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Suomen tilanne maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita vastaanottavana valtiona muuttui paljon, 

kun turvapaikanhakijoiden määrä nousi merkittävästi pakolaiskriisin johdosta vuonna 2015. Tämä 

ilmiö lisäsi yhteiskunnassa käytyä voimakasta keskustelua maahanmuuttajista ja mielipiteet alkoivat 

osittain kärjistyä. Kulttuuristen ennakkoluulojen ja rasismin välittyminen ovat olleet viime aikoina 

esillä niin poliittisissa päätöksissä kuin sosiaalisessa mediassakin. Ilmiö on todettu suureksi ongel-

maksi, joka hidastaa kotouttamispolitiikkaan liittyvien tavoitteiden saavuttamista ja sotii yhteiskun-

nan arvoja vastaan. Tämä ajankohtainen keskustelu on ollut tärkeä syy tutkimukseni teolle, koska 

sillä on merkittäviä vaikutuksia maahanmuuttajataustaisen lapsen elämään. Tässä systemaattisessa 

kirjallisuuskatsauksessa esittelen Suomen tilannetta maahanmuuttajia vastaanottavana valtiona pe-

rehtyen lakeihin, yhteiskuntapolitiikkaan ja kotouttamisohjelmaan. Lisäksi tarkastelen Suomessa val-

litsevien ennakkoluulojen piirteitä, niiden muotoutumisen syitä ja seurauksia. Kontekstiin tutustumi-

nen on tärkeää, koska sen avulla ilmiötä voidaan tarkastella juuri maahanmuuttajataustaisen lapsen 

osallisuuden edistymisen näkökulmasta.  

Kirjallisuuskatsaukseni tarkastelee kahden ilmiön, ennakkoluulojen ja osallisuuden välisiä yhteyksiä. 

Osallisuuden valitsin toiseksi tarkasteltavista ilmiöistä, sillä se on nostettu tärkeäksi tavoitteeksi esi-

merkiksi kotouttamisohjelmassa ja valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa. Tavoitteena tutkimuk-

sessani on ollut löytää yhteyksiä osallisuuden ja ennakkoluulojen välille yhdistämällä ne laajempiin 

ilmiöihin, kuten rasismiin ja sosialisaatioon. Tutkimuskysymykseni on seuraava: Miten kulttuuriset 

ennakkoluulot ovat yhteydessä maahanmuuttajataustaisen lapsen osallisuuden edistymiseen? Tutki-

mukseni keskiössä on näiden ilmiöiden yhteyksien tarkastelu. Tärkeiksi lähteiksi ovat osoittautuneet 

esimerkiksi lukuisat sosiaalipsykologian teoriat sekä maahanmuuttajiin liittyvät tutkimukset Suo-

messa ja ulkomailla. 

Kirjallisuuskatsaukseni avulla selvisi, että kyseisten ilmiöiden välillä on vahva yhteys. Ihmisten mie-

lipiteet vaikuttavat paljon lapsen kokemukseen osallisuudesta ja yhteisöön kuuluvuudesta. Johtopää-

töksiä tehdessä on pitänyt kuitenkin ottaa huomioon esimerkiksi yksilölliset ominaisuudet ja kon-

teksti. Tutkimuksessa käy ilmi ennakkoluulojen rasistinen piirre ja ongelmallisuus sekä osallisuuden 

antamat hyödyt, joten aihe on tärkeä myös jatkotutkimukselle. 
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1 Johdanto 

 

Tässä kandidaatintutkimuksessa tarkastelen kirjallisuuskatsauksena kulttuuristen ennakko-

luulojen yhteyttä maahanmuuttajataustaisen lapsen osallisuuden edistymiseen. Tarkoitukse-

nani on tehdä teoreettista hahmotelmaa ennakkoluuloista ja niiden ilmentyvyydestä Suo-

messa sekä osallisuuden rakentumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä erityisesti lapsuus-

iässä. Tutkimusongelmani on täten löytää yhteyksiä ennakkoluulojen ja niiden kohteen osal-

lisuuden edistymisen välille ja peilata näitä ilmiöitä esimerkiksi yksilön hyvinvointiin ja ra-

sismiin. 

Suomesta tuli maahanmuuttajia vastaanottava valtio vasta 1990-luvun alkupuolella. Tästä 

johtuen Suomessa on melko vähän maahanmuuttajia suhteutettuna muihin EU-maihin. 

Vuonna 2015 tilanne kuitenkin muuttui aiempiin vuosiin verrattuna, kun Suomeen saapui 

yli 32 000 uutta turvapaikanhakijaa, joka on kymmenkertainen luku verraten aiempiin vuo-

siin. (Kotouttamisohjelman luonnos, 2016, 5-7.) Yhteiskuntamme on aina ollut monikult-

tuurinen, mutta maahanmuuton kasvun seurauksena tämä keskustelu on tullut entistä ajan-

kohtaisemmaksi. Monikulttuurinen yhteiskunta rakentuu ja muokkaantuu koko ajan ja myös 

yksilöt voivat vaikuttaa tähän monikulttuurisuuden rakentumiseen muun muassa erilaisten 

puhetapojen ja käsitysten avulla. (Huttunen, Löytty, Rastas, 2005, 16–23.) Globalisaatio on 

nykyään arkipäivää ja sen seurauksena aiheeseen liittyvä tutkimus on nyt entistä tärkeämpää.  

Tasa-arvon maana Suomen tulisi antaa kaikille yhteiskunnan jäsenille mahdollisuus koko-

naisvaltaiseen hyvinvointiin taloudellisista ja sosialisaation ongelmista riippumatta, johon 

Solares ja Liebkind (2012) näkevät ratkaisuksi ryhmienvälisen vuorovaikutuksen paranta-

misen (Solares & Liebkind, 2012, 358). Myös Suomen yhteiskuntapolitiikka pyrkii tuke-

maan kansalaisten osallisuuden kehittymistä. Vuosille 2012–2015 suunniteltu kotouttamis-

ohjelma korosti erityisesti osallisuuden merkitystä ja edistymistä maahanmuuttajien kotou-

tumisprosessissa ja tuolloin perustettiin lukuisia kotoutumista tukevia projekteja ja yhdis-

tyksiä, kuten Uudenmaan ELY-keskuksen Kotona Suomessa – hanke (2015) sekä työ- ja 

elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskus (2014) (Valtion kotouttamisohjelma, 

2012). Vuonna 2015 eduskuntapuolueet lupautuivat myös tukemaan päätöksillään maahan-

muuttajataustaisten osallisuuden edistämistä sekä toimimaan rasismia vastaan (Kotouttamis-

ohjelman luonnos, 2016, 10).  
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Viime aikoina maahanmuuttajiin liittyvä keskustelu ja mielipiteiden kärjistyminen ovat ol-

leet esillä niin politiikassa kuin yksilötasollakin. Lukuisat poliitikot ovat toiminnallaan ja 

lausunnoillaan yrittäneet tukea pakolaisten elinolosuhteita ja muuttaa heihin kohdistuvia ne-

gatiivisia asenteita ja vihapuhetta. Muun muassa pääministeri Juha Sipilä on avoimesti il-

maissut positiivisen kantansa pakolaiskiintiöiden määrän nostamiselle ja toivonut kansalta 

myönteisempää suhtautumista tilanteeseen (HS, 2015). Muun muassa Sipilän avoimuus ja 

päätökset ovat kuitenkin aiheuttaneet kritiikkiä hänen toimintaansa kohtaan. Lukuisat mie-

lenosoitukset ja yksittäiset väkivallanteot liittyen maahanmuuttajiin ja pakolaisiin ympäri 

Suomen vastamielenosoituksista huolimatta (esim. Putsaa ennakkoluulosi – mielenosoitus) 

sekä pakolaisten huono kohtelu vastaanottokeskuksissa ovat kuitenkin osoittaneet, että viesti 

ei ole mennyt täysin perille (Kaleva, 2015; HS, 2016; TS, 2015).  

Ennakkoluuloisuus maahanmuuttajia kohtaan ja yksittäisten rikosten tai ominaisuuksien 

yleistäminen koko ryhmää kohtaan on ollut yleisempää. Esimerkiksi Helsingin Sanomat on 

julkaissut yleisimmin käytettyjä ennakkoluuloja pakolaisia kohtaan ja niitä on pyritty pur-

kamaan asiantuntijoiden lausunnoilla (HS, 2015). Uutisessa nousee esille ennakkoluulojen 

ongelmallinen luonne, sillä niitä voidaan välittää yhteiskunnassa impulsiivisesti ja ilman to-

tuudenmukaista perustelua. Nämä vääriin käsityksiin ja jopa valheelliseen tietoon perustuvat 

ennakkoluulot ruokkivat itse itseään mediassa vallitsevan keskustelun myötä. Pakolaiskrii-

sin myötä syntyneet tai vahvistuneet ennakkoluulot ovat tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa 

maahanmuuttajataustaisten elämään vielä pitkään pakolaiskriisin laantuessa. Asenneilma-

piiri on havaittu keskeiseksi ongelmaksi rasismiin liittyen ja yleistävää tietoa on pyritty oi-

komaan muun muassa sosiaalisessa mediassa mahdollisimman tehokkaasti (Kotouttamisoh-

jelman luonnos, 2016, 10). 

Tämä ajankohtainen keskustelu on ollut päällimmäisin syy tutkimukseni teolle. Myös 

maamme yhteiskuntapolitiikka ja arvot tukevat tutkimukseni lähtökohtia ja tarvetta. Suomen 

yhteiskuntapolitiikan lähtökohtana on tarjota kaikille asukkaille samanlainen ihmisarvo, li-

sätä yhdenvertaisuutta ja vähentää syrjintää (Puuronen, 2011, 51; Yhdenvertaisuuslaki, 

2014, 1§). Perusopetuksen yksi tärkeä tehtävä on edistää osallisuutta ja demokraattiseen yh-

teiskuntaan kasvamista (Opetushallitus, 2014, 3.1). Toisaalta yksi tutkimusintresseistäni on 

ollut vahva kiinnostus yhteiskuntamme kotouttamispolitiikkaan sekä interkulttuurisiin ky-

symyksiin. Tutkimukseni avulla haluan tarkastella sitä, miten tämä usein negatiivisen sävyn 

saanut keskustelu vaikuttaa maahanmuuttajataustaisen henkilön osallisuuden rakentumi-

seen. Tutkimusalue on spesifi, koska siinä tutkitaan kahden ilmiön välistä yhteyttä, jolloin 
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Metsämuurosen (2011,41) mukaan on suotavaa asettaa myös tutkimuskysymys sen mukaan. 

Tutkimuskysymykseni on seuraava: Miten kulttuuriset ennakkoluulot ovat yhteydessä maa-

hanmuuttajataustaisen lapsen osallisuuden edistymiseen? Seuraavassa luvussa kerron tar-

kemmin tutkimuksestani ja käyttämistäni tutkimusmenetelmistä. 
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2 Tutkimuksen esittely 

 

Tässä luvussa sijoitan kirjallisuuskatsaukseni tutkimuskenttään sekä esittelen aihepiiristä 

aiemmin tehtyä suomalaista ja kansainvälistä tutkimusta. Lisäksi esittelen ja perustelen tut-

kimukseni yleispiirteitä sekä käyttämiäni teorioita ja tutkimuksia.  

 

2.1. Tutkimuksen sijoittaminen 

 

Tutkimukseni on systemaattinen kirjallisuuskatsaus, johon olen käyttänyt kotimaisia ja ul-

komaisia tietokantoja ja kirjallisuutta. Tutkimukseni on laadullinen eli kvalitatiivinen, koska 

se keskittyy ilmiön yksityiskohtaisiin syy-seuraussuhteisiin, joiden välisiä yhteyksiä ei voi 

kvantitatiivisesti kontrolloida. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus eroaa toisesta vaihtoeh-

dosta, laajasta katsauksesta sillä, että jälkimmäisessä on kerätty suuri lähdemäärä, mutta läh-

teiden välinen dialogi puuttuu. Vaarana on myös se, että lähteitä ei ole etsitty systemaatti-

sesti, vaan esimerkiksi omien kiinnostusten tai hypoteesien mukaan. Kolmas tärkeä tekijä 

on tutkimusten saama arvo ja annettu kuva niitä esitellessä.  (Metsämuuronen, 2011, 33, 87–

92.) Tässä kirjallisuuskatsauksessa olen pyrkinyt yhdistelemään erilaisia teorioita ja tutki-

mustuloksia selkeiksi kokonaisuuksiksi. Esittelen käyttämiäni tutkimuksia tarkemmin ja pe-

rustelen lähteisiin liittyviä valintoja. 

Maahanmuuttoon liittyvä sekä ennakkoluulojen rakentumista ja syitä mittaava tutkimus on 

ollut ajankohtaista ja yleistä. Tutkimuksessani esitellään monen sosiaalipsykologian tutkijan 

teorioita ja tutkimuksia, jotka ovat usein keskittyneet ryhmien välisten suhteiden muodostu-

miseen sekä ennakkoluulojen välittämiseen. Oma tutkimukseni puolestaan keskittyy siihen, 

mitä vaikutuksia ennakkoluuloilla on niiden kohteeseen. Kuten Brown (2010) korostaa, on 

sosiaalipsykologinen tarkastelunäkökulma vain osa laajaa kokonaisuutta, joten näkökulmien 

välinen dialogi on tärkeää (Brown, 2010, 9-11). Keskeisiä teemoja suomalaisissa tutkimuk-

sissa ovat olleet maahanmuuttajien kotoutuminen (Liebkind, Mannila & Jasinskaja-Lahti, 

2004) ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tutkimuksessa on keskitytty erityisesti hei-
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dän kokemaan syrjintään (Honkasalo, 2003; Liebkind & Jasinskaja-Lahti, 2000a), identi-

teettiin (Talib & Lipponen, 2008) ja koulumenestykseen (Pirinen, 2015). Maahanmuuttaja-

taustaisiin lapsiin liittyvä tutkimus on ollut vähäisempää ja keskittynyt vuorovaikutukseen. 

Osallisuus on puolestaan uudempi termi ja sitä voi tarkastella monesta näkökulmasta ja eri-

laisin rajauksin.  Valitsin tarkastelun aiheeksi osallisuuden, koska sen edistäminen on ollut 

tärkeä tavoite nyky-yhteiskunnan poliittisissa päätöksissä ja se on määritelty yhdeksi perus-

tavanlaatuisimmista ihmisten oikeuksista sekä välineeksi ymmärtää yksilöiden muita oi-

keuksia (Kotouttamisohjelman luonnos, 2016; Lansdown, 2010, 11–13; Opetushallitus, 

2014). Myös Lapsen oikeuksien sopimus vuodelta 1989 sisältää artikloja, jotka ovat vahvasti 

yhteydessä lapsen osallisuuden tarpeeseen. Kyseisiä periaatteita ovat esimerkiksi syrjinnän-

vastaisuus (artikla 2) sekä oikeus tulla kuulluksi (artikla 12). Kun lapsi tulee kuulluksi, var-

mistaa se hänen kunnioituksen ja rohkaisee häntä ottamaan vastuuta omasta kehityksestään. 

(Jespersen, 2014, 7-19, 31.) Maahanmuuttajaoppilaiden vanhempien osallisuus ja osallistu-

minen koulun toimintaan ovat olleet kansainvälisesti paljolti tutkittuja alueita. Maahanmuut-

tajaoppilaiden osallisuuden kokemista on tutkittu selvästi vähemmän, mutta tutkimuksista 

on huomattu, että heidän osallistumisensa on keskimääräisesti alhaisempaa kuin muilla suo-

malaisilla (Rask, Mantelin, Nieminen & Solovieva, 2012). Kirjallisuuskatsaukseni tavoit-

teena on keskittyä enemmänkin yhteiskunnan rooliin maahanmuuttajataustaisen lapsen ko-

toutumisprosessissa, jolloin yksilötason ilmiöt kuten vuorovaikutussuhteiden luominen jää 

vähemmälle huomiolle. Tutkimukseni on spesifi, joten pyrinkin syy-seuraussuhteiden sijasta 

löytämään yhteyksiä isojen ilmiöiden välille sekä kokoamaan ilmiöihin vaikuttavia tekijöitä 

lapsen näkökulmasta.  

 

2.2. Tutkimuksen yleispiirteet 

 

Tutkimukseni koostuu kahdesta tutkimuskysymykseni kannalta oleellisesta osa-alueesta: 

osallisuudesta sekä ennakkoluuloista. Pääkäsitteinäni tutkimuksessa ovat olleet osallisuuden 

ja ennakkoluulojen lisäksi maahanmuuttajataustainen lapsi sekä kotoutuminen. Tutkimuk-

seni päätarkoitus on määritellä nämä pääkäsitteet usean lähteen avulla ja tarkastella, millä 
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tavalla nämä käsitteet ja niiden väliset yhteydet vaikuttavat yksilöön. Osallisuuden määrit-

telen Allardtin (1976) hyvinvoinnin ulottuvuuksien avulla peilaten niitä Raivion ja Karjalai-

sen (2013) samantyyliseen osallisuuden määritelmään. Tämän lisäksi käytän tutkimukses-

sani Särkelä-Kukon (2012) jaottelua osallisuuden, osallistumisen ja osallistamisen välillä 

sekä esittelen Hartin (1992) tunnetun teorian ’’osallisuuden tikapuiden’’ luonnetta ja siihen 

kohdistuvaa kritiikkiä. Näiden pohjateorioiden myötä kokoan teoriaa osallisuuteen vaikutta-

vista tekijöistä erityisesti lapsuudessa. Pyrin suhteuttamaan teoriaa suomalaiseen kontekstiin 

lisäämällä siihen otteita muun muassa laista, yhteiskuntapolitiikasta sekä valtion kotoutta-

misohjelmasta (2016). 

Siirryttäessä tutkimuksen toiseen osioon, ennakkoluuloihin, pyrin saamaan esille ennakko-

luulojen vaikutukset yksilön sosiaalisessa kanssakäymisessä ja sitä kautta osallisuudessa. 

Korostan sosiaalipsykologista tutkimusta ennakkoluulojen määrittelyssä, koska se ottaa huo-

mioon vuorovaikutukselliset ja yksilön hyvinvointiin liittyvät seikat. Useat sosiaalipsykolo-

git ovat tehneet kirjallisuuskatsaukseni kannalta merkittäviä ennakkoluuloihin ja ryhmien 

väliseen vuorovaikutukseen liittyviä määritelmiä ja tarkastelutapoja, jotka pohjaavat huomi-

onsa ihmisten väliseen kanssakäymiseen (Brown, 2010, 11). Ennakkoluulojen pohjateoriana 

käytän Allportin (1954) kansainvälisesti usein viitattua määritelmää ennakkoluuloista, johon 

yhdistän Brownin (2010) lisäämiä teoriaosuuksia ja huomioimia ongelmakohtia.  Tämän jäl-

keen ilmiötä tarkastellaan yksilön näkökulmasta ennakkoluulojen vaikutusten osalta. Lo-

puksi pyrin löytämään yhteyksiä suurempiin ilmiöihin kuten rasismiin, jossa päälähteinä 

käytän yhdenvertaisuuslakia (2014) sekä Puurosen (2011) määritelmiä, sillä ne ottavat huo-

mioon syrjinnän ja rasismin välisen yhteyden sekä niiden moniulotteiset vaikutukset.  

Tutkimukseni liittyy vahvasti lapsen tunteeseen ja kokemukseen osallisuudesta. Kuten feno-

menologia korostaa, on jokaisella yksilöllä erilainen perspektiivi ja näkemys asioista ja suh-

teesta maailmaan. Ihmisellä on erilaisia kokemuksia, näkemyksiä ja arvoja, joiden avulla 

hän jäsentää maailmaansa. Kokemukset ovat aina omakohtaisia ja itse reflektoituja ja käsi-

tykset ovat puolestaan rakentuneet monen vaikuttavan tekijän kautta. (Laine, 2015, 30–31, 

40.) Kokemuksen tutkimiseen tarvittaisiin aineisto, jota kirjallisuuskatsauksessani ei ole. Ta-

voitteenani ei ole selvittää kirjallisuuskatsauksessa sitä, miten lapsi kokee kotoutumisen tai 

syrjinnän. Tutkimuksessa keskityn kokoamaan olennaisia kontekstiin liittyviä seikkoja, ku-

ten politiikan päätökset, lait, opetussuunnitelma sekä ihmisen selviytymisstrategiat, jotka 

vaikuttavat omalta osaltaan lapsen osallisuuden edistymiseen. Samalla muodostan myös 

pohjaa mahdolliselle jatkotutkimukselle. 
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3 Osallisuus kotoutumisen osa-alueena 

 

Kirjallisuuskatsauksessani sijoitan osallisuuden osaksi maahanmuuttajataustaisen lapsen ko-

toutumisprosessia ja selvitän yhteiskunnan roolia kotoutumisen kontekstina. Tässä luvussa 

määrittelen tarkemmin osallisuuden ja sen eri osa-alueet sekä otan huomioon termin haas-

teellisuuden. Korostan määrittelyssä erityisesti yhteisöön kuuluvuutta osana osallisuutta. Tä-

män jälkeen kokoan teoriaa osallisuuden vaikutuksista erityisesti lapsuusiässä huomioiden 

kuitenkin yksilölliset seikat tässä osallisuuden rakentumisessa.  

 

3.1. Suomi kotoutumisen ja kotouttamisen kontekstina  

 

Kotouttaminen ja kotoutuminen ovat keskeisiä prosesseja maahanmuuttajan saapuessa maa-

han, joten niiden määrittely on tutkimukseni kannalta tärkeää. Valtion kotouttamislain mu-

kaan kotoutuminen nähdään maahanmuuttajan ja yhteiskunnan kommunikoinnin kehityk-

senä. Kotouttaminen on tähän päätavoitteeseen johtava toimi, jossa kotoutumista tuetaan 

valtion ja paikallisen tason toimilla ja palveluilla. Kotouttamisprosessissa olennainen termi 

on sosiaalinen vahvistaminen, joka pitää sisällään toimenpiteet, joilla tuetaan maahanmuut-

tajan elämäntaitoja ja pienennetään syrjäytymisen mahdollisuutta. (Laki kotoutumisen edis-

tymisestä, 2010, 3§.)  

Kirjallisuuskatsaukseeni kuuluu osallisuuden ja ennakkoluulojen lisäksi käsite maahan-

muuttajataustainen lapsi. Maahanmuuttaja käsitetään laissa Suomeen muuttaneeksi muun 

kuin matkailun takia lyhytaikaisen oleskeluoikeuden tai oleskelukortin saaneeksi henkilöksi 

(Laki kotoutumisen edistymisestä, 2010, 3§). Tutkimuksessani korostan erityisesti Väestön-

tutkimuslaitoksen määritelmiä maahanmuuttajasta, turvapaikanhakijasta ja pakolaisesta, 

sillä niissä tehdään selkeä ero käsitteiden välille huomioiden Suomen lakien määritelmät. 

Maahanmuuttaja käsitetään Suomeen muuttaneeksi ulkomaan kansalaiseksi, jolla on aiko-

muksia oleskella Suomessa pidempään. Usein termiä käytetään myös Suomessa syntyneisiin 

maahanmuuttajataustaisiin henkilöihin esimerkiksi käsitteellä toisen sukupolven maahan-
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muuttaja. Turvapaikanhakija poikkeaa maahanmuuttajasta siinä, että hän on tullut kotimaas-

saan vainon kohteeksi ja anoo oleskelulupaa toisesta maasta. Pakolaisen määritelmä on 

YK:n pakolaissopimuksen mukaan vielä rajatumpi, jolloin pakolaisella pitää olla perusteltu 

syy pelätä vainotuksi joutumista. Tähän syyksi eivät käy esimerkiksi sota, köyhyys tai luon-

nonkatastrofi. (Miettinen, nd.) Keskityn tutkimuksessani jo Suomessa asuviin maahanmuut-

tajiin tai korkeintaan toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisiin henkilöihin, sillä osalli-

suuden kehittymisen tarkastelu on vaikeaa nopeasti muuttuvien tilanteiden, kuten pako-

laisuuden kohdalla. Sanaa maahanmuuttaja on pidetty kuitenkin jokseenkin leimaavana ja 

esimerkiksi opetussuunnitelmassa korostuu enemmänkin käsite ‘’muut monikieliset oppi-

laat’’ (Opetushallitus, 2014, 9.4). Oma tutkimukseni keskittyy oppilaiden kielellisten erojen 

sijasta kulttuuristen erojen aiheuttamaan leimaamiseen. 

Tutkimukseni yksi oleellisimmista käsitteistä on lapsi, joka on tutkimuksen kontekstin kes-

kiössä. Varsinkin ikä on vaikuttava tekijä kotoutumisessa sekä osallisuuden rakentumisessa. 

Lasten oikeuksien komitean mukaan lapsi on alle 18-vuotias henkilö, paitsi jos valtion lain 

mukaan aikuisikä on saavutettu aiemmin. Yleensä käsite lapsi määritellään iän avulla, mutta 

on huomioitava kulttuurierojen vaikutukset tätä määrittelyä tehdessä. Maahanmuuttajataus-

taiset lapset ovat saattaneet tulla alueelta tai kulttuurista, jossa lapsuuden ja aikuisuuden kyn-

nys on varhaisempi kuin suomalaisessa kulttuurissa. (Sporton, Valentine & Nielsen, 2006, 

208.) Kirjallisuuskatsaukseni rajautuu kuitenkin tarkastelemaan pelkästään alakouluikäistä 

lasta, sillä alakoulu on tuleva työympäristöni. Myös tällöin edellä mainittujen kulttuuristen 

erojen tarkastelu on tärkeää. Sportonin ja tutkimusryhmän (2006) mukaan lasten kotoutta-

minen on nähty tarpeelliseksi, sillä lapsi on avoimempi uudelle tiedolle ja muutoksille kuin 

aikuinen. Lisäksi kotoutuminen auttaa selviytymään vaikeista kokemuksista ja vähentää ris-

kiä aikuisiän sosiaaliseen poissaoloon. Jos integraatio ei onnistu, on henkilöllä myös suu-

rempi riski päätyä esimerkiksi rikolliseen toimintaan. (Sporton ym., 2006, 205–211.)  

Käsite akkulturaatio on keskeinen tarkastellessa yhteiskunnan politiikan vaikutuksia kult-

tuurien kohtaamiseen ja sopeutumiseen. Akkulturaatioprosessit voidaan jakaa kahteen ryh-

mään, joissa painotetaan joko kulttuuriin sulautumista tai siihen integroitumista. Tutkimuk-

sessani painotan tätä Suomenkin suosimaa jälkimmäistä näkökulmaa, jonka avulla vähem-

mistökulttuuri sopeutuu yhteiskuntaan, mutta pystyy myös säilyttämään piirteitä omasta 

kulttuuristaan. Kaksiulotteisen mallin mukaan kulttuurit joutuvat muutospaineeseen kohda-

tessaan ja myös enemmistökulttuurilta vaaditaan positiivista suhtautumista ja monikulttuu-

rista ajattelua. Tämän akkulturaatioprosessin yksi helpottava tekijä on maahanmuuttajan 
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suhteet valtakulttuurin väestöön sekä omaan etniseen vähemmistöönsä, mutta sitä hidastavat 

erityisesti ryhmien väliset asenteet. Akkulturaation onnistuessa maahanmuuttaja saa turval-

lisesti tietoa valtakulttuurista ja samalla sosiaalista tukea samassa tilanteessa olevalta henki-

löltä. (Liebkind, 2001, 13–14, 171–172.) Käsite akkulturaatio ei ole tutkimukseni keskei-

simpiä käsitteitä, mutta se avaa hyvin Suomen tilannetta kotoutumisen kontekstina. 

Suomen valtioneuvosto muodostaa neljän vuoden välein valtakunnallisen kotouttamisohjel-

man (Kotouttamislaki, 2010, 34§). Valtion kotouttamisohjelman laatiminen vuosille 2016–

2019 on parhaillaan käynnissä ja sen luonnos on julkaistu tammikuussa 2016. Kotouttamis-

ohjelman tarve perustellaan kotouttamislain vaativaksi tarpeeksi edistää kotouttamisen re-

sursseja ja jäsentää valtion tavoitteita tälle prosessille. Kotouttamisohjelman tarkoitus on 

edistää kansalaisten yhdenvertaisuutta ja pienentää elinoloihin liittyviä eroja. Ohjelmassa 

korostuvat myös maahanmuuttajien roolit tulevina osaajina ja hyötytekijöinä yhteiskunnalle. 

(Kotouttamisohjelman luonnos, 2016, 1-2.) 

Valtioneuvosto on rajannut ohjelman neljään eri osa-alueeseen, jotka ovat ihmisarvoisen ja 

rasisminvastaisen keskustelun edistäminen, kulttuurien moninaisuus osana kehittyvää Suo-

mea, kotouttamisen poikkihallinnollinen edistäminen sekä valtakunnallisen ja paikallisen ta-

son yhteistyö vastaanottopolitiikassa. Näitä tavoitteita tukevat myös esimerkiksi yhdenver-

taisuuslaki (2014) sekä laki kotoutumisen edistymisestä (2010). Yhdenvertaisuuslailla on 

arvioitu olevan merkittävä rooli kotouttamispolitiikan toteutumisessa (Kotouttamisohjelman 

luonnos, 2016, 1-2, 10). Yhdenvertaisuuslain tehtävänä on lisätä yhdenvertaisuutta, estää 

syrjintää ja parantaa syrjittyjen oikeusturvaa. Myös opetuksen järjestäjien on toteutettava 

tätä yhdenvertaisuuden edistämistä oppilaitoksissa. (Yhdenvertaisuuslaki, 2014, 1§.) Ko-

touttamisen edistymisen lakipykälän tarkoituksena on puolestaan ylläpitää ja mahdollistaa 

maahanmuuttajien aktiivista osallisuutta yhteiskunnassa toimimiseen sekä parantaa myön-

teisiä suhteita väestöryhmien välillä. Paikallisella tasolla tehtävänä on erityisesti kotoutta-

misen edistämistä tukevien toimien ja palveluiden suunnittelu ja toimeenpano. (Laki kotou-

tumisen edistämisestä, 2010, 1§, 29–30§.) Yksilötason kotouttamisesta vastaa muun muassa 

kotouttamissuunnitelma, joka edistää henkilön opiskelu- ja työvalmiuksia ja lisää tietoutta 

yhteiskunnasta (Kotouttamisohjelman luonnos, 2016, 15–16). Särkelä-Kukon (2014) mu-

kaan hyvä vuorovaikutus ja tietous Suomen palvelujärjestelmästä lisää onnistumista myös 

muilla elämänalueilla ja vaikuttaa positiivisesti osallisuuden tunteeseen (Särkelä-Kukko, 

2014, 46). 
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Nämä esittelemäni lait, tavoitteet ja ohjelmat ovat vahvasti yhteydessä tämän tutkimuksen 

tarpeelle. Varsinkin kotouttamisohjelman (2016) ensimmäisen tavoitealueen eli ihmisarvoi-

sen ja rasisminvastaisen keskustelun edistäminen on oleellinen tutkimukseni kannalta, koska 

se liittyy vahvimmin maahanmuuttoon liittyvään keskusteluun yhteiskunnassa. Kotoutta-

misohjelman (2016) mukaan ensimmäiseen tavoitealueeseen pääseminen edellyttää myön-

teisiä asenteita väestöryhmien välillä, jolloin kaikki voivat tuntea kuuluvaansa yhteisöön. 

Välitön ja välillinen rasismi, muu syrjintä sekä ennakkoluulot heikentävät tämän tavoitteen 

toteutumista, joten kotouttamisen näkökulmasta on tarkasteltava näiden ilmiöiden vaikutuk-

sia kohteena olevalle yksilölle. Eurobarometrin kyselyn (2015) mukaan 12 % suomalaisista 

oli kokenut edellisen vuoden aikana syrjintää ja sitä oli kohdistunut erityisesti vähemmistöi-

hin. Jotta osallisuus ja kotoutuminen sekä yhteiskunnan ihanne onnistuvat, on rasismin vas-

tainen toiminta tärkeää. (Kotouttamisohjelman luonnos, 2016, 8-10.) Syrjinnällä ja rasis-

milla on monia negatiivisia vaikutuksia niiden kohteena olevaan yksilöön ja näitä vaikutuk-

sia esittelen myöhemmissä luvuissa. (kts. luku 4.3.) 

 

3.2. Mitä osallisuus ja siinä erityisesti yhteisöön kuuluminen tarkoittavat? 

 

Määriteltäessä lapsen osallisuutta, ei tätä määrittelyä voida suoraan sijoittaa aikuislähtöiseen 

teorianrakennukseen. Malonen ja Hartungin (2010) mukaan aikuisten osallisuuden mallin 

käyttäminen lapsen osallisuuden määritelmän perustana sekä aikuisten matkiminen käytän-

nössä eivät lisää lapsen voimaantumista eikä osallisuuden antamia hyötyjä (Malone & Har-

tung, 2010, 24–26). Hartin (1992) klassikkoteoksessa osallisuus määritellään kansalaisten 

oikeudeksi jakaa ehdotuksia, jotka voivat vaikuttaa yksilön ja koko yhteisön elämään. Hart 

(1992) on myös määritellyt Arnsteinin (1969) mallin pohjalta osallisuuden tikapuut, jossa 

luokitellaan mahdollisia lapsen ja aikuisen välisiä osallisuuden alueita sekä osattomuuden 

muotoja. Alimmilla portailla on lapsen manipulointi, tunnelman luonti lasten osallistumi-

sella ja lasten muodollinen kuuntelu ja ylimmilläkin portailla aikuiset ovat mukana tärkeiden 

päätösten tekemisessä. (Hart, 1992, 4-8.) Mallia on kritisoitu paljon ja ongelmina on nähty 

käsitteiden hierarkian järjestys, aikuisten läsnäolo ylimmässäkin osallisuuden muodossa 

sekä lasten päätösten arvostamisen vähyys. Malone ja Hartung (2010) uskovat myös, että 

saavuttaakseen lasten kokonaisvaltaisen osallisuuden, on heidät ajateltava kykeneviksi ja 
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päteviksi toimijoiksi, jotka voivat luoda omia suunnitelmia ja päätöksiä ilman aikuisten pyr-

kimyksiä. (Malone & Hartung, 2010, 27–32.) UNISEFin määritelmä (2003) ottaa tämän sei-

kan huomioon määritellessään osallisuuden tarkoitukselliseksi ja oikeaksi keinoksi antaa vi-

sioiden ja suunnitelmien näkyä ja toteutua lapsilähtöisesti (UNISEF, 2003, 1-5). Gretscel 

(2002) näkee aikuisten vaikuttamisen lasten ja nuorten projekteihin kuitenkin välttämättö-

mäksi. Gretscelin mukaan lasten osallisuuden täydelliseen onnistumiseen tarvitaan vuoro-

vaikutussuhde aikuisten kanssa. (Gretschel, 2002, 83–84.) 

Aiemmista määritelmistä huolimatta tässä tutkimuksessa korostuvat erityisesti hyvinvoinnin 

ja yhteisöllisyyden näkökulma. Allardt (1976) on esittänyt tutkimukseni kannalta olennaisia 

seikkoja hyvinvoinnin ulottuvuuksista ja lähtökohdista. Hänen mukaansa yksilön hyvin-

vointi rakentuu elintason ja elämänlaadun sekä käsitteisiin liittyvien tarpeiden mukaan. 

Nämä perustarpeet ovat välttämättömiä ihmisestä riippumatta ja ne on luokiteltu kolmeen 

osa-alueeseen: having (toimeentulo), loving (yhteisöön kuuluminen) ja being (aktiivisuus). 

(Allardt, 1976, 38.) Tässä kirjallisuuskatsauksessa nostan Raivion ja Karjalaisen (2013) 

määritelmän osallisuudesta kattavaksi kokonaiskuvaksi ilmiöstä ja sen yhteyksistä syrjäyty-

miseen. He ovat pyrkineet jäsentämään osallisuuden käsitettä kuvioksi tämän Allardtin 

(1976) hyvinvoinnin ulottuvuus -teorian avulla, koska sen on huomattu olevan vahvasti lin-

kittyneenä myös osallisuuden perustarpeiksi. (Raivio & Karjalainen, 2013, 16–17.) Kuvi-

ossa kuvataan osallisuuden ja syrjäytymisen välistä suhdetta käsitteillä having (toimeentulo, 

turvallisuus), acting (valtaisuus, toimijuus) ja belonging (yhteisyys, jäsenyys). Jokaiselle tar-

peelle on määritelty myös syrjäytymisen ulottuvuuden vastakohdat, joita ovat muun muassa 

turvattomuus, vieraantuminen, yhteiskunnasta vetäytyminen ja osattomuus. Nämä kaikki 

osallisuuden ulottuvuuden tarpeet ovat tasavertaisia ja vuorovaikutuksessa keskenään. Jos 

jokin ulottuvuus on heikko, lisää se riskiä syrjäytyä ja tällöin myöskään kokonaisvaltainen 

ja eheä osallisuus ei toteudu. Jos kuvion ulottuvuudet ovat tasapainossa keskenään, voi tällä 

todeta olevan vaikutusta koko yhteiskuntamme sosiaaliseen kestävyyteen. (Raivio & Karja-

lainen, 2013, 16–17; Allardt, 1976, 37–38.) Raivion ja Karjalaisen (2013) määritelmässä 

korostuu muita määritelmiä enemmän yhteisöllisyyden luonne. Oma tutkimukseni keskittyy 

erityisesti tähän viimeisimpään eli yhteisyyden ulottuvuuteen, koska ihmisten välinen vuo-

rovaikutus on tutkimukseni keskiössä ja oletan ennakkoluuloilla olevan vaikutusta yhteisöön 

kuuluvuuteen.  



12 

 

 

Tässä vaiheessa voitaisiin tehdä vielä erottelu osallistumisen, osallisuuden ja osallistamisen 

välille. Ne näyttävät erittäin lähekkäisiltä termeiltä, mutta niillä on kuitenkin isoja sisällölli-

siä eroavaisuuksia ja niistä esiintyy monia määritelmiä (Raivio & Karjalainen, 2013, 14; 

Särkelä-Kukko, 2014, 34–36). Osallistuminen tarkoittaa vaikuttamista omassa yhteisössä. 

Osallistaminen on puolestaan yhteiskunnan keino saada ihmisten osallisuuden tunne nouse-

maan. Osallisuus, johon tutkimukseni keskittyy, on termi, jonka alle osallistuminen sijoittuu 

ja joka puolestaan on osallistamisen tavoitteena. (Särkelä-Kukko, 2014, 34–36.) Se on osit-

tain ihmisten toimintaa ja osallistumista, mutta termiin liittyy myös sen rooli tavoiteltuna 

arvona. Tällöin käsitteen hyödyntäminen hankaloituu. (Raivio & Karjalainen, 2013, 12–14.)  

Haluan nostaa esiin muutamia seikkoja liittyen osallisuuden käsitteellisiin haasteisiin, koska 

se on yksi tutkimukseni pääkäsitteistä. Osallisuutta on hankala käsittää konkreettisesti, koska 

sillä on monia ulottuvuuksia ja sitä voi tarkastella monesta näkökulmasta (Särkelä-Kukko, 

2014, 46). Näkökulmalla on suuri vaikutus ja esimerkiksi lapsuuden osallisuuden tutkimus 

eroaa muusta sillä, että lapsista tulee aikuisia ja tällöin he voivat siirtyä eri tarkasteluryhmään 

toisin kuin esimerkiksi maahanmuuttajat (Lansdown, 2010, 14–17). Raivion ja Karjalaisen 

(2013) mukaan osallisuuskeskusteluissa on huomattavissa, että tämä aihe kohdistuu yleensä 

syrjäytymisvaarassa tai muussa riskiryhmässä oleviin ihmisiin. On huomattu, että syrjäyty-

misestä ja osallisuudesta keskustellessa on siirrytty ikään kuin me-muut -ajatteluun, joka 

johtaa käsitteeseen liittyvään vallankäyttöön. Osallisuudessa painotetaan usein yksilön nä-

kökulman tarkastelua, koska yksilön kautta ilmiö heijastuu yhteiskunnan eheyteen ja luotta-

mukseen toimijoiden välillä. (Raivio & Karjalainen, 2013, 12–15.) Yksilötason osallisuutta 

määriteltäessä on otettava huomioon määritelmien kirjavuus ja riippuvuus siitä, kuka mää-

ritelmää tekee ja millaisia vaatimuksia hän sille antaa. Yksilötasolla osallisuuden määritel-

mään vaikuttaa esimerkiksi se, minkä tekijöiden johdosta henkilö kokee itsensä osalliseksi 

ja kuinka paljon tämän tunteen syntymiseen vaaditaan. (Särkelä-Kukko, 2014, 49.) 

Osallisuutta voi olla määrittelyn lisäksi vaikeaa myös mitata, koska se on yksilöllinen tunne 

ja muotoutuu kokemuksen avulla. Aiemmin esittämäni Raivion ja Karjalaisen (2013) tekemä 

osallisuuden ulottuvuuksien luokittelu tarkastelee yksilön sijasta enemmänkin yhteiskunnan 

näkökulmaa. Syrjäytymistä, käsitteiden määrittelemistä ja ongelmien pohtimista käsitellään 

yhteiskunnan näkökulmasta ja se voi etäännyttää keskustelua konkreettisista kohteista. (Rai-

vio & Karjalainen, 2013, 14–15, 31–32.) Täten tutkimuksessani on ollut tärkeää määritellä 

osallisuus harkiten ja dialogia apuna käyttäen. Haluan tutkimuksessani keskittyä ongelmiin, 

joita maahanmuuttajat kohtaavat osallisuuteen ja syrjäytymiseen liittyen ja peilata heidän 
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kauttaan tätä ilmiötä koko yhteiskunnan rakenteisiin ja päätöksiin. Täytyy myös huomioida, 

että osattomuuden kokemiseen vaikuttaa yksilön ominaisuuksien lisäksi vahvasti yhteiskun-

nan päätökset, joten kokonaisuudesta ei voisikaan jättää yhteiskunnallisen tason tarkastelua 

(Särkelä-Kukko, 2014, 34–36).  

 

3.3. Lapsen osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä 

 

Allardtin (1976) mukaan ihmisarvoisen elämän peruselementtejä ovat elintaso, kuulumisen 

tunne ja omaehtoinen toiminta. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentumiseen tarvitaan 

myös sosiaalisia suhteita ja osallisuuden tunnetta, koska sillä on vahva yhteys ihmisen mi-

näkäsitykseen, identiteettiin ja elämään. (Särkelä-Kukko, 2014, 34–37.) Koulun toiminnan 

perustana on oppilaiden osallisuus, kuulluksi tuleminen sekä mahdollisuus osallistua koulun 

suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Osallisuus on nostettu jalustalle, koska sen uskotaan in-

nostavan lapsia vaikuttamaan omiin ja yhteisön asioihin sekä ottamaan vastuuta. (Opetus-

hallitus, 2014, 5.2; Särkelä-Kukko, 2014, 34–37.) Osallisuus voidaan nähdä välineenä pa-

rantaa sosiaalista koheesiota, lisätä yhteiskunnan tasavertaista kohtelua ja torjua syrjintää 

(Raivio & Karjalainen, 2013, 12–15). Osallisuuden ja syrjinnän välillä on siis yhteys. Tar-

kastelen seuraavaksi yksilön osallisuuden rakentumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 

Osallisuuteen vaikuttavat pitkälti yksilön voimavarat sekä taito käyttää niitä ja luottaa niihin. 

Esimerkiksi elämänkriisi tai muuten raskas elämäntilanne saattaa olla niin voimia vievä, että 

yksilön voimavarat suuntautuvat osallisuuden kehittämisen sijasta selviytymiseen. (Särkelä-

Kukko, 2014, 39, 48.) Iso-Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan somalialaistaustaiset 

lapset saattoivat kokea koulun paikkana, jonne he eivät kuulu esimerkiksi tapojen tai uskon-

non vuoksi. Tutkimuksen avulla selvisi, miten lapset kokivat taustansa vaikuttavan heidän 

arkielämään ja identiteettiin. (Sporton, ym., 2006, 213–215.) Yksilö ei aina onnistu täyttä-

mään hänelle laadittuja vaatimuksia yhteiskunnan ja yhteisöjen taholta. Kun tarkastellaan 

osallisuutta yksilötasolla, on otettava huomioon myös iän vaikutus tähän prosessiin. (Sär-

kelä-Kukko, 2014, 39, 48.) Lansdown (2010) kuitenkin muistuttaa, että viimeisten tutkimus-

ten mukaan on oltava hienovarainen puhuttaessa iän aiheuttamista vaikutuksista osallisuu-

teen. On paljon muitakin osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten sosiaaliset, taloudelliset 

ja kulttuuriset ympäristöt. (Lansdown, 2010, 15–17.) Oxman-Martinezin tutkimuksessa 
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(2012) esimerkiksi Kanadaan muuttaneiden lasten kotiympäristöt vaikuttivat koettuun syr-

jintään muun muassa siten, että yksinhuoltajaperheiden lapset kokivat itsensä useammin ul-

kopuoliseksi koulussa ja saivat huonompia arvosanoja (Oxman-Martinez, 2012, 385).  

Raivion ja Karjalaisen (2013) osallisuuden osa-alueista tutkimukseni keskittyy erityisesti 

viimeiseen tarpeeseen, yhteisöllisyyteen ja yhteisöön kuuluvuuteen. Osallisuus on siis osit-

tain kuulumista johonkin perheeseen tai yhteisöön (Lansdown, 2010, 11–14). Perheen mer-

kitys lapsen hyvinvoinnille on merkittävä ja tutkimustulosten mukaan esimerkiksi yksintul-

leiden maahanmuuttajalasten kokema hyvinvointi oli voimakkaammin uhattuna kuin per-

heenjäsenen kanssa muuttaneilla (Derluyn, 2007, 143, 154). Merkityksellinen osallisuus ja 

yhteisöllinen toiminta voivat kuitenkin parantaa haavoittuvassa, epävarmassa tai muussa 

konfliktitilanteessa olevan lapsen elämäntaitoja ja itseluottamusta (Feinstein, Giertsen & 

O’Kane, 2010, 55). Kuuluvuus rakentuu, kun ihminen määrittelee meitä ja muita sekä sosi-

aalisessa kanssakäymisessä kuulumista osoittavien tekojen avulla (Lehtonen & Löytty, 

2003, 12). Kuulumisen kokemus kehittyy vain, jos yksilöllä on kyky huomioida yhteisön 

muut jäsenet ja ottaa heidät huomioon. Paikallisyhteisöillä on suuri merkitys onnistuneen ja 

hyvän arjen muodostumisessa, jolloin yksilö voi vahvistaa yhteisöllisyyden ja kuulumisen 

tunnetta. Paikallinen yhteisö antaa tilaa itsensä toteuttamiselle ja osallisuuden kehittymi-

selle. (Särkelä-Kukko, 2014, 42–44.) Omalla kulttuuriyhteisöllä on monia positiivisia vai-

kutuksia henkilön kotoutumisprosessissa ja se vähentää esimerkiksi mahdollisuutta kokea 

suoraa syrjintää tai rasismia. (Liebkind, 2001, 13–14, 171–172.) Hall (1995) nostaa tässä 

määrittelyssä esiin myös kulttuurin merkityksen. Kulttuurisen merkitysjärjestelmän loppu-

tuloksena on kuuluvuuden tunne, joka yhdistää kulttuuria ja yhteistä identiteettiä. Kulttuuri 

on siis yksi tärkeimmistä identiteetin rakentumisen ja ylläpitämisen välineistä. (Hall, 1995, 

85.)  

Myös käsitteet paikka ja kieli liittyvät vahvasti yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Paikan tär-

keys voi olla merkittävä tarkastellessa maahanmuuttajien kotoutumista. Hallin (1995) mu-

kaan paikka voidaan nähdä kulttuurisena järjestelmänä, joka on tärkeä osa kulttuuria. Yhtei-

nen merkitysjärjestelmä ei välttämättä vaadi konkreettista paikkaa, vaan voi olla ajan ja pai-

kan suhteen joustava. Paikka ei siis ole välttämätön kulttuurille, mutta se kuitenkin vahvistaa 

yhteenkuuluvuutta ja ryhmäsolidaarisuutta, joka taas puolestaan vahvistaa osallisuuden tun-

netta. Globalisaatio on ilmiö, joka muokkaa sitä, miten jossakin paikassa asuminen koetaan 

ja miten paikan käsite määritellään. (Hall, 1995, 85, 91–93.)  
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Yhteisöön kuuluminen edellyttää yhteistä kommunikointia, mikä onnistuu parhaiten kielen 

avulla. Yhteisellä kielellä onkin suuri merkitys kuulumisessa ja yhteisöllisyyden tunteessa 

sekä yhteisölliseen toimintaan pääsemisessä. Tämän lisäksi suuri vaikutus on myös siinä, 

miten yksilö saa ilmaista tunteitaan ja miten muut ottavat sen ja yksilön elämäntilanteen 

huomioon. Muiden henkilöiden arvostus yksilöä kohtaan vaikuttaa siis monella tapaa osal-

lisuuden tunteeseen. (Särkelä-Kukko, 2014, 41–43.) Suomessa maahanmuuttajat eivät 

yleensä maahan tullessaan osaa suomen kieltä, joten sillä on suuri vaikutus kuuluvuuden 

tunteeseen. Arvostus yhteisön jäsenenä voitaisiin saavuttaa nopeasti, mutta esimerkiksi en-

nakkoluulot voivat olla osatekijänä viemässä tätä arvostusta pois. 

Yhteiskunnalla ja aikuisilla on suuri merkitys lasten osallisuuden edistymisessä. Lakipykä-

lien ja politiikan tuen avulla sekä kasvattajien tietoisuudella voidaan varmistaa, että jokainen 

lapsi on oikeutettu saamaan äänensä kuuluviin vapaasti ja tulee otetuksi vakavasti. (Lans-

down, 2010, 11–14.) Osallisuuden rakentumisen näkökulmasta pitäisi jokaisella olla tunne 

yhteisöön kuulumisesta ja huolenpidosta ilman liian suuria odotuksia (Särkelä-Kukko, 2014, 

48). Maahanmuuttajalapset saattavat kokea lapsuutensa aikana vaikeuksia integroitua kou-

luun ja koko yhteisöön. Varsinkin nuoriso voi tuntea itsensä eristetyksi ja heidän kuuluvuu-

den tunteensa voi olla hyvin heikko. (Oxman-Martinez, 2012, 377.) Osallisuutta edistävien 

toimien avulla lapsi voi kuitenkin kokea itsensä osalliseksi kansalaiseksi sekä iän ja muiden 

tekijöiden rajoissa ymmärtää voivansa vaikuttaa häntä koskeviin asioihin. Lasten kehitys, 

epätietoisuus tai kokemattomuus tekevät heistä haavoittuvia ja tällöin heidän osallisuuden 

edistyminen vaatii suojelua. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että heidän osallisuutensa ke-

hittäminen ei olisi tarpeen tai mahdollista. Aikuisten pitää vain asettaa lasten osallisuus kes-

keiseksi tavoitteeksi omassa toiminnassaan. (Lansdown, 2010, 11–17.)  

Yksi osallisuuden edistymisen näkökulmasta todettu haaste on sen mahdollistavien tilai-

suuksien puute. Esimerkiksi lapsen mielipiteen arvostuksen puute sekä heikko sosiaalinen 

järjestelmä voivat olla osallisuutta heikentäviä tekijöitä, joita monet valtiot kohtaavat. Myös 

yksilön status vaikuttaa osallisuuden luonteeseen. Jos yksilö kuitenkin tuntee itsensä voi-

makkaaksi ympäristössään, voi hän puhua omien oikeuksiensa puolesta. (Lansdown, 2010, 

14–17.) Tässä kohtaa on huomioitava, että yksilön osallistumishalut vaikuttavat paljon lop-

putulokseen ja erilaisten osallistumishalujen ääripäänä voi esiintyä jopa täyttä haluttomuutta 

olla osallisena yhteiskunnassa (Särkelä-Kukko, 2014, 48). Osallisuuden tunne muotoutuu ja 

vaihtelee koko ihmisen elinkaaren ajan ja yksilö voi tuntea omaavansa erilaiset vaikuttamis-

mahdollisuudet eri elämäntilanteissa (Raivio & Karjalainen, 2013, 14–15; Gretschel, 2002, 
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95). Haavoittuvalla tilalla saattaa olla suuria vaikutuksia maahanmuuttajalapsen hyvinvoin-

tiin, koettuun stressiin sekä syyllisyyden tai pelon tunteeseen ja tällainen tila vaikuttaa elä-

mään monella osa-alueella (Derluyn & Broekaert, 2007, 143, 155–158).  Osallisuutta mää-

riteltäessä ja tutkiessa on siis ollut tärkeää ymmärtää osallisuuden haasteellisuus tutkimuk-

sen pääkäsitteenä.  
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4. Kulttuuriset ennakkoluulot ja niiden yhteys osallisuuteen 

 

Tässä luvussa esittelen ennakkoluulojen määritelmiä sekä niihin kohdistunutta kritiikkiä ja 

ongelmakohtia. Sijoitan kulttuuriset ennakkoluulot suomalaiseen kontekstiin, jolloin selviää 

myös ennakkoluulojen rakentumiseen liittyviä syitä ja seurauksia. Lisäksi keskityn ennak-

koluulojen vaikutuksiin erityisesti niiden kohteena olevassa henkilössä ja lopulta yhdistän 

nämä teoriat laajempaan ilmiöön, syrjintään ja siinä erityisesti rasismiin. 

 

4.1. Kulttuuriset ennakkoluulot ja niiden muotoutumisen syitä 

 

Ensimmäiseksi esittelen ennakkoluulojen määritelmiä sekä niiden pohjalla olevia syitä ja 

seurauksia erityisesti osallisuuteen liittyen. Ennakkoluuloilla on todettu olevan monia nega-

tiivisia vaikutuksia yksilöön ja nämä vaikutukset heijastuvat yksilön käsityksiin koko yh-

teiskunnasta ja sen oikeudenmukaisuudesta. Ennakkoluulot voivat kuitenkin olla myös 

myönteisiä. Keskityn tutkimuksessani kuitenkin niiden tuomiin haasteisiin, koska ennakko-

luulot vievät aina tilaa yksilöllisyydeltä. 

 

4.1.1. Ennakkoluulo tutkimuskäsitteenä 

 

Brown (2010) sekä moni muu teoreetikko käyttää ennakkoluulojen määrittelyn pohjateo-

riana Allportin kuuluisaa klassikkoteosta The Nature of Prejudice (1954). Brown korostaa, 

että suuri osa käytännön kokeiluista liittyen ryhmienvälisen vuorovaikutuksen kehittämiseen 

pohjaa toimintansa tähän. (Brown, 2010, 1.) Tästä johtuen pidän kyseistä teoriaa merkittä-

vänä ennakkoluulojen määritelmän pohjustaksi. Allportin (1954) mukaan ennakkoluulot 

ovat vastenmielisyyttä jotakin yksilöä tai ryhmää kohtaan ja niiden luonnetta kuvastaa kolme 

seikkaa: virheellisyys, joustamattomuus ja yleistäminen (Helkama, Myllyniemi, Liebkind, 

Ruusuvuori, Lönnqvist, Hankonen, Mähönen, Jasinskaja-Lahti & Lipponen, 2015, 292–
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293). Brown (2010) ehdottaa kattavampaa määritelmää ennakkoluuloihin, joka laajentaa kä-

sitystä ja lisää näkökulmia ilmiön tarkasteluun. Yleensä määritelmissä korostuu ennakko-

luulojen negatiivinen puoli ja haitat, joten Brown haluaa huomioida tässä myös niiden posi-

tiivisemman muodon. (Brown, 2010, 1-5.) On siis olemassa myös positiivisiin oletuksiin 

perustuvia ennakkoluuloja. Vaikka ne ovat kielteisiä hyväksyttävämpiä, ovat ne kuitenkin 

yleistyksiä ja vievät huomiota yksilötason tarkastelulta. (Helkama ym., 2015, 292–293.) On 

totta, että negatiiviset muodot ovat haitallisia ja huomio pitää kohdistaa pääasiassa niihin 

(Brown, 2010, 4-5). Tässä tutkimuksessa keskitytään täten erityisesti negatiivisiin ennakko-

luuloihin. 

Helkama ja tutkimusryhmä (2015) ovat tiivistäneet lukuisien teorioiden yhteisiä piirteitä. 

Teoksessa korostuu teorioiden yhteisvoima, sillä ne eivät voi yksinään selittää tätä laajaa 

ilmiötä ja sen riippuvuussuhteita. Ennakkoluulojen määrittely on kuitenkin ajankohtaista ja 

keskeistä, jotta niiden aiheuttamia ongelmia ja seurauksia voidaan torjua. (Helkama ym., 

2015, 292–294, 316–317.)  Myös Brownin (2010) mukaan ennakkoluuloja tarkastellessa on 

otettava huomioon monia seikkoja. Ensiksi, ne eivät ole paikallaan pysyviä ilmiöitä, vaan ne 

muuttuvat jatkuvasti ja tutkijoiden on otettava tämä huomioon. Toiseksi, ennakkoluulosta ei 

ole yhtenäistä käsitystä, vaan sillä on kognitiivinen, sosiaalinen ja yksilöllinen ulottuvuus. 

Kolmanneksi, niitä voi olla vaikea tutkia, koska ne voivat ilmetä automaattisesti ja tiedosta-

matta. (Brown, 2010, 5-7, 182.) 

Monessa tunnetussa ennakkoluuloihin liittyvässä teoriassa on korostettu ennakkoluulojen 

virheellistä luonnetta. Brown (2010) haastaa näitä teorioita kysymällä, miten tällaisia tosia 

ja epätosia voidaan mitata. Tällainen väite vaatisi jonkinlaisia mittausvälineitä, jotta totuus 

tiedettäisiin, eikä niistä tehtäisi vain oletuksia. Toinen Brownin huomaama epäkohta määri-

telmissä on ennakkoluulojen joustamattomuuden korostus. Ennakkoluulot ovat monien teo-

rioiden mukaan muuttumattomia, kun taas Brown (2010) korostaa niiden mahdollisuutta 

muuttua ja vaihtua elämän aikana. (Brown, 2010, 5-7, 182.) Myös Helkaman ja tutkimus-

ryhmän (2015) mukaan ennakkoluulot voivat muuttua sisällöllisesti esimerkiksi ympäristön, 

historian ja sosiaalisen kontekstin vaikutuksesta. Tiettyihin ryhmiin kohdistuu myös enem-

män ennakkoluuloja kuin toisiin. (Helkama ym., 2015, 291, 306.) Suomessa esimerkiksi vi-

rolaisiin, kiinalaisiin ja puolalaisiin suhtauduttiin myönteisemmin kuin venäläisiin tai soma-

lialaisiin (Jaakkola, 2009, 52–53).  Myös omaan ja ulkoryhmään kohdistuu erilaisia ennak-

koluuloja niiden tärkeyden mukaan (Helkama ym., 2015, 291, 306). On löydetty myös pal-

jon eroavaisuuksia syrjinnän vaikutuksista eri etnisten ryhmien välillä (Oxman-Martinez, 
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2012, 385). Brownin (2010) teos pyrkii täten antamaan vastauksia näihin kritiikkeihin ja 

luomaan uuden määritelmän ennakkoluulolle. Ennakkoluulo on mikä tahansa tunne, asenne 

tai käytös jonkin ryhmän jäsentä kohtaan, joka suoraan tai epäsuoraan välittää kielteisyyttä 

tai vastenmielisyyttä tuota ryhmää kohtaan. Ennakkoluulo yhdistetään usein käsitteeseen 

stereotypia, jolle se ei ole täysi synonyymi. Se on ihmisestä luotu päätelmä, jonka avulla 

hänet luokitellaan tiettyyn ryhmään. Tällainen ihmisten luokittelu ja stereotypioiden ilmen-

täminen pitävät sisällään paljon ennakkoluuloista ajattelua ja tuomitsemista. Brown (2010) 

täsmentää, ettei ennakkoluulo ole synonyymi myöskään esimerkiksi käsitteille rasismi tai 

ikäsyrjintä, vaan tällaiset laajemmat ilmiöt ovat vain yleisluonteisia käsitteitä ennakkoluu-

lojen seurauksista, joita käsittelen tarkemmin myöhemmin. (Brown, 2010, 6-9, 150.; kts. 

4.3.) 

Ennakkoluulojen syitä on tutkittu paljon ja yksi näistä on lapsen sosiaalinen ympäristö. 

Brownin (2010) mukaan jo lasten keskuudessa on havaittu ryhmien luokittelua ja ennakko-

luuloja. Kolmen ikävuoden jälkeen lapsi voi nähdä itsensä kuuluvaksi johonkin ryhmään ja 

tällöin osoittaa omien asenteiden ja käyttäytymisen avulla ryhmien luokittelua. Tällainen 

luokittelu on havaittavissa esimerkiksi ominaisuuksissa, jotka liittyvät etnisyyteen, sukupuo-

leen ja kansalaisuuteen. Lapsen käyttämä stereotyypittely ja sen kehityksen tarkastelu tulee 

olla yhteydessä lapsen sosiaalisen ja kognitiivisen kehityksen vaiheisiin. Ennakkoluulojen 

käyttäminen on dynaaminen prosessi, jossa lapsen muuttuvat kyvyt ymmärtää maailmaa ja 

luokitella ihmisiä ovat koko ajan yhteydessä hänen sosiaaliseen ympäristöönsä. (Brown, 

2010, 141–142.) Oletan tällaisten vaikuttavien tekijöiden olevan samanlaisia kuin aiemmin 

esitellessä osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. (ks. luku 3.3.) Sosiaalinen ympäristö on siis 

vaikuttava tekijä lapsen ennakkoluulojen muodostumisessa, joten on tärkeää tarkastella 

myös koulun ja yhteiskunnan kontekstia ilmiön kannalta. Valtakunnallisen opetussuunnitel-

man arvoperustassa (2014) viitataan useasti tasa-arvoiseen kohteluun sekä oppilaan kult-

tuuri-identiteetin rakentumiseen. Opetuksen on myös tarkoitus edistää interkulttuurisuutta ja 

moninaisuuden kunnioitusta. (Opetushallitus, 2014, 2.2.) 

Brown (2010) on täsmentänyt, että ennakkoluulot voivat muuttaa myös ilmenemismuotoaan. 

Hän on jakanut nämä uudenlaiset ilmenemismuodot kolmeen osaan: moderni, negatiivinen 

ja ristiriitainen ennakkoluulo. Moderni muoto pitää sisällään kaikenlaiset vanhoilliset tavat 

ilmaista ennakkoluuloja, mutta ne on korvattu uudella muodolla ja ilmaistaan yleensä sym-

bolisesti ja epäsuorasti. Toinen ilmaisumuoto pohjautuu tilannesidosteisuuteen sekä lähikon-

taktin välttelemiseen ulkoryhmien kanssa ja sisältää negatiiviset ilmaisutavat ja vastaukset 
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joihinkin huolta ja pelkoa herättäneisiin kysymyksiin. Kolmas ulottuvuus pitää sisällään ris-

tiriitaiset ennakkoluulot, joissa on sekä positiivisia että negatiivisia osatekijöitä. Yleensä täl-

laisissa ennakkoluulojen muodossa positiiviset aspektit ovat näkyvämpiä ja ilmeisempiä 

kuin ne oikeasti ovat. Ennakkoluulot voivat olla myös tietoisesti kontrolloituja tai tiedosta-

mattomia. Automaattista stereotyypittelyä ja implisiittisiä asenteita on huomattu esimerkiksi 

ihmisen toiminnassa ja päätöksenteossa. Implisiittisyys näkyy esimerkiksi spontaaneina ja 

automaattisina ilmauksina. Implisiittisten asenteiden mittauksia on kritisoitu teoreettisten ja 

metodologisten puutteidensa vuoksi. (Brown, 2010, 78–88, 188, 208–216; Helkama ym., 

2015, 296–297.) Ennakkoluulon luonne voi siis vaihdella paljon, mutta eri ilmaisutavoilla-

kin voi olla yhtä vahingollisia seurauksia niiden kohteessa. 

 

4.1.2. Ennakkoluulojen muotoutumisten syitä Suomessa 

 

Tutkimukseni kannalta on tärkeää sijoittaa myös ennakkoluulot suomalaiseen kontekstiin. 

Jaakkola (2009) on tutkinut 20 vuoden ajan suomalaisten suhtautumista maahanmuuttajiin 

ja tutkimustulokset on koottu Suomen Gallupin toteuttamilla henkilöhaastatteluilla (1987–

2007). Jaakkolan tutkimuksen aikana maahanmuutto kasvoi jopa seitsenkertaiseksi, kun 

vuoden 2007 lopussa maahanmuuttajien määrä oli yli 202 000. Tutkimustuloksissa on näh-

tävissä asenteiden yleispiirteet ja myönteisten asenteiden jatkuva kasvaminen kahdenkym-

menen vuoden ajan. 1980-luvulla suhtautuminen oli myönteisempää kuin 1990-luvun suur-

työttömyyden vuosikymmenenä. 2000-luvun alkupuolella asenteet muuttuivat taas positii-

visemmiksi, kun talous lähti nousuun. (Jaakkola, 2009, 16–24, 78.) Myös Yhdysvalloissa on 

tehty vastaavanlaisia tutkimuksia ja tulokset ovat osoittaneet ryhmienvälisen toiminnan kas-

vua ja negatiivisten asenteiden tasaista vähenemistä viimeisen 40 vuoden ajan (Brown, 2010, 

183). Jaakkolan (2009) tutkimuksen jälkeen ei ole kuitenkaan tehty vastaavaa tutkimusta, 

vaikka sille olisi kovasti tarvetta (Solares & Liebkind, 2012, 358).  

Tuoreimpia kyselyitä suomalaisten maahanmuuttoasenteista on T-Median sähköisellä lo-

makkeella toteutettu Kansan arvot -kysely. Maahanmuutto on kyselyn mukaan ollut nouseva 

kiinnostuksen aihe viimeisten vuosien aikana. Melkein puolet vastanneista (49 %) olivat 

täysin tai samaa mieltä väitteen kanssa, jonka mukaan Suomen maahanmuuttopolitiikka toi-
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mii liian löyhästi ja tarvitsisi tiukennuksia. Maahanmuuttomyönteisyys on lisääntynyt ja en-

tistä useampi olisi valmis ottamaan työyhteisöönsä maahanmuuttajataustaisen henkilön 

(Täysin/Jokseenkin samaa mieltä 87 %). Kyselyssä aiheena oli myös rasismi, ja tutkimuksen 

mukaan suomalaiset ovat yhä vahvemmin rasismia vastaan. 63 % vastanneista puuttuisi nä-

kemäänsä rasistiseen käytökseen, mikä on suuri 12 prosentin nousu verraten vuoden 2014 

samanlaiseen kyselyyn. (T-Median Kansan arvot -tutkimus, 2015.) Myönteisen suhtautumi-

sen kasvu on tärkeää, mutta viime vuosina myös vastakkainen ilmiö on ollut merkittävästi 

esillä. (kts. Luku 1) 

Brownin (2010) mukaan ennakkoluulot ovat voineet syntyä monella tapaa ja pitkän ajan 

kuluessa. Yleensä yhteiskunnassa vallitsevat ennakkoluulot ovat juurtuneet ajatteluun elä-

män ajan ja niitä on välitetty ja tuotettu erilaisten sosiaalisten kanavien, kuten ystävien ja 

median kautta. (Brown, 2010, 69–70.)  Suomen kaupunkien varsin myöhäinen kehittyminen 

ja vahvan sivistyneistön puuttuminen vaikuttavat yhteiskunnassa osittain vieläkin yhtenäis-

kulttuurin esittelynä ja erilaisuuteen suhtautumisen ongelmina. Suomi näyttäytyy yleensä 

tilana rajattuna ja pysyvänä ja käsite suomalaisuus voi sisältää vahvaa normatiivisuutta. 

(Lehtonen & Löytty, 2003, 8-10.) 

Ennakkoluulot saattavat osittain kertoa jotain todellisesta yhteiskunnasta, mutta luokittelu 

voi mennä liioittelun puolelle. Ennakkoluulojen taustalla vaikuttaa ihmisten vahva ja luon-

tainen pyrkimys jakaa ihmisiä ryhmiin samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien mukaan. 

Luokittelun ja ennakkoluulojen avulla ihminen voi ymmärtää ja rakentaa omaa sosiaalista 

maailmaa. Tällainen ihmisten luokittelu johtaa yleensä omien ryhmäläisten suosimiseen ja 

toisaalta ulkoryhmän jonkinasteiseen syrjintään. (Brown, 2010, 38, 49–50, 69–70, 98.) Hall 

(1995) korostaa kuitenkin, että tämä on vain yksi tapa suhtautua kulttuureihin ja voidaan 

korostaa myös kulttuurin sisäisiä eroja ja jatkuvaa muutostilaa (Hall, 1995, 97). Lehtonen ja 

Löytty (2003) jakavat nämä inklusiivisiksi ja eksklusiivisiksi eroiksi sen mukaan, halu-

taanko erot sisällyttää vai poissulkea omasta kulttuurista. Myös käsitteet ksenofobia eli vie-

raan pelko sekä ksenofilia eli vieraan ihailu ovat vastakkaiset termit liittyen erilaisuuden 

hyväksymiseen. Käsitteiden lähtökohdat keskittyvät kuitenkin erilaisuuteen annettuna, eikä 

jo integroituna ominaisuutena. Tällainen erilaisuuteen suhtautumisen jaottelu on melko mus-

tavalkoinen ja jakaa suhtautumisen joko vihaan/pelkoon tai ihailuun. (Lehtonen & Löytty, 

2003, 12–13.) Haluan tutkimuksessani keskittyä enemmänkin siihen, miksi ja miten yhteis-

kunnan integraatiopolitiikan sekä muiden toimien avulla voimme luoda entistä monikulttuu-

risempaa yhteiskuntaa. Lehtosen ja Löytyn (2003) mukaan käsite ksenosofia eli vieraaseen 
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liittyvä viisaus, voisi olla parempi lähtökohta. Tällöin vierasta ei lähtökohtaisesti ajatella 

erilaiseksi ja ulkopuoliseksi, vaan he ovat erilaisuuden kanssa osa yhteisöä ja normaaliutta. 

(Lehtonen & Löytty, 2003, 12–13.) 

Brownin (2010) mukaan luokittelun lisäksi on myös toinen tapa ymmärtää ennakkoluulojen 

syntyä, jossa keskitytään yhteiskunnan järjestelmään ja sen tasapainon säilyttämiseen. Ryh-

miin kohdistuvat ennakkoluulot pitävät yllä yhteiskunnan järjestystä ja pitävät paremmassa 

asemassa olevat etuoikeutettuna asemaansa. Historian, poliittisten seikkojen ja yhteiskun-

nallisen järjestäytymisen vuoksi ihmisillä on erilaisia rooleja yhteiskunnassa. Tällöin näiden 

yhteiskunnan roolien mukaan ihmiset muodostavat ennakkoluuloja joistakin ryhmistä ja 

niitä ilmaisemalla puolustavat yhteiskunnan tasapainon säilyttämistä. (Brown, 2010, 72, 

105.) Ryhmien hierarkiaan liittyvässä kilpailussa voivat ryhmäläiset kokea uhkia esimer-

kiksi omaan turvallisuuteen, asemaan ja arvostukseen liittyen (Helkama ym., 2015, 307). 

Myös Jaakkolan tutkimuksen (2009) mukaan yksi keskeisin syy maahanmuuttovastaisuu-

teen oli sosioekonominen uhka, joka voi johtua kilpailusta esimerkiksi työmarkkinoilla 

(Jaakkola, 2009, 28, 81). 

Yksilöiden lisäksi myös medialla on mahdollisuus ylläpitää kulttuurista hierarkiaa yhteis-

kunnassamme, kun esimerkiksi maahanmuuttajien ääneen pääseminen on epätodennäköi-

sempää kuin valtaväestölle. Rotuja korostava puhetapa on saanut enemmän jalansijaa me-

dian kritiikin vähäisyyden vuoksi. (Puuronen, 2011, 41–42.) Myös Jaakkola (2009) korostaa 

median ja uutisoinnin vaikutusta maahanmuuttajista saadun kuvan muodostamiseen, jonka 

seurauksena moni liittää maahanmuuttoon eräänlaisia uhkia ja vaaroja (Jaakkola, 2009, 73–

74). Media välittää omalta osaltaan yhteiskunnan arvoja ja nämä puolestaan heijastavat vah-

vasti yksilön toimintaan. Helkaman ja tutkimusryhmän (2015) mukaan esimerkiksi käsityk-

set muiden ihmisten oikeudenmukaisesta ja soveliaasta kohtelusta vaikuttavat yksilön kautta 

ryhmien toimintaan esimerkiksi suosimalla jotakin ryhmää tai kilpailemalla paremmasta 

asemasta (Helkama ym., 2015, 307). Suomessa on ollut havaittavissa, että kansalaisten en-

nakkoluuloiset käsitykset ja rasistiset vihapuheet ovat yleistyneet muun muassa sosiaalisen 

median välityksellä. Rasistisista rikoksista jopa 8 % tapahtui internetissä vuonna 2014. Maa-

hanmuuttajayhteisöt ovat painottaneet tämän tilanteen ongelmallisuutta maahanmuuttajien 

osallisuuteen ja turvallisuuteen liittyen. Vain oikealla ja ei-kärjistetyllä tiedolla asenneilma-

piirin luonne voi muuttua ja rasismin mahdollisuus pienentyä. (Kotouttamisohjelman luon-

nos, 2016, 8-10.) 
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4.2. Ennakkoluulojen vaikutukset niiden kohteena olevassa yksilössä 

 

Ennakkoluulojen ilmenemistä ja niiden vaikutuksia on tärkeä tarkastella niiden kohteen nä-

kökulmasta (Brown, 2010, 219). Kokemus ennakkoluulojen kohdistumisesta itseensä vai-

kuttaa yksilön suhtautumiseen maailmaan ja nämä käsitykset saattavat muokkaantua. Tällöin 

korostuu myös yhteisöllisyyden tärkeys näiden merkityssuhteiden luomisessa. Myös kult-

tuuri vaikuttaa vahvasti yksilöiden kokemuksiin, koska eri kulttuureissa asioilla saattaa olla 

eri merkitykset. (Laine, 2015, 31–32.) Ryhmien välinen vuorovaikutus on äärimmäisen tär-

keää yksilön kokonaisvaltaisen identiteetin kehittymiselle, joten on tärkeää tutkia tarkasti 

sosiaalisen toiminnan vaikutuksia yksilön ja hänen hyvinvointinsa kannalta (Helkama ym., 

2015, 316–317).  Ennakkoluulojen kohteista käytetään usein termiä leimattu, koska he saat-

tavat tuntea itsessään jonkin näkyvän tai peitetyn merkin, joka oikeuttaa heidän huonon koh-

telun. Leimattuun ryhmään kuulumisen arveltiin olevan negatiivisesti yhteydessä sen jäsen-

ten hyvinvointiin varsinkin, jos se on tapahtunut äkillisesti esimerkiksi onnettomuuden tai 

vähemmistöryhmäksi siirtymisen seurauksena. Kuitenkin, heidän itsetuntonsa voi olla sa-

malla tasolla kuin muilla ryhmillä, jos he omaavat hyviä selviytymisstrategioita. (Brown, 

2010, 219, 224–228.) Ranskassa ja Englannissa tehdyn tutkimuksen (kohderyhmä 10–11 –

vuotiaat) tarkoitus oli tarkastella maahanmuuttajataustaisten lasten maailmankuvan vaiku-

tuksia heidän toiseuden kokemiseen. Tutkimukseen osallistuneet maahanmuuttajataustaiset 

lapset saattoivat tuntea osattomuutta valtakulttuurista ja pitivät kulttuurisia eroja keskeisinä 

uusien suhteiden muodostamiselle ja tällaisten tuntemusten kokemisella nähtiin yhteys toi-

seuden ja kuulumattomuuden tunteen synnylle. (Welbly, 2015, 2, 14–20.)  

Ennakkoluulojen vaikutukset ryhmien sisällä voivat olla positiivisia tai negatiivisia. Suo-

messa vallitsevat ennakkoluulot eri kulttuuriryhmistä vaikuttavat kansan yleiseen suhtautu-

miseen ja tällöin ilmiö heijastuu myös näiden kulttuuriryhmien yhteisöön kuuluvuuden tun-

teeseen (Solares & Liebkind, 2012, 358). Erojen tekeminen kulttuurien välille kasvattaa nii-

den tuottajien ryhmähenkeä ja toiseuttamista (Brown, 2010, 36; Hall, 1995, 86–94). Kun 

johonkin ryhmään kohdistuu negatiivisia ennakkoluuloja, saatetaan tätä ryhmää vahingoittaa 

omalla toiminnalla tai välttelyllä. Tällaisissa ilmiöissä on yleistä, että omaa huonoa käyttäy-

tymistä perustellaan ennakkoluulojen avulla. Ennakkoluulojen mukaiset ominaisuudet jos-

sakin yksilössä oikeuttaa heidän syrjivän kohtelun ja evää heidän ihmisinä ansaitseman myö-

tätunnon ja kunnioituksen. (Helkama ym., 2015, 295.) 
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Särkelä-Kukko (2014) nostaa esille asenneilmapiirin vaikutuksia osallisuuden tunteeseen. 

Hänen mukaansa osallisuuden kokemiseen vaikuttavat yksilön ominaisuuksien ja elämänti-

lanteen lisäksi vahvasti myös yhteiskunnan päätökset sekä ihmisten luoma asenneilmapiiri. 

Asenneilmapiiri voi hidastaa tai vahvistaa eheän osallisuuden kehittymistä. Erityisesti arki-

elämässä ja vuorovaikutustilanteissa asenneilmapiirillä ja kohdistetuilla ennakkoluuloilla on 

yhteisöstä etäännyttävä vaikutus. On totta, että jokaiseen väestöryhmään kohdistuu jonkin-

laisia käsityksiä ja asenteita, jotka vaikeuttavat tai helpottavat yhteisöön kuulumista. Tällai-

sessa ennakkoluulojen käytössä on kuitenkin ongelmana kulttuurien moninaisuuden ja sisäi-

sen kirjavuuden unohtaminen. (Särkelä-Kukko, 2014, 39, 48–49.)  

On tehty jonkin verran tutkimusta myös siitä, mitä vaikutuksia sillä on, jos henkilö odottaa 

häneen kohdistuvan tietynlaisia ennakkoluuloja. Kahden eri Yhdysvalloissa tehdyn tutki-

muksen tuloksista (tarkkailtiin etnisiä ryhmiä yliopistoissa) huomattiin, että odotus siitä, että 

itseensä kohdistuu negatiivisia ennakkoluuloja vaikuttaa negatiivisesti tämän henkilön ryh-

mien välisten suhteiden muodostamiseen. Etniset vähemmistöryhmät kokivat negatiivisem-

pia vaikutuksia, pitivät toisista ryhmäläisistä vähemmän ja tunsivat itsensä epäluotettavaksi 

ryhmien keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Ihmisillä on kuitenkin halu tulla hyväksytyiksi 

vuorovaikutuksessa. Artikkelissa painotetaan kuitenkin, että tällaiset vaikutukset vaihtelevat 

ihmisestä riippuen. Tästä voidaan tehdä kuitenkin johtopäätös, että eri ryhmät kokevat rasis-

tiset kokemukset eri tavoin. Tutkimuksen teossa tulisi siis ottaa huomioon nämä seikat. 

(Shelton, Richeson & Salvatore, 2005, 1198–1201.) 

Ennakkoluulojen vaikutukset ja niiden aiheuttama kärsimys voivat vaihdella paljonkin yk-

silötasolla. Fenomenologisen tarkastelutavan mukaan ihmisten kokemuksissa on paljon eroa 

ja tällaisten kokemuksellisten erojen huomioiminen on tärkeää (Laine, 2015, 32). Helkama 

ja tutkimusryhmä (2015) täsmentävät, että eri asemassa olevat ryhmät kokevat kanssakäy-

misen ja tilanteen eri tavalla, joten tämä tulee ottaa huomioon ryhmien välisen kontaktin 

tarkastelussa. Ennakkoluulot voidaan sisäistää kuuluviksi omaan itseensä, jolloin minäkuva 

muuttuu tai tulee kielteisemmäksi. Tällainen ilmiö voi vaikuttaa yksilön itsetuntoon, mutta 

siihen liittyvät myös monet muutkin tekijät syrjimisen lisäksi. Isoin riski tällaiseen itsetun-

non heikkenemiseen voi olla juurikin maahanmuuttajilla, kun heidän asemansa muuttuu 

äkillisesti vähemmistöksi. Epävarman vähemmistön jäsenet saattavat omaksua valtaväestön 

määrittelemiä kielteisiä ennakkoluuloja ja tällaiset tilanteet kääntyvät usein vähemmistöjä 
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vastaan. Vahva ryhmähenki, ryhmän tärkeys ja muiden ryhmäläisten antama tuki voivat kui-

tenkin aiheuttaa yksilön itsetunnon paranemista ja syrjinnän uhan pienenemistä. (Helkama 

ym., 2015, 297–299, 308–309.) 

Maahanmuuttajat voivat olla yhteiskunnassa heikommassa asemassa esimerkiksi työllisty-

misen tai sosiaalisten suhteiden luomisen kannalta (Brown, 2010, 79). Welbyn (2015) tutki-

muksessa lasten maailmankuvien ja toiseuden kokeminen nähtiin olevan yhteydessä heidän 

tulevaisuuden pyrkimyksiinsä (Welbly, 2015, 30–31). Tällainen asema on yksi osallisuutta 

heikentävä tekijä, joten ne täytyy ottaa huomioon tarkastelussa (Raivio & Karjalainen, 2013, 

12–13). Viime aikoina on havaittu, että maahanmuuttajaoppilaiden oppimistuloksissa on 

suuria eroja verraten muihin OECD-maihin. Tähän syitä on arvioitu olevan oppimisvalmiuk-

sien ja kielitaidon puute sekä hyvinvointiin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvät ongel-

mat. Tällä on suuria vaikutuksia esimerkiksi maahanmuuttajanuorten koulussa menestymi-

seen, jatkokoulutukseen hakemiseen ja tulevaisuuden työllisyyteen. (Kotouttamisohjelman 

luonnos, 2016, 20–21.) Brownin (2010) mukaan leimatut ryhmät yleensä alisuoriutuvat aka-

teemisella alueella. Tälle yksi syy on arvioitu olevan ennakkoluulojen uhka sekä noussut 

tietoisuus voittamattomista negatiivisista ennakkoluuloista liittyen ryhmän kapasiteettiin 

selviytyä tehtävästä. Kohde voidaan arvioida eri tavalla ennakkoluulojen takia ja häneltä 

saatetaan täten estää mahdollisuuksia elämässä. (Brown, 2010, 35, 79, 232–234.) Ennakko-

luulojen vaikutuksia voi siis tarkastella kohteen, sisäryhmän, ulkoryhmän sekä yhteiskunnan 

tasolta, joten vaikutusten luokittelussa on otettava huomioon monen tason tarkastelut.  

 

4.3. Ennakkoluulot osana syrjintää ja rasismia 

 

Kirjallisuuskatsaukseni liittyy vahvasti rasismiin ja syrjintään, joten on tärkeää tarkastella 

ilmiötä myös tällä tasolla. Käytän päämääritelmänä syrjinnälle yhdenvertaisuuslain (2014) 

määritelmää. Yhdenvertaisuuslaki (2014) sisältää määritelmät syrjinnästä ja sen ehkäisemi-

sestä.  Syrjintä voi olla välitöntä tai välillistä häirintää, kohtuullisten mukautusten epäämistä 

sekä käsky syrjiä. Välittömässä syrjinnässä henkilöä kohdellaan epäsuotuisammin kuin toi-

sia johtuen häneen itseensä liittyvän syyn takia. Välillistä syrjintää tapahtuu, jos jokin sääntö 

tai käytäntö saattaa henkilön epäsuotuisampaan asemaan häneen liittyvien syiden takia. Suo-
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messa kukaan ei saa tulla syrjityksi iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, mie-

lipiteen tai muun vakaumuksen, poliittisen toiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vam-

maisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun tekijän perusteella. (Yhdenvertaisuuslaki, 

2014, 8§-13§.) 

Rasismin ja syrjinnän välille on selkeyttävää tehdä ero myös tässä kirjallisuuskatsauksessa. 

Puuronen (2011) on kuvaillut rasismin ja syrjinnän välistä yhteyttä. Syrjintä on hierarkiassa 

isompi käsite, jonka yläpuolella rasismi on suppeampana käsitteenä. Syrjinnän piirteet ero-

tetaan yleensä tietoiseen ja tiedostamattomaan sekä välilliseen ja välittömään syrjintään. Ra-

sismia on sellainen syrjintä, joka pohjaa teot rotuun, alkuperään tai kulttuuriin. Yleensä ra-

sismiin liittyy kulttuurien sisäistämistä, jonka johdosta tätä kulttuuria pyritään sulauttamaan 

ja siihen kohdistuu entistä enemmän syrjintää. Tällainen ilmiö on esimerkiksi islamofobia, 

jonka tavoitteena on islamilaisen kulttuurin ja uskonnon ala-arvottaminen. (Puuronen, 2011, 

8–22, 51–52, 93.) Tällaiseen radikaaliin suhtautumiseen on vaikuttanut Iso-Britanniassa esi-

merkiksi terrori-iskut vuonna 2005 (Sporton ym., 2006, 203–204). Rasistinen pilkkaaminen 

voi olla jo lapsuuden sosialisaatiossa opittu tapa, jolloin se on ollut hyväksyttyä ja ei-ran-

gaistavaa. Tietynlaisen kuvan luominen jostakin kulttuurista on rodullistamista, joka on lä-

hellä käsitettä rasismi. Rodullistamisessa vähemmistöille luokitellaan ominaisuuksia, joiden 

avulla heitä voidaan syyttää jostain ongelmista. Tämä hidastaa näiden ongelmien havaitse-

mista ja ratkaisemista ja lisää vähemmistöjen poliittista hyväksikäyttöä. (Puuronen, 2011, 8, 

21–22, 51–52, 93.) 

Rasismin käsite on keskeinen yhteiskunnassamme, mutta Puuronen (2011) on huomannut 

sen määritelmien sekalaisuuden ja runsauden. Rasismi näkyy puhetavan lisäksi muussakin 

sosiaalisessa toiminnassa rasismin erilaisina ulottuvuuksina. Aikojen saatossa on käytetty 

erilaisia rasismin termejä, joista vanha ja uusrasismi on syytä erottaa toisistaan. Vanha ra-

sismi keskittyy biologisiin ominaisuuksiin, kun taas uusrasistinen luokittelu perustuu kult-

tuuristen ominaisuuksien mukaiseen ryhmittelyyn ja kulttuurien hierarkiaan. Uusrasismi ko-

rostaa myös kulttuurien erilaisuuden hävittämistä ja vahvaa kulttuurien sulauttamispolitiik-

kaa, jonka vastakohtana on Suomen käyttämä integraatiopolitiikka. Tämän lisäksi on vielä 

rakenteellinen rasismi, joka liittyy yhteiskunnan toiminnan aikaansaamaan rasismiin, sekä 

arkielämän rasismi, joka keskittyy enemmän uhrien kokemuksiin sekä kanssakäymisiin. Ra-

sististen ilmausten rajaaminen on arkielämässä soljuvaa, mutta arkielämän rasismia määri-

teltäessä kysytään rasismin uhrilta, kokeeko hän teon rasistiseksi. Tällaisella rasismilla on 
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vahva yhteys ennakkoluuloihin. (Puuronen, 2011, 32, 48–49, 53–61.) Nykypäivän yhteis-

kunnassa yleinen rasismin muoto on symbolinen/moderni rasismi, jossa yhdistyvät tarve yl-

läpitää suvaitsevaisuutta ja halu osoittaa ennakkoluuloisia käsityksiä (Helkama ym., 2015, 

296).  

Rasismin kohteeksi joutuminen on Suomessa yleistä ja tällaiset rasismikokemukset ovat ne-

gatiivisesti yhteydessä maahanmuuttajien terveyteen ja kotoutumiseen (Puuronen, 2011, 37–

38; Liebkind, 2004). Ennakkoluulojen aiheuttama rasismi vaikuttaa suuresti rasismin uhrien 

elämään, itsetuntoon, tulevaisuuden tavoitteisiin sekä käsityksiin Suomesta ja suomalaisuu-

desta (Puuronen, 2011, 99). Muun muassa Oxman-Martinez (2012) on tehnyt Kanadassa 

tutkimusta 11–13 -vuotiaiden lasten ja nuorten kokemasta syrjinnästä ja sen vaikutuksista 

heidän koulumenestykseen ja sosiaaliseen toimijuuteen. Tutkimuksessa 25 % lapsista koki 

tulleensa kohdelluiksi epäoikeudenmukaisesti ryhmäläisten seurassa ja 14 % heistä koki sa-

man opettajien toimesta. Tutkimuksessa todettiin lopulta, että tällainen huono kohtelu ja syr-

jintä olivat yhteydessä lasten tunteeseen omasta sosiaalisesta kompetenssista ja sillä oli ne-

gatiivisia vaikutuksia lapsen itsetuntoon sekä tunteeseen omasta pätevyydestä koulussa. 

(Oxman-Martinez, 2012, 376.)  Kulttuureihin liittyvä negatiivinen suhtautuminen voi johtaa 

joko pakkoassimilaatioon eli omasta kulttuurista luopumiseen tai vahvempaan omaan kult-

tuuriin sitoutumiseen sekä yhteiskunnasta eristäytymiseen ja vihaan sitä kohtaan. Jos maa-

hanmuuttajat kokevat valtaväestön torjuntaa ja välinpitämättömyyttä sekä suoranaista syr-

jintää, voivat ne lisätä toiseuden tunnetta ja haluttomuutta olla osana yhteiskuntaa. (Puuro-

nen, 2011, 101–110, 152.) Tämä ilmiö on täysin ristiriidassa yhteiskunnan tavoitteiden ja 

kotoutumispolitiikan kannalta ja lisää osattomuuden tunnetta. Rasismilla ja syrjinnällä on 

yhteiskunnan arvojen kanssa ristiriitaiset ja moniulotteiset seuraukset, joten asian vakavuus 

on yksi tärkeä syy jatkotutkimuksen tarpeelle. 
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5. Pohdinta ja johtopäätökset 

 

Seuraavaksi kertaan tutkimukseni päähavainnot ja löydetyt yhteydet ilmiöiden välille sekä 

yhdistelen teorioita ja tuloksia tekemällä niistä päätelmiä. Tämän jälkeen pohdin tutkimuk-

seni luotettavuutta ja perustelen tarvetta jatkotutkimukselle. Lisäksi esittelen tutkimuksen 

tekovaiheen aikana ilmenneitä jatkotutkimuksen mahdollisuuksia ja haasteita. 

 

5.1. Yhteydet osallisuuden ja ennakkoluulojen välillä 

 

Tutkimukseni tarkoitus oli löytää yhteyksiä suurempien ja enemmän tutkittujen ilmiöiden, 

ennakkoluulojen ja osallisuuden välille. Tutkimuskysymykseeni ei näillä tiedonhakumene-

telmillä löytynyt täysin samanlaista tutkimusta, joten pyrin liittämään nämä ilmiöt osaksi 

laajempia ilmiöitä. Osallisuus oli laaja ja haastava tutkimustermi, jonka sain perustellusti 

liitettyä osaksi sosiaalipsykologista tutkimuskenttää, vuorovaikutusta ja kotoutumista. En-

nakkoluuloissa keskityin puolestaan niiden ongelmalliseen luonteeseen osana rasismia ja 

syrjintää, vaikkakin niistä on olemassa myös myönteisiä ilmenemismuotoja. Luku 3.1.2. 

Suomi kotoutumisen kontekstina puolestaan pitää sisällään tärkeitä tekijöitä, jotka vaikutta-

vat juuri maahanmuuttajataustaisen lapsen osallisuuden rakentumiseen.  

Perustelin tutkimukseni tarvetta jo johdannossa, koska osallisuus ja syrjinnän vastustaminen 

ovat korostuneet monella taholla (kts. luvut 1 & 2). Tutkimukset ja teoriat ovat antaneet 

kuitenkin paljon lisätietoa siitä, miksi osallisuus ja syrjinnän vastustaminen ovat erittäin tär-

keitä asioita myös yksilön kokonaisvaltaisen kehittymisen ja hyvinvoinnin kannalta. Hyvin-

voinnin ja osallisuuden välillä on osoitettu yhteys esimerkiksi Allardtin hyvinvoinnin (1976) 

sekä Raivion ja Karjalaisen osallisuuden ulottuvuuksien (2013) kohdalla. Osallisuudella on 

todettu olevan selviä vaikutuksia esimerkiksi lapsen minäkäsitykselle, identiteetille, yhteen-

kuuluvuuden tunteelle ja aktiivisuudelle (Särkelä-Kukko, 2014; Lansdown, 2010). Toisaalta 

samankaltaisia vastauksia sain myös syrjinnän vaikutuksista, joten tässäkin kohtaa ilmiöiden 

välille löytyi yhteys. Osallisuutta pidetäänkin syrjäytymisen vastaparina ja keinona vähentää 

syrjinnän mahdollisuutta ja lisätä tasa-arvoa ihmisten välillä (Raivio & Karjalainen, 2013). 
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Tämän takia on siis erityisen tärkeää tukea yksilön kokonaisvaltaisen osallisuuden ja hyvin-

voinnin rakentumista.  

Tutkimuksessa löytyi yhteys myös syrjinnän ja ennakkoluulojen välille. Kuten Brown 

(2010) korostaa, välittävät ennakkoluulot yleensä kielteisyyttä jotain ryhmää kohtaan. Täl-

laisen ennakkoluuloisen luokittelun seurauksena on rasismi, joka on yksi syrjinnän muoto 

(mm. Kotouttamisohjelman luonnos, 2016). Ennakkoluulot ja rasismi ovat yhteydessä maa-

hanmuuttajataustaisen lapsen elämään monin tavoin, joten kirjallisuuskatsaukseni ottaa 

myös ilmiöön vaikuttavia tekijöitä huomioon. Esimerkiksi kulttuuri, paikka sekä kieli ovat 

yhdistetty osallisuuden ja varsinkin yhteenkuuluvuuden tunteeseen (Hall, 1995; Särkelä-

Kukko, 2014). Nämä kaikki osa-alueet ovat osana maahanmuuttajataustaisen lapsen kotou-

tumisprosessia. Ennakkoluulot vaikuttavat tähän kotoutumisprosessiin vahvasti. Ennakko-

luulot ovat rasismin kautta yhteydessä yksilön hyvinvointiin muun muassa itsetunnon, kou-

lumenestyksen ja tulevaisuuden tavoitteiden heikkenemisellä (Puuronen, 2011; Oxman-

Martinez, 2012). Myös odotus siitä, että itseensä kohdistuu negatiivisia ennakkoluuloja, vai-

kuttaa sosiaaliseen kanssakäymiseen negatiivisesti (Shelton ym., 2005).  

Ihmisten osoittama arvostus on tärkeää osallisuuden tunteen kehittymiselle. Ryhmään koh-

distuvat ennakkoluulot vaikuttavat ryhmän kokemaan yhteisöön kuuluvuuteen, joka on 

myös yksi osallisuuden ulottuvuus (Solares & Liebkind, 2012; Särkelä-Kukko, 2014). Var-

sinkin raskas elämäntilanne tai muutokset voivat vahvistaa ennakkoluulojen vaikutusten 

suuruutta (Särkelä-Kukko, 2014). Tässä kohtaa on hyvä nostaa esille kuitenkin näiden teki-

jöiden vaikutusten riippuvuus monesta muustakin tekijästä. Vaikka ilmiöiden seurausten vä-

lille on löydetty selvä yhteys, ei sitä voida esittää yleispätevänä totena. Esittelemissäni tut-

kimuksissakin huomioitiin vaikutuksissa esimerkiksi iän, statuksen, voimavarojen, selviyty-

misstrategioiden sekä ryhmähengen vahvuuden vaikutukset näihin ilmiöihin (Lansdown, 

2010; Raivio & Karjalainen, 2013; Särkelä-Kukko, 2014; Oxford-Martinez, 2012; Helkama 

ym., 2015). Maahanmuuttajataustaisten lasten elämäntilanteet sekä henkilökohtaiset asiat ja 

ominaisuudet vaikuttavat suuresti heidän kotoutumiseen sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoin-

nin ja osallisuuden rakentamiseen. Tutkimustulokseni on silti tärkeä, sillä ilmiön ongelmal-

lisuus on perusteltu monella taholla ja kahden ongelman, osattomuuden ja rasismin välille 

on löydetty selvä yhteys. Yhteiskunnassa on löydettävä tehokkaita keinoja rasisminvastaisen 

toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi, sillä tämä vaikuttaa rasismin kohteen elämään mo-

nella tasolla. Osallisuus on kuitenkin omakohtainen tunne, joten on lisättävä huomiota sii-

hen, haluaako kyseinen henkilö olla osallinen yhteiskunnassa. Vaikka politiikan päätökset, 
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yhteisöjen toiminta ja kotouttamispolitiikka onnistuisivat tavoitteissaan ja niiden toteutta-

missuunnitelmissa, tarvitaan onnistuneeseen osallisuuden edistymiseen myös niiden koh-

teena olevan yksilön panosta ja motivaatiota. Tätä asiaa tulisi siis tutkia ja pohtia jatkossakin. 

 

5.2. Jatkotutkimuksen tarpeellisuus, vaihtoehdot ja haasteet 

 

Tutkimukseni on osoittautunut tarpeelliseksi siihen liittyvän tutkimuksen vähäisyyden ja 

ajankohtaisen keskustelun sekä yhteiskunnan tavoitteiden takia. Yhteiskuntamme on koros-

tanut monella tasolla niin osallisuuden kuin syrjinnänvastaisen toiminnankin vakavuutta ja 

edistämistä, joten olisi tärkeää tehdä lisää tutkimusta siitä, mikä näitä muuttujia yhdistää. 

Solaresin ja Liebkindin (2012) mukaan onkin keskeistä tukea kulttuuriryhmien välistä hyvää 

vuorovaikutusta. Ennakkoluulojen torjumisen yksi tehokkaimmista keinoista on todettu ole-

van myönteisten suhteiden luominen näiden ryhmien välille. Ryhmien välisen vuorovaiku-

tuksen ja suhtautumisen tutkimus on ollut keskeinen osa nykyistä sosiaalipsykologista tut-

kimuskenttää. Tärkein tehtävä on nyt konkreettisten keinojen määritteleminen myönteisen 

vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi. Tällaisilla keinoilla voi olla suuria vaikutuksia niin yk-

silöiden kuin yhteiskunnankin hyvinvointiin. (Solares & Liebkind, 2012, 13–15, 31–32.)  

Tutkimukseni on rajautunut maahanmuuttajalapsiin, joten myös koulun kontekstin ja sen 

toiminnan kehittämisen kannalta olisi hyvä tehdä tutkimusta esimerkiksi syrjinnän ilmenty-

vyydestä ja toisaalta osallisuuden ja yhteisöllisyyden toteutumisesta koulumaailmassa. Tut-

kimustyötä voitaisiin tästä jatkaa esimerkiksi opettajien käsityksiin ja havaintoihin näistä 

ilmiöistä sekä osallisuuden edistymiseen ja syrjinnän vähentymiseen vaikuttavista toimista. 

Helkaman (2015) mukaan ennakkoluulot perustuvat usein tietämättömyyteen ja sitä on mah-

dollista purkaa koulussa esimerkiksi eettisen ajattelun kehittymisen avulla. Kouluissa voi-

daan järjestää erilaisia roolileikkejä ja pohtia asioita empatian näkökulmasta, jotta lapsen 

tunnetasolla vallitsevia asenteita saataisiin muutettua. Koululla on osansa ennakkoluulojen 

muodostumisessa, mutta jos kodin ja muun koulun ulkopuolisen ympäristön asenteet ja vai-

kutteet ovat päinvastaisia, on ennakkoluulojen purkaminen entistä vaikeampaa. (Helkama 

ym., 2015, 310–311.)  
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Jatkotutkimuksen tarpeellisuuden ja tehtyjen havaintojen ansiosta on perusteltua jatkaa tut-

kimustyötä pro gradu – tutkimuksessa. Jatkotutkimukseni aihe on maahanmuuttajataustais-

ten henkilöiden käsitykset tästä ilmiöstä. Olen jo tässä kirjallisuuskatsauksessa keskittynyt 

erityisesti ennakkoluulojen kohteen näkökulmaan ja osallisuuden rakentumiseen erityisesti 

syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden kohdalla, joten on perusteltua jatkaa tutkimuksen 

tekoa samasta näkökulmasta. Lapsen käsitysten tutkimisen miellän kuitenkin haastavaksi ja 

arkaluontoiseksi asiaksi esimerkiksi moniulotteisten käsitteiden ja etiikan kannalta. Lapsen 

haastattelussa tulee ottaa huomioon tutkimusluvalliset seikat sekä eettiset haasteet liittyen 

lapsen kehitystasoon ja vuorovaikutukseen tutkijan ja lapsen välillä (Alasuutari, 2009, 145). 

Tästä syystä haastattelen pro gradu – tutkimuksessa maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, 

jotka ovat käyneet ainakin osan alakoulusta suomalaisessa koulussa. Keskityn jatkotutki-

muksessa aikuisten käsityksiin siitä, miten he ovat kokeneet ennakkoluulojen vaikutukset 

osallisuuden edistymiseen lapsuudessa. Narratiivinen tutkimusote perehtyisi maahanmuut-

tajataustaisten henkilöiden lapsuusmuistoihin. Tarinan avulla selittäminen onkin yksi osal-

lisuuden tunteen ilmaisumuoto (Gretschel, 2002, 94). Tällainen narratiivisen tutkimuksen 

tehtävä on esimerkiksi elämässä tapahtuneista muutoksista selviytyminen, kehittyminen ja 

suhteet muihin ilmiöihin. Ihminen muodostaa näitä kertomuksia tulkitsemalla omia koke-

muksia ja ilmaisemalla tuntemuksia vapaasti. Tällainen tutkimusmetodi on haastava eetti-

syyden kannalta, sillä omasta elämästä kertominen voi olla haavoittavaa. Myös tämän vuoksi 

tutkimuksen suuntautuminen aikuisikäisiin on suotavaa. Jotta varsinaiseen tutkimuskysy-

mykseen ja ilmiöiden väliseen yhteyteen saataisiin selkeitä vastauksia, voisi haastattelu ta-

pahtua kuitenkin dialogimaisesti. (Hänninen, 2015, 168–181.) 
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