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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Syksyllä 1997 sain Pelastakaa Lapset ry:n kansainvälisten adoptioiden osastolta toimeksiannon tehdä tutkimuksen siitä, miten kansainväliset
adoptiovanhemmat suhtautuvat lapsensa etniseen kulttuuriin, ja miten he sitä ylläpitävät. Tutkimus toimii ensisijaisesti informaation antajana
nykyisille ja tuleville kansainvälisten adoptiolasten vanhemmille sekä adoptioperheiden kanssa työskenteleville henkilöille. Tutkimuksen
ensisijaisena tehtävänä on tarkastella lasten alkuperäiskulttuurin ja samalla etnisen identiteetin merkitystä adoptioperheille sekä kuvailla niitä
keinoja, joilla alkuperäiskulttuuria on näissä perheissä ylläpidetty. Lisäksi olen tarkastellut adoptiovanhempia suomalaisen yhteiskunnan
kulttuurisen avautumisen näkökulmasta.
Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimivat adoption, kulttuurin, etnisyyden ja identiteetin käsitteet.
Tein empiirisen tutkimuksen postikyselynä niille kansainvälisesti adoptoineille vanhemmille, jotka olivat adoptoineet lapsensa vuoden 1997
lokakuun loppuun mennessä. Perheitä oli yhteensä 272 ja heistä 140 vastasi kyselyyn. Kysely sisälsi monivalinta- ja avokysymyksiä koskien
adoptiovanhempien suhtautumista lapsensa etniseen kulttuuriin sekä heidän keinojaan ja motiiviaan ylläpitää kyseistä kulttuuria.
Raportoinnin yhteydessä olen esittänyt monivalintavastausten aineistoa suorina jakaumina ja ristiintaulukointeina ja avovastauksten aineistoa
sitaatteina. Käsittelen vastauksia suurimmaksi osaksi teemoittain ja adoptiomaittain. Vastausten perusteella olen tyypitellyt vanhemmat eri
ryhmiin sen mukaan, minkä kulttuuriin edustajina he lapsiaan pitivät, halusivatko he ylläpitää lapsen alkuperäiskulttuuria, ja mikä vaikutus
kyseisellä kulttuurilla oli vanhempien omaan elämään.
Adoptiovanhempien vastausten mukaan etninen identiteetti ymmärrettiin väistämättömäksi osaksi lasta. Lasten etnistä identiteettiä oli tärkeä
tukea siksi, että heille kehittyisi terve itsetunto. Lapsen etnistä kulttuuria välitettiin lähes kaikissa perheissä jollain tavalla. Ylläpitämisen keinot
vaihtelivat paljon perheittäin ja myös lapsen syntymämaan mukaan. Lisäksi kulttuuria ylläpidettiin suurimmaksi osaksi melko helpoin keinoin.
Suurin osa vanhemmista ei noudattanut pelkästään suomalaista kansallista kulttuuria nationalistisen yhtenäiskulttuurin vaatimusten tavoin
(Allardt 1988 ja Bauman 1997), vaan otti perheen omaan alakulttuuriin mukaan aineksia lapsen etnisestä kulttuurista. Periferian kulttuurin (Hall
1992) mukaan ottaminen tapahtui kuitenkin valtakulttuurin rinnalla siten, että valtakulttuurin asema säilyi lähes kaikissa tapauksissa
ensimmäisellä sijalla. Adoptiovanhemmat eivät muutamia poikkeuksia lukuunottamatta noudattaneet Giddensin (1995) globaalin yhteiskunnan
eli rajattoman yhteisön kulttuuria, vaan kahta eri paikalliskulttuuria, jotka olivat suomalainen kulttuuri ja lapsen syntymämaan kulttuuri.
Merkittävimmät lähteet: Alasuutari, Pertti & Ruuska, Petri. Post Patria? Globalisaation kulttuuri Suomessa. Gummerus kirjapaino Oy. Jyväskylä.
Eskola, Katariina & Vainikkala, Erkki (toim.) 1988. Maailmankulttuurin äärellä. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 11. Nykykulttuurin
tutkimusyksikkö. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä. Kauppi, Matti & Rautanen, Elina 1997. Oikeus hyvään kotiin. Pelastakaa Lapset ry ja
Suomalainen lastensuojelutyö 1922-1997. Otavan kirjapaino. Keuruu.
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