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1 Johdanto

Käsillä oleva käytäntötutkimus on osa Helsingin yliopiston sosiaalityön maisteriopintoja.

Viimeisenä käytäntöjaksona opiskelijat tekevät yhteistyössä työelämän kanssa tutkimuk-

sen, jonka tarkoitus on paitsi olla akateeminen tutkimus, myös tarttua työelämästä noussei-

siin  käytännön  ongelmiin  ja  kehittämiskohteisiin.  Käytäntötutkimukseni  aihe  nousee

omasta kiinnostuksestani ja aiemmista opinnoistani liittyen rodullistamiseen, rasismiin ja

muihin eriarvoisuutta tuottaviin yhteiskunnallisiin järjestelmiin. Rasismi ja rodullistami-

nen ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä ja ajankohtaisia teemoja. Viime aikainen maail-

manpoliittinen  tilanne  on  lisännyt  maahanmuuttajien  ja  turvapaikanhakijoiden  määrää

Suomessakin, mikä näkyy myös lastensuojelun kentällä. Asiakaskuntaamme kuuluu yhä

enemmän maahanmuuttajia ja muihin rodullistettuihin ryhmiin kuuluvia ihmisiä. Kiinnos-

tukseni aiheeseen kumpuaa käytännön työssä tekemistäni havainnoista sekä asiakkaiden ja

työyhteisöni jäsenten kanssa käymistäni keskusteluista. Omasta näkökulmastani lastensuo-

jelun sosiaalityössä ei osata vielä tarpeeksi hyvin tunnistaa ja ottaa puheeksi asiakkaiden

kohtaamaa rakenteellista rasismia tai rodullistamisen prosessien merkitystä perheiden koh-

taamissa haasteissa. 

Tutkimuksen lähtökohdat ovat kriittisen sosiaalityön traditiossa, jonka näkökulmasta so-

siaalityön pitäisi pyrkiä lähtökohtaisesti tekemään eriarvoisuutta kyseenalaistavaa ja haas-

tavaa tutkimusta ja käytäntöä, joka pyrkii tuomaan näkyviksi marginaalisuutta tuottavia

sosiaalisia rakenteita (Mattsson 2014, 8). Sosiaalityö professiona on tiiviisti sidottu työs-

kentelyyn marginalisoitujen ja alistettujen ihmisryhmien kanssa, jolloin sosiaalisten ongel-

mien rakenteellinen ymmärtäminen asettuu etusijalle (MacKinnon 2009, 513). Tästä näkö-

kulmasta koen rasismin ja rodullistamisen prosessien ymmärtämisen ja käsittelemisen ole-

van erittäin tärkeitä työssä, jossa ollaan jatkuvasti tekemisissä maahanmuuttajien ja mui-

den rodullistettujen ryhmien kanssa. Kriittisen sosiaalityön perinteeseen paikantuva antira-

sistisen  sosiaalityön  näkökulma on toistaiseksi  Suomessa  harvinainen,  jolloin  maahan-

muuttaja-asiakkaiden kohtaama rasismi jää havaitsematta. Asiakkaiden kohtaamaan rasis-

miin kiinnitetään huomiota vain harvoin osana näiden kohtaamia vaikeuksia muiden teki-

jöiden määrittyessä merkittävämmiksi ongelmiksi. (Anis 2008, 91–92.)

Rakenteellinen näkemys rasismista on sosiaalityön kontekstissa ensisijaisen tärkeä. Rasis-

mia käsitellään pääsääntöisesti yksilöllisenä ominaisuutena ja ahdasmielisyytenä, mikä es-



tää näkemästä ilmiön monimutkaista luonnetta. Yksilöllistävästä näkökulmasta käsin rasis-

mi on helppo tulkita äärioikeiston tai epäsosiaalisten yksilöiden ongelmaksi, jolloin rasis-

min rakenteelliset ulottuvuudet jäävät pimentoon. Rasismin kuten muidenkin yhteiskun-

nallisten valtasuhteiden purkaminen vaatii kuitenkin ilmiön hahmottamista koko yhteis-

kunnan läpäisevänä rakenteena, jonka olemassaolo on tunnustettava ennen kuin sitä on

mahdollista muuttaa. (Dominelli 1997, 13–15.) Sosiaalityön hahmottaminen laajemmassa

eettisessä kontekstissa on välttämätöntä antirasistisen sosiaalityön käytäntöjen toteuttami-

selle (Bhatti-Sinclair 2011, 161). 

2 Lähtökohdat ja käsitteet

2.1 Rodullistaminen ja rasismi

Rasismi perustuu ideologiaan, jossa ihmisiä luokitellaan rodullistamalla eri ryhmiin ja luo-

daan arvojärjestyksiä näiden ryhmien välille. Rasistisen ideologian mukainen käsitys ih-

misten eri roduista ja näiden toisistaan poikkeavista ominaisuuksistaan ei kuitenkaan pe-

rustu todellisuuteen. Biologian näkökulmasta ihmisrotujen luokitteleminen on osoittautu-

nut mahdottomaksi, eikä eri rotuja ole biologisessa mielessä olemassa lainkaan. Geneetti-

nen vaihtelu rodullistettujen ryhmien välillä on vähäisempää kuin niiden sisällä, mikä vie

pohjan koko erottelulta. Tieteellisesti ei ole olemassa myöskään mitään näyttöä toisten ro-

dullistettujen ryhmien kognitiivisten kykyjen paremmuudesta toisiin nähden. (Puuronen

2011, 48–50.)

Tutkijat ovat paljolti vältelleet rotu-termin käyttämistä juuri syystä, että rotua ei biologise-

na tosiasiana ole olemassa. Rotu-käsitettä on haluttu vältellä myös siitä syystä, että sen on

katsottu kuuluvan rasistiseen puhetapaan. Rasismin tutkimuksessa rotu-termin käyttämi-

nen puolustaa paikkaansa siitä syystä, että rotu on kuitenkin olemassa sekä sosiaalisena

konstruktiona että arkielämässä vaikuttavana sosiaalisena tosiasiana. Rasismintutkija Vesa

Puurosen (2011) mukaan rotu on avainkäsite rotujärjestelmän tutkimiseen ja rodullistami-

sen käytäntöjen avaamiseen. (Puuronen 2011, 49–50.)  Samaa linjaa seuraten käytän tässä

tutkimusraportissa termiä rotu silloin, kun sen käyttäminen on aiheen kannalta olennaista. 

Rodullistaminen on rasismin tutkimuksessa yksi olennaisimmista termeistä. Rodullistami-

sella tarkoitetaan prosessia, jossa ihmisiä luokitellaan erilaisten piirteiden perusteella kei-

notekoisiin ryhmiin, joiden välisistä eroista tehdään yhteiskunnallisesti merkittäviä. Käy-
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tännöllinen rodullistaminen toimii muodostamalla esimerkiksi tilastoinnissa erilaisia ro-

dullisiin piirteisiin nojaavia ryhmiä, kun taas ideologinen rodullistaminen käsittää käytän-

nöt, joissa erilaisia ominaisuuksia tai sosiaalisia ongelmia käsitellään liittyvinä tiettyihin

rodullistettuihin ryhmiin.  (Puuronen 2011, 20–21.) 

Rodullistamiseen liittyvän kategorisointi rakentuu siis etniselle taustalle ja selityksiä hae-

taan muiden sosiaalisten asemien sijaan juuri etnisyydestä ja kulttuurista. (Keskinen 2012,

202). Rodullistamisen prosessit voivat kohdistua laajemmin sosiaalisiin ryhmiin myös et-

nisen taustan ohi. Rodullistamisen kautta esimerkiksi uskonnollisille tai kulttuurisille ryh-

mille voidaan antaa pysyviä piirteitä, joiden avulla niitä arvotetaan. Näihin ryhmiin yhdis-

tetään erilaisia sosiaalisia ongelmia, joista luodaan olennainen osa tämän ryhmän julkista

kuvaa. (Puuronen 2011, 21–22.)  Selkeimpänä esimerkkinä etnisyyden ohittavasta rodul-

listamisesta voi mainita suhtautumisen islamiin ja muslimeihin. Muslimit ovat tosiasialli-

sesti etnisesti ja kulttuurisesti hyvin hajanainen ryhmä, jolle on kuitenkin onnistuttu luo-

maan yksinkertaistava julkinen kuva ja profiili. 

Rasismia tutkittaessa on tärkeää ymmärtää ilmiön monitahoisuus. Lena Dominellin (1997)

mukaan rasismi rakentuu kolmella ulottuvuudella, jotka ovat dynaamisessa vuorovaiku-

tuksessa keskenään. Näitä ulottuvuuksia ovat yksilöllinen rasismi, institutionaalinen rasis-

mi ja kulttuurinen rasismi. Yksilöllinen rasismi sisältää yksilön asenteet ja ennakkoluulot

eri rodullistettuja ryhmiä kohtaan. Yksilölliseen rasismiin keskittyminen tuottaa virheellis-

tä ymmärrystä rasismista ahdasmielisten yksilöiden puutteina, jolloin rakenteelliset ulottu-

vuudet jäävät huomiotta. Institutionaalinen tai rakenteellinen rasismi käsittää yhteiskun-

nalliset  ulossulkevat  rakenteet,  joiden perusteella  yhteiskunnallisesti  heikossa asemassa

olevat rodullistetut ryhmät näyttäytyvät olevan itse vastuussa huonosta asemastaan. Kol-

manneksi ulottuvuudeksi Dominelli määrittelee kulttuurisen rasismin, joka perustuu aja-

tukseen valkoisen ja länsimäisen kulttuurin ylivoimaisuudesta toisiin kulttuureihin nähden.

(Dominelli 1997, 7.) 

Rasismintutkija Vesa Puuronen (2011) käyttää karkeana jaotteluna erittelyä uuteen ja van-

haan rasismiin. Vanhalla rasismilla tarkoitetaan biologisiin rotuihin ja niiden välisiin arvo-

tuksiin nojaavaa ajatusmaailmaa. Vanha rasismi perustuu ajatukseen selkeästi eroteltavissa

olevista ihmisroduista,  joiden kognitiiviset  kyvyt poikkeavat toisistaan ja jotka voidaan

asettaa keskenään hierarkkiseen järjestykseen. Vanha rasismi on helposti tunnistettavaa ra-

sismia, kuten myös tutkimusaineistostani käy esille. Sen sijaan 90-luvun maahanmuuton
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seurauksena aktivoitunut uusi rasismi ei nojaa biologiseen rotujärjestelmään vaan kulttuu-

riseen rasismiin,  mikä näyttäytyy paitsi  yleisesti  hyväksyttynä,  myös vaikeana havaita.

(Puuronen 2011, 56–58.)  

Kulttuurinen rasismi perustuu ajatukseen toisten kulttuurien paremmuudesta toisiin näh-

den.  Kulttuureita  tulkitaan  evolutionaarisen  mallin  kautta,  jossa  länsimainen  kulttuuri

näyttäytyy kehittyneenä ja edistyneenä suhteessa ei-länsimaisiin kulttuureihin.  (Keskinen

2012, 300.) Kulttuurisen rasismin pohjalla toimiva kulttuuristaminen olettaa kulttuurit yh-

tenäisiksi ja homogeenisiksi sekä sukupolvelta toisille säilyviksi ja ajasta ja paikasta riip-

pumattomiksi (Elliassi 2015, 560). Kulttuuristava puhe esittää kulttuurit toisilleen vastak-

kaisina ja selvärajaisina, eikä tarjoa mahdollisuutta tarkastella kulttuureja alati muuttuvina

ja vuorovaikutteisina (Keskinen 2012, 296–297).

2.2 Kriittinen sosiaalityö

Sosiaalityön historialliset lähtökohdat ovat yläluokkaisten ja etuoikeutettujen ryhmien te-

kemässä hyväntekeväisyydessä kohdistuen alempiin yhteiskuntaluokkiin. Sosiaalityötä on

edelleen kritisoitu siitä, että sosiaalityöntekijät ovat pääsääntöisesti kantaväestöön kuulu-

via ja yhteiskunnallisesti hyväosaisia, toisin kuin sosiaalityön asiakaskunta. Sosiaalityötä

voikin luonnehtia yhteiskuntaluokkien väliseksi ammattikunnaksi, jonka harjoittajat kuu-

luvat etuoikeutettuihin ryhmiin ja jonka kohteeksi alemmat sosiaaliluokat asettuvat. Tutki-

ja Roni Strierin (2009) mukaan sosiaalityön instituutio tulee käytännössä ylläpitäneeksi ja

uusintaneeksi yhteiskunnallisia valtarakenteita huolimatta siitä, että sosiaalityön eettisiin

lähtökohtiin  tulisi  kuulua  yhteiskunnallisten  eriarvoistavien  rakenteiden  purkaminen.

(Strier 2009, 238–239.)

Kriittisen sosiaalityön traditio pyrkii purkamaan rotuun, sukupuoleen tai yhteiskuntaluok-

kaan liittyviä eriarvoistavia yhteiskunnallisia rakenteita. Kriittinen sosiaalityö voidaan kä-

sittää aktiiviseksi poliittiseksi toiminnaksi, jonka tarkoitus on myötävaikuttaa sosiaaliseen,

taloudelliseen ja kulttuuriseen muutokseen yhteiskunnallisen tasavertaisuuden lisäämisek-

si. Sen tavoitteena on siis valtasuhteisiin perustuvan hyväksikäytön ja alistavien rakentei-

den purkaminen sosiaalityön kontekstissa. Shauna MacKinnonin (2009) mukaan kaiken

sosiaalityön tulisi  olla  lähtökohtaisesti  kriittistä  ja sosiaalityöntekijöiden omaksua rooli

yhteiskunnallisina aktivisteina. Hänen mukaansa sosiaalityölle ei ole olemassa neutraalia

poliittista maaperää, vaan kriittisyys eriarvoistavia yhteiskunnallisia rakenteita kohtaan tu-
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lisi nostaa työn keskiöön ja sosiaalityön tulisi pyrkiä pikemminkin muokkaamaan yhteis-

kuntapolitiikan suuntaa kuin sopeutumaan siihen. (MacKinnon 2009, 513–514.)

Suomalaisen hyvinvointivaltion purkaminen ja uusliberalistinen talouspolitiikka ovat li-

sänneet kansalaisten eriarvoisuutta niin tuloerojen kuin muidenkin hyvinvointierojen kas-

vun muodossa. Ylisukupolvisen eriarvoisuuden ja marginalisaation lisääntyminen ovat to-

siasioita,  jotka  näyttäytyvät  erityisesti  sosiaalialalla.  (Esim.  Saari  2015.)  Vallalla  oleva

uusliberalistinen politiikka on johtanut hyvinvointivaltion järjestelmien purkamiseen ja ai-

heuttanut sosiaalisen eriarvoisuuden, marginaalisuuden ja köyhyyden lisääntymistä. Kriit-

tisen sosiaalityön näkökulma asettuu tätä kehitystä vastaan ja peräänkuuluttaa kriittistä ref-

lektiota  sosiaalityön käytännöissä.  Kriittisestä  näkökulmasta  on tärkeää tarkastella  sitä,

kuinka  sosiaalityön  käytännöt  mahdollistavat  ja  ylläpitävät  eriarvoistavia  rakenteita.

(Mattsson 2014, 9.)  MacKinnon pitää sosiaalityöntekijöiden velvollisuutena vallitsevan

politiikan kyseenalaistamista julkisessa keskustelussa ja peräänkuuluttaa sosiaalityönteki-

jöiden nykyistä suurempaa osallistumista julkiseen keskusteluun yhteiskunnallisesta eriar-

voisuudesta olennaisena osana sosiaalityön käytäntöä (MacKinnon 2009, 524–525).

2.3 Antirasistinen sosiaalityö

Etnisen taustan tai uskonnon perusteella tapahtuva syrjintä on kiellettyä lain perusteella ja

viranomaisten on lain mukaan myös edistettävä yhdenvertaisuuden toteutumista (Yhden-

vertaisuuslaki 2014, 5 ja 8 §). Sosiaalityöntekijöiden pitäisi siis jo lain perusteella toimia

ei-rasistisesti  työssään. Siinä missä ei-rasistisuus kuuluu lähtökohtaisesti  sosiaalityön ja

viranomaistoiminnan periaatteisiin,  käytän  termiä  antirasismi  kuvaamaan aktiivisempaa

rasisminvastaista työotetta, jossa rasismi hahmotetaan merkittäväksi ja sosiaalityön kan-

nalta olennaiseksi ongelmaksi.

Lena Dominellin mukaan antirasistisen sosiaalityön tekeminen edellyttää rasismin tunnus-

tamisen lisäksi sen ymmärtämistä, että valkoisilla ihmisillä on rasismiin erilainen suhde

kuin rodullistettuihin ryhmiin kuuluvilla ihmisillä ja tämän vuoksi heillä on myös erilainen

rooli rasismin purkamisessa. Valkoiset, kuten muihin etuoikeutettuihin ryhmiin kuuluvat

ihmiset  hyötyvät  eriarvoistavista  rodullisista  suhteista  huolimatta  siitä,  toteuttavatko he

itse rasistisia käyttäytymismalleja. Rasismin ja muiden eriarvoistavien valtasuhteiden pur-

kaminen edellyttää siis omien etuoikeutettujen asemien tunnustamista ja niistä luopumista.

(Dominelli 1997, 15.) Valkoiset etuoikeudet viittaavat laajoihin sosiaalisiin etuoikeuksiin
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ja valta-asetelmiin, jotka pysyvät suuressa määrin näkymättöminä etuoikeutetuille (Jeya-

singham 2012, 672). 

Valtasuhteiden tunnistamisen ja tunnustamisen lisäksi antirasistinen sosiaalityö edellyttää

sosiaalityön näkemistä poliittisena toimintana, jossa valtaa käytetään monella tasolla. Lena

Dominellin  mukaan  sosiaalityön  ammatillisuus  käsitetään  usein  epäpoliittisuutena  sekä

näennäisenä  objektiivisuutena  ja  neutraaliutena,  joka  perustuu  virheelliseen  ajatukseen

lähtökohtien  tasa-arvosta.  Tämä  näyttäytyy  ”värisokeutena”,  jolla  Dominelli  tarkoittaa

sitä, ettei sosiaalityöntekijä huomioi rodullistetun taustan vaikutusta asiakkaan tilanteessa,

vaan pyrkii kohtelemaan kaikkia samalla tavoin. (Dominelli 1997, 33–34.) Suvi Keskinen

puhuu samasta teemasta universaalin kohtelun paradoksina. Hänen mukaansa kulttuurista-

vista ja rodullistavista lähtökohdista pois pyrkivät työntekijät saattavat päätyä käyttämään

universaalia diskurssia ja ohittamaan merkittävät tekijät ja erot, kuten rodullisen taustan ja

sen merkityksen asiakkaiden kokemuksissa. Universaali diskurssi perustuu valtaryhmien

kokemusten yleistämiselle normiksi ja jättää näin huomioimatta rasismi- tai vähemmistö-

kokemuksia. (Keskinen 2012, 309–313.)

Sosiaalityötä on kritisoitu siitä lähtökohdasta, että etuoikeutetuissa asemissa olevat työnte-

kijät tarkastelevat asiakkaita suhteessa normeihin, jotka muodostuvat etuoikeutetuista ase-

mista käsin (esim. Mattsson 2014). Suhteessa rodullistettuihin ryhmiin normiksi asettuu

valkoinen  ja  länsimaalainen  kulttuuri,  jonka  muodostamaan  normiin  nähden  asiakkaat

asettuvat toisiksi. Tätä toiseuttamisen käytäntöä lähtee purkamaan valkoisuuden tutkimus,

joka on toistaiseksi sosiaalityön tutkimuksessa harvinainen näkökulma. Valkoisuuden tut-

kimus  perustuu  huomiolle  siitä,  että  rodusta  ja  rodullisuudesta  puhuttaessa  valkoisuus

asettuu normiksi  ja  universaaliksi  kokemukseksi.  Valkoiset  näyttäytyvät  yksilöinä siinä

missä rodullistettuihin ryhmiin kuuluvat ihmiset tulevat aina tarkastelluiksi rodullisuudes-

taan lähtien. Valkoisuuden tutkimuksen tarkoitus on tarkastella valkoista kulttuuria ja sen

toimintaa rodullisena asemana ja samanaikaisesti syrjäyttää sen valta-asema. (Jeyasing-

ham 2012, 670.) Tutkimusten mukaan sosiaalityöntekijät arvioivat rodullistettuihin ryh-

miin kuuluvien asiakkaiden ongelmia nimenomaan kulttuuriin kuuluvina seikkoina kun

taas kantaväestön osalta ongelmia tulkitaan yksilöllisinä ongelmina (esim. Elliassi 2015).
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3 Tutkimuksen lähtökohdat

3.1 Käytäntötutkimuksen luonne

Käytäntötutkimuksessa tutkimuskysymykset  nousevat  työelämän käytännön tarpeista  ja

tutkimuksen tavoitteeksi määrittyy käytäntöjen kehittäminen (Saurama & Julkunen 2009,

94). Käytäntötutkimukseen liittyy tyypillisesti se, että käytännöstä peräisin oleva tieto pa-

lautetaan siihen toimintaympäristöön, josta tutkimuskysymys ja aineisto on peräisin (Satka

ym. 2016, 11). Käytäntötutkimuksen prosessi nostaa käytännön työn tekijät aktiiviseen tie-

dontuottajan rooliin sen sijaan, että he toimisivat vain tutkimuksen aineistona ja tutkimus-

ten tulosten vastaanottajina (Satka, Kääriäinen & Yliruka 2016, 98).

Sosiaalityön käytäntötutkimus ei rajoitu mihinkään tiettyyn selvärajaiseen tutkimusmeto-

dologiaan, vaan käytäntötutkimuksessa voidaan soveltaa hyvin laajasti erilaisia metodeja

ja taustateorioita.  Sosiaalityötä koskettavat monimutkaiset  yhteiskunnalliset rakenteet ja

prosessit, joiden tutkimiseen tarvitaan notkeaa metodologista ajattelua ja moninaisia me-

netelmiä.  Käytäntötutkimuksen  toimintamallissa  tiedontuotannon  prosessiin  osallistuvat

mukana olevat tahot yhdessä. Kyseessä on yhteistyö yliopiston ja työelämän välillä, mutta

tavoitteena on osallistaa prosessiin myös palveluiden käyttäjät. Palveluiden käyttäjien roo-

li ei välttämättä ole toimia vain tiedontuotannon materiaalina, vaan heidät voidaan ottaa

mukaan jo tutkimuskysymystä määriteltäessä. Niin asiakkaita, organisaatioita kuin työnte-

kijöitä osallistava tiedontuottaminen on tärkeää, kun tavoitellaan sosiaalisesti kestävän yh-

teiskunnallisen integraation vahvistamista. (Satka ym. 2016, 9–19.)

Omassa tutkimuksessani tutkimusaihe on noussut juuri asiakkaan näkökulmasta, vaikkei

aihetta tai tutkimuskysymystä olekaan valmisteltu yhdessä asiakkaiden kanssa. Käytän ai-

neistona sosiaalityöntekijöiden enkä asiakkaiden haastatteluita  siksi,  että kiinnostukseni

kohdistuu nimenomaan sosiaalityöntekijöiden valmiuksiin ymmärtää asiakkaiden elämäs-

sä vaikuttavia eriarvoistavia rakenteita ja työntekijöiden omia mahdollisuuksia vaikuttaa

näihin rakenteisiin.

3.2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset

Tarkoituksenani on selvittää, millaisia näkemyksiä lastensuojelun työntekijöillä on rasis-

min ja rodullistamisen teemoista, miten niitä otetaan huomioon käytännön työssä ja miten
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työntekijät kokevat sosiaalityön roolin suhteessa rodullistamiseen, rasismiin ja muihin yh-

teiskunnallisiin valtarakenteisiin. Tutkimuksen tavoitteena on paitsi tutkia työntekijöiden

näkemyksiä rodullistamisen ja rasismin prosesseista, myös tuottaa uutta tietoa ja näkökul-

mia siitä, miten näitä teemoja voisi ottaa paremmin huomioon käytännön työssä ja koulu-

tuksessa. Aiheeni on käytäntötutkimuksen kentällä ehkä hieman abstrakti, mutta koen ra-

sismiin  liittyvien  aiheiden  olevan  sosiaalityön  tutkimuksessa  varjoon  jäänyt  ja  erittäin

olennainen aihe, jota olisi tarpeen erityisesti nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa tut-

kia entistä tarkemmin.

Käytäntötutkimuksen Praksis-verkoston kokoavaksi teemaksi on vuonna 2013 asetettu yli-

sukupolvisen syrjäytymisen ehkäiseminen. Yhteiskunnallinen eriarvoisuus, marginalisaa-

tio ja osallisuus ovat olennaisia sosiaalityön teemoja, joihin rodullistamisen ja rasismin

tuottama eriarvoisuus liittyvät saumattomasti. Rodullistetut ihmisryhmät ovat juuri eriar-

voisessa asemassa olevia ryhmiä, joita marginalisaatio ja osallisuuden puute koskettavat

yhteiskunnassamme.

Tutkimuskysymykseni ovat:

1) Minkälaisina ilmiöinä sosiaalityöntekijät hahmottavat rodullistamisen ja rasismin?

2) Millaisena sosiaalityöntekijät näkevät sosiaalityön roolin suhteessa rodullistamisen ja

rasismin prosesseihin?

3.3 Tutkimuksen toimintaympäristö

Käytäntötutkimukseni on toteutettu omalla työpaikallani eteläsuomalaisen kaupungin yh-

dessä kolmesta lastensuojelun toimipisteestä. Toimipisteessä työskentelee sosiaalityönteki-

jöitä ja sosiaaliohjaajia kolmessa tiimissä, joista kaksi on suunnitelmalliseen sosiaalityö-

hön keskittyviä tiimejä ja yksi lastensuojelutarpeen selvityksistä vastaava tiimi. Työsken-

telen itse suunnitelmallisen sosiaalityön parissa. Tätä tutkimusta varten haastattelin fokus-

ryhmähaastatteluna kahden suunnitelmallisen sosiaalityön tiimin työntekijöitä. 

Monet käytäntötutkimusten aiheet ovat peräisin työelämästä, jolloin työyhteisöt ovat yrit-

täneet löytää opiskelijan toteuttamaan toivomansa käytäntötutkimuksen. Oma tutkimusai-

heeni nousi omasta kiinnostuksestani, eikä työyhteisön toivomuksesta. Esitin työyhteisöni

esimiehille alustavassa keskustelussa halukkuuteni tehdä rasismiin liittyvää tutkimusta  ja
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ehdotukseni sai hyvän vastaanoton. Kävimme yhdessä keskustelua käytäntötutkimuksen

tarkemmasta  aiheesta  ja  rajauksesta  yhdessä  yksikkömme  esimiehen,  kehittäjäsosiaali-

työntekijän ja yhden johtavan sosiaalityöntekijän kanssa. Tutkimuksen tarkempi rajaus ja

tutkimuskysymykset tarkentuivat vielä käytäntötutkimusjaksoon liittyvissä pienryhmäta-

paamisissa yhdessä ohjaajani kanssa. 

Työskentelen itse toimipisteessä, jossa toteutan käytäntötutkimustani, mikä asettaa minut

erilaiseen asemaan ulkopuoliseen tutkijaan verrattuna. Haastattelin oman työyhteisöni jä-

seniä, mikä on omiaan aiheuttamaan haasteita tutkijan ja työntekijän roolien erottamisessa.

Oletan haastateltavieni tietävän minun pitävän rasismin vastustamista tärkeänä kysymyk-

senä, mikä varmasti vaikutti haastateltaviini ja keskusteluilmapiiriin. Kerroin myös haas-

tattelutilanteissa avoimesti ajattelevani, että meillä olisi paljon parannettavaa suhteessa ra-

sismin tunnistamiseen ja kohtaamiseen. En siis voi olettaa saaneeni millään tavalla arvova-

paata tietoa aiheesta, mikä ei tietenkään aiheen huomioon ottaen olisi muutenkaan mah-

dollista. Esimerkiksi rasismintutkija Anne-Mari Souto (2011) on sitä mieltä, että rasismia

tutkittaessa eettisesti kestävän tutkimuksen tekemiseksi tutkijan on tärkeä ottaa rasismin-

vastainen positio, eikä tarkastella ilmiötä näennäisen neutraalisti.

Haastatteluiden toteuttaminen oli toisaalta työyhteisöltä saamastani tuesta johtuen helppoa

ja toivoin tuttuuden mahdollistavan sensitiivisen aiheen käsittelyn luottamuksellisessa ja

avoimessa ilmapiirissä, mikä toteutuikin onnistuneesti. Koin haastateltavieni pystyvän pu-

humaan suoraan ja avoimesti myös hankalista teemoista ja työyhteisön sisäisistä asioista,

mikä oli olennaista tutkimusteemani kannalta. 

4 Tutkimuksen toteutus

4.1 Tutkimusaineisto

Tutkimusaineistoni keräsin tekemällä kaksi puolistrukturoitua teemahaastattelua, joista en-

simmäiseen osallistui neljä sosiaalityöntekijää ja yksi johtava sosiaalityöntekijä ja toiseen

yksi  sosiaalityöntekijä  ja  kaksi  sosiaaliohjaajaa.  Alkuperäinen  tutkimussuunnitelmassa

hahmoteltu tarkoitukseni oli haastatella vain sosiaalityöntekijöitä, mutta toisen ryhmähaas-

tattelun uhatessa peruuntua tein päätöksen ottaa mukaan myös sosiaaliohjaajia.  Käytän

tästä syystä haastateltavistani osin termiä lastensuojelun työntekijät lastensuojelun sosiaa-

lityöntekijöiden sijaan. 
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Puolistrukturoidussa teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit eli teemat on valittu etukä-

teen  ja  haastattelija  pyrkii  pitämään keskustelun  valituissa  teemoissa.  Haastattelukysy-

myksiä tai niiden järjestystä ei ole kuitenkaan suunniteltu tarkkaan etukäteen, vaan kes-

kustelun on mahdollista edetä vapaammin. Puolistrukturoitu teemahaastattelu sopii erityi-

sen hyvin menetelmäksi tutkittaessa heikosti tiedostettuja arvoihin ja kulttuureihin liittyviä

kysymyksiä, kuten omissa haastatteluissani. Teemat toimivat haastattelijan muistilistana ja

käytännöllistyvät itse haastattelussa kysymyksinä, joiden pohjalta voi tilanteessa edetä ai-

hepiirien sisälle tarvittavassa laajuudessa. (Hirsjärvi ym. 1997, 208–212.)

Käytin tiedonkeruumenetelmänä fokusryhmähaastattelua paitsi ajan säästämiseksi, myös

siksi että oletin ryhmäkeskustelun tuottavan yksilöhaastatteluihin verrattuna kumuloituvaa

tietoa aiheesta, joka on yhteiskunnallisesti puhuttava ja ajatuksia herättävä. Oletin tutki-

mukseni aiheen olevan omiaan herättämään keskustelua tutkittavien kesken, mikä toimikin

odotukseni mukaisesti. Haastateltavat jatkoivat toistensa ajatuksia pidemmälle ja ajoittain

myös kyseenalaistivat toistensa näkemyksiä, mikä herätti hedelmällistä keskustelua. Toi-

saalta mielipiteitä ja kulttuurisia jäsennyksiä tutkittaessa saattaa haastattelijan vaikutus ti-

lanteeseen muodostua yksilöhaastattelussa liian suureksi,  mitä  on mahdollista  vähentää

osallistamalla tilanteeseen useampia haastateltavia (Eskola & Suoranta 1998, 96).

Haastatteluita varten valmistelin väljän haastattelurungon, mihin olin kerännyt alustavia

kysymyksiä ohjaamaan keskustelua. Haastattelurungon oli tarkoitus toimia itselleni tuke-

na, eikä kysymyksiä seurattu sanatarkasti tai käyty läpi tietyssä järjestyksessä. Usein haas-

tateltavat siirtyivät keskustelussa toivomiini teemoihin jo ennen kuin olin itse johdattanut

keskustelua kyseiseen suuntaan. Toteutin haastattelut dialogisen tutkimuskäytännön mu-

kaisesti osallistumalla myös itse jonkin verran keskusteluun. Dialoginen haastattelija voi

tuoda perinteisestä haastattelijasta poiketen omat arvonsa ja oletuksensa esiin haastatteluti-

lanteessa ja tehdä aktiivisia keskustelualoitteita. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 79–80).

Nauhoitin haastattelut digitaalisella nauhurilla. Ensimmäinen haastattelu oli kestoltaan 1

tunnin ja 35 minuuttia ja toinen haastattelu 1 tunnin ja 20 minuuttia. Haastatteluiden jäl-

keen litteroin eli kirjoitin sanatarkasti auki nauhoitetut haastattelut merkitsemättä kuiten-

kaan äänenpainoja ja taukoja, jotka eivät olleet arvioni mukaan olennaisia ja jotka olisivat

merkittävästi hidastaneet haastatteluiden purkamista kirjalliseen muotoon. Haastateltavat

merkitsin  eri  numeroilla,  jolloin  minun oli  mahdollista  erottaa  haastateltavat  toisistaan

myös litteroitua aineistoa läpikäydessäni. Haastateltavat olivat itselleni tuttuja henkilöitä,
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joten heidän ääniensä erottaminen nauhoituksissa oli pääasiassa helppoa. Litteroitua haas-

tatteluaineistoa kertyi yhteensä 42 sivua.

4.2 Tutkimusmenetelmät

Käsillä  oleva  käytäntötutkimus on laadullinen eli  kvalitatiivinen yhteiskuntatieteellinen

tutkimus. Laadullinen tutkimus tarkoittaa aineiston ei-numeraalista kuvaamista ja laadulli-

nen aineisto taas tarkoittaa tekstimuotoista aineistoa, joka ei sellaisenaan ole numeraalises-

ti kuvattavissa. Jari Eskolan ja Juha Suorannan (1998) mukaan laadullisilla menetelmillä

on mahdollista tavoittaa tutkittavien ilmiöiden prosessiluonne. Tästä johtuen sosiaalisen

todellisuuden ilmiöitä tutkittaessa tutkimustuloksia ei voi pitää ajattomina ja paikattomina,

vaan paikallisina ja ajassa muuttuvina. (Eskola & Suoranta 1998, 13–16.) Laadullisen tut-

kimuksen lähtökohtana voi pitää todellisuuden kuvaamista siitä lähtökohdasta, että todelli-

suus on moninainen ja kohdetta pyritään kuvaamaan kokonaisvaltaisesti  (Hirsjärvi ym.

1997, 161). 

Analyysimenetelmäksi valitsin aineistolähtöisen sisällönanalyysin, jonka tarkoituksena on

valmiiksi valitun teoriapohjan sijaan pyrkiä tutkimaan, mitä aineistosta nousee esille ja jat-

kaa sen perusteella ryhmittelemään, käsitteellistämään ja pelkistämään aineistoa. Eskolan

ja Suorannan (1998, 156) mielestä on kuitenkin teennäistä puhua aiheiden ”esiin nousemi-

sesta”, sillä kyseessä on aina tutkijan konstruktio ja taustalla tutkijaa ohjaavat tutkimuksen

tarkoitus, aiemmat teoriat  ja omat lähtökohdat.  Myös omassa tutkimuksessani tulkintaa

ohjaavat omat taustakäsitykseni siitä, että rasismi ja muut valtahierarkiat ovat toistaiseksi

sosiaalityön tutkimuksessa ja käytännöissä vähäiselle huomiolle jääneitä rakenteita.  

Aineiston analysointiin ryhtyessäni luin ensin aineiston läpi useita kertoja ja tein siihen sa-

malla merkintöjä. Pelkistin aineistoa karsimalla pois osioita, joissa keskustelu oli karannut

pois haastattelun varsinaisista teemoista tai oli muutoin epäolennaista. Etsin aineistosta

toistuvia teemoja, joita luokittelin värikoodein eri luokkiin. Pyrin näin löytämään aineis-

tosta toistuvia havaintoja ja järjestämään aineistoa johtopäätösten tekemiseksi. Tutkittavan

ilmiön laajuudesta ja haastateltavien näkemysten eroavuudesta johtuen siitä oli haastavaa

muodostaa tiivistettyä kuvausta. Erittelen havaintojani seuraavassa luvussa.
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4.3 Tutkimuseettiset kysymykset

Pyrin koko tutkimusprosessin aikana kiinnittämään huomiota siihen, että tutkimuseettiset

kysymykset tulisivat otetuiksi huomioon ja tutkimuksen tekeminen olisi eettisesti kestä-

vää.  Pyrin antamaan työyhteisölle ja haastateltavilleni etukäteen tietoa tutkimuksestani,

jotta he tietäisivät mihin ovat osallistumassa. Tutkimukseen osallistujat saivat ennen haas-

tatteluun osallistumista saatekirjeen, jossa avasin tutkimuksen tarkoitusta ja sisältöä. Lähe-

tin haastateltavilleni myös kirjallisen tutkimussuunnitelman, johon heillä oli mahdollisuus

perehtyä ennen osallistumispäätöstä. Haastateltaville korostin tutkimukseen osallistumisen

olevan täysin  vapaaehtoista.  Tutkimuseettiseltä  kannalta  on tärkeää,  ettei  tutkimukseen

osallistuminen tai siitä kieltäytyminen vaikuta työhön tai asemaan työyhteisössä. Haasta-

teltavani allekirjoittivat kirjalliset suostumukset (suostumuslomake liitteenä) tutkimukseen

osallistumisesta. 

Litteroin  nauhoitetut  fokusryhmähaastattelut  ilman  tunnistetietoja  niin,  että  osallistujat

erottuivat kuitenkin eri henkilöiksi. Litteroinnin jälkeen tuhosin haastattelunauhat. Rapor-

tin kirjoittamisessa olen pyrkinyt siihen, ettei lopullisesta tutkimusraportista ei ole mah-

dollista  tunnistaa  osallistuneiden  henkilöllisyyksiä  tai  yksittäisten  näkemysten  taustalla

olevia henkilöitä.

5 Tutkimustulokset

5.1 Rasismin tunnistaminen 

Rasismista keskusteltiin haastattelutilanteissa niin asiakkaiden arkipäivässään kohtaamana

ilmiönä kuin työyhteisön sisällä ilmenevä puheena tai rakenteellisena, yhteiskunnassa vai-

kuttavana ilmiönä. Rasismin tunnistamisessa ilmeni haastateltavien kesken suuria eroja.

Suora rasistinen puhe näyttäytyi helpommin tunnistettavana kuin rakenteellinen eriarvoi-

suus. Rasismin määrittelyä pyydettäessä kuvaukset tiivistyivät ulossulkemiseen niin yksi-

lökohtaisella kuin yhteiskunnallisella tasolla. Keskustelussa nousi esiin niin huoli yhteis-

kunnallisten arvojen kovenemisesta ja rasismin lisääntymisestä kuin toisaalta niin sanottu

ääripääajattelu, jossa ongelmana nähdään nimenomaan yhteiskunnan jakautuminen kah-

teen ryhmään. 
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Toiset haastateltavat havaitsivat työyhteisössä rasistisia puhetapoja tai ennakkoluuloja sii-

nä missä toiset kokivat työyhteisön ammatillisuuden takaavan kaikkien asiakkaiden tasa-

puolisen kohtelun taustaan katsomatta. Haastateltavat eivät pääosin kokeneet työyhteisös-

sä vallitsevan yleisesti rasistista ilmapiiriä, mutta tunnistivat kuitenkin kulttuurisia ennak-

koluuloja.

On sellasta tietyntyyppistä varmasti että oletetaan vaikka että joku venäläinen 
perhe käyttäytyy tietyntyyppisellä tavalla, mut ei mitään voimakasta sellasta mut 
tällasia et jos oot muslimi niin teet näin ja näin ja sellasia olettamuksia.

Osa haastateltavista koki tekevänsä työtä samalla tavoin huolimatta siitä, työskenteleekö

hän kantasuomalaisen vai muuhun ryhmään kuuluvan asiakasperheen kanssa. Toiset haas-

tateltavat taas olivat kriittisempiä omaakin ajatteluaan kohtaan.

Mä aattelisin et on hyvä tunnistaa et olenko minä myöskään se joka voi heittää 
sitä ensimmäistä kiveä. Että olenko minä jotenkin ennakkoluuloton kaikkia 
ihmisiä ja erilaisia ihmisiä kohtaan.

Haastateltavien yhteinen näkemys vaikutti olevan se, että rasismi on vähenemässä uusien

sukupolvien myötä. Heidän puheissaan korostui ajatus siitä, että nykyiset lapset elävät mo-

nikulttuurisemmassa yhteiskunnassa, jolloin he ikään kuin automaattisesti kasvavat elä-

mään erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa. Tässä korostuu näkemys rasismista ni-

menomana yksilöllisenä ominaisuutena rakenteellisen ongelman sijaan. Dominellin mie-

lestä rasismin yksilöllistäminen on haitallista, sillä se pelkistää rasismin yksilötason ongel-

maksi, josta on mahdollista päästä eroon koulutuksen ja valistuksen avulla. Hänen mu-

kaansa tämä näkökulma jättää huomioimatta rasismin sosioekonomiset ja poliittiset raken-

teet. (Dominelli 1997, 23.)

Havaitsin haasteena molemmissa toteuttamissani haastatteluissa sen, että rasismista ja eri-

arvoisuudesta puhuminen kääntyi jatkuvasti puheeseen kulttuurieroista sekä maahanmuut-

toon ja monikulttuurisuuteen liittyvistä haasteista. Rasismi osoittautui hankalaksi ja sensi-

tiiviseksi aiheeksi, kuten osasin olettaakin. Rasismi näyttäytyi myös keskustelussa paljolti

keskustelijoista ulkopuolisena ilmiönä ja yksilöihin liittyvänä ajatusmaailmana. Toisaalta

osa haastateltavista tunnisti rasistisia tai  kulttuuristavia piirteitä myös omassa ajattelus-

saan.

Et sitä välillä saa itsensäkin kiinni siitä että niinku olettaa tiettyihin ihmisiin tai 
tietyistä kulttuureista tuleviin ihmisiin tiettyjä asioita eikä ajattele heitä sitten 
samalla tavoin yksilöinä mitä sit taas suomalaisia. Et jotenkin siihen kun he on 
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jostain kulttuurista niin siihen kulttuuriin kuuluu automaattisesti asioita, mikä ei 
välttämättä pidä edes paikkaansa mut se on vaan sellanen tieto mikä on tullu 
jostain ja jääny.

Siinä missä haastateltavani pääosin tunnistivat ja nimesivät yksilötason vanhaa rasismia,

jäi  kulttuurisen  rasismin  havaitseminen  kuitenkin  selvästi  vähemmälle.  Haastateltavat

myös osin tuottivat kulttuuristavaa puhetta esimerkiksi maahanmuuttajiin, kuritusväkival-

taan ja perheväkivaltaan liittyvissä puheenvuoroissa. 

Se [väkivalta] on vahvana heidän kulttuurissa niinku meidän kulttuurissa on se 
että väkivalta ei ole hyväksyttyä. 

Lainauksessa näyttäytyy vahvasti  toiseuttava jako  meihin ja  toisiin samoin kuin oletus

kulttuurien  yhtenäisyydestä.  Toiseuttaminen  on  objektisointia,  jossa  stereotypisoimalla

tunnistetaan kulttuurisia eroja ja käännetään niitä toiseudeksi.  Kulttuuristamisen proses-

sissa kulttuurit oletetaan homogeenisiksi, yhtenäisiksi ja ajassa säilyviksi (Elliassi 2015,

560). Toiseuttamisen käytännöissä siis maahanmuuttajuus muodostuu ryhmäidentiteetiksi

huolimatta siitä, että todellisuudessa maahanmuuttajat ovat sekoitus lukemattomista eri et-

nisistä, kulttuurisista, kielellisistä ja uskonnollisista taustoista. Tutkija Suvi Keskisen mu-

kaan ilmiö näyttäytyy erityisesti käsiteltäessä maahanmuuttajien keskuudessa tapahtuvaa

perheväkivaltaa. Väkivalta näyttäytyy tällöin kulttuurin tuotteena ja seurauksena ja ympä-

röivän yhteiskunnan tai muiden tekijöiden vaikutus jää huomioimatta. Hänen mukaansa

suomalaisen tekemää väkivaltaa tulkitaan yksilöllisenä virheenä siinä missä maahanmuut-

tajan väkivallanteko oletetaan tämän kulttuuriin kuuluvaksi. (Keskinen 2012, 296–297.)

Tutkija Barzoo Elliassin havaintojen mukaan sosiaalityöntekijät käyttävät asiakkaan kult-

tuurista taustaa selityksenä erilaisille sosiaalisille ongelmille, kuten lasten pahoinpitelylle,

sukupuolittuneelle  väkivallalle  ja  sukupuolten  väliselle  epätasa-arvolle.  (Eliassi  2015,

567–568). 

Omista asiakaskokemuksista nousee se et suomalaiset naiset on niinku itsenäisiä. 
Et jos sä koet väkivaltaa kotona niin sä voit muuttaa omaan osoitteeseen ja 
alottaa oman elämäs ja näin. Mut sit joistain toisista kulttuureista tulevat naiset 
eivät välttämättä oo samalla tavalla itsenäisiä.

Suvi Keskisen ja Jaana Vuoren mukaan kansallista arvoperustaa määriteltäessä keskiöön

nousee naisten asema ja sukupuolten välinen tasa-arvo, joihin nähden maahanmuuttajuus

ja monikulttuurisuus asettuvat ristiriitaan. Maahanmuuttajanainen näyttäytyy prosessissa

oman kulttuurinsa alistamana ja kansallinen tai länsimainen kulttuuri pelastajana. (Keski-
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nen & Vuori 2012, 22.) Aineistoni tukee sitä tutkijoiden havaintoa, että sukupuolten välis-

tä tasa-arvoa koskeva diskurssi on vahva osa kansallista identiteettiä niin Suomessa kuin

muualla Pohjoismaissa. 

Kyllä jos ajattelee omaa ennakkoluuloa ja omaa rasismia niin kyllä se on lähellä 
sitä. Kun tietää että Pohjoismaat on sukupuolen osalta maailman tasa-arvoisin 
paikka ja sitten jossain Aasiassa tai Afrikassa on sellaisia kulttuureja, missä on 
ihan erilainen epätasa-arvo ja naisen asema niin kyllähän se tulee mieleen kun 
miettii sieltä tulevaa perhettä. Se on varmaan joku oma ennakkoluulo joka 
vaikuttaa vähän, ei kaikki perheet suinkaan ole sellaisia.

Käsitys sukupuolten välisestä tasa-arvosta on hyväksytty osaksi kansallista eetosta ja koe-

taan olennaisena yhteiskuntaamme kuvaavana arvona (Keskinen & Vuori 2012, 24) huoli-

matta siitä, että tilastojen mukaan Suomessa on Euroopan tasolla hälyttävän korkeat tilas-

tot naisiin kohdistuvan väkivallan osalta (FRA 2014, 28). Sukupuolittunut väkivalta ei siis

tosiasiassa rajoitu maahanmuuttajien tai muiden rodullistettujen ryhmien ongelmaksi.

5.2 Asiakkaiden kohtaama rasismi

Asiakkaiden kohtaama rasismi nousi haastatteluissa esille erityisesti ihmisten välisenä syr-

jimisenä tai kiusaamisena. Kiinnitin huomiota siihen, että rasismi näyttäytyi lastensuojelun

kontekstissa ensisijaisesti juuri suorana arkipäiväisenä rasismina kuten syrjivänä puheena,

huuteluna tai kiusaamisena, eikä niinkään rakenteellisena ongelmana. 

Jotenkin mulle tulee ekana mieleen kiusaaminen. Yhtälailla se koskee aikuisia 
niinku lapsiakin. Et jotenkin suljetaan yhteiskunnan ulkopuolelle tai ei päästetä 
osaksi sitä yhteiskuntaa missä me eletään. Tavalla tai toisella. 

Haastateltavat kertoivat asiakkaiden tuottavan varsin vähän kokemuksiaan kohtaamastaan

rasismista.  Silloinkin  kun  asiakkaat  ottavat  rasismikokemuksiaan  esille,  liittyvät  nämä

yleensä syrjintään työelämässä, arkipäivässä tai muissa virastoissa. Asiakkaat kertovat ko-

keneensa tulleensa rasistisesti  syrjityiksi  toimeentulotukiasioissa,  asunnonsaamisessa tai

muualla sosiaalitoimessa, mutta harvemmin lastensuojelussa. Tämän perusteella on kui-

tenkin mahdotonta vetää johtopäätöksiä siitä, että asiakkaat eivät kokisi rasistista kohtelua

lastensuojelussa. Haastateltavani nostivat samoin esille epäilyn siitä, että asiakkaiden olisi

vaikea ottaa lastensuojelussa esille sitä, jos he kokisivat tulleensa lastensuojelun toimin-

nassa syrjityiksi. 
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Kysyin haastateltaviltani, onko heillä tapana ottaa itse puheeksi asiakkaiden kanssa näiden

mahdollisesti kohtaamaa rasismia ja sen vaikutusta perheiden tilanteisiin. Yllättäen kukaan

haastateltavista ei kertonut ottavansa itse rasismikokemuksia puheeksi asiakkaiden kanssa.

Haastateltavat kuvasivat kysyvänsä laajemmin esimerkiksi koulunkäynnistä tai kiusaamis-

kokemuksista, mitä kautta he odottivat mahdollisten rasismikokemusten nousevan esille.

Eräs haastateltava koki lähtökohtaisesti ongelmalliseksi kysyä asiasta maahanmuuttajilta

tai  muihin rodullistettuihin ryhmiin kuuluvilta  asiakkailta,  sillä  hän piti  kohtuuttomana

olettaa, että kaikilla olisi rasismikokemuksia. Toinen haastateltava pohti sitä, että vam-

maispalveluissa syrjinnän kokemuksien esiin ottaminen on hyvin luonnollista, kun taas

lastensuojelussa se tuntuu vaikeammalta. Osa haastateltavista ei tunnistanut arkuutta asian

esille ottamisessa vaan he arvelivat, ettei rasismikokemuksista kysytä muiden ongelmien

asettuessa tilanteiden arvioinnissa olennaisemmiksi.

Haastateltavat tuottivat myös kokemuksia siitä, että asiakkaat ovat kokeneet väärin perus-

tein  tulleensa  kohdelluiksi  rasistisesti.  Haastateltavat  kertoivat  kokevansa  asiakkaiden

käyttävän rasismikorttia vallankäytön välineenä tilanteissa, joissa he haluavat kyseenalais-

taa sosiaalityöntekijän päätöksen tai motiivit.

Jos työntekijänä tekee oikean päätöksen omasta näkökulmastaan niin sitä välillä 
törmää siihen että maahanmuuttajataustainen ihminen sanoo että sä teet tän siksi 
kun sä olet rasisti vaikka ne perusteet on ihan toiset. Et sitäkin he ehkä osaa 
käyttää sellasena korttina viranomaisia vastaan että tässä nyt kohdellaan 
epäoikeudenmukaisesti kun on maahanmuuttaja vaikka näin ei todellisuudessa 
olisikaan.

Yhteiskunnan läpileikkaavista rasistisista rakenteista johtuen on kuitenkin haastavaa aset-

tua positioon, jossa tarkastelee omaa toimintaansa ja arviotansa näistä yhteiskunnallisista

rakenteista erillisinä. Tina Mattssonin (2014, 9) mukaan sosiaalityössä tarvitaankin jatku-

vaa kriittistä reflektiota,  jotta työskentelyssä ei  vahvistettaisi ja uusinnettaisi  sosiaalisia

hierarkioita ja alistavia rakenteita. On vaarallista olettaa ammatillisuuden takaavan asiak-

kaiden kohtaaminen muun yhteiskunnan läpäisevistä valtarakenteista ulkopuolisena.

5.3 Asiakkaiden tuottama rasistinen puhe

Aineissani yllättävän suureen rooliin nousi asiakkaiden tuottama rasistinen puhe kohtaa-

misissa lastensuojelun työntekijöiden kanssa. Haastateltavien kokemuksen mukaan asiak-

kaiden tuottama rasistinen puhe liittyy usein taloudellisiin asioihin. Asiakkaat tuottavat ja

toistavat kertomuksia siitä, miten maahanmuuttajataustaisille ihmisille tarjotaan sosiaali-
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toimesta enemmän taloudellista tukea kuin kantasuomalaisille. Sosiaalityöntekijät kertoi-

vat joutuvansa usein korjaamaan näitä virheellisiä käsityksiä. Haastateltavat löysivät kui-

tenkin yhteiskunnallisen selityksen tälle yleiselle ilmiölle.

Ne on osattomia ja monisukupolvisesti osattomia ihmisiä, joiden keskuudessa 
tällainen kilvoittelu on varmaan aika yleistä. Joka näkyy ihan irrationaalisena 
puheena siitä miten sillä perheellä ei mitään ongelmia olisi, ellei siellä olisi joku 
sotkemassa. 

Ihmetystä haastateltavissa taas herätti se, kuinka usein heidän maahanmuuttajataustaiset

asiakkaansa tuottavat rasistista puhetta kohdistuen toisiin maahanmuuttajaryhmiin. Haas-

tateltavien kertomuksissa asiakasperheet saattoivat suhtautua hyvinkin vihamielisesti esi-

merkiksi naapurustossaan asuviin toisiin maahanmuuttajiin. 

Et aina meitä kantasuomalaisia syytetään siitä rasismista, mitä varmasti tapahtuu
paljon, mut ihan pakko tässä välissä kertoa et mä tapasin sellasen asiakasperheen
äidin, olikohan hän nyt [maan nimi], sit hän kerto jotain tilannetta kotona et 
rappukäytävässä oli törmännyt sellaseen mustaihoiseen ja että ”en mä mikään 
rasisti ole mutta” et jotenkin kyllä syyllistytään sellasiin ennakkoluuloihin.

Rasismiin puuttuminen näyttäytyi  haastateltavien  näkökulmasta  paitsi  hankalana,  myös

moninaisena.  He kokivat  kaikki  asiakkaiden  tuottaman  rasistisen  puheen  häiritsevänä,

mutta ajatuksissa siihen puuttumisen tavoista tai  hyödyistä ilmeni suuria eroja.  Toisten

haastateltavien mielestä  rasistista  puhetta  olisi  syytä rajata asiakastilanteissa suoraan ja

pyrkiä luomaan lastensuojelusta tila, jossa rasistiselle puheelle ei ole sijaa. Eräs haastatel-

tava kertoikin puuttuvansa asiakkaiden tuottamaan rasistiseen puheeseen rajaamalla sitä

suoraan. 

Mulla on ollut yks sellanen tilanne missä mä sanoin sille ihmiselle suoraan et 
täällä ei puhuta tollasia rasistisia. Se oli jotenkin sellanen asiakas että sille sen 
pysty sanomaan.

Suuri osa haastateltavista kertoi toivovansa linjaa, että rasistista puhetta ei tapaamisissa

hyväksyttäisi, mutta totesivat tämän olevan käytännössä vaikeaa ja myönsivät yleensä si-

vuuttavansa rasistisen puheen yrittämällä kääntää keskustelua toiseen suuntaan. 

Ehkä jos senkun itsekin on mennyt siihen että sivuutetaan se kokonaan se tilanne 
niin onhan siinä ehkä sellanen ei nyt voi sanoa hiljainen hyväksyntä mut sellanen 
ettei niinku edes puutu tai reagoi siihen. 
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Toisten haastateltavien mielestä lastensuojelun asiakastapaamiset taas eivät ole se tilanne,

jossa rasistiseen puheeseen on syytä puuttua tai  he kokivat sen hyödyttömäksi. Heidän

mukaansa työn luonteen vuoksi ei ole asiakassuhteen kannalta järkevää lähteä provokatii-

viselle linjalle. Asiakastapaamisten koettiin olevan muutoinkin ajallisesti rajallisia, jolloin

rasismiin liittyvän arvokeskustelun nähtiin vievän aikaa varsinaiselta perustehtävältä. He

kertoivat suhtautuvansa aikuisten tuottamaan rasistiseen puheeseen eri tavoin riippuen sii-

tä, ovatko perheen lapset paikalla tilanteessa. 

Et jos siinä on aikuiset paikalla niin ehkä sitä jonkun verran sivuuttaa sitä 
keskustelua et mennääs nyt takas aiheeseen et tää ei liity tähän teidän asiaan nyt 
millään tavalla. Ja ei me sille mitään voida että nää asenteet on tällasia teillä. 
Mut ehkä se on eri asia sitten jos siinä on lapsia paikalla kun kuitenkin niinkun 
lapsella on oikeus muodostaa se mielipide itte ja kasvatus pitäis jotenkin olla siis 
silleen suvaitsevaisempaa et jos se lapsi kuulee koko ajan vanhemmalta sitä 
rasistista puhetta niin ehkä hänellä ei ole sit edes mahdollisuutta nähdä sitä 
minkälaista toisenlainen ajattelutapa voi olla. Niin ehkä sellaseen koittaa sitten 
puuttua eri tavalla.

Osa haastateltavista koki hankalaksi aikuisten ihmisten mielipiteisiin puuttumisen. He ker-

toivat ajattelevansa rasistiseen puheeseen puuttumisen olevan olennaista läsnä olevien las-

ten kannalta, sillä heidän mielestään lapsilla on oikeus muodostaa itse omat mielipiteensä.

Kyseisessä näkökulmassa huomio kiinnittyy ajatusmalliin, jonka mukaan kasvatuksen on

ylipäänsä mahdollista olla arvovapaata, eikä kiinnittyä vanhempien arvomaailmaan.

5.4 Rakenteellinen rasismi

Rakenteellisen rasismin tunnistaminen jäi aineistossani selkeästi vähemmälle kuin arkipäi-

väisen rasismin ja siinä ilmeni suuria eroja haastateltavien kesken. Rakenteellisina ongel-

mina nostettiin keskustelussa esiin erityisesti koulutus ja työelämä. Yksi haastateltavista

nimesi työelämän varsinaiseksi rasismin linnakkeeksi yhteiskunnassa, jossa vieraskielinen

sukunimi tai valtaväestöstä poikkeava ulkonäkö voi estää työllistymisen kokonaan. Koulu-

tuksen osalta haastateltavat kiinnittivät huomiota erityisesti maahanmuuttajatyttöjen ohjaa-

miseen hoiva-alalle huolimatta siitä, että näillä olisi opintomenestyksen puolesta mahdolli-

suus kouluttautua korkeammalle. Maahanmuuttaja-asiakasperheiden tilanteissa juuri kou-

lutus ja työelämä tunnistettiin järjestelmiksi, jossa rakenteellinen rasismi vaikuttaa perhei-

den tilanteisiin.  Lastensuojelusta  puhuttaessa haastateltavani  löysivät  vähemmän raken-

teellisia puutteita.
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Esimerkiks lastensuojelun tai vaikka sosiaalityön puolella et onko sellasia 
rasistisia rakenteita mutta ei mulla ainakaan suoraan tuu mieleen et olis. Et ehkä 
se on enemmän se työntekijöiden suhtautumistapa tai jotenkin sellanen mikä 
sitten vaikuttaa.  

Monet maahanmuuttajat ja muihin rodullistettuihin ryhmiin kuuluvat ihmiset kärsivät ra-

kenteellisesta eriarvoisuudesta, joka näyttäytyy suurena työttömyytenä, toimeentulon vai-

keuksina ja ympäristön ennakkoluuloina, jotka ovat kaikki omiaan aiheuttamaan niin fyy-

sisiä kuin psyykkisiä ongelmia ja vaikuttamaan myös lastenkasvatukseen (Anis 2005, 3).

Tutkimusten mukaan lasten kasvatukseen liittyviä haasteita kuten muitakin sosiaalisia on-

gelmia on kuitenkin tapana selittää kulttuuriin liittyvinä seikkoina, jolloin rakenteelliset

ongelmat  jäävät  huomaamatta.  Lastensuojelussa  työskennellään  paljolti  yhteiskunnassa

heikossa asemassa olevien yksilöiden ja perheiden kanssa, jolloin sosiaalityöntekijöiden

ymmärrys eriarvoistavien rakenteiden toiminnasta näyttäytyy ensisijaisen tärkeänä. 

Et laajemminkin vois tutkia sitä et onko tässä jotain sellasta rakenteellista mitä 
vois muuttaa tai ainakin työntekijät vois toimia sitä rakenteellista rasismia 
vastaan.

Tutkimusten mukaan sosiaalityössä tarkastellaan etnistä taustaa usein monikulttuurisuu-

den, mutta harvemmin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, jolloin rasismi ja

diskriminaatio jäävät piiloon (Krumer-Nevo & Komem 2013, 1194). Rodullistettujen ryh-

mien kanssa tehtävässä sosiaalityössä ongelmaksi nousee jonkin sosiaalisen ongelman pai-

kallistaminen tietyn ryhmän kulttuuriseen identiteettiin kuuluvaksi piirteeksi, mikä estää

näkemästä ongelman monimutkaista luonnetta.  (Eliassi 2015, 558). Sosiaalisia ongelmia

yksilöllistävät selitysmallit taas häivyttävät näkyvistä eriarvoistavia rakenteita. Tiedosta-

malla näiden sosiaalisten rakenteiden toimintaa on mahdollista muodostaa kohti tasa-ar-

voisuutta  ja  sosiaalista  oikeudenmukaisuutta  kohti  pyrkiviä  työn  käytäntöjä  (Mattsson

2014, 13–15).

5.5 Sosiaalityöntekijöiden asemat

Halusin kysyä haastateltaviltani, kokevatko he työntekijöiden taustan vaikuttavan työsken-

telyyn erilaisista taustoista tulevien asiakkaiden kanssa. Tutkittavassa työyhteisössä kaikki

työntekijät eivät ole kantasuomalaisia, mutta valkoisia ja korkeasti koulutettuja, mikä ai-

heeksi nostettaessa herätti erisuuntaisia ajatuksia. Tulkitsin osan haastateltavista pysähty-

vän  ensi  kertaa  havainnon  äärelle.   Monet  kertoivat  ajattelevansa,  että  työntekijän  tai

asiakkaan etninen tausta tai luokkatausta ei vaikuta lastensuojelutyöhön, jota tehdään las-
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tensuojelulakiin perustuen ja asiakkaat yhdenmukaisesti kohdaten. Toiset kokivat kuiten-

kin ongelmaksi sen, että sosiaalityöntekijät ovat hyvin homogeeninen ryhmä ja uskoivat

työyhteisön hyötyvän siitä, että työhön löydettäisiin työntekijöitä moninaisemmista lähtö-

kohdista.

No varmaan jokainen tulee tähän niistä omista lähtökohdistaan. Et toki se voi 
vaikuttaa et jos me ollaan kaikki täällä suht samanlaisia niin sit on ne tietyt asiat 
mitä pidetään niinku normeina. Et sit jos olis paljon eri kulttuureista tai eri 
sukupuolta olevia niin ehkä se olis vähän erilaista. Mut siis kaikkihan täällä 
tietysti lastensuojelulain mukaan työskentelee että eihän se silleen tietyllä tavalla 
voi tai pidä hirveästi siihen puoleen vaikuttaa. 

Haastateltavani kokivat pääosin pystyvänsä arvioimaan asiakasperheiden tilanteita objek-

tiivisesti  omasta taustastaan huolimatta,  mikä näyttäytyy osittain ongelmallisena.  Ilman

jatkuvaa reflektoimista voi olla hankalaa tai jopa mahdotonta havaita omien käsitystensä

taustalla olevia normeja ja toiseuttavia käytäntöjä. Ilman omien lähtökohtien analysoimista

sosiaalityöntekijöillä on hyvistä aikomuksista huolimatta vaara päätyä vahvistamaan ja uu-

sintamaan eriarvoistavia rakenteita. (Mattsson 2014, 15.) Valkoiset, kuten muihin etuoi-

keutettuihin ryhmiin kuuluvat hyötyvät myös huomaamattaan ja tahtomattaan rotujärjes-

telmästä ja muista valtajärjestelmistä sekä niihin siihen liittyvästä rakenteellisesta eriarvoi-

suudesta. Ilman omien etuoikeuksin tunnistamista ja tunnustamista on mahdoton havaita

rodullistettuihin ja muihin alisteisessa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuvaa sortoa. (Do-

minelli 1997, 15.)

Lastensuojelussa  työskentelevät  osaavat  todennäköisesti  luetella  paljonkaan  pohtimatta

määreitä normaalille perheelle ja perhe-elämälle. Sosiaalityön voikin käsittää instituutiona,

joka toimii normalisaation tilana stabiloimalla normeja. Lena Sawyerin mukaan sosiaali-

työntekijän katse on normalisoiva katse, joka tuottaa ja arvioi normaaliutta. (Sawyer 2012,

156-158) Etuoikeutetuilla ryhmillä on tapana käsittää oma kulttuurinsa normina ja neut-

raalina, siinä missä toiset ryhmät asettuvat suhteessa tähän normiin ja sen ulkopuolelle

(Eliassi 2015, 556–557). 

Sosiaalityö toimii lähtökohtaisesti määrittävien kategorioiden kautta, jolloin normatiivisiin

kategorioihin asettuvat yksilöt ja perheet paikantuvat sosiaalityön ulkopuolelle ja toiseute-

tut ryhmät työskentelyn kohteiksi. Kategorisointi on maahanmuuttajien kanssa tehtävässä

sosiaalityössä erityisen ongelmallista silloin, kun tietty sosiaalinen ongelma paikallistetaan

jonkin ryhmän kulttuuriseen identiteettiin kuuluvaksi piirteeksi, mikä estää näkemästä on-
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gelman monimutkaista luonnetta. Sosiaalityön dilemma on, että sen on tunnistettava toi-

seuden kategorioita sosiaalityön interventioiden kohteina ja samanaikaisesti pyrittävä tais-

telemaan eri ryhmiä toiseuttavia sosiaalisia mekanismeja vastaan. (Eliassi 2015, 558.) 

Rasismin poistamiseksi työskentely edellyttääkin nimenomaan oman ajattelun ja toimin-

nan  kriittistä  analysointia.  Rodullistettujen  ryhmien  syrjinnän  havaitseminen  edellyttää

myös omien etuoikeuksien tunnistamista, mikä ei ole yksinkertaista. Lena Dominellin mu-

kaan valkoisten sosiaalityöntekijöiden on vaikea havaita asiakkaiden kohtaamaa rasismia

ja tunnistaa omia etuoikeutettuja asemiaan, sillä yhteiskuntaan sisäänrakennettu rasismi

näyttäytyy normina (Dominelli 1997, 46).

5.6 Kulttuurinäkökulma

Kuten aiemmin mainittu, keskustelu rasismin ja rodullistamisen prosesseista kääntyi jatku-

vasti keskusteluun kulttuureista, monikulttuurisuudesta ja kulttuurisesta osaamisesta. Kult-

tuurinäkökulma vaikuttaakin olevan rasismin ja rodullistamisen sijaan työntekijöille tu-

tumpi ja arkipäiväisempi teema. Kulttuurierot nostettiin esille paitsi työntekijän ja asiak-

kaan välisissä suhteissa, myös maahanmuuttajaperheiden sisäisinä haasteina. Haastatelta-

vat  tunnistivat  monien  maahanmuuttajalasten  ongelmaksi  tasapainottelun  vanhempien

kulttuuritaustan ja suomalaisen kulttuurin välillä.

Varsinkin sellaset perheet missä se kotoutuminen ei oo ehkä sujunu hirveän hyvin 
et jotenkin vanhemmat ei oo päässy osallisiks tätä yhteiskuntaa syystä tai toisesta,
lapset käy koulussa tai päiväkodissa ja on sitä kautta osa sitä suomalaista 
yhteiskuntaa, osaa suomenkielen jota vanhemmat ei ehkä niin hyvin hallitse. Niin 
siinä on sitten aika isot kontrastit sen lapsen arkielämän ja niiden vanhempien 
arkielämän välillä. 

Merja Aniksen (2005) mukaan kulttuuria hahmotetaan pääasiassa kolmella tavalla lasten-

suojelutyön  kontekstissa.  Ensinnäkin  Aniksen  mukaan  suomalaiset  sosiaalityöntekijät

käyttävät kulttuuria keinona selittää normaalia ja hyväksyttyä. Lastenkasvatuksen tapoihin

liittyviä  argumentteja  perustellaan  suomalaisen  ja  länsimaisen  kulttuurin  kautta.  (Anis

2005, 7–8.) Tämä liittyy toiseuttamisen prosesseihin, joissa etuoikeutetuilla ryhmillä on

tapana nähdä oma kulttuurinsa tavallisena ja neutraalina, kun taas toisia ryhmiä arvioidaan

suhteessa tähän normiin ja asetetaan sen ulkopuolelle (Eliassi 2015, 556–557). 

Toiseksi  Aniksen  mukaan  kulttuuri  hahmotetaan  vaikeutena,  jolla  pyritään  selittämään

konflikteja  ja  mielipide-eroja  asiakkaan ja  sosiaalityöntekijän  välillä.  Hänen mukaansa
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kulttuurin käyttäminen selittävänä tekijänä tarjoaa helpon tavan ohittaa konflikti ja tilan-

teen tarkasteleminen yksilöllisestä näkökulmasta. (Anis 2005, 12–14.) Haastatteluaineis-

tossani tämä näyttäytyi paitsi sosiaalityöntekijöiden tuottamana kokemuksena kulttuurin

aiheuttamista hankaluuksista asiakassuhteissa, myös asiakkaiden tuottamana näkökulma-

na. Myös asiakkaat käyttävät siis kulttuuria selittämään asiakassuhteessa ilmeneviä ristirii-

toja ja konflikteja.

Mulla ainakin on yksi asiakas joka on ihan sanonu että niinku lastensuojelussa ei 
ymmärretä heidän kulttuuriaan ja sitten tehdään asioita kun ei ymmärretä sitä 
kulttuuria.

Viimeiseksi Aniksen mukaan kulttuuria käytetään metodologisena työkaluna, jolloin työn-

tekijä saattaa esimerkiksi tarkoituksellisesti tuoda asiakkaan kulttuuritaustaa esille ja olla

siitä kiinnostunut. Kiinnostuksen avulla on tarkoitus päästä dialogiin asiakkaan kanssa ja

nähdä kulttuuri muovautuvana ja jatkuvan neuvottelun alla olevana prosessina pikemmin-

kin  kuin  muuttumattomana  ja  stabiilina  vaikuttajana  asiakasperheiden  elämässä.  (Anis

2005, 14–16.) Tätä dialogisuutta edustaa toisen haastatteluryhmäni toive siitä, että maa-

hanmuuttajataustaisia ja muihin rodullistettuihin ryhmiin kuuluvia asiakkaita kohdatessa

olisi  mahdollisuus panostaa asiakkaan kohtaamiseen yksilönä kulttuurinsa edustajan si-

jaan.

Kulttuurinäkökulmasta kritiikkiä herätti ajoittain liian sensitiivinen suhtautuminen ongel-

miin kuten väkivaltaan ja sen ymmärtäminen kulttuurin kautta. Suvi Keskinen käyttää il-

miöstä termiä universaalin kohtelun paradoksi. Hänen tutkimuksessaan työntekijät lähes-

tyivät väkivaltakysymystä pääosin universaalin diskurssin kautta korostaen väkivaltakoke-

musten yhtenäistä luonnetta perheiden taustoista riippumatta. Väkivallan selittäminen yk-

silöllisillä syillä toimii toisaalta kulttuuristamista ja rodullistavia asetelmia purkaen, mutta

estää erojen ja erilaisten lähtökohtien käsittelyä, jotka ovat kokonaisuuden kannalta olen-

naisia. Monikulttuurisuusajattelu ei saisi johtaa väkivallan tai muiden ongelmien ohittami-

seen.  (Keskinen 2012, 309–313.)  Myös Merja Aniksen (2008, 88) mielestä sosiaalityön

käytännöissä tulisi yhdistää tasa-arvon ja erojen huomioiminen, jotta erojen huomioimatta

jättäminen ei johtaisi tosiasialliseen eriarvoisuuteen.

5.7 Intersektionaalisuus

Intersektionaalisuus on käsite, joka mahdollistaa rodun, sukupuolen, seksuaalisen suuntau-

tumisen,  yhteiskuntaluokan  ja  muiden  yhteiskunnallisten  valtasuhteiden  samanaikaisen
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tarkastelun (Mattsson 2014, 9). Käsite perustuu näkemykseen siitä, että eri epätasa-arvoi-

suutta tuottavat valtajärjestelmät kuten rasismi tai seksismi ovat erottamattomia ja yhteen

kietoutuneita. Intersektionaalisen ajattelun mukaan eri sorron muodot eivät toimi erillään

vaan osa samaa järjestelmää ja tuottavat sekä uudistavat toinen toisiaan. Intersektionaali-

suuden voi käsittää analyyttiseksi työkaluksi, jonka avulla on mahdollista tarkastella suku-

puolta, rotua, yhteiskuntaluokkaa ja seksuaalista suuntautumista monimutkaisina ja yhdes-

sä rakentuvina vallan ja vallankäytön mekanismeina. (Mattsson 2014, 9.)

Haastateltavani nostivat keskusteluissa esille rasismista puhuttaessa myös muita yhteis-

kunnallisia valtasuhteita ja syrjinnän muotoja. Rodullistamiseen liittyviä prosesseja ja syr-

jintää verrattiin esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen tai vammaisten kokemaan syrjintään.

Kyllä se mun mielestä on et homotellaan ja kaikki transsukupuoliset ja muut että 
kyllä he mun mielestä kokee rasismia ja syrjintää. Et kyllä se mun mielestä on 
rasismia. Et ei se välttämättä liity siihen et oot fyysisesti eri näköinen tai kuulut 
johonkin tiettyyn kulttuuriin.

Myös yhteiskuntaluokka nousi rodullistamisesta ja rasismista puhuttaessa esiin intersektio-

naalisen näkökulman kautta, joskin sen tulkinnassa oli suurta vaihtelua. Yhteiskuntaluokka

terminä herätti selvästi hankaluutta, kun taas toimeentulovaikeudet, työttömyys ja koulu-

tuksen puute näyttäytyivät olennaisena osana maahanmuuttaja-asiakkaiden ja muiden ro-

dullistettuihin ryhmiin kuuluvien asiakkaiden arjen haasteita. Tutkija Roni Strierin mu-

kaan luokkaerojen tutkiminen sosiaalityössä onkin marginaalissa ja näyttäytyy lähinnä ra-

kenteellisen sosiaalityön kontekstissa. Hänen mukaansa esimerkiksi köyhyys ja syrjäyty-

minen ovat pääosin syrjäyttäneet yhteiskuntaluokan keskeisinä käsitteinä sosiaalityön tut-

kimuksessa. (Strier 2009, 237–238.) Eräät tutkijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että rotu tai

etninen tausta on mahdollista käsittää itsessään yhteiskunnallisena luokka-asemana, sillä

rodullistetut ryhmät kohtaavat rasismin lisäksi samat sosiaaliset ongelmat kuin muut alem-

mat yhteiskuntaluokat (Erevelles & Minear 2010, 131–132). 

Haastateltavani eivät käyttäneet intersektionaalisuuden käsitettä, mutta nostivat rasismista

puhuttaessa luontevasti esiin myös muita sorron muotoja, mikä osoittaa heidän hahmotta-

van eri syrjinnän muodot osaksi samaa järjestelmää. Intersektionaalisuus on suomenkieli-

sessä tutkimuksessa vielä vähäisesti käytetty termi, joka voi kuitenkin tarjota hedelmälli-

sen  lähestymistavan  rasismiin  ja  muihin  valtajärjestelmiin.  Ruotsalaisen  tutkijan  Tina

Mattssonin mielestä traditionaalinen sosiaalityö ylläpitää ja vahvistaa eriarvoisuutta ja nii-
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tä tuottavia rakenteita tarkastelemalla sosiaalisia ongelmia yksilöllisinä puutteina. Hänen

näkemyksensä mukaan tarvitaan kriittisen sosiaalityön tradition ja intersektionaalisen lä-

hestymistavan yhdistämistä, jolloin on mahdollista päästä tarkastelemaan sosiaalisia on-

gelmia rakenteellisen näkökulman kautta. Mattssonin mukaan sosiaalityön tulisi pyrkiä te-

kemään kriittistä tutkimusta ja käytäntöä, jotka haastavat sosiaalista eriarvoisuutta tuotta-

vat sosiaaliset rakenteet ja pyrkivät purkamaan niitä. (Mattsson 2014, 8.)

5.8 Ongelmakohtia ja kehitysehdotuksia

Haastatteluissa nousi esille  haastateltavien kokevan,  että  he eivät  ole  saaneet  tarpeeksi

koulutusta rasismin havaitsemiseen ja käsittelemiseen. Haastateltavat kertoivat osallistu-

neensa monikulttuurisuutta ja maahanmuuttoa koskeviin koulutuksiin, mutta rasismin nä-

kökulmana jääneen vähemmälle. He toivoivatkin perehdytystä ja koulutusta nimenomaan

rasismiin liittyen. 

Kuten tutkimusraportista kokonaisuudessaan käy ilmi, on rasismi arka ja hankala aihe joka

hautautuu usein pohdintaan maahanmuuton haasteista ja kulttuurisen osaamisen lisäämi-

sestä. Kuitenkin rasismin ollessa todellinen ihmisten elämässä vaikuttava rakenne, on siitä

tärkeä puhua ja pyrkiä aktiivisesti purkamaan sitä niin rakenteissa kuin jokaisen työnteki-

jän henkilökohtaisessa ajatusmaailmassa. Haastateltavani kokivat haasteelliseksi sen, että

rasismiin puuttuminen ja sen puheeksi ottaminen jää jokaisen työntekijän omalle vastuul-

le. Haastateltavat toivoivat yhteistä linjausta siihen, miten rasismiin suhtaudutaan ja miten

sitä pyritään ehkäisemään. He kokivat rasistiseen puheeseen puuttumisen haasteelliseksi,

koska heitä ei ole ohjeistettu siinä, millä tavoin rasismiin on tarkoituksenmukaista tai hy-

väksyttyä puuttua. 

Osa haastateltavista toi esille kokevansa haasteeksi maahanmuuttajiin tai muihin rodullis-

tettuihin ryhmiin kuuluvien ihmisten kohtaamisen yksilöinä. He kertoivat kokevansa työs-

sä ilmenevän paljon kulttuuritaustaan liittyviä oletuksia, mitkä määrittävät ihmisten koh-

taamista.

Et sitä välillä saa itsensäkin kiinni siitä että olettaa tiettyihin ihmisiin tai tietyistä 
kulttuureista tuleviin ihmisiin tiettyjä asioita eikä ajattele heitä samalla tavalla 
niinku yksilöinä mitä sitten taas suomalaisia.

Toiset haastateltavat kertoivat kokeneensa kehittyneensä tässä työskenneltyään aiemmin

maahanmuuttaja- tai  monikulttuurisuustyössä,  jolloin käytännön kokemus oli  kehittänyt
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kykyä nähdä toiset ihmiset ensisijaisesti yksilöinä, eikä kulttuurinsa edustajina. Toisaalta

haastateltavat kokivat koulutuksen olevan tärkeää tässäkin kysymyksessä. Kulttuuriryhmät

eivät ole yhtenäisiä ja homogeenisia, vaan samalta alueilta tulevissa ryhmissä ilmenee val-

tavaa  vaihtelua  liittyen  muihin  tekijöihin  kuten  sukupuoleen,  ikään,  sosioekonomiseen

asemaan tai koulutustaustaan.

Ensimmäisessä haastattelussani nousi esille ehdotus siitä, että kaupunki linjaisi näkyvästi

olevansa syrjinnästä vapaa alue. Yksi haastateltavista ehdotti teeman nostamista esille kau-

pungin viestinnässä ja toimipisteissä yhteisesti samalla tavoin, kuin kaupunki on julistau-

tunut savuttomaksi kaupungiksi. Ehdotus herätti kannatusta ja haastateltavat ideoivat kan-

nanoton voivan olla esimerkiksi jokaisessa toimipisteessä näkyvästi esillä olevia julisteita,

missä tuotaisiin esille virastojen ja toimipisteiden olevan syrjinnästä vapaita alueita. Toi-

sen  haastatteluryhmäni  osallistujissa  ehdotus  herätti  kannatusta,  joskin  myös  epäilystä.

Eräs haastateltava ihmetteli, miksi nykypäivänä pitäisi erikseen irtisanoutua rasismista ja

muusta syrjinnästä sen ollessa jo lain perusteella kriminalisoitua. Toisaalta näkyvän kan-

nanoton nähtiin kuitenkin olevan omiaan vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen ja saman-

aikaisesti tukemaan sosiaalityöntekijöitä aiheen esille ottamisessa.

Rakenteellisena ongelmana haastatteluissa nousi  esille  palveluiden jäykkyys  ja  vaikeus

vastata kaikkien perheiden tarpeisiin. Maahanmuuttajaperheet ovat aliedustettuina palve-

luiden kuten perhetyön tai perhekuntoutuksen saamisessa palvelujärjestelmään jäykkyy-

den takia. Palvelut näyttäytyvät olevan kehitetty normien mukaisille perheille, jolloin nor-

mista poikkeavat perherakenteet tai kulttuuritaustat vaikeuttavat paitsi palveluiden saamis-

ta, myös niiden vastaavuutta tarpeisiin. Haastateltavat toivat esille kielellisen ja kulttuuri-

sen osaamisen puutteiden asettavan asiakkaat eriarvoiseen asemaan. Lastensuojelun palve-

luiden lisäksi työntekijät kokivat haasteelliseksi saada maahanmuuttaja-asiakkaitaan ohjat-

tua esimerkiksi näiden tarvitsemien psykiatristen palveluiden piiriin.

6 Johtopäätökset

Pyrin käytäntötutkimuksessani selvittämään, minkälaisina ilmiöinä lastensuojelun työnte-

kijät hahmottavat rodullistamisen ja rasismin sekä minkälaisina he näkevät sosiaalityön

suhteen näihin teemoihin. Rasismi näyttäytyi sosiaalityön eettisten arvojen vastaisena ja

vastustettavana ilmiönä, mutta rasismin muotojen havaitsemisessa esiintyi suuria eroja sa-
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moin kuin käsityksissä siitä, miten sosiaalityössä olisi ilmiöihin suhtauduttava ja puututta-

va. 

Haastatteluaineiston perusteella tutkittavani hahmottivat rasismin ensisijaisesti yksilöllise-

nä ongelmana, joka näyttäytyy esimerkiksi kiusaamisena ja ulossulkemisena. Rakenteelli-

nen rasismi nousi  myös esille,  mutta  jäi  arvioni  mukaan huomattavasti  vähäisemmälle

huomiolle. Lena Dominellin (1997) mielestä rasismin yksilöllistäminen sosiaalityön käy-

tännöissä jättää pimentoon institutionaalisen rasismin ja ohittaa epäsuoran tai tahattoman

rasismin merkityksen. Yksilöllistävästä näkökulmasta rasismi näyttäytyy ilmiönä, jota on

mahdollisuus  purkaa  monikulttuurisuuskoulutuksen  avulla  suvaitsevaisuutta  lisäämällä.

Dominellin mukaan tämä näkökulma kuitenkin jättää kuitenkin huomioimatta rasismin so-

sioekonomiset ja poliittiset ulottuvuudet. Rasismia purkamaan pyrkivien sosiaalityönteki-

jöiden tulisi tästä syystä lähestyä rasismia yhteiskunnallisena pikemminkin kuin yksilö-

kohtaisena kysymyksenä. (Dominelli 1997, 23, 41.)

Lastensuojelussa työskennellään erityistä suojelua tarvitsevien lasten kanssa ja lastensuo-

jelun asiakkaat ovat usein yhteiskunnallisesti heikossa asemassa, jolloin eriarvoisia asemia

tuottavien valtasuhteiden tunnistaminen ja huomioon ottaminen muodostuvat erityisen tär-

keiksi. Sosiaalityöntekijät kuuluvat pääosin rodullisen ja yhteiskunnallisen taustansa pe-

rusteella  yhteiskunnan etuoikeutettuihin ryhmiin,  mikä on otettava huomioon suhteessa

asiakkaisiin. Mikäli sosiaalityössä halutaan pyrkiä purkamaan rasismia ja muita sortavia

rakenteita, on sosiaalityöntekijöiden omia etuoikeutettuja asemia pyrittävä tarkastelemaan

kriittisesti ja purkamaan (esim. Mattsson 2015).

Tutkimukseni perusteella vaikuttaa selvältä, että rodullistamisen ja rasismin teemat eivät

ole vielä riittävästi esillä lastensuojelun sosiaalityön käytännöissä eikä näiden prosessien

vaikutusta asiakkaiden tilanteissa tunnisteta riittävästi. Aineiston perusteella rasismia tun-

nistettiin melko vähän lastensuojelun kontekstissa tai sosiaalityön sisällä, mikä ei kuiten-

kaan tarkoita, että lastensuojelu tai sosiaalityö olisi rasismista ja rodullistamisesta vapaata

aluetta. Ilahduttavaa tutkimusaineistossa on kuitenkin se, että pääosin haastattelemani so-

siaalityöntekijät pitivät rasismia tärkeänä teemana ja toivoivat lisää työkaluja ilmiön hah-

mottamiseen ja purkamiseen. Yksi käytäntötutkimukseni tarkoituksista onkin ollut nostaa

rasismin ja rodullistamisen prosesseja keskeisiksi teemoiksi ja pyrkiä herättämään kriittis-

tä keskustelua aiheista.
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Käytäntötutkimukseni  perusteella lastensuojelussa olisi  aiheellista kehittää rasismikoke-

musten puheeksi ottamisen käytäntöjä, sillä aiheen esille ottaminen näyttäytyi olevan täy-

sin asiakkaiden varassa. Rasismia ei voi ohittaa, sillä todellisena ja arkipäiväisenä ilmiönä

se vaikuttaa monen lastensuojelun asiakkaan elämään. Sosiaalityöntekijöiden ammattiroo-

lin olisikin syytä kehittyä siihen suuntaan, että sosiaalityössä pyrittäisiin aktiivisesti tuo-

maan esiin rasismiin kuten muihin yhteiskunnallisiin valtasuhteisiin liittyviä eriarvoistavia

rakenteita ja toimimaan niiden purkamiseksi.

Sosiaalityössä ylläpidetään ja uudistetaan rodullisuuteen liittyviä valtasuhteita huolimatta

siitä, että sosiaalityön eettisiin lähtökohtiin tulisi kuulua olennaisena osana toimiminen yh-

teiskunnassa vallitsevien eriarvoisuuksien poistamiseksi. Kish Bhatti-Sinclair painottaa or-

ganisaation  ja  johdon merkitystä  antirasistisen  työotteen  omaksumisessa.  Antirasistisen

käytännön omaksuminen ja ylläpitäminen on ylimääräinen ja panostamista vaativa osa-

alue työssä, joka on muutoinkin kiireistä ja kuormitettua. Antirasistisen työotteen vakiin-

nuttamiseksi siihen on varattava resursseja, jotta työntekijöillä on aikaa ja mahdollisuutta

sitoutua sen toteuttamiseen. (Bhatti-Sinclair 2011, 91.)
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Liitteet

Liite 1 Saatekirje

Hyvät työtoverit,

Suoritan työni ohessa Helsingin yliopistossa sosiaalityön maisteriopintoja. Osana opintoja-

ni  suoritan  käytäntötutkimusjakson syksyn  2016 ja  kevään  2017  aikana  työpisteessäni

Vantaan lastensuojelun avopalveluissa. Opintojakson tavoitteena on tehdä pieni tutkimus,

jonka avulla on mahdollista tuottaa työn käytäntöjä kehittävää tietoa. 

Tutkimukseni aiheena ovat rodullistamisen ja rasismin prosessit. Tarkoituksenani on tutkia

sitä, miten lastensuojelun sosiaalityöntekijät käsittävät rodullistamisen ja rasismin teemoja

ja miten niitä otetaan käytännön työssä huomioon. Tarkoituksena on myös tuottaa tietoa

siitä, miten näitä teemoja olisi mahdollista ottaa paremmin huomioon käytännön työssä ja

sen kehittämisessä.

Aineiston tutkimukseen kerään kahden fokusryhmähaastattelun avulla, joihin toivon mo-

lempiin osallistuvan 4–5 sosiaalityöntekijää. Haastattelut on tarkoitus toteuttaa joulukuun

aikana.  Tutkimuksen tekemisessä noudatan niin suunnittelu-, toteutus- kuin raportointi-

vaiheessa hyvää tutkimusetiikkaa. Haastattelut nauhoitetaan, mutta nauhoituksia ei säilyte-

tä aineiston analysoinnin jälkeen. Yksittäisiä osallistujia tai heidän esittämiään mielipiteitä

ei ole mahdollista tunnistaa lopullisesta tutkimusraportista. Tutkimukseen osallistuminen

on vapaaehtoista  ja  osallistuminen on mahdollista  keskeyttää  missä  tahansa  vaiheessa.

Osallistujien on mahdollista saada halutessaan luettavakseen tutkimussuunnitelma ennen

osallistumispäätöstä.
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Kiitän lämpimästi tutkimukseni mahdollistamisesta jo etukäteen ja toivon tulosten hyödyt-

tävän koko työyhteisöä. Mikäli teillä on kysyttävää tutkimukseen liittyen, voi minuun olla

yhteydessä kasvokkain, puhelimitse tai sähköpostitse.

Ystävällisin terveisin Maura Nurmi 

Liite 2 Suostumuslomake

Annan suostumukseni siihen, että Maura Nurmi haastattelee minua osana Helsingin yli-

opiston sosiaalityön maisteriopintojen käytäntötutkimusjakson tutkimusta. Ryhmässä suo-

ritettu  haastattelu nauhoitetaan ja sitä käytetään aineistona tutkimuksessa.  Tutkimuksen

valmistuttua nauhoite tuhotaan.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voin tutkimuksen aikana milloin tahansa

ja syytä ilmoittamatta keskeyttää osallistumiseni. Tutkimukseen osallistumisesta kieltäyty-

minen tai sen keskeyttäminen eivät vaikuta asemaani työpaikalla. 

Allekirjoituksellani vahvistan osallistumiseni tutkimukseen ja suostun siihen, että haastat-

telutallennetta voi käyttää tutkimuksen aineistona. 

Paikka ja aika  _____________________________________

Allekirjoitus  _____________________________________

Nimenselvennys _____________________________________

Sähköpostiosoite _____________________________________

(mikäli toivon, että tutkimusraportti lähetetään minulle sähköpostitse tutkimuksen valmis-

tuttua.)
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