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RASISMIN TUNNISTAMINEN JA 

KÄSITTELY – LASTENSUOJELUN 

TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ

KONTEKSTI JA 

TARKOITUS

Lastensuojelussa työskennellään erityistä suo-
jelua tarvitsevien lasten kanssa. Lastensuo-
jelun asiakkaat ovat usein yhteiskunnallisesti
heikossa asemassa, jolloin eriarvoisia asemia
tuottavien valtasuhteiden tunnistaminen ja
huomioon ottaminen muodostuvat erityisen
tärkeiksi.

Rasismi ja muut yhteiskunnalliset valta-
rakenteet perustuvat toisten ryhmien alistei-
seen asemaan etuoikeutettuihin ryhmiin
nähden. Etuoikeutetut ryhmät ja heidän
kulttuurinsa asettuvat normiksi, jota vasten
rodullistettuihin ryhmiin kuuluvia tarkas-
tellaan. Sosiaalityöntekijät kuuluvat pääosin
rodullisen ja yhteiskunnallisen taustansa
perusteella yhteiskunnan etuoikeutettuihin
ryhmiin. Lastensuojeluun kuuluu olennaisena
osana arviointityö, minkä vuoksi on olennaista
tarkastella kriittisesti sitä, minkälaisiin nor-
meihin ja arvoihin arviointi perustuu.

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, miten
lastensuojelun työntekijät hahmottavat rodul-
listamisen ja rasismin prosesseja, miten niitä
otetaan huomioon käytännön työssä ja
minkälaisena lastensuojelun työntekijät näke-
vät sosiaalityön roolin suhteessa rasismin ja
rodullistamisen teemoihin. Tarkoituksena on
paitsi paikallistaa ongelmakohtia ja kehi-
tyskohteita, myös ennen kaikkea tuoda
rasismia näkyväksi rakenteellisena ongelmana
ja tuottaa keskustelua rasismin ja muiden
valtarakenteiden purkamisesta sosiaalityön
kontekstissa. Tutkimuksen lähtökohdat ovat
kriittisen sosiaalityön traditioon paikoit-
tuvassa antirasistisen sosiaalityön näkökul-
massa. Kriittinen sosiaalityö perustuu ajatuk-
seen siitä, että sosiaalityössä tulisi lähtökoh-
taisesti pyrkiä tuomaan näkyviin ja purkamaan
eriarvoisuutta tuottavia rakenteita.

AINEISTO JA 

ANALYYSI

Tutkimus on toteutettu erään eteläsuoma-
laisen kaupungin yhdessä lastensuojelun
avohuollon toimipisteessä. Tutkimusaineisto
on kerätty tekemällä kaksi puolistrukturoitua
fokusryhmähaastattelua. Analyysimenetelmä-
nä on käytetty aineistolähtöistä sisällön-
analyysia, jonka tarkoituksena on valmiiksi
valitun teoriapohjan nostaa vapaammin esiin
aineistosta nousevia toistuvia teemoja.

TULOKSET

1) Rasismin tunnistaminen

Aineistossa painottuu rasismin hahmotta-
minen yksilökohtaisena arvokysymyksenä ja
yksilöiden välisenä toimintana. Suora rasisti-
nen puhe näyttäytyy rakenteellista eriarvoi-
suutta helpommin tunnistettavana. Rakenteel-
linen rasismi nousee aineistossa esille lähinnä
työelämän ja koulutuksen, mutta vähemmän
lastensuojelun yhteydessä.

Rotuihin perustuva rasistinen ajattelu on
aineiston perusteella helposti tunnistettavaa ja
lähtökohtaisesti negatiiviseksi luokiteltua.
Kulttuuristen ennakkoluulojen ja kulttuurista-
van puheen tunnistaminen on vähäisempää.
Haastateltavat osaavat kuitenkin olla myös
kriittisiä omia asenteitaan kohtaan ja tunnis-
taa kulttuurisia ennakkoluuloja niin itsessään
kuin sosiaalityön käytännöissä.

2) Asiakkaiden kokema rasismi

Aineiston perusteella asiakkaat kertovat las-
tensuojelun asiakastapaamisissa vain vähän
kohtaamastaaan rasismista. Lastensuojelun
työntekijöille kerrotaan lähinnä syrjintäko-
kemuksista arkipäivässä tai muissa viran-
omaisissa, ei niinkään lastensuojelussa.

Aineiston perusteella lastensuojelun työnteki-
jät eivät ota itse aktiivisesti asiakkaiden mah-
dollisia rasismikokemuksia puheeksi. Haasta-
teltavat kokevat rasismikokemuksista kysymi-
sen haastavaksi, epäolennaiseksi tai olettavat
aiheen nousevan tarvittaessa esille muusta
arjesta puhuttaessa.

Haastateltavien tulkinnoissa nousee esille
arvio siitä, että ammatillisuus takaa asiakkai-
den syrjimättömän kohtelun. Ammatillisuutta
korostavassa näkökulmassa asiakkaiden taus-
tan ja yhteiskunnallisten asemien huo-
mioiminen jää vähäisempään rooliin.

3) Rasismi valtasuhteena

Aineiston perusteella haastateltavat tunnis-
tavat rasismin ja rotujärjestelmän osaksi muita
yhteiskunnallisia valtajärjestelmiä ja sorron
muotoja. Rasismi linkittyy haastateltavien
puheessa niin sukupuoleen, seksuaalisuuteen,
vammaisuuteen kuin yhteiskuntaluokkaan liit-
tyviin valtarakenteisiin ja syrjinnän muotoi-
hin.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Rasismin havaitseminen ja purkaminen vaatii
sosiaalityöntekijöiltä omien etuoikeutettujen
asemien tunnustamista. Lisäksi antirasistinen
sosiaalityö edellyttää sosiaalityön näkemistä
poliittisena toimintana, jossa työntekijät pyrki-
vät vaikuttamaan yksittäisten asiakkaiden ti-
lanteiden ohella rakenteellisiin eriarvoisuuk-
siin.

Rasismia yksilöllistävästä ajattelusta on syytä
pyrkiä eroon, sillä se estää rasismin raken-
teellisten ulottuvuuksien hahmottamisen.
Sosiaalisten ongelmien tarkastelu rakenteel-
lisista lähtökohdista on olennaista, jotta ongel-
mat eivät tulisi tarkastelluiksi tiettyjen
kulttuuristen ryhmien pysyvinä piirteinä.

Lastensuojelussa olisi aiheellista kehittää ra-
sismikokemusten puheeksiottamisen käy-
täntöjä. Rasismia ei voi ohittaa, sillä todel-
lisena ilmiönä se vaikuttaa monen lasten-
suojelun asiakkaan elämään, ja on työnteki-
jöiden velvollisuus tuoda myös rasismiin
liittyvät eriarvoistavat rakenteet näkyviksi.
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Lapsen oikeuksien yleissopimus takaa kaikille lapsille samat oikeudet ilman

minkäänlaista lapsen, hänen vanhempiensa tai muun laillisen huoltajansa

rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin

mielipiteisiin, kansalliseen, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuu-

teen, vammaisuuteen, syntyperään tai muuhun seikkaan perustuvaa erottelua.

(YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1989)


