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ESIPUHE  

Tämä opas on suunniteltu tukemaan nuorisotyöntekijöitä, jotka työskentelevät sellaisten 
nuorten kanssa, jotka tahallaan tai tahattomasti käyttävät kommunikoinnissaan vihapuhetta 
tai käyttäytyvät vihamielisesti muita ihmisiä kohtaan.  

Opas keskittyy nuorisotyöntekijöiden toimintaan ja toimijuuteen nuorisotyön kentällä. 
Oppaan tarkoituksena on tukea nuorisotyöntekijöitä tulemaan tietoisemmaksi 
kommunikaatio- ja kuuntelutaidoistaan, tukea heitä oivaltamaan, kuinka he voivat luoda 
turvallisempiai sekä oppimista ja muutosta tukevia tiloja nuorille sekä auttaa heitä ohjaamaan 
nuorisotyöntekijän roolissa niitä nuoria, jotka levittävät vihamielistä asennetta puheen tai 
käytöksen muodossa joko tietoisesti ja tiedostamattomasti. Opas antaa nuorisotyöntekijöille 
työkaluja työskennellä kohti transformatiivista, eli muutosta tuottavaa, toimintaa nuorten 
kanssa, jolloin tavoitteena on todellinen muutos nuorten asenteissa ja käyttäytymisessä.  

Työmme lähtökohtana on, että nuorisotyö sekä -työntekijät toimivat yhteiskunnallisen 
muutoksen toteuttajina. Tämä edellyttää sitä, että nuorisotyöntekijät ovat tietoisia oman 
työnsä arvopohjasta ja he uskovat kaikkien nuorten kasvun mahdollisuuksiin. Tämä tarkoittaa 
myös kollektiivista tietoisuutta siitä, että me olemme kaikki toisistamme riippuvaisia ja 
jokaisella on oikeus kokonaisvaltaiseen huolenpitoon ja että jokaisella on annettavaa 
yhteisölleen ja yhteiskunnalleen.  
 

Kuvailisimme tätä toimintaopasta Sam Killermanin sanoin: 

“Lumpeenlehtinä kohti sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa maailmaa… 
Eteneminen lumpeenlehdeltä toiselle vaatii hyppäämistä ja hyppäykset tuovat 

mukanaan kompuroimisen mahdollisuuden. Toivon, että kun hyppäät ja 
kompuroit, toivut siitä, opit siitä ja onnistut paremmin ensi kerralla.”  

Sam Killerman – A Guide to Gender (www.guidetogender.com)  
 

Tämä menetelmäopas on suunniteltu auttamaan nuorisotyöntekijöitä näiden harppausten 
ottamisessa. Oppaan pariin voi palata monia kertoja työprosessissa kohti transformatiivista 
toimintaa nuorisotyössä vihapuheen vähentämiseksi nuorten keskuudessa.  

Vaikka painotuksemme on nuorisotyössä ja muutoksen mahdollistamisessa 
vihapuhetilanteisiin, tämän oppaan metodeja voidaan käyttää missä tahansa kasvatus- ja 
ihmissuhdetyökontekstissa sekä formaalissa että non-formaaleissa oppimisympäristöissä. 
Tämän oppaan menetelmiä voidaan käyttää monessa erilaisessa tilanteessa, kun halutaan 
aikaansaada muutosta jonkinlaiseen ongelmalliseen käyttäytymiseen 
vuorovaikutustilanteissa.
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JOHDANTO – TÄMÄN OPPAAN PAINOPISTEET 

 

Vihapuheen ja/tai vihamielisen käytöksen 
kyseenalaistaminen vai muutoksen 
aikaansaaminen eli transformaatio 
 

Elämme maailmassa, jossa seksistiset vitsit kaveriporukassa, vihapuhetta sisältävät twiitit ja 
joidenkin poliitikkojen rasistiset puheet ovat osa jokapäiväistä elämäämme. Tällaiset 
vihapuheen ilmenemistavat jäävät monilta kuitenkin usein huomaamatta, ainakin jos ne 
eivät kohdistu suoraan meihin itseemme. Nuorisotyöntekijät* eivät ole tästä poikkeus. 

Kasvatuksellisen nuorisotyön harjoittajina olemme myös osa perheitämme, 
ystäväpiirejämme, yhteisöjämme sekä yhteiskunnallista toimintaympäristöämme. Meidän 
kaikkien tulee ensin tulla tietoiseksi vihapuheesta ja alkaa kiinnittää huomiota siihen, missä 
sitä ilmeneekin. Emme voi olettaa, että vihapuhe kuuluisi ihmisten tavalliseen 
vuorovaikutukseen vaan meidän tulee kyseenalaistaa se. Vasta tämän jälkeen pystymme 
tunnistamaan ja torjumaan sitä nuorten ja nuorisoryhmien keskuudessa. Tämä opas pyrkii 
tukemaan nuorisotyöntekijää vihapuhetilanteiden tunnistamisessa ja vihapuhetilanteisiin 
puuttumisessa nuorten keskuudessa. Oppaan tarkoitus on tukea nuorisotyöntekijän 
ammattimaisen työn kehittymistä transformatiiviseksi eli muutosta aikaansaavaksi 
toiminnaksi. 

On tärkeää tiedostaa, että tämä menetelmäopas keskittyy erityisesti työhön vihapuhetta ja 
vihamielistä käytöstä ilmaisevien nuorten parissa. Tämän oppaan lähestymistavat eivät siten 
ole suunnattuja vihapuheen ja/tai vihamielisen käytöksen uhrien/kohteiden tukemiseen. 
Tiedostamme, että vihapuheen kohteina olevat nuoret tarvitsevat nuorisotyöntekijöiden 
tukea sekä nuorisotyön antamaa turvaa ja suojelua. He tarvitsevat usein myös apua 
itseluottamuksensa sekä luottamiskykynsä uudelleen rakentamiseen jouduttuaan vihan 
kohteeksi. Tässä oppaassa esillä olevat työskentelytavat eivät kuitenkaan ole suunnattu 
vihapuheen kohteiksi joutuneiden kanssa työskentelyyn nuorisotyön kontekstissa. On 
olemassa hyödyllisiä toimintamalleja, joita tulisi käyttää vihapuhetilanteissa tämän oppaan 
menetelmien kanssa samanaikaisesti vihapuhetta kokevien henkilöiden tukemiseksi ja 
suojelemiseksi. Tässä oppaassa huomio suuntautuu vihapuheen vähentämiseen. Oppaassa 
esitellyillä työtavoilla pyritään pitkäaikaiseen ja pysyvään muutokseen nuorisotyön 
toimintaympäristöissä. Tavoite on tehdä nuorisotyöstä turvallisempi toimintaympäristö 
kaikille siellä toimiville ihmisille.  
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*Käytämme yleistermiä “nuorisotyöntekijä” henkilöstä, joka työskentelee nuorten tai 
nuorisoryhmien kanssa käyttäen pedagogista/kasvatuksellista lähestymistapaa. Lisää 
aiheesta osiossa 1.2. 

 
Nuorisotyöntekijät voivat puuttua vihapuheeseen esimerkiksi ottamalla syrjivät puhetavat 
nuorten kanssa puheeksi. Puuttuminen voi joskus johtaa riitatilanteisiin nuorisotyöntekijän 
ja joidenkin nuorten välillä. Nuorisotyöntekijä saattaa joutua rankaisemaan joitakin nuoria 
vihapuheen käytöstä ja joissain tapauksissa nuorta voidaan esimerkiksi joutua pyytämään 
lähtemään tilasta. Vihapuheeseen puuttuminen ei välttämättä tunnu nuorisotyöntekijästä 
helpolta. Joskus käy niin, että nuorisotyöntekijät eivät luota tarpeeksi omiin kykyihinsä 
vihapuheeseen puuttumisessa ja tilanteiden jälkiselvittelyssä, minkä seurauksena he joskus 
jättävät sen kokonaan huomiotta.  

Usein nuorisotyön alalla oletetaan, että nuoren vahingollinen käytös on opittua ja että siitä 
voi oppia myös pois. On myös tavallista, että oletetaan vihapuheen perustuvan väärään 
tietoon vihapuheen kohderyhmistä tai että se johtuu tuntemattoman pelosta. Tämän 
ajattelutavan mukaan esimerkiksi tiedon ja ymmärryksen saaminen vähemmistöryhmien 
elämäntavoista tai järjestämällä nuorelle henkilökohtainen yhteys marginalisoitujen 
ryhmien jäsenten kanssa vähentäisivät näitä pelkoja sekä korjaisivat vääriä oletuksia 
vähemmistöistä ja vähentäisivät siten viha-asenteita.  

Tavallisesti myös uskotaan, että nuoren haitallisen käyttäytymisen kyseenalaistaminen saa 
nuoren ajattelemaan tekojaan ja näin vähitellen lopettamaan vahingollisen käytöksen.  

Vihapuhetta tuottavien nuorten kanssa työskentelevät ovat kuitenkin huomanneet, että 
nämä menettelytavat ovat usein osoittautuneet liian hitaiksi ja tehottomiksi. Nuoret kyllä 
oppivat nopeasti, mikä on hyväksyttävää käytöstä tietyssä nuorisotyöryhmässä, mutta eivät 
välttämättä muuta asenteitaan ja saattavat jatkaa vihapuheen viljelyä nuorisotilan 
ulkopuolella. Nuorisotyöntekijät kaipaavat tehokkaampaa menettelytapaa 
vihapuhekulttuurin muuttamiseksi. On myös tullut esiin, että vihapuhetta kokevien nuorten 
tukemisen parissa työskentelevät nuorisotyöntekijät ovat ilmaisseet tarpeen ymmärtää 
paremmin, mistä vihapuhe kumpuaa ja he ovat ilmaisseet kiinnostuksen tehdä työtä 
vihapuheen puhujien kanssa saadakseen aikaan pysyvää muutosta vihapuhekulttuurissa.   

Tämän oppaan kontekstissa vihapuhe edustaa tietynlaista kielteistä 
asennetta ja sen julkituomista sanoin sekä teoin. Tämä kielteinen asenne 
kohdistuu yleisimmin vähemmistöryhmiin, esimerkiksi etnisen taustan tai 
uskonnon perusteella vähemmistöihin kuuluviin ihmisiin, HLBTIQ+ -
yhteisöön, ihmisiin, joilla on erilaisia toimintakykyjä, sekä joihinkin 
sukupuoliin.  
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Vihapuhekulttuurin transformaatiossa ei ole kyse vain nuorten asenteiden 
kyseenalaistamisesta vaan on tärkeää myös ymmärtää, että kyseiset asenteet liittyvät 
laajempiin, yhteiskunnan syrjiviin valtarakenteisiin, joista nuoret eivät välttämättä itse ole 
edes tietoisia.  

Tämän oppaan sivuilla esitetyt toimintatavat ottavat huomioon myös sen, että vihapuheella 
kommunikoiva nuori saattaa kokea elämäntilanteensa ahdistavaksi. Vihapuheen ja 
vihamielisen käytöksen takana voivat olla esimerkiksi nuoren haasteet identiteettinsä 
kanssa, syrjäytetyksi tulemisen tunteet tai yksin jäämisen tunne yhteiskunnan 
instituutioiden keskellä. Nuoret voivat täten etsiä syntipukkia tuntemuksilleen väärästä 
paikasta tai etsiä jonkun yhtä haavoittuvaisen ihmisen, kuin he itse kokevat itsensä olevan ja 
osoittavat vihansa heihin.  

Vaikka vihan syyt ovat monimutkaiset, yhteen kietoutuneet, sekä selvästi yhteiskunnassa 
hallitseviin epätasa-arvon rakenteisiin sidottuja, opas esittää näkökannan, jonka mukaan 
vihamielisen puheen ja käytöksen laukaisijana ovat tilanteet, joissa nuoren tarpeisiin ei 
tavalla tai toisella vastata. 
 

Me uskomme, että kun haastamme vahinkoa aiheuttavien nuorten käytöksen, meidän 
täytyy ottaa transformatiivinen eli muutokseen pyrkivä lähestymistapa. Meidän täytyy 
pohtia yhdessä nuoren kanssa, kuinka voimme yhdessä käsitellä heidän tilanteitansa ja 
heidän käytöksensä vaikutusta muihin. 

 

Transformatiivisen menetelmän toteuttamiseen tarvitaan aikaa ja riittävän 
luottamuksellista suhdetta nuorten kanssa. Muutoksen siemenet voidaan onneksi kylvää 
jokaisessa kohtaamisessa nuorten kanssa silloin, kun lähestymistapamme on nuorten 
tarpeet huomioon ottava, suhtaudumme nuoriin myötätuntoisesti sekä kuuntelemme heitä 
empaattisesti. Transformatiivinen työote toimii erityisen hyvin nuorten kanssa tehtävään 
kohtaamistyöhön.  

 

Transformatiivinen työote muuttaa 
ensisijaisesti omaa toimintaamme 
nuorisotyöntekijöinä. Nuorisotyöntekijän työn 
kautta se vaikuttaa toimintaympäristöihimme. Se on 
sellaisten tilojen luomista, jotka ovat kaikille niin 
turvallisia ja tukea antavia kuin mahdollista. 
Menetelmän tarkoitus on antaa arvoa 
ihmissuhteiden rakentamiselle ja ylläpitämiselle 
sekä ihmisten välisten yhteyksien luomiselle myötätunnon avulla.  
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Myötätunto on meidän käsityksemme mukaan inhimillinen ominaisuus ymmärtää toisen 
kärsimystä ja halua olla läsnä toisen ihmisen rinnalla. Se ei tarkoita vihamielisen käytöksen 
oikeuttamista, selittämistä tai hyväksymistä vaan ennemminkin ymmärtämistä, että viha voi 
olla oire kärsimyksestä, joka syntyy täyttämättömistä tarpeista. Sitoutumalla 
myötätuntoiseen menetelmään pyrimme vastaamaan nuoren tarpeisiin kykyjemme 
mukaisesti ennemmin kuin reagoimaan yksittäisiin tilanteisiin. Samalla sitoudumme 
rakentamaan myönteistä muutosta tilanteeseen pitkällä tähtäimellä.  

 

“Luulen, että yksi syy siihen, miksi ihmiset pitävät niin tiukasti 
kiinni vihastaan on se, että he ymmärtävät, että vihasta irti 
päästämisen jälkeen heidän on pakko kohdata tuskansa.” 

James Baldwin (1964) 

 Transformatiiviseen työotteeseen ryhtyessäsi sitoudut seuraaviin periaatteisiin:  

• Sitoudut pyrkimykseen olla tietoinen omista ajattelutavoistasi ja tiedostamaan omat 

ennakkokäsityksesi ja lähtökohtasi, jotka tuot mukanasi nuorten kanssa 

työskentelyyn.  

• Reflektoimaan ja kehittämään kykyjäsi, jotta pystyt tunnistamaan ja tiedostamaan 

nuorisotilassasi tapahtuvia asioita jokaisen nuoren kohdalla – laajemmista 

yhteiskunnallisista konteksteista yksittäisiin tilanteisiin.  

• Opettelemaan turvallisempien tilojen luomista, jolloin keskiössä on empaattisen ja 

myötätuntoisen kommunikaatio- ja kuuntelutavan kehittäminen ja käyttäminen.  

• Omaksumaan tarveperustaisen lähestymistavan sekä tutkimaan nuorten kanssa 

yhdessä heidän tilannettaan yksilöinä. 

• Transformatiivisten työtapojen, kuten restoratiivisen lähestymistavan ja 

väkivallattoman kommunikaation kokeilemiseen omassa työssäsi. Näitä työtapoja 

kuvaillaan tässä oppaassa.  
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1. Nuorisotyö, nuorisotyöntekijät ja nuorisotilat 

1.1 NUORISOTYÖ JA MUUTOKSEEN PYRKIVÄ TYÖOTE 
 

Nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten kanssa työskentelyä virallisen koulutusjärjestelmän 
ulkopuolella. 

Tässä oppaassa me tarkennamme määritelmää hieman, ja määritämme nuorisotyön 
yhteiskunnallisena toimintana, jossa palkatut tai vapaaehtoiset nuorisotyöntekijät 
työskentelevät nuorten kanssa heidän sosiaalisessa viitekehyksessään. Me näemme 
nuorisotyön voimaannuttavana toimintana, joka voi puoltaa ja helpottaa nuoren osallisuutta 
yhteiskunnassa sekä nuoren itsenäisyyttä, yhteyttä ja tietoisuutta oikeuksistaan sekä 
osallistumista yhteiskuntaan. Nuorisotyöhön osallistumalla nuori voi edistää emotionaalista 
ja henkilökohtaista kehitystään. Nuorisotyön menetelmillä kannustetaan nuoria 
laajentamaan näkökulmiaan, kehittämään kriittistä ajattelua sekä osallistumaan 
yhteiskunnan toimintaan.   
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Kuinka nuorisotyötä toteutetaan? 
Ihmissuhteiden rakentaminen on nuorisotyön menetelmien keskiössä. Se alkaa siitä, että 
nuori kohdataan hänen omista lähtökohdistaan ja jatkuu olemalla säännöllisesti ja 
johdonmukaisesti läsnä nuoren elämässä.   

 

Erilaisia nuorisotyön muotoja: 

• Ryhmätyöskentely suljetussa ryhmässä: työskentely joitakin määriteltyjä tavoitteita 
kohti ryhmäksi koottujen nuorten kanssa 

• Liikkuva nuorisotyö – nuorisotyön vieminen sinne, missä nuoret ovat 
• Kenttätyö / etsivä katutyö: erityisesti muita heikommassa asemassa olevien nuorten 

tavoittaminen heidän toimintaympäristöissään 
• Perheiden kanssa työskentely 
• Avoin nuorisotilatoiminta 
• Kansainvälinen nuorisotyö, esimerkiksi kansainväliset nuorisovaihdot  
• Teemoitetut ohjelmat esimerkiksi kouluun palaamisen tai työllisyyden tukemisen 

tukemiseksi  
• Nuorten aktivismi – nuoret järjestäytyvät ja toimivat itse tarpeidensa ja 

kiinnostustensa puolesta. 
• Nuorten johtamat organisaatiot – nuorisovaltuustot ja muut nuorisoyhdistykset, 

joissa nuoret voivat järjestäytyä demokraattisesti  
• Nuorelta nuorelle -työ – nuoret työskentelevät suoraan toisten nuorten kanssa 

tukeakseen heitä.  
• Autonomiset tilat – voivat olla tarkoitettuja vain nuorille tai kaikille ikäryhmille, joissa 

nuorisotyö on nuorten itse organisoimaa. Tyypillisesti tällaisen toiminnan keskeisiin 
rakenteisiin kuuluu ei-hierarkkinen päätöksenteko. 

 
Seuraavat arvot ovat keskeisiä nuorisotyössä: 

• Nuorten aktiivinen ja vapaaehtoinen osallistuminen – nuoret valitsevat itse olevansa 
mukana nuorisotyössä 

• Työskentely nuorten tarpeiden pohjalta – kohderyhmän tarpeiden määrittäminen ja 
niihin vastaaminen 

• Turvallisempien ja suojatumpien tilojen luominen nuorille, joissa heillä on 
mahdollisuus oppia uusia asioita hyvässä ilmapiirissä sekä ilmaista itseään ja kehittyä 
ihmisinä 

• Eettinen näkökulma nuorten kanssa työskentelyyn: 
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v Nuorten yksityisyyden suojaaminen.  

v Ammatillisesti tarkoituksenmukainen avoimuus ja rehellisyys nuorten kanssa 
toimiessa.  

• Mahdollisuuksien luominen nuorten omien elämänvalintojen kriittiseen pohdintaan 
sekä syy-seuraussuhteiden oivaltamiseen. 

• Tukeminen kriittisen ajattelukyvyn kehittymisessä  

v jotta nuoret ymmärtäisivät elämässään ja elinympäristössään vallitsevia 
valtasuhteita. 

v jotta he motivoituisivat puolustamaan tarpeen tullen vähemmistötaustaisten 
ja marginalisoitujen nuorten oikeuksia. 

• Rehellisyys, kun tutustutaan epätasa-arvoon, rasismiin ja syrjintään liittyviin 
ilmiöihin. 

• Nuorten henkilökohtaisen ja yhteiskunnallisen kehittymisen tukeminen. 

• Elämäntaitojen, kuten johtajuuden, tiimityön, suunnittelun ja päätöksenteon, 
kommunikaation, ongelmanratkaisun, aloitekyvyn ja vastuullisuuden edistäminen. 

• Työskentely monimuotoisesti nuorten ryhmän kanssa, erilaisten ryhmätyötaitojen 
harjoittelu ja johtajuuden jakaminen, silloin kun se on tarkoituksenmukaista. 

• Äärimmäisen tärkeää kaikessa nuorisotyössä on prosessin arvostaminen eli riittävän 
ajan ja riittävien resurssien varaaminen nuorten kanssa työskentelyyn, jotta he 
pystyvät saavuttamaan tavoitteensa. 

 

Muutokseen pyrkivää nuorisotyötä toteutetaan 
yhteiskunnallisessa kontekstissa 

Nuorisotyö on tärkeä osa yhteisöjen elämää hyvin monenlaisilla alueilla maailmassa. 
Erityisesti sellaisilla alueilla, joilla on heikompiosaisuutta ja uhkaa syrjäytymisestä, 
nuorisotyö on avainasemassa luomassa toivoa ja mahdollisuuksia alueen nuorille. 
sosioekonomisesti heikommilla alueilla on usein syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, jotka 
monesti ovat niitä nuoria, joiden suusta saattaa kuulua vihapuhetta tai joilla on syrjiviä 
asenteita vähemmistöjä kohtaan. Nuorisotyöltä tällaisen tilanteen havainnointi vaatii 
malttia ja viisautta sekä tahtoa tukea kaikenlaisia nuoria. Muutokseen pyrkivä työote pyrkii 
toimimaan yhteistyössä sekä vihapuhetta käyttävien että vihapuheen kohteena olevien 
nuorten kanssa, pyrkien vähentämään vihapuhetta systemaattisesti ja tavoitteellisesti. 
Tuloksena on turvallisempia ja tukea tarjoavia toimintaympäristöjä sekä nuorille, 
työntekijöille että laajemmalle yhteisölle.  
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Vihamielinen puhe ja käytös tai syrjintä eivät ole ainoastaan nuorten elämän todellisuutta 
vaan sitä tapahtuu koko yhteiskunnassa lähes kaikenlaisissa konteksteissa. 
Transformatiivinen työote auttaa työntelijöitä toimimaan nuorisotyön lisäksi muissakin 
toimintaympäristöissä. Menetelmän opettelu ja sen käyttäminen omassa työssä auttaa 
tulemaan tietoiseksi siitä, että epätasa-arvoiset valtajärjestelmät koskevat kaikkia 
yhteiskunnan jäseniä. Syrjivät valtajärjestelmät ovat niin sulautuneita osaksi 
yhteiskuntiamme, ettemme usein edes huomaa kuinka otamme kaikki osaa näihin 
järjestelmiin.  

 

1.2 NUORISOTYÖNTEKIJÄ 

 

Nuorisotyöntekijöinä olemme nuorten kanssa tekemisissä useassa eri roolissa. Oma roolisi 
voi olla joku seuraavista joko palkallisessa työssä tai vapaaehtoisena: 

• Nuoriso-ohjaaja 
• Nuorisotyöntekijä 
• Nuorten vapaa-ajan aktiviteettien ohjaaja 
• Vertaiskouluttaja 
• Kouluttaja, fasilitaattori 
• Sosiaalialan ammattilainen, joka työskentelee nuorten kanssa 
• Nuorten kanssa työskentelevä vapaaehtoinen 

 

Huomionarvoista on, että kun tässä oppaassa puhumme nuorisotyöstä ja 
nuorisotyöntekijöistä, sisällytämme näihin jokaisen yllä mainitun roolin.  

 

Millaista kulttuuria luomme? 
Nuorisotyötä tehdään aina jossakin yhteisössä, jossakin yhteiskunnassa, joidenkin ihmisten 
kanssa. Vastatakseen vihapuhetta kokeneiden nuorten tarpeisiin nuorisotyöntekijöiden on 
tärkeää tiedostaa ympärillään olevat, kaikkeen yhteiskunnan ja sen jäsenten toimintaan 
vaikuttavat etuoikeudet ja valtarakenteet. Näiden asioiden tunnistaminen ja olemassaolon 
myöntäminen auttaa meitä tarkastelemaan, kuinka ne vaikuttavat eri ihmisten ja ryhmien 
kommunikointiin ja osallisuuteen. Kun olemme niistä tietoisia, meidän on helpompi pyrkiä 
kulttuuristen ja institutionaalisten etuoikeuksien sekä organisaatioidemme, yhteisöjemme ja 
koko yhteiskuntamme syrjivien valtarakenteiden kyseenalaistamiseen ja muuttamiseen. 
Tämä on kulttuurin muuttamiseen tähtäävän nuorisotyön lähtökohta.  
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Nuorisotyöntekijöinä meillä on valtaa muokata nuorten toimintaympäristöä työmme kautta. 
Tässä muutamia huomioitavia näkökohtia kulttuurin muuttamiseen tähtäävälle 
nuorisotyöntekijälle: 

• Tee tietoisia päätöksiä siitä, millaisten vuorovaikutustilanteiden ja kohtaamisen 
paikan rakennutat nuorisotilasta ja sen toimintakulttuurista: 

v Tiedosta yhteiskunnallisten ja rakenteellisten olosuhteiden vaikutus nuoriin ja 
varmista, että käyttämäsi työtavat vastaavat nuorten tarpeisiin. 

v Auta nuoren itsetunnon ja identiteetin rakentamisessa erityisesti silloin, jos 
he kuuluvat vähemmistö- ja marginalisoituihin ryhmiin. 

• Ole tietoinen siitä, miten itse toimit ja kuinka oma toimintasi vaikuttaa 
ympäristöösi. 

v Reflektoi ja arvioi toimintaasi kriittisesti. 

• Omaksu nuorisotyösi tavoitteeksi kriittisen yhteiskunnallisen tietoisuuden 
rakentaminen. 

v Rakenna yhdessä nuorten kanssa heille toimintamahdollisuuksia ja tue heitä 
kunnioittamaan ja arvostamaan sekä omaa että muiden kulttuuritaustoja, 
identiteettejä ja valintoja. 

v Aja nuorten asiaa, kannusta heitä lähtemään edustajiksi 
päätöksentekoelimiin, edusta heitä pyydettäessä ja taistele heidän kanssaan 
heitä koskevien asioiden puolesta sekä yksilö- että ryhmätasolla. 

• Pysy ajan tasalla alan kehityksestä – organisaatiomme ovat oppimisympäristöjä 
kaikille. 

• Toimi nuorten parhaaksi ja vältä kaikissa tilanteissa heidän altistamistaan 
fyysiselle, psykologiselle tai emotionaaliselle uhalle. Pidä aina kiinni ’älä 
vahingoita’ -periaatteesta. 

 

Nuorisotyöntekijöiden tietoisuus itsestä 
Transformatiivisten työmenetelmien toteuttamisessa tietoisuus omista asenteista ja 
toimintamalleista on avainasemassa. 

Työskentely vihamielisen käytöksen tunnistamiseksi, torjumiseksi ja muuttamiseksi tuo esiin 
myös nuorisotyöntekijän henkilökohtaisia tunteita. Nuorisotyöntekijät – tai muut nuorten 
kanssa toimivat ihmiset – toimivat aina oman identiteettinsä ja omien arvojensa kanssa 
tehdessään työtä nuorten kanssa. Nuorten kanssa työskentelevien tulee opetella 
käsittelemään omia tunteitansa, jotta he eivät reagoisi haitallisesti kohdatessaan 
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vihamielistä puhetta ja käytöstä. Tunteiden käsittely on tärkeää, sillä jos tunteita ei kohdata 
ja käsitellä riittävässä määrin, ne voivat aiheuttaa meissä vastareaktioita. 

Tunneälyii tarkoittaa henkilön kykyä käsitellä ja ohjata omia tunteitaan käyttäen 
tietämystään, taitojaan ja asenteitaan. Tällaisista taidoista on hyötyä niin arkielämässä kuin 
kriisitilanteissa, niin miellyttäviä kuin hankaliakin tunteita kohdatessa.  

Tunteet kertovat meille, millaisina koemme erilaiset tilanteet ja tapahtumat. Tunteitamme 
havainnoimalla saamme tietoa esimerkiksi seuraavista asioista: 

v Koemmeko olomme turvalliseksi vai turvattomaksi?  
v Koemmeko yhteyttä toisiin ihmisiin vai onko olomme eristynyt?  
v Koemmeko, että käytössämme on riittävästi voimavaroja toimia?  
v Koemmeko, että henkilökohtaiset tarpeemme tulevat täytetyksi vai koemmeko 

puutetta jostakin? 
v Koemmeko olevamme tyytyväisiä siihen tilanteeseen, jossa olemme vai olemmeko 

esimerkiksi pettyneitä johonkin tekemäämme tai jonkun toisen ihmisen tekemään 
ratkaisuun?  

Jos tunnemme pääasiassa miellyttäviä tunteita, tiedämme, että tilanne, jossa olemme, on 
meille sopiva. Epämiellyttävien tunteiden kokeminen enemmässä määrin kertoo meille, että 
jotakin puuttuu, jokin on arvojemme vastaista tai menee väärin meidän kannaltamme. 
Tällaisia epämiellyttävinä koettavia tuntemuksia ovat esimerkiksi pelko, suuttumus, inho, 
surullisuus, suru, häpeä, nolostuminen, syyllisyys ja niin edelleen. Tunteita ei voi määritellä 
hyviksi tai huonoiksi, paitsi silloin, kun tietty käytös johtaa johonkin ongelmalliseen 
tilanteeseen. Esimerkiksi pelko voi johtaa välttelyyn, joka taas saattaa olla haitallista. 
Suuttumus voi johtaa väkivaltaan tai henkilöiden väliseen konfliktiin ja häpeä voi johtaa 
jatkuessaan esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden pelkoon.   

Jos meiltä puuttuu tunnetaitoja, saatamme yrittää tukahduttaa tai estää sellaisia tunteita, 
jotka ovat oman näkemyksemme mukaan ‘ei-toivottuja’. Tämä saattaa johtaa ristiriitaiseen 
käsitykseen itsestämme sekä siihen, että emme kykene käsittelemään kokemuksiamme. 
Tällöin emme usein myöskään kykene myötätuntoiseen kommunikaatioon meissä 
epämiellyttäviä tunteita aiheuttavien ihmisten kanssa.  
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1.3 NUORISOTILAT – TURVALLISEMPIEN TILOJEN 
LUOMINEN  

Turvallisempi tila on ympäristö, joka on kannustava ja jossa on mahdollisuus toimia ilman 
pelkoa uhkaavista tilanteista. Turvallisemmassa tilassa ihminen voi kokea olonsa fyysisesti ja 
henkisesti turvalliseksi. Turvallisempi tila rohkaisee mielen avoimena pitämiseen, 
kunnioitukseen muita ja itseä kohtaan sekä halukkuuteen oppia muilta. Se on tila, jossa 
pyritään olemaan tietoisia jokapäiväiseen elämäämme vaikuttavista valtarakenteista ja jossa 
pyritään luopumaan osallistumista haittaavista toiminta- ja kommunikaatiomalleista. Se on 
tila, jossa pyritään kunnioittamaan vihapuheen kohteina olevien ihmisten erityisiä tarpeita. 
Jokaisen turvallisempaan tilaan astuvan odotetaan ja toivotaan toimivan turvallisemman 
tilan periaatteiden mukaan.iii  

Terminä ‘turvallisempi tila’ viestittää, että tiloja ei voida määrittää turvalliseksi ehdottomilla 
ehdoilla. Turvallisempi tila on ennemminkin suhteellinen tila ja sitä luodaan 
vuorovaikutuksessa jatkuvasti uudelleen siellä, missä ihmiset kokoontuvat. Käytämme 
muotoa ‘turvallisempi’ myös siksi, tiedostamme, että kaikkien kokemukset tilassa eivät ole 
samanlaisia, joten yksi tietty ohjesääntö turvallisuuden luomiseen ei välttämättä kohtaa 
jokaisen ihmisen turvallisuuden tarvetta, ja sekaannukset ja erehdykset ovat mahdollisia 
näiden ohjenuorien toteuttamisessa käytäntöön. 

Turvallisen tilan käsitteen juuret ovat 1940-luvun lopussa, jolloin psykologi Kurt Lewiniv 
suunnitteli ja toteutti ihmisten tuntemusten huomioinnin lisääviä koulutuksia. Lewin järjesti 
ryhmäkeskusteluja, joissa osallistujat saivat antaa rehellistä palautetta toisilleen 
kokemuksistaan keskusteluissa tapahtuneessa vuorovaikutuksessa. Tavoite oli, että 
osallistujat tulisivat tietoisemmiksi haitallisista olettamuksistaan, joustamattomista 
ennakkoasenteistaan ja käyttäytymismalleistaan. Feministinen liike sekä homojen- ja 
lesbojen vapautusliike omaksuivat nämä toimintaperiaatteet myöhemmin 1960-luvulla 
Yhdysvalloissa. HLBTIQ+ -yhteisölle turvallisempi tila oli paikka, jossa ihmiset pystyivät 
löytämään käytännön keinoja poliittisen ja yhteiskunnallisen sorron vastustamiseen. 
Aktivisti ja tutkija Moira Kenney on sanonut, että “Naisliikkeen kohdalla turvallinen tila oli 
enemmänkin keino kuin päämäärä ja se ei ole vain fyysinen tila vaan yhteinen olemisen tila, 
jonka yhteisöä etsivien naisten kokoontuminen on luonut.”v Liike turvallisempien tilojen 
puolesta laajeni, kun turvallisempia tiloja alettiin ajatella intersektionaalisesti eli monet 
sorron mekanismit samanaikaisesti huomioiden. Viime vuosina turvallisemmat tilat ovat 
pohjimmiltaan käsitteellistyneet kokoelmaksi ihmisten keskinäiseen kunnioitukseen 
perustuvia menetelmiä, joita käytetään, kun yritetään luoda ihmisryhmille yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia toimia yhdessä.  
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Turvallisempi tila pyrkii olemaan luottamuksellinen ja siellä pyritään kuuntelemaan toisia 
tuomitsematta. Tarkoitus on, että ihmiset saisivat jakaa toiveensa ja huolensa ilman pelkoa 
tuomituksi tulemisesta. 

Ennakoivaan turvallisempien tilojen luomiseen kuuluu ohjenuorien laatiminen asioista ja 
käyttäytymisestä, jotka eivät ole hyväksyttäviä kyseisessä tilassa. Samalla luodaan 
toimintasuunnitelmat sellaisten tilanteiden varalle, joissa näitä ohjenuoria rikotaan. 
Turvallisemman tilan ohjenuorassa voidaan esimerkiksi linjata, miten käsitellään 
ongelmallista käytöstä, kuten loukkaavaa kielenkäyttöä, väkivaltaa, toisen ihmisen 
koskettamista ilman suostumusta, syrjivää asennetta uskontoa tai uskonnottomuutta 
kohtaan tai rasistista, ikäsyrjivää, seksististä, seksuaalivähemmistöjä syrjivää tai ableistista 
käyttäytymistä.  

Turvallisempia tiloja tarvitaan, sillä tavallisissa ryhmätilanteissa esiintyy usein runsaasti 
eriarvoisuutta perustuen useaan eri sosioekonomiseen ja kulttuuriseen tekijään, kuten 
varallisuuteen, sukupuoliin, taustaan, toimintakykyihin ja kieleen. Eriarvoisuus aiheuttaa 
epätasaista valtajakaumaa tilassa olevien välillä. Tällaisia valtasuhteita tuotetaan arkielämän 
tilanteissa jatkuvasti uudelleen, ellei niitä aleta tietoisesti purkaa. Turvallisemmat tilat 
antavat myös marginalisoitujen ryhmien äänten tulla esiin ja kuulluiksi sekä ymmärretyiksi.  

Joskus vähemmistöryhmiin kuuluvat nuoret pyytävät ja heille myös tarjotaan nuorisotyön 
piirissä omaan vähemmistöryhmän rajattuja ‘turvallisempia tiloja’, joissa he voivat viettää 
aikaa oman identiteettiryhmänsä ja liittolaistensa kanssa. Tällaisia eriytettyjä tiloja ovat 
esimerkiksi vain tietylle identiteettiryhmälle tarkoitetut kokoontumiset tai tilat, kuten 
tietylle etniselle vähemmistöryhmälle tai sukupuolivähemmistöille tarkoitetut 
kokoontumiset tai tilat. Näissä ympäristöissä on tavallisesti sovittuna aikana tarkemmat 
kriteerit sille, kuka saa olla kyseisessä tilassa. Jotkut saattavat kokea olonsa turvallisemmaksi 
ja vapautuneemmaksi niin sanotusti omiensa parissa ja siksi tällaisia eriytettyjä 
turvallisempia tiloja järjestetään Suomessakin ainakin suuremmissa kaupungeissa. 

 

Turvallisempien tilojen luominen nuorille  
Turvallisempien tilojen luomispyrkimys ei välttämättä ole tae turvalliseksi koetusta tilasta, 
mutta voimme kuitenkin pyrkiä toimimaan vastataksemme jokaisen nuoren turvallisuuden 
tarpeeseen. Turvallisempien tilojen luominen alkaa tavallisesti sillä, että keskustellaan ja 
määritellään yhdessä nuorten kanssa, mikä tekee tilasta turvallisemman.  
 
On tärkeää erottaa, mitä tarkoitamme ‘turvallisemmilla tiloilla’ nuorille ja ‘turvallisemmilla 
oppimisympäristöillä’. Turvallisemmat oppimisympäristöt tarkoittavat koulussa 
toteutettavaa turvallisemman tilan periaatetta ja mahdollisesti erillisiä fyysisiä tiloja, jotka 
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on määritelty turvalliseksi ja joissa on mahdollista käydä läpi haastavia asioita ja vaikeilta 
tuntuvia keskusteluja.  
 
Nuorisotilan turvallisempi tila määritetään siellä käyvien ihmisten kanssa yhdessä. Joskus on 
myös tarkoituksenmukaista luoda turvallisemman tilan säännöt valmiiksi jotakin 
nuorisoryhmää varten. Seuraavaksi esiteltävä listaus voi auttaa nuoria ja 
nuorisotyöntekijöitä luomaan omat turvallisemman tilan säännöt.  
 

Kunnioitus, uskomukset ja ideat – Kuinka tuomme moninaiset katsomukset, 
identiteetit ja mielipiteet samaan tilaan? 

• Kunnioitus – kunnioita ihmisten 
katsomuksia, mielipiteitä, näkökulmia ja 
kokemuksia, ihmisten identiteettejä, 
taustoja ja nimiä. Älä oleta kenenkään 
sukupuolta. Sitoudu siihen, että et 
toteuta omalla käyttäytymisellä sellaisia 
syrjinnän muotoja kuten rasismia, 
seksismiä, ableismia tai muuta vastaavaa 
systemaattisen syrjinnän muotoa. 

• Kritisoi ideoita, älä ihmisiä, jos kritiikki on tarpeen – älä mene henkilökohtaisuuksiin 
vaan varmista, että osallistujat tuntevat voivansa osallistua ilman, että heidän täytyy 
pelätä hyökkäystä itseään kohtaan mielipiteidensä vuoksi. 

• Vältä tuomitsemista – moninaisilla ryhmillä on paljon annettavaa, mukaan lukien 
erilaisia mielipiteitä. Kun ryhmän jäsenet jakavat asioita, joista pitävät tai eivät pidä, 
kunnioita heidän mielipiteitään ja mieltymyksiään.  

• Hyvät aikeet eivät yksin riitä. Täytyy myös toimia ja olla valmis muuttamaan 
tarvittaessa omaa toimintaansa. Kun pyritään turvallisempaan tilaan, jokaisen tulee 
olla vastuussa omista sanoistaan ja teoistaan. Ole myös tietoinen siitä, että joskus 
sanoilla tai teoilla voi olla haitallisia seurauksia toisia ihmisiä kohtaan, vaikka 
aikeemme olisivatkin hyvät. Jos näin käy, toimintaan tulee tehdä harkittu 
korjausliike. 

• Hyväksytään erilaisia näkemyksiä samassa tilassa – tavoitteena on luoda tila, jossa 
keskenään ristiriidassakin olevat mielipiteet saavat elää rinnakkain ilman, että ne 
tulevat jatkuvasti kyseenalaistetuiksi. 
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Kommunikaatiotyökaluja: 

• Aktiivinen kuuntelu – kuuntele ihmisiä, pyri tunnistamaan ja huomioimaan heidän 
tunteensa ja pyri ymmärtämään heidän näkökulmansa. 

• Näkökanta ja empatiakyky – tiedosta, että ihmisten näkökannat ovat heidän 
mielipiteitään ja perustuvat heidän kokemuksiinsa. Kunnioita niitä ja vältä 
tuomitsemista.  

• Keskustelussa älä keskeytä toisia – ainoastaan yksi henkilö puhuu kerrallaan. 
Rakenna keskustelutilanteet siten, että kaikki osallistujat pääsevät osallistumaan.  

• Vältä yleistämistä – älä tee yleispäteviä toteamuksia yhdestäkään ihmisryhmästä.  

• Korjaa ja oikaise ystävällisesti – jos joku sanoo jotain loukkaavaa tai virheellistä, tuo 
asia esiin kohteliaasti. Turvallisempi tila ei ole oikeassa olon tai 
moninaisuusosaamisen kilpailuareena.  

• Älä painosta vähemmistöryhmään kuuluvaa henkilöä puhumaan yhteisönsä puolesta 
– he eivät ole ryhmässä edustamassa ryhmäänsä tai valistamassa meitä 
viiteryhmänsä asioista. 

• Älä aseta yhden vähemmistöryhmään kuuluvan henkilön kokemuksia koko yhteisön 
kokemukseksi.  

 

Mitä meidän täytyy nuorisotyöntekijöinä pohtia:   

• Tunnista mahdollisimman pitkälle omat etuoikeutesi sekä asemasi – tiedosta omat 
ennakkoluulosi. Jos olet taustaltasi jollain tavalla etuoikeutettu, tunnusta tämä 
itsellesi ja pohdi, miten tämä vaikuttaa asenteisiisi ja toimintaasi.  

• Ole tietoinen siitä, paljonko otat tilaa sosiaalisissa tilanteissa: Ota tilaa ja tee tilaa, 
astu eteen ja astu sivuun, puhu sekä kuuntele.  

• Tarkista olettamuksesi muista ihmisistä – toisten ihmisten kokemuksia ja aikeita ei 
pidä olettaa. Voit kysyä toisilta ihmisiltä kohteliaasti heidän kokemuksistaan ja 
aikeistaan sen sijaan että toimisit olettamustesi pohjalta.  

• Kuuntele ja havainnoi herkällä korvalla tilanteita ja keskusteluja – pyri kohtelemaan 
muita hienotunteisesti. 

• Älä määrittele nuorta sen mukaan, mikä on oma käsityksesi hänen identiteetistään. 
Tarkasta sen sijaan nuorelta itseltään, millainen hänen identiteettinsä on ja mihin 
ryhmiin hän kokee kuuluvansa.  
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Turvallisemman tilan määrittelyssä on tärkeää:  

• Luottamuksellisuus – ihmiset jakavat henkilökohtaisia ja arkaluontoisia asioita, joten 
on tärkeää sitoutua luottamuksen ylläpitämiseen. Kaikki sanottu on 
luottamuksellista, ellei toisin ole erityisesti sovittu. Jos haluat jakaa toisen tarinan tai 
kommentin, kysy häneltä ensin.  

• Ei ole pakkoa puhua tai jakaa – salli hiljaisuus ja pohdiskelu. 

• Sitoudu selvittämään asiat yhdessä. Jos joudumme ristiriitatilanteeseen, sitoudumme 
asioiden käsittelyyn yhdessä. Joskus päädymme lopuksi tilanteeseen, jossa sovimme 
olevamme eri mieltä. 

• Vastuullinen tila – olemme vastuussa puheistamme ja teoistamme ja sitoudumme 
selvittämään mahdolliset ristiriidat.  

• Käytä saavutettavaa kieltä – ja selitä, mitä se on.  

• Selitä, miksi on tärkeää olla olettamatta kenenkään sukupuolta. Ymmärrä myös, että 
aihe saattaa tulla uutena joillekin ihmisille ja ole valmis kohtaamaan mahdollista 
vastarintaa. Ota huomioon eri sukupuolet ja varmista, että kaikki tilassa olevat 
kunnioittavat toistensa identiteettejä. Jos ryhmäsi käyttämässä kielessä käytetään eri 
pronomineja sukupuoleen perustuen, (kuten esimerkiksi ruotsin kielen han, hon tai 
hen) varmista, että niitä käytetään henkilöön viitattaessa henkilön itse toivomalla 
tavalla. Sama olettamattomuuden periaate koskee henkilöiden muitakin 
identiteettejä.  

 
 

Kuinka luomme ja ylläpidämme 
turvallisempia tiloja? 

• Kysy ensimmäiseksi nuorilta, mitä he 
tarvitsevat tunteakseen olonsa turvalliseksi 
oppiakseen, osallistuakseen ja tunteakseen 
olonsa arvostetuksi. Vastausten perusteella 
voitte yhdessä sopia, kuinka yhdessä jaatte tämän tilan, jonka tarkoituksena on 
kasvaminen, oppiminen sekä löytäminen. 

• Nimeä tila: sano ensimmäiseksi ääneen, että tämä tila on turvallisempi tila. 

v Varaa aikaa asiasta keskustelemiseen ennen toiminnan varsinaista alkamista. 

v Ilmoita, että tässä tilassa sovitte tietynlaisesta käyttäytymisestä ja 
pelisäännöistä (esimerkiksi ryhmäsopimus). 
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v Täsmennä, että tietynlainen käytös on ei-toivottua, jos se vahingoittaa tilan 
turvallisuutta ja päätä, mihin toimiin ryhdytään tällaisen tilanteen sattuessa. 

v Kommunikaation täytyy olla kunnioittavaa, ihmisten täytyy saada tuntea 
olonsa kunnioitetuiksi. 

• Tarkista toiminnan aikana, miten ihmiset voivat.  

• Huolehdi fyysisen tilan sopivuudesta ryhmän toiminnalle (esteettömyys, tarpeeksi 
valoa, riittävästi istuimia jne.). 

• Käytä helposti lähestyttäviä ja inklusiivisia menetelmiä työssäsi nuorten kanssa. 

• Vakuuta nuorille, että aktiviteetteihin osallistuminen ei ole pakollista. 

• Pidä mielessä, että turvallisempien tilojen luominen ei ole kertaluontoista, vaan 
prosessi. 

• Esittele ryhmäsopimus/pelisäännöt jokaiselle ryhmän uudelle jäsenelle. 

• Tarkista säännöllisesti, millaiseksi ryhmän jäsenet kokevat olonsa ryhmässä. 

• Anna jokaiselle tarpeeksi tilaa ilmaista itseään. 

• Huolehdi ryhmädynamiikasta, kuten ryhmässä esiintyvistä käytösmalleista ja 
sosiaalipsykologisista ryhmäprosesseista ja tehkää aktiviteetteja, jotka rakentavat 
ryhmän ihmissuhteita ja tukevat ryhmäkeskustelujen onnistumista. 

• Sovella työskentelytapoja sellaisiksi, että kaikki voivat osallistua. 

• Pidä mahdollisuuksien mukaan huoli, että jokainen ryhmässä oleva ymmärtää, että 
KAIKKI ovat vastuussa turvallisemmasta tilasta. 

• Ole hyvä esimerkki – noudata itse sopimusta/sääntöjä. 

• Ole valmis muokkaamaan turvallisemman tilan sopimusta tarpeen mukaan. 

 

Kuinka toimia, kun tilan turvallisuus on uhattuna? 

• Yritä selvittää ja ymmärtää syy turvallisuuden järkkymiseen. 

• Tunnusta, että tila ei ole enää niin turvallinen kuin sen tulisi olla. 

• Tarkista osallistujien kokemus tilanteesta. 
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v Anna ryhmän jäsenten kommunikoida omalla tavallaan – älä esimerkiksi 
pakota ihmisiä keskustelemaan tunteistaan, jos se tuntuu heistä 
epämukavalta.  

v Varmista, että ne, joihin tilanne vaikuttaa eniten, tuntevat olonsa riittävän 
turvalliseksi jatkaakseen tilassa työskentelyä. Jos he eivät koe oloaan riittävän 
turvalliseksi, päästä heidät lähtemään. 

• Yritä varmistaa, että turvaton tilanne jää mahdollisimman lyhyeksi ja että ketään ei 
loukata tarpeettomasti enempää. 

• Puhu tilanteesta, käsittele se ja käytä kokemus hyödyksi turvallisuuden 
palauttamisessa. 

v Yritä saada tilanteeseen jonkinlainen ratkaisu, vaikka se tuntuisi sinusta 
vaikealta. Hyväksymällä turvallisuuden järkkymisen ja kertomalla muille, että 
huomasit sen ja pyrit palauttamaan turvallisuuden, viestit ryhmälle, että 
sinuun voi luottaa tässä asiassa.  

• Jos turvallisempi tila ei ole enää turvallinen yhden ihmisen takia, poista kyseinen 
henkilö toiminnasta tai huoneesta, jos se on ainoa vaihtoehto. 

v Jos jotain henkilöä pyydetään lähtemään, ei ole mielekästä jättää häntä yksin. 
Olisi hyödyllistä käydä tapahtuma myötätuntoisesti läpi hänen kanssaan. 
Tavoitteena on, että hän ymmärtäisi mitä tapahtui ja näkisi sekä oman 
osuutensa tapahtumassa että reaktiot, joita hänen toimintansa aiheutti. 
Keskustelussa olisi hyvä pyrkiä oppimiseen eikä esimerkiksi rankaisemiseen. 
Nuorisotyöntekijän on järkevää tukea tilasta poistumaan pyydettyä henkilöä 
hänen aiheuttamansa vahingon korjaamisessa sekä ryhmään palaamisessa.  

• Keskeytä tarvittaessa muut toiminnot ja keskity konfliktin ratkaisemiseen. 

• Pyri etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja tilanteeseen. 

• Tarvittaessa hae tukea itsellesi ja etsi sopiva henkilö, jonka kanssa käsitellä asia. 
Hyviä tahoja kokemuksen käsittelyyn ovat esimerkiksi esimies, mahdollinen 
työnohjaaja tai luotettu työyhteisön jäsen. Varmista tarvittaessa, että keskustelu 
käydään luottamuksellisesti.  

Inklusiivista ja ulossulkevaa terminologiaa 

 
Kieli luo todellisuuttamme ja on ajattelumme, tunteiden tunnistamisen sekä 
kommunikoinnin väline. Kielen avulla järjestämme ja jäsennämme kokemuksiamme ja 
kieli myös vaikuttaa siihen, millaisena koemme maailman. Kielen avulla luomme 
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yhteyksiä muihin ihmisiin. Voimme luoda kielen avulla läheisyyttä ja voimme myös 
kohdella muita syrjivästi kielen avulla. Jotkut oppimamme käsitteet ja sanat kantavat 
mukanaan syrjivää painolastia ja jotkut ihmiset voivat kokea tietyt sanat loukkaavina. 
Sanoissa itsessään voi olla loukkaava merkitys, vaikka niiden sanoja olisikin vilpittömästi 
myönteisellä asialla ne sanoessaan. Kieli ja sanojen merkitykset elävät ajassa. Kielellä on 
myös alueellisia eroja.  
  
Tämän takia on tärkeää kysyä kaikilta, joiden kanssa työskentelet, mitä termejä he 
käyttävät omasta identiteetistään. Sinun kannattaa käyttää samoja sanoja heistä, mitä 
he itse käyttävät. Voit myös itse kertoa, mitkä sanat tuntuvat sinusta mukavilta ja 
sopivilta, kun viitataan sinuun.  
 
Jotkut sanat voidaan kokea ulossulkevina 
käyttötilanteesta riippuen. Esimerkiksi, kun 
kuvailemme jotakin tilannetta tai ihmistä 
’normaaliksi’, olisi tärkeä määrittää, mitä normaalilla 
siinä yhteydessä tarkoitetaan. Tarkoitetaanko sillä 
esimerkiksi tietyssä yhteisössä hyväksyttyjen normien 
mukaista asiaa?  
 
Vastaavalla tavalla saatamme tulla sulkeneeksi ihmisiä pois tilanteista, joissa viittaamme 
nuoriin termeillä tytöt tai pojat tarkistamatta ensin ryhmältä, kokevatko ryhmässä olevat 
nuoret nämä termit itselleen sopiviksi.  
 
Kansainvälisessä kontekstissa toimiessa on erityisen tärkeää tiedostaa, että jotkut sanat 
ovat hyväksyttäviä toisissa maissa ja toisissa eivät. Joissakin maissa tietty sana on voinut 
olla menneisyydessä normin mukainen, mutta se on voinut saada kielteisen merkityksen 
historian kuluessa. Joskus jokin vähemmistö on saattanut jopa kampanjoida kiivaasti 
jonkun sanan käytön lopettamisen puolesta. Tällaisen tilanteen jälkeen sanan 
kuuleminen voi aiheuttaa ikävän tunnereaktion. Eri maissa monet vähemmistöt 
keskustelevat, mitä termejä heistä tulisi käyttää ja mikä merkitys eri termeillä heille on. 
Uusia sanoja ja uusia näkemyksiä ilmaantuu koko ajan. Monelle sanat, joilla he 
identifioivat itsensä ja joilla he kuvailevat kokemustaan, ovat tärkeä osa heidän 
oikeuksiensa puolustamista, heitä syrjivien epätasa-arvon järjestelmien vastaista taistelua 
sekä oman arvonsa puolustamista. On lähes mahdotonta pysyä perässä kaikkien 
maailman maiden kaikkien vähemmistöjen kielikeskusteluista, joten on suositeltavaa 
käyttää ihmisistä samoja sanoja, mitä he itse itsestään käyttävät.  
 
Nuorisotiloissa käytetyn terminologian tulee olla ryhmässä olevien nuorten toiveiden 
mukaista. 
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2 
MITÄ SINUN TULEE 
TIETÄÄ, JOTTA PYSTYT 
PUUTTUMAAN 
VIHAPUHEESEEN? 
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2. Mitä sinun tulee tietää, jotta pystyt puuttumaan 
vihapuheeseen? 

 

2.1 VIHAMIELINEN PUHE JA KÄYTÖS  
 

Mitä on vihapuhe? vi  

Vihapuhetta ovat kaikki ilmaisun muodot, jotka levittävät, edistävät, yllyttävät tai yrittävät 
oikeuttaa mitä tahansa vihan tai syrjinnän muotoa, joka kohdistuu marginalisoituihin 
ryhmiin tai vähemmistöryhmiin. Tässä oppaassa keskitytään vihapuheeseen, joka perustuu 
henkilön kansalliseen, etniseen ja kulttuuriseen taustaan, ihonväriin, uskontoon ja 
vakaumukseen tai uskonnottomuuteen, erilaisiin toimintakykyihin, terveydentilaan, 
seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen tai sukupuolen ilmaisuun.vii  

Vihapuhetta ovat myös seksismi, misogynia, rasismi, aggressiivinen nationalismi, 
luokkasyrjintä, ja kaikki herjaavan, uhkaavan tai loukkaavan puheen muodot, kuten 
nimittely, asiattomat vitsit tai arvostelu perustuen henkilön oletettuun identiteettiryhmään.  

Mitä on vihamielinen käyttäytyminen? 

Vihamielistä käytöstä on mikä tahansa käytös, joka perustuu ennakkoluuloihin ja 
välinpitämättömyyteen henkilön oletettua identiteettiryhmää kohtaan. Se voi olla 
kehonkieltä, kasvojen ilmeitä, asiattomia eleitä, tarkoituksellista välttelemistä, 
ulossulkemista tai väkivaltaa. 

 

Vihamielisen puheen ja käyttäytymisen 
kehityskaari 
Vihapuhe ja vihamielinen käyttäytyminen voidaan nähdä ilmenevän eräänlaisella skaalalla. 
Skaalan alkupäässä olisi tällä tavoin nähtynä esimerkiksi rasistiset vitsit ja vastaavat 
vihapuheen määritelmän täyttävät mutta ei kuitenkaan kriminalisoidut teot. Skaalan 
yläpäässä olisivat tällä tavoin nähtynä hyvin vakavat ja kriminalisoidut vihamielisen 
toiminnan muodot, pahimmillaan kansanmurha. Skaalan voi esittää kolmion muotoisena, 
sillä skaalan alemmilla tasolla ilmenevät asiat ovat yleisempiä ja ylimmällä tasolla olevat 
harvinaisimpia. Skaalana esitettynä tulee vihapuheesta esiin se näkökulma, että vihapuhe 
liittyy samaan ilmiöön kriminalisoitujen vihan muotojen kanssa.
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Taso 1 – Ennakkoluuloiset asenteet  

Vihamielistä puhetta ja käyttäytymistä esiintyy eniten siellä, missä siitä on tullut 
normalisoitunut osa ihmisten kanssakäymistä ennakkoluuloisten asenteiden ja niiden 
levittämisen muodossa. Ennakkoluuloisten asenteiden levittäminen voi tapahtua esimerkiksi 
silloin, kun kuvaillaan jotakin vähemmistöä stereotyyppisellä tavalla. Stereotypiat 
tarkoittavat yleistävää kuvausta ja arviointia jostakin ryhmästä tai vähemmistöstä. Tällainen 
yleistävä kuvaus voisi olla esimerkiksi väite, että kaikilla tietyn ryhmän jäsenillä olisi 
esimerkiksi samoja persoonallisuuden piirteitä. Stereotyyppinen kuva luo rajoitetun kuvan 
yksilöstä tai ryhmästä, mikä puolestaan voi rajoittaa kyseiseen ryhmään kuuluvien 
henkilöiden elämää. 

Tällä tasolla  

• ennakkoluuloiset asenteet eivät ole kriminalistoituja 
• siitä ilmoitetaan harvoin viranomaisille. 
• sitä kyseenalaistetaan harvoin. 
• kun sitä ei kyseenalaisteta tai pysäytetä, se normalisoituu yhteiskunnassa. 
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Taso 2 – Ennakkoluuloinen toiminta  

Kun ennakkoluuloiset asenteet tiettyjä ryhmiä kohtaan normalisoituvat, niitä ei enää 
huomata. Tällainen tilanne mahdollistaa tahallisen tai tahattoman ennakkoluuloisen 
toiminnan. Ennakkoluulot ovat etukäteen muodostettuja mielipiteitä tiettyyn ryhmään 
kuuluvasta henkilöstä. Nämä mielipiteet eivät perustu järkeen, varmistettuun tietoon tai 
varsinaiseen omaan kokemukseen vaan ennemminkin stereotypioihin. Ennakkoluulot ovat 
asenteita jotakin ihmisryhmää kohtaan, yleensä stereotypioihin perustuen. 

 

Taso 3 – Syrjintä  

Jos vihapuhetta ei tässäkään vaiheessa kyseenalaisteta ja pysäytetä, se voi johtaa 
syrjintään. Tällä vihapuheen ja vihamielisen toiminnan tasolla ilmenee rakenteellista 
syrjintää vähemmistö- ja marginalisoituneita ryhmiä kohtaan. Syrjintä on tiettyjen yksilöiden 
tai ryhmien häirintää ja ulossulkemista. Se on joidenkin henkilöiden kohtelua eri tavalla 
verrattuna toisiin ihmisiin, koska hän joko oikeasti kuuluu tai hänen mielletään kuuluvan 
tiettyyn ryhmään tai vähemmistöön (rodullistamisen prosessi). 

Syrjinnän ehkäisemisestä on säädetty yhdenvartaisuuslaissa, mutta syrjintää voi olla vaikea 
todistaa tai asian esiin nostaminen voi olla vaikeaa sen kohteelle. Syrjintää ilmenee 
yhteiskunnan useimmissa toiminnoissa jollakin tavalla. Tunnettuja syrjinnän esimerkkejä 
ovat esimerkiksi tilanteet, joissa joitain henkilöitä ei kutsuta työhaastatteluun 
ulkomaalaiselta kuulostavan nimen perusteella tai kun opettajat odottavat tietynlaista 
opintomenestystä tiettyyn etniseen ryhmään kuuluvilta lapsilta. Syrjintä johtaa 
mahdollisuuksien ja sosiaalisen tuen vähentymiseen ja haittaa yksilöiden menestymistä sekä 
yhteiskunnan kehittymistä. 

 

Taso 4 – Fyysinen väkivalta tai sillä uhkaaminen  

Kun tiettyjen ihmisryhmien syrjintä normalisoituu, sillä saatetaan alkaa oikeuttaa fyysisen 
väkivallan uhkaa tai fyysistä väkivaltaa. Tällaiset syrjinnästä motiivinsa saaneet 

väkivallanteot ovat viharikoksia.  

Viharikokset ovat rikoksia, joiden toteuttamisen taustalla ovat ennakkoasenteet tai 
ennakkoluulot tiettyjä ihmisryhmiä kohtaan. Viharikoksen määrittämiseen on kaksi kriteeriä: 
1) sen tulee olla rikoslain mukaan rikos, 2) viharikoksen motiivina tulee olla tiettyihin 
ihmisryhmiin kohdistuvat ennakkoluulot.viii 

Jos viharikoksien annetaan tapahtua ja ne jätetään rankaisematta, tilanne voi johtaa 
kokonaisen kansanryhmän hävityspyrkimyksiin, eli kansanmurhiin, vainoihin tai sotiin. 
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Tällaiset rikokset ovat usein ennakkoluuloisen ja syrjivän valtionjohdon toteuttamia ja 
laillistamia. Systemaattinen syrjinnän kierre on valitettavasti johtanut useisiin 
kansanmurhiin ihmiskunnan historiassa. Näistä tunnetuimpia ovat holokausti sekä Ruandan, 
Sudanin ja Balkanin kansanmurhat.  

 

Kansanmurha ja väkivalta jotakin vähemmistöä kohtaan ei toteudu ilman 
normalisoitunutta syrjintää. Syrjintä tulee havaita ja pysäyttää mieluiten jo 
alkutekijöissään esimerkiksi nuorisotiloissa. Liian usein jätetään puuttumatta esimerkiksi 
viattomilta vaikuttaviin toiseuttaviin vitseihin, sillä tuntuu helpommalta olla puuttumatta 
niihin. Jokainen syrjinnän pyramidin taso toimii kuitenkin kasvualustana seuraavalle 
tasolle. Alimman tason purkaminen muutosta tuottavilla eli transformatiivisilla 
menetelmillä ehkäisee vakavampien syrjinnän muotojen toteutumista.  

 

Vähentämällä vihapuhetta tehokkaasti pyramidin alimmalla tasolla 
ennen kuin vihapuhe normalisoituu, voimme keskeyttää 
vihamielisen toiminnan etenemisen ja sen kärjistymisen 
ennakkoluuloiseen toimintaan, syrjintään ja väkivaltaan saakka. 

 

Eri vihatyyppien tunnistaminen  
Yhteiskuntaan on rakentunut monia yhteen kietoutuneita epätasa-arvon järjestelmiä. 
Kaikkia syrjinnän muotoja ei ole mahdollista käsitellä yhdessä oppaassa. Tässä oppaassa 
keskitymme esimerkkeihin, jotka ovat mielestämme olennaisimpia nuorisotyöntekijän 
ammatti ja asiantuntemus huomioon ottaen. 
 

Sukupuoleen kohdistuva vihamielinen puhe ja toiminta  

Sukupuoleen kohdistuva vihamielinen käytös tarkoittaa syrjiviä tekoja ja asenteita, jotka 
kohdistuvat jonkun ihmisen sukupuoleen. Syrjivät teot tai asenteet perustuvat usein 
liiallisiin yleistyksiin henkilöstä perustuen hänen sukupuoleensa. Nämä yleistykset liittyvät 
tavallisesti käsityksiin sukupuolen kulttuurisista ja sosiaalisista rooleista sekä oletuksiin siitä, 
että olisi olemassa vain kaksi sukupuolta. Tällöin ei esimerkiksi oteta huomioon sitä, että 
henkilön sukupuoli tai sukupuolen ilmaisu ei ole hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen 
mukainen. 
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Sukupuoli muodostuu ja ilmenee monella eri tavalla. Sukupuoleen sisältyvät sukupuoli-
identiteetti, sukupuolen ilmaisu sekä syntymässä määritelty sukupuoli. Sukupuoli-
identiteetti tarkoittaa henkilön omaa kokemusta itsestään ja sukupuolestaan. Sukupuolen 
ilmaisu tarkoittaa sukupuolen esilläoloa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja ihmisten 
itseilmaisuissa. Sukupuolen ilmaisun perusteet opitaan tavallisesti sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa, erityisesti kasvatuksessa.  

Sukupuoleen kohdistuva vihamielinen puhe ja käyttäytyminen ovat eräs rakenteellisen 
syrjinnän muoto. Tällainen rakenteellinen syrjintä voi ilmetä esimerkiksi seksisminä, 
misogyniana tai sukupuolivähemmistöjen ulossulkemisena. Seksismillä tarkoitetaan 
asennetta, joka korostaa sukupuolten välisiä eroja. Seksistinen ajattelu tuottaa usein syrjiviä 
asenteita ja tekoja, jotka asettavat eri sukupuolia ahtaisiin sukupuolirooleihin. Tietyltä 
sukupuolelta odotetaan tällöin tietynlaista norminmukaista käyttäytymistä. Seksismi asettaa 
ihmisiä eriarvoisiin asemiin sukupuolen perusteella. Seksismi liittyy valtaan siten, että heitä, 
joilla on enemmän valtaa (yleensä cismiehillä*), suositaan ja heitä, joilla on vähemmän 
valtaa, syrjitään. Esimerkiksi sukupuolten välinen palkkaepätasa-arvo on yksi sukupuoleen 
liittyvän syrjinnän muoto. Misogynialla tarkoitetaan naisvihamielistä asennetta. 
Sukupuolivähemmistöihin kohdistuva ulossulkeminen tarkoittaa esimerkiksi 
intersukupuolisten, muunsukupuolisten ja transsukupuolisten välttelyä ja heidän 
sulkemistansa esimerkiksi työyhteisöjen ulkopuolelle.  

*cissukupuolisuus tarkoittaa sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti vastaa hänelle 
syntymässä määritettyä sukupuolta. 

 

PATRIARKAATTI 

Patriarkaatti tarkoittaa uskomuksia, joiden mukaan miesten tulee olla päättävässä ja 
hallitsevassa asemassa yhteiskunnassa ja sen instituutioissa, kuten perheissä. Patriarkaatissa 
miehillä on hallussaan naisia suurempi osa vallasta ja resursseista. Arkielämän tasolla tämä 
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että miehet päättävät naisia useammin ajan ja rahan käytöstä. 
Tämä ei tarkoita sitä, että jokainen miesyksilö hallitsisi jokaista naisyksilöä, vaan että suurin 
osa vallasta on tiettyjen miesten käsissä ja yhteiskuntajärjestelmä tukee tätä vallanjakoaix. 
Patriarkaalinen yhteiskunta koostuu miesvaltaisista valtarakenteista sekä järjestäytyneessä 
yhteiskunnassa että henkilöiden välisissä suhteissa. Patriarkaatti toisintaa ja pitää yllä 
sortavia ja rajoittavia sukupuolirooleja, kaksinapaista nainen-mies -jakoa, transfobiaa ja 
cisseksismiä sekä naisten poliittista ja taloudellista alistamista. 

Vaikka patriarkaatti vaikuttaa kielteisesti ensisijaisesti naisiin, sillä voi olla haitallista 
vaikutusta myös miehiin. Patriarkaatti luo ahtaan oletuksen siitä, kuinka poikien ja miesten 
tulisi käyttäytyä. Pojat ja miehet saattavat kipuilla näiden tiukkojen epäterveiden ja usein 
epärealististenkin odotusten kanssa. Tämä saattaa ilmetä miehissä toksisena 
maskuliinisuutena, jonka mukaan miehen täytyy olla vahva, voimakas ja hänen täytyy 



 

31    

kontrolloida sosiaalisia tilanteita. Siihen voivat sisältyä kankeat fyysiset, emotionaaliset ja 
psykologiset standardit, joihin miesten ja poikien odotetaan mukautuvan. Sukupuoleen 
liittyvällä vihapuheella ihmiset voivat tehdä tunteiden ja haavoittuvuuden näyttämisen 
vaikeaksi miehille, koska he pelkäävät, etteivät he mahdu miehille varattuihin rooleihin. Tätä 
ilmiötä on tärkeää tarkastella tämän oppaan sivuilla, koska tämän oppaan keskiössä on 
vihamielistä puhetta ja käyttäytymistä ilmentävien nuorten kanssa työskentely. Monet 
tällaisista nuorista ovat miesoletettuja.  

Kaikki miehet eivät yhtä lailla hyödy patriarkaatista eivätkä kaikki naiset yhtä lailla kärsi siitä. 
Patriarkaatti ei myöskään itsessään riitä selitykseksi eri sorto- ja alistamismuodoille vaan 
syrjintä on usein intersektionaalista, eli siihen voi olla syynä yhdessä patriarkaatin kanssa 
esimerkiksi valkoisen ylivallan rodullistavat järjestelmät, heteronormatiiviset toimintatavat 
tai etuoikeuttavat ja sortavat luokkajärjestelmät.  

 

Homofobinen, bi-/panfobinen ja transfobinen vihamielinen 
käytös 

HLBTIQ+ -yhteisöön kuuluvat kaikki, jotka eivät identifioidu heteroseksuaalisiksi ja/tai 
cissukupuolisiksi. Heteroseksismi ja cisseksismi vaikuttavat kaikkiin HLBTIQ+ -yhteisön 
jäseniin riippumatta siitä, onko heidän identiteettinsä lesbo, homo, biseksuaali, 
panseksuaali, aseksuaali, ei-binaari tai jokin muu. 

Heteroseksismi ja cisseksismi ovat yhteiskunnallisia ja institutionaalisia rakenteita, jotka 
tarjoavat joukon taloudellisia, yhteiskunnallisia ja lakisääteisiä etuja heteroseksuaaleille 
ja/tai cissukupuolisille ihmisille. Ne koskevat jokaista yhteiskunnan jäsentä ja tulevat ilmi 
monella eri tasolla, ihmistenvälisestä institutionaaliseen toimintaan. 

Heteroseksistiset ja/tai cisseksistiset ennakkoluulot voivat ilmetä myös homofobiana, 
bifobiana, panfobiana ja/tai transfobiana, jotka puolestaan voivat johtaa näiden ryhmien 
välttelemiseen tai jopa niiden olemassaolon kieltämiseen.  
 

Uskontoihin ja katsomuksiin kohdistuva vihapuhe ja syrjintä  

Uskontoon tai katsomukseen liittyvä vihapuhe ja syrjintä tarkoittaa ihmisten asettamista 
erilaisiin asemiin sen mukaan, mihin nämä uskovat tai mitä uskontoa he harjoittavat. 
Vihamieliset asenteet saattavat perustua olettamuksiin tai stereotypioihin tai jonkin 
uskonnon maineeseen tai joukkomedian esittämään kuvaan uskonnosta. Uskontoon 
perustuvan vihapuheen yksi tunnettu muoto on esimerkiksi se, että muslimit saatetaan 
yhdistää esimerkiksi mediassa terroristisiin hyökkäyksiin ilman varmuutta siitä, että jollakin 
terroristiteolla olisi uskonnollis-ideologista taustaa. Myös musliminaisista saatetaan tehdä 
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voimakkaita kielteisiä oletuksia hunnun käyttämisen perusteella. Uskonnollisia ryhmiä 
kohtaan esitetyt vihailmaisut sisältävät valitettavan usein viittauksia ryhmän kohtaamiin 
tuskallisiin tapahtumiin. Esimerkiksi juutalaisiin kohdistuvissa hyökkäyksissä käytetään usein 
viittauksia holokaustiin. Uskontoihin ja katsomuksiin vaikuttaa yksilötasolla esimerkiksi 
siten, että jotkut ihmiset salaavat uskonnollisen vakaumuksen välttyäkseen syrjinnältä. 
Suomessa esimerkiksi monet Jehovan todistajat pitävät vakaumuksensa salassa syrjinnän 
pelon takia.  

USKONTO JA USKOMUKSET: Uskonnollisilla uskomuksilla tarkoitetaan “ihmisten 
uskonnollisesti jäsentynyttä suhdetta pyhänä, hengellisinä tai jumalallisina pitämiinsä 
asioihin”. Järjestäytyneisiin uskontoihin yleensä kuuluu uskovista koostuvia yhteisöjä sekä 
uskontoa ylläpitäviä instituutioita. 

Uskomus on laajempi termi: se viittaa siihen, että pidämme jotakin asiaa totena, vaikka 
emme olisikaan siitä sataprosenttisen varmoja tai emme voi todistaa sitä. Uskomukset 
voivat olla uskonnollisia, filosofisia tai ideologisia. Uskonnot ja muut ympäristömme 
katsomusjärjestelmät vaikuttavat identiteettiimme riippumatta siitä, pidämmekö itseämme 
uskonnollisina tai hengellisinä vai emmex. On tärkeää muistaa, että uskomukset eroavat 
myös eri uskontojen sisällä samoin kuin niiden välillä. Esimerkiksi kaikki kristityt eivät usko 
täsmälleen samoihin asioihin ja jotkut voivat kuulua tiettyyn uskontoon identiteetin tai 
sosiaalisten suhteiden vuoksi, vaikka eivät uskoisi sen oppisisältöihin. 
 

Uskontoon ja katsomuksiin perustuvan vihapuheen ja vihamielisen käytöksen muotoja:  

• ISLAMOFOBIA on islamia, muslimeja ja muslimeiksi miellettyjä ihmisiä kohtaan 
kohdistuvaa syrjintää ja asenteita, joihin liittyy pelkoa islamiin liittyviä ilmiöitä ja 
ihmisiä kohtaan. Islamofobia voi johtaa muslimien ja muslimeiksi miellettyjen 
ulossulkemiseen. Kuten mikä tahansa vakava syrjintä, islamofobia voi saada 
ajattelemaan, että islaminuskoisten ihmisarvo olisi matalampi kuin muiden. 
Islamofobiset asenteet liittävät muslimit usein terrorismiin. Tällaisten pelkojen 
värittämissä näkemyksissä muslimit esitetään yhdenmukaisena ihmisryhmänä, jonka 
kulttuuri on takapajuinen sekä yhteen sopimaton länsimaisten ihmisoikeuksien 
periaatteiden ja demokratian ihanteiden kanssa. 

• ANTISEMITISMI tarkoittaa ihmisten syrjintään heidän oletetun juutalaisen 
uskontonsa, juutalaisen sukutaustan tai elämäntavan vuoksi. Holokausti, jolloin 
natsit ja heidän puoltajansa murhasivat yli kuusi miljoonaa juutalaista, on 
ääriesimerkki valtion tukemasta antisemitismistä. Holokaustin kieltäminen tai 
väheksyminen on yleinen nykyaikaisen antisemitismin muoto. Antisemitistisen 
käsityksen mukaan juutalaiset yhdistetään usein salamyhkäiseen valtarakenteiden 
manipulointiin ja taloudelliseen ahneuteen. Tällaisia antisemitistisiä stereotypioita 
on nähtävillä esimerkiksi elokuvaviihteessä.  
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• KRISTITTYJEN SYRJINTÄ on vihamielistä käytöstä ja syrjintää kristittyjä kohtaan. 
Kristittyjen syrjintää tapahtuu useimmiten ympäristöissä, joissa kristityt ovat 
vähemmistönä. Kristittyihin kohdistuva vihapuhe voi sisältää kristittyjen nolaamista 
ja pilkkaamista sekä väkivaltaisia tekoja kristittyjä, kristittyä papistoa ja kristillisiä 
rakennuksia kohtaan.  

• SEKTARIANISMI kuvaa uskonnon yhden suuntauksen, uskontokunnan tai haaran 
negatiivista asennetta saman uskonnon toista uskontokuntaa tai haaraa kohtaan. 
Esimerkkejä ovat joidenkin katolisten ja protestanttisten kirkkojen keskinäinen 
vihanpito, islamin kahden pääsuuntauksen sunnilaisuuden ja shiialaisuuden väliset 
ristiriidat tai ortodoksi- ja reformijuutalaisuuden väliset erimielisyydet. 

Sektarianismia voi ilmetä sekä yksilöiden että instituutioiden tasolla monimuotoisena 
syrjintänä. Se voi näkyä esimerkiksi kielteisinä asenteina ja väkivaltaisena toimintana, 
asenteina ja kielenkäyttönä ‘toisessa ryhmässä’ olevia henkilöitä kohtaan tai 
instituutioiden tasolla haluttomuutena yhteistyöhön.  

• Ateisteihin kohdistuva syrjintä voi ilmetä epäilyksinä ja epäluottamuksena tai 
koulutuksellisena, sosiaalisena ja työllisyysmahdollisuuksiin vaikuttavana 
ulossulkemisena. Ateisteihin kohdistuvaa vihamielistä käytöstä voi ilmentyä 
erityisesti paikoissa, joissa uskonto on tai on hiljattain ollut osa valtiota. Sitä voi 
näkyä myös sellaisissa organisaatioissa ja sosiaalisissa ympäristöissä, joihin 
uskonnollisilla instituutioilla on vaikutusta, kuten joissakin kouluissa ja nuoriso-
organisaatioissa, työpaikoissa tai paikkakunnilla, joissa uskonnolliset ryhmät ovat 
enemmistönä tai valta-asemassa. Kun uskontoon perustuvat arvot ovat normina, 
sellaiset ihmiset, joiden arvot poikkeavat vallalla olevan uskonnon normeista, 
saattavat kokea syrjintää.  

 

Rasismi 

Rasismi on ideologioita ja yhteiskunnallisia rakenteita, jotka tuottavat syrjiviä tekoja yksilö- 
ja järjestelmätasolla perustuen ihmisen etniseen taustaan ja kulttuuriseen alkuperään. 
Rasismissa ihminen rodullistetaan hänen fyysisten, kulttuuristen ja joskus myös 
uskonnollisten ominaisuuksien perusteella ja samalla tietyille ihmisryhmille annetaan 
oikeudet etuihin, valta-asemaan ja toisten ihmisten hallintaan. Rasismi ilmenee missä 
tahansa toiminnassa, joka edistää hallitsevien ryhmien etuoikeuttamista samalla kun se 
syrjii toisia henkilöitä perustuen heidän oletettuun etniseen taustaansa tai kulttuuriseen 
alkuperäänsä..xi  

Toisin sanoen silloin puhutaan rasismista, kun yksilö, rakenne tai instituutio tahallaan tai 
tahattomasti väärinkäyttää valtaa ihmistä kohtaan johtuen hänen varsinaisesta tai 
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oletetusta, rodullistetusta taustastaan. Tästä johtuen rasismi on enemmän kuin vain 
ennakkoluuloja, se on ennemminkin vallan ja ennakkoluulojen yhdistelmä.  

Rasismi voidaan ymmärtää myös syrjivinä käytänteinä, henkilökohtaisesta herjauksesta 
kolonialistiseen sortoon. Niin kuin kaikki käytännöt, myös rasistiset käytännöt perustellaan 
tietynlaisella maailmankatsomuksella tai ideologialla. Rasistiset käytännöt ovat olleet 
olemassa eurooppalaisessa yhteiskunnassa satoja vuosia ja ne ovat olleet tärkeässä osassa 
siinä, kuinka eurooppalainen kapitalistinen järjestelmä ylläpitää itseään. Rasistisia 
käytäntöjä on historian aikana tuettu erilaisilla yhteiskuntateorioilla, joista jokainen on 
liittynyt oman aikansa kontekstiin. Rasismia on ehditty perustella historian kuluessa ainakin 
Raamatulla, luonnontieteellistyyppisillä teorioilla sekä kulttuuriin liittyvillä väitteillä.  

 

RASISMI ROMANEJA JA SAAMELAISIA KOHTAAN 

Romanit ovat suurin valtioton vähemmistöryhmä Euroopassa, joilla on pitkä historia 
valtiollisesta vainosta ja alistamisesta. Romanit ovat joutuneet kokemaan niin rasismia, 
pakkoassimilaatiota kuin orjuuttakin. Romanit ovat myös Suomessa syrjitty ryhmä, joihin 
kohdistuu paljon ennakkoluuloja. Syrjinnän vuoksi heidän on esimerkiksi muita vaikeampi 
työllistyä ja heillä on huonompi asema asumiseen ja palveluiden saamiseen liittyen. 

Sano se saameksi -oppaan mukaan arviot saamelaisten lukumäärästä vaihtelevat 50 000 ja 
100 000 välillä. Suomessa saamelaisia on noin 10 000. Arvioita hankaloittaa 
kysymys saamelaismääritelmästä. Saamelaiset ovat EU-alueen ainoa alkuperäiskansa. 
Saamelaisiin kohdistuu rasismia ja vihapuhetta Suomessa ja heidän oikeuksiaan ja 
kulttuuriaan vähätellään ja sorretaan.  
 

MUUKALAISPELKO 

Ksenofobia eli muukalaispelko tarkoittaa pelkoa tai vastenmielisyyttä muukalaisia tai 
vierasmaalaisia kohtaan. Jonkinasteista ksenofobiaa pidetään luonnollisena esimerkiksi 
pienten lasten kohdalla, kun nämä esimerkiksi tapaavat ensimmäisen kerran ihmisen, joka 
näyttää erilaiselta kuin hän itse. On kuitenkin hyvä muistaa, että lapset voivat pelätä 
ulkomaalaisten lisäksi myös esimerkiksi imuria taikka lintua, sillä nekin ovat lapselle vieraita 
asioita. Ksenofobia kuitenkin viittaa aikuisten kohdalla ennakkoluuloihin, jotka kohdistuvat 
toisista maista ja kulttuureista tuleviin ihmisiin. Euroopassa tällaisia asenteita on näkyvissä 
erityisesti äärioikeiston politiikassa. Silloin ksenofobia liittyy usein yhteen 
kansallismielisyyden tai eurooppalaisen nationalismiperinteen kanssa. Nykyisin ksenofobian 
kohteina ovat erityisesti siirtolaiset ja siirtolaisyhteisöt.  
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Ableismi  

Ihmisten erilaisista toimintakyvyistä käytetään monia käsitteitä. Tässä oppaassa käytämme 
termejä “erilaiset toimintakyvyt”, kun tarkoitamme toimintakykyjen moninaisuutta yksilö- ja 
yhteisötasolla. Käsitteellä “ableismi” viittaamme sorron järjestelmään, joka luo hierarkioita 
ihmisten välille perustuen heidän fyysisiin, henkisiin, älyllisiin, aistitoimintaan tai tunne-
elämään liittyviin toimintakykyihinsä tai neurologisiin ominaisuuksiinsa.  

Ableismi on suhteellisen uusi termi Euroopassa ja sitä käytetään paljon kiusaamisen ja 
syrjinnän vastaisissa konteksteissa. Euroopan neuvoston mukaan ableismi viittaa erilaisia 
toimintakykyjä omaaviin ihmisiin kohdistuviin ennakkoluuloihin, stereotypioihin tai 
institutionaaliseen syrjintään, johon sisältyy syrjivä, sortava ja loukkaava kohtelu yksilöitä ja 
ryhmiä kohtaanxii. Nämä ennakkoluulot saavat alkunsa uskomuksista, joiden mukaan 
henkilöt, joilla on normista poikkeavia toimintakykyjä, olisivat vähempiarvoisia kuin muut. 

Ableismi ei viittaa vain tietoisesti syrjivään käytökseen vaan myös siihen, kuinka ihmiset 
tiedostamattaan suhtautuvat henkilöihin, joilla on erilaisia toimintakykyjä esimerkiksi silloin, 
kun ihmiset näkevät vain ”toimintakyvyn puutteen” eivätkä ihmisen täyttä potentiaalia 
ihmisenä, jolla on laajasti moninaisia toimintakykyjä. Se voi ilmetä sosiaalisena 
ulossulkemisena, aliarvostamisena tai esimerkiksi työyhteisössä tapahtuvana syrjintänä.  

Systeemisenä ja institutionaalisena syrjinnän muotona ableismi johtaa siihen, että erilaisia 
toimintakykyjä omaavia henkilöitä rajoitetaan, koska heille ei tarjota tarpeeksi resursseja 
täyttä yhteiskunnallista osallistumista varten. Tämä on nähtävissä esimerkiksi siinä, että 
monesta rakennuksesta puuttuu esteettömät sisäänkäynnit. Henkilöitä, joilla on erilaisia 
toimintakykyjä, ei myöskään kovinkaan usein tueta ottamaan johtajuutta omia asioitaan 
koskevissa päätöstentekoprosesseissa. Syrjinnän kierre jatkuu, jos yhteiskunta ei onnistu 
tarjoamaan resursseja ja mahdollisuuksia, joita tarvitaan aktiivista osallistumista varten.  

 

Sosioekonomiseen taustaan perustuva syrjintä  

 
Luokkasyrjintä tai sosioekonominen syrjintä ovat ennakkoluuloja, jotka pohjautuvat ihmisen 
yhteiskunnalliseen asemaan tai perhetaustaan. Se on esimerkiksi rakenteellista sortoa 
ylläpitävää ulossulkemista vähävaraisia ihmisiä kohtaan. Tämä syrjinnän muoto osuu 
useimmin vähävaraisiin ihmisryhmiin ja se voi olla ylisukupolvista ulossulkemista, mikä 
johtaa pitkäkestoisiin eriarvoisuuden muotoihin. Luokkasyrjintä perustuu uskomukseen 
siitä, että varakkaammilla ja kunnollisiksi mielletyillä keski- ja yläluokkaan kuuluvilla ihmisillä 
on luonnollisen kaltainen oikeus poliittiseen, sosiaalisiin, koulutuksellisiin ja taloudellisiin 
mahdollisuuksiin, toisin kuin vähävaraisilla yksilöillä.   
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Sosioekonomiseen eriarvoisuuteen pohjautuva syrjintä ilmenee epäoikeudenmukaisuuksina, 
joiden takia koko väestöllä ei esimerkiksi ole yhtäläisiä mahdollisuuksia koulutukseen, 
terveydenhuoltoon, asumiseen tai työllistymiseen.  

Tällainen syrjintä voi ilmetä vihapuheena, asenteina ja käyttäytymismalleina, joissa 
odotetaan syrjityltä väestönosalta vähemmän ja toisaalta tarjotaan heille vähemmän 
mahdollisuuksia. Kyseessä voi olla esimerkiksi opettaja, joka kertoo syrjittyyn väestönosaan 
kuuluvalle nuorelle, ettei hänen kannattaisi tähdätä korkeaan koulutukseen. Mediassa ja 
viihteessä alempaan yhteiskuntaluokkaan kuuluvat ihmiset myös esitetään joskus typerinä, 
kouluttamattomina tai epäkohteliaina.  

Sosioekonomisiin eroihin perustuvaa syrjintää kutsutaan usein hiljaiseksi syrjinnäksi, josta 
juuri kukaan ei puhu. Sen ajatellaan olevan ikään kuin kiinnitetty ja muuttumaton osa 
yhteiskuntaamme, mikä osaltaan havainnollistaa tämän syrjinnän muodon 
rakenteellisuuden. Suomessa on vasta viime vuosina alettu puhua enemmän 
luokkanoususta sekä sosiaalisesta liikkuvuudesta. Näiden keskustelujen kautta 
sosioekonomisiin eroihin liittyvä syrjintä on tullut esiin mediassa. Suomessa sosiaalinen 
liikkuvuus on korkeampaa kuin monessa muussa maailman maassa. Suomessakin kuitenkin 
ilmenee sosioekonomisiin eroihin perustuvaa syrjintää monella eri yhteiskunnan sektorilla.  

 

 

 

2.2 RAKENTEELLISET SYRJINNÄN MUODOTxiii  
 

Sorto 

Sorto on rakenteellista syrjintää. Sorron mekanismeissa syrjintä on systemaattista ja 
mukana on monia valtaa pitäviä tahoja, jotka käyttävät valtaansa toisia ihmisryhmiä 
kohtaan. Sortoa on jonkun ihmisryhmän toteuttama toisen ihmisryhmän tai -ryhmien 
systemaattinen väärin kohtelu, riisto ja hyväksikäyttö. Institutionalisoitunut 
yhteiskunnallinen sorto tarkoittaa sitä, että sorto on niin normalisoitunutta, että siitä on 
tullut osa yhteiskunnan toimintaa monella tasolla. Sortavissa yhteiskuntajärjestelmissä 
valtaa pitävillä ryhmillä on valtaa ainakin lainsäädännössä, politiikassa sekä talouden ja 
korkeakulttuurin alueilla. Sortavissa järjestelmissä joitakin ryhmiä syrjitään usealla 
yhteiskunnan alueella järjestelmällisesti. Yksilöiden on vaikea muuttaa sorron rakenteita. 
Niiden muuttamiseen tarvitaan usein yhteiskunnan enemmistö tai erityisen 
vaikutusvaltainen toimija sekä oikea ajoitus kyseisen yhteiskunnan arvoilmaston 
muuttumisen suhteen. Monien tuntema esimerkki sorrosta on Etelä-Afrikan rotuerottelu. 
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Eteläafrikkalainen yhteiskunta saatiin lopettamaan laillinen rotuerottelu ja valtio saatiin 
ohjatuksi tielle kohti yhdenvertaisuutta maailmanlaajuisen kampanjoinnin ja aktiivisen 
vaikuttamistyön tuloksena. Sortavat järjestelmät muuttuvat hyvin hitaasti ja todellinen 
muutos voi vaatia useamman ihmissukupolven elinajan.  

 

Etuoikeudet  

Yhteiskunnallisen rakenteellisen syrjinnän tuloksena yhteiskunnissa on monenlaisia 
hierarkioita, joiden mukaan sosiaaliset suhteet järjestyvät. Näitä hierarkioita rakennetaan 
esimerkiksi rodullistamisen kautta sekä yhteiskuntaluokkaan, sukupuoleen, seksuaaliseen 
suuntautumiseen ja toimintakykyyn perustuen. Valta-asemissa olevat ryhmät hyötyvät 
toisten ryhmien sortamisesta, koska heillä on tällä tavoin enemmän etuoikeuksia ja 
mahdollisuuksia toisiin verrattuna. Heillä, jotka ovat alempana valtahierarkioissa ja kokevat 
eniten syrjintää, on vähemmän oikeuksia, vähemmän resursseja, vähemmän poliittista 
valtaa, vähemmän taloudellisia mahdollisuuksia, huonompi terveys ja suurempi kuolleisuus 
ja kaiken kaikkiaan huonommat mahdollisuudet elämässä.  

Rakenteellinen syrjintä kestää aikaa osaksi siksi, että se muuttuu normalisoituessaan 
huomaamattomaksi ja alkaa näyttää siltä, että yhteiskunnassa menestyvät ihmiset ovat 
yksinkertaisesti ahkerampia, älykkäämpiä ja ansaitsevat täten elämältä enemmän kuin 
muut. Kaikki hallitsevien ryhmien jäsenet eivät aktiivisesti osallistu syrjintään tai saattavat 
osallistua siihen huomaamattaan.  

Etuoikeuksia on kuitenkin monenlaisia ja osa ihmisistä on etuoikeutettuja joissakin asioissa, 
mutta eivät toisissa. Esimerkiksi valkoinen henkilö voi olla etuoikeutettu ihonvärinsä 
perusteella, mutta hänellä voi olla huonommat mahdollisuudet koulutukseen 
sosioekonomisen taustansa vuoksi. Rodullistettu naisoletettu henkilö voi olla 
korkeakoulutettu ja varakas, mutta hänellä ei esimerkiksi naisena ole kovin hyviä 
mahdollisuuksia päästä johtavaan asemaan. Etuoikeus liittyy yleensä enemmän siihen, 
millaisiin olosuhteisiin kukin ihminen syntyy, kuin esimerkiksi lahjakkuuteen. 
Yhteiskuntaluokka ja sosioekonominen tausta, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli, 
erilaiset toimintakyvyt, uskonto, etninen tausta ja kansalaisuus ovat keskeisiä etuoikeuksia 
hallitsevia ja siihen vaikuttavia tekijöitä.  

 

Ideologiat 

Sorto toimii hallitsevien ryhmien kannattamien ideologioiden mukaisesti. Nämä ideologiat 
saattavat olla artikuloituja, selkeitä uskomusten kokonaisuuksia tai osittain 
tiedostamattomia arjen käytäntöjä. Ideologiat ovat aatteiden kokoelmia, joihin kuuluvat 
arvot, uskomukset, oletukset, maailmankatsomukset ja mielipiteet. Sortavassa 
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yhteiskuntajärjestelmässä lähinnä vallassa olevien ryhmien ideologiat otetaan huomioon 
päätöksenteossa. Vähemmistöryhmien näkökulmat, kokemukset ja arvot marginalisoidaan 
eikä niitä oteta huomioon yhteiskunnallisten instituutioiden toiminnassa. 

 

Ideologiat, jotka voivat johtaa sortaviin järjestelmiin: 

• Rasismi 
• Seksismi 
• Heteroseksismi ja cisseksismixiv 
• Luokkasyrjintä 
• Ableismi 
• Äärinationalismi ja ksenofobia 

 

Ideologioita ovat muun muassa: 

• Rotuerottelu (näkemys valkoisesta länsimaalaisesta ylivallasta perustuen virheellisiin 
tieteellisiin perusteisiin, mikä on ihmiskunnan historian aikana johtanut rasismiin ja 
syrjintään, jotka ovat kohdistuneet esimerkiksi romaneihin, HLBTIQ+ -ihmisiin, 
ihmisiin, joilla on erilaisia toimintakykyjä, sekä kolonisoituihin ihmisiin. Se jatkuu tänä 
päivänä siten, että syrjintä kohdistuu ensisijaisesti rodullistettuihin ryhmiin.  

• Patriarkaatti 
• Heteronormatiivisuus (heteroseksuaalien pitäminen normaaleina ja muita 

epänormaaleina). 
• Cisnormatiivisuus (oletus, että kaikki tai melkein kaikki ihmiset ovat cissukupuolisia). 
• Kapitalismi  
• Ableismi  

 

Sisäistetty rasismi 

Ihmiset, jotka kokevat rasismia tai syrjintää perustuen etniseen taustaan, luokkaan, 
sukupuoleen, seksuaalisuuteen, uskoon, katsomukseen tai toimintakykyyn, usein sisäistävät 
rasismia tai syrjintää tuottavan ideologian. He saattavat yhteiskuntaan sosiaalistuessaan 
alkaa itsekin uskoa, että he ovat huonompia ja vähemmän arvokkaita kuin vallassa olevat 
ryhmät. Esimerkiksi sisäistetty rasismi saattaa muokata ihmisen käyttäytymistä, estää häntä 
saavuttamasta täyttä potentiaalia sekä johtaa negatiivisia stereotypioita ylläpitävään ja 
vahvistavaan käytökseen. Sisäistetyn rasismin myötä sorto ja syrjivä käytös saatetaan jopa 
kääntää oman viiteryhmän jäseniin. Monet ihmiset eivät ole tietoisia tällaisesta sisäistetystä 
rasismista. Sen tiedostaminen on vaikeaa, sillä jonkin normiston vakiintuessa vallitseva 
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järjestys alkaa vaikuttaa luonnolliselta ja on enää hankala kuvitella, millainen yhteiskunta ja 
oma asema siinä voisi olla, jos arvot ja normit muuttuisivat.  

 

2.3 INTERSEKTIONAALISUUSxv 

 

Intersektionaalisuus 

“There is no such thing as a single-issue struggle because we do not live 
single-issue lives.” Audre Lordexvi 

Kimberlé Crenshaw käytti termiä intersektionaalisuus ensimmäisen kerran 

Yhdysvalloissa vuonna 1989 keinona selittää afroamerikkalaisten naisten sortoaxvii. Hän 

kuvailee sitä “linssiksi, jonka läpi on mahdollista nähdä, missä valtarakenteet risteävät. 

Kyse ei siis ole yksinkertaisesti erikseen rasismista, HLBTIQ+ -ryhmien syrjinnästä, 

luokkasyrjinnästä tai sukupuolisyrjinnästä. Monesti keskittyminen vain yhteen näistä 

sulkee ulos sellaisten ihmisten kokemukset, jotka kokevat kahta tai useampaa syrjinnän 

muotoa.” Crenshaw loi termin koettuaan olevansa epäedullisessa asemassa mustiin 

miehiin verrattuna, koska hän koki kaksinkertaista syrjintää rodullistettuna naisena 

valkoisten miesten johtamassa maailmassa. 

 

Intersektionaalisuus kuvaa tapoja, joissa eri epätasa-arvon järjestelmät ”leikkaavat 

toisensa” ja muodostavat syrjinnän verkostoja. Näihin järjestelmiin kuuluvat esimerkiksi 

sukupuoleen, etniseen taustaan, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuolen 

ilmaisemiseen, erilaisiin toimintakykyihin sekä sosioekonomiseen asemaan kohdistuva 

syrjintä. Kun esimerkiksi musliminainen tulee syrjityksi hijab-huivin käytön takia, olisi 

mahdotonta erottaa hänen sukupuolensa hänen muslimi-identiteetistään ja eristää 

hänen syrjintänsä eri ulottuvuudet toisistaan. 

 

Kaikki eriarvoisuuden muodot vahvistavat toisiaan ja niitä täytyy siksi analysoida ja 

käsitellä yhdessä. Esimerkiksi pelkkiin sukupuolten välisiin palkkaeroihin puuttuminen 

ilman muiden tekijöiden, kuten ihonvärin tai kulttuuritaustan huomioimista voi 
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pahimmillaan vahvistaa eriarvoisuutta naisten välillä.  

 

Intersektionaalinen näkökulma auttaa havaitsemaan monimutkaisen eriarvoisuuksien 

verkon ja parantaa ymmärrystä yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta. Se on myös 

käytännöllinen työkalu, jota voidaan käyttää intersektionaaliseen syrjintään 

puuttumisessa niin lainsäädännöllä kuin poliittisin linjauksin.  

 

Intersektionaalinen oikeudenmukaisuus tarkoittaa yhdenvertaista vaurauden, 

mahdollisuuksien, oikeuksien ja poliittisen vallan jakoa yhteiskunnassa. 

Intersektionaaliseen oikeudenmukaisuuteen pyrkiessä keskitytään rakenteellisten 

etuoikeuksien ja vähempiosaisuuden keskinäiseen suhteeseen, eli siihen, että toisen 

vähempiosaisuus tuo jollekulle toiselle etuoikeuksia. Intersektionaalista 

oikeudenmukaisuutta tavoiteltaessa pyritään tukemaan niitä ihmisryhmiä, jotka ovat 

kaikista marginalisoiduimpia yhteiskunnassa. Tämä perustuu näkemykseen, että jos 

saavutamme kaikista rakenteellisesti heikoimmassa asemassa olevat, muutosta 

tapahtuu eniten. 

 

Intersektionaalinen oikeudenmukaisuus mieltää syrjinnän ja eriarvoisuuden ennemmin 

systemaattiseksi, institutionaaliseksi ja rakenteelliseksi kuin yksittäisten aikeiden 

seurauksiksi. Tästä syystä intersektionaalista oikeudenmukaisuutta voidaan rakentaa 

niiden instituutioiden kautta, jotka suoraan ja epäsuoraan tarjoavat mahdollisuuksia ja 

resursseja ihmisille. Esimerkkejä tällaisista resursseja ja mahdollisuuksia luovista 

instituutioista ovat koululaitos, asuntomarkkinat ja asumispalvelut sekä pankki- ja 

lainajärjestelmät. 
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Intersektionaalisia lähestymistapojaxviii  

 
• Sisimmäinen ympyrä kuvaa henkilön elinolosuhteita.  
• Seuraava ympyrä kuvaa identiteetin osa-alueita.  
• Kolmas ympyrä sisältä päin katsottuna kuvaa eri syrjinnän ja asenteiden tyyppejä, 

jotka vaikuttavat identiteettiin.  
• Uloin ympyrä kuvaa suurempia yhteiskunnallisia rakenteita, jotka vaikuttavat kaikkiin 

muihin tasoihin. 
 

 

Kuva muokattu täältä: https://www.criaw-icref.ca/en/product/everyone-belongs--a-toolkit-
for-applying-intersectionality 
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2.4 VIHAMIELISEN PUHEEN JA KÄYTÖKSEN VAIKUTUS 
NUORIIN 
 

Syrjinnän ja rasismin lyhyistä ja pitkäaikaisista vaikutuksista lapsiin ja nuoriin on tehty 
mittavaa tutkimusta. Vaikutuksia ovat esimerkiksi olleet:  

• Vihapuheen sisäistäminen ja itsesyytökset  

• Huono itseluottamus ja omanarvontunne 

• Vaikeus kohdata jokapäiväisen elämän haasteita 

• Lisääntyneet käyttäytymisongelmat tai ylivilkkaus 

• Alentunut kyky nauttia elämästä ja elää sosiaalisesti aktiivista elämää 

• Lisääntynyt stressi ja negatiiviset tunteet 

• Vihan ja turhautumisen tunteet 

• Ulkopuolisuuden tunne 

• Epäluottamus yhteiskuntaan 

• Aikuisten suojelu 

• Yli-/alisuorituminen 

• Itseään pilkkaava huumori 

• Itsensä pienemmäksi/suuremmaksi tekeminen 

• Performatiivinen normatiivisuus 

• Itselääkisteminen (päihteet) 

• Itsen ulkopuolelle sulkeminen valtaväestölle mielletyistä tiloista itsesuojeluna. 

o Syrjäytymisriski 

 
 

Epäinhimillistäminen ja väkivalta 
On tärkeää tarkastella, kuinka vihan kaikki muodot ennakkoluuloisista asenteista väkivaltaan 
ovat myös osa epäinhimillistämisen prosessia. Epäinhimillistämisen prosessilla tarkoitetaan 
sitä, että hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa olevat ihmiset eivät enää koe jaettua 
ihmisenä olemisen kokemusta syrjinnän kohteiden kanssa, vaan syrjityt henkilöt ja ryhmät 
aletaan nähdä ikään kuin eri joukkona. Tämän ymmärrettyämme pystymme myös 
käsittämään, kuinka syrjinnän muodot rakentuvat ja juurtuvat yhteiskuntiin.xix 
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2.5 VIHAMIELISEEN PUHEESEEN JA KÄYTÖKSEEN 
PUUTTUMINEN – HILJAINEN HYVÄKSYNTÄ 
 

Yllä kuvatut vihamielisen puheen ja käyttäytymisen kehityskaaret näyttävät, miten 
vihamieliset asenteet eskaloituvat yhteiskunnassa. Oppaan sivuilla on myös kuvailtu, kuinka 
vihamielistä käytöstä on tehokasta vähentää vihan pyramidin alimmilla tasoilla, joilla 
vihamielisyys esiintyy suhteellisen vaarattomalta näyttävien tekojen muodossa ja jotka siksi 
sivuutetaan helposti. Nuorisotyöntekijöillä on eniten vaikutusvaltaa ennakkoluulojen ja 
syrjinnän portailla, joilla vihamielinen asenne ilmenee esimerkiksi epäasiallisina vitseinä tai 
kommentteina nuorisotilassa.   

Toinen pyramidimalli näyttää, että jos nuorisotyöntekijöinä emme puutu vihamieliseen 
käytökseen näillä alimmilla tasoilla, meistä tulee osa ongelmaa. Jos emme kiinnitä 
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vihamieliseen puheeseen ja käytökseen huomiota tai ‘annamme asian olla’, hyväksymme 
sen hiljaisesti ja siten mahdollistamme vihamielisten tekojen jatkumisen.  

Hiljaisen hyväksynnän kolmio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos hiljainen hyväksyntä jatkuu pitkään, saatamme myös kieltää vihapuheen koko 
olemassaolon. Vihamieliset asenteet ovat tässä vaiheessa levinneet laajalle 
yhteiskunnallisella ja kulttuurisella tasolla, ja moni yhteiskunnan jäsen on nyt kulttuurisesti 
vieraantunut vihapuheen kohteena olevasta ryhmästä. Jos kukaan ei pysty puuttumaan 
vihapuheeseen ja antaa sen jatkua, vähitellen vihapuhe normalisoituu ja voi johtaa 
vihamielisiin tekoihin.  

Meidän täytyy olla kriittisesti tietoisia vihapuheesta nähdäksemme, miten syrjintä ilmene 
meissä itsessämme sekä itsemme ulkopuolella. Ilman tätä on liian helppoa yhtyä 
vihapuheeseen, eli jakaa loukkaavat vitsit, levittää huhuja sekä kieltää ihmisiltä oikeudet 
asuinpaikkaan, koulutukseen, työllistymiseen, nuorisotyöhön ja muiden mahdollisuuksien 
piiriin.  
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Nuorisotyön voima asenteiden muuttamisessa 
Nuorisotyö voi ja sen tulisi olla muutokseen pyrkivä 
prosessi. Jotta voisimme toteuttaa syvällistä ja 
merkityksellistä transformatiivista nuorisotyötä, on 
tärkeää tiedostaa olemassa olevat normit, etuoikeudet ja 
valtarakenteet ja kuinka ne vaikuttavat eri nuorten 
kommunikaatioon, hyvinvointiin ja osallistumisen 
mahdollisuuksiin sekä yksilö- että ryhmätasolla 
yhteiskunnassa sekä nuorisotiloissamme.  

 

Transformatiivinen menetelmä rakennetaan luottamuksen, ihmissuhteiden luomisen, 
sitoutumisen ja ajan avulla. Empaattisen dialogin avulla voimme muokata nuorisotyötiloja 
muutosta rakentaviksi tiloiksi.  

Nuorisotyöstä tulee transformatiivinen eli muutosta rakentava prosessi, kun: 

• Työskentelemme nuorten kanssa ymmärtääksemme, tunnistaaksemme ja 
kiinnittääksemme huomiota valtarakenteisiin, erityisesti siellä, missä ne ovat 
vaikeaselkoisia ja hienovaraisia.  

• Opettelemme kuuntelemaan eri näkökulmia.  
• Tuemme nuoria kehittämään omia analyyttisia taitojaan, jotta he voivat itse 

huomata heihin vaikuttavia asenteita ja yhteiskunnallisia rakenteita.  
• Tuemme nuoria tunnistamaan oman kykynsä vaikuttaa oman elämänsä kulkuun sekä 

yhteisönsä ja yhteiskunnan kehitykseen.  
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3. Vihamielisen puheen ja käyttäytymisen tunnistaminen 

 

3.1 KUINKA TUNNISTAN, ETTÄ NUORISOTILASSANI 
TAPAHTUVA TILANNE ON VIHAPUHETTA? 
 

Vihamielinen käyttäytyminen ja vihapuhe ovat henkilöön tai henkilöihin kohdistettua vihaa 
hänen oletetun tai vahvistetun ryhmäidentiteettinsä perusteella. Vihamielisyys voi 
kohdistua esimerkiksi uskontoon ja vakaumukseen, ihonväriin, kulttuuriin, kansallisuuteen 
tai etniseen taustaan, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen, sukupuolen ilmaisuun 
tai erilaisiin toimintakykyihin. Puhe voi olla vihapuhetta, vaikka vihapuheen kohteena oleva 
henkilö ei olisikaan läsnä huoneessa.  

 

Esimerkkejä vihamielisestä puheesta ja käytöksestä 
nuorisotilassa 

Nuorisotyöntekijänä olemme tottuneet kuulemaan ja näkemään monenlaisia sanoja, 
asenteita ja käytöstä nuorilta, olemme nähneet erilaisten kuvien kiertävän nuorelta toiselle, 
olemme nähneet halventavaa, nöyryyttävää ja joskus väkivaltaista käytöstä ja asenteita. 
Kuinka sitten voimme tietää milloin todistamme vihapuhetta tai vihamielistä käyttäytymistä 
ja milloin siihen täytyy reagoida sen mukaisesti? 

Nuorisotyöntekijän ei tarvitse tietää kaikkea vihapuheesta tai vihamielisestä 
käyttäytymisestä epäilläkseen, että sellaista tapahtuu omalla nuorisotilalla. 
Nuorisotyöntekijä voi itseltään seuraavia kysymyksiä arvioidakseen tilannetta ja 
päättääkseen, miten puuttua vihapuheeseen tai vihamieliseen käyttäytymiseen, kun 
sellaista ilmenee: 
 
Nuorisotyöntekijä voi kysyä itseltään:  

• Minkä tyyppistä vihaa tämä on?   

v Asettaako se marginalisoituja ryhmiä huonoon valoon? 
v Arvosteleeko se jonkun toisen ihmisen kehoa (body shaming)? 
v Seksualisoiko se ihmisiä?  
v Pyrkiikö se alentamaan joidenkin ihmisten ihmisarvoa?  
v Levittääkö se stereotyyppisia kuvauksia joistakin ihmisryhmistä? 
v Uhataanko väkivallalla? 
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v Onko mukana sivustakatsojien hiljaista hyväksyntää?  
v Onko se vahingollisempaa ihmisille, jotka kuuluvat kahteen tai useampaan 

syrjintää kokevaan ryhmään?  
v Millaista vahinkoa teko aiheuttaa ja keihin vahinko kohdistuu? 

• Mihin se sijoittuu vihan pyramidissa? Jos sen annetaan jatkua ja levitä, voiko 
vihapuhe tai vihamielinen käyttäytyminen yltyä?   

• Onko tiedossa, mikä aiheuttaa vihamielisen puheen tai käyttäytymisen? 

• Mikä näyttää olevan vihapuheen tai vihamielisen käyttäytymisen tarkoitus? Onko 
sen tarkoitus satuttaa jotakuta?  

• Voisiko nuoren tarkoituksena olla kiusanteko, onko tarkoituksena ärsyttää ja 
provosoida nuorisotyöntekijää vai herättää huomiota nuorta itseään kohtaan? 
Tietääkö nuori tekevänsä väärin?  

• Onko mahdollista, että nuori purkaa omaa huonoa oloaan vihapuheeseen tai 
vihamieliseen käyttäytymiseen?  

 

Nuorisotyöntekijä ei välttämättä heti tunnista puhetta vihapuheeksi tai vihamieliseksi 

käyttäytymiseksi. Kieli ja nuorisokulttuuri muuttuvat koko ajan ja ne tuovat mukanaan uusia, 

nuorisotyöntekijöille vieraita ilmaisuja.  

• Nuorisotyöntekijä saattaa tunnistaa vihatilanteen heti tai vähitellen ajan mittaan, 
kun hän tarkastelee nuorten asenteita ja oppii ymmärtämään heidän ajatuksiaan ja 
käyttäytymistään.  

 

On mahdollista, ettei jossakin aggressiotilanteessa ole kyse vihapuheesta. Tilanteessa voi 
olla väkivaltaista käytöstä tai kielenkäyttöä, jonka juuret voivat olla muualla kuin 
vähemmistö- ja marginaaliryhmiin kohdistuvassa vihamielisyydessä. Nuorisotyöntekijän 
täytyy työnsä puolesta puuttua kaikkeen väkivaltaan nuorisotilassaan. Vaikka tämä opas on 
suunniteltu tukemaan nuorisotyöntekijöitä nimenomaan vihapuhetilanteissa, jotkut sen 
neuvoista ovat sovellettavissa myös muunlaisen haastavan käytöksen kohtaamiseen.  
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Lamppu syttyy: 

• Ihmiset toistavat yhteisössään kuulemiaan 
sanoja ja näkemäänsä käyttäytymistä ja vain 
harvoin olemme tästä tietoisia – eivätkä nuoret 
eivät ole tästä poikkeus. On tärkeää, että 
autamme ihmisiä huomaamaan sanansa ja 
tekonsa ja ottamaan niistä vastuun.  

• Nuorisotyössä avainasemassa on kriittisen 
ajattelun mahdollistaminen.  

• On tärkeää ottaa huomioon nuoren elämä 
laajemmassa kontekstissa – mitä heidän 
elämässään tapahtuu tällä hetkellä? 

 

 

  



 

50    

 

3.2 VIHAPUHEEN TUNNISTAMISEN HAASTEET  
 

Nuorisotyöntekijät kysyvät usein: “Mitä teemme, kun 
nuoret käyttävät oman identiteettiryhmänsä 
keskuudessa sanoja, jotka ovat ilmiselvästi 
hyväksyttäviä ryhmän sisällä, mutta jotka olisivat 
todella loukkaavia, jos niitä käytettäisiin heitä 
kohtaan ryhmän ulkopuolelta?” Nuorisotyöntekijät 
saattavat pohtia, ovatko nuoret ottaneet sanat omaan 
käyttöönsä hälventääkseen siitä halventavan 
merkityksen? Vaikka näin olisikin, voiko sanaa käyttää 
siten, että muutkin kuulevat sen? 

Kun kysyt itseltäsi, ovatko kahden tai useamman 
nuoren keskenään käyttämät termit hyväksyttäviä, voit 
käyttää oman ajattelusi apuna esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:  

• Käytetäänkö nuorisotilassasi termejä toisten ihmisten identiteetistä heitä vastaan tai 
käytetäänkö termejä ilman asianosaisen ihmisen suostumusta? Esimerkiksi osa 
queeriksi itsensä identifioivista ihmisistä ei halua toisten käyttävän itsestään tätä 
termiä. 

• Käytetäänkö termejä nuorisotilassa niin, että toiset nuoret saavat ristiriitaisia 
viestejä siitä, mitä termejä on sopivaa käyttää.  

• Käyttävätkö nuoret näitä termejä keskenään vitsaillen ja kiusoitellen ystävien 
kesken, esimerkiksi kutsumalla toista tietyllä sanalla, vaikka eivät käyttäisi tätä 
termiä itsestään? 

• Toistavatko nuoret sanankäytössään suosittuja hiphop- tai rapsanoituksia? 

• Onko tilassa henkilöitä, jotka kokevat käytetyt sanat loukkaaviksi, mutta eivät kehtaa 
sanoa tätä?  

Jos vastaus johonkin edellisistä kysymyksistä olisi myöntävä, termien loukkaava merkitys ei 
ole muuttunut. Tiettyjä sanoja ei voida luultavasti koskaan ottaa uudelleen käyttöön, sillä 
niiden historiallinen tausta liittyy niin vahvasti sortaviin käytäntöihin. Vihapuheeseen 
puuttumisen tapoja on monia.  

 

 

“Is this Hate?” 
The Question of 
words being 
reclaimed.   
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Ota huomioon: 

• Etsi turvallinen aika ja paikka nuoren kanssa käytävään dialogiin hänen 
käyttäytymisestään – voit pyrkiä selvittämään, yrittääkö hän tietoisesti ottaa termin 
omakseen latistaakseen sen syrjivän terän pois? Jos näin on, voitte myös keskustella 
siitä, onko sana silti loukkaava jollekulle toiselle?  

• Kysy nuorelta, minkä viestin hän toivoo sanojen käytöllään välittävän muille 
ihmisille? Tai onko hän tullut ajatelleeksi, mitä sana viestii muille.  

• Jos nuori lainaa puheessaan sanoja jostakin musiikkikappaleesta, ottakaa yhdessä 
selville lyriikoiden tekijän ja esittäjän aikomukset. Keskustelkaa myös siitä, millaisilta 
kappaleen tekstit voivat kuulostaa eri ihmisille. 

• On tärkeää ymmärtää, että muutoksiin kuluu aikaa ja sanavalintoihin puuttuminen 
on vasta ensimmäinen, joskin tärkeä, askel kulttuurin muuttamisessa.   
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Kun vihapuhetta puolustetaan sananvapaudella 

Sananvapaus määritellään oikeudeksi ilmaista mielipide 
ilman sensuuria tai lakiperusteista rangaistusta.  
 
Sananvapaudella puolustellaan joskus vihamielistä 
puhetta väittämällä, että sananvapaus antaa oikeuden 
ilmaista mielipiteen ja että he, jotka haluavat puuttua 
vihapuheeseen, kieltävät tämän oikeuden.  
 
Sananvapaus ei kuitenkaan oikeuta sanomaan mitä 
tahansa koska tahansa kenen tahansa seurassa. Onko 
viestin tai viestin esittämistavan tarkoitus levittää 
ennakkoluuloja tai syrjiä marginalisoituja ja vähemmistöryhmiä? Jos vastaus on kyllä, 
tämä on vihapuhetta. Sananvapauteen ei kuulu oikeutta levittää rangaistavaa tai laitonta 
vihapuhetta. Lisäksi tällainen vihapuhe kaventaa sananvapautta sillä se pyrkii sulkemaan 
ulos tietyt ryhmät ja toimijat yhteiskunnallista keskustelua. 
 
Sananvapaus antaa tilaa kriittiselle ajattelulle ja antaa mahdollisuuden esittää mielipiteitä 
ja näkemyksiä maailman asioista. Sanavapauden avulla voidaan esimerkiksi muuttaa 
syrjiviä yhteiskuntarakenteita. Sanavapaus ei kuitenkaan anna oikeutta esittää, että 
esimerkiksi tietyn katsomuksen omaavilla ihmisillä olisi vähemmän ihmisarvoa kuin muilla 
ja että heitä tulisi kohdella sen mukaan. Voimme täten kritisoida vaikkapa kaikkia 
yksijumalaisia uskontoja. Meidän täytyy kuitenkin olla tarkkoja siitä, että puhuessamme 
yhteen Jumalaan uskovista ihmisistä viittamme heihin ihmisinä, joilla on oikeus 
katsomuksiinsa niin kuin meillä on omiimme.  
 
Vihapuheen pysäyttäminen on oikein, vaikka se voi olla vaikeaa. Vihapuheeseen 
puuttuminen ei rajoita tai kiellä kenenkään sananvapautta. Vihapuheeseen puuttumalla 
puolustetaan syrjittyjä ihmisiä ja mahdollisesti autetaan mielipiteen ilmaisijaa esittämään 
asiansa kunnioittavammin.  
 
Robert Jones Jr. on kiteyttänyt tämän kaiken hyvin sanoessaan:  

 

“Voimme olla eri mieltä ja silti rakastaa toisiamme, ellei 
eriäväinen mielipiteesi perustu minun sortooni ja kiellä 

oikeuttani olla olemassa.” 
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Nimeä vihan tyyppi 

On tärkeää pyrkiä sanoittamaan, minkä tyyppistä vihapuhetta näet ja kuulet. Vaikka olisit 
epävarma tilanteesta, on tärkeää pyrkiä tunnistamaan ja nimeämään vihapuhe. Jos olet 
epävarma vihapuheen tyypistä, etsi apua sen tunnistamiseen esimerkiksi työtoverilta. 
Vihatyypin nimeäminen auttaa sinua ja muita ihmisiä havaitsemaan, että jotakin epäsopivaa 
on tapahtunut ja että asia huomataan ja se käsitellään. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että 
voit tunnistamisen ja nimeämisen jälkeen paremmin tukea vihan kohteena olevaa henkilöä, 
joka todennäköisesti arvostaa, että otat tapahtuneen ja hänen kokemuksensa vakavasti.  
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3.3 VIHAMIELISEN PUHEEN JA KÄYTTÄYTYMISEN 
TAUSTOJEN TUNNISTAMINEN  
 

Vihapuheen taustojen ymmärtäminen auttaa päättämään, kuinka voi parhaiten puuttua 
tilanteeseen. Vihapuheen ja käyttäytymisen todellisten kokonaisvaltaisten taustojen 
tunnistaminen on vaativaa työtä, jossa psykologin tai psykiatrin pätevyys olisi luultavasti 
tarpeen. Vaativa psykologinen analyysi ei kuitenkaan ole mikään edellytys yhteiselle 
pohdinnalle ja oivaltamiselle. Nuorisotyöntekijä ja nuori voivat yhdessä pohtia, mistä 
vihamielinen toiminta voisi johtua.  

 

Seuraavaksi esittelemme kuusi kokemusaluetta, joista vihamielinen käyttäytyminen voi olla 
lähtöisin: 

 

 

PELKO 
• Moni ihminen pelkää asioita, joita ei tunne ja toiset ihmiset voivat olla monesta eri 

syystä pelokkaampia kuin toiset. On hyvä pyrkiä hälventämään pelkoja 
vastaamalla ihmisten turvallisuuden tarpeeseen.  
 

VÄÄRÄ TIETO, “TIETÄMÄTTÖMYYS” 
• Yhteiskunnassa on aina liikkeellä tosiasiallisen tiedon lisäksi väärää ja virheellistä 

tietoa. Väärän tiedon ja tarun erottaminen totuudesta on vaikeaa erityisesti silloin, 
jos kuulija luottaa tiedon lähteeseen. Luotettavilta tuntuvia tiedonlähteitä voivat 
olla esimerkiksi oma lähipiiri, opettajat, uskonnolliset johtajat tai muut 
auktoriteetit.  
 

OPITTU KÄYTÖS  
• Ihmiset toistavat ympärillään kuulemaansa tietoa, erityisesti sitä mitä kuulevat 

lähipiirissään, kuten perheessään ja kaveripiirissään. Vaikka opittu vihamielinen 
käytös voi olla vakavasti loukkaavaa, loukkaaminen saattaa olla heikosti 
tiedostettua. 

 
• Vihamieliset termit normalisoituvat, jos niitä käytetään jokapäiväisissä 

keskusteluissa – meidän täytyy purkaa normalisointi ja näyttää, kuinka käytetyt 
sanat loukkaavat ja linkittyvät syrjintään.  
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AIKAISEMPI NEGATIIVINEN KOKEMUS 
• Joskus vihapuheen taustalla on puhujan oma kielteinen kokemus kohtaamisesta 

marginalisoidun ryhmän jäsenen kanssa. Oma kokemus saattaa vahvistaa ryhmään 
liittyvää ennakkoluuloa. Tällaisessa tapauksessa on tarpeen kyseenalaistaa 
ennakkoluuloiset asenteet etsimällä lisää tietoa ja monipuolisempia kokemuksia 
vihapuheen kohteena olevasta ryhmästä.  
 

MEDIA JA SOSIAALINEN MEDIA 
• Valtava määrä mediakanavia edistää aktiivisesti vihapuhetta, mikä voi antaa 

virheellisen kuvan siitä, että se olisi hyväksyttävää.  
 

• Sosiaalisen median sovellukset ovat harmillisen kätevä kanava vihapuheen 
levittämiseen. Koska tämä tapahtuu verkossa, vihan ja solvausten kohteet ovat 
usein tuntemattomia sekä joissakin tapauksissa Suomen ulkopuolella. Ihmiset 
eivät välttämättä havaitse aiheuttavansa tuskaa toisille, kun se tehdään netissä, 
jolloin he eivät konkreettisesti näe niiden ihmisten reaktioita, joita vihapuhe 
koskettaa.   

 

SYRJIVIEN IDEOLOGIOIDEN SEURAAMINEN 
• Nuori saattaa kuulua poliittiseen järjestöön, puolueeseen tai uskonnolliseen 

yhteisöön, joka aktiivisesti iskostaa jäsentensä mieliin syrjivää 
maailmankatsomusta.  

• Nuoret ovat alttiita sosiaaliselle paineelle ja radikalisoituneiden ryhmien 
painostukselle, sillä nuoruusiässä ihminen on usein epävarma ja reagoi 
voimakkaasti ympäristön palautteeseen.  
 

 

On epätodennäköistä, että jollekin vihateolle löytyisi syy vain yhdestä yllä mainitusta 
kokemuksesta, vaan ne ilmenevät tavallisesti sisäkkäin ja lähekkäin. Nuori on tavallisesti 
altistunut näille kokemuksille ilman omaa syytään. Nuoren kokemuksetkin voivat olla 
syrjinnästä peräisin olevia. Nuorta ei olekaan mielekästä syyllistää näistä kokemuksista, vaan 
niiden vaikutusta nuoren käyttäytymiseen kannattaa tutkia myötätuntoisella asenteella.  
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Kun tunnistan vihatilanteen, mitä kysymyksiä 
esitän itselleni?  
 

• Täytyykö se pysäyttää välittömästi vai tarvitaanko aikaa 
reflektoinnille?  

• Olisiko tarvetta aloittaa kriittisen ajattelun 
koulutusohjelma nuorisotilassa? 

• Onko tässä mahdollisuus aloittaa dialogi konfliktin aiheesta koko ryhmän kesken?  

• Olenko tehnyt itsetarkastelua – olenko tietoinen omista näkökulmistani, 
uskomuksistani, oletuksistani, odotuksistani, tunteistani ja reaktioistani 
tilanteeseen? 

• Pystynkö lähestymään kaikkia tilanteessa olevia nuoria myötätuntoisesti ja 
ymmärtämään, että heillä kaikilla on taustalla jokin tarve ja he tarvitsevat tukea? 

 

Vihamielisestä puheesta ja käytöksestä raportointi – näyttöpohjan 
rakentaminen vihaa vastaan taisteleville aktivisteille 

Kun tunnistat tilanteen vihapuheeksi tai vihamieliseksi käyttäytymiseksi, voit auttaa 
yhteiskunnallisen muutoksen tekemisessä raportoimalla siitä eteenpäin asiaankuuluvalle 
taholle, esimerkiksi syrjityn ryhmän asioita ajavalle yhdistykselle. Vaikuttamistyötä tekevät 
tahot tarvitsevat tietoja syrjinnästä raportoidessaan vihapuheesta viranomaisille ja 
poliitikoille. Vihapuheesta ilmoittaminen myös näyttää vihamielistä kohtelua kokeville 
nuorille, että puolustat heitä ja olet heidän tukenaan.  

 

Mitä voin tehdä? 
 

v Ilmoita vihapuheesta asiaankuuluvalle taholle.  
v Kannusta nuorta puhumaan kokemuksestaan 

esimerkiksi terveydenhoitajalle, koulukuraattorille 
tai muulle luotettavalle taholle, joka pitää kirjaa 
nuorten kokemuksista tietyllä alueella.  

v Mene nuoren mukaan tekemään ilmoitus 
poliisiasemalle, jos se on tarpeen. 
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Vihapuhetilanteen analyysi 

Voit käyttää tätä taulukkoa työkaluna analysoidessa, mitä vihapuhetilanteessa oikeastaan 
tapahtui.  

Mitä tapahtui? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimerkkejä: 

Ketkä ovat 
osallisia? 
Nimeä kaikki 
henkilöt, jotka 
ovat mukana 
tilanteessa. 

Mitä 
identiteettiryhmää 
vastaan 
vihamielinen puhe 
tai käyttäytyminen 
kohdistuu? Onko 
niitä enemmän 
kuin yksi? 

Onko kyseessä 
laajempi 
poliittinen 
konteksti tai 
sosiaalinen 
ehdollistuminen 
jonkin ryhmän 
syrjintään? 

  

Mille vihan 
pyramidin 
tasolle teko 
asettuu? 

Romania päin 
syljetään matkalla 
nuorisokeskukseen.  

    

Keittiö on täynnä 
tiskejä. Nuoret 
naisoletetut 
lähetetään 
tiskaamaan. 

    

Terroristi-iskun 
jälkeen nuori 
muslimi otetaan 
sanallisten 
solvausten 
kohteeksi 
ryhmätapaamisissa. 

    

Nuori kutsuu toista 
nuorta ‘homoksi’ 
hänen 
pukeutumisensa 
perusteella. 

    

Nuori nimittelee 
toista nuorta, jolla 
on 
oppimisvaikeuksia. 
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             4   
VIHAPUHEESEEN 
PUUTTUMINEN 
NUORISOTILOISSA 
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4. Vihamieliseen puheeseen ja käytökseen puuttuminen 
nuorisotiloissa 

 

4.1   ENNEN KUIN MITÄÄN ON TAPAHTUNUT 

 

Ihmelääke?  
Ei ole olemassa yhtä ratkaisua, joka toimisi aina ja kaikkialla, kun näkee tai kuulee jotakin 
loukkaavaa. Avainasemassa on nuorisotyöntekijä itse: mitä hän tuo mukanaan ja millaisia 
tiloja hän luo.  

On tärkeää luoda inklusiivisia, eli kaikenlaiset nuoret mukaan ottavia, avoimia ja 
kunnioittavia tiloja, jotka voimaannuttavat nuoria. Kriittistä, yhteiskunnallista tietoisuutta 
lisäävä kasvatus auttaa nuoria ymmärtämään, miten syrjintä ja epäoikeudenmukaiset 
järjestelmät toimivat, ja haastamaan niitä. Tilan täytyy antaa haasteita nuorille. Siellä tulee 
olla mahdollisuus tehdä virheitä, saada tukea henkilökohtaisten asioiden käsittelyyn ja 
vihaan liittyvään muutosprosessiin. Tarkoitus on, että nuorisotyöntekijät näkevät 
vihamielisen käytöksen mahdollisuutena muutokseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“How do you prepare to 
tackle hate if it is likely to 
occur in your youth 
setting?” 
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Vihaan liittyvässä muutosprosessissa on tärkeää ymmärtää, että vaikka 
vihamielinen puhe ja käytös saavat alkunsa pelosta, tietämättömyydestä, opitusta 
käytöksestä ja niin edelleen, sen laukaisijana on kuitenkin AINA tarpeet, joita ei 
ole täytetty.  

Kun tarpeitamme ei täytetä: 

 

Se laukaisee tunteita – eli tunteemme ovat sen tulosta, vastataanko 
tarpeisiimme vai ei.  

 

Käyttäydymme tai ajattelemme tietyllä tavalla, kun vastaamme (tietoisesti 
tai tiedostamatta) siihen, mitä ja miten tunnemme.  

 

 

VIHAPUHEEN LAUKAISIJANA OVAT TARPEET, JOITA EI OLE 
TÄYTETTY  

 

 

Tämän ymmärtäminen muuttaa PERINPOHJAISESTI tapaa, jolla käsitellä tilannetta. Se 
myös auttaa muutoksen aikaansaamisessa. 

Avainasemassa muutoksen tuottamisessa ovat MYÖTÄTUNTO- ja EMPATIAKYKY.  

 

Transformatiivinen menetelmä nojaa 
myötätuntoon ja empatiakykyyn. 
Nuorisotyöntekijän on ensin tärkeää tuntea 
myötätuntoa ja empatiaa itseään kohtaan, 
jotta on itse valmis puuttumaan tilanteeseen, 
joka aiheuttaa vihaa ja kipua.  

 



 

61    

Mitä nuorisotyöntekijä itse tuo nuorisotilaan? 
Itsetutkiskelun tärkeys 
 

Jokainen nuorisotyöntekijä tuo ammatti-identiteettinsä lisäksi mukanaan henkilökohtaisen 
puolen itsestään. Se vaikuttaa tapaan, jolla reagoi ja puuttuu erilaisiin tilanteisiin.  

v Tunteet: Eri tilanteet laukaisevat erilaisia tunteita. On tärkeää, että tunteistaan 
on tietoinen, jotta myös toimintaa ohjaa tietoinen valinta.  

v Uskomukset ovat vahvoja mielipiteitä, asioita, jotka koemme oikeaksi tai 
totuudeksi. Kun reagoimme tilanteeseen ottamalla sen henkilökohtaisesti, se voi 
olla merkki siitä, että keskeiset uskomuksemme tai arvomme on haastettu.  

v Havainnot: Tulkitsemme tilanteita havaintojen avulla. On tärkeä tiedostaa, 
että se, miten minä näen tilanteen, ei välttämättä ole yhtä kuin millainen 
tilanne on. Tilanne voi näyttää erilaiselta jokaisen huoneessa olijan 
näkökulmasta.  

v Oletukset: Oletamme, kun pidämme asiaa totena tai varmana ilman todisteita. 
Olettamalla pyrimme usein täyttämään epävarmat aukot tiedoissa. 

v Ennakko-odotukset ovat asioita, joiden luulemme, odotamme tai toivomme 
tapahtuvan. Osa odotuksista kumpuaa haluista ja osa peloista. 

Voit tehdä yllä olevan itsetutkiskeluharjoituksen ennen kuin jaat tilan nuorten kanssa. Se voi 
auttaa tunnistamaan tilanteet, joissa tarvitset tukea työkaverilta, kuten esimerkiksi hetkinä, 
jolloin tuntuu, että henkilökohtaiset asiat vaikuttavat tapaasi toimia nuorisotyöntekijänä. 
Mitä enemmän itsetutkiskelua tekee, sitä enemmän siitä tulee automaattista. Voit soveltaa 
samaa prosessia myös kohtaamisissa nuorten kanssa.  

Vihamielisen puheen tai käytöksen kohtaaminen saattaa laukaista monenlaisia tunteita, 
kuten suuttumusta. Tilanteessa, jossa kohtaat vihamielistä toimintaa: 

• Käy ensimmäisenä läpi omat tunteesi. Saatat huomata, että reagoit tilanteeseen 
suuttumalla. Suuttumus paljastaa myös hyödyllisiä asioita:  
v Suuttumus kertoo selvästi, että jokin asia on satuttanut sinua. Tämä saattaa 

johtua esimerkiksi siitä, että uskot, että “kaikki ansaitsevat tulla kohdelluksi 
yhdenvertaisina” ja tämä uskomus on nyt haastettu.  

v Saatat hahmottaa tilanteen niin, että vahinkoa aiheuttava nuori tekee sitä 
tahallaan, eikä siksi ansaitse myötätuntoasi.  
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v Saatat olettaa, että vihapuheen kohteena oleva nuori ajattelee, että olet 
pettänyt hänet, koska et pystynyt antamaan hänelle tavoittelemaasi 
turvallisempaa tilaa.  

v Tästä syystä saatat olettaa, etteivät he halua palata tilaasi. 

v Nämä tunteet ja oletukset vaikuttavat siihen, kuinka hoidat tilanteen. 

 

Itsetutkiskelu auttaa varmistamaan, että: 

• et ole puolustuskannalla 

• et reagoi tilanteeseen tuomitsevasti 

• pysyt rauhallisena 

• suhtaudut tilanteeseen myötätuntoisesti. 

 

Nuorisotyöntekijän tietoisuus itsestä auttaa luomaan, kehittämään ja 
pitämään huolta tiloista, jotka mahdollistavat vihamieliseen puheeseen ja 
käytökseen puuttumisen. 

 

Tutkikaa yhteistyössä nuorten ja nuorisotyöntekijöiden kesken, millainen voisi olla 
kannustava, inklusiivinen ja kunnioittava tila. Tämä prosessi on ennaltaehkäisevää työtä, 
jonka tavoitteena on estää vihan ilmeneminen ennen, kuin sitä on tapahtunut. Sen avulla 
voi myös luoda olosuhteet ja rakenteet, jotka mahdollistavat puuttumisen vihaan. (Katso 
osio 1.3) 
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4.2 TILANTEEN AIKANA: VIHAMIELISEN KÄYTÖKSEN 
KOHTAAMINEN JA KÄSITTELEMINEN ITSE TILANTEESSA 

 

 

 

 

 

 

Avaintekijä nuorisotilassa tapahtuvaan 
vihamieliseen puheeseen ja käytökseen 
puuttumisessa on luoda yhteys 
henkilöön, ei käytettyyn kieleen tai 
käytökseen.  

 

Lähesty tilannetta empaattisesti. Ota myötätuntoinen lähestymistapa kaikkeen 
vuorovaikutukseen. Älä tyrehdytä keskustelua, ettet saa nuorta tuntemaan, että häntä 
syytetään ’väärässä olemisesta’. Vaientaminen saa usein aikaan defenssi- eli 
puolustusreaktion, joka vie kokemuksen kuulluksi tulemisesta ja etäännyttää. Jos nuori siis 
kokee, ettei tule kuulluksi, ei hän halua kuunnella toistakaan. 

Luo yhteys itseesi ensin: tunnista tämänhetkinen tunnetilasi ja sen laukaisijat. Suhtaudu 
itseesi myötätuntoisesti ja tiedosta tilanteen laukaisemat tunteet sekä niiden mahdolliset 
vaikutukset tapaasi käsitellä tilannetta. 

Kun olet luonut yhteyden itseesi ja käsitellyt omat reaktiosi myötätuntoisesti, seuraava askel 
on määritellä, pystytkö luomaan yhteyden nuoreen, joka on käyttäytynyt vihamielisesti. 

 

 

 

 

 

 

“How do you act 
with young 
people?” 

“Ensure you remain 
connected, with 
yourself, the young 
people and your 
environment.” 
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On tärkeää tietää, mihin pyrit tilanteessa ja mitä haluat saavuttaa. Haluatko: 

• saada vahinkoa aiheuttavan nuoren ymmärtämään, että hän on aiheuttanut toiselle 
tuskaa? 

• purkaa tilanteen? 

• tehdä nuorelle selväksi, että vaikka ketään ei vahingoitettu suoraan, käytetty kieli tai 
käytös on vahingollista ja vihamielistä? 

• käyttää tilannetta kasvatuksellisena mahdollisuutena? 

 

Jotta voit päästä siihen mihin pyrit, tarvitset yhden tai useamman seuraavista 
vaihtoehdoista: 

• Keskusteluyhteys nuoreen. Pyri ymmärtämään nuorta ja tilannetta paremmin ja 
varmistamaan, että suhtaudut tilanteeseen myötätuntoisesti, eli kuulet nuoren 
kokemuksen tilanteesta. 

tai 

• Pyri saamaan nuori keskusteluyhteyteen sinun kanssasi ja ymmärtämään, että 
tarvettasi luoda kaikille nuorille turvallisempi tila on uhattu. Tavoitteenasi on saada 
yhteys nuoren empatiakykyyn, eli saada nuori kuulemaan sinua. 

tai 

• Pyydä nuorta tai työkaveriasi toimimaan, eli esimerkiksi viemään vihapuhetta 
tuottanut henkilö pois ryhmästä juttelemaan asiasta kahden kesken. Luo 
mahdollisuus kahdenkeskiselle tuelle, jotta varmistat, että nuori tuntee olonsa 
turvalliseksi ja kykenee ilmaisemaan itseään. Toinen vaihtoehto on keskeyttää 
toiminta ryhmässä, jotta voitte keskustella tilanteesta ryhmän kesken. Molemmat 
vaihtoehdot kuvaavat toimiin ryhtymistä. 
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Keskusteluyhteyden varmistaminen 

Viestimällä, että olemme yhdessä samalla 
puolella, on tehokas tapa luoda yhteys toiseen. 
Silloin puhumme yhtä paljon itsellemme kuin 
toisellekin, ja sanavalinnat ja kehonkieli ovat 
tärkeässä asemassa. Alla on esimerkkejä 
etäännyttävistä vuorovaikutustavoista, joilla 
kommunikaatio ja yhteys itseen tai nuoreen 
katkeaa – riippumatta siitä, oliko viesti hyvä ja 
tärkeä:  

 

Syyllistäminen: kun julistat, että joku tai jokin on vastuussa virheestä tai väärässä. Myös 
käyttämällä tiettyjä sanontoja kuten “aina” tai “ei ikinä” annat ymmärtää, että olet 
perillä kaikesta tapahtuneesta, mikä ei voi pitää paikkansa.  

“Tämä on sinun syytäsi... Teet aina jotain tällaista...” 

 

Moralisoiva tuomitseminen: moralisoiva tuomitseminen antaa ymmärtää, että olet 
moraalisesti toisen yläpuolella. Tiedät, mikä on oikein ja väärin, ja sinulla on oikeus 
tuomita toinen. Se tarkoittaa ajattelutapaa, jossa korostetaan kaikkea, mikä yksilössä ja 
sen toiminnassa väärin. Se voi myös perustua ajatukseen, että sanojalla on oikeus 
päättää ”kuka ansaitsee mitäkin”. 

“Se mitä juuri teit, on väärin ja sinun pitäisi hävetä / Olet ylittänyt rajan, joten ansaitset 
sen, että sinut heitetään ulos kerhosta/ryhmästä” 

 

Leimaaminen: Tässä asiayhteydessä leimaaminen tarkoittaa niitä tilanteita, kun 
liitämme henkilöön nimen, luokittelun tai mielikuvan virheellisesti ja rajoittavasti. Näin 
annamme ymmärtää, että olemme jo muodostaneet käsityksen henkilöstä ja että 
tiedämme varmuudella, että he ovat sitä, mitä olemme päättäneet heidän olevan.  

“Olet itsekäs / he ovat kaikki rasisteja / olet laiska” 

 

 

Vertaaminen: silloin kun käytät jonkun toisen luonnetta tai piirteitä vertailukohteena 
tuodaksesi esiin eroja tai samanlaisuuksia. Tässä asiayhteydessä vertailu on yksi 
tuomitsemisen muoto.  

“Et ole yhtä hyvä kuin... / hänestä on niin paljon enemmän apua kuin sinusta / miksi se 
olet aina sinä, toiset eivät koskaan käyttäydy tällä tavalla” 
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Vaatimukset: kun pyydämme jotain painokkaasti tai käyttämällä auktoriteettiamme 
tavalla, joka osoittaa, että emme odota vastarintaa. Vaatimukset liittyvät läheisesti 
vallan käsitteisiin: voimme jatkaa asioiden vaatimista nuorilta, vaikka he eivät tekisi mitä 
vaadimme. Se etäännyttää ja katkaisee yhteyden. 

“Jos haluat jatkossakin tulla tähän kerhoon, käyttäydyt niin kuin sanon / Jos kunnioitat 
minua, et… / jos et tee tätä… / tee näin, tai muuten” 

 

Ratkaisujen tyrkyttäminen: määritämme oman käsityksemme oikeaksi. Luulemme 
antavamme neuvoja, mutta toinen voi nähdä sen yrityksenä viedä häneltä toimintavalta 
ja saada hänet tekemään asiat sinun tavallasi. 

“Jos haluat asioiden toimivan, sinun todella pitäisi... / Jos haluat muun ryhmän pitävän 
sinusta, sinun täytyy kuunnella minua” 

 

Vastuun vierittäminen näkymättömiin: selittelemme, miksi teemme asioita niin kuin 
teemme, tai syytämme jotakuta toista (kuten yläpuolella olevaa auktoriteettia). 
Kiellämme oman roolimme vastuullisena. Tämä aiheuttaa vastaanottajassa 
turhautumista ja kiukkua.  

“Sinun täytyy... / Se on niin kuin on... / Minulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin erottaa 
sinut kerhosta, koska asia on niin... / Minun täytyi...” 

 

 

Varmista, että kuuntelet empaattisesti 

Kuunteleminen on yksi keskeisimmistä taidoista nuorisotyössä. Nopeasti kärjistyvissä 
tilanteissa se saattaa ymmärrettävästi unohtua. Tarve turvallisuuden palauttamiseen 
saattaa joskus vaatia nopeita ratkaisuja ennen kuin voimme pysähtyä ajattelemaan mikä 
olisi paras vaihtoehto kaikkia osallisia ajatellen. Pysähtymällä kuuntelemaan annamme 
kuitenkin itsellemme aikaa tilanteen arviointiin ja voimme saada yhteyden nuorten 
tunteisiin ja tarpeisiin. 

Reaktiot ja tavat puuttua tilanteisiin perustuvat usein siihen, mitä nuoret tilanteesta 
kertovat. Kuunteleminen edellyttää empaattista läsnäoloa, jotta voimme todella kuulla, mitä 
he jakavat. Jotta voimme oppia kuuntelemaan ja kuulemaan tehokkaasti, on hyvä tietää, 
mitä EI kannata tehdä.  
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Kuuntelutapoja, jotka eivät osoita empatiaa 

Seuraavat kohdat kuvaavat toimia, joilla voi epäonnistua empaattisessa kuuntelemisessa ja 
vieraannuttaa nuoren, johon pyrkii luomaan keskusteluyhteyden: 

Vertailu: Jakamalla oman kokemuksen voi luulla helpottavan toisen oloa. Juuri nyt toiselle 

on kuitenkin tärkeää puhua omista kokemuksistaan. 

“Luuletko, että sinulla oli vaikeaa? Odotapa kun kuulet, mitä minulle tapahtui.” 

Kouluttaminen/valistaminen: Käyttämällä toisen jakamaa asiaa tilaisuutena valistaa häntä.  

“Voit oppia niin paljon tästä kokemuksesta. Tämä näyttää sinulle, mitä asioista voi seurata.”  

Tilanteen vähätteleminen: Pyrkimällä parantamaan toisen oloa antamalla ymmärtää, ettei 

henkilön jakama asia ole niin iso juttu, kuin hänestä tuntuu. 

“Ehkä teet tästä asiasta liian ison jutun, asiat eivät ole niin huonosti kuin luulet. Sinun pitäisi 

päästä asian yli, maailmassa tapahtuu pahempiakin asioita joka päivä.” 

Tilanteen korjaaminen: Tämä on yksi ensimmäisistä vaistonvaraisista reaktioista 

nuorisotyöntekijänä: yrittää välittömästi löytää ratkaisun tai korjata tilanteen. Antamalla 

toiselle tilaa käsitellä asiaa, hän usein keksii ratkaisut itse.  

“Tiedän mitä tehdä, minä menen puhumaan heille ja sinä voit tehdä tätä ja tätä.” 

Sympatisoiminen: Sympatia ja empatia menevät helposti sekaisin. Luulemme, että kun 

ilmaisemme olevamme pahoillamme tai surullisia toisen puolesta, toinen tuntee olonsa 

paremmaksi. Se voi kuitenkin tuntua holhoavalta. 

“Voi sinua parkaa... Voi eiii, sinulle tapahtui näin...” 

 

Tiedon kerääminen: Pyytämällä lisää itseä kiinnostavia tietoja sen sijaan, että tukisi nuorta 

tarinansa kertomisessa hänen haluamallaan tavalla. Yleensä teemme näin voidaksemme 

korjata tilanteen. 

“No niin, milloin tämä tapahtui? Missä olit, kun se tapahtui? Kerro minulle tarkasti sanoista, 

joita he käyttivät, kun sinä sanoit...” 

Selittäminen/oikeuttaminen: Kertomalla tarinaansa jakavalle henkilölle, että konflikti on 

mahdollisesti hänen syynsä, että hän on tulkinnut tilanteen väärin, että hänen täytyy 
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ajatella toista osapuolta tai että tilanne voi olla ansaittu. 

“Oletko varma, että kommentti oli rasistinen? Ehkä et ymmärtänyt häntä oikein. Tiedätkö, 

kuinka rankkaa on olla nuorisotyöntekijä? Joten jos hän sanoi sinulle näin, ehkä sinun 

kannattaisi muistaa, kuinka rankkaa hänen työnsä on?” 

Analysointi: Yritys saada selville tilanteen tapahtumat. Johtopäätösten tekeminen toivoen, 

että toinen voi paremmin, kun hän tietää, mikä ongelman syy on.     

“Kun reagoit tällä tavalla, luuletko että se johtuu siitä, kuinka äitisi kohteli sinua, kun olit 

pieni?” 

 

Nämä eivät ole sinänsä ’vääriä’ tapoja kommunikoida, ja niitä käytetään yleisesti arkisissa 
keskusteluissa. Ne voivat kuitenkin vieraannuttaa nuoren, jonka kanssa pyrkii rakentamaan 
luottamuksellista yhteyttä. Kiinnittämällä huomiota kommunikaatiotapoihin pystyy 
paremmin varmistamaan, että on empaattisesti läsnä ja antaa nuorelle mahdollisuuden tulla 
kuulluksi.  

Empaattisen kuuntelukyvyn kehittäminen vaatii aikaa ja harjoitusta. Kuuntelemista voi 
harjoitella lisäämällä tietoisuutta omista kuuntelutavoista. Mitä ei-empaattisia 
kuuntelumalleja itsellä on tapana käyttää? Onko itsellä esimerkiksi taipumusta vertailuun, 
kouluttamiseen, korjaamiseen ja niin edelleen? Jos näin on, voisiko harjoitella: 

• ei-empaattisten käytäntöjen käytön vähentämistä 

• hiljaisuuden hyödyntämistä, jotta toinen henkilö voi kertoa koko tarinansa. 

 

 

Kuunnellaksesi toisiaxx:  

LOPETA PUHUMINEN – emme voi kuunnella, jos olemme itse äänessä. 

ANNA AIKAA – anna henkilölle aikaa sanoa, mitä hänen täytyy sanoa, yritä olla 
keskeyttämättä. 

KESKITY PUHUJAN SANOMISIIN – keskitä huomiosi puhujan sanoihin, ajatuksiin ja 
tunteisiin. 

KATSO TOISTA IHMISTÄ – kasvoihin, silmiin, käsiin jne. Se auttaa puhujaa 
kommunikoimaan kanssasi ja näyttää, että kuuntelet. Tämä auttaa myös sinua 
keskittymään. 
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TARKASTELE OMAA VOINTIASI JA TUNTEITASI 

HANKKIUDU EROON HÄIRIÖTEKIJÖISTÄ – laita puhelin pois ja ovi kiinni, jos se tuntuu 
nuoresta turvalliselta. 

JAA VASTUU KOMMUNIKAATIOSTA – vain osa vastuusta on puhujalla – myös sinulla on 
kuuntelijana tärkeä rooli. Yritä ymmärtää, ja jos et ymmärrä, pyydä selvennystä. 

REAGOI AJATUKSIIN, ÄLÄ HENKILÖÖN – älä anna henkilöön kohdistuvien reaktioidesi 
vaikuttaa tulkintaasi hänen sanomisistaan.  

KUUNTELE, KUINKA ASIA SANOTAAN – keskittymällä 
liikaa siihen, mitä sanotaan, saattaa jättää huomiotta 
sanottuun liittyvät tunnereaktiot ja asenteet. Henkilön 
asenteet ja tunnereaktiot saattavat olla tärkeämpiä kuin 
se, mitä sanoja hän käyttää.  

KUUNTELE OPPIAKSESI LISÄÄ TOISEN LUONTEESTA – 
yksi parhaista tavoista oppia lisää henkilöstä on 
kuunnella, kun hän puhuu – saat selville, mistä hän pitää 
ja mistä ei, miten hän ajattelee asioista, mikä motivoi 
häntä, yms.  

ANNA AIKAA JA TILAA AJATELLA – älä täytä hiljaisuutta kysymyksillä ja kommenteilla, 
joista ei välttämättä ole apua. Yritä kestää hiljaisuutta ja anna puhujalle aikaa ajatella, 
mitä hän aikoo sanoa. Jos sinulla on vain vähän aikaa (esim. 30 min. tapaaminen), ilmoita 
selkeästi etukäteen, milloin aika päättyy. 

 

VÄLTÄ JOHTOPÄÄTÖKSIEN TEKEMISTÄ – Kun yrität ymmärtää toista, älä oleta, että 
puhuja: 

• käyttää sanoja samalla tavalla kuin sinä. 

• tuntee samoin kuin sinä tuntisit. 

• vääristelee totuutta, koska hän puhuu eri tavalla tai eri asioita kuin sinun mielestäsi 
pitäisi. 

• valehtelee, koska hän tulkitsee faktoja eri tavalla kuin sinä. 

• on väärässä, koska hän yrittää saada sinut puoltamaan omaa näkemystään. 

Tällaiset oletukset voivat osoittautua totuudenmukaisiksi, mutta useammin ne ovat tiellä, 
kun yrität ymmärtää, saavuttaa yhteisymmärryksen tai sovitella. 
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ÄLÄ TUOMITSE HÄTÄISESTI – odota, että tiedät kaikki faktat ennen kuin teet mitään 
päätöksiä. 

VASTUSTA TUNNETTA, ETTÄ SINUN TÄYTYY RATKAISTA ONGELMA – tehtävänäsi on 
kuunnella. Jos keskityt vastausten löytämiseen, et samalla kuuntele kunnolla.  

 

Havainnointi vs. arvostelu ja tuomitseminen: 

Myötätuntoinen reagoiminen vihamieliseen käytökseen tai kielenkäyttöön tarkoittaa 

kykyä havainnoida tilannetta ilman arvostelua tai määrittämistä. Tee ero arvostelun ja 

yksinkertaisen havainnon välille: mitä näet tai kuulet. Esimerkiksi:  

• Arvostelua olisi: “Tämä paikka on ällöttävä.” 

• Havainnointia on: “Suurin osa lattiasta on vaatteiden peitossa ja sängyllä on likaisia 

astioita.” 

Kun teemme havaintoja, jotka eivät tuomitse: 

v Tunnistamme reaktiomme todellisen syyn itsessämme. 

v Voimme olla toistemme kanssa samaa mieltä siitä, mitä me molemmat pystymme 

havaitsemaan. 

v Annamme tilaa korjauksille siltä varalta, ettemme muista kaikkea samalla tavalla. 

v Pystymme tekemään eron sen välillä, mitä luulemme tapahtuneen ja mitä oikeasti 

tapahtui. 

v Otamme vastuun omista teoistamme.  

 

Kun olet luonut 
keskusteluyhteyden, pystyt 
käsittelemään vihatilannetta 
Nuori saattaa tarvita tukea käytöksensä ymmärtämisessä. Siinä auttaa tiedon 
lisääminen. Keinoja tähän ovat: 

Anna tietoa: Selitä miksi ei pitäisi käyttää tiettyä sanastoa ja miksi herjaavien sanojen 
käyttö on syrjivää. Yritä tarjota tietoa vihamielisten termien historiallisesta kontekstista.  
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Käännä tilanne ympäri: Mieti esimerkkejä, joihin nuori voi samaistua. Onko heitä 
esimerkiksi leimattu joksikin? Miksi ihmiset ajattelevat niin? Miksi se on epäreilua?  

Puhu seurauksista: Selitä nuorelle vihapuheeseen ja/tai vihamieliseen käytökseen 
liittyvästä lainsäädännöstä. Mitä tapahtuisi, jos he tuottaisivat vihapuhetta työpaikalla?  

Kysy avoimia kysymyksiä: Tämä auttaa sinua näkemään, onko nuori omaksunut 
sanomasi. Ota toiset nuoret mukaan keskusteluun – mitä he ajattelevat? Tämän 
tarkoitus on saada nuori ajattelemaan kriittisesti.  

Löydä oikea henkilö: Jos sinusta tuntuu, ettet edisty nuoren kanssa, vaihda 
lähestymistapaasi tai etsi paras henkilö juuri tämän nuoren ymmärtämiseen. Onko 
sinulla esimerkiksi työkaveria, jonka kanssa yhteys nuoreen voisi löytyä? 

Harjoittele, harjoittele, harjoittele! Harjoitelkaa joitakin tilanteita yhdessä 
työkavereiden kanssa. Laatikaa lista yleisimmistä termeistä, joita kuulette tai joilla 
uhmataan usein. Harjoitelkaa vastauksia niihin ja olet valmis kohtaamaan käytöksen 
asianmukaisella tavalla.  

Ole kärsivällinen: Muista, että vihapuhetyö on pitkäaikainen prosessi. On vaikeaa 
muuttaa asenteita ja käytöstä, joihin on oppinut nuoresta iästä asti.  

Ota huomioon tilanteen laatu: Jos vihapuheen kohteena ollut on samassa huoneessa, 
et välttämättä halua käydä avointa keskustelua, jos siinä on riski, että asetat 
vihapuheen kohteen huomion keskipisteeksi. Saatat haluta käsitellä tilanteen 
vihapuheen tuottajan kanssa kahden kesken. Sinun täytyy kuitenkin joka tapauksessa 
mainita yhteisessä tilassa, että kyseinen kielenkäyttö/käytös on väärin ja kertoa miksi. 
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Ongelmalliseen käytökseen puuttuminen 
Nuoren ongelmallista käytöstä voi olla esimerkiksi sääntöjen rikkominen tietoisesti ja 
toistuvasti, yhteistyöstä kieltäytyminen, nuorisotyöntekijän aseman haastaminen ja 
aggressiivinen tai väkivaltainen käytös, jolloin tilanteesta voi tulla uhkaava tai vaarallinen 
nuorelle itselleen, muille nuorille ja nuorisotyöntekijöille. Tilanteissa, joissa joku uhkaa 
väkivallalla tai käyttäytyy väkivaltaisesti, on pyrittävä turvaamaan kaikki paikalla olevat ja 
otettava yhteyttä poliisin sekä vanhempiin/huoltajiin. 
 
Nuorisotyössä käsitellään erilaisia ongelmallisia tilanteita puuttumalla nuoren käytökseen. 
Ongelmallinen käyttäytyminen voi olla oire nuoren elämässä taustalla olevista haasteista. 
Jos tästä on tietoinen, on mahdollista tuntea empatiaa nuorta kohtaan, ja siten helpompi 
luoda rakentavia ja myötätuntoisia ratkaisuja.  
 

Muista 
Rakenna hyviä välejä, mutta älä ikinä sivuuta vihaa – 
vahvan yhteyden rakentaminen ja luottamuksen 
saaminen nuoren kanssa on tärkeää. Usein tarve 
ylläpitää näitä hyviä välejä johtaa ristiriitojen välttelyyn. 
Nuorisotyöntekijällä on kuitenkin velvollisuus huolehtia 
kaikista nuorista. Se edellyttää rajojen asettamista, 
käytöksen kyseenalaistamista ja ennen kaikkea 
sellaisten tietojen ja työkalujen tarjoamista nuorille, 
joita he tarvitsevat kasvaakseen. Vihapuheen 
sivuuttaminen on yhtä kuin sen sallimista. 

 

Kouluta itseäsi: Jos työskentelet kouluttajana, pyri ymmärtämään, minkälainen tausta 
ja historia vihapuheeseen liittyvillä käsitteillä on. Jos työskentelet nuorten kanssa, sinun 
täytyy aktiivisesti ottaa selvää nuorten käyttämien argumenttien taustoista ja haastaa 
niitä oikealla tiedolla. Jos et tiedä jotain tai olet epävarma, keskeytä keskustelu ja kerro, 
että otat asiasta selvää ja palaat siihen myöhemmin – tai ottakaa selvää ja oppikaa 
yhdessä nuorten kanssa. 

 

 



 

73    

Oireilevan käytöksen taustalla voi olla nuoren omat, vaikeat tunteet ja kokemukset 
erilaisista tilanteista. Näitä voivat olla esimerkiksi kokemus ulossulkemisesta, tunne 
erottumisesta tai kokemus epäreilusta kohtelusta. 
 
Nuoruuteen ikävaiheena kuuluu voimakkaiden tunteiden tuntemiseen, säätelyyn ja 
ilmaisemiseen liittyvä opettelu. Nuoruudessa opetellaan myös muun muassa tekojen 
seurauksien ymmärtämistä, itsehillintää ja toisten näkökulmien huomioon ottamista. 
Ongelmallisiin tilanteisiin liittyy usein myös voimakkaita tunteita. 
 

• Ole tietoinen nuoren antamista signaaleista: äänensävyn muutos, kehonkieli, päälle 
puhuminen tai keskeyttäminen, tylsistyneeltä tai välinpitämättömältä näyttäminen 
ovat nuoren keinoja viestiä sisäisestä olotilastaan sanattomasti. Niiden toisessa 
päässä ovat avoimet tunnepurkaukset. 

• Vältä vastaamasta aggressiiviseen tunnetilaan samalla tavalla, kuten kiukkuun 
kiukulla. Jos joku huutaa sinulle, älä korota ääntäsi vastareaktiona. 

 
Jos aggressiivista käytöstä ilmenee silloin, kun paikalla on myös muita nuoria, 

• siirrä itsesi ja nuori pois muiden luota, jotta voitte kohdata rauhallisemmassa 
ympäristössä tai 

• pyydä toista henkilökunnan jäsentä/vapaaehtoista viemään muut nuoret pois.  

• Tällaisessa tilanteessa on suositeltavaa hakea tukea toiselta henkilökunnan 
jäseneltä/vapaaehtoiselta. 

 
Kun kohtaat nuoren ja kyseenalaistat hänen käytöksensä, 

• nuoren rauhoittumiselle tulisi antaa riittävästi aikaa. Käytöksestä voi keskustella 
rauhoittumisen jälkeen, kuten myös mahdollisista tukitoimista ja/tai seurauksista. 
Seurausten tulisi aina olla oikeudenmukaisia ja johdonmukaisia ja nuoren tulee 
ymmärtää ne.  

• Jäsentele nuorelle hänen käytöksensä seuraukset. Keskustelkaa mahdollisista 
menetelmistä, joita nuori voi ottaa käyttöön välttääkseen vastaavanlaisia tilanteita 
tulevaisuudessa. 

• Mikäli tilanteessa esiintyy väkivaltaa tai sen uhkaa, varmista, että asettaudut 
paikkaan, jossa sinulla on selvä pakoreitti.  

• Tilanteen luonteesta ja käytöksen vakavuudesta riippuen saattaa olla tarpeen olla 
yhteydessä nuoren vanhempiin/huoltajiin.  
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• Jos oma turvallisuutesi on uhattuna ja/tai vaarassa, hae tukea esimieheltäsi ja/tai 
poliisilta.  

• Kaikki tapaukset tulee ilmoittaa ja raportoida kirjallisesti. 

 

Seuraavat keinot eivät ole milloinkaan hyväksyttyjä lapsen tai nuoren käytökseen 
puuttumisessa: 

• Fyysinen kurittaminen tai sen uhka;  

• Kieltäytyminen puhumasta tai vuorovaikuttamasta lapsen/nuoren kanssa;  

• Ruoatta tai juomatta jättäminen, vessaan tai muihin välttämättömiin tiloihin pääsyn 
kieltäminen;  

• Sanallinen uhkaaminen, pilkkaaminen tai nolaaminen. 

 

Huomaa:  
Vaikka keskitymme tässä oppaassa vahinkoa aiheuttavien nuorten kanssa 
työskentelyyn, painotamme, että nuorisotilassa vihamielisen puheen ja/tai käytöksen 
kohteeksi joutuvien henkilöiden psykologisen, emotionaalisen ja fyysisen turvallisuuden 
täytyy olla etusijalla.  
 
Kun käsittelet vihatilannetta, toisen nuorisotyöntekijän pitää työskennellä vihan 
kohteen/kohteiden kanssa – riippumatta siitä, onko kohteena ollut toinen nuori tai 
aikuinen.  

 

 

Pyydä muutosta käytökseen 

On tärkeää antaa nuorelle mahdollisuus ottaa vastuu toiminnastaan ja sovittaa tekemisensä, 
sekä ymmärtää, mistä oma käytös johtuu. Usein tämä prosessi vie aikaa. Nuorisotyöntekijä 
joutuu kuitenkin nopeastikin pyytämään nuorta muuttamaan käytöstään itse tilanteessa.  

Kun nuorisotyöntekijänä pyydät vahinkoa aiheuttaneelta nuorelta, nuorisoryhmältä tai 
työkaverilta toimia tilanteen muuttamiseksi, on tärkeää, että teet aikeesi selväksi ennen 
pyyntöä. Kerro, miksi ehdotat sitä mitä ehdotat. Näin saat heidät ymmärtämään, että haluat 
säilyttää saavuttamasi yhteyden, ratkaista ongelman ja varmistaa, että he ymmärtävät 
tarkoitusperäsi.  
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Jotta pyyntösi onnistuu, varmista, että: 

1) Se on tarkasti määritelty: mitä tarkkaan ottaen haluat tapahtuvan - 
milloin/missä/kuka... 

2) Tarjoa valintoja, niin pyyntösi ei näyttäydy vaatimuksena. Yksipuolinen vaatimus 
etäännyttää. 

3) Ole myönteinen. Käytä ennemmin myönteisiä kuin negatiivisia ilmauksia. 

4) Ole rohkaiseva ja realistinen – vähän kerrallaan riittää. Liian suuresta tehtävästä ei 
ole mahdollista selvitä. 

5) Ota toinen huomioon. Toisen ihmisen tilanteen tai tarpeiden huomiotta jättäminen 
etäännyttää. 

Lisätietoa ja ohjeita kriisitilanteiden, kuten väkivallan ennaltaehkäisemiseen, kohtaamiseen 
ja purkamiseen nuorisotyössä: https://www.alli.fi/sites/default/files/2018-
05/nuorisotyon_kriisikansio.pdf 

 

 

 

Muista: 
Kun joudut mihin tahansa tilanteeseen, jossa törmäät vihamieliseen käytökseen tai 
kielenkäyttöön, ja jossa tarvitaan muutosta (transformaatiota), muista pohtia:  

• Mikä on oma kokemuksesi 
tilanteesta? (tietoisuus omista 
tuntemuksistasi) 

• Mitä tarkalleen tapahtuu? 
(havainnointi) 

• Mitä tunteita pystyt 
tunnistamaan? (itsesi ja muiden) 

• Mitkä ovat ne tarpeet, joihin ei ole 
vastattu? 

• Mihin pyrit tässä tilanteessa? 

• Miten toimit? 
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4.3 TILANTEEN JÄLKEEN 
 

On erittäin tärkeää, että nuorisotyöntekijä huolehtii 
myös itsestään. Tietoisuus omista tunnetiloista on 
avainasemassa sellaisen tilan luomisessa ja 
ylläpitämisessä, joka mahdollistaa positiivisen 
muutoksen. Tähän kuuluu myös tilanteen 
purkaminen yksin ja yhdessä: 

• Koetun yhteenveto ja reflektointi. Käy ensin 
läpi tunteita. Mitä tunsit tilanteen aikana? 
Mitä tunnet nyt? Osaatko sanoa miksi? Kun 
tulee tietoiseksi kokemuksen aikana ja sen 
jälkeen nousseista tunteista, niitä voi käsitellä. Se auttaa ymmärtämään tunteiden 
merkityksiä ja yhteyttä tilanteessa toimimiseen. Transformatiivisessa eli muutosta 
tuottavassa menetelmässä on tärkeää kutsua kaikki osalliset mukaan reflektoimaan 
tilannetta ja sen nostattamia tunteita.  

• Muista, että et ole yksin. Koko tiimi on tukena ja työ on yhteisesti kaikkien vastuulla. 

• Tunnista mahdollinen rajallisuus tuessa, kuten kapasiteetissa, työkaluissa, 
resursseissa tai organisaation tuessa. 

• Tunnista tasapainoilu resurssien ja tavoitteiden välillä. Nuorisotyö on 
kunnianhimoista, arvopohjaista työtä, jonka laadukas toteuttaminen voi olla joskus 
haastavaa annettujen resurssien puitteissa. Työ edellyttää nuorten tarpeiden 
täyttämistä ja kasvun tukemista, ja vaatii toisinaan tasapainoilua esimerkiksi 
rahoittajan odotusten kanssa.  

• Tarkastele sitoutumista työhösi. Riittääkö se motivoimaan kehittämään työotetta ja -
menetelmiä? 

 

“As a youth 
worker, how do 

you nurture 
yourself?” 
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4.4 VIHAN KOHTEEKSI JOUTUNEIDEN NUORTEN 
KOHTELU 
 

Tämän oppaan painopiste on vihamielisten nuorten kanssa työskentelyssä muutoksen 
aikaansaamiseksi. Kuitenkin myös työ vihan kohteeksi joutuneiden nuorten tukemiseksi on 
välttämätön osa nuorisotyötä. Seuraava lista tukikeinoista tarjoaa opastusta vihan kohteeksi 
joutuneiden nuorten tukemiseen.  

• Ota toinen nuorisotyöntekijä mukaan työskentelemään vihatilanteen käsittelyyn. 
Toinen käsittelee tilannetta vihan kohteeksi joutuneen nuoren/nuorten kanssa, ja 
toinen vihaa tuottaneen nuoren/nuorten kanssa. 

• Käytä myötätuntoisia kommunikaatiotekniikoita, jotta: 

v nuori tuntee tulleensa täysin kuulluksi 
v yhteys nuoreen säilyy 
v vihan kohteeksi joutuneelle nuorelle ei synny tuntemusta, että hän on 

osapuoli konfliktiin, ja jollakin tavalla viallinen. 

• Jos nuori tarvitsee terapiatukea, hanki lisätukea. Nuorisotyöntekijänä roolisi ei ole 
toimia terapeuttina. 

• Anna nuorelle tietoa vihan raportoinnista eteenpäin: 

v Selvitä, onko yhteisössänne tai paikkakunnalla ilmoituskanava, jolla voi 
ilmoittaa tietyn tyyppisestä vihapuheesta, kuten rasismista, transfobiasta 
jne. 

v Jos vihapuhe tapahtuu netissä, voi asiattoman sisällön ilmiantaa 
verkkopalvelun ylläpitoon tai poliisin nettivinkkinä 
www.poliisi.fi/nettivinkki. 

v Jos epäilet, että tapaus täyttää rikoksen tunnusmerkit, ehdota virallisen 
rikosilmoituksen tekemistä ja tue nuorta sen tekemisessä. Neuvontaa saa 
mm. yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta 
https://www.syrjinta.fi/web/fi/. 

• Keskustele nuoren kanssa siitä, mitä hän tarvitsee pystyäkseen tuntemaan olonsa 
turvalliseksi nuorisotilassa: 

v Tarkastelkaa turvallisempien tilojen osiota kappaleessa 1 ja keskustelkaa 
yhdessä, kuinka tämä voitaisiin saavuttaa (uudelleen). 

v Jos vihapuhetta tuottavan henkilön kanssa ollaan prosessin 
restoratiivisessa eli korjaavassa vaiheessa, kysy vihapuheen kohteelta, 
haluaako hän ottaa siihen osaa – katso osio 5. 
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Esittelemme tässä oppaassa myös lähestymistavan, jonka avulla voidaan saada koko 
organisaation tuki turvallisempien, tukea antavien ja inklusiivisten tilojen luomiseksi. (Katso 
osio 6) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Huomaa:  
v Muutos onnistuu VAIN, jos olet valmis ja avoin sitoutumaan muutoksen 

tuottamiseen (transformaatioon). 

v AINOA asia, johon sinulla on täysi valta ja mahdollisuus vaikuttaa, olet SINÄ 

itse.  

v Kaikki alkaa SINUSTA. 

v Tilanteesta riippumatta aloita 

tarkastelemalla itseäsi. Määritä 

tarkoituksesi ja roolisi muutoksen 

tuottamisessa. 

v Lue lisää. Lisää tietoisuuttasi, löydä 

oma tyylisi ja luota itseesi. 
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80  

5. Muutoksen rakentaminen vihapuheeseen 

5.1 MITÄ TRANSFORMAATIO ON, KUN PUUTUTAAN 
VIHAPUHEESEEN JA VIHAMIELISEEN KÄYTÖKSEEN? 

 

Kun nuorisotiloissa ilmenee vihamielistä puhetta tai käyttäytymistä, nuorisotyöntekijällä 
saattaa ilmetä paineita ratkaista tilanne hyvin nopeasti. Hänellä voi olla paineita 
kyseenalaistaa kaikenlainen vihapuhe välittömästi ja löytää nopeasti sopuisa tunnelma 
nuorisotilaan. Vihapuheeseen puuttumiseen ja sen pysyvään vähentämiseen ei ole 
minkäänlaista taianomaisesti toimivaa menetelmää, jota nuorisotyöntekijä voisi käyttää 
kohdatessaan vihapuhetta.  

Sitoutuminen transformatiiviseen eli muutosta rakentavaan työotteeseen edellyttää, että 
nuorisotyöntekijä luopuu pelkästä nuorten käyttäytymiseen reagoimisesta ja pyrkii 
muuttamaan vihapuhekulttuuria syvemmällä tasolla. Nuorisotyöntekijä voi olla itse omassa 
ammattiroolissaan se taianomainen työväline, jolla vihapuhekulttuuria muutetaan pysyvästi. 
Nuorisotilan tulee olla myötätunnon ja kasvun tila, jossa nuoret saavat tukea ja kasvatusta 
kohdata tarpeensa ja tunteensa turvallisessa ympäristössä. Nuorten tarpeiden näkeminen ja 
niihin vastaaminen saattaa tuottaa tuloksena tilanteen, jossa nuorten ei tarvitse enää 
reagoida vihan kautta. 

Avain transformaatioon on sitoutuminen empaattiseen ja 
myötätuntoiseen lähestymistapaan:  

 

Katsot tilannetta kokonaisuutena 

 

Saat yhteyden vahinkoa aiheuttavaan nuoreen 

 

 Tunnet myötätuntoa 

 

Tämä muuttaa perusteellisesti tapaasi reagoida 
vihatilanteisiin. 
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Toimintamallit, joita käytät, kun kiinnostut nuorten tarpeista, poikkeavat toimintatavoista, 
joita käyttäisit reagoidessasi vain heidän käyttäytymiseensä. Kun nuorisotyöntekijä reagoi 
vihatilanteisiin myötätuntoisesti ja empaattisesti, hänen on mahdollista luoda syvempi 
yhteys tilanteen osapuoliin ja alkaa työskennellä pysyvän muutoksen eteen.   

  

Olosuhteet, joissa transformaation on mahdollista 
tapahtua 
Transformaatio tarvitsee aikaa ja sitoutumista: 

• Jos työskentelet nuorisoryhmän kanssa säännöllisesti, sinulla on mahdollisuus 
tarkastella yhdessä nuorten kanssa heidän tarpeitaan. Voit nuorten kanssa 
yhteistyössä etsiä keinoja tarkastella heidän täyttämättömiä tarpeitaan ja pyrkiä 
selvittämään, millaista käyttäytymistä nämä tarpeet voivat synnyttää.  

• Joskus huomiotta jätetyt tarpeet ovat suoraan yhteydessä syrjintään tai 
systeemiseen ja institutionaaliseen syrjintään. Tällaisessa tilanteessa esimerkiksi 
ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuslakiin perehtyminen sekä kriittisen ajattelun 
harjoittelu voi auttaa nuoria suhtautumaan itseensä ja omiin tuntemuksiinsa 
myötätuntoisesti.  

• Jos olet nuorten kanssa tekemisissä epäsäännöllisesti eikä sinulla ei ole 
mahdollisuutta rakentaa henkilökohtaista suhdetta heidän kanssaan, tilanne ei ole 
sopiva nuorten tarpeiden syvälliseen tarkasteluun ja muutoksen rakentamiseen sitä 
kautta. Voit kuitenkin kylvää muutoksen siemeniä ryhmään toimimalla 
myötätuntoisesti ja empaattisesti sekä soveltavalla muutokseen tähtääviä 
työmenetelmiä omaan työhösi:  
 

v Voit ohjata kaikki aktiviteetit, pelit ja harjoitteet myötätuntoisesti ja 
empaattisesti sekä tarkastaa, että toteutat kaikessa toiminnassasi 
muutokseen tähtäävää työotetta.  

v Tarkastele omia toimintamallejasi ja huolehdi, että suhtaudut aina 
empaattisesti ja myötätuntoisesti, jos kohtaat vihapuhetta jossain 
työympäristössäsi. Tämä on tärkeää sen takia, että jos reagoisit esimerkiksi 
kiukkuisesti, ajat nuoret kauemmaksi luotasi.  

v Jos olet ulkopuolinen toimija tai kouluttaja, varmista etukäteen, että 
työskentelytila ja -tilanne on inklusiivinen ja kannustava.  

v Voit pyytää, että sinulla on tukenasi toinen nuorisotyöntekijä ryhmän kanssa 
työskennellessäsi. Varmista, että toinen työntekijä tuntee muutokseen 
tähtäävän työmenetelmän ja että hän tukee sinua nuorten kohtaamisessa.  
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Muutos alkaa sinusta 

• Kun tunnistat ja tiedostat omat tarpeesi ja vastaat niihin kykyjesi mukaan, pystyt 
suhtautumaan nuoriin rauhallisemmin, itsevarmemmin ja sitoutuneemmin. 

• Muutoksen rakentaminen on siementen istuttamista. Vaikka sinulla ei olisi 
riittävästi yhteistä aikaa nuorten kanssa kulkeaksesi kokonaisen muutosmatkan 
heidän kanssaan, voit luoda myötätuntoisella ja empaattisella asenteella hyvät 
kasvuolosuhteet pysyvälle kulttuurin muuttumiselle.  

 
Pystyt luomaan muutosta, kun 

tiedät, että reagoimalla 
myötätuntoisesti olet muuttanut 

tilanteen ja ilmapiirin 
perinpohjaisesti, vaikka muutos 

tapahtuisi ensi sijassa sinun 
sisimmässäsi. 

 

MUISTA 
Lähestyäksesi mitä tahansa tilannetta 

empaattisesti ja myötätuntoisesti:  

 

ASKEL 1: Tarkista oma tilanteesi. Ole 

tietoinen omista havainnoistasi, 

oletuksistasi, uskomuksistasi tai 

odotuksistasi sekä niiden mahdollisesta vaikutuksesta siihen, kuinka reagoit tilanteessa. 

Jos huomaat itsessäsi mitä tahansa, mitä sinun tulisi käsitellä ollaksesi niin läsnä, 

puolueeton ja reilu kuin mahdollista, käsittele asia. 

 

ASKEL 2: Varmista, että käyttämäsi kieli (ryhmän tai yksilön kanssa) on yhdistävää ja 

luovaa. Ole tietoinen myös siitä, jos joku toinen käyttää tilanteessa etäännyttävää. Kun 



 

83  

huomaat, että olet menettänyt yhteyden ryhmään tai yksilöihin ryhmässä, voit luoda 

kontaktin uudelleen. 

 

ASKEL 3: Varmista, että kuuntelet empaattisesti, kun joku puhuu sinulle. Tiedosta 

reaktiosi sanottuihin asioihin. Toimien aika voi olla myöhemmin, tällä hetkellä nuorten 

tarvitsee vain tulla kuulluiksi. Tämä toimintatapa antaa sinulle aikaa arvioida, mikä 

heidän tunnetilansa on ja mihin tarpeisiin ei ole vastattu. 

 

ASKEL 4: Varmista, että käsittelemäsi asia perustuu vain havaintoihisi eikä tulkintaasi 

tai tuomioosi tapahtumista. 
 

 

 

Muutokseen tähtäävä työote nuorten kanssa: 
tunteiden ja tarpeiden parissa työskentely 
Avain transformatiiviseen menetelmään on vihamielisen käyttäytymisen taustatekijöiden 
käsittely myötätuntoisella ja empaattisella tavalla: 

• Ajattelemme ja käyttäydymme tietyllä tavalla reaktiona tunteisiimme.  
Tunnetiloihimme taas vaikuttavat täytetyt tai täyttämättömiksi jääneet tarpeemme. 
Tarpeiden täyttämättä jättäminen voi siten johtaa vihamieliseen käyttäytymiseen. 
Niin kauan, kun emme käsittele keskeisintä täyttämättä jätettyä tarvettamme, 
vihapuhetta ja vihamielistä käytöstä saattaa esiintyä aina vain enemmän.  

Avainasemassa transformatiivisessa menetelmässä on nuorten auttaminen omien 
tunteidensa ja tarpeidensa ymmärtämisessä ja sen oivaltamisessa, kuinka ne vaikuttavat 
heidän käyttäytymiseensä. Kun alatte käsitellä jotakin yksittäistä tilannetta, voitte edetä 
tarkastelemalla, mitä tapahtui.  

Sanoittakaa tilanne yhdessä vastaamalla kysymykseen: 

• Mitä tapahtui?  

v Pysykää vain havainnoissa.  

v Kuuntele hänen tarinaansa myötätuntoisesti ja empaattisesti, eli vältä 
yhteyden häviämistä ja etääntymistä. 
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Voitte myös työstää nuoren kanssa hänen oman myötätuntoisen toimintamallinsa 
rakentamista, jotta hän oppisi tiedostamaan ne tekijät, jotka hänessä laukaisevat 
vihamielistä käyttäytymistä. Tämän prosessin osana rakennatte tunneosaamista, joka tukee 
nuorta kuvailemaan omia tunnetilojaan ennen kuin tunne muuttuu toiminnaksi.  

 

Tunteiden ymmärtäminen:  
 

Jos emme ole kontaktissa tunteisiimme ja moni meistä ei ole, voi olla 
helppoa ymmärtää tunteiden luonne väärin:  

 

1. Ajatukset: Sekoitamme ajatuksemme 
usein tunteisiimme: jos voit korvata 
verbin “minusta tuntuu” verbeillä 
“pohdin, luulen, ajattelen jne.”, on 
tavallisesti kyse ajatuksista, ei 
tunteista. 

2. Mitä ajattelemme toisten 
käyttäytymistä itseämme kohtaan: 
“Minusta tuntuu, että hän ymmärsi 
minut väärin.” Väärin ymmärretyksi tulemisen tunteessa on kyse omasta 
tunnetilastamme, ei toisen henkilön toiminnasta.   

3. Arviot itsestämme: “Tunnen itseni hyödyttömäksi” on oikeastaan oman toiminnan 
arviointia. Tästä arviosta seuraava tunnetila voi olla esimerkiksi pettymyksen tunne.  

4. Saatamme luulla, että toiset voivat ‘aiheuttaa’ tunteemme. Esimerkiksi silloin, kun 
joku sanoo: “Minusta tuntuu, että et huomioi minua”, “Minusta tuntuu, että hän 
jättää minut huomiotta,” ei oikeastaan puhuta tunteista. Tunne olisi esimerkiksi 
“Olen surullinen, koska hän jättää minut huomiotta”. Toiset ihmiset voivat olla 

tunteidemme laukaisijoita tai kimmokkeita, mutta toiset eivät saa meitä 
tuntemaan, mitä tunnemme. Meidän täytyy hyväksyä vastuumme omista 
tunteistamme. 

5. Tarpeet: “Tunnen itseni rakastetuksi.” Rakkaus on tarve, ei tunne. 
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Tunteita 

Kun tarpeemme eivät ole tulleet täytetyiksi, tunteemme voivat olla seuraavia: 

 
pettynyt 

 
onneton 

 
pahoillaan 

 
loukkaantu- 

nut 

 
surullinen 

 
surkea 

 
epätoivoinen 

 
surullinen 

 
tuskainen 

 
turhautunut 

 
ärtynyt 

 
kärsimätön 

 
ärsyyntynyt 

 
vihainen 

 
katkera iljettynyt raivostunut 

 
huolestunut 

jännittynyt hermostu-
nut 

huolestunut 
 

pelokas 
 

säikähtänyt 
 

kauhistunut 

 
kiusaantunut ahdistunut epävarma hämmenty- 

nyt 

 
yllättynyt 

 
ymmällään 

häkeltynyt 
 

yksinäinen 
 

tunnoton 
 

tylsistynyt 
 

väsynyt 
 

kylmä 

vetäytynyt 
 

välinpitä-
mätön 

 
alakuloinen 

 
levoton 

 
vastahakoi-

nen 

 
provosoi-

tunut 
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nolostunut avuton 

 
katuva 

   

Tunteita 

Kun tarpeemme ovat täytetty, tunteemme saattavat olla seuraavia: 

 

onnellinen 

 

hyväntuuli-

nen 

 

elinvoimai-

nen 

 

riemukas 

 

ikionnelli-

nen 

autuas 

 

hurmioitu-

nut 

 

hyvillään 

 

arvostava 

 

kiitollinen 

 

kiitollinen 

 

ylpeä 

 

mielissään 

 

ilahtunut 

 

miellyttävä 

 

tyyni 

 

turvallinen 

 

tyytyväinen 

 

rentoutunut 

 

levollinen 

 

kiinnostunut 

 

utelias 

 

kiinnostu-

nut 

 

yllättynyt 

 

hämmästy-

nyt 

 

ällikällä lyöty 

 

ällistynyt 

 

toiveikas 
optimisti-

nen 

 

itsevarma 
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innokas 

 

innostunut 

 

kummastu-

nut 

 

häkeltynyt 

 

herkistynyt 

 

kiitollinen 

 

lämmin 

 

rakastava 

    

 

Tarpeita, joita kaikilla ihmisillä on jossain muodossa 

HUVI JA VIIHTYMINEN: osallistuminen, hauskanpito, spontaanisuus, stimulaatio, vaihtelu, 
hyvinvointi, levollisuus, rentoutuminen. 

 

SELKEYS: tieto, tietoisuus, ymmärrys, varmuus, yksinkertaisuus, järjestys, tarkkuus, 
pätevyys, tehokkuus, kyvykkyys. 

 

OIKEUDENMUKAISUUS: yhdenvertaisuus, reiluus, jakaminen, yhteistyö, yhteistoiminta, 
rehellisyys, avoimuus, sopimusten pitäminen, luotettavuus, johdonmukaisuus, 
oikeudenmukaisuus, tasapaino, sopu, yhtenäisyys. 

 

TARKOITUS: päämäärä, osallistuminen, tietoisuus, kauneus, ihmettely, eheys, seikkailu, 
haaste, luovuus, kasvu, oppiminen, saavutus, loppuun saattaminen. 

 

AUTONOMIA: itsenäisyys, vapaus, valinta, hallinta, valta, autenttisuus, koskemattomuus. 
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EMPATIA: ymmärrys, sympatia, hyväksyntä, kiitollisuus, kykyjen tunnistaminen, 
huomiointi, arvostetuksi tuleminen, huomioon ottaminen, kunnioitus, luottamus, 
iloitseminen, sureminen. 

 

RAKKAUS: huolenpito, hoiva, kiintymys, läheisyys, intiimiys, kosketus, seksuaalinen 
ilmaisu. 

 

TURVALLISUUS: hallinta, turva, turvallisuus, rauha. 

 

HENGISSÄ PYSYMINEN: ruoka, vesi, valo, ilma, tila, lämpö, liike, lepo, terveys, hygienia. 

 

YHTEISÖ: yhteisöön kuulumisen tunne, yhteys, ystävyys, kontakti, osallisuus, 
solidaarisuus, uskollisuus, autetuksi tulemisen tunne, avuksi olemisen tunne, tuki. 

 

Meillä kaikilla on yleisinhimillisiä tarpeita, mutta jokainen meistä ottaa käyttöön tai valitsee 
omat toimintamallinsa näiden tarpeiden täyttöön. Erilaiset tavat vastata inhimillisiin 
tarpeisiin aiheuttavat usein konflikteja ihmisten välille. Stressitilanteissa saatamme kokea, 
että strategiamme tarpeidemme täyttämiseen ovat uhattuina.  

Voimme esimerkiksi täyttää turvallisuuden tarpeitamme varmistamalla, että 
toimeentulomme on taattu. Stressitasomme kuitenkin nousevat, kun pelkäämme 
turvallisuutemme puolesta esimerkiksi silloin, kun sanomalehdissä kerrotaan, että 
työpaikoista on pulaa. Jännitteet nousevat, jos sanomalehdet eivät mainitse, että 
työpaikkojen puute johtuu epäonnistuneesta työllisyyspolitiikasta, vaan sen sijaan syyttävät 
siirtolaisia kysynnän kasvamisesta. Tällaisia viestejä toistetaan helposti useassa paikassa. 
Joskus ihmiset kokevat helpommaksi syyttää vaikeasta tilanteesta jotakin ulkopuolista 
tekijää, kuten siirtolaisia, sen sijaan että käännettäisiin katse vaikkapa oman maan 
sisäpolitiikkaan. 
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Tarpeiden ja toimintamallien yhteys näkyy havainnollisesti jäävuorimallissa: 

 

  

1. Tarpeemme ovat jäävuoren pohjalla – yleensä näkymättömissä ja puutteellisesti 
sanoitettuina: laajempaan yhteisöön kuulumisen tunne, turvallisuus, vakaus, aitous, 
toivo ja selkeys. 

2. Vedenpinnan yläpuolella näemme toimintamallit, joita käytämme eri tarpeiden 
täyttämiseen: asuminen, työllisyys, kontakti terveydenhuoltoon, 
koulutusjärjestelmään sekä uskonnolliseen instituutioon kuten seurakuntaan, 
uskonnollisuus tai hengellisyys, poliittinen suuntautuneisuus, asuinpaikan valinta, 
liittyminen erilaisiin yhteisöihin.   

3. Vastaanotamme kaikki ympäriltämme viestejä, jotka voi ymmärtää siten, että jotkin 
meidän tarpeitamme täyttävät asiat tai toimintatavat olisivat uhattuina. Tällaisia 
viestejä voi lukea esimerkiksi sanomalehtien mielipidesivuilta tai sosiaalisesta 
mediasta. Tällaisia viestejä voisivat olla vaikkapa seuraavanlaiset mielipiteenilmaisut: 
”Palkat alenevat turvapaikanhakijoiden vyöryn takia”; ”Enää ei saa laulaa edes 
suvivirttä.”  
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Nuorten saattaminen muutoksen tielle 
Transformatiivisuus eli muutoksen rakentaminen on prosessi, joka vie nuoren matkalle, jolla 
he luovat yhteyden itseensä ja näkevät tekonsa sekä niiden syyt. Useimmissa tapauksissa 
vihamielinen käyttäytyminen ja puhe voidaan nähdä nuoren reagoimisena täyttämättömiin 
tarpeisiinsa. Nämä täyttämättömät tarpeet johtavat joukkoon erilaisia tunnetiloja, jotka 
puolestaan saavat aikaan vihapuhetta tai vihamielistä käyttäytymistä.  

Tämän näkemyksen taustalla on käsitys, että jokaisen tunteen takana on tarve. Se antaa 
siten meille mahdollisuuden rikkoa totutut tapamme reagoida tilanteisiin ja auttaa meidät 
pois määrätystä ja kiinteästä jaottelusta ’oikean’ ja ’väärän’ välillä. 

 

Nuorten kanssa työskentely muutoksen rakentamisessa 

Tarpeiden puu -harjoituksen käyttäminen käyttäytymisen, tunteiden ja 
täyttämättömien tarpeiden tarkasteluun 
Tämä harjoitus on laadittu, jotta voit rakentaa muutosta yhdessä nuorten kanssa. Tämä 
harjoitus auttaa sinua: 

• Suunnittelemaan, kuinka esitellä aihe nuorille. 

• Keskittymään olemassa olevan ongelman sanoittamiseen ja ymmärtämiseen 
yhdessä nuorten kanssa.  

• Työskentelemään nuorten kanssa, jotta he oppisivat tunnistamaan tunteensa ja 
tarpeensa. 

Tarpeiden puu -harjoite 

• Piirrä puu, jossa näkyvät juuret, runko ja oksat. Piirrä raja puun keskelle niin, että 
puussa on kaksi puolta, yksi tarinan kummallekin puolelle. 

• Valitse tehtävään sopiva kuvaus vihatapauksesta, joka on tapahtunut yhteisössä tai 
josta on kerrottu uutisissa. Varmista, että tarina on merkityksellinen nuorille, 
joiden kanssa työskentelet. 

• Ensimmäiseksi pyydä ryhmää kuvailemaan sanallisesti, mitä tarinassa tapahtui. 
Toinen puoli puusta kuvastaa vihapuhetta ja/tai vihamielistä kohtelua kokenutta 
henkilöä. Toinen puoli kuvastaa henkilöä, joka käyttäytyi vihamielisesti.  

§ Kysy ensin, mitä tapahtui?  
§ Nimeä kaikki faktat ja tapahtumat, joita tarinassa oli. Mitä tapahtui, 

millaista käyttäytymistä esiintyi, millaisia reaktioita tarinassa oli?  
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§ Kirjoita tarinassa esiintynet teot puun oksistoon.  
§  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Huomaa: 
Älä siirry keskusteluun aiheeseen liittyvistä 
tunteista tai tarpeista ennen kuin nuoret 
ymmärtävät varmasti, mitä niillä 
tarkoitetaan.   
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Kun ja jos nuori/nuoret ovat valmiita, kysy heiltä: 

• Katsotaan tarkasti puun oksia ja niissä näkyviä tekoja sekä pohditaan yhdessä: 

§ Mitkä tunteet johtivat tällaisiin tekoihin? 
§ Kirjoita nämä tunteet ylös puun runkoon. 

• Tunteita tarkastellessanne pohtikaa, millaiset tarpeet voisivat olla synnyttämässä 
tällaisia tunteita kummallakin puolella puuta? 

§ Kirjoittakaa tarpeet ylös molemmille puolille. 
§ Pohtikaa, ovatko tarpeet samanlaisia molemmilla puolilla vai eivät. 

 
Tämä harjoitus antaa nuorelle mahdollisuuden sanoittaa, mitä vihailmaisuja sisältäneessä 
tilanteessa tapahtui. Harjoite edistää myös nuorten kykyä saada kontakti omiin tunteisiinsa 
ja tarpeisiinsa. Matkallaan kohti tarpeidensa ymmärtämistä ja sen oivaltamista, kuinka 
heidän tarpeidensa täyttymättä jääminen voi johtaa tiettyihin käyttäytymismalleihin, nuoret 
voivat alkaa myös tiedostaa aiempaa paremmin oman toimintansa vaikutusta muihin 
ihmisiin. Tämän prosessin jälkeen voidaan siirtyä kohti restoratiivista eli korjaavaa toimintaa 
nuorisoryhmässä.  
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5.2 TRANSFORMAATIO RESTORATIIVISENA 
TOIMINTANAxxi 

 

Restoratiivista, eli korjaavaa, lähestymistapaa käytetään nuorisotyössä sovitteluun ja 
vihapuheen aiheuttaman vahingon korjaamiseen. Tämän lähestymistavan tavoitteena on 
saada vihapuhetilanteessa mukana ollut henkilö ymmärtämään, mikä vaikutus hänen 
toimillaan on ollut toisiin ja mikä vaikutus tapahtuneella on ollut häneen itseensä. 
Lähestymistavassa keskitytään pohtimaan, kuinka osalliset voivat oppia virheistään ja 
korjata aikaansaadun vahingon. Nuori voi käyttää menetelmää myös korjatakseen omaa 
itseään kohtaan tekemänsä vahingon. Menetelmän avulla voidaan myös tuoda kaksi 
keskenään riidoissa olevaa ryhmää tai henkilöä yhteen, jotta he voivat myöntää 
tapahtuneen ja ratkaista ongelman. Tapaaminen ei ole kuitenkaan aina välttämätön, 
mahdollinen tai sovelias. Aina on muitakin tapoja, joita voitte käyttää vahingon 
korjaamiseen (voidaan esimerkiksi kirjoittaa kirje, joka joko lähetetään tai ei lähetetä). 
Vahingon korjaamisessa tavoitellaan nuorten omistajuutta omista tunteistaan, tarpeistaan 
ja käyttäytymisestään. Tämän tavoitteen saavuttaminen on prosessi, johon menee aikaa. On 
tärkeää, että et tuo vihamielisesti käyttäytynyttä nuorta tapaamaan vihaa kokenutta 
henkilöä ennen kuin he ovat molemmat valmiita alkamaan korjaamaan tehtyä vahinkoa. Jos 
osapuolet kohtaavat liian aikaisin, yhteisestä tilasta voi tulla turvaton ja kohtaaminen 
saattaa muuttua haitalliseksi nuorille.  

 

Restoratiivisessa lähestymistavassa tarkastellaan seuraavaa kuutta kysymystä yhdessä 
vahinkoa aiheuttaneen nuoren kanssa. Useaan kysymykseen on jo vastattu Tarpeiden puu -
harjoituksessa.  

1. Mitä tapahtui?  

2. Mitä tunsit tapahtumahetkellä? 

3. Keneen tämä vaikutti? 

4. Millä tavalla tapahtuma vaikutti heihin? 

5. Mitä olet ajatellut tilanteesta tapahtuman jälkeen?  

6. Mitä sinun tulee omasta mielestäsi tehdä tilanteen korjaamiseksi? 

Jos nuori on avoin prosessille, voitte työstää tilanteen korjaamista kysymysten 5 ja 6 avulla. 
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Huomaa: jos toinen nuorisotyöntekijä työskentelee vahinkoa kokeneen henkilön kanssa, 
häneltä voidaan kysyä seuraavia kysymyksiä: 

• Mitä ajattelit, kun tajusit, mitä oli tapahtunut? 

• Mikä vaikutus tapahtumalla oli sinuun ja muihin? 

• Mikä on ollut tässä vaikein asia sinulle? 

• Mitä sinun mielestäsi täytyy tapahtua, jotta asia korjaantuisi? 

 

 
Tässä on nuorisotyöntekijöiden neuvoja muutoksen rakentamiseen 

• “Tunnista ja myönnä, mitä nuorisotilassa tapahtuu” 

• “Itsereflektio on avainasemassa” 

• “Joskus sinun täytyy tunnistaa tarpeiden yhteentörmäykset” 

• “Ajattelumallit muuttuvat” 

• “Sinun täytyy luottaa prosessiin ja käyttämiisi työkaluihin” 

• “Muutoksen tuottaminen on haaste” 

• “Kun nuori muodostaa sinuun yhteyden, muutos on mahdollinen” 

 
 

 

 “ 

 

 

 

 

  



 

  

6 
MUUTOKSEN 
RAKENTAMINEN 
ORGANISAATIO-
TASOLLA 

 



 

6. Muutoksen rakentaminen organisaatiotasolla 

 

6.1 KUINKA TUODA MUUTOSTA RAKENTAVA TYÖOTE 
TYÖYHTEISÖÖSI? 
 

Ajattele tätä kolmen strategia kautta: 

• Ota oppimasi empaattisesta kuuntelemisesta ja tarvelähtöisestä lähestymistavasta 
käyttöön omassa työssäsi. 

• Luo yhteistyörakenteita henkilöstön kesken, jotka mahdollistavat oppimisen 
jakamisen ja tukemisen. 

• Muuta koko organisaation toiminta mahdollisimman inklusiiviseksi.  
 

Strategia 1 – Ota oppimasi käyttöön 

• Käytä sanoja ja kieltä, jotka luovat yhteyksiä ihmisten välille. Opi tunnistamaan 
tilanteet, joissa et kuuntele empaattisesti. Opettele huomaamaan, milloin on 
oleellista kuunnella myötätuntoisesti. Tiedosta, että tämä oppimisprosessi vie aikaa 
ja että uudenlaista toimintaa täytyy saada harjoitella rauhassa.  

v Kerro työtovereillesi, että sinulla on tällainen oppimisprosessi meneillään ja 
että toivot heiltä tukea ja haluat heiltä apua edistyksesi seuraamisessa. 

§ Voit pyytää heiltä palautetta toiminnastasi sen jälkeen, kun he ovat 
seuranneet työskentelyäsi nuorten kanssa. 

§ Tähän saattaa liittyä se, että saat käyttää aikaa pohtiaksesi omia 
havaintojasi työotteestasi. 

§ Kutsu työtoverisi harjoittelemaan kanssasi uusia työmenetelmiä. 

 

 

 

 

 



 

Strategia 2 – Luo yhteistyörakenteita, jotka mahdollistavat 
oppimisen jakamisen ja tukemisen  

• Varmista, että työyhteisössänne on säännöllisesti: 

v Tiimitapaamisia 
v Ohjausta, eli aikaa johtajan kanssa, jonka on tarkoitus antaa tukea ja jossa 

voitte keskustella johtajan kanssa, kuinka sinulla sujuu työssäsi. (Joskus ohjaus 
tai mentorointi voi tapahtua ulkopuolisen asiantuntijan, esimerkiksi 
työnohjaajan kanssa.) 

• Kehitä ja pidä esillä kunnioittavaa ilmapiiriä työpaikalla, joka edistää yhteistyötä, 
keskinäistä tukea ja kunnioittavaa suhtautumistapaa kollegoita kohtaan.  

 

Strategia 3 – Muuta koko organisaation toiminta 
mahdollisimman inklusiiviseksi  

• Transformatiivinen, eli muutosta rakentava työote kuuluu yhteen 
yhdenvertaisuutta, inkluusiota ja ihmisoikeuksia arvostavaan työeetoksen kanssa.  

• Jotta muutosta rakentava työote juurtuisi työyhteisöön, koko organisaation arvojen 
tulisi olla sopusoinnussa sen kanssa.  

• Organisaation täytyy katsoa omia toimintatapojaan kriittisesti ja pystyä 
kyseenalaistamaan ne.  

• Organisaation tulee aina tehdä yhteistyötä niiden marginalisoitujen ryhmien kanssa, 
joiden asioita se ajaa.  

• Organisaatiolla on jatkuva tavoite tulla askel askeleelta inklusiivisemmaksi. 

• Suunnitelma inkluusion toteuttamiseksi voidaan rakentaa käyttämällä kahdeksan 
askeleen mallia, joka näyttää, kuinka inkluusio voidaan rakentaa organisaation 
sisälle.  

  



 

Kahdeksan askelta inklusiiviseen nuorisotyöhön  

Askel Keskeiset toimet 

1  

Organisaation 
tilannekatsaus 

• Kerää tietopohja yhteisösi vähemmistö- ja marginalisoitujen 
ryhmien tarpeista. 

• Tee organisaation itsearviointi selvittääksesi, mitä teette hyvin ja 
mitä toiminta-alueita täytyy kehittää (itsearviointikyselylomake 
löytyy kappaleesta 1: www.youth.ie/diversity). 

• Varaa resursseja organisaation toimintatapojen muuttamisen 
tukemiseksi ja rakenna verkostoja, jotka tukevat inklusiivisia 
työtapoja. 
 

2  

Linjaukset ja 
ryhmäsopimukset* 
(lue alempaa 
kiusaamisen 
vastaisen 
linjauksen/sääntöjen 
laatimisesta) 

• Olet laatinut inkluusion ja moninaisuuden linjauksen 
organisaatiollesi  

• Laatikaa käyttäytymistä ja yhteistä toimintaa koskevat 
ryhmäsopimukset tai säännöt yhdessä nuorten kanssa. Näiden 
sääntöjen tulee painottaa ainakin keskinäistä kunnioitusta ja 
inklusiivista yhteistoimintaa. 

• Näiden linjausten tulee sisältää: 
Ø Kuinka muokkaat organisaation toimintaa niin, että 

toiminta noudattaa yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
periaatetta. 

Ø Toimintatapoja koskevan ohjeen, jossa inkluusio on 
nimetty tavoitteeksi ja keskeiseksi arvoksi. 

Ø Syrjinnän vastaisen menetelmän – kuvaile, kuinka puututte 
syrjintään, jos sitä havaitaan. 

Ø Henkilökuntasi, vapaaehtoistesi, nuorisotyön vetäjiesi ja 
nuorten roolin nimeäminen inkluusiotyössä – sisällytä 
tähän kaikki henkilöstökoulutuksen tarve 
yhdenvertaisuuteen ja ihmisoikeuksiin liittyen. 

Ø Raportointi- ja kurinpidollisien toimintamenetelmiesi 
määrittäminen. 
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Tila ja ympäristö** 
(lue alempaa nuorten 
näkemyksiä 
inklusiivisten tilojen 
luomisesta)  

 

• Tilasi toivottaa näkyvästi vähemmistö- ja marginalisoidut 
ryhmät tervetulleiksi.  

• Teet kiusaamisen ja vihapuheen vastaisia aloitteita. 
• Julkinen kuvanne viestittää selkeästi, että olette inklusiivisia. 

4  • Henkilökunnalla ja vapaaehtoisilla on tarvittavat tiedot ja taidot 
inklusiivisesta menetelmästä. 



 

Henkilökunta ja 
vapaaehtoiset 

• Tarjoat koulutusta henkilökunnalle, vapaaehtoisille ja nuorille. 
• Henkilökuntaasi ja vapaaehtoisiisi kuuluu ihmisiä eri 

ihmisryhmistä, mikä kuvastaa tavoittelemaasi inkluusiota. 
• Edistät ja tuet työntekijöiden oman työnsä arviointia. 
• Annat henkilökunnalle ja vapaaehtoisille vastuuta ja tehtäviä, 

joilla he voivat edistää inkluusiota. 
• Kerrot inklusiivisista työmenetelmistä myös muille, jotta ne 

juurtuisivat siihen ympäristöön, jossa toimit.  
  

5  

Nuorten osallisuus 
ja aktiviteetit 

 

• Työsuunnitelmanne edistävät ja tukevat inkluusiota. 
• Hankkeenne ja toimintonne tukevat ennakoivasti inkluusiota, 

yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia ** (lue alempaa, mitä 
nuoret sanovat inkluusion tukemisesta). 

• Sinulla on käytössä toimenpiteitä inkluusion aktiiviseen 
tukemiseen, kuten tilojen saavutettavuuden varmistaminen 
vähemmistö- ja marginalisoiduille ryhmille. 
 

6  

Resursseja 
inkluusiolle 

• Varaat resursseja kehittääksesi inklusiivisia rakenteita 
(esimerkiksi koulutukset, rakennusten muuttaminen 
inklusiivisemmiksi, saavutettavammiksi ja esteettömimmiksi). 

• Varaat resursseja inklusiivisten työmenetelmien kehittämiseen. 
 

7  

Verkostot ja 
kumppanuudet 

• Rakennat verkostoja ja kumppanuuksia tukeaksesi inklusiivisia 
työmenetelmiä. 

• Ajat vähemmistö- ja marginalisoitujen ryhmien asiaa yhdessä 
heidän kanssaan.   

• Viestit menetelmästäsi keskeisille sidosryhmille ja osallistat 
nuoret edustamaan itseään heitä koskevissa asioissa 

8  

Valvonta ja arviointi  

• Teillä on käytössä valvonta- ja arviointiprosesseja. 
• Teillä on käytössä työkaluja vaikutusten arviointiin. 
• Reflektoitte omaa toimintaanne ja osoitatte, että olette oppiva 

organisaatio.  
• Voitte todistaa seurannan ja arviointien avulla, millä tavoin 

olette muuttaneet työtapojanne inklusiivisiksi.  

 

  



 

Transformatiiviset organisaatiot – Mitä nuoret sanovat 

 
Yllä esitetyn organisaatiotasoisen lähestymistavan lisäksi ota huomioon ja ota toimintasi 
periaatteiksi seuraavat vähemmistö- ja marginalisoituihin ryhmiin kuuluvien nuorten 
ajatukset.  

 

“Ymmärrä haasteet, joita jotkut nuoret kokevat osallistuessaan nuorten 
yhteiseen toimintaan ja mitä nuoren ovesta sisään astuminen saattaa 
vaatia. Haluamme, että ymmärrätte tarpeemme.”  

       1     Luokaa inklusiivisia, kannustavia, kunnioittavia ja muuntautumiskykyisiä tiloja meidän 

omilla ehdoillamme: 

Ø Mahdollistakaa tiloja, jotka ovat avoinna vain tietylle identiteettiryhmälle 

kerrallaan. 

Ø Tukekaa meitä omien projektiemme ja ryhmiemme johtamisessa ja 

Ø Suunnitelkaa asioita yhdessä meidän kanssamme. 

       2     Antakaa tarpeisiimme soveltuvaa tukea: 

Ø Neuvokaa ja ohjatkaa meidät asianmukaisiin palveluihin, jotka voivat auttaa meitä 

erityiskysymyksissämme ja pulmatilanteissamme. 

Ø Olkaa läsnä meitä varten, kun kohtaamme syrjintää, sukupolvien välisiä ristiriitoja 

(vanhempien kanssa tai yhteisöissämme), siirtolaisuus- tai lakikysymyksissä tai kun 

meillä on haasteita identiteettimme kanssa. 

Ø Opetelkaa, kuinka ottaa kulttuurimme ja uskontomme huomioon kaikessa 

toiminnassanne.  

        3     Nuorten johtajuuskoulutus: 

Ø Ottakaa meidät mukaan kampanjointiin, asioiden ajamiseen ja muuhun 

oikeudenmukaisuutta rakentavaan työhön. 

Ø Luottakaa meihin johtajina eri yhteisöissä. 

Ø Panostakaa meihin kouluttamalla ja mentoroimalla meitä. 

 

 4     Sitoutukaa syrjinnän vastaiseen nuorisotyöhön: 

Ø Puutukaa syrjintään ja raportoikaa siitä systemaattisesti.  

Ø Järjestäkää koulutuksia kaikille nuorisotyöntekijöille ja vapaaehtoisille syrjinnän 

tunnistamisesta sekä yhdenvertaisuudesta. 

Ø Tukekaa meitä, kun syrjinnällä on seurauksia hyvinvointiimme, turvallisuuteemme 



 

ja mielenterveyteemme. 

Ø Toimikaa syrjivästi toimivien ihmisten kanssa restoratiivisella tavalla. 

         5     Puolustakaa meitä, kun tarvitsemme sitä: 

Ø Tehkää vaikuttamistyötä sen puolesta, että saisitte enemmän resursseja ja 

rahoitusta meidän kanssamme työskentelyä varten. 

Ø Teettäkää selvityksiä syrjinnästä. 

Ø Tukekaa ja osallistukaa oikeudenmukaisuuteen perustuviin kampanjoihin, jotka 

taistelevat meidän oikeuksiemme puolesta. 

Ø Haastakaa rakenteelliset syrjivät periaatteet ja käytännöt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Toimia, joilla voit ehkäistä vihamielistä puhetta ja käyttäytymistä 

*Vihapuheeseen ja vihamieliseen käyttäytymiseen puuttuminen ja sen estäminenxxii 

 

Laadi ja pane 
käytäntöön 
kiusaamisen 
vastainen 
toimintalinjaus 

Laadi kiusaamisen vastainen linjaus, joka kattaa 
identiteetteihin perustuvan syrjinnän. Linjauksen 
käyttöönotolla organisaatio voi varmistaa, että jos vihamielistä 
puhetta tai käyttäytymistä havaitaan, on olemassa keinoja, 
joilla asiaa voidaan käsitellä.   

Ottakaa käyttöön 
syrjinnän 
nollatoleranssi 

Organisaatio voi ottaa periaatteekseen syrjinnän 
nollatoleranssin. Se tarkoittaa, että kaikille organisaatiossa 
tehdään selväksi, että jos he näkevät vihapuhetta tai 
vihamielistä käyttäytymistä, heillä on velvollisuus ilmoittaa 
siitä. Nollatoleranssi kannustaa sivustakatsojia puutumaan 
havaitsemaansa syrjintään ja viestittää kaikille, että kaikkeen 
vihapuheeseen reagoidaan. 

Lisää tietoisuutta Vihapuheen vastaisen viestinnän suuntaaminen kaikille 
organisaation jäsenille on tehokas tapa ehkäistä vihamielisen 
käyttäytymisen ilmenemistä organisaation sisällä. Tällaista 
viestintää voidaan toteuttaa puheilla, keskusteluilla, julisteilla, 
sähköposteilla tai pikaviesteillä. Viestinnässä tulisi selvästi 
näkyä, mikä on organisaation kanta vihamieliseen puheeseen 
ja käyttäytymiseen, mitä vihapuhe on ja mitä eri muotoja sillä 
on. Viestinnässä tulee kehottaa kaikkia ilmoittamaan 
havaitsemastaan vihapuheesta matalalla kynnyksellä.  

Käyttäytymissäännöt Säännöt asettavat kaikille selkeät suuntaviivat sopivan 
käyttäytymisen rajoista. 

Uutiskirjeet, 
ilmoitustaulu 

Pitämällä esillä kiusaamisen vastaista linjausta ja 
käyttäytymissääntöjä tavoilla, joilla ne näkyvät kaikille (sekä 
nuorisotyöntekijöille että nuorille), muistutat jatkuvasti 
vihapuheenvastaisesta ilmapiiristä, jonka organisaatio toivoo 
saavuttavansa.  
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Liitteet 

 

7.1 ASIASANASTO 
 
 
Biseksuaali: Henkilö, joka tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa sekä omaa että eri 
sukupuolta olevia kohtaan. Bi+ on kattotermi muille identiteeteille, jotka eivät tunne vetoa 
vain yhteen sukupuoleen.  

Cissukupuolisuus: Henkilön sukupuoli-identiteetti vastaa hänelle syntymässä määritettyä 
sukupuolta. Etuliite cis viittaa tähän yleisesti. 

Cisnormatiivisuus: Yhteiskunnallinen normi, joka olettaa ja odottaa, että kaikki ihmiset 
kokevat heille syntymässä määritellyn sukupuolen omakseen ja ilmentävät sitä 
yksiselitteisesti. Cisnormatiivisuus myös odottaa, että transihmiset eläisivät kaksinapaisen 
mies-nais-jaottelun mukaan. 

Heteronormativiisuus: Sosiaalinen normi, joka olettaa ja odottaa jokaisen ihmisen olevan 
heteroseksuaali. 

Heteroseksuaali: ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa muuta kuin omaa 
sukupuoltaan olevia ihmisiä kohtaan. 

Homo-, bi-, inter(sukupuolisuus)- ja transfobia tarkoittavat vihaa, pelkoa, inhoa tai 
vastenmielisyyttä näitä identiteettejä kohtaan. Fobinen käyttäytyminen voi ilmetä 
mitätöintinä, vähättelynä, poissulkemisena, häirintänä tai syrjintänä. Nämä ovat 
rinnastettavissa seksismin ja rasismin kaltaisiin ilmiöihin. 

HLBTIQ+: Kirjainyhdistelmä: homot, lesbot, biseksuaalit, transihmiset, intersukupuoliset, 
queerit ja muut identiteetit, jotka eivät ole heteroseksuaaleja tai cissukupuolisia. 

Intersukupuolisuus: tarkoittaa joukkoa erilaisia kehon variaatioita, joissa sukupuolitetut 
piirteet, kuten kromosomit, sukuelimet tai hormonitoiminta eivät ole yksiselitteisesti nais- tai 
miestyypilliset. Intersukupuolisuus on luonnollista kehollista vaihtelua ja tekee näkyväksi sen, 
että ihmisiä ei voi biologisestikaan luokitella kahteen toisensa poissulkevaan sukupuoleen. 
Intersukupuolisuus voi olla joillekin myös sukupuoli-identiteetti. 

Kaksinapainen nainen-mies -sukupuolijaottelu: Yhteiskunnallisesti rakennettu käsitys, jonka 
mukaan sukupuolia voi olla vain kaksi, mies tai nainen, ja että se on sama kuin heille 
syntymässä määritelty. Hän voi olla esimerkiksi muunsukupuolinen, sukupuoleton tai 
intersukupuolinen. (Binääri/ei-binääri) 
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Lesbot ja homot tuntevat seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa henkilöihin, jotka ovat 
samaa sukupuolta, johon he itse identifioituvat.  

Liittolainen (ally): Liittolainen on henkilö, joka ei välttämättä kuulu tiettyyn vähemmistö- tai 
marginalisoituun ryhmään, mutta tukee ja kannattaa esimerkiksi yhdenvertaisia 
kansalaisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa, HLBTIQ+ -liikkeitä, rasismin vastaista liikettä, 
uskonnon ilmaisun vapautta jne.  

Misogynia: inho, viha tai syvälle juurtuneet ennakkoluulot naisia kohtaan. 

Muunsukupuolinen: Kattokäsite mille tahansa sukupuolelle, joka voi olla sekä mies että 
nainen, jotakin niiden väliltä tai täysin tämän jaottelun ulkopuolella.  

Neurokirjo: Neurokirjolla tarkoitetaan, että eri neurokognitiiviset erot ovat normaaleja ja 
luonnollisia ihmisen geeniperimän muotoja. Tähän kuuluvat tyypillisten neurologisten 
piirteiden lisäksi mm. autismi, asberger, ADHD, oppimisvaikeudet ja tourette.   

Panseksuaali: Henkilö, joka voi kokea seksuaalista ja/tai emotionaalista kiinnostusta 
monenlaisia sukupuolia ja monella tavalla sukupuoltaan ilmaisevia kohtaan. 

Anti-rasistinen liike: "Anti-rasistinen liike pyrkii aktiivisesti tunnistamaan ja hävittämään 
rasismia muuttamalla järjestelmiä, organisaatiorakenteita, linjauksia, toimintamalleja ja 
asenteita, jotta valtarakenteet murtuisivat ja ne voitaisiin rakentaa uudelleen 
yhdenvertaisemmiksi" (NAC International Perspectives: Women and Global Solidarity). 

Queer: Kyseenalaistaa ja kritisoi sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä 
normeja. Queer-ideologia vastustaa niiden lesbo- ja homoliikkeiden näkemyksiä, jotka 
pyrkivät esittämään homoseksuaalisuuden yhtä ”normaalina” kuin heteroseksuaalisuuden. Se 
voi myös jättäytyä kokonaan identiteettikategorioiden ulkopuolelle, jolloin ilmaistaan, että 
queer-arvojen mukaisesti voidaan elää, mutta identiteettiä ei voida määritellä queeriksi. 
Queer ei ole toinen vastaava sana HLBTIQ+ -yhteisölle, vaikka sitä usein niin käytetäänkin, 
vaan se on erillinen identiteetti tai ’anti-identiteetti’. Queer-termiä on joissain maissa käytetty 
haukkumasanana ja se voidaan yhä kokea loukkaavanaxxiii. 

Sukupuolen ilmaisu: Kuinka ilmaisemme sukupuoltamme vaatteillamme, hiustyylillämme, 
äänellämme, käyttäytymisellämme jne.  

Sukupuolen moninaisuus: Sukupuolen moninaisuus ilmaisulla viitataan siihen, että sukupuoli 
on moninainen ilmiö, joka ei ole jaettavissa kahteen, toisilleen vastakkaiseen ja selvästi 
toisistaan erotettavaan sukupuoleen, vaan sukupuolen ilmenemismuodot ovat 
moninaisemmat. Tässä yhteydessä voidaan käyttää myös monikkomuotoa sukupuolten 
moninaisuus. Sukupuolen moninaisuus sisältää siis sekä sukupuolivähemmistöt että 
sukupuolienemmistöt.  
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Syntymässä määritelty sukupuoli: Vastasyntyneet vauvat määritellään yleensä nais- tai 
miessukupuoliseksi perustuen heidän ulkoisiin sukupuolielimiinsä. Tämä sukupuolen 
määritelmä kirjataan heidän syntymätodistuksiinsa. 

Trans: Sanaa käytetään kuvaamaan sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen 
ilmaisu ei ole yksiselitteisesti hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen yleensä 
liitettyjen odotusten mukainen. Vastakohtana on cis; sanat ovat alkuaan latinasta, jossa niillä 
on merkitys ‘toisella puolen’ ja ‘tällä puolen’. 

 
Osa sanastosta on lainattu Setan sateenkaarisanastosta: 
https://seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto/ 
 
 

7.2 VERKOSSA TOIMIVA OPPIMISPORTAALI 

 

Olemme kehittäneet laajan ja helposti ymmärrettävän multimediasivuston, josta löydät 
videoita, koulutusmateriaaleja ja -artikkeleita, jotka auttavat ennakkoluulojen ja vihapuheen 
käsittelemisessä nuorten parissa. Ne on listattu eri vihapuheen muotojen alle selkeästi 
otsikoiden. Nuorisotyöntekijät ovat valinneet materiaalit inspiroimaan ryhmäkeskusteluja ja 
rohkaisemaan tässä oppaassa esiteltyjen sorron muotojen kriittistä tarkastelua. Olemme 
valinneet laajan kokoelman materiaaleja, sillä tiedostamme, että me kaikki aloitamme 
transformatiivisen nuorisotyön erilaisista lähtöasetelmista. Tämä materiaalipankki ei 
kuitenkaan ole kaiken kattava lista vaan se on ennemminkin tarkoitettu pohjaksi, josta jatkaa 
aiheen tutkimista. Löydät sivuston täältä: http://transforminghate.eu/. Sivusto on 
englanninkielinen. 

 

 

7.3 OUTSIDE IN -PROJEKTI   

Outside In -projekti on Rauhankasvatusintituutin koordinoima Erasmus+ -projekti, 

jossa RKI kokosi yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa 25 eri vähemmistötaustoista tulevaa 
nuorta ammattilaista yhteen Suomesta, Sloveniasta, Skotlannista, Irlannista ja Portugalista 
kehittämään toimivampia keinoja vihapuheeseen puuttumiseksi. Projekti alkoi kesäkuussa 
2017 ja se saatettiin loppuun toukokuussa 2019. Kehittämistyön tuloksena syntyi verkossa 
toimiva oppimisportaali, kansainvälinen kouluttajaverkosto, työkaluja ja toimivia malleja 
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ehkäistä vihapuhetta ja ratkaista konflikteja väkivallattomasti sekä yhdessä tuotettu opas 
transformatiivisesta nuorisotyöstä. Ainutlaatuista tässä projektissa oli se, että keskeisessä 
asemassa keinojen ja menetelmien tuottamisessa olivat syrjinnän vaarassa olevat ja 
vihapuhetta kohtaaviin vähemmistöihin kuuluvat nuorisotyön ammattilaiset ja nuoret, jotka 
kohtaavat vihapuhetta arjessaan. He ovat kehittäneet omakohtaisten vihapuhekokemustensa 
ja ammattitaitonsa pohjalta materiaaleja ja koulutuksia, jotka auttavat muita 
nuorisotyöntekijöitä tarkastelemaan ja etsimään keinoja puuttua nuorten ilmaisemaan tai 
kokemaan vihapuheeseen arjen ja nuorisotyön eri tilanteissa. 
 

Jokainen osallistunut maa keskittyi tiettyyn syrjinnän muotoon ja kehitti tietämystään 
aiheesta, joka on myös jaettu tässä oppaassa.  

Slovenia: HLBTIQ+ 

Portugali: Intersektionaalinen syrjintä 

Suomi: Rasismi 

Skotlanti: Uskontoon kohdistuva syrjintä 

Irlanti: Sukupuoleen kohdistuva syrjintä  

 

Järjestöt: 

Rauhankasvatusinstituutti ry, Suomi 

Rauhankasvatusinstituutti ry (RKI) on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton 
järjestö. Edistämme lasten ja nuorten kasvamista globaalin vastuunsa tunteviksi ja 
yhdenvertaisuutta sekä väkivallattomuutta edistäviksi maailmankansalaisiksi tukemalla 
kasvattajia. Tämä projekti oli RKI:n koordinoima. 

www.rauhankasvatus.fi  

National Youth Council of Ireland 

The National Youth Council of Ireland (NYCI) is the representative body for voluntary youth 
organisations in Ireland. It uses its collective experience to act on issues that impact on young 
people. NYCI was the partner responsible for the development of this Manual 

www.youth.ie 
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Ljubljana Pride Parade Association, Slovenia  

As an association, Ljubljana Pride Parade represents a marginalized social group of young 
LGBTIQ+ people, and articulates their needs in society. As the organizer of the annual Pride 
Parade, it also assumes the role of articulating the broader social interests and rights of the 
LGBTIQ + community in Slovenia. It is positioned as an organization that fights all forms of 
racism, discrimination, homophobia and other social formations based on subjugation. 

www.ljubljanapride.org 

 

Interfaith Scotland 

Interfaith Scotland is a Scottish charity specialising in promoting and facilitating constructive 
engagement between different faith and belief communities across Scotland through 
dialogue, educational activities, civic engagement and the promotion of religious equality. 

www.interfaithscotland.org 

 

Ha Momento, Portugal  

Ha Moment, is a cooperative whose mission is to provide opportunities for personal and 
professional development of adults throughout the world, through training, consulting and 
organizing events, based on informal and non-formal learning. We seek to create training 
activities in education focusing on development of competences in the areas of conflict 
transformation, social inclusion, communication, empathy, gamification and ICT tools. 

www.hamoment.org 

 

BLOOM – Associação Sócio-Cultural, Portugal 

BLOOM is a non-profit organisation whose mission is to support, consult, develop and 
implement social, cultural and educational projects with a national and international 
dimension, to empower initiatives and organisations, in the local community, mainly 
addressed to youth. 
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7.4 LIST OF GRAPHIC IMAGES 

 

Title Source Page No. 
Front Page Pixel Press  
Transformation Logo Project Smart: projectsmart.co.uk 8, 45, 78, 82 
Give Respect, Get Respect Shutterstock 19 
Safer Spaces Rainbow Social Equity & Diversity Education Office, 

McGill University 
21 

Words Hurt LoveThisPic 24; 54 
Pyramid of Hate  Pixel Press 27 
Intersectional Approaches Pixel Press 41 
Dehumanisation and 
Violence 

Pixel Press 43 

Collusion Triangle Pixel Press 44 
Light Bulb ClipArt 49 
Flash ClipArt 52 
Thinking ClipArt 56 
Action Clip Michael James, ‘The health nut’ 56 
Compassionate Brain Mindful.org 60 
Circle of Inclusion Disability, Development and the SDGs-

Bond: bond.org.uk 
65 

Listen Flickr 69 
Top Tips Knights Property Services 70 
Finger Knot Clip Art 72 
Remember Post-It 123RF Stock images  75; 82 
Self-Care Therapy Threads: therapythreads.com 76 
Feelings, Thoughts, 
Judgement 

Livingfullywellness.com 84 

Iceberg model Suki Sangha (using Microsoft Paint) 89 
Tree of needs Suki Sangha (using Microsoft Paint)  91 
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7.5 VIITTEET 

 

i Käytämme komparatiivimuotoa ‘turvallisemmat tilat’ ‘turvallisien tilojen’ sijasta, koska 
tiedostamme, että mikään tila ei tule koskaan olemaan täysin turvallinen kaikille, mutta 
on kuitenkin tärkeää tehdä töitä, jotta tilasta tulisi niin turvallinen kuin mahdollista. 
ii Goleman, 1995 Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York: 

Bantam Books. 
iii https://saferspacesnyc.wordpress.com/ 
 
iv https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0021886305277275 
 
v Lisämateriaalia: https://mindhacks.com/2015/11/12/the-real-history-of-the-safe-

space/ 
https://splinternews.com/what-s-a-safe-space-a-look-at-the-phrases-50-year-hi-
1793852786 

 
vi Ei ole olemassa yleismaailmallista tai lainmukaista määritelmää vihapuheesta. Tämä 
määritelmä on peräisin Euroopan neuvostolta, kun se koordinoi Ei vihapuheelle -liikettä. 

 

 

viii Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 
http://hatecrime.osce.org/what-hate-crime 
 
ix Patriarkaatin määritelmä (englanniksi): www.nwci.ie/looking-glass/Through-the-
Looking-Glass.pdf 
 
x Compass: Manual for Human Rights Education with Young people, Religion and Belief: 
www.coe.int/en/web/compass/religion-and-belief 
 
xi ENAR Ireland definition. 
  

xiiDisability and Disablism-Council of Europe: www.coe.int/en/web/compass/disability-
and-disablism. 
 
xiiiSovellettu tekstistä Crossman, Ashley. "What Is Social Oppression?" ThoughtCo, Jul. 5, 
2018, thoughtco.com/social-oppression-3026593. 
 
xiv Cisseksismi kuvaa toimia ja normeja, jotka antavat etuoikeuksia ja/tai sortavat trans-ja 
muunsukupuolisia ihmisiä.[2] Cisseksismi tukee myös kaksinapaisen mies-nainen-
jaottelun normia, mikä johtaa muiden sukupuolten, kuten muunsukupuolisten ja 
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transsukupuolisten syrjintään ja sortoon. Kaikki, jotka eivät ole cissukupuolisia kokevat 
jotakin cisseksismin muotoa. http://sjwiki.org/wiki/Cissexism 
 

xv Centre for Intersectional Justice www.intersectionaljustice.org/about. 
 

xviAudre Lorde in her 1982 address at Harvard University, ‘Learning from the 60s’: 
www.blackpast.org/1982-audre-lorde-learning-60s 
 

xvii www.law.columbia.edu/news/2017/06/kimberle-crenshaw-intersectionality 
 
xviii Sovellettu www.criaw-icref.ca/sites/criaw/files/Everyone_Belongs_e.pdf s. 5 
 

 

xxi www.iirp.edu/news-from-iirp/time-to-think-using-restorative-questions; 
www.iirp.edu/defining-restorative/history 
 
xxiiLet’s Beat Bullying: 
www.youthhealth.ie/sites/youthhealth.ie/files/NYCI_LETS_BEAT_BULLYING.pdf 
 
xxiii http://transakcija.si/2017/03/13/slovar-izrazov/ 
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