ero-

tettu omiksi yksiköikseen. Seuraavassa esitän esimerkin siitä, kuinka yksiköitä on tiivistetty 

ja erotettu toisistaan. Merkitysyksikkö “Voidaan epäillä, ettei pakolaisuudelle ole aina hy-

viä tai riittäviä perusteita. (1)” on tiivistetty seuraavasta ilmaisusta:  

 

“(Pakolaisten) ottamiseen täytyy kuitenkin olla hyvät syyt ja olla oikeudenmu-

kainen, että juuri he ketkä sitä apua eniten tarvitsevat pääsevät turvaan. On 

ollut keskustelua siitä, että pakolaiset ovat niin sanottuna rahapäivänään läh-

teneet lomailemaan kotimaassaan. En tiedä näiden esimerkkien faktaperäi-

syyttä, mutta se ei ole oikein.” 

 

Tässä merkitysyksikössä korostuu epäily siitä, ettei pakolaisuuden taustalla ole välttämättä 

hyviä tai riittäviä syitä. Kirjoittaja epäilee, etteivät Suomeen tulleet pakolaiset ole välttämättä 

niitä, jotka todella apua tarvitsevat. Kirjoittajan mukaan voidaan myös epäillä, että pakolai-

set väärinkäyttävät saamiaan sosiaalietuuksia lomailuun. Tämä on tiivistetty toiseen merki-

tysyksikköön: ”Maahanmuuttajien ei tule käyttää sosiaalitukia kotimaassaan vierailuun. 

(2)”  
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Kolmas merkitysyksikkö “Maahanmuuttajat voidaan ottaa tekemään sellaisia töitä, jotka 

kantasuomalaisille eivät kelpaa. (3)” on tiivistetty seuraavasta aineistosta löytyvästä ilmai-

susta: 

 

"Muista maista tulleet ovat hyvää työvoimaa. Vaikka Suomessa on tällä het-

kellä paljon työttömyyttä, ei tämä johdu siitä, ettei töitä välttämättä olisi. Töitä 

on "väärillä" aloilla. Suomalaiset ovat myös vähemmän halukkaita tekemään 

tiettyjä töitä, kuten siivousta." 

 

Ilmaisussa kirjoittaja pitää maahanmuuton hyötynä sitä, että Suomi saa työntekijöitä sellai-

siin töihin, joita kantasuomalaiset eivät halua tehdä. Maahanmuuttajat nähdään ilmaisussa 

potentiaalisena ratkaisuna esitettyyn työvoimapulaan. Aineistosta löytyi useita saman sisäl-

töisiä ilmaisuja, jotka voitiin tiivistää em. merkitysyksikköön. Koska pyrin analyysissani 

löytämään ilmaisutapojen vaihtelua, ei merkitysyksikköön ole pakotettu sellaisia ilmaisuja, 

jotka eivät sisällöllisesti sitä täysin vastaa. Esimerkiksi seuraava ilmaisu on tiivistetty toiseen 

merkitysyksikköön:  

 

”Mielestäni työhön ottamiseen ei pitäisi olla niin korkea kynnys. Monesta 

työstä, kuten vaikkapa siivoojan tai linja-autokuskin ammatista selviää hyvin, 

vaikkei suomea juuri osaisikaan.” 

 

Tämä ilmaisu on tiivistetty merkitysyksiköksi ”Maahanmuuttajat voivat toimia esim. sii-

voojina ja linja-autokuskeina, vaikkeivat kieltä kunnolla osaisikaan. (34)” Vaikka tässäkin 

ilmaisussa voidaan ajatella puhuttavan edellisen merkitysyksikön kaltaisista suomalaisten 

välttelemistä töistä, on ilmaisun keskeinen sisältö kuitenkin mainittujen töiden soveltuminen 

maahanmuuttajille juuri alhaisten kielitaitovaatimusten takia. Tämän vuoksi ilmaisu on tii-

vistetty omaksi merkitysyksikökseen. Kaikki merkitysyksiköt löytyvät tutkielman liitteistä 

(Liite 3). Merkitysyksiköt on numeroitu helpottamaan jatkoanalyysia. 
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5.2.2 Merkitysyksiköiden alustava kategorisointi 

Analyysin toisessa vaiheessa merkitysyksiköt lajitellaan ja ryhmitellään kategorioiksi. Ka-

tegorioiden rajat pyritään määrittelemään merkitysyksiköiden suhteessa koko aineiston mer-

kitysten joukkoon. (Huusko & Paloniemi 2006, 168.) Edellisessä vaiheessa löydetyt merki-

tysyksiköt tiivistetään analyysin tässä vaiheessa kategorioiksi, niin että keskenään saman-

kaltaiset merkitysyksiköt muodostavat oman kategoriansa. Yleensä merkitysyksiköistä muo-

dostetaan kategorioita, joita peilataan myös aiempaan tietoteoriaan. Tässä tutkielmassa tar-

kempi teoreettinen rajaus ja lopullinen kategorinen muoto määritellään kuitenkin vasta ana-

lyysin seuraavassa vaiheessa. Tässä tutkielmassa kategoriat on muotoiltu väittämien muo-

toon alkuperäisten merkitysyksiköiden ydinsisältöjä mukaillen. Tässä vaiheessa esittelen si-

sällöt vasta pääpiirteittäin. Kategorioiden sisällön tarkempi kuvaaminen tapahtuu seuraa-

vassa vaiheessa, kun lopulliset kategoriat on muodostettu. Silloin alustavista kategorioista 

muodostetaan teoreettiset yläkäsitteet, joiden avulla kategoriajärjestelmä hahmottuu. Seu-

raavassa esittelen jaottelun alustaviin kategorioihin: 

 

1.) Maahanmuuttajan täytyy hyödyttää suomalaista yhteiskuntaa ja kansanta-

loutta. 

Kategorian ilmaisuissa ei-työperäinen maahanmuutto nähdään kan-

santaloudellisena uhkana. Ilmaisujen mukaan työteliäät ja menestyvät 

maahanmuuttajat on helpompi hyväksyä, joten maahanmuuttajilta 

vaaditaan työhön tai koulutukseen hakeutumista. 

2.) Pakolaisuudelle täytyy olla riittävät perusteet. 

Ilmaisuissa epäillään, onko pakolaisuudelle aina hyviä tai riittäviä pe-

rusteita. Lisäksi Suomeen pelätään tulevan sellaisia pakolaisia, jotka 

eivät vain ole ”pärjänneet” entisessä kotimaassaan. 

3.) Maahanmuuttajien tulee assimiloitua ”vallitsevaan suomalaiseen kulttuu-

riin”. 

Maahanmuuttajien tulee ilmaisujen mukaan omaksua ”suomalaiset ta-

vat ja kulttuuri”. Suomalaisten tapojen ei tarvitse joustaa. Esimerk-

keinä mainitaan koulujen jouluperinteet, joista ei voida neuvotella. 

Suomalaisten perinteiden mainitaan pohjautuvan kristinuskoon. Ilmai-

suissa suomalaisten tapojen ja perinteiden omaksuminen on maahan-

muuttajille jopa velvollisuus, joka auttaa kotoutumaan yhteiskuntaan. 
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4.) Maahanmuuttajien tulee integroitua osaksi suomalaista yhteiskuntaa. 

Ilmaisuissa ei vaadita edellisen kategorian tavoin jyrkästi assimiloitu-

mista vallitsevaan suomalaiseen kulttuuriin, vaan puhutaan ennemmin 

yhteiskuntaan integroitumisen tärkeydestä. 

5.) Maahanmuuttajien tulee olla ylpeitä suomalaisuudestaan. 

Ilmaisujen mukaan suomalaisuuden tulisi olla maahanmuuttajille yl-

peydenaihe, koska se on sitä kantaväestöllekin. 

6.) Maahanmuutto ja vapaa liikkuvuus uhkaavat suomalaista kulttuuria. 

Suomalaisen kulttuurin ja kulttuuri-identiteetin pelätään kuihtuvan tai 

joutuvan syrjäytetyksi kansainvälistyvässä ja globalisoituvassa maail-

massa. Maahanmuutto ja monikulttuurisuus mainitaan uhkina.  

7.) Maahanmuutto ei saa vaikuttaa valtaväestön mahdollisuuksiin ja oikeuk-

siin. 

Maahanmuutolla ja pakolaisten vastaanottamisella ei saa olla valta-

väestön elintasoa, koulutus- tai työmahdollisuuksia heikentäviä vaiku-

tuksia. 

8.) Sosiaaliturva mahdollistaa maahanmuuttajien yhteiskunnallisen passivoi-

tumisen. 

Suomalainen yhteiskunta laajoine sosiaaliturvajärjestelmineen mah-

dollistaa ilmaisujen mukaan maahanmuuttajien yhteiskunnallisen pas-

sivoitumisen. 

9.) Maahanmuuttajat elävät sosiaalituilla. 

Edellisessä kategoriassa ollaan huolissaan järjestelmän aiheutta-

masta yhteiskunnallisesta passivoitumisesta. Tämän kategorian ilmai-

sut taas kuvaavat huolta siitä, etteivät maahanmuuttajat kykene työl-

listymään vaan kuormittavat yhteiskunnan huoltosuhdetta. Ilmaisujen 

mukaan kantasuomalaiset maksavat verorahoillaan maahanmuutta-

jien elämisen Suomessa, joten sosiaalitukia tulee käyttää oikein. Vää-

rinkäytöksistä mainitaan esimerkiksi pakolaisten huhuttu vierailemi-

nen lähtömaassaan sosiaalitukien avulla. 

10.) Kulttuuritausta ja liian suuret kulttuurierot voivat aiheuttaa ongelmia. 

Ilmaisujen mukaan yksilön kulttuuritausta ja kulttuurinen erilaisuus 

voivat tuoda mukanaan ongelmia. Ilmaisuissa yksilön kulttuuri tai kult-

tuuriero on ongelmia aiheuttava subjekti. Kulttuuri aiheuttaa sopeutu-

mattomuutta, erityisesti uskonnollisuus mainitaan ongelmana. Kult-
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tuurierot voivat aiheuttaa eristäytymistä ja sosiaalisia ongelmia. Pa-

himmillaan kulttuurierot voivat joidenkin ilmaisujen mukaan johtaa 

sotaan. 

11.) Voi aiheutua ongelmia, jos kulttuurivähemmistöt noudattavat omaa elä-

mäntapaansa Suomessa. 

Edellisestä kategoriasta poiketen kulttuuri ei sinällään aiheuta ongel-

mia vaan ongelmia aiheutuu, jos kulttuurivähemmistöt noudattavat lii-

kaa omaa elämäntapaansa. Saman maan sisälle ei mahdu useaa eri-

laista elämäntapaa noudattavaa vähemmistökulttuuria. Vähemmistö-

jen tapa elää ei saisi aiheuttaa ongelmia etenkään valtaväestölle. Joi-

denkin elämäntapojen mainitaan olevan jopa lainvastaisia. 

12.) Maahanmuutto aiheuttaa yhteiskunnallisia ongelmia. 

Tämän kategorian ilmaisuissa ongelmia aiheuttava subjekti on maa-

hanmuutto. Se voi aiheuttaa erimielisyyttä ja eriarvoisuutta sekä lisätä 

ristiriitoja ja rikollisuutta. Ruotsi mainitaan joissakin ilmaisuissa va-

roittavaksi esimerkiksi maahanmuuton negatiivisista vaikutuksista. 

13.) Maahanmuuttajia voidaan ottaa tekemään töitä, jotka kantasuomalaisille 

eivät kelpaa. 

Maahanmuuttajia, erityisesti pakolaisia voidaan ottaa tekemään sel-

laisia töitä, jotka suomalaisille eivät kelpaa. Tämä hyödyttää yhteis-

kuntaa. Tällaisiksi ammateiksi mainitaan siivooja ja bussinkuljettaja. 

14.) Sukupuolten tasa-arvo ja erityisesti naisten asema suomalaisessa yhteis-

kunnassa voi olla maahanmuuttajien näkökulmasta ongelmallista. 

Naisten asema ja sukupuolten tasa-arvo nähdään kulttuurisesti suoma-

laisiksi arvoiksi. Nämä ovat ilmaisujen mukaan usein ristiriidassa 

maahanmuuttajien oman kulttuurin kanssa. Joissakin ilmaisuissa on-

gelmalliseksi mainitaan islamilainen käsitys naisen asemasta. 

15.) Oman rasistisuuden kieltäminen tai suvaitsevaisuuden korostaminen 

Tämä kategoria ei sisällä ainoastaan tietynlaisia hierarkisoivia tai ra-

sistisia ilmaisuja. Ilmaisuissa korostuu sen sijaan oman rasistisuuden 

kieltäminen tai oman suvaitsevaisuuden korostaminen, vaikka myö-

hemmin saatetaan todeta jotakin selkeästi hierarkisoivaa tai rasistista. 

Tämä on oleellinen osa kirjoituksissa esiintyvää rasismiin suhtautu-

mista. Omaa suvaitsevaisuutta ja rasismin vastaisuutta painotetaan 

usein osoittaen sormella muita. Suomalaiset, erityisesti vanhemmat ih-

miset ovat ilmaisujen mukaan rasistisia. 
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5.2.3 Lopullisten kategorioiden muodostaminen 

Kolmannessa vaiheessa kategorioita kuvataan abstraktimmalla tasolla, jolloin kategorioiden 

välisiä suhteita tarkennetaan. Jokainen kategoria koostuu tietyistä kriteereistä, mutta samalla 

eroaa riittävästi toisista eikä ole päällekkäinen toisen kategorian kanssa. Kuvauksessa on 

oleellista käsitysten keskeiset piirteet sekä sisäinen rakenne. Kategorioiden muodostami-

sessa ei ole keskeistä ilmaisujen lukumäärä vaan vaihtelun riittävä kuvaus. (Huusko & Pa-

loniemi 2006, 168–169.) Kategorioiden muodostamiseen liittyy aina ylitulkitsemisen vaara, 

jolloin jotkin ilmaisut yritetään pakottaa sellaisiin merkityskategorioihin, joihin niissä ei ole 

riittävästi ainesta. (Syrjälä et al. 1995, 146.) Jo alustavia kategorioita muodostaessa olen 

pyrkinyt erottamaan kategoriat riittävästi toisistaan. Koska ilmaisut käsittelevät samaa il-

miötä, on joissakin ilmaisuissa elementtejä useammasta kategoriasta. Näissä tapauksissa il-

maisut on pyritty rajaamaan niin, että niistä voidaan muodostaa useampi merkitysyksikkö. 

Analyysin selkeyden ja läpinäkyvyyden vuoksi käytän kategorioita kuvatessani lainauksia 

aineiston kirjoitelmista alkuperäisessä muodossaan. Seuraavassa esittelen lopulliset seitse-

män merkityskategoriaa: 

 

I) Kulttuuri yksilön sopeutumiskyvyn määrittävänä tekijänä 

 

Ensimmäisen merkityskategorian muodostavat edellä kuvatuista alustavista kategorioista 

seuraavat kategoriat: ”Kulttuuritausta ja liian suuret kulttuurierot voivat aiheuttaa ongel-

mia” (10) sekä ”Voi aiheutua ongelmia, jos kulttuurivähemmistöt noudattavat omaa elä-

mäntapaansa Suomessa” (11). Molemmat kategoriat painottavat kulttuuria ongelman muo-

dostavana yksilön sopeutumiskykyä määrittävänä tekijänä. Kulttuuri esitetään tämän merki-

tyskategorian ilmaisuissa ”elämäntapana” ja potentiaalisesti ongelmia aiheuttavana yksilön 

käyttäytymisen primäärinä selittäjänä. 

 

Kulttuuritaustan aiheuttamia ongelmia kuvataan kulttuurierojen kautta. Useimmiten kulttuu-

rieroja tai niiden ongelmia aiheuttavia mekanismeja ei aineistossa kuitenkaan selitetä, vaan 

kulttuurierojen ainoastaan todetaan tuovan mukanaan ongelmia. Ilmaisuissa kulttuurit koh-

taavat ja törmäilevät, eivät ainoastaan määrittäen yksilöä, vaan toimien myös subjektina. 
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Kulttuurien määrittämät yksilöt jäävät ilmaisuissa usein passiiviseen rooliin kulttuurin to-

teutumina. 

 

Joskus kulttuuriset erot ovat niin suuria, että ne pahimmillaan synnyttävät sotia. 

 

Kirjoituksissa yleinen epätietoisuus ja huolestuneisuus suhteessa monikulttuuriseen yhteis-

kuntaan ja sen toimivuuteen selittävät osaltaan ilmaisujen epämääräisyyttä. Kirjoittajat ovat 

huolissaan siitä, etteivät kaikki ehkä kykene sopeutumaan uuteen kotimaahan. Sopeutumisen 

esteeksi nostetaan useimmiten kulttuuriset syyt. 

 

Vaikken koekaan itseäni kovin isänmaalliseksi, koen toisinaan epävarmuutta siitä, 

kuinka jatkuvasti lisääntyvät kulttuurit saman maan sisällä voivat elää rinnakkain to-

teuttaen omaa elämäntapaansa mutta kuitenkin samalla kunnioittaen toisiaan. 

 

Ratkaisuksi maahanmuuton ongelmiin esitetään toisinaan kulttuuriharkintaa osana maahan-

muuttopolitiikkaa. Joistakin kulttuureista tulevat maahanmuuttajat voitaisiin siis ottaa Suo-

meen, kun taas toisia olisi hyvä välttää tai ainakin käyttää heidän kohdallaan vahvempaa 

harkintaa. Taustalla voidaan nähdä huoli siitä, etteivät kaikista kulttuureista tulevat yksilöt 

kykene sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Malikin (1996) mukaan kulttuuriselle ra-

sismille on tyypillistä, että vain joitakin kulttuurisia piirteitä nostetaan ryhmiä määrittäviksi 

tekijöiksi samalla kun suuri osa muita kulttuurisia piirteitä jätetään huomioimatta. Tämä 

osoittaa, ettei luokittelussa ole kyse todellisista kulttuurisista tekijöistä vaan luokittelun so-

siaalisesta tarpeesta, hierarkisoinnista. 

 

Mielestäni hyvää keskustelua on se, sallitaanko Suomessa tyttöjen ympärileikkaukset 

jos ne kuuluvat maahanmuuttajayhteisön kulttuuriin. Suomalaisten ihmisarvojen ei 

tarvitse taipua kaikessa. 

 

Kulttuuri näyttäytyy yksilön sopeutumiskykyä ja käyttäytymistä määrittävänä tekijänä – elä-

mäntapana. Tämä vastaa Durrheimin ja Dixonin (2000) kuvausta siitä, kuinka modernin ra-

sismin kohteena on nykyisin ennemmin elämänmuoto kuin yksilö. Rodun sijaan yksilön ten-

denssejä määrittelee kulttuuri. Maahanmuuttajat voidaan näin rodullistaa kulttuuriseksi ka-

tegoriaksi. Kulttuurishokki kuvaa huonosti alkanutta yhteiskunnallista integraatiota – toisin 

sanoen kulttuurisesti suomalaisista kauimpana olevat maahanmuuttajat kantavat suurempaa 
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riskipotentiaalia. Uskonto on kirjoituksissa erityisen vahva kulttuurinen määrittäjä. Sekula-

ristista ja järkeen perustuvaa läntistä maailmaa verrataan sen vastakohtaan, irrationaaliseen 

ja ehdottoman uskonnollisuuden maailmaan. Sillä ei ole merkitystä, missä tuo maailma on, 

sillä se edustaa itsensä sijaan kaikkea sitä, mitä me läntisenä yhteiskuntana emme ole. Ihmi-

sellä on taipumus määrittää oma ”sisäryhmänsä” sen kautta, minkälaisia ”toiset” ovat. Oman 

ryhmän, tässä tapauksessa läntisen yhteiskunnan identiteetti rakentuu suhteessa siihen, mitä 

kaikkea se ei ole. (kts. Gudykunst 1998; Operario & Fiske 1998; Woodward 1997.) 

 

Liian suuren kulttuuri- ja elintasoshokin kokevat maahanmuuttajat ovat kuplien sie-

meniä. Tosiasia on, että eripuolilla maailmaa eletään eri vaiheita yhteiskunnallisissa 

ja taloudellisissa kehityksissä. Länsimaissa uskonnon ote on hellittänyt, mutta näin ei 

ole käynyt kaikkialla muualla. Kaikkiin uskontoihin liittyvä ehdottomuus ja irratio-

naalisuus yhdistettynä ihmisten huonoihin elinoloihin on hankala yhdistelmä. 

 

Maahanmuuttajilta vaaditaan ilmaisuissa kykyä sopeutua Suomeen niin, ettei heidän kult-

tuurinen elämäntapansa aiheuta yhteenottoja valtaväestön kanssa. Yhdeksi riskitekijäksi 

kulttuuristen ristiriitojen syntymiselle kirjoituksissa ehdotetaan vähemmistöjen sulkeutu-

mista oman kulttuuripiirinsä sisään. Joidenkin ilmaisujen mukaan jotkut kulttuurit ovat jopa 

ristiriidassa suomalaisen oikeuskäsityksen ja lain kanssa. Muuttamalla yhteiskunnallisen in-

tegroitumisen ongelmat kulttuurisiksi essentialisoidaan (kts. Peltola 2014) nämä piirteet py-

syviksi, jolloin niihin ei voida vaikuttaa esimerkiksi paremman kotouttamispolitiikan tai 

kaksisuuntaisen integroitumisen keinoin. Ongelma on kulttuurisena ensisijaisesti maahan-

muuttajissa, jolloin heihin kohdistuu muutoksen tarve. 

 

Osalle maahanmuuttajista länsimaalainen oikeuskäsitys on paikoin vieras. Varsinai-

sen ongelman synnyttää kuitenkin kommunikaation ja avoimmuuden puuttuminen. 

Esimerkiksi oman uskonnon ehdottomuus voi estää avoimen vuoropuhelun törmää-

vien kulttuurien välillä. 

 

II) Kulttuurinen ydin: suomalaisuus yhteiskunnan staattisena perustana 

 

Toisen merkityskategorian muodostavat alustavat kategoriat 3, 4 ja 5. ”Maahanmuuttajien 

tulee assimiloitua ’vallitsevaan suomalaiseen kulttuuriin’”, ”Maahanmuuttajien tulee integ-
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roitua osaksi suomalaista yhteiskuntaa” ja ”Maahanmuuttajien tulee olla ylpeitä suomalai-

suudestaan”. Näistä kaksi ensimmäistä painottaa ”suomalaisen kulttuurin” asemaa yhteis-

kunnan staattisena perustana, jota vasten kaikkia vähemmistökulttuureja peilataan. Suoma-

laisen yhteiskunnan kulttuurinen ydin ei ole ilmaisujen mukaan neuvoteltavissa vaan maa-

han tulevien vähemmistöjen edustajien on mukauduttava tähän oletettuun vallitsevaan pe-

rustaan, jonka marginaaliin muut vähemmistökulttuurit korkeintaan sijoittuvat. Kolmas alus-

tavista kategorioista esittää maahan muuttaneille lisäksi vaatimuksen olla ylpeitä uudesta 

asemastaan tässä kulttuurisessa ytimessä. 

 

Suomessa assimilaatiovaatimukset ovat pitkään kuuluneet kulttuurista yhtenäisyyttä painot-

tavaan retoriikkaan. Suomessa vähemmistöt ovat joutuneet elämään pitkään marginaalissa 

ja vasta vuosituhannen vaihteessa voimaan tullut kotoutumislaki edellytti myös kantaväes-

töltä vastavuoroisuutta sopeutumisessa kasvavaan monikulttuurisuuteen. Assimilaatiopoli-

tiikka edustaa monikulttuurisuuspolitiikan toista ääripäätä, jossa vähemmistökulttuureiden 

odotetaan sulautuvan osaksi valtakulttuuria. (Saukkonen 2013, 84, 90–91.) Kategorian il-

maisut korostavat suomalaisen enemmistökulttuurin asemaa kulttuurisena ytimenä, johon ei 

kohdistu samanlaista joustamisen vaatimusta kuin vähemmistökulttuureihin. Joissakin il-

maisuissa tätä ydintä kuvataan perustaltaan kristilliseksi. Vähemmistökulttuurien assimiloi-

tuminen suomalaiseen kulttuuriseen ytimeen esitetään monikulttuurisen yhteiskunnan on-

nistumisen edellytykseksi. Monikulttuurisuutta ei pidetä itseisarvona, jonka mukaan yhteis-

kuntaa tulisi rakentaa. Suomalaista tapaa elää kutsutaan normaaliksi. Tämän pelätään joutu-

van väistymään monikulttuurisuusvaatimusten paineessa. Hall (2002, 156) kuvailee valta-

kulttuuriin kuuluuvan kirjoittamattomia sääntöjä, joiden rikkomista ei voida hyväksyä. Yh-

teiskunnallisen muutosvaatimuksen sijaan ongelman lähteeksi paikannetaan maahanmuutto, 

jonka aiheuttamat ongelmat halutaan ’siivota’ pois. Ratkaisuksi esitetään tässä tapauksessa 

assimiloitumista suomalaiseen kulttuuriin. Yhtälailla voitaisiin esittää maahanmuuton tiu-

kempaa kontrollointia. 

 

Usein suomalaisia pidetään varsin rasistisina, jolloin normaali elämää yritetään 

muokata jatkuvasti niin, että Suomi olisi parempi monikulttuurinen valtio. Tällöin luo-

vutaan omista tavoista ja arvoista, joita meillä on. Tämän vuoksi puolustaisinkin sitä 

kantaa, että maahanmuuttajien täytyy sopeutua meidän tapoihimme. 
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Ajatuksena "maassa maan tavalla" herättää tunteita myös opettajissa. Maahanmuut-

tajille on opetettava vastavuoroisesti suomalaista kulttuuria ja perinteitä. Suvivirsi, 

joulujuhla ja muut suomalaiseen kouluun ja kulttuuriin kuuluvat perinteet ovat vaa-

littavien asioiden listalla. 

 

Toisaalta ilmaisuissa esiintyy huoli siitä, että maahanmuuttajia saattavat häiritä suomalaisen 

kulttuurin piirteet, jotka eivät ole neuvoteltavissa. Valtakulttuurin joustamattomuus esitetään 

jonkinlainen välttämättömyytenä – yhteiskunnan staattisena perustana. Maahanmuuttajille 

esitetään ilmaisuissa vaatimus perehtyä suomalaiseen kulttuuriin ja siihen kuluviin toimin-

tatapoihin – tämän esitetään olevan arvostuksen osoitus kantaväestölle, helpottavan kotou-

tumista ja tuovan turvallisuuden tunnetta.  

 

Kulttuurit nähdään hierarkisoivassa ja rasistisessa diskurssissa staattisena, yksilöä määritte-

levänä tekijänä. Vaikka kulttuurit muokkaavatkin yksilöä, muokkaavat yksilöt myös osal-

taan kulttuuria. (Parekh 2006.) Kulttuuri on luonteeltaan hyvin dynaaminen. Suurpää (2002) 

painottaa, että kulttuurisrasistiselle perustelulle tyypillisen jähmetetyn kulttuurisen katego-

risoinnin lisäksi maahanmuuttajiin kohdistuu myös muutoksen vaatimus. Maahanmuuttajan 

tulee muuttua – siis sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan ja elämäntapaan. Muutosvaatimus 

esitetään perusteluissa usein, vaikka suomalaista elämäntapaa ja toimintatapoja ei ilmai-

suissa varsinaisesti osata, tai edes yritetä määritellä. 

 

Itse pidän itsestäänselvyytenä, kuinka muuttaessa aivan toiseen maahan ja kulttuuriin 

täytyy hyväksyä elävänsä erilaisessa kulttuurisessa kontekstissa, jolloin mielestäni jo-

kaisen velvollisuus on tällöin oppia uuden vieraan maan kulttuurista ja toimintata-

voista. Jos kuvittelisin itse muuttavani asumaan aivan vieraaseen kulttuuriin, kokisin 

velvollisuudekseni ottaa selvää maan tavoista ja kulttuurista, jotta itse sopeutuisin 

uuteen elämään ja kanssakäyminen ihmisten kanssa sujuisi. Tämä osoittaa sen että 

arvostan siellä eläviä ihmisiä ja heidän tapojaan.  

 

Suomalaisuus merkitsee minulle tiettyjä arvoja, kulttuuria ja ennenkaikkea perintei-

den ylläpitoa. Pidän myös maahanmuuttajalapsia ajatellen tärkeänä sitä, että he op-

pivat suomalaisia arvoja ja tapakultturia, jotta heilläkin olisi turvallinen ja sopeutu-

nut olo elää näin vankkojen perinteiden ympäröimässä maassa. 
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Mielestäni pakolaisia otettaessa on tärkeää painottaa että he ovat nyt Suomessa ja 

heidän on sopeuduttava näihin suomalaisiin perinteisiin ja käytänteisiin. 

 

Hieman kulttuuriin assimiloitumisvaatimusta lievemmät ilmaisut painottavat integroitu-

mista suomalaiseen yhteiskuntaan. Integroituminen nähdään harvoin kaksisuuntaisena, jol-

loin se jää ilmaisuissa usein maahanmuuttajien vastuulle. Suomalaisen yhteiskunnan tai kult-

tuurin katsotaan harvoin joutuvan muuttumaan, tai ainakin sen nähdään olevan epätodennä-

köistä. Syiksi tähän esitetään muun muassa pitkä yhtenäinen historia ja ympäristöseikat. Il-

maisujen mukaan integroituminen helpottaa kotoutumista, mutta ilmaisut tuntuvat painotta-

van yksilön sopeutumista. Yhteiskunta nähdään staattisena konstruktiona, jonka vaatimuk-

siin yksilöt mukautuvat. Lasten kohdalla integroitumisen nähdään toteutuvan helpommin 

päiväkodin ja koulun kautta, kun taas aikuisten yhteiskunnallinen integroituminen tuottaa 

kirjoitusten mukaan ongelmia. Maahanmuuttajavanhemmat nähdään lähtökohtaisesti integ-

roitumiseen vaadittavilta taidoiltaan puutteellisina. Suurpään (2002) mukaan maahanmuut-

tajat esitetään usein sosiaalisilta ja yhteiskunnallisilta taidoiltaan puutteellisina – uhreina. 

Uhrikategoriaan sijoittaminen on yksi keino rodullistaa maahanmuuttajat kategoriaksi, jonka 

takana olevia yksilöitä ei tarvitse tuntea. Tällöin yhteiskunnan sosiaalisen eriarvoisuuden 

tekijät voidaan kääntää kulttuurisiksi ongelmiksi. (em. 2002.) Yhdeksi syyksi integroitumi-

sen epäonnistumiseen esitetään myös puutteellisia kotouttamiskäytäntöjä. 

 

Tietenkin Suomella ja suomalaisilla on omia juurtuneita toimintatapoja ja ajatuksia, 

jotka johtuvat mm. historiasta sekä ympäristöstä, jolloin muiden kulttuurien pysyvä 

ja näkyvä vaikutus suomalaiseen alkuperäkulttuuriin on epätodennäköistä. 

 

Maahanmuuttajalapset sujahtavat suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin helposti 

päiväkodin ja koulun kautta, mutta vanhemmille ei järjestetä riittävän tehokasta ko-

toutumista ja kielikoulutusta. 

 

Uskon lasten kuitenkin olevan varsin sopeutuvaisia uuteen ympäristöön... Joissakin 

tapauksissa ongelmaksi saattavat muodostua lasten vanhemmat, joilla ei välttämättä 

ole yhteistyötaitoja tai edes yhteistä kieltä kodin ja koulun yhteistyöhön. 

 

Parhaiten integroitumisen kuvataan onnistuvan niiltä, jotka ovat kulttuurisesti lähimpänä 

suomalaisia. Integroitumista helpottaviksi tekijöiksi mainitaan maallistuneisuus ja korkea 

koulutus. Pakolaiset nähdään ilmaisuissa usein integroitumiskyvyltään puutteellisina ja täten 
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yhteiskunnallisena haasteena. Kuten Malkki (2012) huomauttaa, nähdään pakolaiset usein 

kolmannen maailman, köyhempien maiden ongelmana. Tämä siitä huolimatta, ettei köyhyys 

sinällään synnytä pakolaisuutta. ”Pakolainen” on pikemminkin laaja hallinnollinen kategoria 

kuin jokin yleistettävä ihmistyyppiä tai tilannetta kuvaava termi, kuten sitä näissäkin ilmai-

suissa käytetään. (em. 2012.) Yhteiskunnallisessa keskustelussa pakolaisuudella on negatii-

vinen konnotaatio (Goldin et al. 2011). 

 

Tulevaisuuden monikulttuurinen Suomi on ristiriitainen. Osittain monikulttuurisuus 

sulautuu onnistuneesti yhteiskuntaan tarkoittaen, että muutkin kuin valkoiset eloveena 

suomalaiset ovat suomalaisia yhteiskunnan täysjäseniä ja vaikuttajia. Tämä osa tu-

lokkaista rikastuttaa ja vaalii vanhan kantaväestön kanssa uutta suomalaista kulttuu-

ria ja yhteiseloa ilman kitkaa. Todennäköisesti hyvin sulautuva osa on koulutettua, 

maallistunutta ja lähtökohtaisestikin lähellä suomalaista kulttuuria. 

 

Sellaisen henkilön (pakolaisen) voi olla vaikea tulla uuteen kulttuuriin ja omaksua 

uusia tapoja. Jos Suomi vastaanottaisi lisää pakolaisia, pitäisi huolehtia siitä, että 

nämä henkilöt alkavat todella integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan. 

 

Kategorian ilmaisuissa painotetaan lisäksi kansallisylpeyden merkitystä. Tällä ei kuitenkaan 

tarkoiteta maahanmuuttajien ylpeyttä omasta kulttuuritaustastaan, vaan ylpeyttä suomalai-

suudesta. Suomalaisuutta kuvataan yksilön ominaisuudeksi. Ominaisuus viittaa johonkin py-

syvään, toistaen näin käsitystä suomalaisuudesta sellaisena ominaisuutena, jonka vain suo-

malainen voi omata. Tämän voi nähdä olevan ristiriidassa maahanmuuttajille osoitetun yl-

peysvaatimuksen kanssa. Toisaalta hierarkisoivien ilmaisujen sivuhuomautuksissa tuotiin 

paikoitellen esille myös kunnioitusta maahanmuuttajien kulttuureja kohtaan. 

 

Suomalaisuus on ominaisuus, josta on hyvä olla ylpeä. Samaa arvostusta tarvitaan maahan-

muuttajilta – ja toisinpäin. 

 

III) Uhattu suomalaisuus 

 

Kolmannessa merkityskategoriassa korostuu pelko suomalaisen kulttuurin kuihtumisesta 

kansainvälistyvässä maailmassa. Alustavista kategorioista tähän lopulliseen merkityskate-

goriaan sijoittuvat 6 ja 14: ”Maahanmuutto ja vapaa liikkuvuus uhkaavat suomalaista kult-
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tuuria” sekä ”Sukupuolten tasa-arvo ja erityisesti naisten asema suomalaisessa yhteiskun-

nassa voi olla maahanmuuttajien näkökulmasta ongelmallista”. Maahanmuuton myötä suo-

malainen kulttuuri on ilmaisujen mukaan vaarassa joutua väistymään. Osaltaan tämä voi 

johtua siitä, että joidenkin suomalaisina pidettyjen arvojen, kuten sukupuolten tasa-arvon 

katsotaan olevan maahanmuuttajille vaikeaa noudattaa. 

 

Maahanmuuttoa ja sen osaltaan aiheuttavaa vapaampaa liikkuvuutta kuvaillaan potentiaa-

liseksi uhaksi suomalaiselle kulttuurille. Yleistä kansainvälistymistä ja globalisaatiota pide-

tään kansallisia identiteettejä ja kulttuureja rapauttavana trendinä. Goldinin, Cameronin ja 

Balarajanin (2011) mukaan maahanmuutto esitetään usein globalisoituvaan maailmaan ja 

monikulttuurisuuteen liitettävänä ilmiönä, vaikka muuttoliike on ollut läsnä koko ihmiskun-

nan historian. Voimakkaamman nykymuotoisen globaalin muuttoliikkeen voidaan nähdä al-

kaneen jo 1970-luvulla, kuten Goldin et al. (2011) kuvailevat.  

 

Ilmaisujen mukaan maahanmuutto ja sen myötä Suomessa lisääntyvät vähemmistökulttuurit 

voivat näivettää suomalaista kulttuuria. Toisaalta monikulttuuristuvassa Suomessa nähdään 

myös mahdollisuus suomalaisen kulttuurin uudistumiseen. Omista kulttuuriperinteistä halu-

taan joka tapauksessa pitää kiinni eikä niiden asema yhteiskunnassa ole ilmaisujen mukaan 

neuvoteltavissa. Puurosen (2011) mukaan suomalaisessa poliittisessa keskustelussa on sa-

mankaltaisia sävyjä. Maahanmuuttajat esitetään hänen mukaansa rodun kaltaisena ryhmänä, 

jota pidetään uhkana suomalaiselle kulttuurille ja hyvinvointiyhteiskunnalle. Retoriikka on 

tuttua myös eurooppalaiselta äärioikeistolta, jonka perusteluissa staattista paikalliskulttuuria 

suojellaan ”ulkoisilta uhilta”. (em. 2011.) Ilmaisuissa suomalinen kulttuuriperimä esitetään 

perustaltaan kristillisenä ja täten mahdollisesti muiden uskontokuntien jäseniä häiritsevänä.  

 

Uhkina voi ajatella olevan se, että suomalainen kulttuuriperinne voi hävitä uusien 

kulttuurien ja tapojen virratessa Suomeen. Toisaalta suomalaisessa kulttuurissa on 

paljon huonojakin puolia, joiden häviäminen ei vahingoittaisi ketään. Esimerkiksi pu-

humattomuuden kulttuuri on mielestäni huono asia. 

 

Suomen kulttuuri on pitkään ollut kristinuskoon sidottu. Valtaosa väestöstä kuuluu 

evankelisluterilaisen kirkon piiriin. Esimerkiksi joulun vietto Suomessa on vahvasti 

kristillinen perinne. Myös useat muut juhlat pohjautuvat kristinuskoon. Tämä tosi-

seikka on huomioitava pohdittaessa monikulttuurisuutta Suomessa. 
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Suomessa on sekä sanan- että uskonnonvapaus, mikä tarkoittaa myös sitä, että jokai-

sella on oikeus harjoittaa tai olla harjoittamatta jotakin uskontoa. Tällöin maahan-

muuttajien näkökulmasta voi olla kiusallista tai häiritsevää, että esimerkiksi suoma-

lainen kristillinen joulu näkyy kaikkialla. Se on läsnä niin kaupoissa, kouluissa kuin 

katukuvassakin. On ymmärrettävää, etteivät suomalaiset voi luopua yhdestä vuoden 

tärkeimmistä perinteistä toisten ihmisten tai kulttuurien takia. 

 

On huomionarvoista, että sana- ja uskonnonvapaus kuvataan edellisessä ilmaisussa juuri 

kristillisyyden ja joulun kautta, ei vähemmistöuskontojen tai kulttuuriperinteiden kannalta. 

Samalla uskonnonvapaus esitetään erityisesti suomalaista yhteiskuntaa koskevana piirteenä, 

vaikka suomalainen kulttuuri ei voikaan ilmaisun mukaan joustaa muun kulttuurisen moni-

muotoistumisen myötä.  

 

Tilastojen mukaan yhä harvempi suomalainen kuuluu kirkkoon ja vielä harvempi osallistuu 

säännöllisesti järjestettäviin uskonnollisiin tilaisuuksiin. Enemmistö kuuluu toki edelleen 

evankelisluterilaiseen kirkkoon, mutta määrä on ollut laskusuhdanteinen koko sodan jälkei-

sen ajan. Joitakin vuosia sitten suoritetun tutkimuksen mukaan suomalaisista vain noin 40 

prosenttia pitää itseään uskonnollisina. (Ketola 2011, 8-11.) Määrän voidaan ajatella tästä 

vielä laskeneen. Vaikka suomalainen kulttuuri esitetään useissa yhteyksissä perustaltaan 

kristillisenä, yhdistetään uskonnollinen ehdottomuus pääsääntöisesti koskemaan maahan-

muuttajaryhmiä. Uskonnollisen ehdottomuuden pelätään vaikeuttavan monikulttuurisen yh-

teiskunnan rakentamisessa vaadittavaa avointa vuoropuhelua. 

 

Osalle maahanmuuttajista länsimaalainen oikeuskäsitys on paikoin vieras. Varsinai-

sen ongelman synnyttää kuitenkin kommunikaation ja avoimmuuden puuttuminen. 

Esimerkiksi oman uskonnon ehdottomuus voi estää avoimen vuoropuhelun törmää-

vien kulttuurien välillä. 

 

Joissakin ilmaisuissa tuodaan esille, kuinka suomalaiset kulttuuriperinteet voivat häiritä sel-

laisia maahanmuuttajia, joiden kulttuuri on riittävän erilainen. Usein toistuva esimerkki suo-

malaisen kulttuurin erityispiirteistä on sukupuolten tasa-arvo ja erityisesti naisten yhteiskun-

nallinen asema. Tämän pelätään aiheuttavan kulttuurisia yhteentörmäyksiä lisääntyvän maa-

hanmuuton myötä. Erityisesti islamilaisen naiskäsityksen, ja tämän myötä muslimien pelä-
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tään tuovan Suomeen ongelmia. Ilmaisuissa ilmaistaan paikoitellen selkeästi, ettei enemmis-

tökulttuurin tulisi monikulttuuristuvassa Suomessa joustaa. Peltolan (2014) mukaan Suomi 

esitetään usein pohjoismaisena tasa-arvon ja naisystävällisyyden mallimaana. Tasa-arvo esi-

tetään jo saavutetuksi tuottaen näin hierarkiaa tasa-arvon allekirjoittavien ”meidän” ja maa-

han muuttaneiden ”muiden” välille. Sukupuolten epätasa-arvo esitetään usein muslimien ja 

muiden ”ei-länsimaisiksi” käsitettyjen ominaisuudeksi. (Peltola 2014.) 

 

Jos islamin uskoinen ihminen sanoo, että naisella ei ole muuta paikkaa kuin koti, niin se saa 

varmasti Suomalaiset feministit kiehumaan raivosta ja moni muu Suomalainen komppaa mu-

kana, että me halutaan pitää meidän uskonto. 

 

Naisopettajan näkökulmasta huolenaiheeni on toisesta kulttuurista tulleet pojat, joiden us-

konnossa naisen asema on todella huono eikä naisilla ole mitään arvoa. Olen kuullut paljon 

kokemuksia, joissa naisopettaja on kokenut haukkumista ja jopa väkivaltaa. 

 

Emme me kaikki ajattele samalla tavalla. Joillakin on joku vakaumuksellinen tausta, eikä 

hän voi silloin ymmärtää vapaa-ajattelijoiden arvoja, ja päinvastoin. En minäkään ymmärrä 

muslimien arvoja, mutta haluan kunnioittaa heidän uskonnollista ajattelutapaansa, mikä on 

heille tärkeää. Me täällä vaahtoamme tasa-arvosta, kaikkien samanlaisista oikeuksista, yk-

silön vapaudesta ja mahdollisuuksista. Muslimit ja monet muutkin uskonnolliset ryhmät ei-

vät ajattele asiasta samalla tavalla, eikä heiltä voi sitä vaatiakaan. Eivät he lähde rikkomaan 

omia perinteitään ja uskonnollisia näkemyksiään tämän länsimaisen tasa-arvonäkemyksen 

mukaan. 

 

Muslimit esitetään ilmaisuissa usein yhtenäisenä, uskonnollisten käsitystensä määrittele-

mänä kategoriana. Edellisessä lainauksessa suomalainen tasa-arvokäsitys esitetään musli-

mien uskonnollista maailmankuvaa vastakkaiseksi, jolloin heiltä ei voi ilmaisun mukaan 

myöskään vaatia suomalaiseen kulttuuriin tai lainsäädäntöön mukautumista. Kuten Hämeen-

Anttila (2012) huomauttaa, on Islam nähty jo pitkään jonkinlaisena eurooppalaisuuden vas-

takohtana, jolta tulee puolustautua. Läntinen maailma nähdään maallistuneena ja rauhan-

omaisena, kun taas islamilainen maailma tämän vastakohtana, ehdottoman uskonnollisuuden 

ilmentymänä. Jo biologisten rotuteorioiden aikaan rakennettiin kuvaa lakiin ja järjestykseen 

luottavalle eurooppalaisuudelle vastakkaisesta ”toisesta”, laiskoista ja välinpitämättömistä 

afrikkalaisista, joita vastaavat tänä päivänä ehdottoman uskonnollisuuden ja sukupuolen 
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epätasa-arvon muslimit. (kts. Isaksson & Jokisalo 2005; Fredrickson 2002; Pickering 2001; 

Miller 1989.) 

 

IV) Etuoikeutettu suomalaisuus 

 

Edellisessä merkityskategoriassa suomalaisuus on uhattuna, kun taas tässä korostetaan kan-

taväestön etuoikeutta sekä maassa asumiseen että siellä tarjolla oleviin mahdollisuuksiin ja 

oikeuksiin. Ilmaisuissa ollaan lisäksi huolissaan suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän maa-

hanmuuttajia passivoivasta vaikutuksesta. Alustavista kategorioista tässä yhdistyvät seuraa-

vat: ”Pakolaisuudelle täytyy olla riittävät perusteet” (2), ”Maahanmuutto ei saa vaikuttaa 

valtaväestön mahdollisuuksiin ja oikeuksiin” (7) sekä ”Suomalainen sosiaaliturva mahdol-

listaa maahanmuuttajien yhteiskunnallisen passivoitumisen”(8). 

 

Kategorian ilmaisuissa herää epäilys siitä, onko pakolaisuudelle aina riittäviä perusteita. Pa-

kolaisuus nähdään eräänlaisena etuoikeutettuna mahdollisuutena, jonka realisoitumiseksi 

vaaditaan todellista hätää. Pakolaisuutta kuvataan inhimillisen kärsimyksen sijaan yhteis-

kunnalliseksi, taloudelliseksi taakaksi, jolle täytyy olla riittävät perustelut. Malkin (2012) 

mukaan pakolaisuutta kuvaillaan usein tieteen kentällä muuttoliikkeen poliittisena muotona, 

siirtolaisuuden edustaessa taloudellista muotoa. Tutkimukseen valikoituneissa kirjoitelmissa 

pakolaisuus yhdistetään ja sekoitetaan terminä turvapaikanhakijoihin. Kriittisyys sellaisia 

maahanmuuttajia kohtaan, jotka eivät taloudellisesti hyödytä Suomea, on Saukkosen (2013) 

mukaan lisääntynyt viime vuosina. Usein pakolaisten katsotaan olevan haluttomia tai kyvyt-

tömiä työskentelemään ja ansaitsemaan näin elantoaan (Puuronen 2011). Ilmaisuissa esite-

tään epäilyksiä, etteivät todelliset avun tarvitsijat päädy pakolaisina Suomeen. Maahan tul-

leita pakolaisia pidetään mahdollisesti ”onnenonkijoina”, jotka ovat Suomelle taloudellinen 

rasite. Joissakin ilmaisuissa epäillään pakolaisten olevan sellaisia, jotka eivät vain pärjää 

omassa kotimaassaan. 

 

(Pakolaisten) Ottamiseen täytyy kuitenkin olla hyvät syyt ja olla oikeudenmukainen, että 

juuri he ketkä sitä apua eniten tarvitsevat pääsevät turvaan. On ollut keskustelua siitä, että 

pakolaiset ovat niin sanottuna rahapäivänään lähteneet lomailemaan kotimaassaan. En 

tiedä näiden esimerkkien faktaperäisyyttä, mutta se ei ole oikein. 
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Mielestäni on tärkeä, että pakolaiset saavat turvapaikan Suomesta, mutta toisaalta on myös 

hyvin tärkeää, ettei Suomeen voi tulla muuten vain pakolaisen nimissä. Suomi on hyvinvoin-

tivaltio, jossa perusihmisoikeudet ovat kunnossa. Elämä täällä on varmasti turvatumpaa 

kuin pakenevien kotimaissa. Olen kriittinen maahanmuuttopolitiikan suhteen siten, ettei Suo-

mesta tulisi kuitenkaan roskalava, jonne muualla pärjäämättömät ihmiset voivat kerääntyä 

tuosta vain. 

 

Maahanmuuton pelätään ilmaisuissa vaikuttavan valtaväestön mahdollisuuksiin ja oikeuk-

siin yhteiskunnassa. Epäillään, ettei valtiontalous välttämättä kestä lisääntyvää maahan-

muuttoa ja erityisesti pakolaisten kohdalla tästä ollaan huolissaan. Pakolaisten ottamisen 

edellytykseksi usein esitetäänkin, ettei se saa vaarantaa kantaväestön mahdollisuuksia esi-

merkiksi työnsaannin tai koulutuksen suhteen. Suomalaisuus nähdään täten ominaisuutena, 

jota ei voi jälkikäteen saada – se joko on tai ei ole. Suomalaisuus esiintyy joissakin ilmai-

suissa kansallisena etuoikeutena, joka kiilaa jopa inhimillisen kärsimyksen ja humanitääri-

sen hädän edelle. 

 

Pakolaisten päästäminen Suomeen on toisaalta hyvä teko ja voi edistää ihmisten vä-

listä tasa-arvoisuutta, mutta toisaalta jos töitä ja koulutuspaikkoja ei riitä edes kai-

kille täällä jo valmiiksi asuville, onko meillä todella varaa lisätä verovaroilla elätet-

tävää väestöä, oli sitten kyse ulkomaalaisista tai suomalaisista. 

 

Maahanmuuttajia/pakolaisia saa mielestäni tulla Suomeen, mutta vain silloin, kun 

hallinnolliset asiat ovat vakaalla laudalla, eikä mitään lähde suomalaisilta pois. 

 

Jokainen yksilö joka pääsee pois alueelta jossa hänen henkeään ja terveyttään uha-

taan jatkuvasti on mielestäni voitto ihmisyydelle ja siten myös jokaiselle meistä. Toi-

saalta Suomessa on suuri joukko ihmisiä jotka tarvitsisivat tukea. Suomessa on esim. 

65000 nuorta syrjäytynyttä, myös mielenterveysongelmat ja päihdeongelmat ovat var-

sin yleisiä. Eli jos yhteiskunnan tehtävänä nähdään pitää huolta heikko-osaisista eikö 

olisi taloudellisempaa ja tehokkaampaa pyrkiä ensin järjestämään oman yhteiskun-

nan asiat paremmin, jolloin voitaisiin auttaa huomattavasti suurempaa joukkoa ihmi-

siä omassa ympäristössään. Voisi kuvitella, että olisi helpompaa kotouttaa yhteiskun-

tamme sen itsensä kasvattamia nuoria, jotka ovat myös osa kulttuuriamme, kuin täysin 

toisista kulttuureista saapuvia kielitaidottomia yksilöitä. Eli jos yhteiskuntamme ei 

kykene edes ensin mainittuun kuinka se voisi kyetä jälkimmäiseen?? 
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Osassa ilmaisuista esitetään maahanmuuttokriittisestä retoriikasta tuttu ehdotus siitä, että 

muita voidaan auttaa vasta sitten, kun omien kansalaisten kohtaamat sosiaaliset ongelmat on 

ratkaistu. Maahanmuutto ja erityisesti pakolaisten ottaminen asetetaan ilmaisuissa vastak-

kain suomalaisten hyvinvoinnin kanssa. Lisääntyvän maahanmuuton myötä suomalaisten 

hyvinvoinnin pelätään vähenevän. Ilmiö voi liittyä myös taloudelliseen taantumaan. Jaakko-

lan (2005) mukaan kielteiset asenteet ”toisia” kohtaan lisääntyvät aikoina, jolloin ihmiset 

joutuvat kilpailemaan yhä tiukkenevista resursseista (kts. Kyhä 2011). Resurssien tiukkene-

minen kuvaa varsin hyvin myös tämän päivän poliittista todellisuutta. 

 

Suomeen tulee luultavasti enemmän pakolaisia tulevaisuudessa, mikä on mielestäni 

eettisesti oikein, mutta täytyy kuitenkin huolehtia myös oman maan kansalaisten hy-

vinvoinnista. Köyhiä ja mahdollisesti kodittomia suomalaisia on yhtä tärkeää auttaa 

kuin maahan muuttavia. 

 

En kuitenkaan pysty sanomaan, että maahanmuuttoa tulisi rajoittaa, vaan enemmin-

kin sitä tulisi sallia enemmän. Toki se edellyttäisi myös sitä, että yhteiskunta olisi val-

mis huolehtimaan kaikista niistä jota tänne tulevat, niin ettei heistä tulisi syrjäyty-

neitä. Ja tämä taasen johtaa siihen että meidän tulisi ratkaista niiden ihmisten ongel-

mat joita täällä jo on, eikä suunnata resurssejamme vain maahanmuuttajiin. 

 

Maahanmuuttajia kuvaillaan toisaalta todennäköisiksi sosiaaliavun tarvitsijoiksi, toisaalta 

suomalaista sosiaalitukijärjestelmää arvostellaan sen mahdollistamasta yhteiskunnallisesta 

passivoitumisesta. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakenteiden kuvaillaan ilmaisuissa 

sellaisiksi, että ne houkuttelevat ihmisiä Suomeen elämään sosiaalitukien varassa. Joissakin 

ilmaisuissa käsitysten myönnetään kuitenkin perustuvan huhuihin tai kuulopuheisiin. Ilmai-

sujen sisällöissä on samoja teemoja, joista esimerkiksi Jussi Halla-aho (kts. 2014a; 2014b) 

kirjoittaa blogissaan. Puurosen (2011) aiemman analyysin mukaan monet Halla-ahon kirjoi-

tuksista yksinkertaistavat monimutkaisia ilmiöitä ja ovat vailla totuudellista perustaa. 

 

Uskon, että suuri osa maahanmuuttokriittisyydestäkin liittyy nimenomaan valtion tarjoamiin 

laajoihin sosiaalietuuksiin, jotka mahdollistavat osaltaan passiivisen yhteiskunnallisen 

asennoitumisen. 

 

Mielestäni Suomen sosiaalijärjestelmä sen sijaan on rakennettu hieman väärin. Tällaisten 

järjestelmien tulisi tukea ennen kaikkea omia kansalaisia. Ei ole oikein, että henkilö joka 
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muuttaa Suomeen muualta, eikä suostu millään tavoin omaksumaan kieltämme, kulttuuri-

amme ja tapojamme, saa samanlaista tukea yhteiskunnalta kuin ne, jotka tekevät kaikkensa 

kehittääkseen maatamme. 

 

Maahanmuuttajat esitetään maahanmuuttajuutensa määrittelemänä kasvottomana ryhmänä, 

jonka tarkoitus ei ole alun perinkään osallistua yhteiskunnan rakentamiseen vaan elää mui-

den kustannuksella. Ilmaisuissa korostuu näin kyvyttömyys nähdä maahanmuuttajat itsensä 

kaltaisina yksilöinä, joiden motiivit ja kyvyt vaihtelevat. Gudykunst (1998) selittää ilmiötä, 

jossa osana kulttuuriin sosiaalistumista yksilö oppii kanssakäymiseen tiettyjen ihmisten, esi-

merkiksi etnisen ihmisryhmän kanssa, jonka hyvinvoinnista välittää. Hänen mukaansa jo-

kaisella ihmisellä on riittämättömään informaatioon perustuvia yksipuolisia ja asenteellisia 

käsityksiä eli ennakkoluuloja muista kategorisoimistaan ihmisryhmistä. (em. 1998.) Asioi-

hin perehtymättömyys tuodaan ilmaisuissa paikoin ilmi. 

 

En kuitenkaan ole mikään maahanmuuttomyönteisin ihminen. Tähän vaikuttaa varmasti vä-

häinen perehtyneisyys asiaan, ja tietoni ovat lähinnä mediasta ja kuulopuheista. Mutta jos 

se yhtään pitää paikkaansa, että maahanmuuttajien korkeat tuet eivät motivoi työntekoon, 

vaan tuet riittävät hyvään toimeentuloon ilman töitäkin, on asiassa menty pahasti metsään. 

Mitä järkeä siinä on, että yhteiskunta tukee maahanmuuttajien työttömyyttä maksamalla 

heille suuria tukisummia? 

 

V) Maahanmuuttajat resurssina 

 

Tämä merkityskategoria näkee maahanmuutossa potentiaalisesti positiivisen kansantaloutta 

ja tulevaisuuden huoltosuhdetta kohentavan vaikutuksen. Ilmaisuissa maahanmuuttajat näh-

dään potentiaalisena ratkaisuna työvoimapulasta kärsiville aloille. Maahanmuuttajilta vaa-

ditaan yhteiskunnallista hyödyllisyyttä. Alustavista kategorioista tämän merkityskategorian 

alle sopivat ”Maahanmuuttajan täytyy hyödyttää suomalaista yhteiskuntaa ja kansanta-

loutta” (1) sekä ”Maahanmuuttajia voidaan ottaa tekemään töitä, jotka kantasuomalaisille 

eivät kelpaa” (13). 

 

Maahanmuuton yhteiskunnallisen hyödyttävyyden vaatimus korostuu siinä, että ilmaisuissa 

painotetaan työperäisen maahanmuuton ensisijaisuutta. Ei-työperäinen maahanmuutto näh-

dään uhkana, koska se ei hyödytä Suomen kansantaloutta – päinvastoin. Simola (2008) on 
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huomannut, että kansalaiskeskustelussa maahanmuuttajien roolista työvoimapoliittisena re-

surssina ilmiötä tarkastellaan lähes poikkeuksetta kansallisen edun ja tarpeen näkökulmasta. 

Eettistä keskustelua ei ilmiön ympärillä juurikaan käydä (em.). Myös hallitusohjelmissa 

maahanmuuttoa on tarkasteltu viimevuosina enenevissä määrin tästä näkökulmasta. 

 

Kategorian ilmaisuissa maahanmuuttajilta vaaditaan välitöntä hakeutumista työhön tai kou-

lutukseen. Työteliäät ja menestyvät maahanmuuttajat on myös ilmaisujen mukaan helpompi 

hyväksyä yhteiskunnan jäseniksi. Simolan (2008) mukaan työ on ollut pitkään Suomessa 

ihmisen arvon mitta. Jotta olisi oikeutettu nauttimaan hyvinvointiyhteiskunnan eduista, täy-

tyy tehdä töitä ja maksaa veroja (em.). Osana tätä hyödyttävyyttä esitetään myös kielitaidon 

vaatimus. Maahanmuuttajien tulisi kyetä omaksumaan riittävä kielitaito työmarkkinoille re-

surssiksi kelvatakseen. Työttömyys ja koulupaikkojen ulkopuolelle jääminen esitetään maa-

hanmuuttajissa ja pakolaisissa paikallistuvaksi ongelmaksi sen sijaan, että taustalla nähtäi-

siin sosiaalisia eriarvoisuuksia tai yhteiskunnan rakenteellista rasismia. Kantaväestön suvait-

semattomuus voidaan näin kääntää maahanmuuttajissa piileväksi ongelmaksi. 

 

Yleisesti ottaen oma kantani maahanmuuttoa kohtaan lienee kuitenkin se, että Suo-

meen tulevien maahanmuuttajien tai pakolaisten tulisi maahantulonsa jälkeen hakeu-

tua täällä koulutukseen tai töihin. Menestyneet ja suomea puhuvat maahanmuuttajat 

suvaitaan helpommin kuin epäonnistuneet tai rettelöitsijät. 

 

Maahanmuuttajien työllistyminen ja työmahdollisuudet nähdään ilmaisuissa erityisesti ma-

talapalkka-aloilla ja sellaisissa töissä, joita kantasuomalaiset eivät itse mielellään tee. Tällöin 

myös kielitaidosta ja muista työhön ottamisen vaatimuksista voidaan joustaa. Näillä perus-

teilla myös palkasta voidaan joustaa. Tällaisiksi töiksi mainitaan esimerkiksi siivoaminen ja 

linja-autonkuljettaja. Ilmiö tiettyjen matalapalkka-alojen leimautumisesta maahanmuuttaja-

töiksi on yleiseurooppalainen trendi. Syyksi voidaan nähdä se, että tutkimusten mukaan maa-

hanmuuttajien on vaikeampi työllistyä. Usein maahanmuuttajat työllistyvätkin tutkintoaan 

vastaamattomiin töihin, ”työmarkkinoiden sisääntuloaloihin”. Tällaisia aloja ovat juuri 

edellä mainitut matalapalkkaiset siivous-, kuljetus- tai hoitoalan työt. Ilmiö on omiaan sy-

ventämään työmarkkinoiden etnistä jakautumista, jonka myötä tietyt alat pysyvät heikosti 

palkattuina ja kantaväestön silmissä aliarvostettuina, ”likaisina” töinä. (Forsander 2013; 

Kyhä 2011.) Ilmaisujen mukaan näillä aloilla on maahanmuuttajia ja näille aloille voidaan 



66 

 

ottaa lisää maahanmuuttajia. Maahanmuuttajat sijoitetaan hierarkisesti suomalaisten alapuo-

lelle, luoden mielikuvaa kaksinaisista työmarkkinoista, joilla vain toisessa täytyy huolehtia 

riittävästä palkkauksesta ja muista oikeuksista. 

 

Mielestäni työhön ottamiseen ei pitäisi olla niin korkea kynnys. Monesta työstä, kuten vaik-

kapa siivoojan tai linja-autokuskin ammatista selviää hyvin, vaikkei suomea juuri osaisi-

kaan. 

 

Suomessa on tällä hetkellä paljon aloja, joita syntyperäiset suomalaiset eivät mielellään te-

kisi. Nämä alat ovat alipalkattuja aloja, kuten esimerkiksi siivoojan ammatti. Maahanmuut-

tajat tekevät usein työtä, jota syntyperäiset suomalaiset eivät halua tehdä ja jota he eivät 

arvosta. 

 

Muista maista tulleet ovat hyvää työvoimaa. Vaikka Suomessa on tällä hetkellä paljon työt-

tömyyttä, ei tämä johdu siitä, ettei töitä välttämättä olisi. Töitä on "väärillä" aloilla. Suoma-

laiset ovat myös vähemmän halukkaita tekemään tiettyjä töitä, kuten siivousta.  

 

VI) Maahanmuuttajat taloudellisena ja yhteiskunnallisena rasitteena 

 

Kun edellisessä merkityskategoriassa maahanmuuttajat nähdään potentiaalisena resurssina, 

heiltä jopa vaaditaan sitä, nähdään maahanmuuttajat tässä merkityskategoriassa taloudelli-

sena ja yhteiskunnallisena rasitteena. Maahanmuutolla pelätään olevan muutenkin yhteis-

kunnallista levottomuutta ja ongelmia lisäävä vaikutus. Tähän merkityskategoriaan yhdisty-

vät alustavista kategorioista seuraavat: ”Maahanmuuttajat elävät sosiaalituilla” (9) ja 

”Maahanmuutto aiheuttaa yhteiskunnallisia ongelmia” (12). 

 

Maahanmuuttajat kuvaillaan ilmaisuissa sosiaalituista riippuvaisina. Heidät nähdään ennen 

muuta huoltosuhdetta heikentävinä yhteiskunnan elätteinä, joiden sosiaalituet maksavat suo-

malaiset veronmaksajat. Suomessa maahanmuuttajat käsitetään usein pakolaisuuden kautta, 

työvoiman ulkopuolisina palveluidenkäyttäjinä, jolloin kuva yhteistä hyvää rakentavista, 

kansantaloudelle hyödyllisistä maahanmuuttajista on jäänyt vieraaksi (Simola 2008). Afrik-

kalaiset ja kehittyvistä maista tulevat maahanmuuttajat nähdään ilmaisuissa erityisen ongel-

mallisina, koska he eivät työllisty yhtä hyvin kuin EU:n sisältä tulleet maahanmuuttajat. 

Näin korostetaan jälleen työperäisen maahanmuuton ensisijaisuutta humanitäärisen maahan-

muuton sijaan. Lisääntyvän maahanmuuton pelätään entisestään heikentävän yhteiskunnan 
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huoltosuhdetta. Kuten Suurpää (2002) mainitsee, on keskustelu maahanmuuttajista usein 

varsin ongelmalähtöistä ja täten marginalisoivaa. Maahanmuuttajat nähdään usein puutteel-

lisina yksilöinä – uhreina, joilta puuttuvat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset kyvyt. Ilmaisuissa 

maahanmuuttajien sosiaalitukien käytölle asetetaan myös ehtoja. Sosiaalitukien väärinkäyt-

töä ei ilmaisujen mukaan tule sallia maahanmuuttajille – toisaalta tämä vaatimus kohdiste-

taan usein myös kantasuomalaisiin. 

 

Uhkana voisin nähdä eläkkeensaajien ja työvoiman suhteen huononemisen. Jos suuri 

osa maahanmuuttajista ei ole työkykyisiä tai halukkaita työhön Suomessa, työvoiman 

ja elätettävien suhde voi jopa huonontua.  

 

Uhkakuvia tietenkin on ja yleisin niistä on se, että ”tänne tullaan vaan norkoilemaan 

meidän rahoilla ja jätetään verot maksamatta”. Tämmöistä ei tietenkään tarvitse su-

vaita ja näin myös varmasti tapahtuukin, myös suomalaisten osalta. 

 

Maahanmuutto kuvaillaan tämän kategorian ilmaisuissa myös yhteiskunnallista epävakautta 

mukanaan tuovaksi ilmiöksi. Ilmaisujen sisältö on tuttua eurooppalaisen äärioikeiston mo-

nikulttuurisuuskritiikistä. Sekä MacLaughlin (1998) että Lentin ja Titley (2011) kuvaavat, 

kuinka jotkut kulttuuriset ryhmät esitetään äärioikeistolaisessa retoriikassa länsimaiselle yh-

teiskuntajärjestykselle vaaralliseksi, epäjärjestäytyneeksi, kaoottiseksi ja väkivaltaiseksi 

uhaksi, jonka kyky assimiloitua stabiilina esitettyyn Eurooppaan on puutteellinen. Julkisessa 

keskustelussa tällaisena kulttuurisena ryhmänä pidetään usein muslimeita. Ruotsi esitetään 

joissakin ilmaisuissa esimerkiksi epäonnistuneesta maahanmuutosta, mutta tilannetta tai sii-

hen johtaneita syitä ei tarkemmin eritellä, eikä väitteen todenperäisyyttä tarkisteta. 

 

On kauhea myöntää, että en rehellisesti haluaisi Suomeen määrällisesti enemmän 

maahanmuuttoa. Pelkään että tilanne muuttuu samanlaiseksi kauhuskenaarioksi kuin 

Ruotsissa. 

 

Lisääntyvän maahanmuuton pelätään ilmaisujen mukaan tuovan mukanaan rikollisuutta. Il-

maisuissa viitataan yliedustukseen rikostilastoissa, joka on sitkeästi internetin keskustelu-

palstoilla kiertävä huhu, ja täten usein esitetty esimerkki maahanmuuton kielteisistä vaiku-

tuksista. Halla-ahon (2014b) kirjoituksissa esitetään samankaltaisia ennustuksia maahan-
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muuton myötä länsimaissa lisääntyvästä rikollisuudesta ja sosiaalisista epätasa-arvoisuuk-

sista. Malik (1996) kuvaa, kuinka jo 1980-luvulla eurooppalaisessa maahanmuuttodiskurs-

sissa rasistisesti motivoituneita hyökkäyksiä ei enää kuvattu johtuvan fasismista vaan libe-

raalista maahanmuuttopolitiikasta. Maahanmuuton, ja sen myötä monikulttuuristuvan Suo-

men kuvaillaan ilmaisuissa lisäävän erimielisyyttä ja eriarvoisuutta, ja täten kasvattavan yh-

teiskunnallisia ristiriitoja.  

 

Maahanmuuttajat ovat esiintyneet korkeasti edustettuina rikollisuustilastoissa, joten mah-

dollinen rikollisuuden lisääntyminen ja raaistuminen voi olla tulevaisuuden ongelma. 

 

Tottakai jonkinlainen raja pitää vetää, ettei ketä tahansa päästetä rajan yli. Esimerkiksi va-

paa pääsy Suomeen toisi enemmän rikollisuutta. Kuitenkin yleensä maahanmuuttajat ovat 

tavallisia ihmisiä. 

 

Monikulttuurisessa Suomessa haasteeksi saattaa muodostua se, että erilaisuuden myötä 

myös erimielisyydet ja eriarvoisuus lisääntyy. Näiden kautta lisääntyvät ja monipuolistuvat 

myös ristiriidat ja riidat ihmisten välillä. 

 

 

VII) Oman rasistisuuden kieltäminen ja kiertäminen sekä suvaitsevaisuuden korostami-

nen 

 

Tämä merkityskategoria on säilynyt alustavasta jaottelusta lähes entisellään. Ilmaisuja yh-

distävät omaa rasistisuutta vähättelevät ja kieltävät sekä omaa suvaitsevaisuutta korostavat 

sisällöt. Usein yhteiskunnassa myönnetään ja nähdään ilmenevän rasismia, mutta itseä ei 

määritellä osaksi tätä ilmiötä. Alkuperäisestä jaottelussa kategoria oli muotoiltu muotoon 

”Oman rasistisuuden kieltäminen, vähätteleminen tai suvaitsevaisuuden korostaminen” 

(15). 

 

Omaa rasistisuutta ei aina suoraan kielletä, vaan sen kiertämisessä käytetään erilaisia kei-

noja. Van Dijkin (1992) mukaan rasismi kielletään kieltämällä joko rasistinen teko, kontrolli, 

teon intentio tai sen tavoite. Seuraava ilmaisu kuvaa hyvin erästä tapaa, jossa keskustelu 

sijoitetaan oman itsen ulkopuolelle ja puhutaan muiden suomalaisten suulla. Samalla tässä 
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ilmaisussa esiintyy yleinen diskurssi, jossa rasistisuus nähdään erityisesti vanhempien ih-

misten ominaisuutena. Ilmaisu loppuu vielä vakuutteluun omasta positiivisesta suhtautumi-

sesta maahanmuuttajia kohtaan.  

 

Vanhat ihmiset ovat nähneet sota-ajan ja olleet jopa mukana puolustamassa kaikille 

niin rakasta Suomea. Siksi he voivat nähdä maahanmuuttajat uhkana ja uskon, että 

he voivat ajatella, että ihmiset vieraista maista tulevan nauttimaan Suomen luomista 

hyvinvaltion eduista, vaikka ne eivät heille kuulu. Luultavasti myös ajatellaan, että 

suomalaiset maksavat paljon veroja, joilla maahanmuuttajat sitten elätetään. Onhan 

viimeksi mainitullakin hieman perää myös minun mielestäni, mutta en silti suhtaudu 

maahanmuuttajia kohtaan negatiivisesti. 

 

Koska rasistisuus sijoitetaan usein vanhempiin ihmisiin, tuodaan joissakin ilmaisuissa ilmi 

toive siitä, että rasistisuus vähenisi sukupolvien vaihtuessa. Joissakin ilmaisuissa jopa poh-

ditaan, voiko rasistisuus lisääntyä iän myötä. 

 

Kun ajattelen tulevaisuuden monikulttuurista Suomea, minulla on toiveikas olo siitä, 

että suomalaiset olisivat kasvaneet suvaitsevaisemmiksi. Minusta tuntuu nimittäin nyt 

siltä, että karkeasti ajatellen suvaitsemattomuus ja jopa rasismi voisivat nousta line-

aarisesti iän kasvaessa kohti eläkeikää. Tietenkään minulla ei ole tästä mitään tutki-

mustietoa, enkä edes usko että asia on oikeasti täysin niin, mutta se kuvaa sitä minkä-

lainen mielikuva minulla nyt on asioista. Uskon, että vanhat ihmiset ovat ennakkoluu-

loisempia maahanmuuttajia kohtaan. 

 

Joissakin ilmaisuissa rasistisuuden kerrotaan periytyvän tai siirtyvän nuoremmille sukupol-

ville, mutta samalla ilmiö rajataan muita kuin itseä koskevaksi. Van Dijkin (1992) mukaan 

ihminen haluaa tulla nähdyksi mahdollisimman positiivisessa valossa ja välttelee erityisesti 

negatiivisen kuvan antamista omasta persoonastaan. Rasistiksi leimautuminen käsitetään yk-

silön persoonaa leimaavaksi, pysyväksi ominaisuudeksi, koska toiselle annetut vaikutelmat 

toimivat oman persoonan representaationa. (em.) Rasistisuus nähdään näissäkin ilmaisuissa 

muita, erityisesti vanhempia ihmisiä koskevana ongelmana. 

 

Isäni on mielestäni melko lailla rasisti. Yleisesti ottaen ja monien tutkimustenkin mu-

kaan vanhempien mukana tullut rasistisuus periytyy ihan samalla tavalla kuin perin-

teet, poliittiset ja uskonnolliset katsomukset yms. Mutta kuten minun tilanteessani – ei 
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välttämättä. ...Pään sisällä toivon, että puhuisin pelkästään isäni ikäluokan ihmisistä 

ja toivon, että pikkuhiljaa he siirtyvät eläkkeelle ja tilalle astumme me – paljon ava-

rakatseisemmat opettajatulokkaat. 

 

Suomalaisten stereotyyppiset asenteet ulkomaalaisia kohtaan ovat usein lähtöisin 

vanhemmista ihmisistä, joille on jäänyt menneisyydestä sellaisia asenteita, kuten 

"ryssä- tai neekeriviha". Ja silloin se helposti vaikuttaa nuoreenkin väestöön, silloin 

kun nuoret eivät ole vielä muodostaneet omaa mielipidettä ko asiaan.  

 

Aineiston ilmaisuille on tyypillistä, että omaa rasistisuutta vähätellään tai se kielletään ko-

konaan. Ennen kritiikkiä alleviivataan usein omaa avoimuutta ja anti-rasismia. Van Dijkin 

(1992) mukaan vähättely ja kieltäminen ennakoivat usein yksilön olevan tietoinen sosiaalis-

ten normien rikkomisesta. 

 

Vaikka en millään tavalla ole rasisti, niin koen hyvien puolien lisäksi monikulttuuri-

suudessa olevan myöskin monia uhkia tai oikeastaan ongelmia. Näen asian niin, että 

Suomessa tällä hetkellä nuorille ei ole työpaikkoja tarpeeksi, jolloin hyvin moni jou-

tuu elämään pelkillä Kelan avustuksilla ja toimeentulotuella. 

 

Pidän itseäni yleisesti suvaitsevaisena ja avarakatseisena, enkä koe maahanmuuttajia 

esimerkiksi uhkana turvallisuudelle… Olen mielestäni suvaitsevainen maahanmuut-

tajia, eri kulttuureja ja uskontoja kohtaan. Kuitenkin Suomessa useilla paikkakunnilla 

ulkomaalaistan asuinalueet sijoittuvat omiin lähiöihin, taloyhtiöihin ja alueisiin, jotka 

luovat turvattomuutta ja ennakkoluuloja. 

 

Joissakin ilmaisuissa suvaitsevaisuutta pidetään tekopyhänä ja epäaitona. Rasistisuus ja 

maahanmuuttajavastaisuus, tai maahanmuuttokriittisyys kuten sitä nykyisin suomalaisessa 

poliittisessa diskurssissa kutsutaan, esitetään ikään kuin luonnollisena reaktiona maahan-

muuttoon. Populistisessa, maahanmuuttovastaisessa retoriikassa rasistisuus esitetäänkin 

usein luonnollisena käytöksenä, eräänlaisena oman reviirin puolustamisena (kts. Rattansi 

2007; Jokisalo 2003). Van Dijk (1992) muistuttaa, että mitä epäsuorempi rodullisen epätasa-

arvon muoto on kysymyksessä, sitä useammin se esitetään luonnollisena käyttäytymisenä. 
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Suomi ottanee tulevaisuudessa entistä höllemmän linjan pakolaisten suhteen, sillä on-

han se suvaitsematonta olla päästämättä apua tarvitsevia ihmisiä hyvinvointivalti-

oomme, sanovat suvaitsevaiset suomalaiset. Maahanmuuttokriitikkoja pidetään junt-

teina ja rasisteina, vaikka salassa tavalliset itseään suvaitsevaisiksi nimittävät ihmiset 

epäilevätkin rajattoman maahanmuuton ongelmattomuutta. 

 

Joidenkin ilmaisujen mukaan rasismi on lähinnä ääriryhmittymien ongelma. Rasismin näh-

dään lisääntyvän kasvavan maahanmuuton ja monikulttuurisuuden myötä. Rasismin on-

gelma sijoitetaan näin maahanmuuttoon monikulttuurisuutta lisäävänä tekijänä. 

 

Tulevaisuudessa ääriryhmittymät saattavat alkaa aiheuttamaan ongelmia, johon on 

puututtava ennaltaehkäisevästi sekä myös heti sen ilmetessä. Rasismi on jo nyt on-

gelma joissain paikoissa ja noussut joissain maissa jo suureksikin ongelmaksi, maissa 

joissa maahanmuutto ja monikulttuurisuus on edellä Suomea. 

 

Suvaitsevaisuutta käytetään kuvaamaan jotakin suomalaisilta toivottua – se näyttäytyy yh-

teiskunnan käyttäytymissääntönä tai jonkinlaisena normina. Suurpää (2002, 46) pohtii, pe-

rustuuko suvaitsevaisuus rasismin tavoin ajattelutapaan, jolla ihmiset voidaan luokitella uh-

kaaviin ja turvallisiin tai keskustassa ja marginaalissa eläviin. Onko suvaitsevaisuus luon-

teeltaan passiivista, johtaen vähäisiin rasismin vastustamisen toimintamuotoihin? Esimer-

kiksi seuraavassa ilmaisussa pyritään oman suvaitsevaisuuden korostamisen jälkeen määrit-

telemään, mitä suvaitsevaisuus on. 

 

Minun utopiani Suomesta on tasa-arvoinen ja erilaisuutta hyväksyvä. Suvaitsevaisuus 

ei ole sitä, että heitetään romukoppaan omat arvot ja myötäillään toisten arvoille, 

elämäntavoille tai tavalle olla olemassa. 

5.2.4 Kuvauskategoriajärjestelmä 

Tutkimuksen päätulos ja neljäs vaihe on kuvauskategoriajärjestelmä, jossa kategoriat eivät 

edusta yksittäisten ihmisten ajattelua vaan yleisemmin ajattelutapojen vaihtelua (Huusko & 

Paloniemi 2006, 168). Voidaan todeta, että fenomenografian pohjimmainen tavoite on tut-

kimalla kategorioiden välisiä suhteita kyetä muodostamaan käsityksistä tarkoituksenmukai-

nen rakenteellinen malli (Francis 1996, 45). Tutkielma ei keskity yksilöiden rasistisuuteen 
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vaan ilmiön käsitteelliseen tarkasteluun. Fenomenografiassa ryhmien välisten erojen vaihte-

lut tai yksilökohtainen tarkastelu ei ole tarkoituksenmukaista. (Huusko & Paloniemi 2006, 

168–169.) Seuraavassa esittelen kuvauskategoriajärjestelmän, jossa kategoriat ovat osittain 

rinnasteisia, osittain toisiaan selittävässä suhteessa: 

 

 
Kuvio 1: Luokanopettajaopiskelijoiden hierarkisoivat ja rasistiset käsitykset. 

 

 

Kuvauskategoria järjestelmä on muotoiltu puhekuplan muotoon, koska kategoriat edustavat 

rasistisia ja hierarkisoivia käsityksiä, puhetapoja, joita tutkimusaineiston monikulttuurista 

Suomea koskevissa kirjoituksissa voitiin havaita.  

 

Puhetavoille yleistä epävarmuutta ja ympäripyöreää selittelyä kuvaa kategoria VII eli ”oman 

rasistisuuden kieltäminen ja kiertäminen sekä suvaitsevaisuuden korostaminen”, joka sijoit-

tuu muiden puhetapojen alle, kuvion juureen. Tämä edustaa kirjoittajan minää, jonka kautta 

ilmiötä kirjoitelmissa tarkastellaan. Vaikka kaikki kirjoitukset eivät korostaneetkaan kirjoit-

tajan omaa suvaitsevaisuutta, oli puhetavoille tavallista varovaisuus mielipiteiden ilmaise-

missa sekä rasismin näkeminen lähinnä muiden suomalaisten, olivat he sitten vanhempaa 

väestöä tai äärijärjestöjä, ongelmana. Kirjoittajat määrittelivät näin itsensä useimmiten il-

miön ulkopuolelle tai sen rajoille. 
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Opettajaopiskelijoiden rasistisia ja hierarkisoivia ilmaisuja tarkasteltaessa huomio kiinnittyy 

kulttuurikäsitykseen. Kategoria I: ”kulttuuri yksilön sopeutumiskyvyn määrittäjänä” kuvaa 

ilmaisuissa varsin yleistä kulttuurista näkökulmaa. Kulttuuri käsitetään näissä ilmaisuissa 

yksilön sisäänsä sulkevana, selkeärajaisena määrittäjänä. Yksilö jää kulttuurinsa toteuttajana 

usein varsin passiiviseen rooliin, toisintamaan kulttuurista viitekehystään. Staattinen kult-

tuurikäsitys selittää osaltaan ilmaisujen käsittelemää suomalaisuutta, joka nähdään sekä etu-

oikeutena että monikulttuuristuvan yhteiskunnan uhkaamana. Toisaalta nämä kaksi katego-

riaa, III ”uhattu suomalaisuus” ja IV ”etuoikeutettu kantasuomalaisuus” selittävät toisiaan. 

Koska suomalainen kulttuuri nähdään uhanalaisena, voidaan sen ensisijaisuutta yhteiskun-

nassa painottaa alkuperäiskulttuurin säilyttämisvaatimuksen näkökulmasta. Koska suoma-

lainen kulttuuri nähdään länsimaisena, avoimena, demokraattisena, tasa-arvoisena ja ”oike-

ampana”, on sen säilyttäminen kulttuurisena perustana ilmaisuissa perusteltua. 

 

Käsitys ”suomalaisuuden” asemasta yhteiskunnassa on peruste seuraavan kategorian ole-

massaololle. Kategoria II ”kulttuurinen ydin: suomalaisuus yhteiskunnan staattisena perus-

tana” toistaa osaltaan kategorian I kulttuurikäsitystä, mutta myös kategorioiden III ja IV ku-

vaa ”suomalaisuuden” asemasta yhteiskunnan muuttumattomana kulttuurisena ytimenä. Ku-

vaus ”suomalaisuudesta” yhteiskunnan staattisena perustana voidaan perustella sen alla ole-

vien kategorioiden kautta. Koska suomalaisuus nähdään etuoikeutettuna ja muiden hierarki-

sesti alempien vähemmistökulttuurien uhkaamana, on sen asema kulttuurisessa ytimessä pe-

rusteltu ja kiistaton. Samalla kategoria esittää vaatimuksen maahanmuuttajille: Heiltä vaa-

ditaan paitsi assimiloitumista suomalaiseen kulttuuriin niin myös ylpeyttä suomalaisuudes-

taan, jos sellainen etuoikeus myönnetään. Staattisuus tarkoittaa sitä, ettei ”suomalaisuuden” 

asema kulttuurisena ytimenä ole neuvoteltavissa. 

 

Kategoriat V ”maahanmuuttajat resurssina” ja VI ”maahanmuuttajat taloudellisena ja yhteis-

kunnallisena rasitteena” ovat perusteltuja kun otetaan huomioon ”suomalaisuuden” asema ja 

sen perustelema yhteiskunnan staattinen kulttuurinen ydin. Maahanmuuttajakulttuurit sijoit-

tuvat tuon ytimen ympärille marginaaliin, jossa maahanmuuttajat ovat aina alisteisessa ase-

massa suhteessa ”suomalaisuuteen”. Maahanmuuttajat nähdään joko suoraan rasitteena yh-

teiskunnalle tai resurssina, jolla Suomen taloudellista tilannetta voidaan korjata. Pakolaiset, 

turvapaikanhakijat ja muut taloudelliselta hyödyltään alempiarvoiset maahanmuuttajat si-
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joittuvat yleensä rasite-kategoriaan kun taas työperäiset maahanmuuttajat nähdään resurs-

sina. Näin kaikki maahanmuuttajat eivät ole hierarkisesti yhtä kaukana yhteiskunnan suo-

malaisesta ytimestä, vaikka ovatkin sille alisteisia.  
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6 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

Reliabiliteetin ja validiteetin käsitteet ovat merkityksellisiä tutkimuksen objektiivisuuden 

näkökulmasta. Tieteen tarkoitus on kuvata tieteenintressin tutkimuskohdetta. Yhteiskunta-

tieteet pyrkivät kuvaamaan sosiaalista todellisuutta, niin että kuvaukset vastaavat kuvailta-

vaa sosiaalista todellisuutta. Voidaan kuitenkin todeta, että kaikki kuvaukset ovat sidoksissa 

tiettyihin perspektiiveihin ja täten representoivat ennemmin kuin reprodusoivat todellisuutta. 

(Peräkylä 1997, 201.) Perinteinen empiirisen tutkimuksen paradigma korostaa tutkijan ir-

taantumista henkilökohtaisista näkemyksistään ja pyrkimystä täydelliseen objektiivisuuteen. 

Sosiaalisen konstruktionismin ajatusta mukaillen voidaan kuitenkin sanoa, että objektiivi-

suus on mahdottomuus, koska jokainen meistä tarkastelee maailma jostakin perspektiivistä. 

Ihminen ei voi asettua oman ihmisyytensä ulkopuolelle ja tarkastella ilmiötä ilman omaa 

näkökantaa. Tutkimusta voidaan ennemmin pitää tutkijan ja tutkittavien yhteistuotoksena. 

Toisaalta myöskään faktoja ei voida pitää koskaan täysin puolueettomina. Jokainen esitetty 

kysymys kumpuaa kysyjän olettamuksista maailman suhteen ja jokainen esiin tuotu ongelma 

on ongelma jollekin. (Burr 2003, 151–153.)  

 

Tutkimus on sosiaalisen konstruktionismin silmissä aina poliittinen teko, koska se validioi 

joitakin representaatioita maailmasta. Sosiaalisen konstruktionismin yhteydessä puhutaan 

usein myös refleksiivisyydestä. Ensinnäkin sosiaalinen konstruktionismi täytyy nähdä yhtä 

lailla itsekin sosiaalisena konstruktiona, ja täten sen on oltava myös kriittisen tarkastelun 

kohteena. Toiseksi tutkijan on tuotava ilmi oma taustansa, omat henkilökohtaiset ja poliitti-

set arvonsa sekä näkökulmansa tutkittavasta aiheesta. (Burr 2003, 151–153.) Kerron tästä 

seuraavaksi.  

 

Tutkimuksen lähtökohdat olivat sidoksissa omaan käsitykseeni oikeudenmukaisesta ja hy-

västä koulusta. Voidaankin pohtia, oliko tutkimuksen tarkoituksena lopulta todistella omaa 

käsitystäni oikeasta. Oman opiskelujen viiteryhmäni, kansainvälisen ja interkulttuurisen 

opettajankoulutuksen myötä olen saanut tietynlaisen kuvan sosiaalisesti oikeudenmukaisesta 

koulusta ja siihen johtavasta koulutuksesta. On aiheellista kysyä, olenko tutkijana tietynlai-

sen paradigman vanki. Määritellessäni rasismia ja hierarkisoivia käsityksiä, tulen samalla 

määritelleeksi sen, mikä ei tämän määrittelyn sisään kuulu. Tutkielmassa esitellyn sosiaali-

psykologien näkökulman mukaan voin todeta myös omista motiiveistani, että haluan antaa 
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mahdollisimman posiitivisen kuvan persoonastani, määrittelemällä rasismin oman viiteryh-

mäni ulkopuolelle. Toisaalta pidän kategorisointia, hierarkisointia ja ennakkoluuloja jokaista 

yksilöä koskevana ominaisuutena. Täten myös kasvualusta rasismiin elää meissä kaikissa. 

Tämän tiedostamalla ei voi vaikuttaa omiin tunteisiinsa, mutta ainakin voi tulla tietoiseksi 

siitä, mihin tällaiset tunteet voivat johtaa. Omaa toimintaansa voi aina kontrolloida. Kun 

kirjoitan kulttuurin määrittelystä ja kulttuurisen selittämisen epäoikeudenmukaisuudesta, 

suljenko silmäni kulttuurisen erilaisuuden todellisuudelta. Näkökulman vaihtaminen toiseen 

on kuitenkin tässä suhteessa mahdotonta. Tutkijana minulla ei ole kuin oma näkökulmani ja 

tutkielman teoreettisessa osuudessa olen mielestäni onnistunut esittelemään ilmiötä laajasti 

useasta näkökulmasta. Olen pyrkinyt objektiivisuuteen ja tunnistanut omat rajoitteeni ilmiön 

tarkastelussa. Myönnän, etten kykene täysin objektiiviseen tutkimukseen eikä sellaista täl-

laisen tutkimuksen kentällä lopulta taida olla olemassakaan. 

 

On tärkeää, ettei omia arvoja aseta muiden arvojen yläpuolelle. Tutkimuksessa täytyy pyrkiä 

molemminpuoliseen ymmärrykseen, jolloin myös omia näkemyksiä reflektoidaan kriitti-

sesti. Tämän ei tulisi kuitenkaan johtaa siihen, että jokaista traditiota pidetään yhtä oikeutet-

tuna ja asiat jätetään ennalleen. Tällainen ajattelu on vaarallista, sillä tässä tapauksessa emme 

kyseenalaista omaa kulttuurista näkökulmaamme tai yritä ymmärtää muita. Erityisen vaaral-

lista tämä on silloin, kun kysymyksessä on vahva valtakulttuuri, jolloin muut todellisuudet 

jäävät helposti pimentoon. (Gergen 2009, 13, 29–30.) On helppoa yhdistää tämä näkökulma 

suomalaiseen monikulttuurisuutta rakentavaan yhteiskuntaan, jossa voidaan nähdä olevan 

yksi vahva valtakulttuuri, jonka ehdoilla politiikkaa tehdään ja julkista keskustelua käydään. 

Toisaalta on olemassa eettisiä prinsiippejä, joita ei voida kieltää kulttuurisilla perusteilla. 

Tällaisia ovat esimerkiksi ihmisoikeudet ja sen myötä sosiaalinen oikeudenmukaisuus. 

 

Luotettavuutta voidaan arvioida myös satunnaisten olosuhteiden näkökulmasta eli sen 

kautta, saataisiinko samanlaisia tuloksia, jos sama tutkimus suoritettaisiin uudelleen samalla 

tavalla (Peräkylä 1997, 203). On mahdotonta arvioida saataisiinko tutkimuksesta samankal-

taisista tuloksia esimerkiksi viimeaikaisen maahanmuuttoa ja erityisesti turvapaikanhaki-

joita koskevan keskustelun jälkeen. Onko niin, että käsitykset, asenteet ja mielipiteet ovat 

aiheen ympärillä edelleen polarisoituneet? Onko keskustelu jakautunut yhä vahvemmin nii-

hin, jotka puolustavat ja niihin jotka vastustavat maahanmuuttoa? 
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Kirjoitettua tekstiä analysoidessaan tutkija ei voi kontrolloida aineistossa esiintyvää fokusta. 

Toisaalta tutkija voi valita, mitä tekstistä valitsee osaksi tutkimusta. (Peräkylä 1997, 202.) 

Vaikken aineiston osalta voinut valita kirjoitusten fokusta, oli minulla aineiston tilaajana 

mahdollisuus osallistua näkökulman valintaan ja ehdottaa kirjoittajille käsiteltäviä teemoja. 

Jokainen kirjoittaja käsitteli aihetta silti omasta näkökulmastaan ja aineistosta löytyykin 86 

erilaista kirjoitelmaa. Rasistisia sisältöjä tutkittaessa ehdotin käsiteltäviksi aiheiksi teemoja, 

joiden ympärillä julkisessa keskustelussa esiintyy rasismia. On aiheellista pohtia, menetinkö 

aiheen ohjailun vuoksi joitakin näkökulmia, jotka olisivat voineet tulla ilmi kirjoitelmissa, 

joihin olisin antanut ainoastaan otsikon. Kuten aiemmin todettua juuri kukaan ei halua tulla 

leimatuksi rasistiksi – ainakaan opettajaksi opiskeleva. Tehtävänannossa mainitaan, että kir-

joitelmista tutkitaan mahdollisia ennakkoluuloja ja rasistisia asenteita. Tämä on voinut ai-

heuttaa osaltaan kirjoituksissa yleisen varovaisuuden ja kiertelyn aiheen ympärillä. Jouduin 

puntaroimaan, jätänkö kokonaan mainitsematta tutkimuksen keskittyvän rasismiin menet-

täen näin mahdollisesti osan avoimuudesta ilmiön käsittelyssä. Päädyin siihen, että tutkitta-

van näkökulmasta olisi ollut kyseenalaista jättää kokonaan kertomatta, mitä heidän tuotta-

mastaan aineistosta tutkin, vaikka tämä aiheuttaisikin lopulta varovaisuutta käsiteltävän ai-

heen suhteen. 
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7 POHDINTA 

Ihmisjoukon sijoittaminen yhden nimikkeen, maahanmuuttaja-kategorian alle on vähintään-

kin kyseenalaista. Näin kuitenkin rakennetaan helpommin käsitettävää ja käsiteltävää ”ro-

dullistettua” kuvaa joukosta. Kategorisointi toimii näin hallinnan välineenä. Kategoriasta 

huolimatta maahanmuuttajia ei yhdistä välttämättä mikään keskeinen tekijä. Pilkkomalla ja 

erittelemällä maahanmuuttajia koskevia käsitystapoja, voidaan rohkaista lukijoita ajattele-

maan, että asiat voisivat olla myös toisin. (Suurpää 2002, 66.) 

 

Klaaneja ja heimoyhteisöjä on ollut maan päällä aina, paljon pidempään kuin kansakuntia, 

jotka alkoivat syntyä vasta noin kaksisataa vuotta sitten. Näiden yhteisöjen välinen ero on 

siinä, että etniset ryhmät syntyvät puoliluonnollisesti, ”kuin itsestään”, kun taas kansakunnat 

ovat aina tietoisesti luotuja, keinotekoisia rakennelmia, jotka vaativat selviytyäkseen oman 

ideologisen perustan rituaaleineen, historiallisine legendoineen ja symboleineen. Kansakun-

tien väestö ei ole myöskään koskaan täysin homogeeninen. Tämä on taas enemmän tai vä-

hemmän ristiriidassa niissä vallitsevan kansallistunteen kanssa. Kansakunnat oikeuttavat 

läsnäolonsa tekemällä eron ”omien” ja ”vieraiden” välille. Kuitenkin osoittaakseen nämä 

erot todellisiksi, olisi omaa logiikkaa seuraten väitettävä olleensa aina paikalla. Tämä ei 

luonnollisestikaan ole mahdollista. Kansallisen enemmistön ja valtaapitävien on yleensä vai-

kea sopeutua vähemmistöjen läsnäoloon. Maahanmuuttoliikkeistä muodostuu näin lähes 

poikkeuksetta poliittinen ongelma. (Enzensberger 2003, 24–25.) Tässä ajassa tämä poliitti-

nen ongelma on Suomessa ehkä ajankohtaisempi kuin koskaan. Käsittelemällä maahanmuut-

toa yhtenä yksilöt sisäänsä sulkevana kategoriana voidaan politiikassa luoda kuvaa yhtei-

sestä kansallista eheyttä uhkaavasta ilmiöstä, joka on vastakkain ”suomalaisen edun” kanssa.  

Staattisen suomalaisuuden retorinen ylläpitäminen muuttuu yhä vaikeammaksi kasvavan 

monimuotoisuuden myötä. Vermeulenia (2000) mukaillen: kulttuurinen selittäminen yleis-

tyy poliitiikassa kun muita selittäviä tekijöitä ei ole näköpiirissä. 

 

Kulttuurinen selittäminen essentialisoi kohteensa piirteet pysyviksi ominaisuuksiksi ja esit-

tää usein samalla myös oman viiteryhmän yhtenäisenä ja yhteneväisenä. Kuten aiemmin to-

dettua, on tälle kansallisen yhtenäisyyden näkökulmasta oikeutus. Suomalaisuus on ollut 

kuitenkin aina muutoksessa. Kulttuurinen hierarkisointi ja rasismi pyrkivät sulkemaan osan 
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ihmisiä tuon muutoksen, suomalaisuuden uudelleen määrittelyn ulkopuolelle. Tämä on omi-

aan lisäämään epätasa-arvoa, yhteiskunnallisia jännitteitä ja ongelmien polarisoitumista. 

Sellainen kehitys näkyy ennemmin tai myöhemmin myös koulumaailmassa. 

 

Tutkielma osoittaa, että kulttuurinen rasismi on läsnä myös luokanopettajaopiskelijoiden 

monikulttuuristuvaa Suomea koskevassa pohdinnassa. Opettajaopiskelijat ovat osa suoma-

laista yhteiskuntaa, joten suomalaisen yhteiskunnan julkisen keskustelun diskurssit näkyvät 

myös heidän pohdinnoissaan. On kuitenkin hyvä muistaa, että vain osassa kirjoitelmia esi-

tettiin tämän kaltaista pohdintaa. Kulttuuritausta määrittää yksilöä sekä suomalaisuuden 

osalta että suomalaisen yhteiskunnan marginaaliin sijoitettaessa. Suomalaisuus käsitetään 

yhteiskunnan muuttumattomana ytimenä, jonka ei tarvitse joutua neuvoteltavaksi monikult-

tuurisessa monimuotoistuvassa yhteiskunnassa. Suomalaisuutta, suomalaisia perinteitä tai 

tapoja kyetään kuitenkin määrittelemään varsin niukasti. Onko lopulta niin, että jokainen 

määrittelee nämä tavat omalla tavallaan? Näin ollen ”maan tapojen” noudattaminen on kult-

tuuriseen marginaaliin sysätylle mahdottomuus ja tarkoituksena on vain varmistaa hierarki-

sesti alisteinen asema suomalaisuuteen nähden. Maahanmuuttopolitiikka on tässä suhteessa 

valtapolitiikkaa ja maahanmuuttopuhe vallasta latautunutta puhetta. Tästä näkökulmasta 

suomalaisuuden aseman näkeminen etuoikeutettuna on varsin ymmärrettävää. Suostuessaan 

neuvotteluun asemastaan suomalaisuus ja tähän kulttuuriseen ytimeen kuuluvat suomalaiset 

saattaisivat joutua menettämään joitakin enemmistön etuoikeuksistaan. Valta-aseman näkö-

kulmasta maahanmuutto on hyödyllistä nähdä dikotomisesti joko suomalaista yhteiskuntaa 

ja suomalaista ydintä hyödyttävänä (resurssinäkökulma) tai sitä potentiaalisesti rapauttavana 

(uhkanäkökulma). Nämä kaksi voidaan asettaa vastakkain, jolloin on helppoa valita ensin 

mainittu. Tällainen tarkastelu kuitenkin unohtaa inhimillisen ja eettisen näkökulman ja sen, 

että maahanmuutossa on kysymys resurssien ja uhkien sijaan ihmisistä. Ihmisen luontainen 

tarve kategorisoida voi johtaa ennakkoluuloihin. Tämä lienee erityisen totta kun kategori-

soinnin kohteena on jokin tuntematon ihmisryhmä. Kun näitä käsityksiä tuetaan kulttuuri-

silla selityksillä, piirretään kuvaa pysyvistä yksilöä määrittävistä kulttuurisista raja-aidoista. 

Tämä on omiaan halvaannuttamaan monikulttuurista yhteiskuntaa rakentavan aidon vuoro-

puhelun. 

 

Opetus on aina arvolatautunutta toimintaa. Tämän vuoksi on tärkeää tuoda ilmi, että kult-

tuurisesti hierarkisoiva ja rasistinen diskurssi on myös osa opettajaopiskelijoiden, tulevien 

opettajien arvomaailmaa. Kun tämä ilmiö tunnistetaan ja tunnustetaan, voidaan pohtia myös 
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keinoja sen muuttamiseksi. Ehkä vahvasti tunnetasolla vaikuttavia ilmiöitä ei voida käsitellä 

tai purkaa ennen kuin tarkastellaan näitä taustalla vaikuttavia tunteita? Pelko on luonnollinen 

reaktio tuntemattoman edessä. Hierarkisoiva diskurssi lienee vain harvoin tarkoitushakuista 

tai intentionaalista. Uskon, että yleisesti opettaja haluaa kaikille tasapuolisen ja kaikkia op-

pilaita palvelevan suomalaisen koulujärjestelmän. Suomalainen koulu on pitkälti yhtä kuin 

suomalaiset opettajat. Jos opettajat ovat tasapuolisia, jos suomalaiset opettajat näkevät suo-

malaisen yhteiskunnan kaikkien yhteisenä ja kaikille avoimena, ja jos opettajat kannustavat 

yhtäläiseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen, on myös suomalainen koulu sellainen. 

 

Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista jatkaa tutkimusta esimerkiksi siitä, miten luokanopet-

tajaopiskelijoiden monikulttuurisuutta koskevat puhetavat eroavat jo työssä olevien opetta-

jien puhetavoista. Toisaalta monissa aineiston kirjoitelmista kuvaillaan nuoruutta pienellä 

paikkakunnalla Pohjois-Suomessa. Näissä kuvailuissa kulttuurinen erilaisuus on harvinaista. 

Olisi mielenkiintoista tutkia, kuinka esimerkiksi Helsingin yliopiston opettajaopiskelijoiden 

puhetavat eroavat Oulun yliopiston vastaavista tai laajentaa tutkimusta yli kansallisten rajo-

jen vertailemaan suomalaisen luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä suhteessa esimerkiksi 

muiden Pohjoismaiden opettajankoulutukseen. Vertailevaa tutkimusta olisi mielenkiintoista 

tehdä suhteessa sellaiseen kontekstiin, jossa maahanmuutolla ja tunnustetulla monikulttuu-

risuudella on pidempi historia. Tutkimus suoritettiin monikulttuurisuuskasvatus-kurssin 

aluksi, joten olisi aiheellista tutkia myös, minkälaisia ajatuksia opiskelijoilla on kurssin pää-

tyttyä. Tämän tutkielman havainnoista voi olla hyötyä myös tulevaisuudessa tällaisia kurs-

seja suunniteltaessa. Aineisto on niin laaja, että sen perusteella voisi tutkia muitakin kirjoi-

telmissa esiintyviä aiheita ja teemoja. Käsitykset monikulttuurisuudesta, erilaisuus tai opet-

tajantyö suhteessa monikulttuurisuuteen voisivat olla tällaisia teemoja. Toisaalta kirjoitel-

missa käsitellään myös suomalaista rasismia erityisesti niin sanotun maahanmuuttokriitti-

syyden näkökulmasta, puolesta ja vastaan. Tämänkin tutkiminen olisi aineiston perusteella 

mahdollista.  
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TUTKIMUSLUPA-ANOMUS 

 

 Olen Samuli Poutanen ja opiskelen Oulun yliopiston kasvatustieteen laitoksella Intercultural 

Teacher Education (ITE) linjalla. Teen kandidaatin- ja pro gradutyötä lukuvuosina 2013 - 2015. 

 Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää luokanopettajien käsityksiä monikulttuurisesta 

Suomesta, sekä asenteista ja ennakkoluuloista tähän liittyen. Tutkimuksen tehtävänä on saada 

selvyyttä siihen, miten maahanmuuttokysymykset, käsitykset tulevaisuuden monikulttuurisesta 

Suomesta sekä mahdolliset maahanmuuttokriittiset diskurssit esiintyvät tulevien opettajien, 

luokanopettajaopiskelijoiden ajatuksissa ja asenteissa. 

 Tutkimuksen kohderyhmänä on Oulun yliopiston luokanopettajaopiskelijat, jotka osallistuvat 

monikulttuurisuuskasvatus -kurssille lukuvuonna 2013 - 2014. Tutkimus suoritetaan keräämällä 

nimettömänä opiskelijoiden kirjoitelmia osana kurssisuoritusta. 

 Tutkimustani ohjaavat EDGE (Education, Diversity, Globalisation and Ethics) -

ohjausryhmässä yliopistonlehtori, dosentti Maria-Liisa Järvelä sekä yliopistonlehtori Henna Huttu. 

 Pyydän lupaa kirjoitelmien keräämiseen luokanopettajaopiskelijoilta sekä niiden 

hyödyntämiseen osana kandidaatin- ja pro gradutyötä lukuvuosina 2013 – 2015. 

 

Yhteistyöterveisin, 

 

Samuli Poutanen 

 

 

 

Monikulttuurisuuskasvatus -kurssilla tuotettua kirjoitelmaani ”Monikulttuurinen Suomi” saa 

hyödyntää nimettömänä, osana em. tutkimusta. 

 

 

___________________________    _______________________________ 

aika ja paikka       allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Monikulttuurisuuskasvatus/Kevät 2014        

 

 

 

KIRJOITELMATEHTÄVÄ 

 

Laadi 1-3 sivun mittainen kirjoitelma (fontti 12, riviväli 1,5) aiheesta ”Monikulttuurinen Suomi”. 

Kirjoitelmassa voit pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 

 

– Minkälainen on mielestäsi tulevaisuuden monikulttuurinen Suomi? Minkälaisia 

mahdollisuuksia/uhkia tähän mielestäsi liittyy? Perustele väitteesi. 

– Mitä suomalaisuus on? 

– Tulisiko kulttuurien erilaisuus ottaa maahanmuuttoa suunnitellessa huomioon? 

– Voiko rasismi muodostua ongelmaksi? 

 

– Minkälaisia ajatuksia viime vuosina esiin noussut ns. maahanmuuttokriittinen keskustelu 

sinussa herättää? Onko tällainen kriittinen keskustelu tarpeellista? Onko se ollut asiallista? 

Perustele. 

 

– Mitä ajattelet siitä, että Suomi vastaanottaisi tulevaisuudessa enemmän pakolaisia? 

– Minkälaisia mahdollisuuksia/uhkia tähän mielestäsi liittyy? Perustele. 

 

– Miten näet opettajan roolin monikulttuurisessa Suomessa? 

 

Kirjoitelma on osa kurssisuoritusta, mutta lisäksi sitä käytetään aineistona kandi- ja pro 

gradututkimukseen. Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää Oulun yliopiston 

luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä monikulttuurisesta Suomesta, sekä mahdollisia 

ennakkoluuloja ja/tai rasismia monikulttuurisuuskehitykseen liittyen. 

 

Kaikki kirjoitelmat käsitellään nimettöminä, eikä tutkija (Samuli Poutanen ITE-11) tiedä kirjoittajien 

henkilöllisyyttä missään tutkimuksen vaiheessa. Kirjoita oma nimesi kirjoitelman oikeaan 

yläkulmaan, josta kurssin vastuuopettaja leikkaa sen pois ennen kirjoitelman luovuttamista 

tutkimuksen suorittajalle. Ohessa tutkimuslupa-anomus, jonka täyttämällä hyväksyt kirjoitelman 

hyödyntämisen osana em. tutkimusta. 
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“Voidaan epäillä, ettei pakolaisuudelle ole aina hyviä tai riittäviä perusteita. (1)” 

”Maahanmuuttajien ei tule käyttää sosiaalitukia kotimaassaan vierailuun. (2)” “Maahanmuuttajat 

voidaan ottaa tekemään sellaisia töitä, jotka kantasuomalaisille eivät kelpaa. (3)” 

“Maahanmuuttajien sosiaalitukien väärinkäyttöä ei tule sallia. (4)” “Suomalaisen kulttuurin ja 

suomalaisten tapojen ei tule joustaa muiden kulttuurien ristipaineessa. (5)” “Monikulttuurisuus 

alkaa toimia sitten, kun maahanmuuttajat sulautuvat suomalaiseen kulttuuriin. (6)” “Valtaväestön 

tapoja ja kulttuuria vastaan ei tule toimia. (7)” “En ole pakolaisia vastaan, mutta pakolaisten 

ottaminen ei saa vaikuttaa kantaväestön mahdollisuuksiin ja työnsaantiin. (8)” “Suomalaiset arvot 

ovat usein ristiriidassa tänne tulevien kulttuurien kanssa. Tasa-arvo on esimerkki suomalaisesta 

arvosta. (9)” “Suomalainen kulttuuri on uhattuna, jos Suomeen otetaan paljon maahanmuuttajia. 

(10)” “Etninen/kulttuurinen erilaisuus tuo mukanaan ongelmia. (11)” “Kulttuuritausta tulee 

huomioida maahanmuuttoa suunniteltaessa, jotta tänne tulevat kykenevät sopeutumaan. (12)” 

“Valtaväestön työhön, koulutukseen ja elintasoon ei saa olla vaikutusta, jos otetaan lisää 

maahanmuuttajia. (13)” ”Pelkään, etteivät useat saman maan sisällä omaa elämäntapaansa 

toteuttavat kulttuurit kykene rauhalliseen rinnakkaiseloon. (14)” ”Ruotsi on varoittava esimerkki 

siitä, minkälaisia ongelmia maahanmuutto aiheuttaa. (15)” ”Olen suvaitsevainen, mutta en suostu 

myötäilemään toisten arvoille, koska näin saatan unohtaa omat arvoni. (16)” ”Ei-työperäinen 

maahanmuutto on uhka, koska yhteiskunnalla ei ole riittävästi resursseja auttaa sopeutumaan. (17)” 

”Kulttuurierot ja syrjintä voivat aiheuttaa eristäytymistä ja muita sosiaalisia ongelmia 

maahanmuuttajien keskuudessa. (18)” ”Kansainvälistyvässä maailmassa suomalainen kulttuuri-

identiteetti ja itsenäisyys ovat uhattuina. (19)” ”Pelkään, että globalisaatio ja muiden kulttuurien 

lisääntyminen Suomessa voivat kuihduttaa suomalaista kulttuuria. (20)” ”Vieraat kulttuurit eivät saa 

syrjäyttää suomalaisuutta. (21)” ”Maahanmuuttajia voivat häiritä suomalaiset, esimerkiksi jouluun 

liittyvät kulttuuriperinteet. Näistä ei tule luopua toisten ihmisten vuoksi. (22)” ”Suomalaisuus on 

ominaisuus, josta myös maahanmuuttajan tulee olla ylpeä. (23)” ”Maahanmuuttajien tulisi pyrkiä 

elämään niin, ettei heidän elämäntapansa aiheuta yhteenottoja kantasuomalaisten kanssa. Oikeuksia 

saa vaatia, mutta valtaväestöä vastaan ei saa nousta. (24)” ”Maahanmuuttajan velvollisuus on oppia 

suomalaisesta kulttuurista ja toimintatavoista. Tämä osoittaa arvostusta kantaväestöä kohtaan. (25)” 

”Suomalaiset arvot ja tapakulttuuri on tärkeää oppia, jotta maahanmuuttaja sopeutuisi ja tuntisi 

olonsa turvalliseksi. (26)” ”On vaarallista jos maahanmuuttajat sulkeutuvat oman 

kulttuurivähemmistönsä piiriin. (27)” ”Suomalaisessa koulukulttuurissa on perinteitä, joista ei voida 

neuvotella. (28)” ”Maahanmuuttajien tulisi integroitua osaksi suomalaista kulttuuria. (29)” 

”Suomea ei tule muokata paremmaksi monikulttuuriseksi valtioksi, vaan vaatia tänne tulijoilta 

sopeutumista vallitseviin tapoihin. (30)” ”Suomalaiseen yhteiskuntaan sulautuvat parhaiten ne, 
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jotka ovat maallistuneita, koulutettuja ja jo valmiiksi lähellä suomalaista kulttuuria. (31)” ”Yksilön 

kannalta on tärkeää integroitua suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan, muuten tulee ongelmia. 

(32)” ”Pakolaisten vastaanottaminen hyödyttää Suomea, koska pakolaiset suostuvat tekemään töitä, 

joita kantasuomalaiset eivät arvosta. (33)” ”Maahanmuuttajat voivat toimia esim. siivoojina ja linja-

autokuskeina, vaikkeivat kieltä kunnolla osaisikaan. (34)” ”Vasta toinen maahanmuuttajasukupolvi 

on kansantaloudellisesti tuottava, koska rahaa ei kulu kotouttamiseen. (35)” ”Afrikasta tulleet 

maahanmuuttajat elävät sosiaalituilla, eivätkä työllisty yhtä hyvin kuin EU:n sisältä tulleet 

maahanmuuttajat. (36)” ”Islamilainen käsitys naisten asemasta voi aiheuttaa Suomessa ongelmia. 

(37)” ”Maahanmuuttaja, joka tekee kovasti töitä, menestyy ja puhuu suomea, on helpompi 

hyväksyä. (38)” ”Naisten asema ja sukupuolten tasa-arvo Suomessa ovat asioita, jotka voivat 

aiheuttaa kulttuurien yhteentörmäyksiä. (39)” ”Suomalainen kulttuuri ja perinteet pohjautuvat 

kristinuskoon. Tämä on hyvä huomioida maahanmuuttopolitiikkaa suunniteltaessa. (40)” 

”Maahanmuutto voi heikentää yhteiskunnan huoltosuhdetta. (41)” ”Maahanmuuttajien tulee 

hakeutua maahan tulonsa jälkeen töihin tai koulutukseen. Verorahoilla eläminen on väärin myös 

kantasuomalaisten kohdalla. (42)” ”Suomalainen yhteiskunta ja sen laajat sosiaalietuudet 

mahdollistavat maahanmuuttajien yhteiskunnallisen passivoitumisen. (43)” ”Maahanmuuttajia 

elätetään kantasuomalaisten maksamilla verorahoilla. (44)” ”Maahanmuutto lisää rikollisuutta. 

(45)” ”Pahimmillaan kulttuurierot aiheuttavat sotaa. (46)” ”Maahanmuuttajien uskonnollisuus, 

johon liittyy usein irrationaalisuutta ja ehdottomuutta, voi aiheuttaa ongelmia sekularistisessa 

Suomessa. (47)” ”Maahanmuutto aiheuttaa erimielisyyttä ja eriarvoisuutta, lisäten näin ristiriitoja. 

(48)” ”Monikulttuurisuus lisää rasistista käyttäytymistä eri kulttuuriryhmien välille. (49)” ” 

Suomesta ei saa tulla roskalava, jonne muualla pärjäämättömät pakolaiset tuodaan. (50)” ”Olen 

avoin ja suvaitsevainen, vaikka suomalaiset, erityisesti vanhemmat ihmiset, ovatkin melko 

rasistisia. (51)” ”Jotkut kulttuurit ja tavat ovat ristiriidassa suomalaisen oikeuskäsityksen kanssa. 

Tämä täytyy ottaa huomioon maahanmuuttoa suunniteltaessa. (52)”  
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