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arvoisa nuorisotyöntekijä, 

luet parhaillaan ensimmäistä suomalaiseen 
kontekstiin kirjoitettua opasta, joka käsittelee 
antirasismia nuorisotyössä. Sen tarkoituksena  
on antaa tietoa, uutta ajateltavaa ja käytännön 
ratkaisuja jokapäiväisen työsi tueksi. 

Voit käyttää tätä kirjaa rinnakkain Rauhan
kasvatusinsituutin Antirasismi nuorisotyössä 
työkirjan kanssa, joka auttaa tarkastelemaan 
omaa työtä ja sen tekemisen tapoja kysymysten 
kautta. Tämä opas toimii myös itsenäisenä johda
tuksena antirasistisen nuorisotyön maailmaan.

Antirasismi nuorisotyössä opas on tarkoitettu 
nuorisotyöntekijän ja työyhteisön tueksi anti
rasistisen työotteen vahvistamiseen. Haluamme, 
että tämä opas antaa välineitä rasismin tunnista
miseen sekä siihen puuttumiseen nuorisotyössä. 
Opas auttaa tarkastelemaan ja tunnistamaan 
rasismia myös yhteiskunnan rakenteissa olevana 
ilmiönä.

Opas on suunnattu kaikille nuorten kanssa 
työskenteleville. Pääpaino oppaassa on nimen
omaan nuorten kanssa tehtävässä työssä. Emme 
käsittele suoraan esimerkiksi antirasistista  
rekrytointipolitiikkaa tai johtamista yleisemmin. 
Idea on, että opas toimii ikään kuin laseina, joiden 
läpi nuorisotyötä voi tarkastella.

Rauhankasvatusinstituutti on yli neljän vuosi
kymmenen ajan työskennellyt rauhankasvatuksen 
parissa ja jo vuosia olemme tehneet tiivistä 
yhteistyötä nuorisotyöntekijöiden kanssa nuoriso
alan kehittämisessä. Antirasismi on erityisesti 
viimeisen vuosikymmenen aikana noussut yhdeksi 
työmme keskeisimmäksi periaatteeksi, ja haluam
mekin jakaa osaamistamme tällä saralla.

olemme tuottaneet tämän oppaan osana 
Rauhan kasvatusinstituutin Myötätuulihanketta, 
joka toteutettiin vuoden 2022 aikana. Hankkeen 
tavoitteena oli auttaa nuorisotyöntekijöitä tunnis
tamaan rasismia ja löytää keinoja puuttua siihen 
sekä vahvistaa antirasistisen työotteen käyttöä 
nuorisotyössä. Hanke toteutettiin yhteistyössä 
Helsingin, Ranuan ja Oulun nuorisotoimien  
kanssa. Hankkeen aikana koulutusprosessiin 
osallistui yli 300 nuorisotyöntekijää. Koulutus
prosessissa nousi esiin kysymyksiä ja hyviä  
käytänteitä, joita olemme sisällyttäneet tähän 
kirjaan, erityisesti ”Esimerkki arjesta” osioihin. 
Niissä esitetyt tilanteet ovat viimeistä lukuun 
ottamatta fiktiivisiä, mutta ne perustuvat 
koulutus prosessissa nuorisotyöntekijöiden kanssa 
käytyihin keskusteluihin heidän omasta työstään. 
Oppaan viimeinen esimerkki on suoraan yksittäi
sen nuorisotyöntekijän kokemuksesta.

Suomalaiseen keskusteluun rasismista ja 
antirasismista on tullut viimeisen vuosikymmenen 
aikana paljon uutta ajattelua ja uusia käsitteitä, 
joista osa on peräisin erilaisista akateemisista 
teorioista. Julkaisun tavoitteena on myös avata 
näitä käsitteitä nuorisotyöntekijöille. Osa niistä 
voi ehkä alkuun tuntua arjen työn näkökulmasta 
etäisiltä tai teoreettisilta ja ne voivat vaatia  
perehtymistä. Ideana ei ole niinkään, että käsitteet 
pitää nyt kaikki opetella ja tenttiä — teorioita ja 
käsitteitä esitellään siksi, että ne voivat innostaa 
ajattelemaan asioita erilaisesta näkökulmasta ja 
toimimaan eri tavalla. Teoriat ja käsitteet eivät  
ole koskaan absoluuttisen oikeassa: ne myös 
muuttuvat ja niitä tulee lisää: voi olla, että vuosi

Tervetuloa  
tekemään antirasistista  

nuorisotyötä

1

Hanna Mithiku
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kymmenen tai parin päästä näistä teemoista 
puhutaan eri sanoin ja erilaisten teorioiden avulla. 
Tämä opas on opas näihin aiheisiin tässä ajassa.  

tiedämme, että tätä opasta voi lukea hyvin moni
nainen joukko nuorisotyöntekijöitä. Osalle teistä 
antirasistinen nuorisotyö on jo melko tuttua: 
olette ehkä työskennelleet pitkään eivalkoiseksi 
rodullistettujen nuorten parissa ja tiedostatte 
hyvin sen, millaista rasismia he kohtaavat arjes
saan. Olette perehtyneet aiheeseen ja etsineet 
omaaloitteisesti luettavaa teemasta ollaksenne 
valmiita kohtaamaan vaikeitakin tilanteita. Olette 
pohtineet, ehkä myös kipuilleet omaa roolianne 
nuorisotyöntekijänä tässä yhteydessä. Toisille 
teistä taas tämän oppaan tiedot ovat aivan uu
sia. Nuorisotiloissanne ei kenties käy yhtäkään 
rodullistettua nuorta, aiheeseen liittyvä sanasto 
hämmentää ja rasismin käsittely ehkä vähän pe
lottaakin. Lisäksi osa teistä on itse rodullistettuja 
nuorisotyöntekijöitä: Oppaan aiheet ovat tuttuja 
teille jo omasta ja perheenne arjesta. Olette ko
keneet rasismia ja tunnistatte hyvin henkilökoh
taisesti, miten se vaikuttaa myös nuoriin, joiden 
parissa työskentelette. Taustanne auttaa tunnis
tamaan rasismia mutta se voi myös tehdä asian 
käsittelystä töissä erityisen vaikeaa ja raskasta. 

Tarkoituksena on, että tästä oppaasta on hyötyä 
teille kaikille. Suurin osa teksteistä on suunnattu 
ihmisille, jotka eivät tunne teemaa kovin hyvin 
eivätkä ole itse kokeneet rasismia, koska teitä 
on Suomen nuorisotyöntekijöissä paljon. Mutta 
toivottavasti opas tuo uusia ajatuksia myös teille, 
jotka olette jo perehtyneet tarkemmin aiheeseen, 

Tervetuloa  
tekemään antirasistista  

nuorisotyötä

tai jotka olette itse rodullistettuja nuorisotyön
tekijöitä.

tämän oppaan toimitustyön ovat hoitaneet 
Rauhankasvatusinstituutin koulutussuunnittelija 
Ulkar Aghayeva ja johtava asiantuntija Hanna 
Mithiku. Muut kirjoittajat ovat nuorisotyön 
suunnittelija Sini Perho, tutkija Tuuli Kurki, 
yliopistonlehtori AnneMari Souto, nuoriso
tutkija Antti Kivijärvi, asiantuntija Liban Ismail 
ja Rauhan kasvatusinstituutin toiminnanjohtaja 
Riikka Jalonen. Oppaan editoinnissa on avustanut 
toimittaja Kati Pietarinen. Haluan kiittää kaikkia 
osallistumisestaan tähän tärkeään projektiin.
 
Myötätuuli-hanke on toteutettu Euroopan  
unionin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja  
kotouttamisrahaston tuella.
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nuorisotyössä nuori kohdataan sellaisena  
kuin hän on — niin tarpeineen, toiveineen, 
kiinnostuk sen kohteineen kuin taustoineenkin. 
Kohtaamisessa ovat mukana myös nuoren mah
dolliset kokemukset rasismista ja syrjinnästä. 
Nuoren ja nuorisotyöntekijän kohtaamisessa on 
läsnä myös työntekijä: hänellä on monenlaista 
osaamista, kokemusta ja sen rinnalla oma taustan
sa. Tämä vaikuttaa kohtaamiseen, siihen kaikkeen, 
mitä yhdessä tehdään ja millaiseksi vuorovaikutus 
muodostuu. Nuorisotyöntekijälle tämän kaiken 
tunnistaminen on merkityksellistä antirasistisella 
polulla eteenpäin — ja välillä taas taaksepäin —  
kulkiessa. 

Lähtökohtaisesti antirasistisen nuorisotyön-
tekijän taustalla vaikuttavat myös nuorisotyötä 
ohjaavan nuorisolain tavoitteet:

1  edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamis-
mahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä 
toimia yhteiskunnassa; 

2  tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, 
yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen 
ja taitojen oppimista; 

3  tukea nuorten harrastamista ja toimintaa 
kansalaisyhteiskunnassa; 

4  edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja  
tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista; 
sekä 

5  parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Lain tavoitteiden toteuttamisessa  
lähtökohtina ovat: 

1  yhteisvastuu, kulttuurien  
moninaisuus ja kansainvälisyys; 

2  kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä 
ympäristön ja elämän kunnioittaminen sekä 

3  monialainen yhteistyö.

Nuorisotyötä ohjaavan  
nuorisolain tavoitteetNuorisotyön arvot 

ja antirasismi

2

Sini Perho

Mitkä arvot ohjaavat työtäsi? Koetko toteuttavasi  
omassa työssäsi nuorisolain tavoitteita? Onko joihinkin  

tavoitteisiin pyrkiminen erityisen luontevaa?  
Onko tavoitteita, jotka tuntuvat vaikeilta? Miten koet,  

että nuorisolain tavoitteet tukevat antirasistista työtä?

6 Antirasismi nuorisotyössä    |



Nuorisotyötä ohjaavan  
nuorisolain tavoitteet

Edistää nuorten osallisuutta ja 
vaikuttamismahdollisuuksia  
sekä kykyä ja edellytyksiä  
toimia yhteiskunnassa.

Tukea nuorten harrastamista  
ja toimintaa kansalais- 
yhteiskunnassa.

Parantaa nuorten  
kasvu- ja elinoloja.

Tukea nuorten kasvua,  
itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä 
sekä niihin liittyvää tietojen  
ja taitojen oppimista.

Edistää nuorten  
yhdenvertaisuutta ja  
tasa-arvoa sekä  
oikeuksien toteutumista.

Nuorisotyön arvot 
ja antirasismi



nämä tavoitteet muodostavat vahvan pojan an
tirasistisen nuorisotyöntekijän työlle, joka näkyy ja 
vahvistuu antirasistisissa käytännöissä. Arkisessa 
työssä kyse on esimerkiksi siitä, että nuorisota
lossa sovitaan, miten epäasialliseen tai rasistiseen 
puheeseen puututaan ja miten siitä keskustellaan. 
Toiminnassa voidaan laatia niin työyhteisön kes
ken kuin yhdessä nuorten kanssa turvallisemman 
tilan periaatteet. Nuorisotalossa voidaan erikseen 
pohtia tapoja viestiä sellaisille vanhemmille, jotka 
eivät tunne nuorisotyötä lainkaan, tai kesätyö
paikkarekrytointi voidaan suunnata niille nuorille, 
joiden on erityisen vaikea saada kesätöitä.

Epämukavuusalueilla — ja joskus mukavuus
alueillakin — nuoren kanssa työskennellessään 
nuorisotyöntekijä kehittyy, tulee tietoisemmaksi 
muun muassa omasta osaamisestaan, taustastaan 
ja tilanteestaan. Tässä tukevat hänen työpaikkan
sa, kollegansa ja esihenkilönsä, omalta osaltaan 
myös nuoret ja heidän yhteisönsä. Antirasismin 
edistämisen ja siihen liittyvän osaamisen kehittä
misen kirjaaminen paikallisten nuorisopalveluiden 
työtä ohjaaviin suunnitelmiin ja toimintaohjelmiin 
tukee yksittäistä työntekijää ja kollektiivisesti 
koko yhteisöä. Esimerkiksi Helsingin nuoriso
palveluiden työtä ohjaaviin periaatteisiin kuuluu 
yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumi

sen aktiivinen edistäminen ja siitä(kin) kumpuava 
antirasistisen osaamisen vahvistaminen.

Nuorisotyöntekijällä on siis rooli aktiivisena 
yhdenvertaisuuden edistäjänä sekä syrjinnän eri 
muotojen, myös rasismin tunnistajana. Hänen 
tehtävänään on vaikuttaa syrjintään. Näin tehdes
sään nuorisotyöntekijä nostaa nuoria jatkuvasti 
"samalle viivalle".

antirasistinen nuorisotyöntekijä on avoin 
uudelle ja samalla hänellä on jo osaamista ja arvot, 
jotka tukevat työtä. Antirasistinen nuorisotyön
tekijä suuntaa katsettaan siihen, mitä jo tekee itse 
ja mitä työyhteisö tekee antirasistisesti — ja vielä 
vähän tarkentaa siihen, mitä voisi vielä tehdä yksin 
ja yhdessä antirasistisesti työssään.

Lähteet: 

Nuorisolaki (2016)
(viitattu 13.10.2022)

NUPS — Helsingin kaupungin perussuunnitelma 
(2021) Saatavilla:  (viitattu 13.10.2022)

Nuorisotyön arvot ja antirasismi
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Sanapilvi on koottu Myötätuuli-hankkeen työpajoissa.  
Nuorisotyöntekijät ovat vastanneet yhdellä sanalla  

kysymykseen Millainen on antirasistinen nuorisotyöntekijä? 

Millainen on antirasistinen  
nuorisotyöntekijä?



Antirasistinen työ lähtee  
ymmärryksestä, että  

yhteiskunnassa on rasismia

3

Hanna Mithiku, Ulkar Aghayeva

Millaista rasismia nuorisotyön arjessa näkyy?  
Millaisissa tilanteissa olet itse havainnut rasismia? Miltä tuntuu  

ajatella, että myös omassa nuorisotilassa voi olla rasismia?  
Millaisista rasismikokemuksista nuoret ovat puhuneet sinulle? 

rasismi on ajatusmalli, jossa ihmisryhmiä 
määritellään alempiarvoiseksi esimerkiksi etnisen 
alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, 
äidinkielen tai uskonnon perusteella. Rasismi 
rakentuu rodullistamisen prosessin varaan. Rodul
listamisella tarkoitetaan prosessia, jonka kautta 
ihmisiin liitetään ihonvärin tai oletetun etnisen 
taustan takia oletuksia, stereotypioita ja ennakko
luuloja liittyen muun muassa ihmisten kykyihin, 
kulttuuriin ja moraaliin.

Rasismi ei ole yksittäinen ideologia vaan se on 
osa historiallisesti syntyneitä yhteiskunnallisia 
rakenteita ja toimintatapoja. Rasistiset käytännöt 
ovat syntyneet satojen vuosien kuluessa ja ne ovat 
tärkeässä osassa siinä, miten valta on maailmassa 
jakautunut. Rasistisia käytäntöjä on historian 
aikana tuettu erilaisilla yhteiskuntateorioilla, joista 
jokainen on liittynyt oman aikansa kontekstiin. 
Rasismia on perusteltu historian kuluessa esimer
kiksi Raamatulla, luonnontieteellisillä teorioilla 
sekä kulttuuriin liittyvillä väitteillä.

suomalaisessa yhteiskunnassa rasismista 
puhutaan usein yksittäisten syrjivien tekojen 
yhteydessä. Tällaisia tekoja ovat esimerkiksi rasis
tisten haukkumasanojen käyttö tai välitön syrjintä, 
jossa ihmiseltä kielletään pääsy samojen palvelujen 
käyttäjäksi. On kuitenkin tärkeää huomata, että 

rasismi on ennen kaikkea rakenteellinen ongel
ma. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan ja 
instituutioiden ihanteet, toimintatavat ja säännöt 
ylläpitävät rasistisia toimintatapoja ja altistavat 
eriarvoistavalle kohtelulle. Rakenteellinen rasismi 
on usein tiedostamatonta ja se muodostuu en
nakkoluulojen, stereotypioiden ja yhteiskunnan 
normien ruokkiessa toisiaan. Se voi ilmetä esimer
kiksi näennäisen neutraaleina käytäntöinä, jotka 
tosiasiassa sulkevat valtaväestöstä poikkeaviksi tai 
eivalkoisiksi nähtyjä henkilöitä ulos. Rakenteelli
nen rasismi voi näkyä esimerkiksi syrjintänä työ ja 
asuntomarkkinoilla sekä koulutuksessa. Syrjintä 
kertautuu monissa asioissa. Rasismia kohtaavan 
yksilön elämässä rakenteellisen rasismin vaikutuk
set voivat seurata läpi elämän taitekohtien. Silloin 
mahdollisuudet menestyä ovat huonommat kuin 
muilla. Se voi vaikuttaa esimerkiksi tulotasoon, 
asumiseen ja siihen, millaiseksi yksilö hahmottaa 
omat mahdollisuutensa. Rakenteellista rasismia 
ja sen ilmenemistä nuorisotyön ja nuorten arjessa 
käsitellään tarkemmin tämän oppaan luvussa 5.1.

Tutkimukset ovat tuoneet toistuvasti esille 
erilaisia tapoja, joilla rasismi esiintyy eivalkoiseksi 
rodullistettujen ihmisten arkipäivässä. Rasismi 
ilmenee muun muassa nimittelynä, syrjintänä, 
väkivaltaltana ja hienovaraisina ja toistuvina oletuk
sina. Näkyvien rasististen tekojen lisäksi rasistiset 
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Antirasistinen työ lähtee  
ymmärryksestä, että  

yhteiskunnassa on rasismia

ennakkoluulot, mielikuvat ja stereotypiat vaikuttavat 
siihen, miten ihmisiin suhtaudutaan ja millaiset 
mahdollisuudet heillä on saada äänensä kuuluviin ja 
osaamisensa käyttöön. Rasismia esiintyy julkisissa 
tiloissa, kouluissa, työpaikalla, työnhaussa ja sosiaa
li ja terveydenhuoltopalveluissa. Yhteiskunnan eri 
instituutiot voivat osaltaan ylläpitää epätasaarvoa ja 
rakenteellista rasismia. Nuorisotyö ei ole sen va
paampi rasismista kuin muutkaan yhteiskunnan osat.

Tutkimusten mukaan rasismi heikentää elämän
laatua, lisää yksinäisyyttä ja vähentää luottamusta 
yhteiskuntaa ja viranomaisia kohtaan. Toistuvat 
rasismikokemukset ovat vakava uhka mielenter
veydelle. Rasismi ei vaikuta negatiivisella tavalla 
pelkästään siitä kärsiviin yksilöihin vaan myös koko 
yhteiskuntaan. Se vähentää ihmisten luottamusta 
toisiinsa ja johtaa pahimmillaan yhteiskunnan 
jakautumiseen.

antirasismi on aktiivista toimintaa, jolla pyri
tään vähentämään ja vastustamaan rasismia niin 
omissa asenteissa ja ajatusmalleissa kuin yhteis
kunnassa laajemminkin. Tarkoituksena on vahvis
taa ja kehittää yhdenvertaisuutta ja tasaarvoa. 

Antirasistisen työn lähtökohtana on ymmärrys 
siitä, että emme elä syrjinnästä vapaassa yhteis
kunnassa. Työn tavoitteena on antaa valmiuksia 
tunnistaa ja puuttua rasismiin sekä purkaa yh

teiskunnassa vallitsevia, rakenteellista rasismia 
ylläpitäviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Koska 
rasismi on sisäistetty ja opittu toimintamalli, on 
siitä mahdollista myös oppia pois!

Antirasismi tunnistaa jokapäiväisen toimintam-
me joko eriarvoisuutta ja syrjiviä käytäntöjä  
1  lisääväksi, 
2  ylläpitäväksi tai 
3  vähentäväksi. 

antirasistinen toiminta pyrkii aina vähentä
mään eriarvoisuutta. Antirasismin lähtöpisteenä 
on ymmärrys siitä, että rasismin ongelma ei ole 
ainoastaan yksittäisissä henkilöissä vaan erilaisis
sa käytännöissä ja yhteiskunnassa harjoitetussa 
politiikassa. 

Lähteet: 

Kendi, Ibram X. (2019) How to be an Antiracist. 
Random House Publishing Group.

Antirasistinen työ lähtee ymmärryksestä,  

että yhteiskunnassa on rasismia
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Esimerkki arjesta:

Miksi käsitteillä  
on merkitystä?

Hanna Mithiku

nuorisotyöntekijä kertoo: 
”Joskus tulee tunne, että mistään ei saa enää puhua.  

Että en voi tietää, mitä sanoja saa käyttää ja mitkä sanat 
ovat loukkaavia. En välttämättä uskalla puhua nuorille tai 
työkavereille rasismista, koska en osaa oikeita ja uusimpia 

termejä ja pelkään, että mokaan kuitenkin.”

tällaiset ajatukset nousevat usein esiin rasis
mia ja antirasismia käsittelevissä keskusteluissa. 
Pystyäksemme käsittelemään asioita tarvitsemme 
kuitenkin kieltä ja sanoja vaikeillekin asioille. 
Sillä, millaisia sanoja käytämme, on merkitystä. 
Kieli toisaalta ohjaa ajatteluamme mutta myös 
ajattelumme kuvastuu käyttämästämme kielestä. 
Sanat kantavat mukanaan myös esimerkiksi arvoja. 
Sanat ymmärretään sen kautta, missä yhteyksissä 
niitä käytetään ja kuka niitä käyttää. Eri tilanteisiin 
sopiva sanasto vaihtelee.

Kieli ja termit kehittyvät ja kieltä on mahdollista 
myös kehittää yhdenvertaisuuden näkökulmasta. 

Loukkaavia ja ulossulkevia sanoja voi opetella 
tunnistamaan. Puuttuminen niihin on tärkeää niin 
omassa kuin toistenkin puheessa. Oman sanaston 
rakentuminen on jatkuvaa oppimista, eikä keskus
teluun osallistuminen edellytä, että oma osaami
nen ja ymmärrys olisi täydellisen valmista.

“Maahanmuuttaja, toisen polven maahan
muuttaja, ulkomaalaistaustainen, vieraskielinen.” 
Erityisesti identiteettiin liittyvien sanojen kohdalla 
on tärkeätä pysähtyä miettimään, kuka sanat 
määrittelee ja millaisia valtaasetelmia ne kantavat 
mukanaan. Käytetäänkö esimerkiksi sanaa maa
hanmuuttaja synonyymina eivalkoisille ihmisille 

12 Antirasismi nuorisotyössä    |



työssä ja aiheesta käytävässä keskustelussa. 
Keistä sitten puhumme, kun käytämme 

Suomessa sanaa rodullistettu tai eivalkoiseksi 
rodullistettu? Kyse on sellaisista yksilöistä tai 
ryhmistä, jotka tyypillisesti suomalaisessa kon
tekstissa nähdään muina kuin valkoisina: esimer
kiksi romanit, saamelaiset, muslimit ja mustat ja 
ruskeat ihmiset. 

Käytämme tässä oppaassa myös viime vuosina 
suomen kielessäkin yleistyneitä englannista 
lainattuja lyhenteitä POC (Person of Color) tai 
BIPOC (Black, Indigenous and Person of Color) 
kuvaamaan ihmisiä, jotka ovat mustia, alkuperäis
kansaa tai kuuluvat muuhun näkyvään vähemmis
töön. Käytännössä käsitteet rodullistettu, POC 
tai BIPOC kuvaavat usein samoja ihmisiä, mutta 
eri tavoin. Rodullistettu on sana, joka harvoin on 
osa ihmisen identiteettiä. Harva ihminen kutsuu 
itseään rodullistetuksi, sillä sanalla kuvataan 
ihmisen ulkopuolista prosessia. Jotkut myös vie
rastavat ja oudoksuvat käsitettä. Moni sen sijaan 
mieltää itsensä mustaksi, ruskeaksi tai näkyvään 
vähemmistöön kuuluvaksi, ja joillekuille lyhenne 
POC tai BIPOC on tärkeä osa identiteettiä.

seuraavilla sivuilla on antirasistinen sanasto, 
jota kannattaa hyödyntää opasta lukiessa. Siinä on 
avattu oppaassa käytettyjä termejä. Se voi toimia 
apuna myös uusien termien oppimiseen ja oman 
sanaston tarkasteluun.

riippumatta siitä, ovatko he syntyneet Suomessa? 
Kaikkien ihmisiä ja heidän identiteettiään ku
vaavien sanojen kanssa on tärkeä kuunnella niitä 
ihmisiä, joihin sanoilla viitataan.

Pitääkö ihonväristä, etnisestä taustasta tai 
“rodusta” sitten puhua lainkaan? Eikö riitä, että 
puhumme vain nuorista tai ihmisistä yleensä? 
Monessa tilanteessa on täysin perusteltua olla 
kiinnittämättä erityistä huomiota ihmisen ihonvä
riin. “En näe väriä” tai “värillä ei ole väliä” ajattelu 
saattaa kuitenkin peittää alleen eivalkoisiksi 
rodullistettujen nuorten kokeman syrjinnän ja 
estää sekä syrjinnän tunnistamisen että siihen 
puuttumisen.

tässä oppaassa käytämme sanoja rotu ja ro
dullistaminen ilmaisemaan niitä mekanismeja, 
joilla rasismi kohdistuu tiettyihin ihmisiin. Rodulla 
ei viitata biologiseen rotuun vaan sosiaaliseen 
rakennelmaan, jossa tiettyjen ulkoisten piirteiden 
ihminen luokitellaan tiettyyn ryhmään kuuluvaksi. 
Rodullistamisella puolestaan kuvataan sitä pro
sessia, jonka kautta ihmisiin liitetään ihonvärin tai 
oletetun etnisen taustan takia oletuksia, stereo
typioita ja ennakkoluuloja liittyen muun muassa 
ihmisten kykyihin, kulttuuriin ja moraaliin. Käy
tämme käsitteitä rodullistettu (tai eivalkoiseksi 
rodullistettu) kuvaamaan ihmisiä, joihin tällaisia 
oletuksia liitetään. Nämä käsitteet ovat vakiintu
neet viime vuosina suomalaisessa antirasistisessa 

Antirasistinen työ lähtee ymmärryksestä,  

että yhteiskunnassa on rasismia
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Antirasismi: Aktiivista toimintaa, jolla pyritään 
vähentämään ja vastustamaan rasismia omissa 
piireissä, yhteiskunnassa ja laajemmin maailmassa. 
On tärkeää ymmärtää, että emme elä syrjinnästä 
vapaassa yhteiskunnassa. Antirasismi luokittelee 
jokapäiväisen toimintamme joko eriarvoisuutta 
ja syrjiviä käytäntöjä 1) lisääväksi, 2) ylläpitäväksi 
tai 3) vähentäväksi. Antirasistinen toiminta pyrkii 
aina vähentämään eriarvoisuutta. Antirasismin 
lähtöpisteenä on ymmärrys siitä, että rasismi ei 
ole vain yksittäisten henkilöiden tekoja, vaan se 
elää erilaisissa käytännöissä ja yhteiskunnassa 
harjoitetussa politiikassa.

Arkipäiväinen rasismi: Hienovaraiset ja 
toistuvat oletukset henkilöstä liittyen hänen 
oletettuun taustaansa. Tällaista syrjintää ja häirin
tää esiintyy julkisissa tiloissa, koulutuslaitoksissa, 
työpaikalla ja työnhaussa. Tällaista syrjintää 
esiintyy myös julkisissa palveluissa, kuten sosiaali 
ja terveydenhuollossa.

Diaspora: Ryhmä ihmisiä, joilla on juuret samalla 
alueella, maassa, mantereella tai maanosassa. Täs
tä esimerkkinä ovat uiguuridiaspora, palestiina
laisdiaspora tai afrodiaspora. Juuret lähtöalueelle 
tai itse alue eivät aina ole selviä, kuten esimerkiksi 
romanidiasporalla.

Eksotisointi: Eksotisointi on erilaisuuden 
korostamista. Se voi olla kehuvaa ja kuulostaa 
positiiviselta mutta se perustuu stereotypioille ja 
vahvistaa niitä. Tyypillinen esimerkki on hiuksiin 
kohdistuvat kehut. Rodullistetun ihmisen ulkonä
köä kehuva henkilö korostaa hänen erilaisuuttaan 
vertaamalla hänen hiuksiaan niin sanottuihin 
suomalaisiin hiuksiin. Eksotisointi antaa ymmär
tää, että jotkut henkilöt ovat normien mukaisia ja 
jotkut ihmiset poikkeavat niistä. 

Häirintä: Henkilön ihmisarvoa tarkoitukselli
sesti tai tosiasiallisesti loukkaava käyttäytyminen, 
jolla luodaan henkilöä halventava tai häntä koh
taan vihamielinen ilmapiiri. Tästä on esimerkkinä 
työpaikalla esitetyt rasistiset vitsit.

Ihmisten välinen rasismi: Esiintyy yksilöiden 
välillä. Nämä ovat julkisia rasismin ilmauksia, joihin 
liittyy usein herjauksia, ennakkoluuloja tai viha
mielisiä sanoja tai tekoja.

Inklusiivisuus: Mahdollisimman monen 
ryhmän ottaminen aktiivisesti mukaan esimerkiksi 
päätöksentekoon. Antirasistisessa kontekstissa 
se tarkoittaa rodullistettujen ihmisten ja vähem
mistöjen ulkopuolelle jättämisen vastustamista. 
Se tarkoittaa sen varmistamista, että kaikki voivat 
ja haluavat toimia osana yhteiskuntaa. Kaikkien 
osallistujien antamaa panosta arvostetaan aidosti.

Intersektionaalisuus: Tapa kuvailla ja analy
soida, miten yksilön asemaan ja ryhmäidentiteet
tiin vaikuttavat samanaikaisesti monet erot, kuten 
sukupuoli, yhteiskuntaluokka, etninen alkuperä, 
seksuaalisuus ja ikä. Intersektionaalisuus tarkoit
taa risteäviä tai toisensa leikkaavia eroja yksilöiden 
identiteettien välillä.

Kulttuurinen omiminen: Eri kulttuurista 
tuleva lainaa toiselle kulttuurille kuuluvia ele
menttejä, tapoja tai symboleita ilman lupaa ja 
ymmärtämättä niiden taustoja. Yleensä tarkoi
tuksena on saada taloudellista hyötyä. Valtakult
tuuriin kuuluva voi ottaa toisesta kulttuurista 
piirteitä joutumatta kärsimään niihin liittyvistä 
kielteisistä mielleyhtymistä. Kulttuurista omimista 
on esimerkiksi saamelaisten perinteistä asua 
gáktia mukailevan vaatteen myyminen tai käyttö 
naamiaisasuna.

Antirasistinen sanasto

Olemme koonneet tähän listan käsitteitä, joita antirastistisessa työssä  
ja antirasistisissa teorioissa käytetään. Suosittelemme, että silmäilet sanaston 

läpi ennen kuin jatkat oppaan lukemista: siinä esitellään sekä  
hyvin yleisesti käytettyjä että harvinaisempia ja teoreettisempia käsitteitä. 

Osaan näistä törmäät muutenkin tässä kirjassa, osa on otettu  
mukaan laajentamaan osaamistasi aiheesta. 
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Mikroaggressio: Tahallinen tai tahaton 
kommentti tai teko, joka vahvistaa ja ylläpitää 
rasistisia tai muuten syrjiviä stereotypioita ja 
samalla toiseuttaa. Esimerkiksi kehumalla, miten 
hyvin eivalkoiseksi rodullistettu henkilö puhuu 
suomea, kehuja tulee samalla osoittaneeksi, että 
hänen mielestään musta tai ruskea henkilö ei voi 
puhua suomea äidinkielenään. Vaikka kommentit 
ja kysymykset voivat vaikuttaa harmittomilta, ne 
ovat kohteelle loukkaavia ja kasautuvia.

Moniperusteinen syrjintä: Tilanne, jossa 
henkilö joutuu kahden tai useamman perusteen 
takia kokemaan syrjintää suhteessa ympäröivään 
yhteiskuntaan. Syrjinnän perusteina voivat olla 
esimerkiksi sukupuoli, etninen tausta, kielivähem
mistöön kuuluminen, sukupuoli tai seksuaalivä
hemmistöihin kuuluminen, vamma, terveydentila 
tai ikä. Syrjintä on moninkertaista, kun henkilö 
joutuu eri tilanteissa syrjityksi eri perusteilla. Syr
jintä on myös kumulatiivista, jos henkilöä syrjitään 
samassa tilanteessa eri perusteilla.

Normi: Yhteiskunnallinen oletus ja odotus 
siitä, mitä pidetään yleisesti hyväksyttävänä, 
”normaalina” tai ideaalina tietyssä tilanteessa tai 
asiayhteydessä. Normeilla on valtaa. Ne voivat olla 
tiedostettuja tai tiedostamattomia. Niissä on usein 
kyse esimerkiksi siitä, miltä ihmisen tulee näyttää 
tai miten hänen tulee toimia.

Normitietoisuus: Tietoisuus niistä yhteis
kunnallisista normeista, jotka ohjaavat esimerkiksi 
arvostusten ja käsitysten muodostumista. Nor
mitietoisuuden avulla voidaan tehdä näkyväksi ja 
analysoida tällaisia normeja ja niiden vaikutuksia 
esimerkiksi yhteiskunnassa, kouluissa tai työpaikoil
la. Joskus käytetään myös sanaa normikriittisyys.

Orientalismi: Eurooppalainen suhtautuminen 
LähiIdän, Aasian ja PohjoisAfrikan kulttuureihin. 
Orientalismissa nämä kulttuurit nähdään muuttu
mattomina, kehittymättöminä, keskenään saman
laisina ja kyvyttömänä määrittelemään itseään. 
Kyseiset kulttuurit ovat pelottavia ja kehittämisen 
tarpeessa, joten niitä pitää hallita miehittämällä. 
Se tekee niistä vastakohdan “kehittyneelle, ratio
naaliselle ja korkeampiarvoiselle” länsimaalaiselle 
kulttuurille. Länsimailla tarkoitetaan usein Yhdys
valtoja, Kanadaa ja suurinta osaa Euroopasta.

POC: Lyhenne englanninkielisestä termistä 
“person of colour”, jolla tarkoitetaan ihmisiä, joita 
ei mielletä valkoisiksi. Käsitteelle ei ole suoraa 
käännöstä suomeksi. Siksi lyhennettä POC käy
tetään suomenkielisessä puheessa ja tekstissä 
sellaisenaan.

BIPOC: on lyhenne englanninkielisestä termistä 
“black, indigenous, person of colour” tarkoittaen 
“musta, alkuperäiskansa ja POC.”  Termi on tullut 
äskettäin käyttöön, koska on haluttu kiinnittää 
huomiota siihen, että mustiin ja alkuperäiskansaan 
kuuluviin kohdistuva syrjintä, sorto ja rasismi on 
osittain erilaista verrattuna muihin POCihmisiin. 

Antirasistinen sanasto
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Rakenteellinen rasismi: Rakenteellinen rasis
mi perustuu valtasuhteisiin. Se on lainsäädännön ja 
erilaisten instituutioiden käytäntöihin ja sääntöihin 
pohjautuvaa rasismia. Rakenteellinen rasismi on 
usein tiedostamatonta ja se muodostuu ennakko
luulojen, stereotypioiden ja yhteiskunnan normien 
ruokkiessa toisiaan. Se voi ilmetä esimerkiksi 
näennäisen neutraaleina käytäntöinä, jotka tosi
asiassa sulkevat ulos valtaväestöstä poikkeaviksi tai 
eivalkoisiksi nähtyjä henkilöitä ulos. Rakenteelli
nen rasismi voi näkyä esimerkiksi syrjintänä työ ja 
asuntomarkkinoilla sekä koulutuksessa. Kyse voi 
olla vaikka siitä, että maahanmuuttajataustaisiksi 
oletettuja nuoria ohjataan kouluissa tietyille suo
rittaville aloille riippumatta heidän omista kiinnos
tuksen kohteistaan.

Representaatio: Representaatio tarkoittaa 
kirjaimellisesti edustusta. Sillä voi viitata minkä 
tahansa ryhmän läsnäoloon esimerkiksi päätöksen
teossa. Usein sitä käytetään kuitenkin vähemmis
töjen suuremman ja siten tasapuolisen edustuksen 
edistämiseksi. Representaation on tärkeä kiinnittää 
huomiota, koska vähemmistöt eivät historiallisen 
syrjinnän vuoksi ole tasapuolisesti edustettuina.

Rodullistaminen: Rodullistaminen on prosessi, 
jossa hallitseva ryhmä määrittelee yleensä vähem
mistön edustajat esimerkiksi toisesta etnisestä 
taustasta stereotypioiden mukaisesti. Rodullistami
sen tarkoitus on hallitseminen ja se on olennainen 
osa nationalismia ja imperialismia.

Rodullistettu: Rodullistettu viittaa henkilöön 
tai ihmiseen, joka kokee yhteiskunnassa rodullista
mista. Kts. rodullistaminen.

Rotu: mekanismi, jolla rasismi kohdistuu tiettyi
hin ihmisiin. Rodulla ei viitata mihinkään biologi
seen rotuun, vaan sosiaaliseen rakennelmaan, jossa 
tiettyjen ulkoisten piirteiden tai esimerkiksi vaa
tetuksen perusteella ihminen luokitellaan tiettyyn 
ryhmään kuuluvaksi. 

Sisäistetty rasismi: Sisäistetty rasismi viittaa 
uskomuksiin, joita ihmisellä voi olla omasta tai 
oman ryhmän huonommuudesta. Rodullistettu 
henkilö saattaa omaksua yhteiskunnan eriarvois
tavan kohtelun sekä jatkuvasti toistettavat stereo
typiat ja alkaa käyttäytyä tai kohdella muita niiden 
mukaisesti.

Syrjintä: Henkilön kohtelua huonommin tai 
henkilön asettamista huonompaan asemaan 
jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella 
ilman hyväksyttävää syytä.

Välitön syrjintä: Henkilöä kohdellaan epäsuo
tuisammin kuin jotakuta muuta syrjintäperusteen 
johdosta ilman hyväksyttävää syytä. Esimerkiksi 
elinkeinonharjoittaja kieltäytyy päästämästä 
tummaihoista henkilöä liiketiloihinsa.

Välillinen syrjintä: Näennäisesti yhden
vertainen sääntö, peruste tai käytäntö saattaa 
jonkun muita epäedullisempaan asemaan syrjin
täperusteen johdosta ilman hyväksyttävää syytä. 
Esimerkiksi työhönotossa edellytetään täydellistä 
suomen kielen taitoa, vaikka se ei työn tekemisen 
kannalta ole välttämätöntä.

Tokenismi: Muodon vuoksi tapahtuva, vain 
symbolinen yksittäisten vähemmistöryhmien 
edustajien palkkaaminen tai näiden nostaminen 
näkyvään asemaan organisaation (esimerkiksi 
yrityksen, järjestön, puolueen) monimuotoisuuden 
tai tasaarvoisuuden korostamiseksi. Tokenis
missa aliedustetun ryhmän edustajaa kohdellaan 
esineenä eikä hänelle anneta mahdollisuutta tulla 
nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi omana itse
nään.

Antirasistinen sanasto
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Valkoisuusnormi: Sosiaalinen valtarakenne, 
jossa vaalea ihonväri nähdään normina, johon 
muuta verrataan. Tällöin valkoisuus mielletään 
normaaliksi ja eivalkoisuus erilaisuudeksi. Val
koisuusnormiin voidaan viitata myös käsitteillä 
valkoisuus tai valkonormatiivisuus. Valkoisuusnor
mi tuottaa rasismia määritellessään siihen sopi
mattomat “erilaisiksi” ja “toisenlaisiksi” rasististen 
oletusten ja stereotypioiden kautta. Valkoisuus
normiin mahtumattomat joutuvat todistamaan 
toistuvasti omaa “normaaliuttaan”.

Valkoinen etuoikeus: Moninaiset sosiaaliset 
hyödyt, edut ja kohteliaisuudet, jotka seuraavat 
siitä, että henkilö nähdään valkoisena. Käytännös
sä kyse on siitä, että ihminen ei joudu kohtaamaan 
esimerkiksi rodullistamista, syrjintää, eksotisointia 
ja arkisia mikroagressioita eikä kärsimään näiden 
vaikutusta esimerkiksi tuloihinsa tai mielenterve
yteensä liittyen. Lisäksi hän näkee itsensä näköisiä 
ihmisiä esimerkiksi valtion johtoasemissa, medias
sa ja mainoksissa. Valkoisesta etuoikeudesta naut
tiva ihminen voi kuitenkin olla syrjinnän kohde 
muusta syystä, esimerkiksi seksuaalisuutensa tai 
yhteiskuntaluokkansa vuoksi.

Valkoinen ylivalta: Aate, jonka mukaan val
koiset ihmiset ovat muita ihmisryhmiä parempia ja 
arvokkaampia. Ei viittaa pelkästään ääriajatteluun 
vaan ajattelutapana läpäisee länsimaisia yhteis
kuntia. Rakenteiden tasolla valkoinen ylivalta 
ilmenee esimerkiksi yhteiskunnan tapana toimia ja 
viestiä tavalla, jossa valkoisten ihmisten oikeudet 
nähdään heille kuuluvina, kun taas eivalkoisten 
tulee erikseen ansaita ne.

Vähemmistöstressi: Vähemmistöstressi 
on jatkuvaa henkistä kuormitusta eli stressiä ja 
ahdistusta, joka johtuu syrjinnästä tai syrjinnän 
pelosta. Se voi vaikuttaa negatiivisesti fyysiseen 
ja psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin sekä 
muuttaa henkilön sosiaalista käyttäytymistä.

Värisokea rasismi: Ajattelutapa, joka ei 
tunnista ulkonäöllisiä eroja ja niiden johdosta 
syntyviä yhteiskunnallisia eroja. Värisokealla 
rasismilla sivuutetaan täysin erilaisten ihmisten 
eri kokemukset ja siirretään vastuuta yhteiskun
nasta yksilöille — ruskean yksilön kokema syrjintä 
ei olekaan tosiasiassa rasismia vaan yksilössä on 
jotain vikaa, joka estää tätä rikkomasta lasikattoja 
ja muita esteitä. Sen lisäksi että värisokea rasis
mi sivuuttaa rodullistettujen ihmisten rasismin 
kokemukset, se on kätevä työkalu rasismin yhteis
kunnallisen rakenteellisuuden ylläpitämiseen sen 
poistamisen sijaan.

Yhdenvertaisuus: Kaikki ihmiset ovat saman
arvoisia riippumatta heidän alkuperästään, su
kupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta, 
kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan tai 
vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammaisuu
destaan, terveydentilastaan, seksuaalisuudestaan 
tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Oikeu
denmukaisessa yhteiskunnassa kaikilla on yh
denvertaiset mahdollisuudet kouluttautua, edetä 
työuralla, saada palveluita ja kehittää itseään.

Lähteet: 
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rasismi ei lopu sillä, että kiellämme sen ole
massaolon tai toteamme, että emme näe eroja 
ihmisten välillä. Rasismia on vaikea vastustaa, jos 
sitä ei osata tunnistaa ja nimetä. Rasismi kytkeytyy 
vahvasti valtaan. On hyvä pysähtyä miettimään, 
keiden asiantuntijuutta ja kokemuksia rasismista 
kuullaan ja keiden ääni jää kuulematta?

Jos itseen tai omiin läheisiin ei kohdistu 
rasismia, sitä voi olla vaikea tunnistaa. Silloin 
kertomukset rasismista näyttäytyvät helposti 
yksittäistapauksina, joiden takana on yksittäisen 
pahantahtoisen ihmisen inhottava käytös. Piiloon 
jää sellainen rasismi, joka ei ole tahallista ja joka 
syntyy, kun ennakkoluulot ja haitalliset normit 
ruokkivat ajatteluamme ja toimintaamme. Rasismi 
voi vaikuttaa silloinkin, kun toimijoina ovat ih
miset, jotka eivät halua toimia rasistisesti eivätkä 
ole sitoutuneet rasistisiin ideologioihin. Voimme 
toimia hyvin tarkoitusperin, mutta silti toimin
tamme on rodullistavaa, eriarvoistavaa ja rasismia 
tuottavaa. Toiminnan taustalla ei ole tietoisia 
syrjiviä asenteita, vaan opittu tapa jaotella ihmisiä 
heidän syntyperänsä, kulttuurinsa ja ihonvärinsä 
mukaan.

Rasismilla on useita muotoja ja ne toimivat 
useimmiten rinnakkain vahvistaen rasistisia 
ajatuksia, käyttäytymistä ja politiikkaa.  
Rasismin muotoja ovat: 

1  Ihmisten välinen rasismi: esiintyy yksilöiden 
välillä. Nämä ovat julkisia rasismin ilmauksia, 
joihin liittyy usein herjauksia, ennakkoluuloja 
tai vihamielisiä sanoja tai tekoja.

2  Sisäistetty rasismi: Yhteiskunnan eriarvoisen 
kohtelun omaksuminen omassa ajattelussa. 
Sen tuloksena rodullistettu ihminen voi 
nähdä itsensä yhteiskunnassa ylläpidettyjen 
rasististen määritelmien mukaisesti.

3  Rakenteellinen rasismi: Rakenteellinen 
rasismi perustuu valtasuhteisiin. Se on 
lainsäädännön ja erilaisten instituutioiden 
käytäntöihin ja sääntöihin pohjautuvaa 
rasismia.

rakenteellinen rasismi muovaa ajattelua ja ylläpi
tää rasistisia ajatusmalleja. Tämän vuoksi rasismin 

Rasismin tunnistaminen

4.1. Miksi rasismin  
tunnistaminen on vaikeaa  

mutta tärkeää? 

4

Ulkar Aghayeva, Hanna Mithiku

Onko rasismin tunnistaminen sinulle helppoa? Millaista rasismia  
sinulle on tullut vastaan työssäsi? Oletko nähnyt ihmisten välistä rasismia? 

Oletko kohdannut tilanteita, joita voisi kuvata sisäistetyksi rasismiksi? 
Missä tilanteissa olet tunnistanut rakenteellista rasismia? 
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vaikutusten huomaaminen on usein helpompaa 
kuin itse rasismin tunnistaminen. Rakenteellinen 
rasismi ylläpitää ja tuottaa rodullisia valtaase
telmia, mikä näkyy muun muassa rodullistettujen 
ihmisten huonompana koulumenestyksenä, sijoit
tumisena alhaisemman palkkatason ammatteihin 
tai jäämisenä kokonaan työelämän ulkopuolelle.  
Jos seurausten taustalla ei tunnisteta rasismin 
vaikutuksia tai rasismin olemassaolo kiistetään, 
saattaa syrjinnästä johtuva eriarvoisuus alkaa näyt
täytyä “normaalina asiantilana”. Tällöin on riskinä, 
että rasismin seuraukset nähdään niistä kärsivien 
omana syynä ja niiden ajatellaan johtuvan vain 
heidän omista kyvyistään ja valinnoistaan. Tämä 
voi osaltaan ruokkia rasistisia ajattelumalleja, joissa 
eivalkoiset ihmiset nähdään muita huonompina 
(esimerkiksi tyhmempinä tai laiskempina). Heidät 
saatetaan myös mieltää yksipuolisesti (sopivina 
esimerkiksi vain tietyille koulutusaloille tai tiettyi
hin ammatteihin). Haitallinen kierre on valmis, kun 
rasistiset ajattelumallit vaikuttavat toimintaan esi
merkiksi siten, että rodullistettuja nuoria ohjataan 
heidän omista toiveistaan ja kyvyistään huolimatta 
hakeutumaan koulutusaloille, jotka sopivat yhteen 
heihin liitettyjen rasististen mielikuvien ja stereo
typioiden kanssa.

Nuorisotyöntekijän on tärkeä huomata, että 
rasismi vaikuttaa myös sitä kohtaavien ymmär
rykseen omista mahdollisuuksistaan. Sisäistetty 
rasismi voi näkyä nuoren toiminnassa esimerkiksi 
yli tai alisuorittamisena. Nuori voi kokea painetta 
todistaa itseensä kohdistuvat ennakkoluulot 
vääriksi tai hän voi menettää uskonsa siihen, että 
mitkään yritykset olisivat riittäviä oman paikan 
lunastamiseen.

rasismi on moniulotteinen ilmiö ja usein suo
rien syyseuraussuhteiden osoittaminen on haas
tavaa. Tärkeää on kuitenkin tunnistaa ja tunnus
taa, että rasismi vaikuttaa rodullistettujen nuorten 
elämään. Tutkimusten ja selvitysten valossa on 
selvää, että rasismikokemukset vaikuttavat sitä 
kokevien hyvinvointiin, ja että ne voivat heikentää 
luottamusta yhteiskuntaan ja omiin vaikutusmah
dollisuuksiin. Rasismi hankaloittaa sitä kokevien 
ihmisten elämää esimerkiksi uusiin ihmisiin 
tutustuessa, asuntoa, työtä tai harjoittelupaikkaa 
hakiessa tai erilaisten palvelujen käyttäjinä. Ra
sismin seurauksena ihmisillä ei ole yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa.

Rasismin vähentäminen on luonteeltaan hidasta 
työtä. Koska rasismia ilmenee monella eri tavalla 
ja tasolla yhden kaikissa tilanteissa toimivan 
ratkaisun antaminen on mahdotonta. Samanaikai
sesti on hyvä tunnistaa, että nuorisotyöntekijöillä 
on jo käytössään lukuisia keinoja ja paljon osaa
mista, joka voi tukea rasismin ja sen haitallisten 
seurausten vähentämistä. Nuorisotyöntekijällä 
on osaamista rakentaa nuorten ryhmäsuhteita ja 
ratkoa monenlaisia haastavia sosiaalisia tilanteita. 
Nuorisotyöntekijöillä on osaamista tukea nuorten 
omia vaikuttamismahdollisuuksia ja vahvistaa 
nuorten omaa ääntä. Usein nuorisotyöntekijät 
myös tekevät yhteistyötä nuorten asioissa niin 
perheiden kuin koulujen ja viranomaistahojen 
kanssa. Ennen kaikkea nuorisotyöntekijöillä on 
osaamista kohdata ja tukea nuoria heidän moni
naisissa kysymyksissään. Kaikkea tätä osaamista 
ja vaikuttamisen mahdollisuuksia voi hyödyntää 
antirasistisessa nuorisotyössä.

Kukaan ei synny rasistiksi tai antirasistiksi vaan 
nämä ovat seurausta tekemistämme valinnoista. 
Antirasistinen työ ei tarkoita ainoastaan näkyvään 
kiusaamiseen ja syrjintään puuttumista vaan 
aktiivisia tekoja yhteiskunnan kaikilla osaalueilla. 
Tämä vaatii kriittistä itsetutkiskelua niiltä, jotka 
eivät itse joudu kohtaamaan rasismia. Valkoisen 
aikuisen täytyy kyetä pohtimaan, miten itse 
hyötyy rasismista ja millaisia etuoikeuksia vaalea 
ihonväri suomalaisessa yhteiskunnassa antaa. 
Oman valtaaseman ja etuoikeuksien tunnista
minen sekä omien ennakkoluulojen ja rasististen 
asenteiden purkaminen on olennainen osa anti
rasistista työtä. Antirasismi on tietoisia päätöksiä 
tehdä toistuvia ja oikeudenmukaisia valintoja 
päivittäin. Nämä valinnat vaativat jatkuvaa itsetie
toisuutta ja itsereflektiota läpi elämän. Rasistisena 
tai antirasistisena oleminen ei riipu siitä, kuka 
olet; kyse on siitä, mitä teet.

Lähteet: 

Omi, M. & Winant, H. (2014) Racial Formation in the 
United States (3rd ed.). London: Routledge. 

Rastas, Anna (2005) Rasismi — oppeja, asenteita, 
toimintaa ja seurauksia. Vastapaino. 
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monenlaiset normit vaikuttavat elämäämme. 
Positiiviset normit, kuten odotus rauhallisesta 
jonottamisesta tai julkisen liikenteen pysyminen 
aikataulussa, helpottavat päivittäistä toimintaam
me. Ongelmalliset normit taas ovat kulttuuriin ja 
aikaan sidottuja kirjoittamattomia sääntöjä, jotka 
kertovat meille millaiset ihmiset, suhteet, perheet 
ja elämäntyylit ovat tavallisia, normaaleja, ideaa
leja, hyväksyttäviä, luonnollisia ja tavoiteltavia. 
Samalla ne tulevat kuitenkin määritelleeksi, mikä 
on luonnotonta, epätavallista, epänormaalia ja 
eitavoiteltavaa ja siten ne pahimmillaan voivat 
syrjiä ja marginalisoida ihmisiä ja ihmisryhmiä.

Normitietoisuudella tarkoitetaan tietoisuutta 
niistä yhteiskunnallisista normeista, jotka ohjaavat 
esimerkiksi arvostusten ja käsitysten muodostu
mista. Normitietoisuuden avulla voidaan tehdä 
näkyväksi ja analysoida tällaisia normeja ja niiden 
vaikutuksia esimerkiksi yhteiskunnassa, kouluissa 
tai työpaikoilla. Joskus käytetään myös sanaa 
normikriittisyys.

Normit ovat siis yhteiskunnallisia oletuksia ja 
odotuksia siitä, mitä pidetään yleisesti hyväksyt
tävänä, ”normaalina” tai ihanteellisena tietyssä 
tilanteessa tai asiayhteydessä. Normeilla on valtaa. 
Ne voivat olla tiedostettuja tai tiedostamattomia. 
Niissä on usein kyse esimerkiksi siitä, miltä ihmi
sen tulee näyttää tai miten hänen tulee toimia.

Normeja on meidän yhteiskunnassamme 
monenlaisia. Tässä oppaassa keskitymme normiin 
valkoisuudesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Valkonormatiivisuudella tai valkoisuusnormilla 
ei viitata ainoastaan ihonväriin vaan näkymättö
miin sosiaalisiin hierarkioihin ja valtasuhteisiin, 
joissa länsimaalaisuus ja eurooppalaisuus nähdään 
tavallisena, ihanteellisena ja tavoiteltavana. Suo
malaisessa yhteiskunnassa valkoisuus tuottaa 
etuoikeuksia. Tämä ei tarkoita, etteivätkö valkoiset 
ihmiset kohtaisi elämässään vaikeuksia vaan 
sitä, että valkoisuus suojaa sellaiselta syrjinnältä 
ja epämiellyttävältä kohtelulta, jota eivalkoiset 
kohtaavat samankaltaisissa sosiaalisissa ja yhteis
kunnallisissa tilanteissa.

valkoisuus on hallitseva kulttuuri länsimais
sa: Historiallisista ja yhteiskunnallisista syistä 
valkoiset ihmiset ovat ryhmänä valtaasemassa 
suhteessa eivalkoisiin ihmisiin.  Valkoisuusnor
min vallitsevuus havaitaan usein sen näkymät
tömyydessä (valkoisille): Mitä vähemmän normia 
huomioidaan tai mitä vähemmän siitä puhutaan, 
sitä enemmän se määrittää ajattelua siitä, mikä 
on hyvää ja hyväksyttyä. Valkoisuusnormi viittaa 
myös sosiaaliseen rakenteeseen, jossa valkoisiksi 
mielletyt henkilöt nähdään normina, johon eival
koisia, valkoisen katseen kautta etnisiksi nähtyjä, 

Rasismin tunnistaminen

4.2. Valkoisuusnormi  
määrittää ajatteluamme  
hyvästä ja hyväksytystä 

Ulkar Aghayeva, Hanna Mithiku

Oletko koskaan miettinyt omaa ihonväriäsi tai ulkoisia piirteitäsi?  
Miten ulkonäkösi vaikuttaa siihen, miten sinua kohdellaan?  

Pitääkö sinun perustella tai todistaa muille, että olet suomalainen?  
Onko valkoisuusnormi sinulle tuttu? Odotatko ei-valkoisiksi  

rodullistetuilta nuorilta samoja asioita kuin valkoisilta?
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ihmisiä verrataan. Käytännössä tämä näkyy 
esimerkiksi valintoina siitä, kenen näkökulmasta 
asioista kerrotaan ja keiden kertomukset tulevat 
kuulluiksi, ketkä näyttäytyvät aktiivisina toimi
joina ja ketkä toiminnan kohteina, kuka saa itse 
määritellä oman identiteettinsä ja kulttuurinsa ja 
kenelle se määritellään hänen puolestaan.

Myös ajatus suomalaisuudesta kytkeytyy 
olennaisesti eurooppalaisuuteen ja valkoiseen 
länsimaalaisuuteen. Valkonormatiivisuuden mu
kaisesti suomalaiseksi tunnistaminen edellyttää 
valkoisuuden ihanteeseen kuuluvia kulttuurisia ja 
fyysisiä merkkejä, erityisesti vaaleaa ihoa tai esi
merkiksi sitä, ettei käytä hijabia (musliminaisten 
käyttämää hiuksia peittävää huivia) tai turbaania. 
Jos suomalaisuus määritellään näistä lähtökoh
dista katsottuna, on suomalaisuus täysin saavut
tamattomissa esimerkiksi Suomessa syntyneille, 
itsensä suomalaiseksi identifioiville, ei-valkoiseksi 
rodullistetuille henkilöille sekä henkilöille, jotka 
puhuvat äidinkielenään muuta kieltä kuin suomea. 

valkonormatiivisuus on vahvasti läsnä suoma
laisessa yhteiskunnassa esimerkiksi median ja kas
vatuksen kautta. Rodullistettujen nuorten kohtaa
mat ennakkoluulot ja oletukset vaikuttavat siihen, 
miten he tulevat kohdatuksi nuorisotyössä ja 
millaisia heidän kokemuksensa nuorisotyöstä ovat. 
Ennakkoluulot voivat vaikuttaa esimerkiksi käsi
tyksiin nuorten kyvyistä, kiinnostuksenkohteista, 
motivaatiosta ja osaamisesta. Usein eivalkoiseksi 
rodullistettu nuori joutuu jatkuvasti todistamaan 
omaa “suomalaisuuttaan” ja sopivuuttaan suo
malaiseen yhteiskuntaan. Hänen odotetaan kerta 
toisensa jälkeen todistavan olevansa esimerkiksi 
rehellinen, luotettava tai liberaaleihin arvoihin 
sitoutuva. Rodullistetun nuoren on lunastettava 
suomalaisuus olemalla “hyvä maahanmuutaja”. 
Voikin kysyä, onko nuorella tällöin sama mah
dollisuus kuin muilla ikäisillään etsiä paikkaansa, 
uhmata auktoriteetteja tai mokata?

Valkoisuusnormi vaikuttaa myös siihen, millai
sina eivalkoiseksi rodullistetut nuoret näkevät 
omat mahdollisuutensa toimia ja vaikuttaa. Nuo
risotyöntekijä voi tietoisesti haastaa valkoisuus
normia esimerkiksi vaikuttamalla siihen, millaista 
kuvastoa ja millaisia kertomuksia nuorisotyössä 
ja nuorisotyöstä välitetään. Nuorisotyö voi toimia 
tavoitteellisesti kaikkien nuorten äänen vahvista

jana ja erityisesti korostamalla vähemmistöryhmien 
oikeuksia tulla kuulluksi ja nähdyksi. Nuorisotyö voi 
myös tarjota rodullistetuille nuorille samaistumisen 
kohteita ja rohkaisevia esimerkkejä sekä tukea 
nuoria heidän omassa toiminnassaan. 

Valkoisuusnormi suojaa niitä, jotka kuuluvat sen 
piiriin, koska he eivät joudu jatkuvasti kyseenalais
tetuiksi ja selittämään elämäntapojaan, valintojaan ja 
olemassaoloaan tai saa jatkuvasti muistutuksia ym
päristöltä siitä, että he ovat erilaisia ja toisenlaisia. 

ollakseen avoin rodullistettujen nuorten ker
tomuksille, todellisuuskuville ja kritiikille valkoi
hoisten ihmisten, myös nuorisotyöntekijöiden, on 
tärkeä oppia tunnistamaan omassa ajattelussaan 
vaikuttavaa tiedostamatonta valkoisuusnormia 
ja rasismia ylläpitäviä ajatusmallejaan. Tällainen 
pohdiskelu, jota kutsutaan myös valkoisuuden 
reflektoinniksi, voi tuoda pintaan erilaisia tunteita, 
kuten häpeää, ahdistusta, syyllisyyttä ja surua. On 
kuitenkin tärkeää, että näitä tunteita käsitellään, 
sillä niihin juuttuminen voi hidastaa sekä omaa että 
koko työyhteisön antirasistista polkua.

Lähteet: 
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Esimerkki arjesta:

Valkoisuuden reflektointi

Riikka Jalonen

Milloin tiedostat oman ihonvärisi tullessasi uuteen tilaan?  
Miltä tuntuu miettiä omaa valkoisuutta? Oletko tottunut siihen,  

että ihmiset tekevät ulkonäkösi tai pukeutumisesi perusteella  
oletuksia esimerkiksi uskonnollisuudestasi? Jos mokaat,  

saatko mokata yksilönä vai oletetaanko sen johtuvan  
kulttuuristasi, taustastasi tai uskonnostasi?

Valkoisuuden reflektointi kuulostaa hankalalta  
mutta se vaatii vain rohkeutta tarkastella  

omia ajatuksia ja toimintaa kriittisesti. 
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tässä oppaassa usein viitataan ja kannustetaan 
reflektoimaan. Oman valkoisuuden reflektointi 
saattaa kuulostaa kovin hankalalta ja monimutkai
selta asialta mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, 
että tunnistaa ja tunnustaa, että moni itselle nor
maali asia tai kokemus ei olekaan sitä kaikille vaan 
tulosta valkoisuuteen liittyvistä etuoikeuksista.

Minulla on etuoikeus tulla valkoiseen tilaan 
valkoisena. En herätä huomiota, olen vain yksi 
muiden joukossa. Näitä tilanteita on lukemattomia 
päivittäin enkä useinkaan huomioi niitä. Minut  
on kasvatettu yhteiskunnassa, jossa kaltaiseni 
ihmiset toimivat erilaisissa tehtävissä. Olen 
löytänyt samaistumiskohteita ja esikuvia kirjoista, 
elokuvista ja sarjoista.

Reflektointi ei tarkoita sitä, että joka hetkellä 
minun tulisi pysähtyä miettimään, millaisia valkoi
suuden suomia etuoikeuksia minulla juuri nyt on, 
saati sitten tuntea niistä etuoikeuksista jatkuvasti 
syyllisyyttä. Se on sitä, että aina välillä otan aikaa 
ajatella, mitä kaikkea minulta jää huomaamatta, 
koska täytän suomalaisuuteen vahvasti kiinnit
tyvät normit. Mitä otan itsestäänselvyytenä ja 
normaalina, koska se on sitä minulle ja kaltaisil
leni. Se tarkoittaa, että  tunnistan oman roolini, 
asemani ja mahdollisuuteni valkoisena keskiikäi
senä suomea äidinkielenään puhuvana Suomessa 
kasvaneena Suomen kansalaisena suomalaisessa 
yhteiskunnassa ja miten minun kokemukseni 
yhteiskunnasta ja erityisesti rasismista eroavat 
monen Suomessa asuvan kokemuksista. Miten 
joku asia joka minusta on neutraali on neutraalia ja 
normaalia vain kaltaisilleni.

Olen tehnyt pitkään kasvatusalan asiantuntija
tehtäviä ja arjessa valkoiset etuoikeuteni ovat  
niin luonteva osa työtäni, etten edes huomaa niitä. 
Lähes poikkeuksetta ne tulevat näkyviin vain,  
kun joku muu rikkoo valkoisuuden normia eli  
esimerkiksi lähes aina kun olen liikenteessä  
eivalkoisen kollegani seurassa. Yksi esimerkki 
tästä on se, kun saavuimme hyvissä ajoin nuoriso
alan tilaisuuteen, jonne meidät oli molemmat 
kutsuttu puhujiksi. Minut toivotettiin tervetul
leeksi asiantuntijana. Hijabia käyttävä eivalkoinen 

kollegani puolestaan oletettiin olevan tilaisuuden 
tulkki. Tilaisuuden järjestäjät eivät tehneet tätä 
loukatakseen kollegaani mutta he tekivät ihon
värin ja pukeutumisen pohjalta oletuksia. Kun 
puhuimme tästä kollegani kanssa, hän kertoi 
tämänkaltaisten kohtaamisten ja oletusten  
olevan hänelle arkipäivää.

 
vaatii rohkeutta tunnistaa ja tunnustaa omat 
etuoikeudet. Itselleni on ainakin helpompaa 
tunnistaa syrjinnän vaikutukset yksilötasolla ja 
ymmärtää, miten syrjivät käytänteet ja rakenteet 
asettavat toisia muita heikompaan asemaan 
yhteiskunnassa kuin tunnistaa ja tunnustaa omat 
etuoikeuteni. On vaikea tunnustaa, että  omat 
valkoisuuteen kiinnittyvät etuoikeudet ovat 
mahdollistaneet omassa elämässä monia asioita 
ja tavallaan luoneet hissin, joka on vienyt minua 
ylöspäin: Miten asiantuntijuuttani ei ole alalla 
kutistettu ”kokemuskouluttajan” asiantuntemuk
seksi kertaakaan, miten nimeni ei ole saanut 
epäilemään puolueettomuuttani tai yliopistoni 
nimi tutkintoni pätevyyttä. 

En omasta mielestäni tule etuoikeutetusta 
taustasta, ja usein sisäinen ääneni huutaa epä
oikeudenmukaisuuden tunnetta ”ei tässä kukaan 
ole mitenkään helpolla päässyt, ja on sitä itsekin 
kohdannut vaikka millaisia epäoikeudenmukai
suuksia ja vaikeuksia elämässä”. Tuolloin reflektio 
on tärkeää. Se auttaa pysähtymään tuon äänen 
ja tilanteen herättämän tunteen äärelle. Mitä se 
minulle kertoo? Miksi minulla on tarve korostaa 
(edes itselleni) sitä, että olen itsekin kohdannut 
monenlaista haastetta elämäni aikana, vaikka 
yksikään näistä haasteista ei liity ihonväriini tai 
siihen miten minut on rodullistettu. Syyllistynkö? 
Häpeänkö, koska en ole tuota puoltakaan yhteis
kunnan epätasaarvosta ennen huomannut,  
vaikka yhdenvertaisuuden ammattilaisena minun 
olisi pitänyt ymmärtää paremmin?

Itsereflektio tarkoittaa omien havaintojen, 
tiedon ja toiminnan analyyttista ja rohkeaa  
tarkastelua kriittisesti sekä rohkeutta myöntää 
oma epätäydellisyys ja tarve oppia uutta.

Rasismin tunnistaminen
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Rasismin tunnistaminen

4.3. Stereotypian kautta  
ihminen nähdään  

yksipuolisesti  
Ulkar Aghayeva

Oletko ollut tilanteessa, jossa jonkun ihmisen  
ennakkoluulot ovat vaikuttaneet heidän tapaansa kohdella sinua?  

Tunnistatko omia ennakkoluulojasi? Keihin ne kohdistuvat?  
Oletko huomannut tilanteita omassa työssäsi,  

jossa ennakkoluulot ovat vieneet väärään suuntaan?  

”Kävin tasan yhden kerran nuorisotilalla.  
Kaikki katsoivat ihmeissään. Nuoriso-ohjaajat  

eivät sanoneet minulle mitään.  
He eivät osanneet ottaa kontaktia.”

Pirkanmaalainen poika, 20 v. (Etno 2020)

”Minusta Suomessa keskitytään identiteettiin  
aina negatiivisessa valossa. Ihmiset seuraavat  
mieluummin mediasta niitä huonoja asioita ja  

yleistävät niiden perusteella liikaa. Vaikuttaa siltä,  
että on helpompi katsoa ulkomaalaisia alaspäin  

kuin että antaisi heille mahdollisuuden sopeutua.” 

Uusmaalainen poika, 20 v. (Etno 2020)
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moni rodullistettu nuori kokee tulevansa näh
dyksi osana ryhmää ja jonkin kulttuurin edusta
jana, ei niinkään yksilönä. Tämän lisäksi kokemus 
on usein myös se, että ryhmiin liitetään hyvinkin 
vahvoja ennakkooletuksia esimerkiksi kulttuu
rista ja toimintatavoista tietyssä kulttuurissa. 
Kenenkään ulkonäön perusteella ei kuitenkaan voi 
olettaa, millaisia tapoja hänellä on. Kaikilla ihmisil
lä on lukuisia kulttuureja ja lukuisia eri tapoja elää 
niitä. Kulttuuri myös muuttuu jatkuvasti. 

Sosiaaliset ryhmät, joihin kuulumme, auttavat 
muodostamaan identiteettimme, mutta yksilöt 
ovat usein puolueellisia oman sosiaalisen ryh
mänsä ulkopuolella olevia kohtaan ja kohdistavat 
heihin ennakkoluuloja, stereotypioita ja syrjintää.

ennakkoluulo on negatiivinen asenne ja tunne 
yksilöä kohtaan, joka perustuu pelkästään hänen 
kuulumiseensa tiettyyn sosiaaliseen ryhmään. 
Ennakkoluulot ovat yleisiä ihmisiä kohtaan, jotka 
kuuluvat “tuntemattomaan kulttuuriryhmään”. 
Esimerkki ennakkoluuloista on negatiivinen 
asenne ihmisiä kohtaan, jotka eivät ole syntyneet 
Suomessa, vaikkakin tämän ennakkoluuloisen 
asenteen omaavat ihmiset eivät tunne kaikkia 
ihmisiä, jotka eivät ole syntyneet Suomessa.

Ennakkoluuloksi kutsutaan siis käsitystä, joka 
on luotu ennen ihmiseen tai asiaan tutustumista 
ja ne koostuvat usein huhuista, kuulopuheista 
ja aikaisemmin opitusta enakkoluulosta tai pe
rättömästä tiedosta. Ennakkoluulot juontavat 
usein juurensa tietämättömyydestä: Kun emme 
tunne asian todellista laitaa, alamme arvaamaan, 
olettamaan ja yleistämään. Usein ennakkoluulot 
kohdistuvat kokonaiseen ihmisryhmään, kuten 
kansallisuuteen, vähemmistöön, etniseen tai 
uskonnolliseen ryhmään, ja ne voivat olla este 
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tutustumiselle, toisen kunnioittamiselle tai keski
näiselle luottamukselle. Pahimmassa tapauksessa 
ennakkoluulot johtavat syrjintään ja rasismiin.

stereotypialla tarkoitetaan yleistävää mielipi
dettä ryhmästä tai yksilöstä tietyn ryhmän jäsene
nä. Laajoja, koko ihmisryhmää koskevia yleistyksiä 
saatetaan tehdä vain muutaman esimerkin pohjalta. 
Ne voivat olla positiivisia tai negatiivisia, ja niitä 
sovelletaan kaikkiin ryhmän jäseniin. Esimerkiksi 
Yhdysvalloissa yleinen stereotypia aasialaisista 
mallivähemmistönä, jonka jäsenet ovat älykkäitä, 
ahkeria ja matemaattisesti menestyviä, voi olla 
haitallinen ammatillisesti ja akateemisesti. Nämä 
uskomukset yleistetään kaikkiin ryhmän jäseniin, 
vaikka monet yksittäiset ryhmän jäsenet voivat itse 
asiassa kamppailla akateemisesti ja ammatillisesti.

Olipa stereotypia myönteinen tai kielteinen, 
henkilö nähdään yksipuolisesti, minkä takia hän 
jää vaille yhdenvertaista kohtelua. Stereotyyppi
sen ajattelun kyseenalaistaminen on tärkeää, sillä 
stereotypia voi altistaa kiusaamiselle, rasismille ja 
vihapuheelle. Se altistaa myös yli ja alisuorittami
selle, kun yksilöt pyrkivät todistamaan negatiiviset 
ennakkoluulot vääriksi tai täyttämään "positiivi
set" odotukset. Tai vastaavasti he eivät jaksa edes 
yrittää, koska eivät kuitenkaan pysty muuttamaan 
stereotyyppistä ajattelua.

Kun joku toimii haitallisten ennakkoluuloisten 
asenteiden perusteella tiettyä ihmisryhmää 
kohtaan, sitä kutsutaan syrjinnäksi. Syrjintä on 
kielteistä toimintaa yksilöä kohtaan, joka johtuu 
hänen kuulumisesta tiettyyn ryhmään. Johtuen 
negatiivisista uskomuksista (stereotypioista) ja 
negatiivisista asenteista (ennakkoluuloista) tiettyä 
ryhmää kohtaan, ihmiset kohtelevat usein syrji
västi ennakkoluulojen kohdetta.
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nuorisotyön arvoihin kuuluu jokaisen nuoren 
kohtaaminen yhdenvertaisesti ja yksilöllisesti. 
Tämän ihanteen ja tavoitteen ei kuitenkaan 
pitäisi estää omien ennakkoluulojen tarkastelua, 
tunnistamista ja tunnustamista. Kaikilla ihmisillä 
on ennakkoluuloja ja stereotyyppinen ajattelu 
on ihmisille tyypillinen tapa jäsentää maailman 
monimutkaisuutta. Ennakkoluulomme syntyvät 
pitkän ajan kuluessa; ne ovat peräisin niin omista 
kokemuksistamme kuin muun muassa vanhem
miltamme, opettajiltamme, mediasta, viranomai
silta ja poliitikoilta. Ennakkoluulot myös ruokkivat 
stereotyyppistä ajattelua, sillä usein kiinnitämme 
huomiota juuri niihin asioihin, joita oletamme nä
kevämme. Jos esimerkiksi ajattelen (ennakkoluu
loisesti), että kaikki miehet ovat laiskoja, jokainen 
kohtaamani laiska mies on osoitus ajatukseni 
paikkansapitävyydestä enkä kiinnitä huomiotani 
niihin tapauksiin, jotka voisivat todistaa ennakko
luuloni vääräksi.

Ennakkoluulomme kuvastavat maailmankatso
mustamme ja asenteitamme. Ennakkoluuloja tai 
ennakkokäsityksiä voi ajatella vertauskuvallisina 
silmälaseina, jotka kehystävät ja suodattavat 
millaisena näemme maailman ja sen ihmiset. Jotta 
jokaisen nuoren kunnioittava kohtaaminen voi 
toteutua, on omien ennakkoluulojen ja stereo
tyyppisten ajatusmallien tarkastelu ja kyseenalais
taminen välttämätöntä. Omien ennakkoluulojen 
haastaminen vaatii sitä, että uskaltaa epäillä omaa 
tulkintaansa todellisuudesta. Tutki, uskalla uu
teen ja pyri kohtaamaan sellaista, joka on itsellesi 
vierasta.

Rasismin tunnistaminen
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4.4. Antirasistinen toiminta 
vaatii omien  

tunteiden käsittelyä
Tuuli Kurki

Oletko kuullut puhuttavan valkoisista etuoikeuksista? Millaisia etuoikeuksia 
sinulle tulee käsitteestä mieleen? Millaisia tunteita käsite sinussa herättää?  
Tunnistatko itsessäsi tai kollegoissasi valkoista herkkähipiäisyyttä? Oletko  

ollut tilanteissa, jossa rodullistettujen kollegoiden on oletettu ottavan vastuun 
rasismin käsittelystä? Oletko kokenut rasismin aiheuttamaa uupumusta tai  

havainnut sitä rodullistetuissa työkavereissasi?

antirasistinen työ on tunnetyötä kaikille 
nuorisotyöntekijöille, sekä valkoisille että BI
POCtyöntekijöille. Millaisia tunteita herää, kun 
puhutaan (anti)rasismista? 

rasismin ja valkoisten etuoikeuksien  
tunnistaminen tunnetyönä valkoisille  
nuorisotyöntekijöille

Antirasistinen työote nuorisotyössä edellyttää 
valkoisuuteen kiinnittyvien etuoikeuksien ja 
rasismia ylläpitävien käytäntöjen tunnistamista 
ja niihin puuttumista. Valkoiset etuoikeudet (tai 
valkoisuuteen kiinnittyvät etuoikeudet) viittaavat 
joukkoon etuoikeuksia, jotka saadaan yksinkertai
sesti valkoisuuden (valkoisen tai melkein valkoisen 
(eng. white passing) ihonvärin) vuoksi.

Koska valkoisuuteen kiinnittyvät etuoikeudet 
ovat juurtuneet syvälle yhteiskuntaamme sekä 
tapoihimme toimia ja nähdä maailmaa, niiden 
näkemiseen, ymmärtämiseen ja purkamiseen 
tarvitaan sekä henkilökohtaisia että kollektiivisia 
muutoksia. Muutoksen aikaansaamiseksi niiden, 
jotka hyötyvät valkoisuuteen kiinnittyvistä etuoi
keuksista, on tarkasteltava osallisuuttaan näiden 
etuoikeuksien ylläpitämisessä.

valkoisille ihmisille valkoisuuteen kiinnittyvien 
etuoikeuksien itsetutkiskelu voi olla monin tavoin 
vaikeaa ja epämiellyttävää, mutta miten tunnistaa 
ja purkaa opittuja, sisäistettyjä, osin tiedostamat
tomia rasistisia ajatuksia ja uskomuksia valkoisuu
teen liitetyistä etuoikeuksista?

Ensinnäkin, antirasistiksi tulemisen ja antira
sistina olemisen harjoittelua ja valkoisten etuoi
keuksien itsereflektiota on tehtävä kaiken aikaa ja 
toistuvasti. Itsen työstäminen antirasistiksi vaatii 
rehellistä itsetutkiskelua, jotta voidaan ymmärtää 
sisäistettyjä ennakkoluuloja ja toimintatapoja, joilla 
rasistisia rakenteita ylläpidetään.

On selvää, että rasismiin liittyvät keskustelut 
ovat lähtökohtaisesti epämiellyttäviä mustille ja 
ruskeille ihmisille, sillä keskusteluissa viitataan 
tavantakaa sekä historiallisiin että viimeaikaisiin 
rasistisiin tapahtumiin ja kokemuksiin, jotka ovat 
aiheuttaneet ja voivat edelleen aiheuttaa fyysistä 
ja henkistä kipua ja eriarvoisuuden kokemuksia. 
Mutta miksi nämä keskustelut ovat niin epämiel
lyttäviä myös valkoisille? 

Voidaan ajatella, että yksi syy valkoisten ihmis
ten haluttomuuteen puhua rasismista perustuu 
muun muassa siihen, että koska valkoiset eivät 
joudu kohtaamaan rasismia arjessaan, he eivät 
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myöskään joudu altistumaan rasismia koskevalle 
keskustelulle eivätkä siten ymmärrä, mitä valkoiset 
etuoikeudet todella ovat. Kyvyttömyyttä sietää 
epämiellyttäviä tunteita, kuten häpeää, syyllisyyttä 
ja vihaa, jotka puskevat pintaan, kun valkoiset 
joutuvat puhumaan rasismista, valkoisuudesta 
ja valkoisesta ylivallasta, voi kuvata valkoisena 
herkkähipiäisyytenä (eng. white fragility). Herk
kähipiäisyys viittaa taipumukseen loukkaantua 
helposti, pahastua herkästi ja pahoittaa helposti 
mielensä. Näyttäisi olevan tyypillistä, että kun kes
kustelu rasismista alkaa, valkoiset siirtyvät usein 
puolustuskannalle, mikä estää heitä kuulemasta 
ja ymmärtämästä, mitä heille yritetään kertoa 
rasismista. Näissä tilanteissa valkoinen herkkähi
piäisyys ilmenee esimerkiksi vihastumisena, puo
lustautumisena ja hiljaisuutena, joka saa valkoiset 
vaikenemaan tai poistumaan keskustelusta. 

valkoinen herkkähipiäisyys voi muuttua no
peasti myös vahingonteoksi valkoisten kokiessa 
tarvetta paeta keskustelusta. He muuttuvat tästä 
syystä aggressiivisiksi, jopa väkivaltaisiksi, erityi
sesti jos heitä kutsutaan rasisteiksi. Tällöin kaiken 
keskiöön tulee valkoisten etuoikeuksien puolusta
minen sen sijaan, että valkoiset tulisivat tietoiseksi 
siitä, miltä kaikelta valkoinen etuoikeus on heitä 
suojellut ja miten siitä on hyödytty. 

Vaikeneminen toimii puolestaan usein itsepuo
lustusmekanismina pyrittäessä suojaamaan itseä 
keskustelun epämiellyttävyydeltä, mutta samalla 
se on myös valkoisten etuoikeuksien puolustamis
ta. Keskustelua rasismista ja valkoisista etuoikeuk
sista on helppo paeta vaikenemalla, esittämällä 
tekosyitä, vaihtamalla aihetta tai poistumalla 
paikalta — tai osoittamalla välinpitämättömyyttä 
ja passiivisuutta sekä haluttomuutta osallistua 
keskusteluun rasismista.

Omaan valkoisuuteen kohdistuvan tunnetyön 
tarkoituksena ei ole häpeän tai syyllisyyden 
tunteen ruokkiminen, vaan sen tarkoitus on nähdä 

valkoisuuteen kiinnittyvät etuoikeudet, jotta niille 
voisi tehdä jotakin. Vaikka valkoisuuteen kiinnitty
vien etuoikeuksien näkeminen ja niihin heräämi
nen ja niiden ymmärtäminen voi aiheuttaa erilaisia 
tunteita, kuten häpeää, syyllisyyttä ja vihaisuutta, 
eivät nuo epämiellyttävät tunteet tule koskaan ole
maan lähellekään sitä kipua ja tuskaa, jota mustat 
ja ruskeat ihmiset kokevat kohdatessaan rasismia.

rasismin kokeminen tunnetyönä  
bipoc-nuorisotyöntekijöille:  
rasismin aiheuttama uupumus

On tärkeää muistaa etteivät BIPOCtyöntekijät 
ole vastuussa tai velvollisia tekemään valkoisten 
kollegojensa tunnetyötä, joka alkaa, kun ryhdytään 
purkamaan rasismia ja toteuttamaan antirasistista 
nuorisotyötä. Työyhteisön valkoiset työntekijät 
saattavat olettaa, että koska rodullistetut työnte
kijät joutuvat kohtaamaan ja kokemaan arjessaan 
rasismia, ottavat he rasismin kokemusasiantun
tijoina myös vastuun työyhteisön rasisminvas
taisesta työstä ja rasististen tilanteiden selvitte
lystä nuorisotyön arjessa. Tämä on ehdottoman 
virheellinen oletus eikä vastuuta antirasistisesta 
työotteesta tulisi missään tilanteessa asettaa vain 
BIPOCtyöntekijöiden harteille, vaan velvollisuus 
antirasistisesta työotteessa ja sen edistämisestä 
on koko työyhteisöllä. Rodullistettuja työntekijöitä 
ei tulisi myöskään käyttää työyhteisön monikult
tuurisuusasiantuntijoina tai kulttuuritulkkeina. 
He kuten muukin henkilöstö voivat tarjota oman 
näkökulmansa (ja halutessaan omat kokemuk
sensa) keskusteluun ja toiminnan kehittämiseen 
antirasistisempaan suuntaan, mutta he eivät yksin 
ole vastuussa ratkaisujen löytämisestä ja toiminta
tapojen muuttamisesta. 

Tämä voidaan mieltää rasismin aiheuttamana 
uupumuksena tai taisteluväsymyksenä: käsitteillä 
viitataan moninaiseen fyysiseen ja psyykkiseen 
uupumukseen, joka syntyy yksinkertaisesti siitä, 
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että joutuu mustana tai ruskeana elämään rasisti
sessa yhteiskunnassa. Uupumus ja väsymys syntyvät 
siitä, että joudutaan jatkuvasti kohtaamaan itseen 
ja muihin mustiin ja ruskeisiin ihmisiin kohdistuvaa 
rasismia ja rodullistamista yhteiskunnassa ja puolus
tautumaan sen edessä.

koska bipoc-työntekijät voivat joutua kokemaan 
rasismia myös työyhteisön sisällä, tulee antirasistisen 
nuorisotyön kehittämisessä kiinnittää erityistä huo
miota heidän jaksamiseensa ja hyvinvointiin. Heillä 
voi myös olla kokemuksia vaientamisesta, kun he ovat 
yrittäneet aloittaa keskustelua rasismista. Näissä 
tilanteissa ainokaisuus voi olla erittäin haavoittavaa. 
Työskentely rasismia vähättelevässä työyhteisössä 
voi olla henkisesti uuvuttavaa ja rasittavaa, mikä voi 
vaikuttaa myös ammatilliseen suorituskykyyn epäta
saarvoisessa, rasismia ylläpitävässä ympäristössä.  

Lähteet: 

Rollock, Nicola (2016) How much does your university 
do for racial equality? The Guardian, Universities, 
19.1.2016. 

Saad, Layla F. (2020) Me and white supremacy? How to 
Recognise Your Privilege, Combat Racism and Change 
the World. London: Quercus.

Smith, William A. & Allen, Walter R. & Danley, Lynette L. 
(2007) “Assume the Position . . . You Fit the Description”: 
Psychosocial Experiences and Racial Battle Fatigue 
Among African American Male College Students.  
American Behavioral Scientist, 51(4), 551–578. 

Winters, Mary Frances (2020) Black Fatigue: how  
racism erodes the mind, body and spirit. Oakland: 
Berrett-Koehler Publishers Inc.

29 Antirasismi nuorisotyössä    |

https://www.theguardian.com/higher-education-network/2016/jan/19/how-much-does-your-university-do-for-racial-equality
https://www.theguardian.com/higher-education-network/2016/jan/19/how-much-does-your-university-do-for-racial-equality
https://doi.org/10.1177/0002764207307742
https://doi.org/10.1177/0002764207307742
https://doi.org/10.1177/0002764207307742


Esimerkki arjesta:

”Rasistikortti” — aiheettomia  
rasistisyytöksiä vai  

toistuvia rasismikokemuksia?

Tuuli Kurki, Anne-Mari Souto

NUORISOTYÖNTEKIJÄ KERTOO: 

”Aina välillä joudun tilanteisiin, joissa rodullistettu nuori 
syyttää minua rasistiksi. Kyse on yleensä siitä, että käsken 
nuoren noudattaa sääntöjä tai puutun konfliktiin, ja koen 

käyttäytyväni samalla tavalla kuin muidenkin nuorten  
kanssa. Syytökset tuntuvat kohtuuttomilta ja  

loukkaavilta, ja tekisi mieli ohittaa ne aiheettomina.”

Nuoret koettelevat nuorisotyöntekijöiden auktoriteettia monilla  
eri tavoilla ja monilla eri sanoilla. Jokainen nuorisotyöntekijä pystyy varmasti 

listaamaan erilaisia, hyvinkin loukkaavia nimityksiä, joilla on tullut kutsutuksi, 
kun nuori on koetellut hänelle asetettuja rajoja tai kokenut tilanteen epäreiluksi. 

Miksi rasistiksi nimittäminen tuntuu erityisen loukkaavalta?  
Miksi syytökseen vastaaminen ja tilanteen käsitteleminen voi  

tuntua haastavalta tai jopa mahdottomalta?

30 Antirasismi nuorisotyössä    |



rasistikortin käytöllä tarkoitetaan tilanteita, 
joissa pääasiassa valkoisten mielestä esitetään 
aiheettomia rasismisyytöksiä. Koska valkoisuus tuo 
mukanaan etuoikeuden, jonka vuoksi rasismia ei 
jouduta kokemaan, voivat keskustelut rasismista ja 
erityisesti syytökset rasistisuudesta tuntua epä
miellyttäviltä ja sen sijaan, että lähdettäisiin poh
timaan omaa rasistisuutta, keskustelu torpataan 
toteamalla (tuohtuneena), että kyse on aiheetto
mista rasismisyytöksistä eli rasismikortista.

Rodulla (sosiaalisesti rakentuvana, valtasuh
teita ja sortoa luovana kategoriana) on kuitenkin 
keskeinen rooli nuorten elämässä ja heidän koke
muksissaan, ja rasismin kokemukset harvoin ovat 
kertaluonteisia. Rasistikortista puhuttaessa onkin 
aina hyvä kysyä, miksi mustat tai ruskeat nuoret 
vetoavat rasismiin. Onko mahdollista, että jatkuvat 
rasismikokemukset vaikuttavat heidän kohtaa
miensa pettymysten, ristiriitojen ja väärinymmär
rysten tulkitsemiseen rasistisina? Tai toisaalta, 
onko rasismiin vetoaminen erityisen tehokas 
keino herättää huomioita ympäristössä ja ihmi
sissä, jotka näyttävät muuten siitä vaikenevan? 
Voisiko rasistikortin käyttäminen olla nuorten 
tapa viestiä, että ammattilaiset ( ja toiset, valkoiset 
nuoret) eivät tunnista paitsi arjen rasismin mo
nimuotoisuutta, myöskään nuorten kulttuureita, 
ryhmäilmiötä ja nuorten tapoja ilmaista arjen 
ongelmia ja yhteiskunnallista epätasaarvoisuutta?

Rasistikortin käyttö leimataan kuitenkin val
koisten ammattilaisten keskuudessa herkästi 
negatiivisesti ja rasistisyytöksistä loukkaannutaan. 
Nuorten yrittäessä avata keskustelua rasismista ja 
rasismin kokemuksista ammattilaiset voivat her
kästi pyrkiä hiljentämään tätä keskustelua, mikä 
on yksi äänensävyn valvomisen (eng. tone poli
cing) muoto. Kun ammattilaiset halveksivat nuoria 
rasistikortin käyttämisestä, tulevat he samalla 
sanoneeksi, että “me tiedämme paremmin, kuinka 
rasismista tulisi puhua”. Äänensävyn valvomisesta 
ja puhetavan kontrolloinnin lisäksi kyse on siten 

myös rasismin kokemusten vähättelystä ammatti
laisten ajatellessa, että nuoret tulkitsevat kyseiset 
tilanteet “väärin” tai “liian vihaisesti”.

tutkimukset osoittavat, että mustien ja rus
keiden nuorten vihaisuutta pidetään herkästi 
aggressiivisena, jopa vaarallisena, samanaikaisesti, 
kun valkoisten nuorten vihaisuus epäoikeuden
mukaisissa tilanteissa tulkitaan oikeutettuna. 
Mutta rasismin kokemuksiin ei tule suhtautua 
välinpitämättömästä, sillä rasismin kokeminen 
toistuvasti herättää nuorissa — oikeutetusti — vi
haisuuden tunteita. Kun aiemmin säyseästi 
rasismiin suhtautunut nuori yhtäkkiä reagoikin 
kokemaansa rasismiin äänekkäämmin ja ilmaisee 
mielipiteensä suoremmin ja vihaisemmin, voivat 
valkoiset ammattilaiset hämmästyä ja ihmetellä, 
miksei rasismin kokemuksista puhutakaan enää 
säyseästi tavalla, joka miellyttäisi valkoista kuulijaa. 
Valkoiset ammattilaiset voivat näissä tilanteissa 
ihmetellä hämmentyneinä ja turhautuneina (ja 
vastaavasti vihaisina) “mistä kaikki tämä vihaisuus 
nyt yhtäkkiä tulee” tajuamatta, että vihaisuus on 
aina ollut olemassa ja että tuon vihaisuuden ilmaisu 
on alku itsensä arvostamiselle ruskeana ja mustana 
nuorena. 

väite rasistikortin olemassaolosta eli siitä, 
etteivät rasismin kokemukset ole todellisia vaan 
pelkkää korttipeliä — jossa mustat ja ruskeat näyt
tävät aina häviävän — on itsessään rasistinen väite. 
Syyllisyys rasismisyytöksistä ja niiden mahdolli
sesta todenperäisyydestä voi saada ammattilaiset 
vetoamaan, että nuoret käyttävät rasistikorttia 
perusteettomasti. Mutta nuorten toistuvien ra
sismikokemusten vähättely on myös niin sanottua 
kaasuvalotusta (eng. gasligthing) eli tässä tapauk
sessa harhauttamista pois rasismikeskustelusta 
niin, että nuori alkaa epäillä rasismin kokemuksiaan 
ja niiden todenmukaisuutta. Siksi ajatusta rasis
tikortin perusteettomasta käyttämisestä voidaan 
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pitää rasismina, jota valkoiset käyttävät nimen
omaan rasismiin liittyvien kokemusten ja huolen
aiheiden torjumiseen, vähättelyyn ja halveksimi
seen. Näin tullaan samalla asettaneeksi rasismia 
kokenut nuori häpeään omista kokemuksistaan.

kun nuori ottaa rasismin puheeksi, kannattaa 
tilanteeseen tarttua ja ottaa keskustelu vakavasti. 
Vaikka rasistiksi nimittäminen tuntuu pahalta, 
kannattaa nuoren hiljentämisen sijaan kysyä, 
miksi hän koki tilanteen rasistiseksi. Ehkä tämä 
voi avata tilaa keskustelulle, jossa nuoren on 
myös aidosti mahdollista kertoa kohtaamastaan 
syrjinnästä. Näin toimimalla et myöskään tule 
opettaneeksi nuorelle, että rasismista puhuminen 
on kiellettyä tai että rasismia ei ole olemassa.

Rasismin tunnistaminen
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Rasismi nuorten arjessa  
ja siihen puuttuminen

5.1. Nuorisotyö voi heikentää  
rakenteellisen rasismin voimaa

5

Antti Kivijärvi

Rasismin voi, ja on usein syytäkin irrottaa yksilöistä ja heidän tarkoitusperistään. 
Rasismi on siten myös rakenteellista. Rakenteellista rasismia voi tarkastella  

ainakin kahdesta, joskin toisiinsa kietoutuvasta näkökulmasta. 

tyypillisimmin rakenteellinen rasismi liitetään 
yhteiskunnallisten instituutioihin ja niiden käy
täntöihin. Tällöin voidaan keskittyä esimerkiksi 
yritysten rekrytointikampanjoihin tai poliisin et
nistä profilointia tukeviin ohjeistuksiin. Instituuti
onäkökulman lisäksi rasismia voi tarkastella myös 
kulttuurisina rakenteina — vakiintuneina toiminta
malleina tai vallitsevina puhetapoina. Tällöin kyse 
voi olla esimerkiksi tuttavapiirien valikoituneisuu
desta tai vuosikymmeniä toistetuista ja rasismia 
pönkittävistä ilmauksista. Yksittäiset henkilöt 
voivat joko vahvistaa tai heikentää rakenteellisen 
rasismin voimaa omilla teoillaan, mutta ilmiö on 
olemassa heidän toiminnastaan riippumatta.

Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti rakenteellista 
rasismia kahdesta edellä kuvatusta näkökulmasta 
nuorten ja nuorisotyön arjessa. Miten rasismi 
voi näkyä nuorten maailmassa ja nuorisotyössä 
yhtäältä institutionaalisina käytäntöinä ja toisaalta 
kulttuurisina rakenteina? Nuorisotyöntekijöiden 
toiminnasta riippumatta monet nuoret elävät 
yhteiskunnassa, jossa he joutuvat kohtaamaan 

rasismia myös tilanteina, joista on vaikea syyttää 
ainoastaan yksittäisiä henkilöitä. Nuorisotyö ei 
ammattikuntana ole erillinen saareke muusta 
yhteiskunnasta ja näin rasismi rakenteellisena 
kysymyksenä koskettaa sitä yhtä lailla kuin vaikka
pa työmarkkinoita tai poliisia.

nuorisotyö voi luoda tilan rasismi-
kokemusten ja ryhmäsuhteiden käsittelyn

 
Nuorten parissa tehdyn tutkimuksen melko 
yksiääninen tulos on ollut se, että rasismikoke
musten käsittelylle on niukasti tilaa sellaisissa 
nuorille merkityksellisissä instituutioissa, kuten 
koulu, urheiluseuratoiminta tai sosiaalityö. Usein 
rasismikokemukset liittyvät nuorten vertais ja 
ryhmäsuhteisiin eikä näidenkään kysymysten 
käsittely kuulu edellä mainittujen instituutioiden 
keskeisiin tehtäviin. Näin ollen on ilmeinen riski 
sille, että joidenkin nuorten mahdollisuuksia ja 
elämänkulkua olennaisesti määrittävät seikat 
jäävät näkymättömiksi.
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nuorisotyö instituutiona voi parhaimmillaan 
mahdollistaa sekä rasismikokemusten että nuor
ten ryhmäsuhteiden käsittelyn yhdessä osaavien 
ja tukea tarjoavien aikuisten kanssa. Joillekin 
nuorille heidän kokemustensa tunnustaminen ai
kuisten ammattilaisten toimesta voi olla erityisen 
merkityksellistä ja edistää laajemminkin suoma
laista yhteiskuntaa ja sen oikeudenmukaisuutta 
kohtaan tunnettua kuulumista ja luottamusta.

ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että 
nuorisotyössä kyettäisiin toimimaan edellä 
kuvatulla tavalla. Ainakin verrattain vanhan 
tutkimusnäytön mukaan nuorisotyön ongelmaksi 
rasismin näkökulmasta on tunnistettu epäröinti 
myönteisen erityiskohtelun edistämisessä. 
Käytännössä tämä on näyttäytynyt esimerkiksi 
varovaisuutena vaikuttaa nuorisotalojen kävi
jäkuntiin, ottaa kantaa rasismin vastustamisen 
puolesta sekä vaikeuksina tunnistaa mahdollisia 
osallistumisen esteitä ja suomalaisen nuorisotyön 
erityispiirteitä maahan muuttaneiden nuorten 
ja heidän perheidensä näkökulmista. Yhtenä 
poikkeuksena tästä on vuosituhannen vaihteessa 
Joensuussa monikulttuurisen ja rasisminvastaisen 
nuorisotyön kehittämiseksi toiminut  Exitpro
jekti. Hankkeessa rakennettiin niin antirasistista 
ilmapiiriä ja puhekulttuuria vahvistavaa työtä 
nuorisotaloilla ja kouluissa kuin työskenneltiin 
nuorten rasististen asenteiden parissa yksilölli
sesti ja ryhmämuotoisesti.
 

rasismi kulttuurisina rakenteina  
nuorten ja nuorisotyön arjessa

 
On väitetty, että Suomessa on jo pitkään vaalittu 
ajatusta ”suomalaisesta erityisyydestä”. Tällä 
voidaan tarkoittaa ideaa siitä, että Suomi olisi 
irrallinen saareke muualla maailmassa kehitty
neistä rasistisista ideologioista ja valtaraken
teista. Tällaisen ajattelumallin myötä esimerkiksi 
havaittuja ihonväriin liittyviä eriarvoisuuksia 
tullaan helposti selittäneeksi muilla tekijöillä kuin 
rasismilla. Rodullistettujen nuorten näkökulmasta 
kyse voi olla vaikeuksista ystävystyä valtaväestön 
nuorten kanssa tai BIPOCnuorten verrattain pie
nistä osuuksista korkeakoulutuksessa. Usein näitä 
eriarvoisuuksia selitetään heikolla kielitaidolla 
tai kulttuurisilla eroilla. Toisin sanoen syitä on 
helpompi löytää eivalkoisten yksilöiden puutteis
ta kuin suomalaisen yhteiskunnan rakenteista tai 
vallitsevasta rasismista.

Jos ajatusta ”suomalaisesta erityisyydestä” pitää 
yhtenä esimerkkinä ajattelumallista, joka pitää yllä 
rasismia kulttuurisena rakenteena, herää kysymys 
sen suhteesta nuorisotyön arkeen. Nuorisotyössä 
työskennellään usein ryhmien kanssa. Ryhmien 
kanssa työskentely paljastaa usein sen kiusallisen 
tosiasian, että nuortenkin kaveripiirit saattavat 
jakautua etnisten taustojen mukaan. Kyse tämän
kaltaisten ryhmärajojen muodostumisessa on 
usein jaetuissa ulkopuolisuuden tuntemuksissa ja 
keskinäisessä luottamuksessa. Ryhmärajat eivät 
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siten perustu yksilöiden pysyviin ominaisuuksiin 
tai ylittämättömiin ”kielimuureihin”. Toisin sanoen 
ryhmärajoihin voi ja usein on syytäkin vaikuttaa 
nuorisotyön menetelmin.

 
ryhmien lisäksi nuorisotyöntekijät tekevät 
myös yksilöllisempää työtä. He tukevat esimer
kiksi nuorten koulutussiirtymiä ja ohjaavat heitä 
tarvittavien palvelujen äärelle. Myös yksilötyössä 
on mahdollista purkaa rasismin määrittämiä 
kulttuurisia rakenteita. Voi tunnistaa tilanteita, 
joissa koettu tai oletettu rasismi vaikuttaa nuoren 
koulutusvalintoihin tai ylipäätään näkemyksiin 
omista mahdollisuuksista suomalaisessa yh
teiskunnassa. Joitakin nuoria on saatettu ohjata 
hakeutumaan tietyille aloille taustansa takia, osa 
saattaa vältellä rasismin pelossa tiettyjä harras
tuksia tai koulutusaloja ja monilta saattaa puuttua 
itselle samaistuttavia esikuvia muutoin houkutte
levalta elämänpolulta.

Lähteet:

Harinen, Päivi, Keskisalo, Anne-Mari & Perho, Sini 
(2001) EXIT Kohti uutta arkea. Teoksessa  
Puuronen, Vesa (toim.) Valkoisen vallan lähettiläät. 
Rasismin arki ja arjen rasismi. Tampere:  
Vastapaino, 209–232.

Rasismi nuorten arjessa ja siihen puuttuminen

Heino, E. (2018) Yhteiskunnan jäsenyyden ehdot: 
arjen kansalaisuuden rakentaminen ja perus-
palvelukokemukset venäläistaustaisten perheiden 
kertomuksissa. Väitöskirja, Helsingin yliopisto.

Honkasalo, V., Souto, A-M., Suurpää, L. (2007)  
Mikä tekee nuorisotyöstä monikulttuurisen?  
Kokemuksia, käytäntöjä ja haasteita 10 suurimmassa 
kunnassa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Honkatukia, P. ja Suurpää, L. (2007) Nuorten miesten 
monikulttuurinen elämänkulku ja rikollisuus. Oikeus-
poliittinen tutkimuslaitos. Nuorisotutkimusverkosto/
Nuorisotutkimusseura.

Kivijärvi, Antti (2015) Fragility of leisure ties between 
ethnic minority and majority youth — an empirical 
case from Finland. Journal of Leisure Studies 34 (2), 
150–165.

Rastas, Anna (2012) Reading history through  
Finnish exceptionalism. In Loftsdottir, Kristin and Lars 
Jensen (eds) Whiteness and Postcolonialism in the 
Nordic Countries: Exceptionalism, migrant others and 
national identities. Burlington, VT: Ashgate, 89–103.

Souto, Anne-Mari (2011) Arkipäivän rasismi 
koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja 
maahanmuuttaja nuorten suhteista. Nuoriso-
tutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto julkaisu 
110. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

35 Antirasismi nuorisotyössä    |

http://hdl.handle.net/10138/247090
http://hdl.handle.net/10138/247090
http://hdl.handle.net/10138/247090
http://hdl.handle.net/10138/247090


Esimerkki arjesta:

Kesätyön löytämisen vaikeus  
ja nuoriso-ohjaajan rooli

Anne-Mari Souto

nuorisotyöntekijä kertoo: 
”Hussein, eräs toiminnassamme käyvä somalitaustainen 

poika, sanoi minulle pari viikkoa sitten kesätöiden  
hakemisesta: ”Mun on pakko mennä paikan päältä kyselee 
kesätöitä, kun en mä niitä muuten saa. Mun on näytettävä 

niille, et oon ihan normaali ihminen”. Olen pohtinut  
vielä jälkeenpäin, miten olisin tässä tilanteessa  

voinut parhaiten tukea häntä.”

husseinin kokemus kertoo eriarvoisesta kohte
lusta, johon ulkomaalaistaustaiset tai sellaiseksi 
mielletyt kohtaavat työmarkkinoilla. Akhlaq Ah
madin tekemä tutkimus osoitti, että vain hakijan 
nimeltä eroavat hakemukset tuottivat suomenkie
lisille nimille somalialaisiin nimiin verrattuna vii
sinkertaisesti ja irakilaisiin nimiin nelinkertaisesti 
työhaastattelukutsuja. Venäjänkieliset nuoret ovat 
tutkimuksissa kertoneet vaihtavansa tai pohtineet 
vaihtavansa nimensä saadakseen helpommin 
töitä Suomessa. Nämä ovat selkeitä osoituksia 

työmarkkinoilla vallitsevasta rakenteellisesta 
rasismista, joka antaa etumatkaa ja etuoikeuksia 
tietynnäköisille tai nimisille hakijoille, kun taas 
toiset joutuvat tekemään enemmän töitä työllis
tyäkseen ja tullakseen edes kohdatuiksi omana 
itsenään eikä jonain etukäteen mielletyn stereoty
pian edustajana.

mitä nuoriso-ohjaajana voisi näissä tilanteissa 
tehdä? Ensinnäkin on tärkeää, että työmarkki
noilla vallitsevasta rasismista puhutaan yhdessä 
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nuorten kanssa. Se on ikävä ja loukkaava ilmiö, ja 
nuoret tarvitsevat aikuisten tukea ilmiön kohtaami
seen ja käsittelemiseen. Ennen kaikkea on tärkeää 
korostaa, että vaikeus saada esimerkiksi kutsua 
työhaastatteluun ei aina johdu nuorista itsestään 
yksilöinä — se ei ole heidän syynsä — vaan se on  
seurausta työmarkkinoiden rakenteellisesta  
rasismista. Ohjaajan kanssa käytyjen keskustelujen 
ohella myös nuorten vertaisryhmät voivat olla 
tärkeitä paikkoja asian käsittelemiseen ja siihen, 
ettei ilmiön kanssa olla niin yksin.

Toiseksi nuoret tarvitsevat ammattilaisten 
konkreettista apua, tukea ja ennen kaikkea kannus
tusta (kesä)töiden hakemisessa. Eriarvoisen koh
telun seurauksena nämä nuoret tarvitsevat usein 
keskimääräistä enemmän paitsi yrittämistä myös 
tsemppausta töiden hakemisessa, kuten Husseinin 
kommentti muistuttaa. Nuorisoohjaajien tuki on 
merkittävää myös siksi, että nuorten perheiden 
valmiudet tukea nuoria työnhaussa vaihtelevat.  
Osa ulkomaalaistaustaisista nuorista voi saada  
tukea ja apua kotoa, mutta toisaalta tilastot osoitta
vat, että näiden nuorten vanhempien resurssit  
ja verkostot tukea lapsiaan työllistymisessä ovat 
usein keskimääräistä heikommat.

Ulkomaalaistaustaiset nuoret eivät aina välttä
mättä saa myöskään koulusta tukea yhdenvertai
sesti. Esimerkiksi Mona Kilpilammen tutkimus 
opintoohjauksen oppikirjoista osoitti, että  
valko ihoiset, heteroseksuaalisesti suuntautuvat,  
uskon toon neutraalisti suhtautuvat ja terveydellisiä 
haasteita kokemattomat löytävät uusimmista  

opintoohjauksen oppikirjoista runsaasti samas
tumisen mahdollisuuksia. Sen sijaan esimerkiksi 
vammaiset, seksuaalivähemmistöihin kuuluvat  
sekä aasialaistaustaiset ihmiset eivät juuri löydä 
kaltaisiaan näistä kirjoista. Lisäksi yhdestäkään 
oppikirjasta ei löytynyt ainoatakaan samaistumis
mahdollisuutta romaneiden perinnepukua käyt
täville nuorille — heidän kaltaisensa jäivät täysin 
oppikirjojen ulkopuolelle.

nuoriso-ohjaajien onkin hyvä muistaa, että  
he voivat toimia ja toimivatkin usein sekä kodin  
että koulun kasvatus ja ohjaustyön tukijana,  
joskus jopa sen paikkaajana.
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nuorisotyön piirissä ajateltiin pitkään, että 
tasaarvo, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys 
toteutuvat, kun pidetään ovet auki kaikille ja 
tarjotaan samoja palveluja kaikille. Tämä hyvääkin 
tarkoittava ajatus perustuu kuitenkin ajatukselle 
yhden kulttuurin, yhden elämäntavan ja yhden 
normin Suomesta. Jotta nuorten tarpeet ymmär
rettäisiin yhä paremmin, on välttämätöntä arvi
oida uudestaan nuorisotyön totuttuja käytäntöjä 
ja arvioida sitä, miten moniperusteinen syrjintä 
vaikuttaa nuoren elämässä.

rodullistettu nuori voi kokea muutakin 
syrjintää kuin rasismia

Moniperusteinen syrjintä tarkoittaa tilanteita, 
joissa henkilö joutuu kahden tai useamman perus
teen takia kokemaan syrjintää suhteessa ympä
röivään yhteiskuntaan. Moniperusteinen syrjintä 
koskettaa siis ihmisiä, jotka kuuluvat useampaan 
vähemmistöön.

Esimerkiksi sukupuoleen liittyvän vihapuheen 
on havaittu kohdistuvan erityisesti rodullistet
tuihin, vammaisiin ja seksuaali ja sukupuoli
vähemmistöihin kuuluviin naisiin ja tyttöihin. 

Tutkimusten mukaan vammaiset maahanmuutta
jataustaiset naiset joutuvat syrjityksi työnhaussa 
ja asuntomarkkinoilla sekä etnisen taustansa että 
vammaisuutensa perusteella.

Ilmiö tulee vastaan myös monien nuorten elä
mässä. Vuoden 2020 Nuorisobarometrissa miltei 
viidennes niistä nuorista, jotka kokivat kuuluvansa 
useampaan vähemmistöön, kertoi kokeneensa 
ennakkoluuloja tai syrjintää monissa palveluissa. 
Eivalkoisiksi rodullistettujen nuorten palveluis
sa kokema syrjintä oli moninkertaista kaikkiin 
nuoriin verrattuna.

tämän oppaan kannalta moniperusteisella 
syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että rodullistettu 
nuori kohtaa rasismin lisäksi syrjintää esimerkiksi 
sukupuolensa, vammansa, äidinkielensä, ikänsä, 
uskontonsa tai terveydentilansa vuoksi, tai koska 
hän kuuluu sukupuoli tai seksuaalivähemmis
töön.

Syrjintä on moninkertaista, kun henkilö joutuu 
eri tilanteissa syrjityksi eri perusteilla. Seksuaali
vähemmistöön kuuluvalta romaninuorelta saa
tetaan kieltää ruokailu ravintolassa etnisyytensä 
vuoksi ja hän voi kohdata homofobista nimittelyä 

5.2. Useaan eri vähemmistöön  
kuuluva nuori saattaa kokea  

moniperusteista syrjintää
Ulkar Aghayeva 

Kun suunnittelette toimintaa nuorille, keille sitä suunnittelette? Millaisia  
nuorten ominaisuuksia tai identiteettejä huomioitte kaikille avointa toimintaa 
suunnitellessa, entä kohdennettua toimintaa suunnitellessanne? Oletko ollut 
tilanteessa, jossa olet yllättynyt, kun olet havainnut nuoren kuuluvan useisiin  

eri vähemmistöihin samanaikaisesti? Millaisissa tilanteissa asia on tullut esille?
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toisessa tilanteessa. Syrjintä on kumulatiivista eli 
kasaantuvaa, kun henkilöä syrjitään yhdessä tilan
teessa usealla eri perusteella. Vammainen, hijabia 
käyttävä rodullistettu tyttö saattaa kokea syrjintää 
kesätyön haussa niin vammansa kuin etnisyyten
sä, uskontonsa ja sukupuolensakin vuoksi. 

Risteävässä syrjinnässä eri syrjintäperusteet 
risteävät niin, että tämä tuottaa erityisiä syrjin
nän muotoja. Esimerkiksi nuoret muslimimiehet 
voivat kohdata syrjintää, jossa ei ole kyse puhtaasti 
uskonnon, iän tai sukupuolen perusteella tapah
tuvasta syrjinnästä, vaan näiden kaikkien yhdistel
mästä.

syrjinnän todellinen peruste ei useinkaan ole 
henkilön ominaisuus, kuten vammaisuus, rotu tai 
etninen tausta, vaan näihin ominaisuuksiin liitetyt, 
täysin kuvitteelliset ennakkoluulot ja arvostelmat, 
jotka voivat liittyä virheellisiin ajatuksiin ihmisen 
pätevyydestä, ammattitaidosta tai arvomaailmas
ta. Pahimmillaan syrjintä, joka koskettaa useampaa 
identiteetin osaaluetta työntää nuoren margi
naaliin ja estää perusoikeuksien toteutumisen.

Moniperusteinen syrjintä jää helposti piiloon: 
sitä esiintyy enemmän kuin mitä viranomaisten 
tietoon tulee. Aihetta voi olla myös vaikeaa tutkia. 
Moniperusteisen syrjinnän tunnistaminen ja sii
hen puuttuminen on marginaalista. Tutkimuksissa 
ja julkisessa keskustelussa puhutaan esimerkiksi 
paljonkin naisiin kohdistuvasta väkivallasta, mutta 
kuulemme harvemmin vammaisten eivalkoisiksi 
rodullistettujen tai maahanmuuttajataustaisten 
naisten kohtaamasta väkivallasta.

Myöskään valkoinen, fyysisesti ja psyykkisesti 
terve työssäkäyvä nuorisotyöntekijä ei välttämättä 
tunnista moniperusteista syrjintää eikä hahmota 
siihen johtavia syitä ja seurauksia. Ilmiön tunnista
minen edellyttääkin omien etuoikeuksien tar

kastelua. Moniperusteinen syrjintä on kuitenkin 
näkymätöntä vain niille, joita se ei kosketa.

nuorisotyöntekijän on hyvä olla tietoinen 
moniperustaisesta syrjinnästä ilmiönä sekä siitä 
miten se vaikuttaa nuorten elämässä eri tavoin. 
On tärkeää muistaa, etteivät  ihmiset ole yksi
ulotteisia; meissä on monia ominaisuuksia, jotka 
vaikuttavat todellisuuteemme eri tavoin.

Yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden kan
nalta on ensiarvoisen tärkeää kysyä, mitä esimer
kiksi sateenkaarevat tai vammaiset eivalkoisiksi 
rodullistettuihin vähemmistöihin kuuluvat nuoret 
tarvitsevat ja haluavat nuorisotyöltä. Nämä nuoret 
saattavat kohdata moniperusteista syrjintää, ja 
heillä voi olla myös erityisiä tarpeita.

intersektionaalisuus auttaa  
näkemään kokonaisen ihmisen 

Moniperusteisuuden rinnalla intersektionaalisuus 
on hyödyllinen työkalu tai linssi, jonka kautta 
tarkastella omaa työtään.

Intersektionaalisuus tarkoittaa sitä, että meissä 
jokaisessa risteävät erilaiset identiteetit. Kukaan ei 
ole vain yhden ominaisuuden edustaja. Intersek
tionaalisen lähestymistavan keskiössä on ajatus, 
että ihmisen yhteiskunnalliseen asemaan vaikut
taa monta päällekkäistä ja risteävää identiteettiä ja 
ominaisuutta.

Usein näkyvään vähemmistön kuuluva nuori 
nähdään ja kohdataan vain tuon näkyvän ominai
suuden kautta. Rodullistetun nuoren asemaan 
ja elämään vaikuttaa kuitenkin esimerkiksi myös 
se, mitä sukupuolta hän on, mihin yhteiskunta
luokkaan hän kuuluu, minkä ikäinen hän on, mikä 
hänen äidinkielensä on, kuuluuko hän seksuaali 
tai sukupuolivähemmistöön ja millainen hänen 

5.2. Useaan eri vähemmistöön  
kuuluva nuori saattaa kokea  

moniperusteista syrjintää
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toimintakykynsä on. Intersektionaalisuus on teo
ria, jonka kautta on mahdollista ottaa huomioon 
ihmisten päällekkäiset identiteetit ja kokemukset, 
jotta voidaan myös ymmärtää heidän kohtaamien
sa ennakkoluulojen monimutkaisuutta. Olennaista 
on, että eri erojen ulottuvuuksia ei tarkastella toi
sistaan ja muusta ympäristöstä irrallaan. Ne luovat 
risteävän, monimutkaisen syrjinnän järjestelmän. 
Esimerkiksi mustan tytön kokemaa syrjintää ei 
voi palotella rasismiin ja sukupuolisyrjintään vaan 
nämä ulottuvuudet ovat päällekkäisiä.

intersektionaalisuus tuo mukaan tarkasteluun 
myös ihmisen sosioekonomisen aseman ja yhteis
kuntaluokan. Toimeentulotuella elävän rodullis
tetun nuoren elämä on erilainen kuin varakkaan 
rodullistetun professoriperheen lapsen arki.

Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa 
tulisikin ottaa huomioon ihmisten moninaisuus ja 
se, että ihmisiä ei voi luokitella vain yhden omi
naisuuden perusteella. Jokaiseen nuoreen tulisi 
suhtautua yksilönä ja tiedostaa hänen tarpeensa.

Lähteet: 

Berg, Päivi & Myllyniemi, Sami (toim.) (2020) Palvelu 
pelaa! Nuorisobarometri 2020. Helsinki: Valtion 
nuorisoneuvosto, Nuorisotutkimusseura/Nuorisotut-
kimusverkosto, Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Council of Europe. Intersectionality and Multiple 
Discrimination.

Crenshaw, Kimberlé (1989) Demarginalizing the  
Intersection of Race and Sex: A Black Feminist  
Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist 
Theory and Antiracist Politics. 

FRA (2018) Being Black in the EU 
Second European Union Minorities and  
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5.3. Vihapuheen  
kitkeminen voi vaatia  

pitkää puuttumisen kehää
Ulkar Aghayeva ja Sini Perho 

Kun suunnittelette toimintaa nuorille, keille sitä suunnittelette?  
Millaisia nuorten ominaisuuksia tai identiteettejä huomioitte  

kaikille avointa toimintaa suunnitellessa, entä kohdennettua toimintaa  
suunnitellessanne? Oletko ollut tilanteessa, jossa olet yllättynyt, 
 kun olet havainnut nuoren kuuluvan useisiin eri vähemmistöihin  

samanaikaisesti? Millaisissa tilanteissa asia on tullut esille?

Pohdittavaksi: Millaisissa tilanteissa vihapuhetta 
esiintyy teidän toiminnassanne? Millä tavoilla 
vihapuheeseen puututaan? Onko teillä selkeää 
mallia puuttua? Miten rasistisia asenteita 
esittävään nuoreen suhtaudutaan? Onko teillä 
kokeiltu tehdä yhdessä nuorisotalon tai ryhmän 
sääntöjä? 

vihapuheen päämääränä on rajoittaa toisen 
olemassaoloa. Vihapuhe voi kohdistua joko yk
silöön tai ihmisryhmään esimerkiksi ihonvärin, 
sukupuolen, seksuaalisuuden, etnisen taustan, 
uskonnon tai vamman perusteella. Vihapuhetta ei 
pidä sekoittaa vihaiseen puheeseen: usein viha
puhe on tyyliltään hyvinkin rauhallista ja asiallista 
mutta sisällöltään loukkaavaa.

Vihapuhe tuottaa ja uusintaa yhteiskunnallista 
eriarvoisuutta ja vahvistaa kielteisiä stereotypioi
ta. Vihapuheen tavoitteena on paitsi lietsoa vihaa 
myös vaientaa kohteensa. Se siis tosiasiallisesti 
kaventaa ihmisten sananvapautta eikä sen käyttöä 
voi sananvapaudella perustella.

Nuorisotyössä on tärkeä varmistaa aktiivisesti, 
että jokainen — niin mahdollinen kuin todellinen 

osallistuja — tuntee toiminnassa fyysistä ja hen
kistä turvallisuutta. Kaikenlaiseen toista kunnioit
tamattomaan puheeseen ja muihin tekoihin on 
puututtava. Puhe luo todellisuutta ja kertoo siitä, 
miten esimerkiksi nuorisotalolla, ryhmässä tai 
tapahtumassa suhtaudutaan jokaisen oikeuteen 
olla oma itsensä. Tällä oikeudella on tietenkin 
myös rajoituksensa; oikeus olla oma itsensä ei saa 
loukata tai uhata toisen oikeutta olla oma itsensä.

vihapuheeseen puuttuminen ei ole vain sen 
esittäjän puheen pysäyttämistä tai sen kieltämis
tä, vaan on tärkeä myös perustella, miksi puhe 
pysäytetään: miksi se ei ole sallittua, millaiset 
painolastit sanoilla on, millaiset ovat niiden vaiku
tukset puhetta kuuleville ja laajemminkin. Kysy
mällä esimerkiksi Miksi sanoit noin?, Mitä tuolla 
tarkoitat? nuorisotyöntekijä sekä avaa keskustelun 
nuorten kanssa että osoittaa muille nuorille, että 
vihapuheeseen puututaan. Puuttuminen tekee 
tilasta turvallisemman.

Nuorisotyössä on tärkeä tehdä työtä myös 
niiden nuorten kanssa, jotka puhuvat tai toimivat 
rasistisesti. Nuorten tekojen pysäyttämisen lisäksi 
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tämä vaatii nuoren kohtaamista niin, että hänen 
näkökulmansa tulee kuulluksi. Nuorelle pitää 
osoittaa, että hänet hyväksytään, mutta hänen 
rasistisuutensa ei ole hyväksyttävää nuorisotyön 
toimintaympäristössä. Esimerkiksi porttikiellon 
antaminen nuorelle ei voi olla ratkaisu: on olen
naista, että nuori voi edelleen kuulua yhteisöön, 
jos hän niin toivoo. Samalla hänen kanssaan tulee 
työstää niitä tapoja,  joilla hän voi kuulua esimer
kiksi nuorisotalon yhteisöön.

vihapuheen kanssa työskentely voi vaatia pit
kääkin puuttumisen kehää. Se saattaa edellyttää 
jatkuvaa ja koko työyhteisön sitoutumista vaativaa 
työskentelyä esimerkiksi nuorisotalon yhteisön 
kunnioittavan puhekulttuurin luomisessa. Lisäksi 
se voi vaatia yksilö tai pienryhmätyöskentelyä 
rasistisesti suuntautuneiden nuorten kanssa. 
Esimerkiksi nuorten kanssa yhdessä sovitut nuo
risotalon tai ryhmän säännöt ja turvallisemman 
tilan periaatteet voivat olla merkittäviä yhteisten 
toimintatapojen luomisessa. Nuoret sitoutuvat 
yhdessä luotuihin sääntöihin paremmin. Jos joku 

nuorista rikkoo sääntöjä, yhdessä luotuihin sään
töihin viittaaminen voi merkitä enemmän kuin 
työntekijöiden keskenään tekemiin sääntöihin 
nojaaminen.

Lähteet:
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Esimerkki arjesta:

Kun nuori käyttää  
itsestään  

halventavia sanoja

Liban Ismail, Tuuli Kurki, Ulkar Aghayeva

nuorisotyöntekijä kertoo: 
”Jotkut toiminnassamme olevat rodullistetut nuoret käyttävät 

itsestään halventavia sanoja tai kertovat taustaansa liittyviä 
stereotyyppisiä vitsejä. Esimerkiksi joskus mustat nuoret  
käyttävät itsestään ja toisistaan n-sanaa. Toiset puhuvat  

halventavasti uskonnostaan tai vanhempiensa kotimaasta.  
Menen näissä tilanteissa lukkoon: halventavaa puhetta  
on vaikea tuomita, kun se tulee itse kyseiseen ryhmään  

kuuluvalta nuorelta.”

nuorisotyö on tärkeässä roolissa nuorten 
positiivisen identiteetin kehityksen tukemisessa. 
Siksi on tärkeää tunnistaa, kuinka rodullistamis
prosessissa eivalkoiseksi rodullistetun nuoren 
etniseen taustaan liitetyt negatiiviset oletukset, 
stereotypiat ja ennakkoluulot voivat vaikuttaa 
negatiivisesti nuoren identiteetin kehitykseen. 
Negatiivisten stereotypioiden purkaminen on tär
keä osa nuoren positiivisen identiteetin kehitystä. 

Pahimmillaan nuoren rodullistamisen kokemus voi 
johtaa sisäistettyyn rasismiin.

Sisäistetty rasismi on eivalkoiseksi rodullis
tetun henkilön rasismiin liittyvistä kokemuksista 
aiheutunut psykologinen reaktio. Sisäistetty 
rasismi on rasismin muoto, jossa eivalkoisiksi ro
dullistetut henkilöt tai ryhmät hyväksyvät heihin 
liitetyt stereotypiat. Sisäistetty rasismi on nuorten 
kohdalla erityisen ongelmallista, koska nuorella 
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ei välttämättä ole syvällistä ymmärrystä omasta 
taustastaan. Nuoret saattavat sisäistää negatiiviset 
stereotypiat, sillä heillä ei ole tietoa tai kokemusta, 
joka osoittaisi ne vääräksi. Eivalkoisiksi rodul
listetuille nuorille sisäistetty rasismi on erityisen 
ongelmallista, koska positiivinen vahva identi
fioituminen nuoren omaan taustaan on tärkeä 
suojaava tekijä rasismin kokemuksia vastaan.

Nuorisotyöntekijänä on tärkeää tiedostaa 
rodullistetun nuoren arki, jossa hän toistuvasti 
törmää suoraan (mm. nimittelyn) tai epäsuorasti 
(mm. mediassa) negatiivisiin stereotypioihin 
kulttuuristaan, rodustaan tai etnisestä taus
tastaan. On hyvä tiedostaa, että nuori saattaa 
esimerkiksi vitsien kautta tuoda tiedostamattaan 
esille sisäistettyä rasismia puhumalla itsestään tai 
taustastaan halventavasti.

itsestään halventavien sanojen käyttäminen on 
joillekin nuorille tiedostamaton tai tiedostettukin 
puolustus ja selviytymismekanismi. Takana on 
ajatus siitä, että opitaan nauramaan itselle ennen 
kuin muut ehtivät pilkkaamaan. Tällä tavalla 
nuori voi uskotella itselleen, että vitsaillessaan 
itse omalle olemassaololleen, toisten vitsailu ei 
voi loukata tai aiheuttaa häpeän tunteita. Näin 
ollen rodullistettuihin vähemmistöihin kuuluvat 
nuoret käyttävät itsestään halventavia sanoja tai 
vitsailevat käyttäen halventavaa ilmaisua ennen 
valtaväestön edustajia suojatakseen itseään 
vähemmistöstressiltä ja marginalisaatiolta.

Tätä toimintatapaa kutsutaan ”takaisinotoksi”, 
“haltuunotoksi” ja “vastapuheeksi”. Sen takana on 
ajatus ottaa haltuun valtaväestön halventaviksi 
tarkoitettuja sanoja kutsumalla itseään tai omaa 
viiteryhmäänsä näillä sanoilla. Halventavat sanat 
tai solvaukset, joita otetaan haltuun perustuvat 
usein rotuun, sukupuoleen, seksuaalisuuteen, 
kansallisuuteen tai muuhun ryhmään kuulumi
seen. Halventavien sanojen haltuunotto on vasta

rinnan muoto, joka pyrkii muokkaamaan sortavia 
sosiaalisia käytäntöjä hallitsemalla sitä, mitä 
sanoilla voidaan tehdä. Vastapuheessa käsitteiden 
kielteiset ja myönteiset merkitykset ovat siis 
riippuvaisia siitä, kuka niitä käyttää. Sanat saavat 
hyvin eri merkityksiä riippuen siitä, käytetäänkö 
niitä vastarinnan ja kollektiivisen subjektiviteetin 
tunnustamisen välineenä kuvaamaan rodullistetun 
vähemmistön asemaa rasismin muokkaamissa 
yhteiskunnallisissa suhteissa vai onko se ilmaus, 
jonka avulla valtaapitävät osoittavat joidenkin 
ihmisten paikan yhteiskunnan hierarkioissa.

Voiko mustan nuoren nsanan käytön itsestään 
ja ystävistään sitten ohittaa olan kohautuksella? 
Vaikka jossakin kaveriporukassa sanaa käytet
täisiin, nuorisotilalla sallitut sanat luovat aina 
todellisuutta koko nuorten yhteisölle. Jos nsanan 
käyttöä ei kyseenalaisteta, se voi kertoa esimer
kiksi toimintaan mukaan tulevalle uudelle nuo
relle, että täällä on sallittua puhua itsestään tai 
muista epäkunnioittavasti. Nuorten voi olla myös 
vaikea tunnistaa, milloin sanan käyttö voi olla 
sopivaa tai kuka sitä voi käyttää. Asiaa kannattaa 
siis lähestyä nuorten kanssa keskustelun kautta. 
Samalla tarjoutuu myös oiva tilanne puhua nuor
ten kanssa rasismista.

tällaisia tilanteita varten työntekijöiden 
olisi hyvä miettiä valmiiksi, miten asiasta voisi 
keskustella nuorten kanssa. Nuorisotyöntekijän 
tulee ottaa esille se, miksi nuori puhuu itses
tään, kulttuuristaan tai rodustaan halventavalla 
tavalla. Lisäksi on tärkeää keskustella nuorten 
kanssa nuorisotilaan soveltuvasta huumorista ja 
keskustelukulttuurista. Nuorten kanssa on myös 
hyvä keskustella stereotypioista ja yhdessä purkaa 
niiden haitallisuutta.

On lisäksi hyvä miettiä, minkälaista huumoria 
nuorisotiloilla sallitaan sekä miten mahdollistet
taisiin nuorten taustoista puhuminen arvostavasti 
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ilman, että nuorten ilmaisun vapautta rajoitet
taisiin turhaan. Nuorisotiloille on tärkeää luoda 
yhteiset säännöt siitä, miten nuoret puhuvat tois
tensa kulttuurista, rodusta tai etnisyydestä. Tässä 
prosessissa on tärkeää kuulla nuoria itseään: heitä 
voidaan pyytää kehittämään aloitteita yhteisistä 
säännöistä, joihin nuoret itse sitoutuvat.

Työntekijöiden olisi hyvä kyseenalaistaa myös 
omat vitsinsä ja keskustelut nuorten kanssa 
liittyen kulttuuriin, etnisyyteen tai rotuun. Hyvän
tahtoisena pidetyt vitsit, jotka kuitenkin nojaavat 
stereotypioihin voivat olla haitallisia nuoren minä
kuvalle ja vaikuttaa negatiivisesti siihen, miten hän 
näkee itsensä tai taustansa.

Lähteet:

Kurki, Tuuli (2008) Maahanmuuttajiksi nimetyt.  
Etnografinen tutkimus eroista ja toimijuudesta 
peruskoulun päättyessä. Pro gradu -tutkimus.  
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Nissilä, Hanna-Leena (2007) Jälkikoloniaalinen 
naiskirjoitus. Suomalaisen kirjallisuuden uudet 
tulokkaat. Teoksessa Joel Kuortti & Mikko Lehtonen 
& Olli Löytty (toim.) Kolonialismin jäljet. Keskustat, 
periferiat ja Suomi. Tampere: Vastapaino, 209–226.
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e20191765–. Web.

Walton, Lori Maria. (2018) “The Effects of ‘Bias  
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mikroaggressiot ovat hienovaraisia arkisia 
sanoja, tekoja, oletuksia ja katseita, joilla välitetään 
ja ilmaistaan stereotyyppisiä oletuksia ihmisryh
mistä. Nämä ovat verhottuja, jokapäiväisiä tapoja 
ilmaista rasismia ja muuta syrjintää. Mikroaggres
siot voivat olla tahallisia tai tahattomia, ja niiden 
taustalla voi usein olla hyvää tahtoa: ne saatetaan 
usein tarkoittaa positiivisiksi. Valtaväestön edus
tajien silmissä mikroaggressiot eivät välttämättä 
vaikuta ongelmallisilta mutta mikroaggressioita 
kohtaavalle ne ovat hyvin raskaita.

Sanojen ja tekojen lisäksi mikroaggressiot voivat 
olla sanomattomia tekoja ja katseita, kuten otteen 
kiristämistä käsilaukusta eivalkoiseksi rodulliste
tun henkilön istuessa viereen bussissa, katsekon
taktin välttämistä tai paheksuvia katseita.

Mikroaggressiot voidaan jakaa  
kolmeen muotoon: 

1  Mikrohyökkäykset: nimenomainen rotuun 
perustuva, sanallinen/ei-sanallinen; esim. 
nimittely, välttelevä käytös, määrätietoinen 
syrjivä toiminta.

2  Mikroloukkaukset: viestintä, joka on töykeää 
ja välinpitämätöntä ja halventaa henkilön 

taustaa tai identiteettiä. Nämä ovat  
myös hienovaraisia tölväisyjä, epäsuoria 
loukkaavia viestejä vastaanottajalle.

3  Mikromitätöinti: viestintää, joka sulkee pois, 
kumoaa tai mitätöi tiettyyn ryhmään  
kuuluvan henkilön ajatukset, tunteet tai 
kokemuksellisen todellisuuden.

mikroaggression "mikro" ei tarkoita, etteikö 
näillä teoilla voisi olla suuria vaikutuksia toisen 
elämään. Toistuvilla, jopa päivittäisillä mikroag
gressiolla eivalkoisiksi rodullistettuja ihmisiä 
toiseutetaan: pidetään ulkopuolisena, rodulliste
taan ja vähätellään.

Monet tutkijat ovat väittäneet, että mikroag
gressiot ovat haitallisempia kuin avoimen rasisti
set ilmaukset juuri siksi, että ne ovat hienovaraisia 
ja siksi usein huomiotta jätettyjä tai vähäteltyjä. 
Tämä saa uhrin tuntemaan epäilystä omaan 
kokemukseensa tai reaktioonsa, eikä esimerkiksi 
oikeutettua vihaa. Tutkijat väittävät, että vaikka 
mikroaggressiot "saattavat vaikuttaa hienovarai
silta", niitä on "niin paljon, että mikroaggressiota 
esiintyvissä ympäristöissä toimiminen tuntuu kuin 
yrittäisi nostaa tuhannen kilon höyhensäkkiä".

Mikroaggressioiden kohteena olevat henkilöt 

5.4. Mikroaggressiot saatetaan  
tarkoittaa ystävällisiksi  

mutta ne satuttavat
Ulkar Aghayeva

Saatko kiinni siitä, mitä mikroagressiolla tarkoitetaan?  
Miksi hyväntahtoiseksikin tarkoitettu kommentti voi loukata?  

Oletko huomannut toiminnassanne tilanteita, jossa rodullistettu nuori  
ahdistuu tai ärsyyntyy hyväntahtoiseksi tarkoitetusta kommentista,  

kysymyksestä tai kehusta? Miten toimit tällaisessa tilanteessa?
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voivat tuntea vihaa, turhautumista tai uupumusta. 
Afroamerikkalaiset ovat raportoineet tuntevansa 
painetta "edustaa" omaa ryhmäänsä tai päin
vastoin tukahduttaa omaa kulttuurin ilmaisua 
ja "käyttäytyä kuin valkoiset". Mikroaggressiot 
yhdistyvät muihin rasismin kokemuksiin ja nii
den vaikutukset kasautuvat. Ne voivat osaltaan 
vaikuttaa haitallisesti yksilön itseluottamukseen 
ja minäkuvaan. Mikroagressioiden kautta tullaan 
usein osoittaneeksi, kuka kuuluu joukkoon ja 
kenellä on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi.

mikroaggressiot voivat olla myös näennäisesti 
viattoman kehuvia ja ystävällisiä. Vaikka valkoisiksi 
rodullistettujen näkökulmasta nämä kommentit 
ovat hyväntahtoisia ja perustuvat hyviin tarkoitus
periin, eivät ne välttämättä tunnu samalta ro
dullistetusta nuoresta. Nuorisotyöntekijä saattaa 
esimerkiksi yrittää olla kannustava ja kehua 
eivalkoiseksi rodullistetun nuoren suomen kielen 
taitoa. Kommentilla nuorelle kuitenkin viestitään, 
ettei nuoren oletetaan olevan suomalainen tai 
osaavan suomea, vaikka hän on saattanut elää 
koko elämänsä Suomessa. Jos nuorisotyöntekijä 
kertoo nuorelle, ettei hän itse pahastu, kun hänel
tä valkoisena suomalaisena kysytään ulkomailla 
hänen juuristaan, nuorelle välitetäänkin viesti, että 
Suomi ei ole hänen kotimaansa vaan hän on täällä 
ulkomaalainen.

kaikkein tärkeintä on, että nuorisotyön am
mattilaiset ovat valmiita kuuntelemaan nuoria ja 
puhumaan nuorten kanssa heidän rasismikoke
muksistaan, myös sellaisista, jotka voivat ensi nä
kemältä tuntua kuvitelluilta, väärinkäsityksiltä tai 
merkityksettömiltä, tai jotka tekisi mieli selittää 
pois hyväntahoisena uteliaisuutena. Mikroaggres
sioiden tunnistaminen voi myös auttaa nuoriso
työntekijää ymmärtämään rodullistetun nuoren 
kokemuksia ja reaktioita paremmin. Yksittäinen 
tilanne voi tuntua pieneltä ja reaktio siihen suu
relta, mutta kun kokemuksen osaa liittää osaksi 
mahdollisia toistuvia rasismin ja ulossulkemisen 
kokemuksia, on myös helpompi ymmärtää, miksi 
nuori mikroaggressioita kohdatessaan reagoi esi
merkiksi vetäytymällä kuoreensa tai suuttumalla.

Nuorisotyön arjessa esiintyy rasismin olemas
saolon kieltämistä. Jos nuorten yritykset puhua 
rasismista ja rasismin kokemuksista herättävät 
nuorisotyön ammattilaisissa vasta ja tunnereak
tion, jolla kielletään (ja siten vähätellään) rasismin 

olemassaolo, voi nuorten olla vaikea puhua 
kokemuksistaan uudestaan. Tällä tavalla ammat
tilaiset voivat myös luoda ja ylläpitää syrjintää tai 
asettaa nuoret tiettyyn stereotyyppiseen muottiin 
omasta valtaasemastaan käsin, vaikka toiminnan 
lähtökohdat eivät olisi olleet rasistisia.
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vähemmistöstressiteorian mukaan vähemmis
töön kuuluva ihminen sisäistää yhteiskunnan asen
teet ja syrjinnän, mikä yhdessä syrjintäkokemusten 
kanssa altistaa vähemmistöt ylimääräiselle krooni
selle stressille. Vähemmistöstressin oireita voivat 
olla esimerkiksi masennus, ahdistushäiriöt, syömis
häiriöt, traumaattinen stressihäiriö ja itsetuhoisuus. 
Vähemmistöstressi lisää myös monien fyysisten 
terveysongelmien, esimerkiksi sydän ja verisuoni
tauteihin sekä astmaan sairastumisen riskiä.

Vähemmistöstressi on usein sekä yksilöllinen 
että ylisukupolvinen kokemus. Esimerkiksi nuoret 
romanit jakavat vanhempiensa ja isovanhempiensa 
kanssa ulkopuolisuuden kokemuksen, joka muovaa 
nuoren kuvaa omasta itsestään ja palvelujen tur
vattomuudesta. Vaikuttamalla vähemmistöstressin 
juurisyihin yhteiskunnassa sekä tukemalla vähem
mistöstressiä kokevia ihmisiä voidaan parantaa 
heidän terveyttään ja hyvinvointiaan.  

ympäröivän yhteiskunnan syrjintä aiheuttaa 
nuoressa erilaisuuden, epäoikeudenmukaisuu
den ja huonommuuden tunnetta, kuormitusta 
sekä ulkopuolisuuden kokemusta. Nämä tunteet 

johtuvat syrjinnän kokemuksista, sen pelosta tai 
syrjinnän uusiutumisen pelosta. Jatkuva itsensä 
selittäminen, olemassaolon ja identiteetin puolus
telu sekä jatkuva pätevyyden todistelu on erittäin 
kuormittavaa ja johtaa useimmiten mielentervey
songelmiin. 

Aiemmat syrjintäkokemukset tai pelko syrjin
nästä voivat eristää yksilön sosiaalisista tilanteista 
ja elämästä jopa kokonaan. Pahimmillaan vähem
mistöstressi aiheuttaa sisäistettyä itsesyrjintää, 
mikä tarkoittaa sitä, että ihminen alkaa pitää 
itseään vähempiarvoisena ja oikeuttamaan itseen
sä kohdistuvaa syrjintää.

syrjintä ja negatiiviset stereotypiat aiheut
tavat monissa nuorissa paineita todistaa, että he 
ovat kykeneväisiä vastoin odotuksia. Negatiiviset 
ennakkoluulot sisäistetään osaksi omaa itseym
märrystä. Tämä näyttäytyy esimerkiksi niin, että 
nuori joutuu kerta toisensa jälkeen varomaan, ettei 
tule toistaneeksi palveluiden piirissä stereotyyp
pistä tulkintaa omasta vähemmistöryhmästään tai 
näyttäydy lähtökohtaisesti ”vaikeana asiakkaana” 
valkonormatiivisessa palvelujärjestelmässä.

5.5. Vähemmistöstressi  
voi oireilla psyykkisinä ja 

fyysisinä sairauksina

Ulkar Aghayeva ja Tuuli Kurki

Onko jotain, mitä sinun nuorisotyöntekijänä pitäisi tiedostaa erityisesti  
vähemmistöstressiin liittyen? Onko työyhteisössänne mietitty, miten toimitte  
jos huomaatte nuoren voivan psyykkisesti huonosti? Tulisiko tavoissa tukea  

nuorta huomioida jotain erityistä, jos kyseessä on rodullistettu nuori?  
Miten nuorisotyöntekijä voi tukea nuorta, joka kohtaa vähemmistöstressiä?

Rasismi nuorten arjessa ja siihen puuttuminen
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Nuorten hyvinvoinnin edistäminen edellyttää 
heidän elämäänsä vaikuttavien stressitekijöiden 
tunnistamista. Nuorten jaksamisen ja mielenter
veyden kannalta on myös tärkeää, että heillä on 
mahdollisuus kuulua yhteisöihin yhdenvertaisina 
jäseninä.

tätä varten on vastustettava syrjintää, rasismia 
ja vihapuhetta sekä käytävä avointa ja rehellistä 
keskustelua niiden vaikutuksista nuoren elä
mään. Ei riitä, että palveluissa on hiljaista tietoa 
rasismista. Rasisminvastaisuuden tulee näkyä ja 
kuulua palvelujen viestinnässä. Nuoria kohtaavien 
ammattilaisten tulee osoittaa, että syrjintä ja 
rasismi ovat todellisia ja tunnustettuja ongelmia 
yhteiskunnassamme ja että niiden käsittelyyn on 
tarjolla apua. Tämä lisää myös nuoren kokemusta 
turvallisemmasta yhteiskunnasta, aikuisesta ja 
palveluista.

Yhteisöllisyyden ja yhteenkuulumisen tunteen 
on todettu vähentävän vähemmistöstressiä. 
Jokaisen nuoren täytyy voida luottaa, että hänen 
kokemuksensa kuullaan ja otetaan vakavasti ja että 
hän voi saada asiantuntevaa tukea rasismikoke

Rasismi nuorten arjessa ja siihen puuttuminen

mustensa käsittelyyn. Vain näin voidaan murtaa 
niin ylisukupolvista kokemusta vähemmistöstres
sistä kuin kokemusta rasismista nuoren omana 
ongelmana ja syynä. 
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Esimerkki arjesta:

Kaikkien nuorten  
kohtaaminen avoimessa  

toiminnassa
Hanna Mithiku

NUORISOTYÖNTEKIJÄ KERTOO: 

”Osallistuin Rauhankasvatusinstituutin järjestämään  
antirasismityöpajaan. Eräässä tehtävässä esitettiin  

yksinkertainen kysymys: Kohdataanko jokainen nuori yksilönä? 
Tämä kysymys pysäytti. Nuorisotyöntekijät ovat kohtaamisen 

ammattilaisia, mutta joskus tästä saattaa tulla niin  
itsestäänselvyys, että ei lainkaan pysähdytä miettimään  

sitä, mitä kohtaamisella tarkoitetaan ja millaisia  
kohtaamisia halutaan rakentaa.”

päätimme ottaa työyhteisössäni omaksi kehi
tystehtäväksemme sen, että kiinnitämme erityistä 
huomiota nuorten kohtaamiseen avoimessa 
toiminnassa. Avoin toiminta on kuitenkin se, johon 
osallistuu kaikkein eniten nuoria. Toisaalta se on 
myös toimintamuoto, jossa nuoret tulee helpom
min kohdattua osana joukkoa.

Keskittyminen jokaisen nuoren kohtaamiseen 
on vaatinut suunnitelmallisuutta sekä tietoista ja 
tiedostavaa läsnäoloa. Se on myös vaatinut aikaa 

keskittyä ja ajatella omaa toimintaansa. Kohtaa
minen vaatii sitä, että on valmis pysähtymään 
nuorten kohdalle ja olemaan kiinnostunut heistä. 
Se vaatii myös sitä, että on itse aidosti läsnä. 
Kohtaaminen voi alkaa ihan vaikka siitä, että kysyy 
nimeä ja päivän kuulumisia.

Olemme myös työporukassa puhuneet keske
nämme siitä, keihin olemme tutustuneet ja onko 
kaikkien kanssa juteltu jotain. Jos kohtaamisiin ei 
kiinnitä huomiota, saattaa helposti myös käydä 
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niin, että osa nuorista kohdataan vasta sitten, kun 
pitää puuttua huonoon käytökseen tai muihin on
gelmiin. Jo lyhyessä ajassa olen huomannut, miten 
motivoivaa on, kun nuorista oppii uutta ja heihin 
syntyy positiivinen vuorovaikutussuhde. Kohtaa
misen kautta myös oppii kyseenalaistamaan omia 
ennakkoluulojaan. Nuorista tulee olettaneeksi 
vähemmän, kun antaa heidän itse kertoa omasta 
elämästään.

nuoret ovat olleet iloisia kohtaamisesta ja 
heitä kohtaan osoitetusta kiinnostuksesta. Osa on 
ollut toki myös vähän yllättyneitä ja suhtautunut 
ihmetellen siihen, että heille tullaan juttelemaan. 
Joidenkin nuorten kanssa ihan moikkaamisesta 
on saattanut syntyä pitkä keskustelu. Erityisen 
tärkeää kohtaaminen on ollut niille nuorille, jotka 
uskaltautuvat toimintaan mukaan yksin. Tilojen ja 
toimintatapojen esitteleminen luo turvallisuutta 
kaikille uusille mukaantulijoille. Nuorten aikaisem
mat kokemukset vaikuttavat siihen, millä tavalla 
he haluavat ja uskaltavat liittyä uuteen toimintaan. 
Myös vaikeiden tilanteiden selvittely on helpot
tunut, kun nuoreen on rakennettu luottamusta 

positiivisen kohtaamisen kautta. Silloinkin, kun 
nuoret tulevat mukaan omalla porukalla ja ehkä 
uhmakkaalla asenteella on tärkeä nähdä heidän 
käytöksensä taakse ja kohdata jokainen tulija 
yksilönä. Ehkäpä nuorten käytöksen taustalla on 
esimerkiksi kokemus ulossulkemisesta tai odotus 
siitä, että “täältäkin varmaan heitetään ulos”.

turvallisten kohtaamisten luominen on tärkeää 
kaikille nuorille. Erityisen tärkeää se on kuitenkin 
niille nuorille, jotka joutuvat kohtaamaan syr
jintää ja syrjinnän pelkoa. Rasistisen syrjinnän ja 
ulossulkemisen kokemukset ovat vähemmistöön 
kuuluvilla nuorilla yleisiä. Vähemmistöön kuuluva 
nuori, joutuu usein miettimään, uskaltaako lähteä 
mukaan uuteen toimintaan ja miten hän tulee 
kohdelluksi ja kohdatuksi toiminnan piirissä. Nä
kyviin vähemmistöihin kuuluvat nuoret kohtaavat 
myös muita enemmän ennakkoluuloja ja tulevat 
kohdelluiksi ja kohdatuiksi “ryhmän edustajina”, 
eivät niinkään yksilöinä muiden joukossa. Nuo
risotyöntekijöillä on merkittävä rooli nuorten 
identiteetin vahvistajina sekä turvallisen ja yhden
vertaisen kohtaamisen luojina.

Rasismi nuorten arjessa ja siihen puuttuminen
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muista, että epämukavuus kuuluu oppimiseen. 
Opi omista virheistä ja ota aktiivisia askeleita 
tietoisesti antirasismissa kehittymisessä. Ennen 
kaikkea antirasistinen työ edellyttää valtaraken
teiden, normien ja toimintatapojen tarkastelua 
uusista näkökulmista oman organisaationsa 
sisällä ja valmiutta tarkastella myös omaa  
ajattelua ja toimintaa kriittisesti.

matkan rasismista antirasismiin on tapah
duttava monilla tasoilla. Helpoin tapa aloittaa 
antirasistista matkaasi on itsereflektion kautta, 
yksilötasolla. Tärkeintä on toimia silloinkin, 
kun on epävarma, peloissaan ja  tuntee olonsa 
epämukavaksi. Usein rasismin vastaisuus etenee 
pelosta oppimiseen ja kasvuun ja muutokseen. 
Tärkeää on aloittaa toiminta ja pyrkiä tätä  
kautta yhteiskunnalliseen ja rakenteelliseen 
muutokseen.

Ijeoma Oluon sanoja lainaten: ”Antirasismin 
hienous piilee siinä, ettei kenenkään tarvitse 
teeskennellä olevansa vapaa rasismista toimiak
seen antirasistisesti. Antirasismi on sitoutumista 

taistelemaan rasismia vastaan aina sitä kohdates
saan, myös kohdatessaan rasismia itsessään.”

Antirasistista  työtä on muun muassa: 

a.  Rasismiin perehtyminen ja sen  
ilmenemistapojen ymmärtäminen 

b.  Omien ennakkoluulojen ja ajatusmallien 
tarkastelu ja tunnistaminen 

c.  Rasismin tunnistaminen ja tunnustaminen 

d.  Rasismiin puuttuminen ja tuen tarjoaminen 

e.  Yhdenvertaisuutta edistävien  
toimintatapojen ja käytänteiden luominen 

 
 a.  Turvallisemman tilan käytännöt 
 b.  Puuttumisen käytännöt 
 c.  Tuen tarjoamisen käytännöt 

f.  Moninaisuuden huomioiva viestintä 

Kuva oikealla: Yksilön tiellä rasismin vastustajaksi voi ajatella olevan  
kolme vaihetta: pelko, oppiminen ja kasvu. Yhteisestä kasvusta syntyy  

myös yhteiskunnallinen muutos.  Kuva perustuu Andrew M. Ibrahimin  
kuvioon ”Becoming antiracist: Fear, Learning, Growth”.  

Kollektiivisen tason kehittely ja tekstin käännös: Ulkar Aghayeva.

Antirasistiset  
työkalut

6

Hanna Mithiku ja Ulkar Aghayeva

Kuten olet jo saattanut tätä opasta lukiessasi ja antirasistisen  
työkirjan pohtimistehtäviä miettiessäsi huomata, antirasistinen työ on  

jatkuvaa työtä. Se ei ole jokin yksittäinen menetelmä tai valmiiksi tuleva  
kehittämistehtävä, vaan se on tapa tarkastella omaa toimintaa ja  

ympäröivää yhteiskuntaa. Antirasistista työtä on kaikki sellainen työ,  
joka vähentää etnistä syrjintää  ja syrjivien käytäntöjen vaikutuksia.  
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