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1 Johdanto 
 

Rasismi on yhteiskunnallisena aiheena erittäin merkittävä ja ajankohtainen. Tästä huo-

limatta katson, että suomalaisessa yhteiskunnassa rasismi on näyttäytynyt ilmiönä, 

josta on vaiettu, jota on hävetty ja joka on toteutunut osittain salassa. Kaksi vuotta sit-

ten Black Lives Matter- liikkeen myötä keskustelu rasismista ja eriarvoisuudesta lisään-

tyi Suomessa sekä muualla maailmassa. Liike alleviivaa ja kyseenalaistaa epäoikeu-

denmukaisia rakenteita ja pyrkii tekemään ne yhteiskunnassa näkyviksi. Vaikka kes-

kustelu rakenteellisesta rasismista onkin lisääntynyt, tulkitsen, että rasismiksi mielle-

tään silti pääosin äärioikeistolainan agenda, jonka katsotaan edustavan vain pientä 

marginaalia. Huomiotta jäävät näin tilanteet ja tahot, jotka määrittelevät suomalaista 

yhteiskuntaa. Näyttää siltä, että rasismi on yhteydessä monitahoiseen paradoksiin, 

missä se on samaan aikaan ylinäkyvä ja näkymättömäksi tehty aihepiiri.  

 

Tutkielmani tavoitteena on tarkastella rakenteellista rasismia, antirasismia sekä näiden 

keskinäistä kamppailua suomalaisessa kouluinstituutiossa. Kuvaan tutkielmassani jän-

nitteitä, jotka haastavat antirasismin viemisen suomalaiseen kouluun ja pyrin tekemään 

ne tätä kautta näkyviksi. Haluan kasvatusalan ammattilaisena syventyä rasismista käy-

tävään keskusteluun ja tuoda julki keinoja, joiden kautta on mahdollista haastaa yhteis-

kunnassa ja kouluinstituutiossa kiistelty ongelma. Kontekstualisoin rasismin sekä anti-

rasismin tutkielmassani tiiviisti kouluinstituutioon, koska näen koulutuksen reittinä, 

jonka kautta maailmaa on mahdollista muuttaa. Samalla puutun kuitenkin dilemmaan, 

jonka toisessa päässä vetävät syvään uurtuneet rakenteet ja joustamaton instituutio ni-

meltään koulu. Lisäksi keskusteluun ottavat osaa myös pelot, harhakuvat sekä etuoi-

keudet – poliittisia pyrkimyksiä unohtamatta. Tässä tutkielmassa pyrin ymmärtämään 

näitä teemoja sekä kouluinstituution että antirasistisen työn kontekstissa. Olen kiinnos-

tunut etenkin niistä ilmiöistä ja tilanteista, jotka eivät ole suoraan näkyvissä. Kartan aja-

tusta ”paremmin tietämisestä”, mutta toivon, että tutkielmani avaa keskustelua tilan-

teista, jotka jäävät helposti kouluissa näkymättömiin.  

 

Koulu on lapsille ja nuorille keskeinen kohtaamisen areena. Oppivelvollisuuden kos-

kiessa kaikkia, heterogeeninen koulu toisintaa yhteiskunnan rakenteita, joissa tasa-ar-

von ja yhdenvertaisuuden ei voida katsoa toteutuvan. Yhdenvertainen asema ei muo-

dostu pelkästään institutionaalisesta tasa-arvoisuudesta, vaan vaatii tuekseen myös 

kulttuurillista ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta (Souto, 2011, s. 14–15). Suomalaista 
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kouluinstituutiota tarkastellaan usein näkökulmasta, joka korostaa pohjoismaista hyvin-

vointivaltiota, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä kattavaa ilmaista koulujärjestelmää. 

Osa tästä keskustelusta voidaan tulkita niin sanotuksi juhlapuheeksi, sillä rasismi ja muut 

kouluinstituution ongelmat eivät tule näkyviin tässä puheessa. Antirasismi tähtää yhden-

vertaiseen yhteiskuntaan pyrkiessään paljastamaan juuri rakenteissa piilevän rasismin, 

joka näyttää jäävän piiloon historiallisesti kerrostuneiden ongelmien taakse. Kouluinsti-

tuutiossa tämän tyyppisten vakiintuneiden käytäntöjen haastaminen tapahtuu tunnista-

malla rasismin olemassaolo, tarkastelemalla omia sortavia ennakkoluuloja ja paneutu-

malla antirasistisiin kasvatusmenetelmiin. Ajattelen antirasismiksi sekä rasismin kaikkien 

ilmenemismuotojen vastustamisen että pyrkimyksen tavoitella tietoa rasismista.  

 

Ensimmäiseen luonnokseeni tästä johdannosta, olin kirjoittanut, että rasismi on vaikea 

ja moraalisesti latautunut aihe. Kun palasin tekstiin uudestaan, pysähdyin miettimään 

sitä, kenelle rasismi on vaikea aihe. Rasismi on vaikea aihe esimerkiksi minulle, koska 

sen tarkasteleminen pakottaa minut tunnistamaan omat etuoikeuteni ja asettumaan tätä 

kautta haavoittuvaiseen asemaan suhteessa valtaan. Puhun tässä yhteydessä juuri ra-

sismista keskustelemisesta, enkä itse rasismin seurauksista tai niiden herättämistä tun-

teista, koska minulla ei valkoisena valtaväestöön kuuluvana naisena voi olla tästä tietoa 

tai ymmärrystä. En väitä, etteikö rasismi olisi vaikea aihe. Haluan kuitenkin tuoda julki 

ajatuksen siitä, kuka tätä keskustelua määrittelee ja mitkä seikat oman tulkintani mukaan 

tekevät keskustelemisesta niin haastavaa. Koulu on vain yksi esimerkki instituutiosta, 

jossa rasismi mielletään usein liian rankaksi aiheeksi, jota halutaan lähestyä positiivi-

semmasta näkökulmasta. Uskallan kuitenkin sanoa, etteivät tätä tulkintaa tee usein ra-

sismia omakohtaisesti kokeneet yksilöt. Keskustelua määrittelevät koulun kontekstissa 

valtaväestöön kuuluvat kasvatusalan ammattilaiset. Samalla kouluinstituution piirissä 

keskustelu viestii siitä, ettei asetettuja tavoitteita ole saavutettu ja tämä tekee koulusta 

haavoittuvaisen. Päätän johdannon lainaukseen, jossa yksi tutkimukseeni osallistuneista 

asiantuntijoista kuvaa rasismin ja kouluinstituution suhdetta seuraavasti:  

 

Se (rasismi) on semmonen asia, mikä on vaikea tunnustaa. Just sen takia että 

ajatellaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kautta. -- Koska olemme osa rasis-

tista yhteiskuntaa joka on osa rasistista maailmaa. Niin ei se tee siitä (kouluinsti-

tuutiosta) sen pahempaa mutta ei se oikeesti tee siitä sen parempaakaan. Tai 

tavallaan pahemman se tekee siitä pahemman koska sitä on tosi vaikee kehittää. 

Kun sitä on vaikea hyväksyä ja tunnistaa. 
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2 Rasismi on rakenne – ei tapahtuma 
 

Yhteiskuntatieteilijä Sanna Ryynänen kuvaa artikkelissaan epävarmuutta liittyen sanaan 

rasismi. Yksi syy hämmennykseen näyttää olevan se, että sanaa on opittu varomaan. 

Rinnalla käytetään ”turvallisempia” termejä, kuten syrjintää, toiseuttamista, ksenofobiaa 

ja rodullistamista. Tämä on kuitenkin hämärtänyt kaikkien käsitteiden merkityssisältöjä 

ja rasismikeskustelua käydään ilman selkeää käsitystä siitä, miten kentän käsitteet tulisi 

ymmärtää. (Ryynänen, 2020, s. 1.) Näen tutkielmani kannalta keskeisenä määritellä en-

sin rasismin käsitteen, enkä näe sillä vastaavaa termiä omassa tutkielmassani. Tämän 

lisäksi hahmottelen sitä, miten rodullistaminen ja toiseuttaminen ovat yhteydessä rasis-

miin sekä miten nämä ilmiöt kytkeytyvät toisiinsa. Lisäksi keskityn rakenteelliseen rasis-

miin ja mietin tämän suhdetta antirasismin tavoitteisiin. Taustoitan lisäksi lyhyesti rasis-

minvastaisuuden historiaa erityisesti kriittisen rodun tutkimuksen ja feminististen teorioi-

den kautta. Teoreettisen taustan muodostamisessa olen hyödyntänyt kandidaatintutkiel-

maani, joka valmistui keväällä 2020. Tutkielmassa keskityin tarkastelemaan rasismista 

vaikenemista perusopetuksen kontekstissa. Nyt laajennan näkökulmani koko kouluinsti-

tuutioon ja pyrin liikkumaan kohti institutionaalista rasismia.  

 

2.1 Rasismin käsite 
 

Rasismi ilmenee ja saa omat erityispiirteensä aina tietyssä kontekstissa ja tämä sanelee 

osaltaan rasismin määritelmää. Kuten muitakin yhteiskunnallisia ilmiöitä, rasismia on 

syytä tarkastella sen historian sekä vallitsevan yhteiskunnallisen tilanteen valossa. (Ras-

tas, 2005, s. 74.) Rasismin tai minkään sen kaltaisen käsitteen määritteleminen ei ole 

koskaan kokonaisvaltaista tai tapahdu ilman rajoituksia (Alemanji, 2016, s. 12). Tässä 

tutkielmassa nojaudun yleisesti tunnettuun määritelmään, jonka mukaan rasismi on syr-

jintää ihonvärin vuoksi. Se on ennakkoluuloista, vihamielistä, holhoavaa tai alentavaa 

asennoitumista tai käytöstä ihmisiä kohtaan sillä perusteella, että noiden ihmisten tulki-

taan kuuluvan tiettyyn etniseen ryhmään (Ryynänen, 2020, s. 3). Haluan kuitenkin ko-

rostaa, että tämä määritelmä ei saavuta rasismin kaikkia tiloja. Ilmiön ymmärtäminen ei 

kuitenkaan rajoitu käsitteen määritelmään, vaan keskeistä on ymmärtää syitä rasismin 

taustalla.  

 

On tärkeä huomata, ettei rasismin käsite rajaudu vain toimintaan, vaan se kattaa sisäl-

leen myös aatteet, asenteet sekä toiminnan seuraukset. Tällainen määritelmä huomioi 
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myös ihmiset ja instituutiot, jotka sanoutuvat irti rasismista, mutta tiedostamattaan toimi-

vat tavoilla, jotka tuottavat ja uusintavat rasistisia ajattelutapoja. (Rastas, 2005, s. 72–

73.) Etnografisesti rasismia koulussa tutkineen Anne-Mari Souton (2011) väitöskirjassa 

ilmenee, että rasismi näyttäytyy harvoin lasten ja nuorten arjessa radikaalina vihapu-

heena tai fyysisenä väkivaltana, vaan se sulautuu osaksi arkea esimerkiksi katseiden, 

vitsien tai ystävyyssuhteiden kautta. Usein tämän tyyppisen arkipäivän rasismin juuret 

ovat syvällä historiassa sekä instituution rakenteissa, eivätkä ole sidoksissa vain yksit-

täisten oppilaiden väliseen kiistaan. Ennakkoluulot eivät muodostu tyhjästä, vaan lapset 

ja nuoret oppivat ne koulun ja yhteiskunnan toisintaessa ja uusintaessa rasismia. Koros-

tan kuitenkin, että rasismi on aina erotettava pelkistä ennakkoluuloista ja syrjinnästä. 

Kaikki kohtaavat jossakin tilanteessa ennakkoluuloja ja/tai syrjintää. Institutionaalinen 

valta ja historia muuttavat ennakkoluulot sekä syrjinnän sorron eri muodoiksi kuten ra-

sismiksi (DiAngelo, 2019, s. 19–20). 

 

Vaikka tutkielmassani rajaan rasismin koskemaan ensisijaisesti syrjintää ihonvärin 

vuoksi, haluan nostaa esiin myös sen laajemman tarkastelukulman. Rasismin konsepti 

on laajentunut käsittämään ihonvärin lisäksi myös sosioekonomisen aseman, uskonnon, 

sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen. Kaikkien rasismin muotojen tarkastelussa 

on oleellista painottaa vallan roolia ja sen tuottamia rakenteita. Rasismia ei tule käsitellä 

vain yksilön kokemien syrjinnän muotojen valossa vaan se tulee nähdä vallan muokkaa-

mana sosiaalisena järjestelmänä. (Alemanji & Dervin, 2016, s. 201.) Rasismi tulee ym-

märtää ilmiöksi, jossa merkityksellistetään eroja sekä oikeutetaan niillä yksilöiden ja ryh-

mien välinen eriarvoisuus sekä alistaminen (Souto, Rannikko, Sotkasiira & Harinen, 

2013, s. 10). Rasismia tai sen vastaista toimintaa ei voida irrottaa muista eriarvoisuuden 

muodoista. Tutkielmani rajallisuuden vuoksi olen kuitenkin joutunut vetämään rajalinjoja 

teemojen välillä, ja tämän vuoksi en syvällisesti tarkastele rasismia esimerkiksi uskonnon 

tai sukupuolen kontekstissa.  

 

Anna Marie Smith (1998 s. 87) viittaa kirjassaan kulttuuria ja rotua kriittisesti tutkinee-

seen Martin Barkeriin (1981), joka tarkastelee rasismia kahden näkökulman kautta. Pe-

rinteinen rasismi edustaa yksinkertaistetusti oletusta valkoisen ”rodun” paremmuudesta. 

”Uudeksi”, kulttuurisen rasismin muodoksi nimetty ilmiö tukee samoja perusteita, mutta 

rodullistamisen lisäksi painottaa kulttuurieroja ryhmien ”paremmuuden” taustalla. (Smith, 

1998, s. 87.) Kulttuuri ymmärretään tässä positiossa muuttumattomana ja homogeeni-

sena todellisuutena, joka mahdollistaa yksilöiden kategorisoinnin. Yksilö ymmärretään 

näin vain oletettujen kulttuuriin sidottujen tekijöiden kautta. Kulttuuriin sidottu rasismi toi-

sintaa ja ylläpitää kolonialismin aikaisia erontekoja, eikä todenna vallan roolia kyseisten 
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kulttuurien muodostumisessa. Vaihtoehtoinen tapa tarkastella kulttuuria ymmärtää kult-

tuurin teemana, jota yksilöt toisintavat omalla tavallaan. Ajattelutapa ei hyväksy ajatusta 

kulttuurin ongelmattomuudesta eikä katso kulttuurin olevan looginen selitysmalli ihmisen 

toiminnalle. Kulttuurin kautta on mahdollista muodostaa kysymyksiä, mutta ei vastauk-

sia. (Sommier & Roiha, 2018, s. 106–107.)  

 

Tutkielmassani haluan painottaa sitä, että rasismi on ennen kaikkea rakenne. Vaikka 

rasismi ilmentyykin yleensä yksittäisten tapahtumien kautta, nämä tapahtumat eivät ku-

vaa todellista ongelmaa yhteiskunnassamme vuonna 2021. Vaikka määrittelen rasismin 

syrjinnäksi ihonvärin vuoksi, en halua korostaa sen todentumista yksittäistapauksien 

kautta. Myöhemmin tarkemmin kuvaamani rakenteet ovat kuitenkin tuotettu historialli-

sesti ennen kaikkea ihonvärin ympärille ja sen ymmärtäminen on tutkielmani kannalta 

keskeistä. Haluan kuitenkin vielä tuoda julki dilemman, jonka kanssa kamppailin määri-

tellessäni rasismia tutkielmassani. Tarkkarajainen määritelmä sulkee aina jotain itsensä 

ulkopuolelle, jolloin jotain oleellista voi jäädä huomiotta. Toisaalta katson, että ilmiön kes-

keinen ongelma liittyy juuri kykyyn määritellä rasismia. Tämän vuoksi olen tässä luvussa 

pyrkinyt määrittelemään rasismin kattavasti, kuitenkaan unohtamatta sitä, mitä olen jou-

tunut jättämään määritelmän ulkopuolelle.  

 

Seuraavassa luvussa tarkastelen rasismia rodullistamisen ja toiseuttamisen kautta. 

Tuon rodun käsitteen tutkielmaani, sillä se rakentaa ideologisesti hallitsevia ryhmiä ih-

misten välille. Rotu antaa valkoiselle rodulle hallitsevan aseman suhteessa ei- val-

koiseksi rodullistettuihin toisintaessaan ja ylläpitäessään historian valta-asetelmia (Ale-

manji, 2016, s. 9–10). Nämä asetelmat eivät pysy yllä itsestään, vaan niitä uusinnetaan 

rakenteiden, kuten median ja koulujärjestelmän kautta. Samalla se rajaa ääriviivoja kuu-

luvuuden rajapinnoille, tehden selväksi, ketkä jäävät ideologisten tikkaiden alareunaan 

(Alemanji, 2016, s. 23). Joukkoon kuulumista ja ulkopuolelle jäämistä kuvaan myöhem-

min tutkielmassani ”meitä ja muita” koskevan diskurssin kautta, joka jo itsessään rajaa 

ryhmää ”suomalaiset”. Paikoitellen näyttää siltä, että rodun käsite on tutkimuksissa kor-

vattu sanalla kulttuuri. Käsitteen huomiotta jättäminen esimerkiksi häpeän, syyllisyyden 

tai pelon vuoksi kuitenkin vähentää ymmärrystämme rasismista ja tekee rasismin vas-

taisen työn vaikeammaksi tai jopa mahdottomaksi (Alemanji, 2016, s. 10).  

 

2.2 Rasismi rodullistamisen ja toiseuttamisen prosessina 
 
Kriittisen rodun ja rasismin tutkimuksen kannalta on keskeistä ymmärtää, että rodun kä-

sitteen avulla tuotetaan valtasuhteita, joita ei voida selittää muiden luokittelujen avulla. 
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Jotta rodun käsite voidaan ottaa mukaan kriittiseen tutkimukseen, tarvitaan taustalle laa-

jamittaista antirasistista keskustelua, jossa käsite ymmärretään sosiaalisesti tuotetuksi 

luokittelujärjestelmäksi. (Keskinen, Mkwesha & Seikkula, 2021, Teoreettisen keskuste-

lun avaimet.) Laajalle levinneen uskomuksen mukaan rodut nähdään biologisina tai ge-

neettisinä kategorioina, joiden perusteella on pyritty yhtenäistämään kansallista identi-

teettiä. Käsitteellä ei todellisuudessa ole mitään tieteellistä perustaa ja se tulee nähdä 

ennen kaikkea diskursiivisena kategoriana. Tämä kategoria organisoi puhetapoja sekä 

sosiaalisia käytäntöjä, jotka käyttävät fyysisten piirteiden eroja symboleina, joiden poh-

jalta ryhmät erotetaan toisistaan. (Hall, 2002, s. 55.) Vaikka ihmisrotuun perustuvien aja-

tusten voidaankin katsoa jo kadonneen, rasismin vanhat muodot nostavat päätään vielä 

tänäkin päivänä (Kanninen & Markkula, 2011, s. 30). Biologiset käsitykset – diskurssin 

äärimmäiset muodot, kuten eurooppalaiset rotuteoriat ja fasismi – on korvattu rotua kos-

kevilla kulttuurisilla määrityksillä, jotka mahdollistavat rodullistamisen diskurssin vaiku-

tukset yhteiskunnassa vielä tänäkin päivänä (Hall, 2002, s. 55). 

 

Rodun käsitettä näkee sijoitettavan osassa tutkimuksissa lainausmerkkeihin, kun halu-

taan korostaa sen luonnetta sosiaalisena konstruktiona, jolla ei ole mitään biologista pe-

rustaa. Olen kuitenkin omassa tutkielmassani jättänyt lainausmerkit pois, sillä katson, 

että tällä käytännöllä voidaan entisestään edistää tilaa, jossa rodun käsitettä varotaan ja 

pelätään rasismitutkimuksessa. Vaikka rotu käsitteenä tuleekin nähdä sosiaalisten kon-

struktioiden kautta, sillä on todellista painolastia ihmisten elämässä. Tämän vuoksi ha-

luan omassa tutkielmassani korostaa sen todellisia seurauksia käyttämällä termiä ilman 

lainausmerkkejä.  

 

Tutkijat ovat ennen katsoneet rodun käsitteen hyödylliseksi biologiassa, mutta tänä päi-

vänä on kuitenkin selvää, ettei sanastossamme ole paikkaa tällaiselle sanalle (Banton, 

2018, s. 3). Rasismin ja rodullistamisen yhteys sekä rodun käsiteen oikeutus aiheuttavat 

kiistanalaisuutta ja tekevät ilmiöstä tutkimuksellisesti tärkeän, mutta samalla myös to-

della haastavan. Rasismin tutkimuksen kontekstissa ongelmana on pidetty rodullistami-

sesta vaikenemista, eikä niinkään sen käyttöä rasismin analyysissä. Katson tutkimuk-

sessani rodullistamisen viittaavan prosesseihin, joissa ihmiset jaotellaan kategorioihin 

oletettujen synnynnäisten tuntomerkkien perusteella. Näihin kategorioihin liitetään tässä 

yhteydessä kulttuurillisia ja historiallisia merkityksiä. (Honkasalo, Souto & Suurpää, 

2015, s. 142.) Tämän lisäksi on myös syytä huomata, että joissakin tutkimuskirjallisissa 

teksteissä termi rodullistaminen on korvannut rasismin käsitteen (Rastas, 2005, s. 37). 
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Näen rodullistamisen tutkielmassani tietyn tyyppisenä toiseuttamisena. Rodullistamisella 

on toki erityispiirteensä, mutta pohjimmiltaan kyse on erojen rakentumisesta. Viittaan 

erojen rakentumisella Anna-Leena Riitaojan väitöskirjaan, jossa hän kuvaa eroja diskur-

siivisesti tuotettuina ominaisuuksina. Nämä erot eivät ole olemassa ennen kuin ne teh-

dään ja merkityksellistetään yhteiskunnassa. Kun nämä erot saavat yhteiskunnassa 

merkityksen ja ne tätä kautta normalisoidaan, syntyy kategorioita. Kategorisointi perus-

tuu valtaan, jonka avulla määritellään, millaiset asiat ja ominaisuudet tai erot muodostu-

vat normaaleiksi. Vastaavasti määritellään, mitkä tekijät jäävät normaalin ulkopuolelle ja 

täten sille alisteisiksi (Riitaoja, 2013, s. 32.) 

 

Toiseus rakentuu kategorisen eron tekemisen kautta (Riitaoja, 2013, s. 40). Toiseutta-

misen prosessista on siis kyse vasta silloin, kun oletetut erot muodostuvat kategorioiden 

välille ja ne nähdään hierarkkisina. Ryynänen (2020) katsoo, että toiseuttamisessa kes-

keistä on erilaisuuden rakentaminen ja sen osoittaminen. Toiminnan kautta osoitetaan, 

ettei henkilö voi esimerkiksi ihonvärinsä vuoksi kuulua ”meihin”. Kun ihminen ei esimer-

kiksi vastaa mielikuvaa tavallisesta suomalaisesta, häneltä tiedustellaan, mistä hän on 

kotoisin. Kun vastaus on Helsingistä, seuraa usein jatkokysymys: ”Siis mistä olet alun 

perin?”. Tämä kysymys rajaa kategorian, jonka on mahdotonta lukeutua suomalaisiin, 

länsimaalaisiin ja ”meihin”. Näin yksilö on kategorisoitu ja toiseutettu tietyn ryhmän ulko-

puolelle kuviteltujen erojen perusteella.  

 

Riitaoja (2013, s. 7–8) viittaa väitöskirjassaan Santosin (2007) ajatukseen, jonka mukaan 

moderni kansalaisvaltio on osaltaan tuottanut kuvaa ”sivistyneestä” ylivertaisesta kansa-

laissubjektista ja tämän vastakkaisesta koloniaalisesta toisesta. Tästä ylivertaisesta po-

sitiosta tuotettu tieto on saanut aseman universaalina tietona ja ”toisenlaiset” positiot on 

nähty sille alisteisiksi. Tiivistetysti voidaan katsoa, että rodullistaminen ja toiseuttaminen 

nähdään merkityksellistämisen prosesseina, joista lännen diskurssi on yksi esimerkki. 

Moderni sivistynyt kansalaisvaltio liitetään läntiseen kulttuuriin, joka on rakennettu val-

koisen ylivertaisen kansalaissubjektin ympärille. Kulttuurintutkija Stuart Hall on tutkinut 

monikulttuurisuuden, identiteetin sekä rasismin rakenteita. Hall (2002) tarkastelee ”län-

nen” historiallista muodostumista sekä ”meitä” ja ”muita” koskevan diskurssin syntyä. 

Kontekstissa on olennaista huomata käsitteen laaja merkityskenttä, joka kurkottaa yli 

maantieteellisten rajojen. Länsi on yhtä suuressa määrässä idea, kuin maantieteellinen 

tosiseikka. Hallin ajatuksissa ”länsi” tulee nähdä historiallisena rakennelmana, joka on 

syntynyt taloudellisen, poliittisen, sosiaalisen ja kulttuurillisen prosessin seurauksena. 

”Lännen” diskurssi muodostuu pitkälti kategorioiden ja vertailun varaan. Toisten kulttuu-

rien ero lännestä nähdään standardina, jota vasten lännen saavutuksia mitataan. Näiden 



 8 

erojen kautta muodostuu konteksti ”lännestä” ja sen merkityksistä. Samalla muodostuu 

joukko erilaisia – läntisiä – kulttuureja, joita yhdistää yksi seikka. Ne kaikki ovat poikkeuk-

sellisia muuhun maailmaan nähden. ”Meidän ja muiden” diskurssista vaarallisen tekevät 

juuri sen muokkaavat yksinkertaistavat ja eroja painottavat rajalinjat. (Hall, 2002, s. 77–

84.) 

 

Sekä ”meidän ja muiden” diskurssi että länsi ovat saaneet yhteiskunnassa tietyn merki-

tyksen, joka oikeuttaa epätasa-arvoa ihmisryhmien välillä. Länsi ja siihen liitetty valkoi-

suus nähdään suomalaisessa yhteiskunnassa arvostettuna ominaisuutena, johon liite-

tään taloudellinen, poliittinen, sosiaalinen sekä kulttuurillinen paremmuus. Viittaan val-

koisuudella tässä yhteydessä vallan ja etuoikeuksien rakenteeseen, jota ei tule liittää 

pelkästään ihonväriin. Monissa tapauksissa valkoisuuteen liitetty normi ylläpitää ja vah-

vistaa myös muita normatiivisuuden muotoja, kuten normeja keskiluokkaisuudesta ja he-

teroseksuaalisuudesta (Ward, 2008, s. 564). Valkoisuus edustaa ennen kaikkea sosiaa-

lista rakennetta, johon liitetään käsityksiä normaaliudesta sekä paremmuudesta. Valkoi-

suus toimii yhteiskunnassamme tilana, jota vastaan kaikkia muita paikkoja mitataan 

(Seikkula, 2020, s. 33). Omassa tutkielmassani käytän käsitettä valkonormatiivisuus, 

jonka olen suomentanut englanninkielisestä tutkimuskirjallisuudesta, jossa yleisesti tun-

nustettu käsite ”white normativity” kuvaa normeja ja käytäntöjä, jotka saavat valkoisuu-

den näyttämään luonnolliselta, normaalilta ja oikealta (ks. Ward, 2008). Kysymys on en-

nen kaikkea valta-asetelmasta, jossa valkoiseksi rodullistetut ihmiset voivat tarkastella 

todellisuutta etuoikeutetusta asemasta suhteessa rodullistettuihin ihmisiin. Ongelmal-

liseksi ja samalla keskeiseksi omassa tutkielmassani katson sen, että tästä etuoikeute-

tusta asemasta käsin on haastavaa tunnistaa rasismia ja ymmärtää sen vaikutuksia nii-

den elämässä, jotka on suljettu valkoisen suomalaisuuden ulkopuolelle.  

  

2.3 Rakenteellinen rasismi 
 

Näen tarpeelliseksi pohjustaa tätä lukua, tarkastelemalla instituutiota – sen määritelmää 

ja tavoitetta yhteiskunnassa. Kulttuurin tutkija Sara Ahmed (2007) kuvaa instituutioiden 

kuten koulujen tarjoavan julkisia ja kollektiivisia tiloja, jotka ovat muovautuneet tiettyjen 

normien ympärille. Ahmed (2007, s. 157) havainnollistaa tätä esimerkillä, jossa neljä ro-

dullistettua naista sattuu kävelemään yliopiston järjestämään konferenssiin samaan ai-

kaan. Hän kuvailee, kuinka tilanne noteerataan tavallisesta poikkeuksellisena. Se, että 

havaitsemme kyseisen sisääntulon, kertoo meille enemmän siitä, mikä on jo valmiiksi 
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olemassa, kuin siitä, kuka huoneeseen saapui. Kyseinen tila – konferenssisali – on ra-

kennettu valkoisuuden ympärille, jolloin valkoisuutta ei ole mahdollista kohdata. Tällöin 

tila on institutionalisoitunut niin, että kaikki valkoisesta ”normaalista” erottuvat saattavat 

tuntea olonsa paljastuneeksi, näkyväksi ja erilaiseksi. (Ahmed, 2007, s. 157.)  

 

Seuraavaksi tarkastelen lyhyesti rakenteita, jotka instituutioiden tavoin säätelevät ihmis-

ten toimintaa yhteiskunnassa. Tämän kautta liikun kohta rakenteellista rasismia, joka on 

tutkielmani kannalta keskeinen ilmiö. Rakenteet näyttäytyvät yksilön toimintaa ja va-

pautta rajoittavina tekijöinä (Aro & Jokivuori, 2014). Rakenteet eivät kuitenkaan kosketa 

kaikkia yhteiskunnan tai yhteisön jäseniä samalla tavalla vaan ne aiheuttavat jäsenten 

välille keskinäistä eriarvoisuutta. Tällöin yksilöillä on erilaiset mahdollisuudet ja resurssit 

toteuttaa pyrkimyksiään yhteiskunnassa. (Aro & Jokivuori, 2014, Yhteiskuntateorioiden 

keskeisiä elementtejä.) Sekä instituutiot että rakenteet ovat yksilöä ”suurempia” tekijöitä, 

jotka ovat kytköksissä valtaan. Instituutioiden järjestäytymisen kautta tuotetaan, ylläpi-

detään ja uusinnetaan rakenteita, jotka tuottavat poissulkemisen sekä sisäänottamisen 

käytänteitä.  

 

Rakenteellista rasismia on käytetty kuvaamaan tilanteita, joissa instituutioiden toiminta 

synnyttää rasismia. Rakenteellisessa rasismissa normit ja käytännöt asettavat jotkut et-

niset, kulttuuriset ja rodulliset ryhmät toisia heikompaan asemaan. (Zacheus, ym., 2017, 

s. 5.) Rakenteellista rasismia esiintyy instituutioiden käytännöissä sekä yhteiskunnan ra-

kenteissa. Se tuottaa ennen kaikkea eriarvoisia asemia, jotka näkyvät esimerkiksi työ- ja 

asuntomarkkinoilla sekä kasvatuksen- ja koulutuksen piirissä. Esimerkiksi rodullistettu-

jen vähemmistöjen ohjaaminen kapea-alaisille opiskelupoluille heidän kiinnostuksistaan 

riippumatta, on rakenteellista rasismia. (Keskinen, Mkwesha & Seikkula, 2021, Rasismi 

ja rasisminvastaisuus.)  

 

Riitaoja (2013) näkee koulun yhtenä rakenteellista rasismia toisintavana instituutiona. 

Tämän vuoksi on tärkeää huomioida rasismiin liittyvä kontekstuaalisuus ja yhteiskun-

nassa vallitsevat valtarakenteet. Koululla on oma erityinen merkityksensä, joka ei ole 

suoraan verrattavissa mihinkään muuhun kontekstiin. Koulu nähdään rakenteena, johon 

on moninaisten historiallisten vaiheiden sekä poliittisten tavoitteiden seurauksesta ker-

rostunut erinäisiä päämääriä sekä käytäntöjä. Koululla on oma erityinen merkityksensä, 

joka ei ole suoraan siirrettävissä toisiin konteksteihin. (Riitaoja, 2013, s. 2.) Oppivelvolli-

suuden koskiessa kaikkia, peruskoulu toisintaa miniatyyrin lailla yhteiskunnassa vallitse-

via hierarkioita. Koulu on historiallinen instituutio, joka on muuttunut vuosikymmenten 
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aikana valtavasti. Tietyt rakenteet ovat kuitenkin tiukassa ja niiden historiallisen konteks-

tin todentaminen, on rasismista keskustelemisen kannalta ensiarvoista.  

 

Rakenteisiin ankkuroitunut rasismi ei ole helposti tunnistettavissa. Rasismi on juurtunut 

syvälle läntisen yhteiskunnan historiallisiin rakenteisiin ja tämän vuoksi taistelu sitä vas-

taan on haastavaa. Rakenteiden voima piilee niiden kyvyssä uusintaa itseään yhteiskun-

nan toiminnan kautta. Historian kautta muodostuneet opitut luokitukset esittävät eriar-

voistavat rakenteet luonnollisina, jolloin vallan epätasainen jakautuminen jää todenta-

matta.  (Souto, Rannikko, Sotkasiira & Harinen, 2013, s. 10.) Rakenteellisen rasismin 

käsite voikin olla harhaanjohtava, jos unohdamme tosiasian, että institutionalisoidut käy-

tännöt ovat ihmisten tekemiä ja toteuttamia (Essed, 2001, s. 494; Armila, Rannikko & 

Sotkasiira, 2017, s. 127). Instituutiot yhdistetään usein abstrakteihin sääntöihin, määrä-

yksiin ja menettelytapoihin, joka voi jättää huomiotta sen, että rakenteet on tuotettu to-

dellisuudessa, jossa elämme (Essed, 2001, s. 494). 

 

Shadia Rask (2020) tiivistää Mahadura & Özberkan podcastissa osuvasti, ettei raken-

teellinen rasismi ole sitä rasismia, josta olemme tottuneet puhumaan tai mitä olemme 

tottuneet yhteiskunnassa näkemään. Rakenteellinen rasismi on aina sidoksissa valtaan 

ja tämä asetelma tekee sen esille tuomisen ja siihen puuttumisen haasteelliseksi. Kun 

on kyse vallasta, on kyse etuoikeuksista. Rakenteellinen rasismi ylläpitää näitä etuoi-

keuksia, jolloin siihen puuttuminen muuttaa samalla myös valta-asetelmia (Rask, 2020). 

Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan etuoikeuksia antirasismin kontekstissa ja taustoitan 

samalla tutkielmani kannalta keskeisen käsitteen historiaa sekä määritelmää.  
 
2.4 Etuoikeuksien tunnustaminen ja tunnistaminen antirasis-

min edellytyksinä 
 
Tässä luvussa tarkastelen lyhyesti rasisminvastaisuuden historiaa ja taustoitan tätä 

kautta antirasismin syntysijaa. Käsitteen määrittelyssä ja sen tarkastelussa tukeudun eri-

tyisesti rasisminvastaisuuden strategioita Suomessa tutkineeseen Minna Seikkulaan 

sekä kulttuuria, rotua ja antirasismia laajasti tarkastelleeseen Aminkeng A. Alemanjiin. 

Tarkastelen antirasismia ensin yleisesti ja määrittelen sitä, mitä se minulle tässä tutkiel-

massa merkitsee. Lopuksi hahmottelen sitä, mitä antirasismilla Suomessa tavoitellaan. 

Tässä yhteydessä tukeudun erityisesti Seikkulan (2020) väitöskirjaan ja käsittelen anti-

rasismin tavoitteita sen eri strategioiden kautta. Strategiat eivät ole kuitenkaan suoraan 

lainattuja, vaan olen työstänyt niitä hieman omalle tutkielmalleni sopivalla tavalla ja kes-

kustellut myös muiden tutkijoiden kanssa.  
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2.4.1 Antirasismin taustasta sekä määritelmästä 
 

Antirasismi on käsitteenä uusi, mutta ilmiönä sen juuret kurkottavat kauas. Käsittelen 

seuraavaksi muutamia esimerkkejä, jotka havainnollistavat sitä, ettei rasismia ole hyväk-

sytty syvässä hiljaisuudessa. Rotua kriittisesti tarkasteleva ajattelu ja tutkimus ovat pe-

rinteisesti paikannettu ensimmäisenä Yhdysvaltoihin. Robinson ja lukuisat muut kriittisen 

mustan ajattelun tutkijat kuitenkin osoittavat, että Afrikan, Karibian ja Latinalaisen Ame-

rikan ajattelutraditiot, mustien yhteisöt ja kolonialismin vastaiset kansalliset vapautusliik-

keet ovat olleet kriittisen rasismin tutkimuksen kannalta avain asemassa. (Keskinen, 

Mkwesha & Seikkula, 2021, Kolonialismin ja rasismin kriittinen tutkimus.) Kriittiset rotu- 

ja valkoisuustutkimukset voidaan katsoa viittaavan monien eri lähestymistapojen yhdis-

telmään. Ne näyttävät toimivan kattotermeinä esimerkiksi rodun, rasismin ja antirasismin 

kriittiselle tutkimukselle. (Seikkula, 2020, s. 25.) 

 

Musta feminismi voidaan tulkita yhtenä keskeisenä vaikuttajana antirasismin tavoitteiden 

taustalla. Mustan feminismin tärkeinä teemoina näyttäytyvät erityisesti valkoisen ylivallan 

analyysi ja aktiiviset pyrkimykset muuttaa rodullisia valtasuhteita (Keskinen, Mkwesha & 

Seikkula, 2021, Teoreettisen keskustelun avaimet). Musta feminismi korostaa sukupuo-

len merkitystä sorron analyyseissä ja on ollut keskeisessä asemassa puhuttaessa afro-

amerikkalaisten naisten elämästä ja kokemuksista (Seikkula, 2002, s. 22–23). Seikkula 

(2020) kuvaa väitöskirjassaan antirasismin yhteyttä lisäksi postkoloniaalisen ja intersek-

tionaalisen feminismin kentällä tehtyyn työhön. Vaikka tutkielmani keskittyykin tarkaste-

lemaan rasismia rodullistamisen ja toiseuttaminen prosessina erityisesti etnisyyden 

kautta, haluan tuoda julki Gilroyn (1990) ajatuksen siitä, ettei rasismi ole eliminoitavissa 

yksikkönä. Feministiset teoriat intersektionaalisuudesta korostavat tarvetta ymmärtää 

tieto kontekstissa, joka ei kata vain yhtä ilmiötä tai teemaa (Seikkula, 2020, s. 23). Oi-

keustieteilijä Kimberle Crenshaw kehitti intersektionaalisuuden käsitteen pyrkiessään jä-

sentämään työmarkkinasyrjintää, joka kohdistui mustiin naisiin. Syrjintä poikkesi sekä 

valkoisten naisten että mustien miesten kohtelusta ja viittasi täten päällekkäisiin ja yh-

teenkietoutuneisiin valtajärjestyksiin. (Keskinen, Mkwesha & Seikkula, 2021, Teoreetti-

sen keskustelun avaimet.) Ymmärrän rasismin ja antirasismin kontekstissa, jossa niitä ei 

voi irrottaa sukupuoleen sekä seksuaalisuuteen perustuvasta sorrosta tai luokasta, joka 

perustuu kulttuuriin ja taloudelliseen asemaan. Tämän vuoksi antirasismin ja feminismin 

yhteyden taustoittaminen on oman tutkielmani kannalta tärkeää. 

 

Maahanmuuton lisääntyminen ja suomalaisen yhteiskunnan reaktiot sitä vastaan herät-

tivät keskustelun rasismista Suomessa erityisesti 1990-luvulla. Esimerkiksi pakolais- ja 
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siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan (1994), opetusministeriön (1997) sekä sisäasiain-

ministeriön dokumentit viittaavat viranomaisten sekä muiden järjestöjen taholta tapahtu-

viin rasismin vastaisiin toimiin. Sekä rasistiseen keskusteluun, että sen taustalla vaikut-

tavaan avoimesti rasistiseen toimintaan reagoitiin ja tutkimus aiheen ympärillä lisääntyi. 

(Rastas, 2005, s. 70–71.) Rasismin tunnistaminen yhteiskunnalliseksi ongelmaksi 1990-

luvulla sai aikaan myös valtion tukemia nuoriin kohdistuvia rasismin vastaisia aloitteita. 

Nämä hankkeet kuitenkin usein esitettiin monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden ni-

millä. (Seikkula, 2020, s. 18.) Monikulttuurisuuskasvatusta koskevan tutkimuksen alku 

voidaan sijoittaa Suomessa 1980- ja 1990- luvun taitteeseen. Tutkimus on painottunut 

tarkastelemaan esimerkiksi kulttuurien välistä vuorovaikutusta, monikulttuuriseksi kat-

sottujen koulujen opetusmenetelmiä sekä – sisältöjä ja koulun kulttuuria. Tutkimus linkit-

tyi pitkälti maahanmuuttajia koskettaviin kysymyksiin ja puheen lähtökohdaksi muodostui 

se, että suomalainen yhteiskunta oli lisääntyvän maahanmuuton seurauksena monikult-

tuuristunut. Monikulttuurisuustutkimuksesta tuli pitkälti maahanmuuttajia ja maahan-

muuttoa käsittelevää tutkimusta. (Riitaoja, 2013, s. 12–13.)  

 

Keskustelu ja tutkimus rasismista ja rasisminvastaisuudesta ei kuitenkaan voi tukeutua 

vain keskusteluun monikulttuurisuudesta, jossa usein sivuutetaan valtasuhteet ja vaie-

taan rodullistamisesta (Seikkula & Keskinen, 2021, Johdanto). Antirasismi pyrkii katso-

maan monikulttuurisuuskasvatuksen määrittelemien tavoitteiden yli. Antirasismin koh-

teena eivät ole maahanmuuttajat ja rodullistetut toiset, vaan se toimii peilinä, jonka läpi 

kaikkien on pystyttävä katsomaan (Alemanji, 2018, s. 6.) Antirasismi ei siis sulje valta-

väestöä keskustelun ulkopuolelle vaan korostaa niiden asemaa, joilla on valtaa yhteis-

kunnassa. Samalla antirasismi tekee näkyväksi eri ryhmien välisen eriarvoisuuden. (Dei 

& Callitse, 2000, s. 21.)   

 

Antirasismi voidaan tulkita itseään selittävänä, sillä sen etuliite viittaa suoraan rasismin 

vastustamiseen. Rasismin vastustaminen näyttäytyy Bonnettin (2003) ehdottaman al-

keellisen määritelmän ytimenä, joka liittää antirasismin ajattelu- ja toimintatapoihin, jotka 

pyrkivät kohtaamaan sekä vastustamaan rasismia. (Seikkula, 2020, s. 18–19.) Ytimek-

käästi määriteltynä antirasismilla tarkoitetaan rasisminvastaista toimintaa, joka tunnistaa 

rasismin olemassa olevana ilmiönä (Alemanji, 2018, s. 5). Antirasismin ydin ei pureudu 

yksittäistapauksiin, vaan sen tavoitteena on puuttua rakenteisiin, jotka puolestaan pal-

jastuvat usein yksittäisten tapauksien kautta (Alemanji, 2018, s. 7). Lähtökohtana toimii 

ymmärrys siitä, että ongelma piilee ylläpidetyissä käytänteissä ja yhteiskunnassa harjoi-
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tetussa politiikassa, ei yksilössä. Antirasismi tunnistaa eriarvoisuuden rakenteelliset, ins-

titutionaaliset ja sosiaaliset perusteet sekä todentaa vallan ulottuvuuden näiden histori-

allisessa muodostumisessa. (Alemanji, 2016, s. 18.)  

 

2.4.2 Antirasismi ei ole yksikkö 
 

Seuraavaksi hahmottelen antirasismin tavoitteita sen eri strategioiden kautta. Nojaan 

teoriassani erityisesti Seikkulan (2020) väitöskirjaan, joka tarkastelee aktivistien sekä 

kansalaisjärjestöjen ajamaa antirasismia Suomessa. Seikkula kuvaa sekä rasismin että 

antirasismin edustavan monikkoja, jotka eivät koostu vain yhdestä strategiasta. Väitös-

kirjassa antirasismin eli rasisminvastaisuuden erilaisia sovelluksia sekä rasismia koske-

vaa ymmärrystä on tarkasteltu kriittisen rodun ja valkoisuuden tutkimuksen alaan tukeu-

tuvien näkökulmien kautta. Tämän lisäksi tuon keskusteluun myös Alemanjin, Rastaan, 

Roihan sekä Sommierin näkemyksiä antirasismin tavoitteista.  

 

Ensimmäiseksi hahmottelemani strategia tavoittelee ensisijaisesti rasismista vapaata ti-

laa. Strategia puuttuu helposti paikannettaviin rasistisiin tekoihin, symboleihin ja tekijöi-

hin ja linkittyy rasismin suoraan vastustamiseen. Rasistiseen häirintään puuttuminen, ra-

sististen symbolien poistaminen ja rasisteiksi tunnistettavien henkilöiden kohtaaminen 

kaduilla tai verkossa ovat esimerkkejä antirasismin suorasta puolustamisesta. (Seikkula, 

2020, s. 64–65.) Liitän tämän näkökulman yhteyteen lisäksi antirasismin tavoitteen val-

tavirtaistumisesta. Tämä tapahtuu erityisesti tietoisuuden lisäämisen kautta tuomalla julki 

esimerkiksi tietoa erilaisista kulttuureista ja identiteeteistä, joihin on liitetty rodullisia lei-

mauksia. (Seikkula, 2020, s. 68). Tämän tyyppinen tietoisuuden lisääminen on suunnattu 

pääasiassa suurelle yleisölle, kun taas osa antirasistisesta työstä on suunnattu pääasi-

assa muille rasismin kohteeksi joutuneille. Näissä konteksteissa huomio kiinnittyy erityi-

sesti olosuhteisiin, joihin he kollektiivisesti joutuvat. (Seikkula, 2020, s. 68.)  

 

Toinen strategia liittää rasismin yleismaailmallisiin ennakkoluuloihin. Tässä yhteydessä 

rasismi esitetään väistämättömänä osana ihmisen psyykettä ja antirasismi pyrkii haas-

tamaan tämän historiallisesta kontekstista irrottautuneen näkökulman. Antirasistinen 

strategia pyrkii kohtaamaan nämä ennakkoluulot rohkaisemalla ihmisiä itsereflektioon. 

(Seikkula, 2020, s. 66.) Etenkin rasisminvastaisen opetuksen kontekstissa on keskeistä 

arvioida opetukseen liittyviä käytäntöjä ja politiikkaa sekä kyseenalaistaa rasistisia ajat-

telumalleja (Alemanji, 2021, Mitä on rasisminvastaisuus?). Tätä ei voida toteuttaa ilman 

opettajan omaa itsereflektiota. Tämä ei kuitenkaan yksinään riitä, vaan kasvatusalan 

ammattilaisten on tarkasteltava kriittisesti myös kouluinstituutiota. Koulutuksen avulla 
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uusinnetaan rasistisia ajattelutapoja sekä ennakkoluuloja, joita antirasismi pyrkii paljas-

tamaan (Alemanji, 2021, Mitä on rasisminvastaisuus?). Liitän tämän strategian yhtey-

teen lisäksi keskustelun kulttuurista, joka voidaan tulkita yhdeksi keskeiseksi teemaksi 

nykypäivän rasismikeskustelussa. Kulttuuriset eronteot ovat keskeinen teema käsiteltä-

essä yleismaailmallisia ennakkoluuloja, jotka ylläpitävät ja uusintavat rasismia. Antira-

sistisesta näkökulmasta tarkasteltuna, on oleellista käsitellä kulttuurillisia eroja, jotta ne 

eivät pääse edistämään uusien rasististen mallien ja strategioiden syntymistä. Kulttuurin 

ja kulttuurierojen sivuuttaminen edesauttaa teemojen pysymistä tabuina ja voi luoda tilan 

kulttuurisen rasismin muodolle, jota on vaikea tunnistaa. (Sommier & Roiha, 2017, s. 

112.)  

 

Seuraava strategia pyrkii muuttamaan rodullisia mielikuvia, asenteita ja käytäntöjä. An-

tirasismi pyrkii haastamaan rasistiset stereotypiat representaation avulla puuttumalla val-

konormatiivisuuteen esimerkiksi mediassa ja koulukirjoissa. Antirasismi kritisoi suoraan 

esityksiä, jotka vääristävät tai sivuuttavat rodullistettujen ihmisten sekä muiden vähem-

mistöjen olemassaolon representaatiossaan. Tavoitteena on kritiikin ja keskustelun li-

säksi tarjota antirasistisia vaihtoehtoja monipuolistamalla representaatiota esimerkiksi 

kouluissa. Seikkula toi väitöskirjassaan julki esimerkkejä rodullistettujen aktivistien blo-

gikirjoituksista. Kirjoittajat asettivat itsensä ja muut rodullistetut paikallisiksi Suomessa 

tai muussa kontekstissa, jossa ei-valkoisuus yhdistetään helposti vieraan asemaan. Ak-

tivistit lisäksi loivat kirjoituksissaan suomenkielistä sanastoa kuvaamaan asemaansa 

kontekstissa, jossa ei edelleenkään ole tarjolla vakiintuneita antirasistisia ilmauksia. Tä-

män lisäksi he pyrkivät kirjoituksissaan kumoamaan stereotypioita, jotka liitetään käsit-

teeseen ”maahanmuuttaja”. Kirjoittajat pyrkivät teksteissään painottamaan normien ja 

tiettyjen odotusten vastustamista sekä luomaan todellisuutta omilla ehdoillaan. (Seik-

kula, 2020, s. 66–67.)  

 

Stereotypiat näyttäytyvät vahvasti esimerkiksi koulukirjoissa tarinoiden pyöriessä yleis-

tyksien ja oletuksien ympärillä. Kirjoissa luodaan pitkälti kuvaa kuvitelluista yhteisöistä, 

jonka jäseniä muokataan tiettyjen stereotypioiden kautta. Tämän tyyppinen nationalismi 

ylläpitää homogeenisiä kansallisia esityksiä, ylläpitäen samalla hallitsevia hierarkkisia 

suhteita yhteiskunnassa. (Sommier & Roiha, 2017, s. 115.) Tämän tyyppisten rasististen 

stereotypioiden haastaminen vaatii kuitenkin osakseen opettajien tietoisuutta, jotta he 

pystyvät kyseenalaistamaan valmiita materiaaleja ja monipuolistamaan kouluissa näky-

villä olevaa representaatiota.  
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Viimeinen strategia kohdistuu rakenteelliseen rasismiin. Alemanji (2017, s. 181) kuvaa 

antirasistisen työnsä tärkeimmäksi tavoitteeksi ymmärryksen siitä, kuinka rakenteellinen 

rasismi toimii. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, kuinka nämä rakenteet joko hyö-

dyttävät tai sortavat yksilöitä tiettyjen ominaisuuksien vuoksi. Alemanji (2017) kuvaa täl-

laisen tietoisuuden luonnetta elintärkeänä, kun keskustelemme mistä tahansa sosiaali-

sesta muutoksesta. Rasismiin liittyvissä kysymyksissä ei ole sivustakatsojia, koska 

omien etuoikeuksien hiljainen hyväksyminen tekee ihmisestä syyllisen rasismiin, josta 

hän saattaa väittää olevansa vapaa (Alemanji & Seikkula, 2017, s. 181). Strategiaan 

kohdistuu kuitenkin haasteita, sillä rakenteiden määritteleminen jää usein puutteelliseksi. 

Ne luonnehditaan ensisijaisesti näkymättömiksi, jolloin niiden tunnistaminen sekä hyväk-

syminen on haasteellista. Konkreettisia esimerkkejä ei usein tuoda julki tai niiden tarkas-

telu jää pinnalliseksi. Vaikka rakenteellisen rasismin asema tunnustetaan, keinot siihen 

puuttumiseen ovat edelleen vähäisiä. Keskustelua siitä, miten määrittelemättömät raken-

teet voitaisiin haastaa, ei juurikaan ole. (Seikkula, 2020, s. 67–68.) 

 

Seikkula (2020, s. 71) tulkitsee antirasismin rakentavan itseään myös muiden (esimer-

kiksi luokkaan ja ikään liittyvien) diskurssien kautta. Seikkulan kuvaamat antirasismin 

tavat sisältävät kuvauksia konteksteista, joissa rasismi ja rotu perustuvat useisiin omi-

naisuuksiin. Väitöskirjan blogikirjoitukset ja haastattelut käsittelevät läheisesti etnisyyden 

lisäksi myös sukupuolta ja seksuaalisuutta purkamalla esimerkiksi stereotypioita, jotka 

koskevat oletuksia ei-valkoiseksi rodullistettujen miesten väkivaltaisuudesta. (Seikkula, 

2020, s. 72.) Antirasismin voidaan tulkita ainakin joissain strategioissa tunnistavan val-

tarakenteiden sekä muiden luokittelevien tekijöiden roolit rasismissa.  

 

Antirasismi- käsitteen ympärillä on käyty viimeisten vuosien aikana vilkasta keskustelua 

Suomessa ja se on herättänyt huomiota poikkeuksellisella tavalla. Tämä on yksi syy, 

miksi nostan kyseisen käsitteen näkyvästi esiin omassa tutkielmassani ja kontekstuali-

soin myös tutkimuskysymykseni sen yhteyteen.  Käsite on laaja ja se on saanut erinäisiä 

määritelmiä tutkimuksen kentällä. Tämä on oma haasteensa tutkimusta tehdessä. Tä-

män vuoksi olen tässä luvussa pyrkinyt avaamaan kohtalaisen tarkasti antirasismin mer-

kityksiä ja tavoitteita – sellaisina kuin ne itse tulkitsen tässä tutkielmassa. Tutkielman 

luotettavuus luvussa pohdin lisäksi kritiikkiä, joka on kohdistunut antirasismiin ja mietin 

tämän vaikutuksia omaan tutkielmaani.  

 

Luvun otsikko tiivistää antirasismin edellytykset kahteen vaiheeseen: tunnustamiseen ja 

tunnistamiseen. Rajaus on toki ulossulkeva ja moni antirasismin kannalta keskeinen 
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strategia jää näiden kahden teeman puitteissa auki. Tulkitsen kuitenkin omassa tutkiel-

massani, että ilman näiden kahden teeman huomioimista, antirasismin vieminen suoma-

laiseen kouluinstituutioon näyttäytyy mahdottomana. Itse katson, että tunnustaminen tu-

lee ennen tunnistamista. Tämä vaatii yksilöiden kykyä peilata omaa arvomaailmaansa ja 

sen sisältämiä ennakkoluuloja. Peilin kautta on mahdollista tunnustaa yhteiskuntaa läpi-

leikkaavat rakenteet, jotka ylläpitävät ja uusintavat eriarvoisuutta. Pyrin tällä ajatuksella 

tavoittamaan erityisesti etuoikeudet, jotka muodostavat jakolinjoja ryhmien välille. Vasta 

etuoikeuksien tunnustamisen ja hyväksymisen jälkeen on mahdollista lähteä tunnista-

maan ja purkamaan yksittäisiä rakenteita, jotka uusintavat sekä ylläpitävät näitä etuoi-

keuksia. Näen kouluinstituution tässä suhteessa poikkeuksellisen haastavana konteks-

tina, sillä suurin osa siellä tapahtuvasta rasismista on epäsuoraa, jolloin sitä tuotetaan 

sekä vastaanotetaan tiedostamatta. Lähden seuraavaksi tarkastelemaan rasismin ilmen-

tymistä suomalaisessa kouluinstituutiossa ja kontekstualisoin samalla tutkielmani kasva-

tuksen- ja koulutuksen kentälle.  
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3 Kouluinstituution ja rasismin suhteesta 
 

Rasismi on kasvatuksen ja koulutuksen kontekstissa vaiettu aihe (Souto, 2011, s. 16) ja 

tämä näkyy jo opetussuunnitelmien tasolla. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa 

(2014) käsite rasismi nostetaan esiin kerran. Rasismia käsitellään tässä yhteydessä hy-

vinvoinnin ja turvallisen arjen kontekstissa. ”Kiusaamista, väkivaltaa, rasismia tai muuta 

syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen käytökseen puututaan” (POPS, 2014, s. 27). Tul-

kitsen ongelmalliseksi sen, että rasismi nähdään opetussuunnitelmatekstissä vain näky-

vänä toimintana, johon voidaan puuttua kuten mihin tahansa epäasialliseen käytökseen. 

Koulussa rasismiksi katsotaankin usein yksilöiden asenteet ja toiminta, eikä rakenteelli-

sen rasismin tasolla ilmentyneistä alistussuhteista juuri keskustella (Juva, 2019, s. 52; 

Riitaoja, 2013, s. 170). Koulu ei kuitenkaan voi sitoutua irti näistä rakenteista, sillä ne 

toisintuvat ja uusiutuvat koulun arjessa. Kouluinstituutio on tila, jossa ihmisten välinen 

vuorovaikutus rakentaa käsitystä rajoittuneesta normaalista, ”lännen” diskurssista sekä 

hierarkkisesta vallasta. Seuraavassa alaluvussa käsittelen näitä teemoja kouluinstituuti-

ossa, pohtimalla kysymystä: Kenelle annetaan lupa olla suomalainen? Hahmottelen tä-

män kysymyksen kautta yhteiskunnan ajatusta ideaalista oppilaasta ja tämän ulkopuo-

lelle rajatusta toiseudesta. Haluan samalla todentaa vallan aseman kysymysasettelussa, 

pohtimalla, kenellä on ylipäätään valta rajata suomalaisuuden ideaali. Tämän jälkeen 

taustoitan lyhyesti aikaisempaa tutkimusta, joka osoittaa, ettei rasismia käsitellä suoma-

laisessa koulujärjestelmässä. Ennen näitä teemoja avaan lyhyesti kouluinstituution ase-

maa ongelman edessä ja tuon julki tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslainsäädännön, joka on 

kouluja velvoittava asiakirjana.  

 

Oppilaitoksien sekä opetuksen järjestäjien velvollisuuksiin kuuluu tasa-arvon ja yhden-

vertaisuuden edistäminen (Opetushallitus, 2022). Keskityn tässä tutkielmassa yhdenver-

taisuuslainsäädäntöön, joka velvoittaa kaikki kouluinstituutiossa toimivat henkilöt arvioi-

maan sekä edistämään yhdenvertaisuutta (Yhdenvertaisuuden edistäminen, 5§). Tämän 

lisäksi koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja huolehtia 

siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden 

edistämiseksi (Yhdenvertaisuuden edistämine, 6§). Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaitok-

set ovat velvoitettuja laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelman, joka on tehty yhteistyössä 

henkilöstön, oppilaiden tai opiskelijoiden sekä huoltajien kanssa. Suunnitelma voi olla 

erillinen asiakirja, yhdistyä tasa-arvosuunnitelmaan tai sisältyä laajempaan asiakirjaan 

kuten opetussuunnitelmaan. (Opetushallitus, 2022.) 
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Kouluinstituution asema eriarvoisuuden edessä on kiinnostava. Koulu on sitoutunut edis-

tämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta, mutta sa-

maan aikaan on ymmärrettävä, etteivät sen eriarvoistavat rakenteet ole vahinko. Alun 

perin koulu on syntynyt hyvin eriarvoistavia tarkoituksia varten ja se on toteutunut eliitin 

etuoikeutena (Riitaoja, 2019). Kiinnostavan roolin saavat historian lisäksi myös opetus-

suunnitelmatekstit sekä koulun toimintakulttuuri. Tässä yhteydessä huomion arvoista on 

se, millaiseen kontekstiin yhdenvertaisuutta koskevat tavoitteet asettuvat ja millaisiin 

eroja koskevaan käsitykseen ne perustuvat. Riitaoja (2013, s. 303) puhuu väitöskirjas-

saan organisatoriseen järjestykseen liittyvästä eriarvoisuudesta, jolla hän tarkoittaa sitä, 

miten toimintaperiaatteet ja käytännöt asettavat osan koulun oppilaista sekä henkilökun-

nasta eriarvoiseen asemaan suhteessa toisiin. Organisatorinen tai institutionaalinen 

eriarvoisuus on seurausta prosessista, joka määrittelee koulun tehtäväksi ajatuksen nor-

maalin oppilaan kasvattamisesta. Rajautunut käsitys normaalista vaikuttaa käsityksiin 

oppilaista sekä heitä opettavista aikuisista. Samalla se muokkaa koulun kulttuuria ja ka-

tegorioita, joita kouluinstituutiossa muodostuu. (ks. Riitaoja, 2013, s. 303, 345–348.) 

Seuraavassa luvussa jatkan tästä ajatuksesta nojaten erityisesti Riitaojan ja Souton aja-

tuksiin toiseuttamisesta ja rajoittuneesta suomalaisuuden positiosta. Keskityn tarkaste-

lemaan teemaa oletetun valkoisuuden kautta, joka on tulevan analyysini kannalta kes-

keinen positio.  

 
3.1 Kenelle annetaan lupa olla suomalainen? 
 
 
Riitaoja (2013) on väitöskirjassaan tutkinut toiseuksien rakentumista suomalaisessa kou-

lujärjestelmässä. Hän on lähestynyt erilaisuutta kasvatustieteille poikkeuksellisesta nä-

kökulmasta ja analysoi sitä, miten oppilas erilaisena ja poikkeavana tuotetaan suhteessa 

oletettuun normaaliuteen. Tutkimuksesta käy ilmi, että monikulttuurisen maahanmuutta-

jaoppilaan konstruktio tuotettiin koulun arjessa valkoihoisen suomalaisen oppilaan vas-

takohdaksi. Valkoisuus, eurooppalaisuus ja sekulaari kristillinen katsomus muodostivat 

kulttuurisen pääoman, jonka ulkopuolelle rajattiin marginaalinen ryhmä. Tässä margi-

naalisessa ryhmässä oppilaan ihonväri, etnisyys ja uskonto näyttivät säilyvän merkkeinä 

monikulttuurisuudesta ja ei-suomalaisuudesta, vaikka miltei kaikki ryhmään suljetut op-

pilaat olivatkin syntyneet Suomessa. Ei-suomalaisen oppilaan representaatio ei täten 

purkautunut edes kansalaisuutta koskevien seikkojen perusteella. (Riitaoja, 2013, s. 

194–195.) Tämä kuvaus todentaa sen, että oppilaat positioidaan etnisyytensä perus-

teella keskenään eri tavalla suomalaisessa koulujärjestelmässä. Vakiintuneet ajattelu-

mallit ja historian leima vaikuttavat oppilaiden, opettajien ja koulun muun henkilökunnan 



 19 

käsityksiin siitä, kuka voi – ja saa olla – suomalainen. Seuraavaksi käsittelen suomalai-

suutta ”lännen” diskurssin kautta ja peilaan sitä ”meitä” ja ”muita” koskevaan diskurssiin.  

 

Souto (2011, s. 120) korostaa Hallin ajatuksista esiin nousevaa dualistisuutta, jonka mu-

kaan länsi edustaa rationaalista, sivistynyttä, valkoista ja modernia kulttuuria. Lännen 

ulkopuolinen kulttuuri näyttäytyy näiden piirteiden vastakohtana. Kouluympäristössä 

tämä dualistinen kehikko mahdollistaa toisten kulttuurien ”ongelmallisuuden” sekä vä-

heksymisen. Usein katsotaan, että maahanmuuttajien edustamiksi katsotuista kulttuu-

reista ei ole mahdollista löytää suomalaista kulttuuria rikastuttavia piirteitä – toisin kuin 

esimerkiksi ranskalaisesta tai englantilaisesta kulttuurista. (Souto, 2011, s. 120–121.) 

Monokulttuuria symboloiva periaate edustaa muuttumatonta ja joustamatonta Suomea, 

jossa ei ole tilaa monikulttuurisuudelle. Koulun kontekstissa keskustelu ”uusista” peli-

säännöistä jää toteutumatta ja maahanmuuttajien sopeutumiseen liittyviä ongelmia seli-

tetään poikkeavalla kulttuurilla. (Souto, 2011, s. 131.) Valtaväestön kulttuurista poikkea-

vat piirteet nähdään esteinä yhteiskuntaan sopeutumiselle ja niistä pyritään pääsemään 

eroon. Osa rasistisista ajatuksista normalisoituu ja katoaa näkyvistä sekä yhteiskunnan, 

että koulun rakenteissa.  Yksilöt kategorisoituvat edustamaan joko ”meitä” tai ”muita” ja 

pahimmassa tapauksessa tämä rajalinja ei pääse kosketuksiin rasisminvastaisen toimin-

nan kanssa.  

 

Kulttuurintutkija ja yhteiskuntatieteilijä Anna Rastas on väitöskirjassaan tutkinut rasismia 

lasten ja nuorten arjessa. Puhuessaan rasismin kokemuksista, yksilö huomioi sen, miten 

muut näkevät ja osoittavat hänen paikkansa sosiaalisissa rakenteissa. Suomalaisuuden 

ja valkoisuuden voidaan katsoa ottavan ehdottoman, muut ulos sulkevan position, joka 

pakottaa rasismia kokeneen yksilön tarkastelemaan asemaansa ei-valkoisena ja alem-

piarvoisena toimijana. (Rastas, 2004, s. 50.) Monikulttuurisen maahanmuuttajaoppilaan 

positio tuotetaan koulussa usein valkoisen, suomalaisen oppilaan vastakohdaksi ja kes-

kustelu linkittyy usein vieraisiin kulttuureihin ja ei-suomalaisuuteen. Alemanji ja Dervin 

(2016) ovat tutkineet rasismia oppilaiden keskuudessa antirasististen työpajojen yhtey-

dessä ja saaneet tuloksia, jotka vastaavat sekä Rastaan että Souton tutkimuksia. Myös 

oppilaiden ajatuksissa korostuu suomalainen kansallisidentiteetti, jonka yläpuolelle ei 

nouse mitään. Heidän tutkimuksestaan on nostettavissa ajatuksia, jossa oppilaat kuvaa-

vat suomalaisten saamaa yhtenäistä kasvatusta, jonka kautta tuetaan suomalaisten eri-

laista kohtelua suhteessa muihin. Alemanji ja Dervin käyttävät käsitettä parem-

muusharha, joka torjuu kritiikin kaikilta, jotka eivät ole osa hallitsevaa ideologiaa. (Ale-

manji & Dervin, 2016, s. 207.) Tulkitsen heidän tarkoittavan paremmuusharhalla sitä, 

ettei ajatuksissa oteta huomioon sitä, että suomalaiset ovat saaneet myös keskenään 
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hyvin erilaista koulutusta. Samoin ulkopuolelle jää tieto siitä, että kaikki suomalaisen kas-

vatuksen ulkopuolelle jäävät kulttuurit ovat myös keskenään erilaisia.  

 

Rajoittuneen position kautta pääsemme kysymykseen: Kuka on tavallinen? Souto (2011, 

s. 112) näkee tavallistamisen strategiana, jolla suomalaisuudesta muodostetaan tietyn-

laisten yksilöiden etuoikeus. Tavallistaminen häivyttää suomalaisiksi tunnustettujen kes-

kinäisiä eroja ja tunnistaa ”poikkeavuudet” ja ”erilaisuuden” suhteessa suomalaiseen po-

sitioon. Koulussa tavallistaminen näyttäytyy tietynlaisena lokeroimisena, jossa kulttuuri-

nen erilaisuus ohjataan tiettyyn rajattuun tilaan. (Souto, 2011, s. 112.) 

 

”Kenelle annetaan lupa olla suomalainen?” Tässä kysymyksessä on kyse pitkälti val-

lasta. Vallasta määritellä suomalaisuus ja samalla kaikki, joka kuuluu sen ulkopuolelle. 

Valta tuottaa ulos sulkemista ja toiseutta, mutta samalla myös tunnetta kuulumisesta 

(Riitaoja, 2013, s. 365). Yhteiskunnassa rakentuneissa positioissa joillain on enemmän 

valtaa kuin toisilla ja täten suurempi mahdollisuus tuntea kuuluvansa rajattuun ryhmään 

– kuten suomalaisiin. Toiseuden ja siihen liittyvän eriarvoisuuden purkamisessa ei ole 

kysymys siitä, miten näiden positioiden välinen eriarvoisuus korjataan, vaan miten niitä 

synnyttävät hierarkiat ja valta-asetelmat tehdään näkyviksi ja problematisoidaan (Riita-

oja, 2013, s. 365). Koska vallasta on mahdotonta sanoutua kokonaan irti, on oleellista 

tunnistaa sen asema myös koulujärjestelmässä. Sitä tulisi tarkastella poliittisena ilmiönä, 

jolla on paikkansa myös koulussa. Viime kädessä jokainen kuvaus siitä, millainen koulu 

on tai millainen sen pitäisi olla, on poliittinen (Riitaoja, 2013, s. 366). 

 

Koulu on pitkään ollut keskeinen instituutio arvioitaessa, pystyvätkö lapset sopeutumaan 

yhteiskuntaan vai tullaanko heidät näkemään mahdollisina ongelmina (Juva, 2019, s. 

25). Ina Juvan tutkimuksessa suomalaisuus yhdistettiin normaaliuteen ja sen ulkopuo-

lelle jääminen nähtiin mahdollisena ongelmana. Tutkimuksessa syrjintä ja rasismi näyt-

tivät esiintyvän konflikteina yksilöiden välillä, eikä niitä koettu koko koulua muokkaavana 

ongelmana. Tästä huolimatta rodullistetut oppilaat rakennettiin ryhmäksi, joilla oli yhtei-

siä negatiivisia piirteitä, jotka erosivat oletetusta suomalaisuudesta ja normaaliudesta. 

”Suomalaisten” oppilaiden tapauksessa käyttäytymisongelmat nähtiin rakentuvan yksi-

löllisistä seikoista, kun taas rodullistettujen oppilaiden kohdalla syyt yhdistettiin kulttuuri-

ryhmään, jota pidettiin alun perin ongelmallisena. Samalla opettajat kuvasivat kyseisten 

oppilaiden mahdollisuuksia menestyä rajallisiksi ja heidän katsottiin olevan alttiimpia syr-

jäytymiselle. Kiinnostavan tästä keskustelusta tekee se, että samaan aikaan opettajien 

puheessa koulusta rakennettiin tilaa, joka on suvaitsevainen ja monikulttuurinen. (Juva, 
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2019, s. 55–56.) Tämä tutkimus on yksi monien joukossa, joka alleviivaa koulujärjestel-

män sekä opettajien roolia keskusteltaessa siitä, kenelle ylipäätään annetaan mahdolli-

suus tässä yhteiskunnassa.  

 

3.2 Rasismia ei käsitellä suomalaisessa kouluinstituutiossa 
 
Tämän luvun tarkoituksena on samalla puoltaa tutkielmani merkitystä sekä kontekstuali-

soida se suomalaiseen kouluinstituutioon ja siellä opiskelevien lasten sekä nuorten ar-

keen. Koko tutkielmani tietopohjaan nojaten uskallan sanoa, että rasismi on edelleen 

tabu suomalaisessa koulujärjestelmässä. Tämä on syy-seuraussuhde kaikesta edellä 

julki tuodusta, eivätkä tämän ongelman ratkaisut ole yksiselitteisiä. Haluan tämän luvun 

kautta nostaa esiin sekä lasten ja nuorten kokemuksia rasismista että koulun tapoja si-

vuuttaa ne. Aiemman kasvatustieteellisen tutkimuksen mukaan rasismia esiintyy läpi 

koko koulujärjestelmän (ks. Kurki, 2018; Kurki, Brunila & Lahelma, 2019; Masoud, Kurki 

& Brunila, 2020; Masoud, Holm & Brunila, 2021). Koska rasismi on aktiivisesti läsnä kou-

lussa (ks. Souto, 2011) on syytä tunnistaa koko koulun ja opettajien vastuu antirastisessa 

työssä. Tässä luvussa taustoitan edeltävää tutkimusta siitä, millaisena rasismista käy-

tävä keskustelu näyttäytyy kouluissa. Pyrin myös muutamien esimerkkien kautta kuvaa-

maan rasismia lasten ja nuorten arjessa, sillä tämä on pääasiassa se tila, johon toivon, 

että voin tulevana luokanopettajana vaikuttaa.  

Rasismikokemukset ovat yksilölle intiimejä ja vaikeita, jonka vuoksi niistä puhuminen 

on haastavaa. Kokemusten ääneen lausuminen herättää tilanteet uudestaan henkiin 

(Honkasalo, Souto & Suurpää, 2015, s. 139) ja niihin liittyvät häpeä sekä pelko joudu-

taan kokemaan uudestaan. Vallattomuuden, haavoittuvaisuuden ja yksinäisyyden tun-

teet varjostavat rasismista keskustelemista ja helpompana vaihtoehtona nähdään ko-

kemuksista hiljentyminen (Honkasalo, Souto & Suurpää, 2015, s.140). ”Näkymättö-

mästä” rasismista ja syrjinnästä puhuminen ovat etenkin sitä omakohtaisesti kokeneille 

nuorille vaikeita, vaikka seuraukset ovat vakavia (Zacheus, ym., 2017, s. 13). On tär-

keä tunnistaa oppilaan positio lapsena, joka on haavoittuvassa asemassa henkilökoh-

taisen asian edessä. Latautuneen ilmiön edessä ratkaisuksi usein tarjottu hyvä itse-

tunto ei ole ehtinyt rakentua vielä silloin, kun lapsi tai nuori sitä eniten tarvitsisi (Rastas, 

2004, s. 5). ”Eikä se edes riitä tilanteissa, joissa lapsella ei todellisuudessa ole valtaa 

ympäristöönsä” (Rastas, 2004, s. 5). 
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Anne-Mari Souto (2011) on väitöskirjassaan tutkinut arkipäivän rasismia suomalaisissa 

kouluissa. Soutu osoittaa rasismin olevan arka ja vältelty aihe suomalaisessa kouluins-

tituutiossa, vaikka se on koulumaailmassa vahvasti läsnä. Väitöskirjassaan Souto eritte-

lee strategioita, joiden kautta lapset ja nuoret kohtaavat rasismia arjessaan. Samalla hän 

tarkastelee myös opettajien sekä instituution tapoja tukahduttaa keskustelua rasismista. 

Tutkimuksessa yhdeksi keskeiseksi ulottuvuudeksi perusopetuksen kontekstissa aset-

tuu arkipäivän rasismi. Alkujaan Philomene Essedin (1991) käyttämä käsite arkipäivän 

rasismi (everyday racism) keskittyy tarkastelemaan, miten rasismia tuotetaan, uusinne-

taan ja ylläpidetään arjen vuorovaikutuksellisissa käytännöissä ja asenteissa. Essed 

(2001, s. 494) näkee rasismin prosessina, joka integroituu kiinteästi arjen tapoihin ja ko-

kemuksiin. Arkipäivän rasismi mukautuu normeihin ja arvoihin toimiessaan yhteiskunnan 

valtarakenteiden kautta. Tämä tapahtuu esimerkiksi kouluissa huomaamatta, opettajan 

aliarvioidessa tai jättäessä huomiotta etniseen vähemmistöön kuuluvia lapsia. Epäoikeu-

denmukaisuudet jäävät usein kiistämättä, sillä ne eivät ota rasismin äärimmäistä muo-

toa. Tällöin yhteiskunta vähitellen hyväksyy poissulkevat käytännöt, jotka muuttuvat tätä 

kautta normaaleiksi ja vaikeasti tunnistettaviksi. (Essed, 2001, s. 495.) 

 

Kontekstissa onkin oleellista korostaa, ettei rasismi näyttäydy aina tietoisena tai julkilau-

suttuna ulkomaalaisvihana tai syrjintänä (Souto, 2011, s. 26). Lasten ja nuorten arjessa 

rasismi saa hienovaraisempia muotoja ja siihen puuttuminen voidaan nähdä julkista kiu-

saamista ja väkivaltaa haasteellisempana. Voidaan katsoa, että nämä osittain piiloon 

jäävät arkiset teot eivät ole aina tietoista ja tarkoituksellista toimintaa, vaan ne ovat si-

doksissa totuttuihin tapoihin. Nämä yhteiskunnan tasolla muodostuvat totutut normit 

näyttäytyvät toiminnassamme miltei huomaamatta ja näin ylläpitävät rasistisia käytäntöjä 

jokapäiväisessä arjessamme. (Kanninen & Markkula, 2011, s. 32.) 

 

Erottautumisen ja samalla rasististen kokemusten vähättely on yksi maahanmuutta-

januorten käyttämistä strategioista jäsenyyttä rakentavien luokituksien edessä (Souto, 

2011, s. 91). Lapset ja nuoret kamppailevat rakenteellisten stereotypioiden ja oletettujen 

positioiden keskellä ja heidän odotetaan omaksuvan mahdollisimman paljon piirteitä eh-

dottomasta, suomalaisesta positiosta. Nämä vallitsevat rakenteet ajavat oppilaat käyttä-

mään strategiaa, joka piilottaa kulttuurillisen erilaisuuden ja edellyttää samalla vaikene-

mista erilaisuuden kokemuksista (Souto, 2011, s. 91). Taustalla vaikuttivat negatiivisiksi 

ja yleistäviksi mielletyt käsitykset ulkomaalaistaustaisista ja tietoisuus siitä, että heidän 

taustansa on joissakin tilanteissa käännettävissä heitä vastaan. Erottautumisen välttele-
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minen näyttäytyi kouluympäristössä esimerkiksi oman äidinkielen välttelemisenä, men-

neisyydestään vaikenemisena sekä maahanmuuttajaryhmistä ja erityisopetuksen luo-

kasta irrottautumisena. (Souto, 2011, s. 91–92.) 

 

Erottautumisen välttely ajoi oppilaat käsittelemään rasismin kokemuksiaan yksin. Suo-

malaisnuorten keskuudessa rasismista ei puhuttu ja moni sitä omakohtaisesti kokenut 

katsoi, että kokemusten esiin tuominen heikensi heidän saavuttamaansa hyväksyntää 

valtaväestön piirissä. (Souto, 2011, s. 93.) On myös tavallista, että nuoret vaikenevat ja 

jäävät kokemuksiensa kanssa yksin, koska haluavat toimia sankareina rasismin edessä. 

Etenkin poikien kokemuksista nousi esiin teesi, jonka mukaan he pystyvät itse puolus-

tautumaan rasismia vastaan. On kuitenkin todettu, että lasten mahdollisuudet rasismin 

vastustamiseen ovat todellisuudessa vähäisiä. Heillä ei ole tarvittavaa valtaa suhteessa 

muihin. (Rastas, 2004, s. 39–40.) Rastas perustelee tätä näkemystä lisäksi toimijuuden 

kautta. Hän ei väitä, etteikö lapsilla olisi lainkaan keinoja vastustaa itseensä kohdistuvaa 

rasismia. Näyttää kuitenkin siltä, että rasismin edessä lasten ja nuorten toimijuus näyttää 

rajoittuvan vaatimuksiksi suhtautua asiaan tietyllä tavalla. (Rastas, 2004, s. 102.) Tulkit-

sen, että Rastas viittaa tässä lasten ja nuorten strategiaan selviytyä heihin kohdistuvasta 

rasismista opittujen tapojen avulla – kuten välttelemällä erottautumista. Katson tämän 

liittyvän myös rasismin asemaan rakenteellisena ongelmana. Jos lapsi asettuu yksin 

vastustamaan rasismia, se näyttäytyy yksilön ongelmana ja yhteiskunnassa vallitsevat 

epäkohdat jäävät huomiotta eikä keskustelua ilmiöstä synny. Toisaalta, jos lapsi tai nuori 

ei itse asetu vastustamaan rasismia, tilanne ja ilmiö voivat jäädä täysin huomiotta.  

Myös Alemanji ja Dervin (2016) osoittavat suomalaiseen kouluinstituutioon kohdistu-

vassa tutkimuksessaan, että rasismista käytävä keskustelu on kouluissa marginaalissa. 

Yhdeksi keskeiseksi haasteeksi he katsovat opetussuunnitelman, joka luo opettajille 

liian joustavat mahdollisuudet käsitellä rasismia luokkahuoneissaan. Opettajat tulkitse-

vat ja käsittelevät antirasismin tavoitteita erilaisessa valossa sekä koulutuksellisen että 

sosiaalisen osaamisen vuoksi. Heidän mukaansa on myös syytä huomata se, ettei anti-

rasismi esiinny opetussuunnitelmatekstissä ollenkaan ja sana rasismi nostetaan esiin 

vain kerran. Tämä osoittaa, kuinka vähän aluetta painotetaan suomalaisessa kouluins-

tituutiossa. (Alemanji & Dervin, 2016, s. 202.) 

Kasvatustieteilijä Ina Juvan (2019) tutkimus osoittaa, että opettajat määrittelevät koulun 

pääasiallisesti suvaitsevaisena instituutiona, jossa ei esiinny syrjintää. ”Meidän koulus-

samme ei ole rasismia” on lause, joka auktoriteettiin yhdistettynä vaikeuttaa rasismista 

puhumista ja omakohtaisten kokemuksien esiin nostamista. Miten nostaa esiin aihe, 
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jota ei tunnisteta todelliseksi ja, jota ei ole mahdollisesti käsitelty yhdessä koskaan ai-

kaisemmin? (Honkasalo, Souto & Suurpää, 2015, s. 144). Yhteisön asennoituminen ra-

sismin ilmentymiseen vaikuttaa lasten ja nuorten tapaan suhtautua omiin kokemuk-

siinsa. Vaikka nuoret olisivatkin arjessaan kokeneet rasismiin liittyvää väkivaltaa tai syr-

jintää, harva nimeää sen rasismiksi (Rastas, 2004, s. 37). Kokemukset ovat henkilö-

kohtaisia ja satuttavia, eikä niistä kertominen ole helppoa etenkään ympäristössä, joka 

väheksyy tai kieltää rasismin olemassaolon (Honkasalo, Souto & Suurpää, 2015, s. 

139). 

Alemanji ja Dervin (2016, s. 204) katsovat, että yhteiskunnassa vallalla olevalla dis-

kurssilla on huomattava sija myös kouluinstituutiossa. Kyse on rasismin kieltämisestä, 

joka näyttäytyy kouluissa sekä opettajien että oppilaiden toimesta. Kieltämiselle on 

ominaista kuvata rasismi ulkoiseksi ongelmaksi, joka on aina olemassa muualla tai 

vaihtoehtoisesti menneisyydessä (Van Dijk, 1992). Alemanjin ja Dervinin (2016, s. 207) 

lainauksista huomataan, että oppilaat ulkoistavat rasismin puhumalla aina ”he” muo-

dossa. Näin tehdessään oppilaat rakentavat diskurssin, joka toteutuu vain heidän it-

sensä ulkopuolella. Osassa lainauksista oppilaat korvasivat ”he”- ilmauksen käyttä-

mällä heille läheisten ihmisten ääntä (esim. isä tai isoäiti). Näissä katkelmissa oppilaat 

eivät osoittaneet selkeää kritiikkiä ääniä kohtaan ja toimintaa puolusteltiin usein pelon 

tai tottumattomuuden nimissä. (Alemanji & Dervin, 2016, s. 207–208.)  

Tavat, joilla rasismi otetaan puheeksi ja joilla sitä määritellään, vaikuttavat siihen, mil-

lainen toiminta tulkitaan koulun kentällä hyväksyttäväksi. Samalla rasismin käsittelemi-

nen on yhteydessä siihen, miten tilanteisiin koulussa puututaan. (Souto, Rannikko, Sot-

kasiira & Harinen, 2013, s. 9.) Tutkimukset osoittavat, että rasismikokemusten esiin 

nostaminen kääntyy helposti maahanmuuttoa koskevaksi keskusteluksi, jossa yksilö tai 

ryhmä tullaan leimatuksi tahallisesti tai tahattomasti (Sotkasiira, 2013, s. 19). Tämän 

tyyppinen keskustelu ei nouse haastamaan rasismia kouluympäristössä vaan ylläpitää 

ja uusintaa sitä koulun jokapäiväisessä arjessa.  

Rastaan (2004, s. 44), Souton (2011, s. 93) ja Zacheuksen ym. (2017, s. 13) tutkimuk-

sista käy ilmi nuorten näkemys siitä, etteivät opettajat ole halukkaita tai valmiita kes-

kustelemaan rasismista. Etenkin tilanteita, joissa oppilas joutuu rasismin uhriksi, vältel-

lään (Rastas, 2004, s. 44). Voidaan kuitenkin katsoa, että taustalla vaikuttaa ainakin 

osittain tietämättömyyttä kuin haluttomuutta puuttua asiaan. Esimerkiksi Rastas (2007, 

s. 115) on huomannut opettajien koulutustapahtumien yhteydessä sen, että monet 

opettajat ovat hyvin kokemattomia suhteessa rasismin kysymyksiin. Opettajat ovat ol-
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leet avoimesti yllättyneitä siitä, että kouluissa on rasismia (Rastas, 2007, s. 116). Ra-

sismikokemukset jäävät usein kasvatusinstituutioissa toimivien ammattilaisten parissa 

tunnistamatta (Heino & Kivijärvi, 2013, s. 55; Alemanji, 2016, s. 58). Tämä on osa laa-

jempaa ongelmaa, joka ei ole saanut ansaitsemaansa huomiota. Suomalaisen koulu-

järjestelmän kyky puuttua rasismiin on kyseenalaistettu ja myös opettajankoulutus on 

saanut osakseen kritiikkiä (Sommier & Roiha, 2018, s. 103). Aihetta on kuitenkin tut-

kittu hyvin vähän ja opettajien kokemasta kompetenssista puuttua rasismiin ei ole tehty 

ajankohtaista tutkimusta. Tämä on yksi keskeinen tutkimuskohde, kun mietitään antira-

sismin viemistä suomalaiseen koulujärjestelmään.  

Valkoisuus on suomalaisessa yhteiskunnassa sekä kouluinstituutissa etuoikeus, josta 

käsin on vaikeaa tunnistaa rasismia ja ymmärtää sen vaikutuksia niiden elämässä, jotka 

rasismi sulkee suomalaisuuden ulkopuolelle (Rastas, 2007, s. 132). Suurin osa suoma-

laisista opettajista tulkitsee maailmaa tästä etuoikeutetusta asemasta käsin. Pyrin tut-

kielmallani lisäämään tietoisuutta rasismista suomalaisessa koulujärjestelmässä ja tuo-

maan etenkin kasvatusalan ammattilaisten tietoon niitä tiloja, joista rasismi puskee läpi. 

Käsittelen näitä tilanteita antirasismin viitekehyksestä katsottuna siten, että yritän pai-

kantaa kouluinstituutiosta ne tilanteet, joissa antirasismin tavoitteet eivät kohtaa koulun 

todellisuuden kanssa. Pyrin perustelemaan tutkielmani kautta sitä, miksi ei ole riittävää 

väitellä antirasismin kirjaamisesta opetussuunnitelmiin. Tämän lisäksi vaaditaan yhteis-

kunnallista uudelleen asemoitumista ja etuoikeuksien kriittistä tarkastelua.  
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Teoreettisessa viitekehyksessäni olen tarkastellut rodullistamisen, rakenteellisen rasis-

min ja antirasismin käsitteitä, jotka rakentavat pohjan tutkimuskysymyksilleni. Olen työs-

tänyt teoreettista viitekehystäni sekä tutkimuskysymyksiäni vuoropuheluna, ja molemmat 

ovat tuoneet oman vaikutuksensa toiseen. Prosessin alussa olin kiinnostunut erityisesti 

antirasismin mahdollisuuksista suomalaisessa kouluinstituutiossa ja sen käytännön to-

teutuksista. Tutkielmani edetessä huomioni kiinnittyi kuitenkin erityisesti niihin tilanteisiin, 

joissa suomalainen kouluinstituutio näytti asettuvan vasten antirasismin toteutuksia. Tätä 

kautta muodostin ensimmäisen tutkimuskysymykseni, joka pohjautui ennakko-oletuk-

selle siitä, että antirasismin tavoitteiden ja suomalaisen kouluinstituution välillä on näh-

tävissä jännitteitä. Haluan tuoda tämän ennakko-oletuksen julki, jotta tutkielmani olisi 

mahdollisimman läpinäkyvä. Olen pyrkinyt lukemaan aineistoani mahdollisimman objek-

tiivisesti, mutta en pysty subjektiivisena tutkijana muuttamaan positiotani tutkimuskysy-

mykseni edessä. 

 

Toinen tutkimuskysymykseni syntyi prosessin ollessa jo pitkällä. Aineistostani oli nostet-

tavissa tilanteita, joissa jännitteet nousivat näkyviin suomalaisessa kouluinstituutiossa. 

Halusin nostaa nämä tulokset esiin omana tutkimuskysymyksenään, sillä katson, että 

näiden tilanteiden paikantaminen on muutoksen kannalta keskeistä. Katson tärkeäksi 

paikantaa sekä tutkia juuri niitä kohtia, jossa suomalainen kouluinstituutio ja antirasismi 

näyttävät törmäävän toisiinsa. Toisen tutkimuskysymyksen muotoutumiseen vaikutti 

osaltaan myös keskustelu antirasismin kirjaamisesta opetussuunnitelmiin. SOOL Ry:n 

kannanotto (Liuski, 2020) ja kansalaisaloite (2020) kannattivat antirasismin kirjaamista 

kaikkiin valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin. Tällä hetkellä opetussuunnitelmat eivät 

edellytä opettajilta antirasistista toimintaa. Kannanotot ja keskustelu niiden ympärillä sai-

vat minut miettimään opetussuunnitelmien roolia ongelman edessä. Tässä kontekstissa 

näen tärkeänä, että antirasismin mahdollisuuksia sekä etenkin sen haasteita tutkitaan 

laajalti suomalaisessa koulujärjestelmässä. Pelkkä käsitteen lisääminen opetussuunni-

telmateksteihin ei poista rasismia kouluinstituutiosta tai suoraan edesauta antirasismin 

viemistä käytäntöön. Näiden ajatusten kautta muodostuivat kysymykset:  

 

1. Millaisia mahdollisia jännitteitä antirasismin tavoitteiden ja suomalaisen kouluins-
tituution välillä on antirasistisessa työssä? 
 

2. Millaisissa tilanteissa jännitteet tulevat ilmi suomalaisessa koulussa? 
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Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessäni käytän käsitettä kouluinstituutio. Haluan tällä 

käsitteellä kontekstualisoida kysymyksen koskettamaan koko järjestelmää, joka vaikut-

taa oppilaitoksien taustalla. Sisällytän tähän tiiviisti ajatuksen yhteiskunnasta, joka joh-

dattelee koulun tavoitteita ja ihanteita. Toisessa tutkimuskysymyksessä käytän käsitettä 

koulu. Vastaamalla tähän tutkimuskysymykseen, mallinnan tilanteita, joissa edellisen tut-

kimuskysymyksen kautta hahmotellut jännitteet ilmentyvät. En tarkoita koululla yhtä tiet-

tyä oppilaitosta, vaan pyrin käsitteen kautta tuomaan kysymyksen lähelle opettajien ja 

muiden kasvatusalan ammattilaisten arkea. Tutkielmani tavoitteena on tehdä näkyväksi 

niitä tilanteita, joissa suomalainen kouluinstituutio asettuu vastakkain antirasismin tavoit-

teiden kanssa. Pyrin selvittämään mahdollisia syitä sille, miksi antirasismin vieminen 

suomalaiseen kouluinstituutioon voi olla haastavaa. Tarkastelen molempia tutkimusky-

symyksiäni rinnakkain tulosluvuissa 6 ja 7. Ennen sitä taustoitan tutkimuksen toteutusta: 

tutkimusagendaani sekä tutkimusprosessia kokonaisuudessaan.  

 
 
Tutkielmani tavoitteena on paikantaa mahdollisia jännitteitä, joissa suomalainen kou-

luinstituutio asettuu poikkiteloin antirasismin tavoitteiden kanssa. Tarkastelen mahdolli-

sia jännitteitä suhteessa antirasistiseen työhön ja suomalaiseen kouluinstituutioon. Eri-

tyisesti huomioni kiinnittyy näiden kahden tahon väliseen suhteeseen. Haluan tutkiel-

mani kautta tarkastella mahdollisia tilanteita, joissa antirasismia ei onnistuta viemään 

suomalaiseen kouluinstituutioon ja samalla pohtia syitä tämän takana. Tutkielmaani var-

ten haastattelemani henkilöt ovat tehneet monipuolista antirasistista työtä ja kuvaavat 

puheessaan jännitteitä, joita ilmenee heidän tekemänsä antirasistisen työn sekä suoma-

laisen kouluinstituution välillä. Nimeän haastattelemani henkilöt tutkielmassani asiantun-

tijoiksi, koska heidän työhistoriansa ja koulutuksensa ovat aiheen kannalta mittavia. He 

ovat perehtyneet antirasismiin ja muihin yhdenvertaisuuden teemoihin sekä kansallisesti 

että kansainvälisesti. Kaikilla asiantuntijoilla on myös kytkös suomalaiseen kouluinstituu-

tioon, jolloin heidän positionsa juuri tässä tutkielmassa on hyvin perusteltu. Tarkemmin 

kuvaan asiantuntijoiden työnkuvaa luvussa 5.2.2. Asiantuntijoiden näkemysten lisäksi 

tuon keskusteluun mukaan teoriassa kuvailemani antirasismin tavoitteet ja tulkitsen näitä 

suhteessa edeltävään tutkimukseen.  
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5 Tutkimuksen toteutus 
 
Tässä luvussa hahmottelen tutkimusagendaani sekä metodologista lähestymistapaani. 

Lähden liikkeelle kuvaamalla paikantumistani tutkijana ja pohdin yleisesti positiotani tut-

kielmassani. Tämän jälkeen hahmottelen prosessia, jonka kautta Pro gradu- tutkielmani 

on syntynyt ja taustoitan haastatteluihini osallistuneiden asiantuntijoiden työhistoriaa ja 

koulutusta. Viimeisenä avaan analyysini vaiheita ja pohdin sen yhteyttä teoreettiseen 

viitekehykseeni. Analyysini on rakentunut prosessina, joka mukailee Virginia Braunin ja 

Victoria Clarken (2006) temaattisen analyysin vaiheita. Tutkielma on toteutettu laadulli-

sena tutkimuksena, joka pyrkii antirastiseen tutkimusagendaan.  

 

5.1 Antirasistinen tutkimusagenda ja feministinen metodologia 
 
Jo ennen tutkielman aloittamista, tutkijan tulee pohtia omaa asentoaan ja käsitystään 

tutkittavasta ilmiöstä. Seikkula (2020) tulkitsee tutkijan asennon tarkoittavan tutkijan ja 

tutkimukseen osallistuneiden välisiä (valta)suhteita sekä tutkijan itsensä tekemiä teoreet-

tisia sekä metodologisia valintoja. Tutkimuksen tekeminen – kysymysten esittäminen ja 

vastausten raportoiminen – ei ole koskaan neutraalia toimintaa vaan ne kuvaavat yhteis-

kunnallista todellisuutta aina tietystä näkökulmasta (Seikkula, 2020, s. 40–41). Tutkija 

muodostaa aina oman tutkimuksellisen viitekehyksensä, johon linkittyvät analyysin li-

säksi sekä valitut käsitteet että tutkijat, joiden kanssa tutkielman tekijä on valinnut kes-

kustella.  

 

Pyrkiessäni antirasistiseen tutkimusagendaan, pyrin tutkielmallani tavoittelemaan tietoa 

rasismista ja sen seurauksista. Sen lisäksi, että pyrin paikantamaan sekä vastustamaan 

rasismin ilmenemistä, olen sitoutunut tarkastelemaan myös omia ennakkoluulojani sekä 

rasistisia ajattelumalleja. Tämä näkökulma on keskeinen osa antirasistista tutkimus-

agendaa sekä kaikkia tieteenaloja, joihin tämä tutkimus kiinnittyy (Rastas, 2007, s. 57). 

Myös Rastas (2007, s. 57) puhuu pyrkimyksestä antirasistiseen tutkimusagendaan. Ky-

seinen agenda ei ole koskaan täysin saavutettavissa, eikä sen käyttöön ole valmista 

manuaalia. Tulkitsen antirasistisen tutkimusagendan ennen kaikkea refleksiivisyytenä 

omaa toimintaa kohtaan. Antirasistinen tutkimusagenda edellyttää minulta tutkijana 

omien toimien ja valintojen kriittistä arviointia. Samalla minulla on velvollisuus pyrkiä ym-

märtämään oman tietoni rajoja.  

 

Tutkielmaani määrittää osittain asemani valkoisena Suomen kansalaisena. Tästä ase-

masta käsin en voi tarkastella rasismia omakohtaisten kokemusten kautta, eikä minulla 
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ole siitä kokemusperäistä ymmärrystä. Ahmed (2000) kuvaakin eettisen tutkimuksen 

keskiöön sen, että tutkija suhtautuu kunnioittavasti ei- ymmärrykseen. Tutkimuksessa on 

kuuluttava se, ettei tutkija voi täysin saavuttaa toisen kertomaa tarinaa. Ymmärrän kui-

tenkin samalla oman positioni etuoikeudet. Valkoisena, keskiluokkaisena ja korkeakou-

lutettuna kansalaisena minulla on otollinen mahdollisuus luoda tiloja, joissa rasismia voi-

daan käsitellä sekä kokemus- että tutkimustiedon valossa. Kokemustiedolla viittaan 

tässä yhteydessä valkoisen vallan tunnistamiseen, etuoikeuksien paikantamiseen ja näi-

hin liittyvien tunteiden käsittelyyn. Nämä teemat on nostettava esille, jotta rasismista ja 

antirasismista keskusteleminen voidaan normalisoida kouluinstituutiossa.  

 
Antirasistisen tutkimusagendan lisäksi pyrin tutkielmani kautta kunnioittamaan feministi-

sen metodologian perinteitä. Feministinen metodologia painottaa sitä, että kaikki tieto 

tuotetaan sosiaalisissa ja kulttuurisissa suhteissa ja tämä tieto tukeutuu institutionalisoi-

tuihin järjestyksiin (Liljeström, 2004, s. 9). Tutkielmaani – kuten feminististä tutkimusta 

yleensä – ohjaa halu muutokseen ja tässä mielessä tiedon tuottamista motivoivat tietyllä 

tapaa poliittiset pyrkimykset. Viittaan tällä poliittisuudella Liljeströmin (2004, s. 15) aja-

tukseen siitä, että feministinen tutkimus pyrkii ennen kaikkea saamaan tutkimansa alueet 

keskusteluun, liikkeeseen ja muutokseen. Toivon, että tutkielmani yhdessä muiden anti-

rasismia käsittelevien tutkimuksien kanssa saa aikaan muutosta ja löytää tilaa liikkua niin 

koulutuksen kuin politiikankin kentällä.  

 

Haastattelu ja tämän kautta tuotetun aineiston tulkinta on tutkijan vallan käyttöä. Prosessi 

on kirjoitettava esiin, jotta tutkija voi mahdollisimman läpinäkyvästi käyttää saamaansa 

valtaa ja avata samalla lukijalle tekemiään valintoja. (Oinas, 2004, s. 218.) Avaan seu-

raavassa alaluvussa aineistoni hankintaa haastatteluin ja kirjoitan auki prosessia, jonka 

kautta tutkielmani on syntynyt. Pyrin tekemään mahdollisimman läpinäkyväksi tutkiel-

mani eri vaiheet, perustelemaan haastateltavien valintaa sekä kuvaamaan aineistoni 

muodostumista temaattisen analyysin kautta.  
 
 
5.2 Aineiston hankinta haastatteluin 
 
Tutkimuksen aineisto koostuu keväällä 2021 tehdyistä tutkimushaastatteluista. Haastat-

telin kolmea henkilöä, jotka ovat työllään edistäneet antirasismia Suomessa. Haastatel-

tavat henkilöt toimivat kasvatuksen- sekä koulutuksen piirissä ja/tai työskentelevät rasis-

minvastaisessa kansalaisjärjestössä. Kaikki haastateltavat ovat tarkoituksenmukaisesti 
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valittuja ja heillä on laaja ennakkokäsitys tutkittavasta aiheesta eli antirasismista. Haas-

tateltavia yhdistää lisäksi se, että heillä on jokin kytkös kouluinstituutioon – joko koulu-

tuksen tai työhistorian kautta.  

 

5.2.1 Tutkimusprosessi 
 
Haastattelujen tueksi muodostin temaattisen haastattelurungon, joka koostui kolmesta 

teema-alueesta. Kyseiset teema-alueet olivat: 1. Rasismi yhteiskunnan rakenteissa, 2. 

Antirasismi ja 3. Rasismi ja rasismin vastainen toiminta kouluinstituutiossa. Haastattelu-

rungon luomisen pohjana toimivat alustavat tutkimuskysymykseni sekä aikaisempi kirjal-

lisuus, jonka olin valikoinut teoreettiseen viitekehykseeni. Teemojen lisäksi kysyin kai-

kilta haastateltavilta taustatietoja, joihin lukeutuivat ikä, sukupuoli, koulutustausta, työ-

historian kuvaus ja nykyiset työtehtävät. Lähestyin kaikkia haastateltavia sähköpostitse. 

Muotoilin kaikille erillisen haastattelupyynnön, josta selviää tutkimuksen aihe, haastatte-

luiden toteuttamistapa sekä kesto ja yhteystietoni. Kaikki vastasivat haastattelupyyntööni 

myöntävästi tai ehdottivat minulle soveltuvampaa haastateltavaa organisaatiostaan. Al-

kuperäisestä neljästä haastateltavasta yksi joutui perumaan aikataulullisten haasteiden 

vuoksi.  

 

Haastatteluiden onnistumisen kannalta on suositeltavaa antaa haastattelukysymykset 

haastateltaville jo hyvissä ajoin etukäteen (Tuomi & Sarajärvi, luku 3.1). Lähetin haas-

tattelurungon ja tutkimussopimuksen kaikille haastateltaville vähintään kymmenen päi-

vää ennen haastattelua, jolloin heillä oli mahdollisuus tutustua kysymyksiin etukäteen. 

Haastattelun aluksi kävimme yhdessä läpi tutkimussopimuksen ja haastateltavat antoi-

vat suostumuksen suullisesti allekirjoittaneelle. Haastattelut toteutettiin teemahaastatte-

luina, joihin olin hahmotellut valmiiksi samat kysymykset. Tämän tyyppinen puolistruktu-

roitu haastattelu etenee ennalta valittujen keskeisten teemojen ja niihin liittyvien tarken-

tavien kysymysten varassa. Kysymykset kuitenkin elivät haastatteluiden edetessä ja 

pyysin haastateltavia puhumaan avoimesti tärkeäksi katsomistaan asioista. Teemahaas-

tattelun etuna on, että kysymyksiä voidaan tarkentaa ja syventää haastateltavien vas-

tauksien perusteella (Tuomi & Sarajärvi, luku 3.1.1). On tutkijan harkittavissa, pitääkö 

kaikille haastateltaville esittää kaikki suunnitellut kysymykset ja tuleeko ne esittää tie-

tyssä yhteneväisessä järjestyksessä (Tuomi & Sarajärvi, luku 3.1.). Haastattelut etenivät 

pitkälti ennalta määritellyssä järjestyksessä, mutta joihinkin kysymyksiin palattiin vielä 

uudestaan. Osa kysymyksistä jätettiin myös pois, sillä niiden aihetta käsiteltiin kattavasti 

jo toisen kysymyksen yhteydessä. Muutaman kerran pyysin haastateltavia tarkentamaan 

vastaustaan tai esitin jatkokysymyksen. 
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Puolistrukturoitu haastattelu tuo tutkittavien oman äänen kuuluviin ja heillä on mahdolli-

suus vaikuttaa haastattelun kulkuun. Teemojen sisältä on mahdollista nostaa esiin myös 

sellaisia aiheita, jotka ovat jääneet tutkijan ajatusten ulkopuolelle. Teema- ja asiantunti-

jahaastattelun keskusteluilmapiirin kannalta on kuitenkin tärkeää, että haastattelija osoit-

taa asiantuntemusta ja perehtyneisyyttä aiheeseen (Alastalo & Åkerman, 2010, Yleisesti 

tuotetut faktat). Tämän vuoksi olin paneutunut kirjallisuuteen ja teoreettiseen viitekehyk-

seen ennen haastatteluiden toteuttamista. Valmiiksi hahmotellut kysymykset mahdollis-

tivat ilmiön tavoitteen mukaisen ja kattavan käsittelyn. Katson, että tämä toi lisäarvoa 

tutkielmaani, sillä pääsin tätä kautta syvemmälle keskusteluun. Koen, että ymmärsimme 

haastateltavien kanssa toisiamme ja suhteemme oli näin tasa-arvoisempi. Feministi-

sessä tutkimuksessa on haastattelujen kontekstissa käytä keskustelua siitä, kuinka täl-

lainen suhde tukee tutkimusta (Oinas, 2004, s. 210). Toisaalta on myös syytä huomioida 

se, ettei haastattelu voi koskaan olla täysin tasavertainen suhde (Oinas, 2004).  

 

Haastatteluissa pyrin noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2009) kirjaa-

mia seikkoja. Haastattelun alussa kerroin, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaeh-

toista ja haastattelu voidaan keskeyttää haastateltavan toiveesta. Kerroin haastattelun 

olevan luottamuksellinen ja pysyvän tallenteena vain omalla tietokoneellani. Kävin haas-

tateltavien kanssa läpi, että haastattelu tallennetaan ja litteroidaan kirjalliseen muotoon 

jälkikäteen. Haastateltavien henkilöllisyys ei ilmene tutkielmassa. Haastateltavilla oli 

mahdollisuus pyytää litteroitu haastattelu luettavaksi, mutta kukaan kolmesta haastatel-

tavasta ei näin tehnyt. Kerron seuraavassa alaluvussa tarkemmin haastateltavien valin-

nasta ja heidän positiostaan suhteessa rasismin vastaisuuteen. Koin haastavaksi ku-

vaukset haastateltavien työhistoriasta, sillä olisin halunnut esitellä tarkemmin heidän te-

kemäänsä antirasistista työtä, sillä se on tutkielmani luotettavuuden kannalta keskeistä. 

Minun on kuitenkin tutkijana suojeltava haastateltavien anonymiteettiä, jonka vuoksi ker-

ron heidän tekemästään työstä vain suurpiisteisesti.  

 

Haastatteluiden eduksi katson ennen kaikkea joustavuuden. Haastattelijalla on mahdol-

lisuus toistaa kysymys ja käydä vapaata keskustelua haastateltavan kanssa. Kysymys-

ten järjestystä on myös mahdollista muuttaa haastattelun aikana. Tämän tyyppistä jous-

toa ei ole esimerkiksi sähköpostitse lähetettävässä kyselyssä. Laadullisen tutkimuksen 

haastattelua voidaan pitää joustavana tutkimusmenetelmänä myös sen takia, ettei sitä 

ymmärretä yleensä tietokilpailuksi vaan haastatteluiden keskiössä on koota yhteen mah-

dollisimman paljon tietoa halutusta aiheesta (Tuomi & Sarajärvi, luku 3.1).  
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Haastattelut sijoittuivat viiden viikon jaksolle ja toteutettiin vallitsevan koronatilanteen 

vuoksi etänä Zoom- yhteyden välityksellä. Nauhoitin haastattelut sovelluksen kautta ja 

tallenteet säilytin vain omalla tietokoneellani. Poistin nauhoitukset tutkielman valmistut-

tua. Litteroin jokaisen haastattelun sanatarkasti omalle tietokoneelleni ja tallensin ne li-

säksi muistitikulle, jonka tyhjensin tutkielman valmistuttua. En litteroinnissani huomioinut 

taukoja, sillä en katsonut niiden olevan analyysini kannalta tärkeitä. Sen sijaan merkitsin 

litterointiin aina naurun, sillä se paikoitellen muutti kuvaa haastateltavan sanomasta. Pi-

din haastattelujen ajan kamerani päällä, sillä halusin haastattelutilanteen olevan mah-

dollisimman lähellä tilannetta, jossa voisimme istua yhdessä saman pöydän ääressä.  

 

Tutkijan refleksiivisyydestä on tullut yksi laadullisen tutkimuksen kulmakivistä sekä laa-

tuvaatimuksista. Refleksiivinen tutkija kääntää katseensa tutkimuksen kohteen lisäksi 

myös itseensä pohtiessaan, miten hän on itse tuottanut ja tulkinnut tietoa (Koivunen & 

Ylöstalo, 2017, s. 240). Koska olen tutkijana päättänyt toteuttaa haastattelut ja tuottaa 

niiden kautta uutta tietoa, minun on tehtävä samalla töitä tunnistaakseni oman valtani ja 

muodostamani tiedon reunaehdot. Omat kokemukseni ja asennoituminen tutkittavaan 

ilmiöön vaikuttavat siihen, miten suhtaudun haasteltavien puheeseen ja minkä aikaisem-

man tutkimuskirjallisuuden valitsen oman analyysini tueksi. Vaikka pyrin lähestymään 

aineistoani mahdollisimman objektiivisesti, minun on refleksiivisen tutkijan tavoin tunnis-

tettava omat ennakkoluuloni, toiveeni ja tavoitteeni haastatteluita tehdessä sekä analy-

soitaessa.  

 

5.2.2 Asiantuntijahaastattelu 
 

Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tekemään tilastollisia yleistyksiä, vaan ilmiötä py-

ritään kuvaamaan sekä ymmärtämään syvällisesti. Täten on oleellista, että henkilöt, joita 

tutkija valitsee haastatella, tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai heillä 

on kokemusta asiasta. (Tuomi & Sarajärvi, luku 3.4.) Aineistoni muodostui kolmesta asi-

antuntijahaastattelusta ja valitsin kaikki haastateltavat tarkoituksenmukaisesti. Vaikka ai-

neisto on pieni, jokainen haastattelu sisältää suuren joukon havaintoja ja tuo julki mer-

kittävää tietoa tutkittavasti ilmiöstä. Katson, ettei määrä korvaa laatua kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa ja aineistoni on perusteltu. Pohdin tätä asetelmaa vielä lisää luvussa 9, 

joka käsittelee tutkielman luotettavuutta.  

 

Tapaus- ja historiallisessa tutkimuksessa asiantuntijahaastattelulla on usein tarkoitettu 

tilannetta, jossa haastateltavilta henkilöiltä pyritään hankkimaan tietoa tutkittavasta ilmi-
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östä. Kiinnostuksen kohteena ei kuitenkaan ole ensisijaisesti itse asiantuntija, vaan hä-

net on valittu haastatteluun tiedon vuoksi, jota hänellä oletetaan olevan. Haastateltavien 

valinta pohjautuu heidän institutionaaliseen asemaansa ja osallisuuteensa tutkimuksen 

kohteena olevan ilmiön kontekstissa. (Alastalo & Äkerman, 2010, Mitä asiantuntijahaas-

tattelu tarkoittaa.) Jotta en tule paljastaneeksi haastateltavien henkilöllisyyttä, en voi ku-

vata kaikkien työ- ja koulutushistoriaa kokonaisuutena. Pyrin kuitenkin mahdollisimman 

tarkasti kuvaamaan haastateltavien työhistoriaa yhdenvertaisuuden edistämisen ja anti-

rasismin näkökulmista, sillä katson heidän taustansa vaikuttavan tutkielmani luotettavuu-

teen. Kaikilla haastateltavilla oli pitkä työhistoria liittyen yhdenvertaisuuden edistämiseen 

ja heidän työtehtävänsä olivat moninaiset. Tällä hetkellä he toimivat kasvatusalan kan-

salaisjärjestön johtotehtävissä, opettajankouluttajina ja suunnittelijoina opiskelijapalve-

luissa.  

 

Haastateltavien työhistoria oli monipolvinen ja he olivat tehneet tasa-arvo- ja yhdenver-

taisuustyötä sekä Suomessa että ulkomailla. He kuvasivat työtään kansalaisjärjestöissä, 

yhdenvertaisuustoimikunnissa, tutkimus- ja kehittämishankkeissa, yhdenvertaisuuskoor-

dinaation töissä, eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestöissä ja kehitysyhteistyössä. He 

ovat vastanneet esimerkiksi kansainvälisyys ja monikulttuurisuuskysymyksistä sekä syr-

jinnän vastaisesta toiminnasta. Lisäksi työn ulkopuolella he ovat toimineet yhdenvertai-

suuden ja antirasismin puolesta erinäisissä yhteisöissä ja järjestöissä eri kanavien 

kautta. Haastateltavien kansainvälinen työ ylettyi Palestiinaan, Nepaliin, Etelä-Aasiaan, 

Etelä-Afrikkaan, Tansaniaan ja Israeliin. Työnkuvaan on kansainvälisesti kuulunut johto-

tehtäviä, jossa tehtävät liittyivät esimerkiksi konflikteista kärsivien maiden nuorisoryh-

miin.  

 

Näiden lisäksi haastateltavilla on monipuolinen työhistoria kasvatuksen ja koulutuksen 

piirissä. He ovat työskennelleet monipuolisesti eri oppilaitoksissa, täydennyskoulutuk-

sien ja koulutusviennin parissa, opettajankoulutuksessa sekä koulutuksen kehittämisteh-

tävissä. Haastateltavat ovat toimineet koulutusohjelmissa, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus-

toimikunnissa ja erinäisissä hankkeissa. Hankkeiden tavoitteena on ollut esimerkiksi tar-

kastella opiskelijoiden tuen saavutettavuutta erityisesti näkyvään tai näkymättömään vä-

hemmistöön kuuluvien opiskelijoiden kohdalla. Lisäksi kaikki haastateltavat ovat osallis-

tunut täydennyskoulutuksien pitämiseen keskittyen erityisesti yhdenvertaisuuteen, rasis-

miin, antirasismiin ja vuorovaikutukseen. Haasteltavat ovat myös kehittäneet opintoja 

koskien ihmisoikeuskasvatusta ja yhdenvertaisuutta. Lisäksi he ovat toimineet erinäi-

sissä opetustehtävissä: luokanopettajana, lehtorina, koulutus- ja kehittämispäällikkönä, 
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yhteisöpedagogien koulutuksessa ja ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Kansain-

välisesti he olivat tehneet töitä esimerkiksi koulutusviennin parissa. Koulutukseltaan 

haastateltavat olivat kasvatustieteen, filosofian ja yhteiskuntatieteen maistereita. Lisäksi 

heillä oli monipuolista aiheeseen liittyvää täydennyskoulutusta.  

 

Kaikki haastateltavat olivat positiossaan puhumaan tottuneita ja tulkitsin, että he puhui-

vat aiheesta mielellään. Vastaukset olivat usein pitkiä ja sisälsivät vastauksia myös tule-

viin kysymyksiin. Olin itse melko vähän äänessä, enkä joutunut muotoilemaan kysymyk-

siäni uudestaan. Tähän varmasti vaikutti myös se, että lähetin haastattelurungon haas-

tateltaville etukäteen ja osa oli jo tutustunut kysymyksiin. 

 

5.3 Temaattinen analyysi 
 

Toteutin tutkielmani temaattisena analyysinä. Hahmottelin alustavan teoreettisen viite-

kehyksen ennen aineiston keräämistä, mutta se muuttui huomattavasti, kun tutkielmani 

aineisto oli valmis. Analyysini viitekehyksenä ei toiminut tietty yksittäinen teoria, malli tai 

aiemmin tuotettu teoreettinen rakennelma, vaan monipuolisten tutkimuksien ryhmä. Tut-

kielmani kannalta teoria näyttäytyy keskeisenä alueena ja tuen analyysiani keskustele-

malla aikaisemman tutkimuksen kanssa. Teoreettisesta näkökulmasta huolimatta te-

maattinen analyysi voidaan tulkita teknisenä toimintona, joka auttaa tutkijaa jäsentä-

mään aineistoaan helpommin tulkittavaan muotoon. Temaattisessa analyysissa kes-

keistä on pelkistää aineisto etsimällä siitä olennaiset asiat ja teemoitella ne tutkimusky-

symyksen kannalta mielekkäällä tavalla. 

 

Toteutin oman analyysini tukeutumalla Braun ja Clarken (2006) temaattisen analyysin 

malliin, joka rakentuu kuuden vaiheen varaan. Kyseisiä vaiheita ei kuitenkaan käydä läpi 

kronologisesti, vaan tutkija liikkuu niiden välillä edestakaisin analyysin aikana. Ensim-

mäisessä vaiheessa tutkija tutustuu aineistoon huolellisesti kirjoittaen ylös jo tässä vai-

heessa tutkielman kannalta keskeiseksi katsomiaan ideoita (Braun & Clarke, 2006, s. 

87.) Aloitin aineistoni analyysin lukemalla sekä kuuntelemalla sen läpi useamman ker-

ran. Jo muutaman lukukerran jälkeen pystyin nostamaan aineistosta selkeästi tiettyjä 

koodeja, jotka olivat tutkimuskysymykseni kannalta keskeisiä ja toistuivat aineistossa. 

Koodeja olivat esimerkiksi valkoinen narratiivi, toiseuttaminen, kansankynttilä, myytti-

puhe, white fragility ja defenssit. Osa koodeista ilmeni aineistossa juuri näillä sanoilla ja 

osan kohdalla muodostin itse koodisanan, joka kuvasi aineistosta nostettavaa teemaa. 
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Tässä analyysin vaiheessa kävin aineiston läpi huolellisesti ja koodasin aina tietyllä vä-

rillä kohdat, jotka käsittelivät samaa koodia. Tämä yksityiskohtainen koodaaminen hah-

motteli Braun ja Clarken mallin vaihetta kaksi.  

 

Koodaaminen riippuu jossain määrin siitä, onko kyseessä teoria- vai datalähtöinen te-

maattinen analyysi (Braun & Clarke, 2006, s. 88). Teorialähtöinen temaattinen analyysi 

ohjaa aineistoa kevyesti tiettyyn suuntaan lähestymällä aineistoa tutkijan valitsemien ky-

symyksien kautta. Teorialähtöisessä temaattisessa analyysissä tutkija tarkastelee ai-

neistoaan aina tietyn kontekstin kautta, joka osaltaan vaikuttaa siihen, mitä tutkija päät-

tää nostaa esiin aineistostaan. (Braun & Clarke, 2006, s. 89.) Tulkintani mukaan Braun 

ja Clarke eivät tarkoita tällä välttämättä ennalta tarkkaan muotoiltuja kysymyksiä, vaan 

he pyrkivät tuomaan julki teorian muodostamat ennakko-oletukset. Oma tutkielmani mu-

kailee osittain teorialähtöistä temaattista analyysia, mutta ei istu sen muottiin täydelli-

sesti. Teoreettinen viitekehys loi minulle ennakko-oletuksen siitä, että suomalaisen kou-

luinstituution ja antirasismin tavoitteiden välille on todennäköisesti paikannettavissa jän-

nitteitä. En kuitenkaan käytä analyysini tukena tiettyä teoriaa tai painota selvästi tiettyjen 

tutkijoiden ajatuksia. Lähestyn aineistoani data edellä ja nostan esiin tutkijoita sen mu-

kaan, miten ne istuvat omaan tutkielmaani ja sen tavoitteisiin. Toivon löytäväni yhteyksiä 

aikaisempaan tutkimukseen ja lisäämään näin oman tutkielmani luotettavuutta. Teo-

rialähtöinen temaattinen analyysi näyttäytyy kuitenkin tutkielmassani, kun vien antirasis-

min tavoitteita oman analyysini kontekstiin ja jäsennän näiden välistä suhdetta.  

 

Braun ja Clarken mallin kolmas vaihe on teemojen etsiminen. Koodeja yhdistämällä muo-

dostin aineistostani ensin kaksi teemaa. Nimesin ne alustavasti seuraavasti: (1) Malli 

suomalainen ja (2) Yhdenvertaisuuden myyttipuhe. Ensimmäisen teeman yhteyteen liitin 

aineistosta koodeja kuten toimijuus, representaatio, vallasta kiinnipitäminen, omat etuoi-

keudet, toiseuttaminen, valkoinen narratiivi, maassa maan tavalla, pysyvyys, opettajan-

koulutus, rodullistava opinto-ohjaus, suomi toisena kielenä- opetus ja malli suomalainen. 

Toiseen teemaan liittyen nostin aineisosta koodeja kuten myyttipuhe, kansankynttilä, nä-

kymättömiä kynnyksiä, ulkoistaminen itsestään, käänteinen rasismi, polarisoituminen, 

defenssit, hyväntekeväisyyden identiteetti ja reflektoinnin puute. Huolellisen uudelleen-

lukemisen kautta muodostin aineistosta vielä kolmannen teeman, jonka nimesin alusta-

vasti seuraavasti: (3) Rasismin ulkoistaminen ja sivuuttaminen. Tästä teemasta nostin 

aiheita kuten puuttumattomuus, kädenvääntö ihmisoikeuksista, rasismin vieminen toi-

saalle, white fragility, tabu, defenssit, resurssien puute, käsitteiden dilemma ja monikult-

tuurinen viitekehys. Kolmas teema oli lähellä kahta edeltävää teemaa, mutta katsoin, 

että se vastasi tutkimuskysymykseeni hieman eri näkökulmasta. Aineistossani oli näiden 
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lisäksi koodeja, jotka eivät analyysin tässä vaiheessa sopineet mihinkään teemaan, 

mutta olivat silti tutkimuskysymyksen kannalta olennaisia. Näistä koodeista loin teeman 

”sekalaiset”. 

 

Temaattisen analyysin mallin vaihe neljä sisältää kaksitasoisen teemojen tarkistuksen 

sekä jalostamisen. Ensimmäisellä tasolla paneudutaan huolellisesti yksittäisiin koodeihin 

ja varmistetaan, että ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden eli teeman. (Braun & 

Clarke, 2006, s. 91.) Tähän asti olin työskennellyt ensimmäisen tutkimuskysymykseni 

kanssa ja muodostin teemat sen viitekehyksen kautta. Aineistosta oli kuitenkin nostetta-

vissa kiinnostavia koodeja, jotka kuvasivat melko tarkasti tilanteita, joissa jännitteet nä-

kyivät selkeästi. Muodostin siis vielä tässä analyysin vaiheessa toisen tutkimuskysymyk-

sen ja teemoittelin koodeja uudestaan. Kolme alkuperäistä teemaa kuitenkin säilyivät 

jossakin muodossa ja analyysini sai kolme pääteemaa. Tässä vaiheessa moni koodi tee-

masta ”sekalaiset” löysi oman paikkansa analyysissä. Neljännen vaiheen toinen taso on 

tarkastella yksittäisten teemojen suhdetta koko aineistoon ja tutkimuskysymyksiin (Braun 

& Clarke, 2006, s. 91). Braun ja Clarken (2006, s. 91–92) mukaan tämä tapahtuu pohti-

malla heijastaako tutkijan muodostama teemakartta koko aineistossa ilmeneviä merki-

tyksiä. Tässä vaiheessa tarkastelin aineistoa uudestaan kokonaisuutena alkuperäisessä 

muodossaan ja varmistin, etteivät yksittäiset teemat ole irrallisia koko aineistosta. 

 

Viides vaihe tulee hyvin lähelle edellistä vaihetta. Tässä vaiheessa tutkijalla tulisi olla 

kokonaiskuva teemoista, jotka hän aikoo esitellä analyysissaan (Braun & Clarke, 2006, 

s. 93). Tässä kohtaa hahmottelin jäsentämistäni teemoista ajatuskartat, joiden pohjalta 

lähdin hahmottelemaan lopullista analyysiani – sen rakennetta ja suhdetta aikaisempaan 

tutkimukseen. Tämän vaiheen yhteydessä tutkijan on oltava kriittinen omia toiveitaan ja 

tavoitteitaan kohtaan. Helposti voi käydä niin, että tutkija lähtee työstämään aineistoaan 

haluamaansa suuntaan ja koittaa saada sen tekemään liian paljon (Braun & Clarke, 

2006, s. 93). Vaiheessa viisi pystyin kuvaamaan kaikkia teemoja lyhyesti ja ne toimivat 

mielestäni hyvin. Tässä vaiheessa pyrin jo jäsentämään teemoilleni lopullisia nimiä, sillä 

sen kautta on mahdollista hahmottaa se, ovatko teemat kauttaaltaan selkeitä. Lopulliset 

otsikot muodostuivat kuitenkin vasta aivan lopussa. Analyysini kirjoitusprosessi käynnis-

tyi tässä vaiheessa hyvin. Olin kuitenkin edelleen hieman epävarma kahden viimeisen 

teeman suhteesta, sillä ne olivat osittain hyvin lähellä toisiaan. Teema 2 tiivisti juhlapu-

hetta, joka korostaa jo valmiiksi tasa-arvoista ja yhdenvertaista kouluinstituutiota. Tämä 

haastaa antirasismin tarpeellisuutta ja vie sen osaltaan toisaalle koulusta. Teema 3 kä-

sitti rasismin ulkoistamisen ja sivuuttamisen kouluinstituutiossa, mutta keskittyi koulussa 



 37 

toimivien ammattilaisten positioon sekä opetussuunnitelmateksteihin. Tulkitsen, että vii-

meinen vaihe käynnistyi, kun päätin jäsentää analyysini rakennetta vielä hieman tämän 

pohdinnan seurauksena.  

 

Braun ja Clarken (2006) temaattisen analyysin mallin viimeinen vaihe on raportin kirjoit-

taminen. Kirjoitusprosessi ja analyysi kokonaisuudessaan olivat jo pitkällä, kun jäsensin 

tuloslukujeni rakenteen lopulliseen muotoonsa. Ensimmäinen tuloslukuni käsittelee val-

koista narratiivia, jonka valossa kouluinstituutiota tulkintani mukaan tarkastellaan. Tämä 

tulosluku kuvaa ensimmäistä teemaani, joka on pitänyt raaminsa koko tutkimusprosessin 

ajan. Toinen tuloslukuni yhdistää kaksi seuraavaa teemaa, jotka molemmat jäsentävät 

rasismin ja samalla antirasismin ulkoistamista kouluinstituutiosta. Olen jakanut tämän 

tulosluvun kahden alaluvun alle, jotka ovat alkuperäisten teemojeni mukaiset. Olen pyr-

kinyt molempien tuloslukujen kautta rakentamaan yhtenäistä kuvaa kouluinstituution to-

dellisuudesta tutkimuskysymyksieni kautta. Kuvaan kaikkia teemoja vielä yhdessä yh-

teenvedon muodossa luvussa 8.  

 

Käsittelen rinnakkain molempia tutkimuskysymyksiäni kahdessa tulosluvussani. Hah-

mottelen jännitteen, jonka olen paikantanut suomalaisen kouluinstituution ja antirasismin 

tavoitteiden välille. Tämän lisäksi pyrin kuvaamaan tilanteita, joissa hahmottelemani jän-

nitä näyttäytyy ja on tunnistettavissa. Ensimmäisessä tulosluvussa käsittelen kouluinsti-

tuution rakenteita ja käytäntöjä, jotka rajaavat kuvaa valkoisuusnormista. Pyrin aineistoni 

kautta jäsentämään sitä, miten vallalla oleva ajatus normaalista vaikuttaa antirasismin 

toimintaympäristöön. Toisessa tutkimusluvussa tuon julki ajatuksen kouluinstituutiota 

määrittelevästä juhlapuheesta sekä hahmottelen opettajien sekä opetussuunnitelmien 

positiota. Tarkoitan juhlapuheella tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eetosta, joka näyttää 

saaneen oman positionsa suomalaisessa koulujärjestelmässä sekä yhteiskunnassa 

myös muuten. Pohdin juhlapuheen asemoitumista suhteessa antirasismiin ja nostan yh-

deksi keskeiseksi teemaksi opettajien identifioitumisen yhteiskunnassa.  Lisäksi pyrin 

tämän tulosluvun kautta avaamaan etenkin opettajien asemaa edellä puhutussa suh-

teessa. 
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6 Kouluinstituutio operoi valkoisen narratiivin varassa 
 
Nykyisessä kouluinstituutiossa rasisminvastaisuuteen tulisi pureutua niin syvälle, että 

osallistujat pääsevät keskustelemaan rasismin ydinkysymyksistä (Alemanji & Dervin, 

2016, s. 203). Pohjimmiltaan kysymys on tietyn ryhmän etua palvelevasta vallankäy-

töstä, joka tulee esiin esimerkiksi politiikassa, ajattelutavoissa, käytännöissä sekä kou-

lutuksessa. Koulutuksessa tulisi kyseenalaistaa historiallisesti rakentuneita valtaraken-

teita, jotka palvelevat vallassa olevien etuja. Oleellisena osana antirasistista kasvatusta 

on itsekriittisyys ja itsereflektio, joiden kautta on mahdollista purkaa rasistisia malleja 

kasvatusinstituutioissa. Käytännössä antirasistinen kasvatus lähtee kouluopetuksessa 

siitä, että uskallamme luoda tietoa, joka on epämukavaa niin opettajille kuin oppilaillekin 

ja jossa painotetaan oikeudenmukaisuutta – ei näennäistä tasa-arvoa. Näiden tavoittei-

den kautta antirasismi pyrkii ennen kaikkea rodullisen yhdenvertaisuuden tuottamiseen. 

(Alemanji, 2020, Mitä on rasisminvastaisuus.) Haluan tämän suppean tiivistyksen kautta 

luoda kuvan tilasta, jossa toteutuu ihanteellista antirasistista kasvatusta. Analyysissäni 

kuvaan antirasismin asiantuntijoiden puheen sekä edeltävän tutkimuksen valossa todel-

lisuutta, joka muodostuu suomalaisessa kouluinstituutiossa.  
 
Tässä tulosluvussa kuvaan suomalaisen kouluinstituution rakenteita, jotka rajaavat ho-

mogeenisen ideaalin suomalaisuudesta ja rajaavat näin antirasismin toimintaympäristöä 

suomalaisessa koulussa.  Nostan esiin teemoja, jotka liittyvät tiiviisti rakenteisiin, valkoi-

suusnormiin, representaatioon sekä etuoikeuksiin. Pyrin ensimmäisen tuloslukuni kautta 

hahmottelemaan, millaisten lasien läpi yhteiskuntaa ja koulutusta tarkastellaan sekä mitä 

pidetään kouluinstituutiossa normaalina. Kuvaan aineistostani esiin nostettavia tilanteita, 

joissa kouluinstituutiota läpileikkaava maailmankuva asettuu vasten antirasismin tavoit-

teita ja pohdin syitä näiden taustalla.  

 

Alemanji (2017, s. 181) kuvaa antirasismin keskeiseksi tavoitteeksi ymmärryksen siitä, 

kuinka rakenteellinen rasismi toimii. Vaikka rakenteista käydään tänä päivänä laaja-

alaista keskustelua, jäävät niiden konkreettinen määrittely ja paikantaminen usein puut-

teelliseksi (Seikkula, 2020, s. 67–68). Seikkulan kuvaama haaste määritellä rakenteita 

käy ilmi myös aineistostani. Haastateltavat toivat julki huolen rakenteiden puutteellisesta 

konkretisoimisesta kouluinstituutiossa sekä toimintakulttuurin vähäisestä tarkastelusta. 

Asiantuntija 1 kuvasi rakenteiden edustavan ”näkymättömiä kynnyksiä”, jotka syntyvät 

sekä tahattomasti että tahallisesti. Hän myös kuvasi tämänhetkistä yhteiskunnallista kes-

kustelua rakenteista ja puuttui Seikkulan tavoin keskustelun kykenemättömyyteen konk-

retisoitua. Yhdeksi esimerkiksi nousi asiantuntijoiden puheessa suomi toisena kielenä 
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opetus. Asiantuntija 2 kertoi, kuinka rakenteellinen rasismi toisintuu myös kouluinstituu-

tion hyvää tarkoittavissa käytänteissä.  

 

A2: -- (E)simerkki vaikkapa S2 opetuksesta jolla tarkoitetaan kovin hyvää ja on 

hyvä että lapset saavat tukea suomen kielessä mutta sitten se -- ei ole rakennetta 

että tarjotaan heille joilla. Tai siis sekin on rakenteellista rasismia että tarjotaan 

S2 myös heille joilla ei olisi siihen tarvetta. Oletetaan vaan ulkonäön tai vanhem-

pien taustan mukaan että on tarvetta siihen S2 opetukseen. Mutta lähinnä raken-

teellinen rasismi näyttäytyy siinä että sitä S2 polkua ei arvioida tarpeeksi matkan 

varrella. Saattaa olla että oppilaat vievät S2 esimerkiksi sinne ylioppilaskirjoituk-

siin asti ja sitten se vaikuttaa hyvin paljon jatkokoulutus mahdollisuuksiin että 

mikä on S2 tutkinnon arvosanan painoarvo versus suomen kielen arvosanan pai-

noarvo. 

 

Yllä asiantuntija 2 kuvaa suomi toisena kielenä opetusta (S2), joka on lähtökohdiltaan 

toimiva ja hyvää tarkoittava rakenne. Rakenteellista rasismia S2 opetuksesta tekee se, 

ettei kyseisen opetuksen tarvetta arvioida tarpeeksi matkan varrella tai koulutuksen 

alussa. Tällä voi olla mittavia vaikutuksia oppilaan tai opiskelijan jatkokoulutus mahdolli-

suuksiin. Asiantuntija katsoo, että tämä on yksi tilanne, jossa rakenteellinen rasismi jää 

usein tunnistamatta suomalaisessa kouluinstituutiossa.  

 

Keskeinen suomalaista kouluinstituutiota määrittelevä rakenne kattaa valtahierarkian, 

jonka kautta etuoikeudet yhteiskunnassa muodostuvat. Tämä rakenne saa rasismin 

näyttämään luonnolliselta osalta sosiaalista todellisuutta. Kysymys on merkityksistä, joita 

valkoisuudelle annetaan. Nämä merkitykset eivät ole yhteydessä suoraviivaisesti vain 

ihonväriin tai ruumiin ulkoisiin seikkoihin, vaan valkoisuutta tulee tarkastella hierarkki-

sena järjestyksenä. (Keskinen, Mkwesha & Seikkula, 2021, Valkoisuuteen sisältyvä 

valta.) Kaikki haastateltavat kuvasivat puheessaan suomalaisen ideaalin, joka toisintuu 

ja rakentuu koulun arjessa. Asiantuntijat näkivät koulun instituutiona, joka rakentuu ”val-

koisen narratiivin” varaan. Olen tarkastellut tätä positiota myös teoreettisen viitekehyk-

sen yhteydessä luvussa 3.1. Tiivistetysti tarkoitan tällä ajatusta ”normaalista”, joka tun-

nistaa erilaisuuden vain suhteessa rajattuun suomalaiseen positioon (Souto, 2011; Juva, 

2019). Kouluinstituutiossa käsitystä tämän tyyppisestä normaalista pohditaan vähän ja 

tämän yhteys rasismiin jää todentamatta (Juva, 2019, s. 55–56). Asiantuntija 1 kuvasi 

puheessaan valkoiseen ylivaltaan rakentuvaa maailman järjestystä, joka ei näytä vielä-

kään tunnistavan tekijöitä, jotka rajataan tämän ideaalin ulkopuolelle. Asiantuntija avaa 
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suomalaisuuteen liitettyä ajatusmallia, joka perustuu oletetulle tasa-arvolle ja yhdenver-

taisuudelle. Tämä ajatusmalli jättää tarkastelematta sen, kuinka suomalaisuus rakenne-

taan valkoisuudennormin ympärille ja on täten rakennettu vain tiettyjä piirteitä omaaville 

henkilöille. Asiantuntija 2 kuvasi samaa teemaa kritisoiden suomalaisen kouluinstituution 

joustamattomuutta. Hän kokee törmäävänsä usein ajattelumalliin, joka korostaa suoma-

laista ja suomen kielistä oppilaitosta, joka toimii sille ominaisten prosessien mukaan.  

 

A2: -- (H)yvin usein törmää tuolla toisella asteella esimerkiksi siihen että me ol-

laan suomenkielinen oppilaitos ja meillä mennään näiden prosessien mukaan. 

Ettei ikään kuin asetuta ajattelemaan sitä keitä ne meidän opiskelijat tällä hetkellä 

on ja minkälaisia pedagogisia prosesseja esimerkiksi meidän tulisi sinne raken-

taa jotta se olisi niiden opiskelijoiden näkökulmasta mahdollista jotka siellä on. 

 

Asiantuntija 2 katsoo, että hyvin harvoin pysähdytään miettimään sitä, keitä opiskelijat 

tällä hetkellä ovat tai millaisia pedagogisia prosesseja opettajien tulisi rakentaa, jotta se 

tukisi sen hetkisten opiskelijoiden oppimista parhaalla mahdollisella tavalla. Tulkitsen tä-

män niin, että oppilaitoksissa hyväksytään helposti ajatus ”maassa maan tavalla”, vaikka 

se ei toimisi sen hetkisten opiskelijoiden eduksi. Periaate ”maassa maan tavalla” on 

noussut esiin myös Souton (2011) tutkimuksessa. Souton (2011, s. 128) mukaan peri-

aate viestii siitä, kuinka täällä ensin olleilla on itsestään selvä ja kyseenalaistamaton oi-

keus määritellä, kuinka täällä toimitaan. Sekä opettajat että oppilaat käyttävät ”maassa 

maan tavalla” periaatetta esimerkiksi oikeuttaakseen käyttämiään solvaavia sanoja tai 

pitävät sitä suoranaisena itsestäänselvyytenä. Monille se edustaa normia, jota kaikkien 

koulun jäsenyyttä tavoittelevien tulee noudattaa. Souto näkee ”maassa maan tavalla” 

periaatteen hankala, sillä se ei avaudu helposti keskusteluun uudenlaisista pelisään-

nöistä, jotka huomioisivat myös toisenlaisia tapoja olla. Se näyttäytyy keskeisenä sosi-

aalisen rajaamisen ja hierakisoinnin välineenä, joka tulee ilmi koulun arjessa. (Souto, 

2011, s. 128–131.)  

 

Asiantuntija 1 kuvaa etuoikeutettujen toimivan yhteiskunnassa kuin kalat vedessä. Ra-

kenteiden tunnistaminen ja niihin puuttuminen on haastavaa etenkin, kun on itse etuoi-

keutetussa asemassa ja yhteiskunnassa ns. saajan puolella. Asiantuntijan mukaan anti-

rasismin tavoitteena on käyttää tätä valkoista etuoikeutta ja raivata tilaa asioiden käsit-

telylle monesta eri näkökulmasta. Tulkintani mukaan tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, 

ettei suomalaisessa kouluinstituutiossa huomioida läpileikkaavia rakenteita vaan huomio 

kiinnittyy ennen kaikkea yksittäisiin teemoihin, kuten siihen, mitä saa kysyä tai sanoa. 
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Tämä jännite ilmenee esimerkiksi asiantuntijan 1 kuvaamassa tilanteessa, jossa antira-

sistisessa täydennyskoulutuksessa esitetään huoli siitä, mitä on nykyään soveliasta sa-

noa tai kysyä. Lainaukset ”etteikö nyt sit saa kysyä mistä ihmiset on kotoisin” tai ”mä oon 

vaan kohtelias kun puhun hänelle englantia” ovat esimerkkejä siitä, miten kasvatusalan 

ammattilaisten koulutuksissa osallistujat jättävät vakiintuneet rakenteet huomiotta ja kes-

kittyvät tarkastelemaan ongelmaa omasta perspektiivistään.  

 

Asiantuntija 3 nosti puheessaan esille saman teeman keskittyen erityisesti vallitsevaan 

näkemykseen siitä, kuinka rasismi nähdään valtaväestön keskuudessa yksittäistapaus-

ten ja näkyvän syrjinnän kautta. Hän kertoi kokevansa, että etuoikeutetun valtaväestön 

on vaikea ymmärtää taustalla piileviä rakenteita etenkin sen vuoksi, että suomessa on 

saatavilla hyvin vähän etnisyysdataa esimerkiksi siitä, miten kuuluminen etniseen vä-

hemmistöön vaikuttaa kouluinstituutiossa. Datan puutteellisuuden vuoksi emme voi Suo-

messa esimerkiksi verrata luotettavasti ja tutkimuksiin nojaten sitä, miten koulujärjestel-

mässä vaikuttaa se, kuulutko tiettyyn etniseen vähemmistöön vai valtaväestöön.  

 

Tässä luvussa käsittelemäni ”valkoinen narratiivi” on kouluinstituutin läpileikkaava 

teema, joka voidaan tulkita erityisen haasteelliseksi antirasismin tavoitteiden näkökul-

masta. Antirasismilla tavoitellaan toimintaa, joka ei pureudu vain yksittäistapauksiin, 

vaan puuttuu rakenteisiin niiden taustalla (Alemanji, 2018, s. 7; Seikkula, 2020, s. 67–

68). Tämän tavoitteen vieminen kouluinstituutioon näyttää kuitenkin asiantuntijoiden nä-

kemysten valossa vaikealta. Osittain tähän vaikuttaa koko yhteiskuntaa leimaava haaste 

määritellä ”näkymättömiä” rakenteita (Seikkula, 2020, s. 67). Seikkula (2020) on tutki-

muksessaan paneutunut tarkastelemaan rasisminvastaisuuden erilaisia muotoja haas-

tattelemalla antirasistisissa aloitteissa toimivia aktivisteja ja tarkastelemalla rasismia vas-

tustavien bloggareiden tekstejä sekä kansalaisjärjestöjen kampanjoita. Hänen tutkimuk-

sessaan käy ilmi, että antirasistiset strategiat sisältävät hyvin rajallisen määrän keinoja 

puuttua rakenteelliseen rasismiin. Kansalaisjärjestöjen keskustelussa rakenteellisen ra-

sismin mahdollisuus tunnistetaan, mutta keskustelua sen haastamisesta ei juuri käydä. 

Toiseksi Seikkula katsoo, että antirasismia ajavat aktivistit keskittyvät erityisesti tietoi-

suuden lisäämiseen sekä yksityiskohtaisiin käytännön ongelmiin. Tiivistetysti voidaan to-

deta, että rasismin määritteleminen rakenteellisena ilmiönä oli vaikeaa Seikkulan tutki-

muksessa havaitsevien tietojen valossa. (Seikkula, 2020, s. 66–68.)  

 

Seuraavaksi kuvaan tilanteen suomalaisesta koulusta, joka tuo julki osuvasti ongelman 

koskien valkoisuusnormia sekä suomalaisuuden sekä eurooppalaisuuden ensisijai-
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suutta. Asiantuntija 1 kuvasi esimerkin kouluissa toteutettavilta rasismin vastaisilta vii-

koilta, jolloin koulujen ruokaloissa pidettiin afrikkalaiset juhlaviikot. Tarkoituksena oli 

tehdä antirasistista työtä tarjoamalla ruokaa eri kulttuureista, mutta todellisuudessa näytti 

siltä, että suomalainen kouluinstituutio oli itse määritellyt kontekstin ”afrikkalainen” keit-

tiö. Kun mietitään valtioiden sekä kansojen ruokakulttuurien määrää Afrikassa, ei pystytä 

todellisuudessa määrittelemään yhtä tiettyä ruokakulttuuria. Asiantuntija 1 tulkitsee, että 

tämän tyyppinen maanosan supistaminen yhdeksi kulttuuriksi kuvaa eurosentristä maa-

ilmankuvaa, joka on läsnä kouluinstituutin arjessa. Esimerkin kaltaiset kulttuuritempauk-

set ja teemapäivät eivät ole poikkeus suomalaisissa kouluissa. Vaikka näen tarkoituspe-

rien pyrkivän hyvään, ne eivät kohtaa antirasismin tavoitteiden kanssa. Asiatuntija 2 nä-

kemyksissään tuo esille, ettei antirasismi ole yksittäisiä monikulttuurisuustapahtumia tai 

teemapäiviä. Näiden yhteydessä antirasismin lähtökohta yhdenvertaisuuden edistämi-

sestä hukkuu monikulttuurisuuden teemojen alle ja tämä voi pahimmillaan toisintaa ra-

sismia, jota oli tarkoitus purkaa.  

 

Yksittäistapauksena esimerkin tarkasteleminen saattaa näyttää pieneltä asialta, mutta 

kun ilmiöön liitetään käsitys vallasta, ymmärretään sen todellinen merkitys yhteiskun-

nassa. Vasta tässä kontekstissa voidaan ymmärtää se, miten rasismissa on pitkälti kyse 

vallassa olevien ihmisten etujen turvaamisesta (Alemanji, 2021, Mitä on rasisminvastai-

suus?). Asiantuntija 1 katsoo, että suomalaisessa yhteiskunnassa vaikuttaa valkoinen 

etuoikeus, joka pystyisi halutessaan raivaamaan tilaa kyseisten eriarvoisuuksien käsit-

telylle. Seuraava lainaus kuitenkin kertoo siitä, ettei tämän etuoikeuden valjastaminen 

antirasismin kannalle ole helppoa.  

 

A1: -- (E)ttei tätä maailmaa oo meille annettu vaan ihan itse me ollaan tää raken-

nettu niin ku ihmisinä. Sitä kautta meillä on kaikki mahdollisuudet myös muokata 

sitä toisenlaiseksi. Mut siinä tavallaan täytyy etuoikeutetuilla olla aika iso tai niin 

kauan kuin etuoikeutetut ihmiset eivät suostu osallistumaan sen muuttamiseen 

tai muuttavat sitä niin paljon, että ovat tekevinään jolloin he ovat hyviksiä mut 

mikään ei muutu. Eli he voivat jatkaa entiseen malliin. Niin mikään ei muutu. 

 

Lainauksen lopussa asiantuntija kuvaa myös Seikkulan (2020, s. 66) avaamaa dilem-

maa, joka koskettaa lähtökohtia antirasismin taustalla. Itsereflektion ja yhteiskunnan ra-

kenteiden tarkastelun lähtökohdat saattavat näyttäytyä itsekeskeisinä, kun huomio kiin-

nittyy erityisesti kysymykseen, mitä menetän, jos en osallistu tähän keskusteluun (Seik-

kula, 2020, s. 66). Sama tarkoitusperä tulee ilmi asiantuntijan 1 lainauksesta, jossa etu-
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oikeutetussa asemassa olevien katsotaan pyrkivän ”hyviksen” asemaan ihmisoikeuskes-

kustelussa. Tutkijana jäin miettimään, millaista näkökulman uudelleen jäsentämistä tämä 

vaatisi suomalaisessa kouluinstituutiossa. Miten keskeinen ristiriita nostettaisiin keskus-

telun kohteeksi? Se, mikä näyttää valtaväestön keskuudessa oikeudenmukaiselta sekä 

yhdenvertaiselta, voi toiselle näyttäytyä ulossulkevana sekä rasistisena. Tämän position 

tunnistaminen on kuitenkin haaste instituutiossa, jossa miltei kaikki valta-asemassa toi-

mivat auktoriteetit ovat etuoikeutetussa asemassa.  

 

Kaikki asiantuntijat kuvasivat keskeiseksi ongelmaksi opettajakunnan valkoisuuden. Asi-

antuntija 3 näki valtaosan kouluissa toimivista opettajista valkoisina ja keskiluokkaisina 

henkilöitä, joka automaattisesti vaikuttaa yleiseen representaatioon kouluinstituutiossa. 

Asiantuntija 3 kertoi puheessaan olleensa melkein ainoa rodullistettu opettaja koulunsa 

kontekstissa. Samalla hän toi esille kokeneensa, että rasististen rakenteiden sekä yksit-

täistapauksien esiin nostaminen tuntui usein kuormittavalta. Erityisesti stereotypiat nou-

sivat esiin koulun arjessa usein ja näiden jatkuva purkaminen tuntui raskaalta. Haasta-

teltava 2 kuvasi myös puheessaan tätä dilemmaa. Hän katsoi, ettei ei- valkoiseksi rodul-

listettu opettaja saa olla kouluinstituutissa vain yksittäinen opettaja, vaan hänestä saate-

taan muodostaa se kaiken edustaja. Hän tulkitsi, että kouluissa tehdään helposti oletuk-

sia, että opettaja on ihon värinsä vuoksi kaikkien kulttuurien osaaja, jolloin paine puuttua 

eriarvoisuuteen kasvaa. Mielestäni tämän tyyppinen muokattu erityisasema korostaa ku-

vaa kouluinstituutin valkonormatiivisesta rakenteesta. Samalla se saattaa aiheuttaa ti-

lanteen, jossa valtaväestöön kuuluvien opettajien roolia antirasismin edistäjinä vähätel-

lään ja rasismin vastaisessa toiminnassa käännytään aina rodullistettujen opettajien 

puoleen – jos heitä kyseisestä koulusta löytyy.  

 

Yhdeksi lähtökohdaksi nousi haastatteluissa opettajankoulutus. Haastatteluissa otettiin 

puheeksi se, ketkä pääsevät sisään opettajankoulutukseen. Valintaan vaikuttavat kieli-

taito ja ylioppilastodistuksessa oleva suomi toisena kielenä – oppiaine saattavat olla rat-

kaisevia tekijöitä hakeuduttaessa alalle. Alla oleva lainaus kuvaa näiden ongelmien li-

säksi myös rodullistavaa opinto-ohjausta, jonka asiantuntija 2 katsoo keskeiseksi ongel-

maksi myös opettajankoulutuksen kohdalla. 

 

A2: -- (M)eillä on ongelma joka on se että oppilaitoksessa ettei siellä ole rodullis-

tettuja opettajia. No miksi siellä ei ole? Koska meidän opettajankoulutus ei mah-

dollista. No miksi se ei mahdollista? Koska siellä saattaa olla se S2 tai siellä saat-

taa. Meillä on hirveän rodullistavaa ohjausta. Meillä on todella hyvää ohjausta 
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myöskin mutta meillä on rodullistavaa ohjausta. Erityisesti ammattialoille. Ajatel-

laan että eri kieli- ja kulttuurivähemmistöt sopivat terveydenhuoltoalalle tai raken-

nusalalle tai muulle et siellä on niin paljon sellaista kyseenalaistamatonta valtaa 

mikä näkyy esimerkiksi ohjauksessa ja tukirakenteissa niin että me päästäisiin 

sellaiseen tilaan että esimerkiksi meillä voisi olla opetus- ja kasvatustehtävissä 

myöskin enemmän moninaisuutta. 

 
Kaikki asiantuntijat nostivat keskustelussa esiin sen, että opettajakunta muodostaa vä-

hemmistön näkökulmasta hyvin homogeenisen kieli- ja kulttuuritaustan, josta ei ole löy-

dettävissä samaistumisen kohteita ei- valkoiseksi rodullistetuille oppilaille tai opiskeli-

joille. Keskeisiksi ongelmiksi keskusteluissa nousivat opettajankoulutus, opinto-ohjaus, 

suomi toisena kielenä- opetus sekä muista maista hankitut opettajanpätevyydet. Asian-

tuntijan 2 kuvaus opinto-ohjauksesta kuvaa erityisesti ammattialoille suuntaavan ohjauk-

sen rodullistamista. Myös muut haastateltavat nostivat esiin huolen siitä, kuinka ei- val-

koiseksi rodullistettua yhdeksän tai kymmenen keskiarvon omaavaa oppilasta ohjataan 

juuri esimerkiksi terveydenhuolto- tai rakennusalalle omasta tahdostaan huolimatta. 

Sama tulos käy julki Mäkelän, Kalalahden ja Varjon (2017) tutkimuksesta, josta käy ilmi 

opetussuunnitelmatekstien diskurssi, joka lokeroi maahanmuuttajaoppilaita suhteessa 

valtaväestöön. Tekstit tuovat korostetusti ilmi sen, kuinka juuri maahanmuuttajaoppilai-

den kohdalla on erityisen tärkeää ohjata oppilaita arvioimaan heidän jatko-opiskelumah-

dollisuuksiaan. Tällaista ”realismin” vaatimusta ei esitetä valtaväestöön kuuluville oppi-

laille. (Mäkelä, Kalalahti & Varjo, 2017, s. 33.) Myös Kurki, Brunila ja Lahelma (2019) 

ovat tutkineet samaa teemaa. Heidän tutkimuksensa osoittaa, kuinka maahanmuuttajat 

nähdään ihanteellisina hoitotyöntekijöinä koulutussektorilla. He korostavat tutkimusartik-

kelissaan ymmärrystä siitä, etteivät maahanmuuttajat ”vain päädy” hoitoalalle, vaan heitä 

ohjataan sinne tietoisesti kotouttamispolitiikan sekä koulutuksen käytäntöjen kautta. Ar-

jen käytäntöjen kautta maahanmuuttajat nähdään kelvottomina tavoittelemalleen alalle 

ja heitä ohjataan koulujärjestelmässä ”sopivammille” aloille. (Kurki, Brunila & Lahelma, 

2019, s. 340–341.)  

 

Edellisessä lainauksessa asiantuntija 2 ottaa kantaa myös jo aikaisemmin käsiteltyyn 

suomi toisena kielenä (S2) - opetukseen. Opetuksen tarkoitus on tukea oppilaita suomen 

kielessä, mutta usein S2 opetusta tarjotaan myös oppilaille, joilla ei olisi siihen tarvetta. 

Koulussa tehdään oletus oppilaan ulkonäön tai vanhempien taustan mukaan, että oppi-

laalle on tarve antaa S2- opetusta. Rakenteellista rasismia tästä tekee se, ettei S2 polkua 

arvioida tarpeeksi matkan varrella. Asiantuntija 2 kuvaa, että monissa tilanteissa S2 saa-
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tetaan viedä aina ylioppilaskirjoituksiin asti ja tämä vaikuttaa jatkokoulutus mahdollisuuk-

siin, sillä pääsykokeissa suomen kielen arvosanan painoarvo on monilla aloilla huomat-

tavasti suurempi. Asiantuntija 3 viittasi S2 opetuksen lisäksi myös siihen, kuinka vaikea 

Suomessa on päästä päteväksi opettajaksi koulutuksella, joka on suoritettu muualla. 

Hän tuo julki, että siltaopintoja tarjotaan vähän ja niissä on laajat kielitaitovaatimukset. 

Asiantuntija 3 myös katsoi, että kielitaitovaatimukset voivat olla kiertotie syrjivään toimin-

taan myös muilla aloilla.  

 

Yhdeksi haasteeksi kouluinstituutiossa on asiantuntijan 1 mukaan luettavissa se, että 

etuoikeuksien ja vallitsevien hierarkioiden käsitteleminen aloitetaan liian myöhään, jolloin 

antirasismin tavoitteiden saavuttaminen käy entistä vaikeammaksi. Asiantuntija 1 kuvasi 

tätä pohtimalla kriittistä tiedon hankintaa, joka ei tällä hetkellä tavoita eriarvoisuuskes-

kustelua tai sorron rakenteita. Samaan päätelmään ovat tulleet myös Alemanji ja Dervin 

(2016), joille tutkimuksessaan tuli yllätyksenä se, kuinka puutteellista oppilaiden kriitti-

syys sekä refleksiivisyys olivat. Heidän tutkimuksensa osoitti, ettei oppilaiden puheesta 

noussut esiin teemoja, joissa olisi painotettu rodun ja historian yhteyttä rasismiin. Tällai-

sessa diskurssissa keskustelu käydään usein nojaten rasismin yksilöllistämiseen sekä 

suomalaisuuden poikkeuksellisuuteen. (Alemanji & Dervin, 2016, s. 210.) 

 

A1: Niin siinä sitten semmoset lukion ekat globaalin kriittisyyden kurssit paljoa 

paina tai niin kun aika pieni vastavoima sille läpileikkaavalle maailmankuvalle jota 

siellä (koulussa) rakennetaan. 

 

Tämän tulkitsen viittaavan siihen, että kriittiseen yhteiskuntatieteelliseen katsomukseen 

pureudutaan vasta koulujärjestelmän toisella asteella. Tällöin lasten ja nuorten maail-

mankuva on jo saattanut rakentua läpileikkaavan maailmankuvan pohjalle, jota pohjus-

taa valkoinen narratiivi. Asiantuntija 1 perusteli ajatustaan, kuvaamalla oppikirjojen rep-

resentaatiota sekä Eurooppa keskeistä historianopetusta. Hän katsoo, että koulukir-

joissa esiintyvät henkilöt edustavat valkoista ja keskiluokkaista normia, joka on haasta-

teltavan mukaan peräisin kolonialismin historiasta. Sama tulos ilmenee Mikanderin 

(2015) tutkimuksesta, joka havainnollistaa oppikirjojen tuottamia jakolinjoja ”meidän” ja 

”muiden” välillä. Kirjoissa kolonialistit esitetään positiivisessa valossa, laiminlyöden sa-

malla kolonialismin aikana ”löydetyissä” paikoissa asuvien ihmisten tarinoita (ks. Mikan-

der, 2015, s. 4, 6–7).  

 

Sommier ja Roiha (2017) korostavat koulumateriaalien roolia rasismin vastaisessa toi-

minnassa. Vaikka vuosien mittaan on tapahtunut huomattavia parannuksia, he näkevät 
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merkittäviä puutteita sukupuolirooleissa ja vähemmistöryhmien representaatiossa. He 

tulkitsevat, että paikoitellen monimuotoisuuden käsitteleminen koulujen opetusmateriaa-

leissa jopa enemmän vahingoittaa, kuin palvelee antirasismin strategioita. Tietoiset opet-

tajat käyttävät resursseja materiaalien etsimiseen ja jopa tekemiseen, mutta tämä jää 

marginaalisen ryhmän vastuulle, eikä saa kosketuspintaa koko kouluinstituutiossa. 

(Sommier & Roiha, 2018, s. 119.)  

 

Antirasismi pyrkii laajentamaan representaation kenttää kritisoimalla rodullistettujen ih-

misten sivuutettua roolia yhteiskunnassa. Aktivistit lähestyvät tätä esimerkiksi asetta-

malla itsensä ja muut rodullistetut paikallisiksi Suomen kontekstissa ja haastamalla ste-

reotypioita uusintavia materiaaleja kuten koulukirjoja.  (Seikkula, 2020, s. 66–67.) Tul-

kintani mukaan tämä toteutuu kouluinstituutiossa puutteellisesti jo se vuoksi, ettei kou-

luissa juuri ole rodullistetussa asemassa olevia opettajia. Entisestään jännitettä kasvat-

taa se, että yhteiskunnassamme voidaan edelleen katsoa ylläpidettävän opettajankou-

lutusta, joka tuottaa ”valkoisia”, ”ei-rasistisia” ja ongelmia sivusta katsovia opettajia (Ale-

manji, 2021, Kohti rasisminvastaista pedagogiikkaan). Alemanji (2021) katsoo, ettei kou-

lutus tarjoa suomalaisille opettajille riittävästi tietoa ja harjoitusta rasismin kohtaami-

sesta, joka automaattisesti heikentää antirasismin mahdollisuuksia kouluinstituutiossa.  

 

Valkoisuus näyttäytyy suomalaiselle yhteiskunnalle ja suomalaisuudelle annettuna mää-

ritelmänä (Rastas, 2007, s. 123). Tällöin siitä poikkeavat ryhmät näyttäytyvät alempiar-

voisina ja haasteellisina. Kouluinstituutio osaltaan toisintaa ja uusintaa tällaista tapaa 

jäsentää maailmaa, joka tekee rasismin vastustamisesta haastavaa. Asiantuntija 1 näki 

antirasismin keskeisimmäksi tavoitteeksi kuulla heitä, jotka ovat yhteiskunnassa vaien-

nettu. Hän katsoi, että tämä prosessi tulee kuitenkin olemaan hidas, sillä antirasismi ui 

vastavirtaan pyrkiessään muuttamaan valtarakenteita, jotka eivät itse halua muuttua. 

Vallan luonteeseen kuuluu hänen mielestään itsepäinen halu pitää kiinni rakenteista, 

jotka ovat jo olemassa. Valkoinen narratiivi on yksi tällainen rakenne, jonka vuoksi sen 

tunnistaminen on kouluinstituutiossa ensiarvoista.  
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7 Rasismi ulkoistetaan kouluinstituutiosta 
 
Kuvaan tässä tulosluvussa rasismin viemistä kouluinstituution ulkopuolelle esimerkiksi 

juhlapuheen, opettajien asennoitumisen sekä opetussuunnitelmien valossa. Tarkastelen 

näitä teemoja suhteessa antirasismin tavoitteisiin, joita olen jäsentänyt teoreettisessa 

viitekehyksessäni. Tuon julki myös haastattelemieni asiantuntijoiden ajatuksia antirasis-

mista. Tämä tulosluku on jaettu kahteen alalukuun, jotka tarkastelevat tutkimuskysymyk-

siäni hieman eri näkökulmista. Kirjoittaessani tätä analyysia, ajatuksissani vaikuttivat 

Tiina Sotkasiiran sanat:  

 

Rasismin vastustamisessa lähes yksi itsestäänselvyyden asemaan noussut väite 

on, että ongelmana ei niinkään ole pieni ja äänekäs avoimen rasistinen joukko 

vaan niin sanottu suuri enemmistö, joka hyväksyy hiljaisuudellaan rasistisen toi-

minnan (Sotkasiira, 2013, s. 19).  

 

7.1 Juhlapuhe vie rasismin toisaalle 
 
Tässä alaluvussa kuvaan juhlapuhetta, jonka tulkitsen vaikuttavan suomalaisen koulun 

itseidentifioitumiseen. Jo opetussuunnitelmat luonnehtivat ainakin tietyssä määrin (kou-

lutuksellisen) tasa-arvon toteutumista tai ainakin asettavat sen keskeiseksi osaksi kou-

luinstituutiota (ks. POPS, 2014). Kouluinstituutiosta on paikannettavissa puhetta, jolla 

ylistetään suomalaisen koulun opettajia, oppimistuloksia, toimintaympäristöjä sekä tasa-

arvoa ja yhdenvertaisuutta. Kuvaan tätä puhetta tutkielmassani käsitteellä juhlapuhe.  

Suomi tunnetaan maailmanlaajuisesti erinomaisesta koulutusjärjestelmästä, joka mallin-

taa hyvinvointijärjestelmää parhaimmillaan. Suomea on luonnehdittu jopa yhdeksi maa-

ilman tasa-arvoisimmista ja sosiaalisesti oikeudenmukaisimmista maista. Useimmat 

suomalaiset myös pitävät näitä asioita totena. (Alemanji, 2020, Kohti rasisminvastaista 

pedagogiikkaa; Alemanji & Dervin, 2016, s. 207–208.) Tässä tulosluvussa hahmottelen 

kuvaa juhlapuheesta, joka osaltaan määrittelee suomalaisen kouluinstituution positioita 

suhteessa antirasismiin ja luo mahdollisia jännitteitä kyseisten tahojen välille.  

 

Asiantuntijoiden haastatteluissa nousi esiin kritiikki suomalaiseen yhteiskuntaan ja kou-

luun liittyvästä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon eetoksesta. Vaikka he keskusteluissa 

toivat esiin myös kouluinstituution onnistumisia, he korostivat, etteivät suomalainen yh-

teiskunta tai sen koulujärjestelmä ole vapaita rasismista tai muista eriarvoisuuden muo-

doista. Asiantuntijat kuvasivat Suomen itseidentifioitumista hyvinvointivaltion, onnelli-

suusmittauksien ja toimivien fasiliteettien näkökulmista. He nostivat esiin, että Suomi ja 



 48 

sen koulujärjestelmä identifioidaan yleensä onnistumisien kautta ja keskustelusta syr-

jään jää juuri esimerkiksi rakenteellisen rasismi.  

 

A3: Mä olen puhunut tästä jonkin verran ihan niissä esityksissäkin (täydennys-

koulutuksissa) kun opettajana vähän niin kun sosiaali- ja terveysalallakin on sem-

moinen tietynlainen hyväntekijyyden identiteetti että opettajana haluaa hyvää ja 

uskoo kehittymiseen ja lasten tai oppilaiden mahdollisuuksiin. Niin sitten kun vä-

hän kyseenalaistaa niitä keinoja niin mennään hirveän helposti defensseille. Se 

ei tarkoita etteikö voisi pyrkiä hyvään vaikka toimintatavat olisikin vähän ongel-

mallisia välillä. Ehkä se kansankynttilä identiteetti on vaikea yhdistää siihen että 

voisi tehdä pahaa. 

 
Yllä oleva kuvaus liittyy opettajiin kohdistuvaan identifiointiin. Asiantuntija 3 on pitänyt 

opettajille täydennyskoulutuksia, joissa on käsitelty tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja an-

tirasismia. Hänen kokemuksensa mukaan opettajilla on usein korkeat suojamuurit, joi-

den ylittäminen ei ole helppoa. Yhteiskunnassa rakennettu identiteetti kansankynttilänä 

painottaa opettajien asemaa hyvätekijöinä, jotka puoltavat oppilaiden asemaa kaikissa 

tilanteissa. Kasvatustieteilijä Katariina Hakala (2007, s. 59) kuvaa kansankynttilä identi-

teetin kertovan opettajien kansanomaisesta metaforasta, jota ei ole helppo muuttaa. Kun 

asiantuntija on täydennyskoulutuksissa esimerkiksi kyseenalaistanut suomi toisena kie-

lenä (S2) - opetusta, on tästä noussut opettajien keskuudessa defensseja. Opettajat ovat 

suhtautuneet kritiikkiin henkilökohtaisesti ja ovat kokeneet sen hyökkäyksenä heidän 

ponnistelujaan kohtaan.  

 

Hakala (2007) kuvaa väitöskirjassaan paremmin tietämisen pedagogiikkaa. Hän kuvaa 

opettajien asemaa yhteiskunnassa mallikansalaisen metaforan sekä paremmin tietämi-

sen vaatimuksien kautta. Asema yhteiskunnan mallikansalaisena on kiteytynyt ilmen-

tymä opettajuudesta kansallisessa kouluinstituutiossa. Tässä kontekstissa opettajalle on 

määritelty tietty kansakunnan perinnön jakamisen sekä jatkamisen asento. Hakalan tul-

kinnan mukaan tämä opettajille määritelty asento näyttäytyy historiattomana ja opetta-

juus tulee esitettyä kyseenalaistamattomana paremmin tietämisenä. (Hakala, 2007, s. 

59, 62.) Alemanji jatkaa tätä ajatusta tarkastelemalla suomalaisten itseidentifioitumista 

ja käsitystä ”suomalaisesta poikkeuksellisuudesta”. Näkemys suomalaisista maailman-

kansalaisina, konfliktien ratkaisijoina ja rationaalisina subjekteina on osa pohjoismaista 

ihannetta, jossa maat nähdään yleismaailmallisten unelmien ruumiillistumina. (Alemanji, 

2016, s. 23.)  
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Asiantuntija 1 avasi juhlapuhetta kouluinstituution lisäksi myös suomalaisessa yhteiskun-

nassa yleensä. Hänen mukaansa Suomi mielletään helposti tasa-arvoiseksi ja yhden-

vertaiseksi yhteiskunnaksi. Tämä vaikuttaa asiantuntijan mukaan erityisesti siihen, mikä 

ylipäätään katsotaan rasismiksi. Hän tulkitsee, että suomalaisuuden yhdenvertaisuuden 

eetoksen näkökulmasta rasismi nähdään vasta, kun joku sanoo toiselle jotain rumaa. 

Rasismi nähdään näin vain suorina tekoina tai suorana vuorovaikutuksena. Asiantuntija 

1 tulkitsee, että tämän ulkopuolelle jää kokonaan rakenteellinen rasismi, joka näyttäytyy 

”näkymättöminä kynnyksinä”. Kun tutkijana tarkastelen tätä suhteessa antirasismin stra-

tegioihin – jotka esittelin luvussa 2.4.2 –, havaitsen jännitteen. Antirasismin tavoitteena 

ei ole pureutua yksittäistapauksiin, vaan tarkastella juuri rakenteellista rasismia (Ale-

manji, 2018, s. 7). Näen tämän todella haastavana kouluinstituutiossa, joka saa jo ope-

tussuunnitelmateksteissä leiman lähtökohtaisesti tasa-arvoisena ja yhdenvertaisena ti-

lana.  

 

Asiantuntijat 1 ja 3 kokivat nimeämänsä myyttipuheen todella hankalaksi teemaksi suo-

malaisessa kouluinstituutiossa ja kritisoivat sen ulkopuolelle jäävää tietoisuutta ja itse-

kriittisyyttä. Asiantuntija 3 nosti esiin hyvin toimivat fasiliteetit, kuten toiminta- ja oppimis-

ympäristöt, mutta näki haasteita sosiaalisella puolella. Hän kuvasi pitämiään täydennys-

koulutuksia, joissa moni opettaja on ollut valmis tarkastelemaan omia etuoikeuksiaan ja 

toimintatapojaan koulussa. Myös muut asiantuntijat puolsivat opettajia ja kuvasivat opet-

tajien omistautumista, sitoutuneisuutta, korkeakouluopintoja sekä arvopohjaa. Tästä 

huolimatta täydennyskoulutuksissa ensimmäinen reaktio on usein ollut puolustuskan-

nalle meno eikä ongelman laajuutta ole tunnuttu ymmärrettävän. Asiantuntija 3 kertoi 

myös kokevansa täydennyskoulutukset kuormittaviksi juuri defenssien vuoksi ja oli vä-

hentänyt näiden järjestämistä. Hän puhui asemastaan rodullistettuna opettajana täyden-

nyskoulutuksien kontekstissa. Asiantuntija katsoi, että hänet otettiin etnisyytensä vuoksi 

vastaan eri tavalla. Seuraava lainaus kuvaa sekä kouluinstituutiossa vallitsevaa tiedos-

tamattomuutta että rasismia.  

 

A3: Ja jotenkin musta tuntuu että siihen liittyy myös se että itse rodullistettuna 

niin tullaan ottamaan eri lailla kun jos olisi tota valtaväestöön kuuluva joka pu-

huisi. Että se vaikuttaa tosi paljon siihen. -- Mutta se ensimmäinen reaktio on tosi 

usein puolustus kannalle meno ja tuntuu, että tulkitaan yksittäistapaukseksi tai 

näin. Mä koitan aina tukeutua tutkimuksiin sen takia koska kun puhut rakenteista 

niin niitä ei uskota. Kuvitellaan että puhun vaan kokemusnäkökulmasta ja koke-

musnäkökulma katotaan aina vähän alempi tasoiseksi. Niin kyllä ne on rankkoja. 
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Lainauksessa asiantuntija kuvaa pyrkivänsä viittaamaan aina tutkimustuloksiin, sillä pel-

kistä rakenteista puhuminen koetaan epäuskottavana. Tähän hän katsoo vaikuttavan 

hänen asemansa rodullistettuna ”kokemusasiantuntijana”, joka sijoitetaan asiantuntijan 

alapuolelle. Sheikh (2020) tulkitsee samaa teemaa artikkelissaan siitä kontekstista, mil-

laisia rooleja vähemmistöille ja rodullistetuille ihmisille rakennetaan suomalaisessa yh-

teiskunnassa. Hänen mukaansa heille tarjotaan usein kokemusasiantuntijan roolia riip-

pumatta siitä, mikä henkilön todellinen asiantuntemus on (Sheikh, 2020, Keskiluokan 

valkoiset tilat). Rasismia tilanteesta tekee opettajien asennoituminen ei- valkoiseksi ro-

dullistettua asiantuntijaa kohtaan, joka joutuu puoltamaan puhettaan valtaväestöön kuu-

luvaa henkilöä perusteellisemmin.  

 

Myös asiantuntijat 1 ja 2 kuvasivat puheessaan vastustusta, jota rasismin käsitteleminen 

kouluinstituutiossa herättää. ”Etteikö nyt sit saa kysyä, mistä ihmiset on kotoisin?” on 

lause, jonka asiantuntija 1 on kuullut useamman kerran. Myös asiantuntija 2 oli defens-

sien suhteen samoilla linjoilla. Hän kuvasi puheessaan sitä, kuinka kouluinstituutiossa 

sekä yhteiskunnassa myös muuten päällimmäisenä teemana nostetaan esiin ajatus 

tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta Suomesta. On myös tyypillistä, että Suomea verra-

taan muihin valtioihin, joissa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kysymykset nähdään huo-

nommassa valossa. Hän näki tämän keskustelun ”torppaajana”, jonka yli antirasistisessa 

keskustelussa olisi päästävä.  

 

Alemanji (2020) pitää keskeisenä ongelmana sitä, kuinka Suomi irtautuu kolonialismin 

historiasta. Tuntemamme suomalainen kouluinstituutio perustuu historiallisesti rakentu-

neisiin rasistisiin ja kolonialistisiin ajattelutapoihin. Antirasismia toteutettaessa on tärkeä 

tunnistaa kolonialistiset projektit – joita ei voida erottaa kouluopetuksen nykymuodosta 

– ja myöntää järjestelmän epätäydellisyys. Kouluinstituutio on asemoitunut yhteiskun-

taan vahvasti ja sen voidaan tulkita pysyvän pelkän olemassaolonsa perusteella.  Ale-

manji (2021, Mitä on rasisminvastausuus?) lainaa artikkelissaan filosofi Molefi Kete 

Asanten ajatusta siitä, ettei mitään instituutiota tulisi nähdä tällä tavalla pysyvänä ja 

muuttumattomana. Muutoin instituutiot jäävät olemaan ilman kriittisyyttä ja ponnistelua 

(Alemanji, 2021, Mitä on rasisminvastaisuus?). Samaan positioon pääsimme käsiksi 

myös asiantuntijan 1 haastattelussa. Asiantuntija näkee ristiriidan, joka rakentuu perus-

koulun oletetun tehtävän ja antirasismin tulokulmien välille. Hän kuvaa peruskoulun 

edustavan tiettyä jatkuvuutta ja mallintavan samalla yhteiskunnallista pysyvyyttä. Kou-

luinstituution tavoitteena on kasvattaa hyviä kansalaisia, joka tarkoittaa samalla hyviä 
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työntekijöitä. Ristiriita muodostuu hänen mielestään kontekstissa, jossa pohditaan anti-

rasismin ja kriittisen pedagogiikan mukaisia kriittisiä ajattelumalleja. Asiantuntija esittää 

ajatuksen:  

 

A1: Jos kasvatamme meidän kansalaisista lapsista ja nuorista oikeasti kriittisiä 

kansalaisia jotka esimerkiksi tunnistaa sorron rakenteita ja lähtee kyseenalaista-

maan sitä niin silloinhan ne lähtee kyseenalaistamaan koko koulujärjestelmän.  

 

Asiantuntija lisää tähän vielä ajatuksen valtarakenteista, joita antirasismi lähtee haasta-

maan. Hän tulkitsee, ettei mikään kriittisen pedagogiikan muoto istu helposti kouluinsti-

tuution rakenteeseen, joka hänen sanojensa mukaan muistuttaa ”tuotantolinjoja”. Näillä 

tuotantolinjoilla asiantuntija tarkoittaa koulutuksen diskurssia, joka näyttää ennalta mää-

rittelevät sen, millaisia oppilaita koulutuksen toivottaisiin kasvattavan. Tähän malliin ei 

hänen mukaansa istu vastarintaa ja kriittistä pedagogiikkaa edustava antirasismi. Kriitti-

sen pedagogiikan ja tietyn tyyppisen vastarinnan vieminen kouluinstituuttiin vaatisi sor-

ron rakenteiden tunnistamista ja kyseenalaistamista. Tämä toisaalta kyseenalaistaa sa-

malla koko institutionalisoidun kouluopetuksen, jonka rakentuminen on ollut osa kolo-

nialistisia projekteja sekä niihin kytkeytyvää kapitalistista järjestystä (ks. Alemanji, 2021, 

Mitä on rasisminvastaisuus?). Koska kouluopetuksen nykymuotoa ei voida erottaa tästä 

historiasta, syntyy automaattisesti jännitä antirasismin ja kouluinstituution välille, joka toi-

sintuu ja uusiutuu koulun käytänteissä.  

 

Rodulliset eriarvoisuuden rakenteet läpäisevät tehokkaasti keski- ja yläluokkaiset yhtei-

söt Suomessa ja kouluinstituution voidaan katsoa olevan yksi näistä tiloista. Suomi ha-

lutaan kuitenkin nähdä ei-rasistisena maana ja tämä peilaa myös koulutukseen. (Sheikh, 

2020, Keskiluokan valkoiset tilat). Myös seuraava alaluku käsittelee rasismin ulkoista-

mista kouluinstituutiosta. Keskityn erityisesti kouluissa käytävään rasismi keskusteluun, 

opetussuunnitelmiin ja näiden kautta myös yksittäisten opettajien asemaan.  

 
7.2 Koulujärjestelmässä ei paikanneta perusteita antirasismille 
 
Kävin edellisessä alaluvussa keskustelua antirasismin vastustuksesta, jota perustellaan 

suomalaisen kouluinstituution kuvitellun yhdenvertaisuuden ja sosiaalisen oikeudenmu-

kaisuuden kautta. Tässä luvussa liikun lähemmäs koulun ja sen henkilöstön mallintamaa 

todellisuutta. Tarkastelen erityisesti opettajien asemaa suhteessa antirasistiseen kasva-

tukseen. Lisäksi tuon keskusteluun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädännön sekä 

opetussuunnitelmatekstit.  Pohdin näitä suhteessa tutkimuskysymyksiini tarkastelemalla 
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lopuksi asiantuntijoiden käsityksiä antirasismin tavoitteista sekä peilaan omaa analyysi-

ani jatkuvasti edeltävään antirasismia koskevaan tutkimukseen.  

 

Kaikki asiantuntijat katsoivat, että keskustelu rasismista on kouluissa vähäistä. Etenkin 

koko koulukulttuurin ja opettajien position tuominen keskusteluun nähtiin haastavana. 

Myös Sommierin ja Roihan (2017, s. 118) tutkimuksesta käy ilmi, että keskustelu rasis-

mista ja etenkin omista arvoista on opettajien keskuudessa vähäistä. Antirasistisessa 

työssä keskeistä on itsekriittisyys ja itsereflektio, sillä muiden kritisoiminen on aina hel-

pompaa kuin tarkastella itseään samassa valossa (Alemanji, 2021, Mitä on rasisminvas-

taisuus?). Tämä tiivistyy myös asiantuntijan 1 puheessa, joka on lainattu alle.  

 

A1: Sitä (rasismia) on niin kauan helppo käsitellä kun sen voi ulkoistaa itsestään. Ja 

se on just se ongelma. Tavallaan tää nyt tulee ehkä just siitä kokemuksesta opetta-

jankouluttajana. Et se on niin kauan helppo aihe kun jotkut muut sitä tekee. Siinä 

tulee kaikki nää käänteisen rasismin keskustelut. Eiks me voitais puhua siitä miten 

noi tekee? Tai se nähdään lasten keskinäisenä kysymyksenä. Ei henkilöstöä tai kou-

lun rakenteita koskevana asiana. --. Tavallaan halutaan vaan silotella tiettyjä asioita 

eikä oikeesti muuttaa.   

 

Asiantuntija kuvaa yllä kokemuksensa opettajankouluttajana ja tiivistää suurimmaksi kat-

somansa haasteen rasismikeskustelussa kouluinstituutiossa. Opettajan työssä haas-

teellisena hän pitää sitä, kuinka keskustelu tuntuu jäävän aina opettajien ja koulun ulko-

puolelle. Myös asiantuntija 2 nosti esiin saman huolen kuvatessaan opettajakunnan suh-

tautumista rasismiin. Hän katsoi, että opettajat ulkoistavat asian helposti oppilaiden kes-

kinäiseksi toiminnaksi eivätkä tarkastele omaa positiotaan ongelman edessä. Antirasis-

tisessa työssä tämä ilmenee haasteena, sillä keskustelun tulisi käsittää opettajien sekä 

muun henkilöstön omat rasistiset ennakkoluulot ja toimintatavat sekä koko koulun eriar-

voistavat rakenteet. Tutkijana jään pohtimaan syy-seuraussuhteita, jotka kantautuvat 

kouluinstituution juhlapuheesta. Kuinka helppoa on todentaa oma sekä koulun epätäy-

dellisyys tilassa, jossa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta pidetään itsestäänselvyytenä? 

 

Antirasismi perustuu ennen kaikkea juuri solidaarisuudelle, omista etuoikeuksista luopu-

miselle ja yhteiselle kamppailulle. Ilman näiden teemojen tarkastelua valta- ja alistussuh-

teista luopuminen on mahdotonta missään instituutiossa. (Anthias, 2002, s. 285–286.) 

Kun tätä ajatusta tarkastellaan suhteessa asiantuntijoiden puheeseen, on mahdollista 

paikantaa jännite. Asiantuntija 3 tulkitsee, että rasismista käytävä keskustelu on suoma-
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laisissa kouluissa edelleen tabu. Hänen mielestään rasismiksi tulkitaan edelleen pääasi-

allisesti yksittäistapaukset ja keskustelua varjostaa vahva puolustuskannalle meno. 

Vaikka asiantuntija näkee rasismista käytävän keskustelun edelleen vähäisenä, hän kat-

soo sen kuitenkin lisääntyneen viimeisten vuosien aikana. Hän tuo julki esimerkiksi Hel-

singin kaupungin toteuttamat rasismikoulutukset opettajilla, jotka ovat luoneet tilaa rasis-

min käsittelylle koulujärjestelmässä. Myös asiantuntija 1 katsoo, että rasismista käytävä 

keskustelu on kouluissa sivuutettu. 

 

A1: Mä luulen että se (rasismista käytävä keskustelu) on aika sivuutettu. Ja sit 

vielä semmosena että se nähdään oppilaiden keskeisenä asiana. Ilman että siinä 

nähdään sitä miten se koulukulttuuri siihen tulee ja miten aikuiset sitä ylläpitää. 

Puuttumattomuudellaan. Ei se ole mikään sattuma et ketä siellä esimerkiksi ni-

mitellään ja se on niin ku vahvasti sorron rakenteisiin kiinnittyvää.  

 

Asiantuntijan mielestä rasismista käytävä keskustelu on kouluissa melko sivuutettu ja 

hän on asiantuntijan 2 kanssa samaa mieltä siitä, että aihe ulkoistetaan oppilaiden kes-

kinäiseksi asiaksi. Sama tulos tulee julki Souton (2011) tutkimuksesta, joka käsitteli ar-

kipäivän rasismia kouluissa. Etenkin opettajien keskuudessa rasismi nähdään usein 

nuoruuteen kuuluvaksi vastarinnaksi ja ohimeneväksi vaiheeksi. Myös Souto tunnistaa 

rasismin ulkoistamisen vain oppilaiden keskinäiseksi asiaksi ja tämä vaikuttaa ongelman 

käsittelyyn kouluissa. Tästä esimerkkinä oli tutkimuskoulun tapa puuttua rasistiseen kou-

lukiusaamiseen. Tutkimuksesta käy ilmi, että rasismia käsiteltiin tässä yhteydessä vain 

kahden oppilaan keskinäisenä ongelmana, jolloin syitä sekä ratkaisuja etsittiin vain yksi-

löiden käyttäytymisestä. Tämä lähestymistapa jättää huomiotta rasistisen toiminnan kult-

tuuriset ja sosiaaliset edellytykset. (Souto, 2011, s. 134–135.) 

 

Asiantuntijoiden mukaan aihe on kouluinstituutiossa polarisoitunut. Asiantuntija 2 viittasi 

kokemukseensa opettajankoulutuksesta sekä ammatilliselta toiselta asteelta, joissa on 

nähtävissä kahtia jakautunutta ajattelua. On iso joukko opettajia, jotka ovat alttiina kes-

kustelemaan ja pitävät yhdenvertaisuuden edistämistä sekä antirasismia oman työnsä 

keskiössä ja lähtökohtana. On kuitenkin myös huolestuttavan paljon niitä, joiden mukaan 

puhutaan aivan triviaalista asiasta ja jotka ovat valmiita sulkemaan silmänsä. Näiden 

opettajien puheesta on asiantuntijan 2 mukaan paikannettavissa niin sanottu white fra-

gility. Robin DiAngelo (2011) tarkoittaa tällä valkoista haavoittuvaisuutta, joka tulee esiin, 

kun valkoista etuoikeutta ja loukkaavia ajatus- sekä käyttäytymismalleja lähdetään haas-

tamaan. Tarkoituksena on suojella valkoista ylivaltaa perustelemalla, ettemme tee mi-

tään väärää (DiAngelo, 2011). Asiantuntija tulkitsee, että rasismikeskustelu aiheuttaa 
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usein vahvoja reaktioita ja menee niin sanotusti iholle. Räikeimmillään keskustelu saat-

taa johtaa kuviteltuun käänteiseen rasismiin tai vähintään itsepuolustuksen diskurssiin 

(ks. DiAngelo, 2011, s. 64).  

 

A2: Suomessa on tällä hetkellä aika hyvä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsää-

däntö joka mahdollistaa asiasta keskustelemisen mutta se miten se oikeesti ihan 

konkreettisesti näkyy tuolla oppilaitosten arjessa  niin se on kyl hyvin vaihtelevaa. 

Jossain oppilaitoksia toimii todella hienosti ja on tehty todella hyvät ja ajanmukai-

set ja varsinkin niin kun toimintaa ohjaavat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-

telmat. Mutta sitten on myös oppilaitoksia joissa se on yksi paperin pala jossain 

mapissa Ö tai sitten sitä ei välttämättä ole ollenkaan vaikka laki sitä edellyttää. 

Että ikään kuin ongelmallisena mä näkisin sen että oppilaitoksissa henkilöstö nä-

kee edelleen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus asiat semmosina mielipideasioina sen 

sijaan että ajateltaisiin että ne on niin kun tavallaan semmosia että kun teemme 

opetustyötä niin meitä sitoo tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaki. Ja meidän tulee 

sen nimissä puuttua. Se edellyttää meiltä puuttumista ja edellyttää meiltä edistä-

mistä.  

 

Yllä oleva lainaus kuvaa keskustelun jakautumista oppilaitoksien tasolla. Asiantuntija 2 

tulkitsee, ettei oppilaitoksissa ole yhtenäistä linjaa tarkasteltaessa tasa-arvo ja yhden-

vertaisuussuunnitelmia. Hän myös kertoo, että joistakin oppilaitoksista suunnitelma puut-

tuu kokonaan, vaikka laki edellyttää sen kirjaamista. Käsittelimme kyseistä teemaa anti-

rasismista ja rasismista käytävän keskustelun yhteydessä ja tästä näkökulmasta katsot-

tuna asiantuntija tulkitsee ongelmalliseksi sen, ettei opetustyötä näytä automaattisesti 

sitovan tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslaki. Asiantuntijan 2 mielestä antirasismin tulisi olla 

suoraan kirjattuna opetussuunnitelmiin ja hän on itse käynyt vahvaa keskustelua ai-

heesta opetussuunnitelmatyössä. Hänen mielestään on vielä pitkä matka siihen, että 

opettajankoulutuksessa voisi lukea kehittämisohjelmassa rasismia tai antirasismi. Tällä 

on hänen mukaansa oma vaikutuksensa antirasismin mahdollisuuksiin kouluinstituuti-

ossa.  

 

Opetussuunnitelman rooli nousi esille myös asiantuntijoiden 1 ja 3 puheessa. Kaikki oli-

vat samaa mieltä siitä, että antirasismi tulisi kirjata opetussuunnitelmiin. Asiantuntija 1 

nosti puheessaan esiin opetussuunnitelmien poliittisuuden ja kuvaili tämän aiheuttamaa 

jännitettä kouluinstituutiossa. Hän kuvasi opetussuunnitelman poliittisuutta kommentoi-

malla sitä, kuinka paljon tekstit sisältävät esimerkiksi yrittäjäkasvatukseen liittyviä tee-

moja suhteessa antirasismiin. Asiantuntijan mukaan poliittinen ilmapiiri ja hallitusvalta 
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vaikuttavat aina myös opetussuunnitelmiin, eikä koulujärjestelmää voida lukea näiden 

tahojen ulkopuolelle. Hänen mielestään vähemmistöjen oikeuksia koskevan keskustelun 

kannalta tämä asetelma on vaarallinen, eikä antirasismin kirjaaminen opetussuunnitel-

miin ole yksinkertaista. Asiantuntija 3 koki, että opetussuunnitelma sekä opettajankoulu-

tus kaipaavat yhteiskunnallista käännettä. Hänen mielestään etenkin opettajankoulutus 

painottuu yksilösuorituksiin ja yksilöpsykologiaan. Hänen mielestään koulutuksessa ei 

reflektoida tarpeeksi yhteiskunnallista tilannetta ja opetussuunnitelmat tarkastelevat ra-

sismia monikulttuurisen viitekehyksen kautta.  

 

A3: Just tää että se (rasismi) mainitaan kerran (opetussuunnitelmissa). Ja jos me 

puhutaan niin kun moninaisuudesta niin se on aina monikulttuurisen viitekehyk-

sen kautta että siinä ei ole sitä niin kun valta näkökulmaa tai sitä yhteiskunnallista 

näkökulmaa et se on vähän niin kuin sellainen yksilöllinen ominaisuus jota tulee 

kunnioittaa. Mut sit ei yhtään puhuta rakenteista. Niin antirasismi toisi ehkä sel-

laisen yhteiskunnallisen twistin siihen. Sen takia mun mielestä pitäisi mainita 

siinä dokumentissa tai siis näissä dokumenteissa vahvemmin. Ja tasa-arvo ja 

yhdenvertaisuus ne on hyviä käsitteitä mutta jotenkin tulee sellainen olo ettei tar-

vitsis tehdä mitään että kaikki on vähän niin kun jo saavutettu. 

 

Kuten asiantuntijan 3 puheessaan toteaa, rasismi mainitaan kerran perusopetuksen ope-

tussuunnitelmanperusteissa (2014). Rasismin sijaan opetussuunnitelmissa puhutaan 

moninaisuudesta sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tavoitteesta. Asiantuntijan mie-

lestä tästä keskustelusta jäävät puuttumaan rakenteet sekä valta. Myös Alemanji (2021, 

Kohti rasisminvastaista pedagogiikkaa) haastaa artikkelissaan nykyisen opettajankoulu-

tuksen, joka hänen mukaansa tuottaa valkoisia, ei-rasistisia ja ongelmia sivusta katsovia 

opettajia. Aineistoni valossa tulkitsen tätä näkemystä niin, että opettajankoulutus ei on-

nistu paikantamaan ongelman ydintä, vaan rasismin käsittely jää organisaatioiden kon-

tekstissa pinnalliseksi. Samaan aikaan opettajat saavat kuitenkin syytöksiä siitä, kuinka 

he eivät onnistu kitkemään rasismia koulujärjestelmästä (Alemanji, 2021, Kohti rasismin-

vastaista pedagogiikkaa). Asiantuntija 3 palaa puheessaan myös osittain edellisessä lu-

vussa käsiteltyyn juhlapuheeseen. Vaikka tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat asiantunti-

jan mielestä hyviä käsitteitä, ne heijastelevat hänen mielestään sitä, että kaikki tarpeel-

linen olisi jo saavutettu. Tutkijana jään pohtimaan jännitettä tämänhetkisten opetussuun-

nitelmatekstien ja antirasismin välillä. Asiantuntijoiden puheessa sekä opetussuunnitel-

matekstit että opettajankoulutus saavat osakseen kritiikkiä.  Kaikki oppilaitokset eivät 

myöskään sitoudu tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin, vaikka ne on kirjattu lakiin. 
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Tästä näkökulmasta katsottuna minun on vaikea nähdä antirasismia osana koulujärjes-

telmää.  

 

Seuraavissa kappaleissa tuon lyhyesti julki asiantuntijoiden tavoitteita antirastisessa 

työssään ja pohdin keskeisimmiksi katsomiani teemoja suhteessa edellä esitettyihin 

haasteisiin kouluinstituutiossa. Kaikki asiantuntijat mainitsivat antirasistisen kasvatuksen 

yhdeksi lähtökohdaksi opettajan position ja sen reflektoimisen. Asiantuntijan 1 puheessa 

tämän position tarkastelu liitetään valkoisuus normiin ja sen haastamiseen kouluissa. 

Asiantuntija 1 kuvaa työyhteisönsä antirasististen koulutuksien tavoitteita seuraavalla ta-

valla: 

 

A1: Kyllä me tosi vahvasti niin kun koitetaan saada se keskustelu siihen opettajan 

positioon ja asemaan kasvattajana. Jotenkin sitä niin kun oman toiminnan ja sitä 

miten -- valkoisuus tai siis käsitellään aika vahvasti valkoisuuden normia ja miten 

valkoisuuden normia ylläpidetään koulussa. Miten valtahierarkioita ylläpidetään? 

Tavallaan se on niin kun aiempaankin kysymykseen liittyen että mitä se antira-

sismi on. Antirasismi on just sitä niin kun asioiden muuttamista. 

 

Samat periaatteet ilmenivät myös muiden asiantuntijoiden puheesta. Asiantuntija 2 lä-

hestyy rasismia ja antirasismia työssään kolmen näkökulman kautta. Ensimmäiseksi hän 

lähtee liikkeelle siitä, että rasismi tunnistetaan omassa ajattelussa, asenteissa ja ennak-

koluuloissa. Hän pyrkii siihen, että antirasistisessa kasvatuksessa tunnistetaan oman 

opettajaidentiteetin vaikutus ja pohditaan sitä, miten oma ajattelu ja asenne mahdollista-

vat antirasistisen työotteen. Seuraava näkökulma keskittyy vuorovaikutukseen. Asian-

tuntijan mukaansa tavoitteena on tiedostaa oman kielenkäytön sekä esimerkkien vaiku-

tus ja näiden kautta ylläpitää turvallista oppimisympäristöä kaikille. Kolmantena näkökul-

mana asiantuntijalla on aina yhteiskunnallinen ulottuvuus, jonka tarkoituksena on tavoit-

taa rakenteet ja lain kehikko. Tavoitteena on viedä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus lainsää-

däntö käytäntöön ja ymmärtää se opettajan työtä ja toimintaa ohjaavana perusperiaat-

teena – ei mielipide kysymyksenä.  

 

Kun tarkastelen näitä tavoitteita suhteessa edellä esitettyihin teemoihin, voidaan paikan-

taa ristiriita rasismin nykyisessä positiossa ja asiantuntijoiden pyrkimyksissä. Asiantunti-

joiden puheesta nousee esiin ajatuksia, joiden mukaan rasismi ulkoistetaan omien aja-

tuksien ja ennakkoluulojen ulkopuolelle ja se nähdään oppilaiden välisenä asiana. Myös 

koko kouluinstituution rooli kyseisen ongelman edessä jää tunnistamatta. Myöskään 
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opetussuunnitelmat tai opettajankoulutus eivät mahdollista asiantuntijoiden mukaan il-

miön tavoitteiden mukaista käsittelyä. Asiantuntija 3 katsoo, että resurssien puute on 

osasyynä sille, että antirasismia käsitellään kouluissa vain vähän. Hänen mukaansa ta-

voitteiden ja resurssien välillä on ristiriita, koska opettajilla on jatkuvasti paljon vaatimuk-

sia opetustyössään. Asiantuntija on sitä mieltä, että antirasismin vieminen kouluihin vaa-

tisi instituutiolta rakennemuutosta, aikaa, resursseja sekä rahaa. 
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8 Yhteenveto 
 
Tässä luvussa vedän yhteen tuloslukujeni keskeisimmät havainnot ja pyrin jäsentämään 

niistä yhtenäisen kertomuksen, joka kuvaa suomalaisen kouluinstituution ja antirasismin 

suhdetta. En tiivistä tuloslukuja tässä luvussa enää yksittäin vaan tuon ne rinnakkain. 

Tiivistän yhteiskunnan ja kouluinstituution positiota suhteessa tutkimuskysymyksiini ja 

pohdin myös kouluissa toimivien opettajien asemaa.  

 

Suomi identifioitiin asiantuntijoiden puheessa hyvinvointivaltion, onnellisuusmittauksien 

ja toimivien fasiliteettien näkökulmista. Puheessa korostuivat onnistumiset, jotka tavoit-

tivat myös suomalaisen kouluinstituution. Tämä näytti saavan position jo valmiiksi tasa-

arvoisena ja yhdenvertaisena instituutiona. Asiantuntijat haastoivat puheessaan tämän 

juhlapuheen, jossa sitouduttiin ainakin osittain irti rasismista ja muista eriarvoisuuden 

muodoista. Juhlapuhe vaikutti asiantuntijoiden mielestä siihen, miten rasismi positioi-

daan yhteiskunnassa ja kuinka tärkeänä antirasismi nähdään suomalaisessa kouluinsti-

tuutiossa. Lisäksi juhlapuheella oli asiantuntijoiden mielestä vaikutusta opettajien identi-

fioitumiseen kouluinstituutiossa. Ajatus kansankynttilästä ja hyväntekijästä tekivät omien 

ennakkoluulojen ja rasististen ajattelumallien myöntämisen haastavaksi. Asiantuntijat 

kuvasivat puheessaan defensseja, jotka nousivat esiin esimerkiksi opettajille pidetyissä 

täydennyskoulutuksissa. Antirasismin tavoitteissa keskeisenä näyttäytyi omien ennak-

koluulojen tarkasteleminen ja rasismin tuominen lähelle itseään. Asiantuntijoiden pu-

heessa opettajat kuitenkin ulkoistivat rasismin koulun ja vähintään sen henkilöstön ulko-

puolelle. Rasismi nähtiin ennen kaikkea yksittäisinä tapauksina sekä oppilaiden välisenä 

nahisteluna.  

 

Juhlapuhe näytti muodostavan jännitteen kouluinstituutioon, sillä se asemoi rasismin an-

tirasismin tavoitteiden vastaisesti. Antirasismi tavoittelee ymmärrystä rakenteellisesta ra-

sismista ja pyrkii tunnistamaan instituutiossa vaikuttavat etuoikeudet sekä valtahierar-

kiat. Asiantuntijoiden näkemyksen mukaan tätä teemaa tarkasteltiin kouluissa vain vä-

hän, eivätkä rakenteet konkretisoituneet kouluinstituutiossa. Tämä näyttäytyi esimerkiksi 

suomi toisena kielenä opetuksen yhteydessä. Asiantuntijoiden mukaan kyseisen raken-

teen tarvetta ei arvioida tarpeeksi yksittäisten oppilaiden kohdalla ja he saattavat tämän 

vuoksi viedä sen taustansa vuoksi ylioppilaskirjoituksiin asti. Vaikka tällä rakenteella on 

vaikutuksia nuorten tulevaisuuteen, sitä ei asiantuntijoiden mukaan nähty usein raken-
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teellisena rasismina. Yksi asiantuntija oli käsitellyt kriittisesti suomi toisena kielenä- ope-

tusta myös pitämissään täydennyskoulutuksissa. Asiantuntijan kritiikki oli otettu osittain 

vastaan henkilökohtaisesti ja se koettiin hyökkäyksenä opettajien ponnisteluja kohtaan. 

 

Rasismin vastainen toiminta kulminoitui kouluissa usein yksittäisiksi teemapäiviksi tai 

kulttuuritempauksiksi. Vaikka asiantuntijat kokivat tarkoitusperät usein hyviksi, he katsoi-

vat, etteivät tällaiset tapahtumat kohtaa antirasismin tavoitteiden kanssa. Yhtenä esi-

merkkinä olivat kouluissa järjestetyt afrikkalaiset ruokaviikot, joiden tarkoituksena oli kun-

nioittaa afrikkalaista kulttuuria. Todellisuudessa tapahtumalla toisinnettiin rasistisia ajat-

telumalleja, joiden pohjalta afrikkalainen ruokakulttuuri on tiivistettävissä yhteen katego-

riaan. Asiantuntijan mukaan kyseinen kulttuuritempaus ei tunnistanut eurosentristä ja 

valkoista maailmankuvaa, jotka ylläpitävät valtahierarkioita yhteiskunnassa. Asiantuntijat 

myös katsoivat, että kouluissa näiden teemojen käsitteleminen aloitetaan liian myöhään. 

Koulut rakentavat maailmankuvaa esimerkiksi representaation sekä historian opetuksen 

kautta, eivätkä keskity kriittiseen yhteiskuntatieteelliseen katsomukseen, joka voisi osit-

tain purkaa rakentunutta kuvaa maailmasta.  

 
Asiantuntijat näkivät kouluinstituutiossa rakentuneen maailmankuvan perustuvan valkoi-

suusnormille. Ideaali kansalainen sekä oppilas rakentuivat valkoisen narratiivin varassa, 

eikä kouluissa aina tunnistettu sitä, ketkä rajattiin tämän oletetun ideaalin ulkopuolelle. 

Asiantuntijat katsoivat, että ongelman tunnistaminen on haastavaa erityisesti niille, jotka 

ovat etuoikeutetussa asemassa. He näkivät tämän haasteena antirasismin ja koulun 

suhteelle, sillä valtaosa opettajista on valkoisia, keskiluokkaisia ja etuoikeutettuja. Asi-

antuntijat näkivät tämän jännitteen taustalla esimerkiksi opettajankoulutuksen sisään-

pääsyvaatimukset, rodullistavan opinto-ohjauksen, suomi toisena kielenä- opetuksen 

sekä sen, ettei muissa maissa tehtyjä opettajanpätevyyksiä pidetä Suomessa suuressa 

arvossa. Yhdeksi haasteeksi nimettiin myös mahdollisten rodullistettujen opettajien po-

sitio kouluissa. Asiantuntijat katsoivat, että kouluissa tehdään helposti oletuksia, että 

opettaja on ihon värinsä vuoksi kaikkien kulttuurien osaaja ja rasismin vastaisuuden asi-

antuntija. Yksi asiantuntijoista kertoi olleensa koulunsa kontekstissa ainoa rodullistettu 

opettaja ja tässä positiossa kokenut raskaaksi nostaa esiin rasistisia rakenteita.  

 

Asiantuntijat katsoivat, että kouluinstituutiossa olisi mahdollisuus käyttää valkoista etuoi-

keutta ja käsitellä rasismia monesta eri näkökulmasta. Tämä kuitenkin tarkoittaisi sa-

malla omista etuoikeuksista sekä vallasta luopumista. Tässä yhteydessä yksi asiantun-

tijoista tunnisti jännitteen, joka haastaa koko koulujärjestelmän. Hän näki kouluinstituu-
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tion melko joustamattomana rakenteena, jonka tehtävänä on ylläpitää jatkuvuutta yhteis-

kunnassa. Kouluinstituutio edustaa pysyvyyttä, jonka tehtävä on tuottaa tiettyyn malliin 

sopivia hyviä kansalaisia ja työntekijöitä. Asiantuntija näki, että antirasismi tai mikä ta-

hansa kriittisen pedagogiikan muoto sopii tähän positioon huonosti. Jos kouluissa kas-

vatetaan kriittisiä kansalaisia, jotka tunnistavat sorron rakenteet sekä lähtevät purka-

maan eriarvoisuutta, lähdetään samalla kyseenalaistamaan koko kouluinstituutio.  

 

Antirasismin positio nähtiin kouluinstituutiossa melko kapeana ja rasismin vastaisuuden 

nähtiin myös polarisoituneen kouluissa. Vaikka rasismista käytävän keskustelun katsot-

tiin lisääntyneen viimeisten vuosien aikana, se kuvattiin edelleen tabuna asiantuntijoiden 

puheessa. Asiantuntijat katsoivat, ettei yhdenvertaisuuslainsäädäntöä nähty kouluissa 

omaa työtä ohjaavana periaatteena. Näitä tulkittiin osittain mielipideasioina ja vain osa 

opettajista katsoi ne työtään ohjaavina asiakirjoina. Asiantuntijoiden puheessa myös 

opetussuunnitelmatekstit saivat osakseen kritiikkiä. Antirasismin vieminen kouluinstituu-

tioon vaatisi heidän mielestään sekä opettajankoulutukselta että opetussuunnitelmilta 

yhteiskunnallista käännettä. Yhden asiantuntijan mukaan, opettajankoulutus painottaa 

tällä hetkellä yksilösuorituksia ja yksilöpedagogiikkaa, jotka ovat antirasismin kannalta 

haasteellisia teemoja. Opetussuunnitelmissa käsitteet tasa-arvo ja yhdenvertaisuus näh-

tiin ilmentävän osittain sitä, että kaikki asian saralla tarpeellinen on jo saavutettu. Tämä 

keskustelu ei asiantuntijoiden mielestä perustele antirasismin viemistä suomalaiseen 

kouluinstituutioon.  

 

Päätän tämän yhteenvedon palaamalla tutkielmani otsikon lainaukseen: ”Sitä on niin 

kauan helppo käsitellä, kun sen voi ulkoistaa itsestään”. Tämä on suora lainaus aineis-

tostani ja tiivistää mielestäni osuvasti keskeisen jännitteen kouluinstituution ja antirasis-

min välillä. Tulkintani mukaan kouluinstituutio ja yhteiskunnan sille jäsentämät odotukset 

eivät tarjoa tilaa, jossa rakenteellisen rasismin sekä omien etuoikeuksien tunnistaminen 

olisi helppoa. Joustamattomassa kouluinstituutiossa rasismi viedään helposti toisaalle, 

jolloin sen tarkasteleminen ei vaadi oman toiminnan reflektoimista tai muuttamista. Tar-

kastelen tätä teemaa vielä lyhyesti luvussa 10. Ennen sitä pohdin tutkielmani luotetta-

vuutta ja tarkastelen omaa positiotani tutkielmassani sekä aiheen piirissä myös yleisesti.  
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9 Luotettavuus 
 

Tässä luvussa pohdin tutkielmani luotettavuutta ja tuon julki kritiikkiä, joka on kohdistunut 

antirasismiin. Lisäksi mietin omaa positiotani sekä valtaani tähän tutkielmaan. Tutkijana 

olen valinnut keskustella tiettyjen tutkijoiden kanssa, ja tämä on vaikuttanut vahvasti teo-

reettisen viitekehyksen muotoutumiseen. Tämä on ohjannut tutkielmaani tiettyyn suun-

taan ja jäsentänyt jo valmiiksi ennakko-oletuksiani analyysistäni. Muodostaessani tutki-

muskysymyksiäni, minulla oli jo oletus siitä, että suomalaisen kouluinstituution ja antira-

sismin välille on paikannettavissa jännitteitä. Tämä on toki luonnollista, koska olen valin-

nut tehdä tutkimuksen juuri tästä aiheesta. Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, miten 

luen ja tulkitsen asiantuntijoiden puhetta. Olen kuitenkin reflektoinut omaa positiotani 

sekä ennakko-oletuksiani koko tutkimusprosessin ajan ja tämä lisää tutkielmani luotetta-

vuutta. Laadullista tutkimusta tehdessä onkin oleellista tarkastella omaa puolueetto-

muutta, sillä tutkija on aina viime kädessä tutkimusasetelman luoja ja tulkitsija (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, luku 6.1). Olen valinnut kirjoittaa rasismista, koska katson, ettei kou-

luinstituutio ole siitä vapaa. Tämä vaikuttaa automaattisesta siihen ”totuuteen”, jota tut-

kielmassani luon. Olen kuitenkin prosessin aikana tarkastellut omaa puolueettomuuttani 

ja pyrkinyt objektiivisuuteen siinä määrin kuin se on laadullisessa tutkimuksessa mah-

dollista.  

 

Tutkielmani luotettavuuteen ja yleistettävyyteen vaikuttavat sen koko sekä se, ketkä olen 

valinnut haastateltaviksi asiantuntijoiksi. Tutkielmani tuloksia ei voida suoraan yleistää 

koskettamaan koko suomalaista koulujärjestelmää, sillä olen haastatellut vain kolmea 

asiantuntijaa. Tästä huolimatta katson, että otantani on tämän tutkielman ja sen tutki-

muskysymyksien suhteen riittävä. Kaikilla kolmella asiantuntijalla on monipolvinen työ-

historia aiheen saralla ja heidän koulutuksensa tukee tätä. Asiantuntijat tarkastelevat ra-

sismia hieman eri näkökulmista liittyen esimerkiksi koulutusasteeseen tai nykyiseen 

työnkuvaan. Tämä monipuolistaa omaa aineistoani. En kuitenkaan tarkoita tällä sitä, että 

asiantuntijat olisivat olleet keskenään eri mieltä. Heidän vastauksiensa pääpiirteet olivat 

hyvin lähellä toisiaan, mutta he tarkastelivat teemoja eri esimerkkien ja koulutusasteiden 

valossa. Vaikka tutkielmaa ei voida yleistää koko kouluinstituution mittakaavaan, katson, 

että sen avulla voidaan paikantaa tilanteita, jotka vaativat osakseen laajempaa tutki-

musta.  
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Yhdeksi haasteeksi tutkimusprosessin aikana koin sen, kuinka paljon voin tuoda julki 

asiantuntijoiden työhistoriasta paljastamatta haastateltavien henkilöllisyyttä. Asiantunti-

joiden tekemä antirasistinen työ on tutkielman luotettavuuden kannalta keskeistä, mutta 

minun tulee samalla varmistaa anonymiteetin säilyminen. Yhdenvertaisuuteen ja rasis-

minvastaisuuteen liittyvät kysymykset ovat Suomen mittakaavassa vielä melko suppea 

aihepiiri, jolloin asiantuntijoita on määrällisesti melko vähän. Tämän vuoksi en voinut 

tuoda julki haastattelemieni henkilöiden työnkuvaa siinä määrin kuin olisin toivonut. Olen 

kuitenkin mallintanut sitä niin tarkasti kuin mahdollista. Tämän lisäksi olen pyrkinyt teke-

mään tutkimusprosessini mahdollisimman läpinäkyväksi kuvaamalla tutkielmani eri vai-

heita. Olen kuvannut sekä haastatteluiden järjestämistä että niiden tallentamista sekä 

raportoimista. Tutkimustuloksien kannalta on tärkeää antaa lukijalle mahdollisimman pal-

jon tietoa tutkimuksen etenemisestä sekä prosessin mahdollisista haasteista.  

 

Olen tuonut tutkielmani keskiöön käsitteen antirasismi. Olen tällöin tutkijana tehnyt va-

linnan, joka vaikuttaa esimerkiksi siihen, kenen kanssa valitsen keskustella – sekä tutki-

jat että haasteltavat asiantuntijat huomioiden. Antirasismi on yksi näkökulma lähestyä 

rasismin vastaisuutta ja yhdenvertaisuutta eikä läheskään ainoa. Itse olen valinnut käyt-

tää antirasismin käsitettä, sillä se on saanut osakseen laajaa yhteiskunnallista huomiota 

ja se on puheessa liitetty tiiviisti myös kouluinstituutioon. Tulkitsen monet antirasismin 

tavoitteet toimiviksi ja haluan jäsentää tulevaa työtäni opettajana sen kautta. Huomioin 

kuitenkin myös antirasismiin kohdistuvan kritiikin ja painotan, etteivät kaikki sen strate-

giat näytä ajavan sen tavoitteita. Tämän näkökulman huomioiminen on tutkielmani luo-

tettavuuden kannalta keskeinen ja kertoo siitä, ettei käsite kerro mielestäni yksiselitteistä 

totuutta.  

 

Esimerkiksi yhdysvaltalainen professori ja kolumnisti John McWhorter (2021) tulkitsee, 

että antirasismi pikemminkin erottelee kuin yhdistää ihmisiä. Yhdysvaltalaiselle radioka-

nava WBUR:lle antamassaan haastattelussa McWhorter kritisoi sitä, kuinka antirasisti-

nen keskustelu on viety pisteeseen, jossa ihmiset luokitellaan kuviteltuihin ryhmiin etni-

syytensä perusteella ja tämä määrittelee sen, miten voit yksilönä puuttua rasismiin. 

McWhorter katsoo, että antirasismi pyrkii vaikuttamaan valkoiseen ylivaltaan, mutta tulee 

samalla toisintaneeksi rasismia holhotessaan rodullistettuja ihmisiä. Hänen mukaansa 

keskustelu on myös saanut sävyn, jossa yksilöt kilpaa osoittavat tietämystään erityisesti 

rakenteellisesta rasismista ja sen olemassaolosta. McWhorter ei kiellä rakenteellisen ja 

systemaattisen rasismin olemassaoloa, mutta korostaa, että huomion pitäisi kohdistua 

näiden sijaan konkreettisiin tekoihin. (Yarmosky & Chakrabarti, 2021.) 
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Seikkula (2020) tuo väitöskirjassaan esiin lähes vastakkaista kritiikkiä suhteessa 

McWhorterin ajatuksiin antirasismista. Hänen mielestään antirasismin eri strategiat huo-

mioivat ja käsittelevät rodullistamisen prosesseja ja valkoisuutta eri tavoin. Osa analy-

soiduista antirasismin tavoista suorastaan pakottavat värisokeaan tulkintaan yhteiskun-

nan todellisuudesta hiljentyessään rodullistamisen prosesseista ja valkoisesta ylival-

lasta. Nämä antirasismin muodot eivät tavoita valkoisuuden asemaa rakenteena, jolloin 

rodullistetut ihmiset nähdään täysin tasavertaisina keskustelijoina yhteiskunnallisessa 

todellisuudessa. (Seikkula, 2020, s. 76–77.) Osittain strategiat siis piilottavat rodun mää-

rittelemät valtasuhteet yhteiskunnassa, jolloin valkoisuus normina jää tunnistamatta. 

Keskustelu on kiinnostavaa, sillä se tuo julki eriävät tavat tulkita antirasismia. Katson, 

että on mahdotonta sanoa, onko antirasismi oikea tapa puuttua rasismiin kouluinstituuti-

ossa tai yhteiskunnassa yleensä. Sanon näin sen vuoksi, että en näe antirasismia yksik-

könä vaan monen lähtökohdan ja tavoitteen summana.  

 

Tutkimusprosessiani on ohjannut antirastinen agenda tai ainakin pyrkimys siihen. Rastas 

(2007, s. 58) kuvaa pyrkimystä antirasistiseen tutkimusotteeseen suuntaamalla huomion 

sellaisiin ajattelu- ja toimintatapoihin, joita rasismin vastustaminen voi nostaa näkyviin. 

Kun huomio kiinnitetään rasismin vastustamisen muotoihin ja mahdollisuuksiin, voidaan 

samalla tulla paljastaneeksi myös rasismin tuottamissa suhteissa alistetussa asemassa 

olevien ryhmien keskinäisiä eroja sekä hierarkioita. On myös huomattava, että rasismia 

vastustetaan myös sellaisilla strategioilla, jotka sisältävät essentialistisia, ja näin mah-

dollisesti rodullistavia oletuksia. (Rastas, 2007, s. 58.) Tämä on tutkielmani kannalta kes-

keinen huomio ja tämän tyyppisistä strategiosta keskusteltiin myös omassa aineistos-

sani.  

 

Olen pitänyt merkityksellisenä sitä, että olen perustellut tekemiäni valintojani läpi tutkiel-

man ja pyrkinyt läpinäkyvyyteen koko tutkimusprosessin ajan. Temaattinen analyysi 

toimi minulle tapana jäsentää aineistoani, kun taas antirasistinen agenda sekä feministi-

nen metodologia vaikuttivat tapaani katsoa sitä. Pyrin muodostamaan kertomuksen, joka 

jäsentää antirasismin mahdollisuuksia lähestyä koulun todellisuutta. Brunilaa (2010) lai-

natakseni sanon kuitenkin, ettei tutkimustani voi lukea ohjekirjana. Oman totuuden riittä-

mättömyyden tunnistaminen mahdollistaa sen, että tutkija voi ottaa vastuuta monimu-

kaisten asioiden tunnistamisesta ja tunnustamisesta sen sijaan, että hän etsisi helppoja 

ratkaisuja (Brunila, 2010, s. 174). Löydän lisäksi yhtymäkohtia omaan tutkielmaani lu-

kiessani Brunilan (2010) tavasta määritellä tasa-arvotyötä. Hän kuvaa kategorisointia ni-

meltä tasa-arvotyö, joka ollut tutkijan tietoinen ja poliittinen teko. Tämä määrittely on yh-

täältä lukitseva käytäntö ja toisenlaisten tulemisen tapojen poissulkija. (Brunila, 2010, s. 
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175.) Samalla tavalla olen itse määritellyt tutkielmassani antirasismin ja antirastisen työn. 

Tämä määritelmä on sulkenut pois toisenlaisia tulemisen tapoja, vaikka olenkin venyttä-

nyt tapoja lähestyä antirasismia. Käsite myös vaikutti asiantuntijoiden valintaan, sillä pai-

kansin heidät kyseisen käsitteen avulla. 

 

Katson, että olen tarkastellut rasismia ja antirasismia kasvatustieteelle poikkeuksellisella 

tavalla ja onnistunut jäsentämään myös uutta tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Näkökulmaani 

ovat vaikuttaneet opintoni valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja olen tarkastellut rasismia 

monitieteellisesti. Tulkitsen, että rasismi on niin monitasoinen yhteiskunnallinen ilmiö, 

että sen ymmärtäminen ja jäsentäminen edellyttävät monitieteistä lähestymistapaa. Mo-

nitieteisyys on vaikuttanut esimerkiksi tutkielman keskeisten käsitteiden määrittelyyn 

sekä tapaani tulkita niiden välisiä yhteyksiä. Rastas (2007, s. 36) tulkitsi omassa väitös-

kirjassaan, että monitieteisyys voi johtaa siihen, ettei tutkimuksen keskeisille käsitteille 

löydy vain yhtä sopivaa määritelmää. Rastaan tavoin tulin tähän johtopäätökseen rasis-

min käsitteen kohdalla. Määritteleminen ei ollut helppoa, sillä halusin tarkastella ilmiötä 

moninaisista lähtökohdista, mutta pitää sen samalla lähellä koulun kontekstia. Kallistuin 

tässä suhteessa kuitenkin enemmän yhteiskuntatieteisiin ja lähestyin käsitettä enimmäk-

seen tästä lähtökohdasta kirjoitetun tutkimuskirjallisuuden kautta. Myös monet rasismin 

tutkimuksessa käytetyt, rodullistettuja ryhmiä tai identiteettejä kuvaavat käsitteet (esim. 

black, white) ovat ongelmallisia ja vaikeasti sovellettavia tutkittaessa rasismia Suomessa 

(Rastas, 2007, s. 36). Näiden tutkiminen edellyttääkin katseen siirtämistä yksilöiden ko-

kemuksista kulttuurisiin esitystapoihin sekä yhteiskunnallisten suhteiden ja rakenteiden 

tasolle (Rastas, 2007, s. 36).  
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10 Pohdintaa 
 
 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli tehdä näkyväksi jännitteitä, jotka näyttäytyvät suo-

malaisen kouluinstituution sekä antirasismin tavoitteiden välillä. Tutkielma avaa uusia 

tulokulmia koskien rasismin vastaista työtä kouluinstituutiossa ja luo tilan jatkotutkimuk-

selle. Tutkielma osoittaa, ettei antirasismin vieminen suomalaiseen kouluinstituutioon 

näyttäydy yksiselitteisenä. Tahojen välille on paikannettavissa useita törmäyskohtia, 

jotka tulee ottaa tarkastelun kohteeksi esimerkiksi silloin kun antirasismi viedään opetus-

suunnitelmateksteihin. Rasismia ja antirasismia on tutkittu Suomen kontekstissa vähän 

ja etenkin kouluinstituution positio on tässä suhteessa vielä melko tuntematon. Haluan 

tutkielmallani haastaa kouluinstituutiossa vakiintuneita rakenteita ja ajattelumalleja sekä 

lisätä tietoa rasismista.  

 

Kouluinstituutiomme toisintaa ajatusta valkonormatiivisuudesta ja jäsentää maailmaa ra-

joittuneen ideaalin valossa. Tämä ajatus ei kuitenkaan läpäise keskustelua suomalai-

sesta koulujärjestelmästä, jota kuvataan tasa-arvoisena, yhdenvertaisena ja sosiaali-

sesti oikeudenmukaisena instituutiona. Ilman rasismin tunnustamista ja tunnistamista, 

emme voi puuttua siihen missään instituutiossa. Olen pyrkinyt tutkielmassani tuomaan 

lähelle myös yksittäisten kasvatuksen- ja koulutuksen piirissä toimivien ammattilaisten 

aseman. Mikään yhteiskunta tai instituutio ei toisinna tai uusinna rasismia itsestään, vaan 

se tapahtuu yksilöiden kautta. Vaikka rakenteet ovat juurtuneet syvään ja niiden konkre-

tisoituminen on todettu todella haasteelliseksi, on syytä noteerata toimijoiden positio on-

gelman edessä. Tässä kohtaa on mielestäni syytä nostaa esille opettajakoulutuksen tär-

keys, sillä se on väylä, joka tavoittaa jokaisen ammattiin valmistuvan opettajan Suo-

messa. Opettajankoulutuksen läpikäyneenä voin tuoda julki oman mielipiteeni opinnoista 

ja siitä, miten ne puuttuvat teemoihin, joita olin käsitellyt tässä tutkielmassa. Opettajan-

koulutus kaipaa mielestäni asiantuntijan kuvaamaa yhteiskunnallista käännettä, jossa 

tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kysymykset nostettaisiin esille. On myös syytä noteerata 

se, ettei kysymyksien pelkkä esiin nostaminen ole riittävä teko, vaan niitä tulee lähestyä 

kriittisen pedagogiikan mallien mukaisesti. Tällä hetkellä opettajankoulutus ei mielestäni 

tarkastele näitä keskeisiä kysymyksiä läheskään tarvittavassa mittakaavassa ja vastuu 

jää teemoista kiinnostuneille opettajille. Koulutukseen olisi tärkeää liittää ainakin tasa-

arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädännön tietämystä, jolloin jokainen opettaja vähintään 

tuntisi toimintaansa ohjaavat lakiperusteet. Tutkielmani osoittaa, että tällä hetkellä kysei-

siä asiakirjoja tulkitaan ainakin osittain mielipiteiden varassa.  
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Antirasismista on käyty vilkasta keskustelua viimeisten vuosien ajan sekä yhteiskunnan 

että koulun tasolla. Hankkeet kuten Rauhankasvatusinstituutin järjestämät ja Helsingin 

kaupungin sekä Opetushallituksen rahoittamat täydennyskoulutukset pyrkivät viemään 

antirasismia kouluinstituution eri asteille ja lisäämään täten kasvatusalan ammattilaisten 

tietoa rasismista ja siihen puuttumisesta. Tämänhetkiset opetussuunnitelmamme eivät 

edellytä opettajilta antirasistista työtä ja tästä johtuen antirasismin liittämistä myös valta-

kunnallisiin opetussuunnitelmiin on ajettu eri tahojen toimesta. Vaikka antirasismin mai-

ninta opetussuunnitelmissa toisikin kasvatusalan ammattilaisille velvollisuuden lisätä ky-

seisiä teemoja omaan opetukseensa, ei se poistaisi rakenteellisia ja syvään uurtuneita 

ennakkoluuloja suomalaisesta yhteiskunnasta tai kouluinstituutiosta. Tälläkin hetkellä 

opettajien työtä ohjaavat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolainsäädännöt. Tämä ei auto-

maattisesta tarkoita sitä, että kaikki kasvatusalan ammattilaiset toimisivat näiden peri-

aatteiden mukaisesti tai edes tuntisivat niitä. Tämän vuoksi rasismin vastaisuutta on tut-

kittava laajasti suomalaisen koulutusinstituution kontekstissa. Tätä kautta suomalainen 

kouluinstituutio voi tulevaisuudessa näyttäytyä nykyisen juhlapuheen mukaisena järjes-

telmänä.  

 

Haluan nostaa vielä esiin opettajia koskevan vaatimuksen paremmin tietämisestä. Tar-

koitan tällä asennolla yhteiskunnassa rakennettua ammatti-identiteettiä. Taustalla vai-

kuttaa opettajan yleisesti tunnustettu asema yhteiskunnassa, joka kiteytyy kansankynt-

tilä- identiteettiin ja positioon hyvän tekijänä. Tämän asennon ulkopuolelle jäävät helposti 

itsereflektointi ja yhteiskunnan kriittinen tarkasteleminen. Opettajan ammatti on arvos-

tettu ja sitä kohtaan on historiallisesti esitetty vähän kritisointia. Toisaalta viimeisen vuo-

sikymmenen aikana on havaittavissa asennemuutos, joka on oman tulkintani mukaan 

laskenut opettajan ammatin arvostusta. Vaikuttaneeko taustalla kansan lisääntynyt kor-

keakoulutus vai yhteiskunnan muuttuneet diskurssit? Tämä on toki tulevana opettajana 

kaksijakoinen dilemma, sillä haluaisin pitää kiinni oman alani arvostuksesta. Toisaalta 

näen asennemuutoksessa myös mahdollisuuden, jos se onnistuu luomaan kuvaa myös 

epätäydellisestä opettajasta. Tämä mahdollistaisi meille opettajille entistä paremman po-

sition myöntää omat ennakkoluulomme ja katsoa kriittisesti niitä tilanteita, kun uusin-

namme rasismia omassa työssämme.  

 

Kun olemme tarkastelleet omaa positiotamme ja toimintaamme ajavia malleja, voimme 

lähteä keskustelemaan rasismista sekä sen purkamisesta. Rasismista puhumisen nor-

malisoiminen on mielestäni yksi keskeinen teema, kun mietitään antirasismin viemistä 

kouluinstituutioon. Rasismin kokemuksien esiin nostaminen on usein haastavaa sitä 

omakohtaisesti kokeneilla lapsille ja nuorille (ks. Rastas, 2007). Tämän vuoksi kasvatus- 
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ja koulutusalalla toimivien ammattilaisten on otettava vastuu sekä yksittäisten tilanteiden 

että syrjivien rakenteiden esiin nostamisesta. Tällä hetkellä keskustelu rasismista näyt-

tää kouluinstituutiossa jäsentyvät suppeiden rajalinjojen sisällä tai vaihtoehtoisesti se ul-

koistetaan koko järjestelmästä. Toivon, että tulevaisuudessa tapamme keskustella rasis-

mista saa joustavampia muotoja ja rasismin erilaiset ilmenemismuodot tavoitetaan myös 

kouluinstituutiossa.  

 

Etenkin kasvatustieteellisissä lähestymistavoissa rasismin tutkimus on painottunut lä-

hinnä opettajien asenteisiin, maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen ja oppimiseen liitty-

viin haasteisiin sekä muihin koulun formaaleihin tehtäviin (Souto, 2011, s. 16). Vähem-

mälle huomiolle ovat jääneet rakenteet kouluinstituution tasolla ja koulun tarkastelu yh-

teisönä – laajana valtaa pitävänä kokonaisuutena. Todella vähän käydään keskustelua 

siitä, miten teoreettisista lähtökohdista saataisiin muokattua pedagoginen strategia. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi antirasismin käytännön toteutuksia on tut-

kittu koulutuksen kentällä hyvin vähän. Tätä ei kuitenkaan voida tarkastella ennen koko-

naisvaltaista ymmärrystä rasismista. Näen kuitenkin tässä jatkotutkimusaiheita. Tutki-

jana minua kiinnostaisi päästä havainnoimaan opettajille suunnattuja täydennyskoulu-

tuksia koskien antirasismia ja tutkia erityisesti asennoitumista koulutuksia sekä käsitel-

täviä teemoja kohtaan. Näkisin myös yhteiskunnallisesti tärkeänä kasvattaa etnisyysda-

taa Suomessa ja jäsentää valtakunnallista tietoa siitä, kuinka paljon koulutusjärjestel-

mässä vaikuttaa se, kuulutko valtaväestöön vai etniseen vähemmistöön.  

 

Rasismi on monimutkainen ongelma ja jo ajatus sen kaiken kattavasta ymmärryksestä 

tai kuvauksesta on mahdoton. Tämän vuoksi en pyri tässä viimeisessä kappaleessa tii-

vistämään koko tutkielmani sisältöä vaan nostan esiin vielä yhden keskeisimmäksi kat-

somistani teemoista antirasismin ja kouluinstituution suhteessa. Vaikka rasismi ei ole 

uusi ilmiö Suomessa, sen kiistäminen ja rasisminvastaisuuden vastustaminen on edel-

leen yleistä. Suomalaisessa yhteiskunnassa rasismia kiistetään makrotasolla, millä tar-

koitetaan esimerkiksi rasismiin puuttuvan politiikan riittämättömyyttä (Alemanji, 2021). 

Rasismin kiistämistä esiintyy myös mikrotasolla, josta esimerkkejä on kuvattu monipuo-

lisesti myös tässä tutkielmassa. Kouluinstituutiossa tämä näyttäytyy esimerkiksi ajatuk-

sena poikkeuksellisuudesta, joka puskee läpi kuvaamani juhlapuheen muodossa. Rasis-

min kiistäminen voi myös perustua valkoiselle ylivallalle ja tämän normalisoitumiselle. 

Nämä teemat yhdistettynä yksilötason defensseihin, haastavat antirasismin aseman 

suomalaisissa kouluissa ja varjostavat monen lapsen sekä nuoren koulutodellisuutta.  
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Liitteet 
 
LIITE 1 

 

Haastattelurunko 

 
Taustatiedot: 
 

- Ikä 

- Sukupuoli 

- Koulutustausta 

- Työtehtävät tällä hetkellä 

- Lyhyt kuvaus työhistoriasta; yhdenvertaisuuden edistäminen Suomessa 

 

Teema 1. Rasismi yhteiskunnan rakenteissa 

 

- Millaisia rasistisia rakenteita suomalaisessa yhteiskunnassa on? 

- Onko näiden rakenteiden tunnistaminen mielestänne haastavaa? Miksi/ miksi ei? 

- Miten pyritte työssänne paikantamaan ja haastamaan aikaisemmin kuvaamianne raken-

teita? 

- Vapaa sana. Haluatteko nostaa jotain keskusteluun tästä teemasta? 

 

Teema 2. Antirasismi 

 

- Miten ja milloin kiinnostuit antirasismista? 

- Mitä antirasismi tarkoittaa mielestäsi? 

- Tarvitaanko antirasismia suomalaisessa yhteiskunnassa? (Miksi?) 

- Millaista yhteiskuntaa antirasismi tavoittelee? 

- Voidaanko antirasismin avulla purkaa rakenteellisen rasismin tuottamia epäkohtia? 

- Mihin antirasismi paikantaa ongelman? 

- Huomioiko antirasismi mielestänne muita eriarvoisuuden muotoja? (Mitä/miten?) 

- Vapaa sana. 
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Teema 3. Rasismi ja rasismin vastainen toiminta kouluinstituutiossa 

 

- Millaisena rasismi näyttäytyy suomalaisessa koulussa? 

- Onko kouluinstituutio rakenteeltaan rasistinen? Miten tämä näkyy mielestänne? 

- Oletteko työnne puolesta törmänneet tämän tyyppisiin rakenteisiin suomalaisessa kou-

lujärjestelmässä? Osaatteko antaa esimerkin? 

- Millaisena näette rasismista käytävän keskustelun kouluissa? Onko rasismin käsittele-

minen helppoa koulussa? 

- Oletteko työnne puolesta käsitelleet rasismia koulussa? (Miten?) 

- Millaisia tulokulmia antirasismi mielestänne tarjoaa suomalaiseen kouluun? 

- Onko suomalaisessa koulussa sellaisia rakenteita, jotka asettuvat antirasismin kanssa 

vastakkain? 

- Miksi opettajien tulisi perehtyä antirasismiin? 

- Miten rasismiin tulisi mielestänne puuttua opetussuunnitelman tasolla? 

- Vapaa sana. 

 


