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Abstract

This publication focuses especially on the role, tasks and challenges of teacher education in a
multicultural society and world. It aims at drawing attention to the dangers of monoacculturation and
ethnocentrism in education and to means of considering diversity in teacher education and teachers'
work. The first task in the publication is to analyse the foundations of intercultural pedagogy:
sociological, psychological, philosophical, educational and particularly ethical starting points. The
second task is to describe the development of teacher education as an action research process in the
University of Oulu and concentrate on some studies, which deal with the challenges of ethnic
diversity in Finland.

The first part of the publication deals with the theoretical foundations of intercultural pedagogy.
It consists of seven articles which discuss the present-day challenges of teachers' profession and
teacher education, the nature and role of nationality and identity in the multicultural world,
competence and means that are needed in cultural border-crossing and various approaches to
intercultural education. 

The second part of the publication describes first the action research process, which started at the
teacher education department of Oulu University in the beginning of 1990's. The theory and practice
of intercultural pedagogy has been developed particularly within the M.Ed. International Programme,
which is a continuation of the action research process. After describing the phases of the process the
publication discusses students' intercultural growth during the M.Ed. programme and in their
previous life experiences. Finally the report draws attention to some minority groups which differ
from the Finnish mainstream as to their culture and particularly ethnic origin. It discusses how these
groups, cultures and individuals could be a more integral part of teacher education and Finnish school.
The groups discussed are Roma-people, immigrants, refugees, children adopted from abroad and re-
entering Finns. The articles are composed by the members of the research group which studies
education and multicultual issues from an ethical point of view. The report is funded by the Academy
of Finland (projects 77771 and 73261).

Keywords: action research, identity, intercultural pedagogy, mainstream, 
monoacculturation, multiculturality, teacher education 
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Tiivistelmä

Tässä julkaisussa on keskitytty opettajankoulutuksen haasteisiin, rooliin ja tehtäviin monikulttuuri-
sessa yhteiskunnassa. Huomio kiinnitetään monoakkulturaation ja etnosentrismin ongelmiin kasva-
tuksessa ja etsitään keinoja moninaisuuden huomioimiseksi opettajankoulutuksessa ja opettajan
työssä. Tavoitteena on ensinnäkin pohtia interkulttuurisen pedagogiikan perusteita: yhteiskunnallisia,
psykologisia, filosofisia, kasvatustieteellisiä sekä varsinkin eettisiä lähtökohtia. Toisena tehtävänä on
kuvata opettajankoulutuksen kehittämistä Oulun yliopistossa toimintatutkimuksena ja syventyä muu-
tamaan sen osatutkimukseen, joissa tarkastellaan Suomen etnisen moninaisuuden erityishaasteita.

Julkaisun interkulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtia ja perusteita tarkasteleva jakso koostuu seit-
semästä artikkelista, jotka pohtivat opettajuuden ja opettajankoulutuksen ajankohtaisia haasteita,
kansallisuuden ja identiteetin luonnetta ja olemusta monikulttuurisessa maailmassa, valmiuksia ja
keinoja kulttuurirajojen ylittämiseen sekä interkulttuurisuuskasvatuksen erilaisia lähestymistapoja.

Raportin toisessa osassa kuvataan aluksi Oulun opettajankoulutuslaitoksen toimintatutkimuspro-
sessia, jonka jatkoa on myös M.Ed. International Programme, jonka yhteydessä interkulttuurisuuspe-
dagogiikkaa on erityisesti kehitetty. Tämän jälkeen tarkastellaan M.Ed. -koulutuksen ja
elämänkokemusten merkitystä opiskelijoiden interkulttuuriselle kasvulle. Lopuksi keskitytään muu-
tamaan kulttuuriltaan ja erityisesti etniseltä taustaltaan erilaiseen ryhmään Suomen koulutuslaitok-
sessa ja siihen, miten heidät huomioitaisiin koulussa sekä opettajankoulutuksessa ja sen antamissa
valmiuksissa. Tarkasteltavia ryhmiä ovat romanit, maahanmuuttajat, pakolaiset, kansainväliset adop-
tiolapset sekä paluumuuttajat. Artikkelien kirjoittajat ovat osa Oulun kasvatustieteiden tiedekunnan
tutkimusprojektia, joka tarkastelee monikulttuurisuutta ja kasvatusta erityisesti eettisestä näkökul-
masta käsin. Raportti on Suomen Akatemian rahoittama (projektit 77771 ja 732161).

Asiasanat: identiteetti, interkulttuurisuuspedagogiikka, monikulttuurisuus, 
monoakkulturaatio, opettajankoulutus, toimintatutkimus, valtavirta
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Johdanto

Tämä raportti on jatkoa tutkimustyölle, jota on tehty kasvatuksen eettisiin kysymyksiin
keskittyneessä jatkotutkintoryhmässä Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa
syksystä 1994 lähtien1. Alusta saakka erilaisuus ja moninaisuus osoittautuivat keskeisik-
si eettisiksi haasteiksi ihmisten kanssakäymisessä ja pedagogisessa suhteessa, joten moni-
kulttuurisuus on muotoutunut yhdeksi ryhmän keskeisistä tutkimusalueista.

Osa jatkotutkimusryhmän jäsenistä kuuluu Suomen Akatemian rahoittamaan
SYREENI-projektiin (Syrjäytyminen, eriarvoisuus ja etniset suhteet Suomessa), ja he ovat
ottaneet tehtäväkseen kehittää ja tutkia pedagogiikkaa, jossa huomioitaisiin opiskelijoiden
erilaiset kulttuuriset lähtökohdat sekä arvioitaisiin koulun valtakulttuuria ja akkulturaatio-
prosesseja tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Alustavasti pedagogiikalle
on annettu nimeksi transformatiivinen interkulttuurinen pedagogiikka (TIP), koska oletuk-
sena on ollut, että monikulttuurinen kasvatus edellyttää syvällisiä muutoksia (transformaa-
tiota) paitsi yksilötasolla myös koulutuksen rakenteissa ja prosesseissa. Erityisen tärkeitä
nämä muutokset olisivat opettajankoulutuksessa, jotta opettajilla olisi valmiuksia kohdata
erilaisista kotikonteksteista tulevat oppilaansa ja antaa heille valmiuksia toimia monikult-
tuurisessa maailmassa. 

Tutkimusryhmä on kehittänyt interkulttuurista pedagogiikka, sen perusteita ja käytän-
töä, toimintatutkimuksena, jonka vaiheista ja tuloksista raportoidaan tässä julkaisussa. Uto-
pistisiltakin tuntuneet tavoitteet ovat saaneet toimintatutkimuksen kautta realistisia ilmene-
mismuotoja oululaisessa opettajankoulutuksessa. Luontevana kontekstina tutkimus- ja
kehittämistyölle on ollut Oulun opettajankoulutuslaitoksen M.Ed. International -ohjelma,
jossa painoalueina ovat monikulttuurisuuskysymykset. Tässä julkaisussa keskitytään inter-
kulttuurisen kasvatuksen perusteiden ja käytännön kehittelyyn opettajankoulutuksen näkö-
kulmasta sekä Suomen etnisen moninaisuuden huomioimiseen. Kasvatusta tarkastellaan
erityisesti eettisestä viitekehyksestä, joten ihmisoikeus-, tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuus-
kysymykset nousevat esille. Interkulttuurisen pedagogiikan olemusta etsittäessä joudutaan

1. Jatkotutkintoryhmän toimesta on julkaistu kolme eri raporttia: 1. Räsänen R. & Anttonen S. &
Peltonen J. & Toukomaa P. (eds) 1994 Irti arvotyhjiön harhasta; 2. Räsänen R & Sunnari V (eds)
1996 Challenges for growth within boundaries ja 3. Sunnari, V & Räsänen R (eds) 2000 Ethical
challenges for teacher education and teaching.
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pohtimaan monia kysymyksiä mm. identiteetistä, kulttuurista, oppimisesta, opettajuudesta
sekä toiseuden kohtaamisen esteistä ja edellytyksistä. Osa artikkeleista paneutuu näihin
monikulttuurisen yhteiskunnan ajankohtaisiin kysymyksiin. Seuraava kuvio havainnollis-
taa julkaisun peruskysymyksenasettelua.

Kuva 1. TIP on eettisestä näkökulmasta nouseva vastausprosessi opettajankoulutuksen moni-
naisuuden haasteisiin.

Julkaisu on jaettu kahteen osaan: 1) Ajankohtaisia haasteita ja perusteita interkulttuuri-
suuskasvatukselle ja 2) Opettajankoulutus toimintatutkimuksena monikulttuurisessa Suo-
messa. Ensimmäinen osa koostuu seitsemästä artikkelista, jotka käsittelevät opettajuuden
ja opettajankoulutuksen tämänhetkisiä haasteita, monikulttuurisuuteen ja kulttuurien koh-
taamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä sekä interkulttuurisuuskasvatuksen lähtö-
kohtia ja perusteita. Jälkimmäisessä osassa keskitytään enemmän raportoimaan tutkimus-
ryhmän kehittämis- ja tutkimustoimintaa. Kuvauksen aloittaa artikkeli Oulun opettajan-
koulutuslaitoksen toimintatutkimusprosessista, johon monet erillisistä tutkimuksista
niveltyvät. Sen jälkeen seuraa kuusi artikkelia, joissa valaistaan interkulttuurisen oppimi-
sen ja opetuksen haasteita eri tilanteissa ja niistä vedettyjä johtopäätöksiä opettajankoulu-
tukselle.

Artikkelien kirjoittajat julkaisun molemmissa osissa ovat hyvin erilaisessa vaiheessa
tutkijanurallaan: muutamat varttuneita tutkijoita, osa jatkotutkintoaan tekeviä ja osa mais-
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terintutkintovaiheen opiskelijoita. Tämä on ollut tietoinen valinta, jolla on haluttu valaista
tutkimusryhmän työtä ja tutkimuskenttää monipuolisesti sekä M.Ed. -koulutuksen periaa-
tetta ottaa opiskelijat mukaan tutkimustoimintaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
opintoja.

Julkaisun aloittaa kaksi opettajankoulutuksen tämän hetken haasteita tarkastelevaa
artikkelia. Niiden kirjoittajat Rauni Räsänen ja Maria-Liisa Järvelä ovat molemmat pit-
kään työskennelleet Oulun kasvatustieteiden tiedekunnassa ja koordinoivat tällä hetkellä
M.Ed. International -koulutusta. Rauni Räsänen tarkastelee artikkelissaan erityisesti opet-
tajan työn eettisiä haasteita moniarvoisessa ja -kulttuurisessa yhteiskunnassa. Hän pohtii
opettajien valmiuksia toimia hyvinkin ristiriitaisissa tilanteissa ja paradoksaalisessa roo-
lissa valtavirran ja moninaisuuden ristipaineessa. Maria-Liisa Järvelä paneutuu erityisesti
interkulttuurisen opettajankoulutuksen orientaatioperustaan ja epistemologiaan. Hän
kysyy kenen ehdoilla tulevia opettajia koulutetaan, mille tiedolle opetussuunnitelma
rakennetaan ja millaiset välineet opiskelijalle pyritään antamaan maailmankuvan ja elä-
mänfilosofian rakentamiseksi.

Kaksi seuraavaa artikkelia, Kansallisuus ja monikulttuurisuus ja Postmodernin identi-
teetin uudet kasvot ovat maisterintutkintoaan viimeistelevien opiskelijoiden kirjoittamia.
Ne tarkastelevat monikulttuuristumisen ja kasvatuksen kannalta kahta hyvin keskeistä tee-
maa: kansallisuuden käsitettä ja sen muuttumista sekä identiteetin luonnetta postmoder-
nissa maailmassa. Laura Inkala pohtii tutkimusten valossa suomalaisuuden myyttejä ja
representaatioita sekä sitä, miksi ne on rakennettu ja miten ne ovat muuttumassa yhteis-
kunnan moninaistuessa. Eerika Hokkanen puolestaan tarkastelee identiteetin moniulottei-
suutta ja muuntuvuutta sekä opettajan roolia oppilaiden identiteettiprosessien tukijana
monikulttuuristuvassa maailmassa.

Kahden seuraavan artikkelin kirjoittajat, Tanja Lamminmäki-Kärkkäinen ja Katri Joki-
kokko, ovat jatko-opintojaan suorittavia, Oulun opettajankoulutuslaitoksesta valmistuneita
kasvatustieteiden maistereita. Heidän artikkeleissaan etsitään niitä valmiuksia ja keinoja,
joilla kulttuurien välisiä rajoja ylitettäisiin ja jotka tarjoaisivat teoreettisia ja käytännöllisiä
välineitä kulttuurien väliseen yhteistyöhön. Tanja Lamminmäki-Kärkkäinen tarkastelee
artikkelissaan toiseuden rakentumista ja ehdottaa yksilön sosiaalisen identiteetin rakenne-
malliksi kulttuuriprofiilia, joka koostuu eri mikrokulttuureista. Näitä arkisia jäsenyyksiä
eri viiteryhmissä hän esittää mahdollisuudeksi toiseuden purkamiseen. Katri Jokikokko
jatkaa keskustelua kulttuurien välisessä yhteistyössä tarvittavista valmiuksista esittele-
mällä interkulttuurisen kompetenssin käsitteen. Erityishuomiota hän kiinnittää opettajien
pedagogisiin valmiuksiin monikulttuurisessa ympäristössä toimittaessa. 

Raportin ensimmäisen osan viimeinen artikkeli kokoaa yhteen monia edellä käsiteltyjä
teemoja. Rauni Räsänen tarkastelee siinä kulttuurin olemusta ja moninaisia määritelmiä,
alakulttuureita, identiteetin prosessinomaisuutta sekä erilaisia lähestymistapoja interkult-
tuurisuuskasvatukseen. Näiden pohjalta hän hahmottelee interkulttuurisuuskasvatuksen
mallin, jonka keskeiset periaatteet nousevat transformatiivisesta pedagogiikasta ja välittä-
misen etiikasta.

Julkaisun jälkimmäisen osan aloittaa Rauni Räsäsen kirjoittama kuvaus Oulun opetta-
jankoulutuslaitoksen toimintatutkimusprosessista, jonka jatkoa etiikkaan liittyvä kehitte-
lytyö ja M.Ed. -koulutus ainakin osittain ovat. Artikkelissa analysoidaan myös M.Ed.
-koulutuksen eri vaiheita ja siihen liittyvää tutkimustoimintaa. Katri Jokikokko jatkaa
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M.Ed. -koulutuksen arviointia ja kuvaa elämänkokemusten ja koulutuksen merkitystä
M.Ed. -opiskelijoiden interkulttuuriselle kasvulle.

Julkaisun toisen osan muiden artikkelien tarkoituksena on valaista sitä moninaisuuden
kirjoa, jonka jo etnisyys tuo tämän hetken koulumaailmaan Suomessa. Samalla ne tarjoa-
vat esimerkkejä siitä, miten opiskelijoiden opinnäytetyöt ovat osa M.Ed. -koulutuksen
sisällöllistä kehittämistä ja toimintatutkimusprosessia.

Kahden seuraavan artikkelin kirjoittajat ovatkin M.Ed. -koulutuksesta valmistuneita
opettajia. Säde Urpola on haastatellut turvapaikanhakijoita heidän elämänkokemuksistaan
ja ajastaan vastaanottokeskuksessa. Hän jäsentää keräämäänsä aineistoa elämänhallintaa
kuvaavan mallin avulla ja pohtii, miten näin saatu tieto auttaisi opettajaa interkulttuuriseen
kasvuun työssä maahanmuuttajien parissa. Aija Isosaari ja Maria Liisa Vaajoensuu ovat
haastatelleet maahanmuuttajien opettajia heidän työssään tarvittavista valmiuksista ja
vetävät tältä pohjalta johtopäätöksiä opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen.

Henna Huttu kirjoittaa syventävien opintojen opinnäytetyöstään romanikulttuurin huo-
mioimisesta suomalaisessa koulussa ja yhteiskunnassa. Artikkelissaan hän on kuvannut
romanien asemaa Suomessa ja pohtinut niitä toimenpiteitä, joihin pitäisi ryhtyä, jotta
romanikulttuurin tuntemus ja arvostus lisääntyisi koulussa ja opettajankoulutuksessa.

Kahdessa viimeisessä artikkelissa otetaan esiin koulussa näkyvän ja näkymättömän toi-
seuden yhteen kietoutuneita haasteita. Ulkomailta adoptoitujen lasten asemaa Suomen
kouluissa on pohdittu vähän. Leila Pölkky-Pieskä tekee aiheesta väitöskirjaa ja käsittelee
artikkelissaan kansainvälisten adoptiolasten koulunkäyntiin liittyviä peruskysymyksiä.
Markku Salakka tarkastelee artikkelissaan erityisesti paluumuuttajien kokemuksia koti-
maastaan ja paluumuuttajalapsia koulussa. Hän pohtii opettajien valmiuksia kohdata oppi-
laiden näkyvää ja näkymätöntä erilaisuutta tai samanlaisuutta sekä stereotypioiden ja
etnosentrismin vaikutuksia ihmisten tapaan hahmottaa ja merkityksellistää asioita, ihmisiä
ja tilanteita. Hän palaa lopuksi opettajankoulutuksen merkitykseen opettajien interkulttuu-
risessa kasvussa sekä syvällisen reflektion osuuteen merkitysperspektiivien uudelleenar-
vioinnissa.

Lopuksi -luku kokoaa tiiviisti interkulttuurisen opettajankoulutuksen ydinperiaatteet ja
-sisällöt.



Ajankohtaisia haasteita ja perusteita 
interkulttuurisuuskasvatukselle





1 Arvot, opettajuus ja opettajankoulutus valtavirran ja 
moninaisuuden ristiaallokossa

Rauni Räsänen

Tiivistelmä

Artikkelissa pohditaan opettajan työn luonnetta erityisesti etiikan, moniarvoisuuden ja
monikulttuurisuuden näkökulmasta postmodernissa maailmassa. Siinä pyritään valottamaan
opettajan työtä varsinkin neljästä perspektiivistä: opettaja arvojen valitsijana ja tulkitsijana, opettaja
sillanrakentajana, opettaja transformaation tukijana ja opettaja eettisenä kasvattajana. Artikkelissa
pohditaan opettajan itsenäisen ja moninaisuutta huomioivan toiminnan mahdollisuutta tehtävässä,
jossa pitäisi sekä siirtää kulttuuriperintöä että valmistaa tulevaisuuden haasteisiin ja muutoksiin.
Ongelmaksi muodostuu muun muassa se, mitä ja kenen kulttuuriperintöä välitetään ja millaisia
tulevaisuusperspektiivejä avataan. Opettaja on monien arvovalintojen edessä varsinkin jos hän
tiedostaa monoakkulturaarion, etnosentrismin ja tiedon suhteellisuuden ongelmat sekä pyrkii
valottamaan näitä kysymyksiä myös oppilailleen. Artikkelissa todetaan, että opettajan perustehtävä
ihmisen ja inhimillisen kasvun tukijana ei liene muuttunut, mutta sen tulkinta kaipaisi keskustelua
ja selkiyttämistä. Moninaisuuden ymmärtämisen ja huomioimisen keskellä tarvitaan myös yhteisen
eettisen periaatteiston etsintää. Tällaiseksi edelleen kehitettäväksi perustaksi ja keskustelun pohjaksi
ehdotetaan YK:n ihmisoikeusasiakirjoja.

Asiasanat: Arvot, ammattietiikka, eettinen kasvatus, monikulttuurisuus, monoakkulturaa-
tio, opettajuus, valta

Opettaja ja maailman tila

Vuoden 2001 syyskuun 11. päivä oli yksi niitä päiviä, joka hätkähdytti ja pysäytti ihmiset
ainakin hetkeksi. Tuona päivänä tuhannet ihmiset menettivät henkensä lentokoneiden tör-
mättyä World Trade Centerin ja Pentagonin rakennuksiin. Voimakkaat tuntemukset ristei-
livät ihmisten mielissä: hämmennys, epäusko, suru, kauhistus… Kouluissa kehotettiin
keskustelemaan lasten kanssa tapahtuneesta, sillä television välittämänä kuva hajoavista
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rakennuksista ja ihmisten hädästä toistui kuvaruudussa ilta illan jälkeen. Kehotettiin vas-
taamaan lasten kysymyksiin. Näissä tilanteissa opettajan taidot ja ammattietiikka joutu-
vat erityisen tiukalle, varsinkin kun kysymykset vaihtelevat eri ikäisten lasten ja nuorten
kanssa keskusteltaessa. Opettajana ja opettajankouluttajana kysyy onko opettajilla tietoa
ja taitoa vastata näihin kysymyksiin.

Useat kysymyksistä nostavat esiin vaikeita eettisiä ongelmia. Teon tuomitseminen ja
suru on selvää. Lukemattomat muut kysymykset kuitenkin askarruttavat, päällimmäisenä
kysymys miksi. Mitkä ovat teon syyt ja motiivit? Mistä kaikesta kumpuavat tällaiset teot,
mikä on niiden mieli, mistä ne kertovat ja mitä niillä tahdotaan sanoa? Mikä on toimitta-
jien etiikka heidän rakentaessaan kuvaa ja tietoa tapahtuneesta? Rakennettiinko nyt aina-
kin aluksi muuria ja vastakkainasettelua islamilaisen ja kristillisen maailman välille? Mitä
tarkoittivat ne monet puheenvuorot siitä, että tämä oli hyökkäys länsimaista sivistystä,
demokratiaa ja kristillisiä arvoja kohtaan? Ovatko länsimaat sivistyneempiä kuin muut
maat? Toimiiko demokratia täydellisesti länsimaissa? Mitä ovat ne kristilliset arvot, joihin
vedotaan? Onko kristillisten arvojen mukaista kostaa? Tuleeko asia sillä korjattua ja
pysäytettyä tulevaisuudessa? Mitä länsimaisista ja kristillisistä arvoista kertoo se, että jo
tapahtumapäivän iltana alkoi keskustelu tapahtumien vaikutuksista talouteen ja pörssi-
kursseihin? Ovatko katastrofit ja kärsimys muualla järkyttäneet yhtä paljon? Miksi eivät?
Jos tiedettiin, millaisia julmuuksia Afganistanissa tapahtui, miksi asioihin ei puututtu
päättäväisesti aiemmin? Eikö ihmisarvo olekaan kaikkialla sama ja suru yhtä suuri? Entä
surettavatko meitä lukuiset hiljaiset kuolemat nälkään ja puutteeseen joka päivä?

Tapahtuman yhteydessä on usein todettu, ettei maailma ole sama sen jälkeen. Toivotta-
vasti ei ole. Toivottavasti tapahtunut pysäyttää jokaisen katsomaan peiliin ja pohtimaan
millaisen maailman haluamme lapsillemme jättää. Tapahtuma osoitti myös selvästi, että
elämme yhteisessä maailmassa, jossa valtioiden välisillä rajoilla ei välttämättä ole paljon-
kaan merkitystä, ja yhteistyö valtioiden ja kulttuuripiirien välillä on välttämätöntä ongel-
mien ehkäisyssä ja ratkaisussa. Hämmästyttävältä tuntuu siitäkin syystä se vastakkainaset-
telu ja rajojen vetäminen eri kulttuuripiirien välille, jota useissa tapahtumien jälkeisissä
puheenvuoroissa esiintyi. Eikö nyt, jos koskaan, tarvittaisi yhteistyötä ja dialogia paitsi
oman maan etnisten ryhmien myös maapallon eri kulttuuripiirien välille? Ylemmyyden-
tunteeseen ei myöskään pitäisi olla varaa lännessä aikana, jolloin väkivallasta tehdään
viihdettä, kulttuurit häviävät globalisaation paineessa ja epätasa-arvo ja köyhyys tappaa ja
katkeroittaa osaksi sen vuoksi, että lännessä halutaan elää ylellisesti.

Toisen maailmansodan raunioilla syntyi päätös, ettei samanlainen tilanne saa toistua.
Alkoi Yhdistyneiden kansakuntien koordinoima pitkä ihmisoikeusprosessi, joka ei ole
ollut helppo, mutta jossa on myös edistytty. YK on myös taannut keskustelufoorumin,
jossa eri kulttuuripiirien edustajat ovat voineet vaihtaa näkemyksiä ja hakea yhteisiä rat-
kaisuja ongelmiin. Viime aikojen tapahtumien pohjalta tuntuisi, että juuri tällaisia fooru-
meja tarvittaisiin entistä kipeämmin; foorumeja, joissa opiskeltaisiin toisten kulttuurien
kuuntelua ja ymmärtämistä, käytäisiin tasavertaista dialogia; foorumeja, joissa ei pyrittäisi
muuttamaan kulttuureja samanlaisiksi, mutta silti sopimaan yhteisistä periaatteista, joilla
taattaisiin ihmisarvon mukainen elämä ja ihmisoikeudet kaikille. YK tarvitsee kiireesti
uudistamista sen toimintakyvyn parantamiseksi nykytilanteeseen sopivaksi, mutta sen
perusajatus lienee ainoa mahdollinen, jos asioista pyritään yhdessä sopimaan.

YK:n alajärjestöistä nimenomaan Unesco on tuottanut runsaasti oppimateriaalia kou-
luille ja julkaissut kaksi suositusta kasvatusta varten: 1) vuonna 1974 Kasvatusta kansain-
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väliseen ymmärtämykseen, yhteistyöhön ja rauhaan sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauk-
sien opetusta koskeva suositus ja 2) 1995 Rauhan-, ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuk-
sen yhteiset perusteet. Jälkimmäisessä lähdetään siitä, että rauha on edellytys ihmisoike-
uksien toteutumiselle ja ihmisarvoiselle elämälle sekä demokratian toteutumiselle. Suosi-
tukset vaikuttavat taas kerran erittäin ajankohtaisilta sekä kouluissa että opettajankoulu-
tuksessa varteenotettaviksi. Toisaalta voisi kysyä, kuinka paljon näitä kysymyksiä tarkas-
tellaan nykyään opettajankoulutuksessa ja kuinka kykeneviä opettajat ovat tarkastelemaan
niitä oppilaittensa kanssa. Oma kokemukseni on, että tällaiset julkilausumat ovat opetta-
jankoulutukselle suhteellisen vieraita, ja niissä esitetyt asiat on marginalisoitu taistelussa
eri oppiaineiden ja tieteen puolestapuhujien välillä.

Paineet opettajankoulutuksen sisältöjen suhteen ovat suuret ja ne ovat jo nyt hyvin
moninaiset. Muodikasta on vaatia lisää matemaattisia aineita ja kieliä ja teknologiaa eri
muodoissa. Huomiota on kiinnitetty erityisesti myös taito- ja taideaineiden osuuden vähe-
nemiseen. Reaaliaineista puhutaan harvoin – on aivan kuin tätä maailmaa ja yhteiskunnal-
lisia kysymyksiä ei enää tarvitsisi ymmärtää – puhumattakaan, että niitä pitäisi kehittää.
Näyttää riittävän kun kehittää itseään ja saa ammatin. Vaikka puhutaan runsaasti globali-
saatiosta, moniarvoistumisesta, monikulttuurisuudesta ja asioiden kompleksisuudesta, nii-
den käsittelyllä on koulutuksessa vähän tilaa ja opettajankoulutus pohjautuu hyvin paljon
vanhalle traditiolle, jossa ei ehkä olekaan niin toivottavaa ajatella runsaasti ja moni-
perspektiivisesti ainakaan koulun ulkopuolista maailmaa, tai riittää kun tuntee pelkästään
Suomen tilanteen.

Maailman poliitikot ovat yli kulttuuripiirien vakuuttaneet yhteistyötään muuttuneessa
maailmantilanteessa yrittäessään kukistaa terrorismin. Peiliin on lännessä katsottu vähän,
mutta toivottavasti sitäkin tehdään, jotta päästäisiin tasavertaiseen keskusteluun. Voisiko
opettajankoulutuksessakin päästä pohtimaan yhteisiä tavoitteita ja arvopohjaa yli aine- ja
oppiainerajojen peilaten niitä nykyiseen maailmaan? Yhteistyön lisäksi olisi varmaan
syytä tarkastella uudelleen myös sisältöjä sekä kasvatustieteessä, opetusharjoittelussa että
opetettavissa aineissa. Kasvattajia ja erityisesti opettajankouluttajia uskoisi huolettavan
lähinnä kysymyksen: millaisen maailman jätämme tuleville sukupolville? Pelkästään
yksilöllisen kehityksen varaan ei voi laskea. Myös kasvuympäristön on oltava sellainen,
että ihmisten elämä on mielekästä ja että eettinen toiminta on ylipäänsä mahdollista ihmis-
henkiä uhraamatta.

Opettajan työ ja arvovalinnat

Opettajan ammatti ja työ on nähty eri aikakausina eri lailla ja vallinneita käsityksiä on
jäsennetty monella tavalla. Opettajan työtä on tarkasteltu muun muassa taitona, taiteena,
sovellettuna tieteenä, eettisenä ammattina ja opettaja oman työnsä tutkijana -lähestymis-
tapana (esim. Liston & Zeichner 1991, Tom 1984, Zeichner 1983). Osittain tästäkin joh-
tuen myös opettajankoulutus on ymmärretty monella tavalla. On pohdittu, onko opettaja
pelkästään kulttuurin siirtäjä vai myös sen vaalija ja arvioija. Onko opettaja virkamies,
joka toteuttaa auktoriteettien ja opetussuunnitelmien velvoitteita vai onko hänellä rohke-
utta ja valmiuksia myös arvioida ja kyseenalaistaa vallitsevia rakenteita, mikäli lapsen
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kasvu ja maailmantilanne sitä vaatii? Onko hänen visionaan pyrkiä tekemään maailma
lapsille ja tuleville sukupolville paremmaksi paikaksi elää? Eettisenä ammattina opetta-
jan työtä voidaan pitää muun muassa seuraavista syistä (Niemi 1998, Räsänen 2000a ja
2000b, Sarras 1998):

1. Opetus ja kasvatus ovat voimakkaasti arvoihin sidoksissa olevaa toimintaa, jossa
perusajatuksena on arvokkaiden asioiden säilyttäminen tai asioiden paremmaksi
muuttaminen: kasvu, kasvatus, kehitys, sivistys. Tehtävässä on sekä yksilöllinen et-
tä yhteisöllinen puoli: lapsen ja nuoren kasvun tukeminen sekä sosialisaatio ja mah-
dollinen yhteisön kehittäminen. Kasvatuksen taustalla on siis jonkun tai joidenkin
näkemys kehityksen suunnasta. Tehtävän hoitamisen kannalta peruskysymykseksi
muotoutuu, mikä on opettajan suhde näihin arvoihin, miten ne määritellään ja kuin-
ka paljon opettajan on mahdollista arvottaa ja tulkita tavoitteita sekä valita sisältöjä
ja menetelmiä.
2. Eettisesti herkäksi opetus- ja kasvatustilanteen tekee se, että toisena osapuolena
on vaikutuksille altis, kasvava ja kehittyvä nuori, joka ei aikuisten tavoin pysty huo-
lehtimaan oikeuksistaan ja arvioimaan tiedon oikeellisuutta ja monipuolisuutta.
Keskeiseksi muodostuu näin pedagogisen suhteen luonne: välittävä aikuinen, joka
arvostaa lapsia ja heidän erilaisia lähtökohtiaan ja pyrkii tasapuolisesti avaamaan
uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia. Tärkeää on myös huomata, että lapset eivät
monista syistä ole tasavertaisessa asemassa koulussa. Erilaisten lähtökohtien tiedos-
taminen sekä maailmankatsomuksellisen, kulttuurisen, kielellisen ja sosiaalisen
moninaisuuden huomioiminen tasoittaa koulutietä erityisesti vähemmistöryhmien
lapsille valtakulttuurin keskellä.
3. Opettajan työn tekee lisäksi moniaineksiseksi se, että yhteistyötahoja, joilla kat-
sotaan olevan oikeus määritellä kehityksen suuntaa, on monia. Näin hän joutuu poh-
timaan vastuitaan työstään ja oppilaista oppilaille itselleen, vanhemmille, kollegoil-
le ja yhteiskunnan eri tahoille. Opettajat joutuvat usein erilaisten näkemysten risti-
paineessa etsimään työlleen arvopohjaa ja kestävää ammattieettistä periaatteistoa.
4. Neljäs perustelu sille, että opettajan työtä voi pitää eettisenä ammattina, on se, että
mikäli kasvatuksella ylipäänsä on vaikutusta ihmisiin, opettajalla on suuri yhteis-
kunnallinen merkitys hänen kasvattaessaan tulevaisuuden kansalaisia, jotka entistä
enemmän ovat myös maailmankansalaisia. Ei liene toista ammattiryhmää, jonka
kanssa kaikki ihmiset esimerkiksi Suomessa työskentelisivät niin pitkän ajan elä-
mästään. Ei siis ole yhdentekevää, mitkä ovat työskentelyn keskeiset tavoitteet ja si-
sällöt sekä koko pedagogisen suhteen luonne. Ei ole samantekevää, mitä tai kenen
arvoja koulutyöskentelyssä välittyy ja mitä perspektiivejä avataan.

Opettaja joutuu rakentamaan omaa ammattikuvaansa monenlaisten vaateiden keskellä.
Reijo Raivola (1993) on todennut artikkelissaan Onko opettaja säilyttävän tehtävänsä
vanki?, että opettaja syntyi tavallaan puolivapaaksi, sillä opettajalla ja koululla on kak-
soisfunktio yhteiskunnallisten rakenteiden säilyttäjänä sekä muutoksen ja kehityksen
edistäjänä. Jos opettaja orientoituu työhönsä teknisesti, ts. asioiden ja arvojen kritiikittö-
mällä säilyttämisellä on työssä keskeinen rooli, on valtiovalta tunkeutunut hänen kollek-
tiivitajuntaansa ja opettaja kulttuurin edustajana huolehtii yhteiskunnan arvojen juurrutta-
misesta tuleviin sukupolviin. Tässä lähestymistavassa opettajankoulutus rekrytoi opiskeli-
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joiksi koulun ja yhteiskunnan valtavirtaa jatkavia sopeutujia. Valtavirran sisällöt voivat
jossain määrin vaihdella. Usein koulun tärkeänä tehtävänä on ollut kansallisvaltion raken-
taminen ja sen säilymisen varmistaminen. Nykyisin kulttuuriteollisuus, kaupallisuus, kil-
pailukyky ja yksilölliset edut säätelevät kulttuuriamme. Kriittisyyttä ja reflektiota koros-
tetaan, mutta koulu säätelee niiden rajat ja ehdot.

Useat tutkijat ja opettajankouluttajat (esim. Niemi 1999, Ojanen 1989, Alexander &
Craft & Lynch 1984, Ginsburg & Lindsay 1995) ovat kuitenkin todenneet, että opettajat
voivat tietyin edellytyksin olla myös muutosagentteja sekä lasten elämässä että yhteiskun-
nassa. Opettaja tekee koulun, ja astumalla ulos säilyttävästä, teknisestä ja yksisilmäisestä
tehtävästään hän voi avata maailmaa monipuolisesti oppilailleen ja vaikuttaa sen muuttu-
miseen tasa-arvoisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi. Teknisestä tehtävästä ulospääsyä
edellyttää myös aito professionaalisuus, joskin opettajan ammatilla on ollut vaikeuksia
tulla hyväksytyksi vanhojen professioiden, kuten lääkärin ja juristin ammattien joukkoon.

Ammateilla on oma arvoperustansa ja niille on ominaista suuri autonomia ja palvelu-
tehtävä, joka edellyttää altruismia. Professio edellyttää myös yliopisto- ja korkeamman
asteen koulutusta ja siten korkeaa ammattitaitoa. Timo Airaksinen (1998, 6) on todennut,
että lääkärin, juristin ja opettajan ammatit ovat siinä mielessä uusintamisammatteja, että
ne voidaan ymmärtää ajattelemalla jotain arvoa, jota nuo ammatit palvelevat ja edistävät.
Lääkäri huolehtii terveydestä, juristit oikeudesta ja opettajat inhimillisestä kasvusta yksi-
löllisellä ja yhteisöllisellä tasolla. Raivola (1993, 15) korostaa, että aito professionaali voi
ja uskaltaa toimia vastoin valtarakenteita ja auktoriteetteja, silloin kun hän katsoo sen vält-
tämättömäksi perustehtävänsä ja sen arvojen kannalta. Hänen on tuettava oppimista ja
kasvamista eikä opettaja pysty siihen ellei hän itse kykene kasvamaan ihmisenä ja amma-
tillisesti. Opettajalle annettu rooli ja hänen perustehtävänsä sosiaalisen oikeudenmukai-
suuden, demokratian, tasa-arvon sekä hyvinvoinnin varmistamiseksi eivät saa olla ristirii-
dassa keskenään.

Opettajan kykyyn kasvaa ja uudistua sekä jossain määrin myös uudistaa on kiinnitetty
runsaasti huomiota erityisesti kun opettajankoulutusta on siirretty yliopistoon. Opettajaa
on kuvattu muun muassa termeillä "reflektiivinen praktikko" ja "opettaja työnsä tutki-
jana". Tällä on korostettu tutkivaa ja kysyvää asennoitumista omaan työhön sekä korkeaa
koulutustasoa aikana, jolloin koulutuksen ehdot muuttuvat nopeasti. Sillä on korostettu
myös praktisen, niin sanotun hiljaisen (tacit) tiedon näkyväksi tekemistä ja tieteellistä-
mistä.

Reflektio on varmaan keskeinen osa koulun kehittämistyötä sekä yksilöllisellä tasolla
että koulun opettajien yhteisenä toimintana. Koska opettajan työ on hyvin tiivistahtista ja
sille on ominaista monien yhtäaikaisesti vaikuttavien tekijöiden verkosto, on reflektio itse
toimintatilanteessa rajoitettua, joskin sitä parantaa koulutuksen aikainen työskentely asian
parissa. Tämän vuoksi nimenomaan toiminnan jälkeinen ja suunnitteluvaiheessa tapah-
tuva reflektio nousee kehittymisen kannalta keskeiseksi. (Raivola 1993, 20–25.)

Opettaja on pedagoginen vaikuttaja ja uudistaja, ja omaa työtä koskeva reflektio on
työn kehittymisen perusta. Reflektion korostus, jopa vaatimus, on opettajankoulutuksessa
yleistä. Opiskelijat pitävät reflektiopäiväkirjaa luennoista ja omasta opetuksestaan sekä
opettajaksi kehittymisestään. Päiväkirjoja tarkastellaan yksityisesti ja pohditaan ryhmissä
yhdessä yleisiä linjoja. Reflektion syvyys ja laajuus kuitenkin vaihtelee. Usein tulee kuva,
että reflektio on hyvin muodollista, siistiä ja sovinnaista pureutumatta todella kipeisiin ja
ristiriitaisiin kysymyksiin tai menemättä pedagogisen suhteen ulkopuolisiin haasteisiin.
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Opettaja ei kuitenkaan ole vain pedagoginen toimija vaan hänen toimintansa on yhtey-
dessä hänen toimintansa ehtoihin sekä ympäröivän yhteiskunnan arvoihin, rakenteisiin ja
prosesseihin. Hän on itse yhteiskuntansa kasvatti ja siten monella tavalla siinä vallitsevien
ajattelutapojen vanki, enkulturoitu kulttuuriin ilman että kasvatukseen liittyviä kysymyk-
siä on kysytty tai kyseenalaistettu.

Opettajankoulutuksella on siis kehittämis- ja uudistamisnäkökulmasta tarkasteltuna tär-
keä tehtävä uusien perspektiivien avaajana ja näkökulmien uudistajana, jotta opettajat pys-
tyisivät avaamaan oppilailleen maailmaa monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti (Mezi-
rov 1978, Taylor 1994, Raivola 1993, 27–28). Henry Giroux (1985, ks. Raivola 1993) on
määritellyt tällaisen opettajan transformatiiviseksi intellektuaaliksi, joka tiedostaa työtään
määrittävät ideologiset ja käytännölliset ehdot, tunnistaa roolinsa kilpailevien poliittisten,
taloudellisten ja kulttuuristen voimien legitimoijana ja vastustajana ja jonka toiminnassa
teoria ja käytäntö kohtaavat pedagogisella ja yhteiskunnallisella tasolla.

Pedagogiikkaa, jossa huomio kiinnitetään perspektiivien laajentamiseen ja avaamiseen
voitaisiin siten nimittää transformatiiviseksi pedagogiikaksi (esim. Freire 1972 ja 1994).
Monikulttuurisen maailmankylän opettajalle tämä tarkoittaa usein myös valtavirran ja
oman kulttuurisen taustansa tiedostamista, tiedon suhteellisuuden tajuamista, valtaraken-
teiden hahmottamista, kykyä asettua toisen asemaan ja ottaa useita perspektiivejä. Se vaa-
tii muutosta ja asioiden työstämistä omakohtaisesti sekä monia vaikeita ratkaisuja opetus-
työn hoitamisessa.

Opettaja syntyy siis ehkä puolivapaaksi monella tapaa. Hän kuten muutkin syntyy tiet-
tyyn kielelliseen ja kulttuuriseen ympäristöön, mikä muodostaa ihmiselle turvallisen
perustan kasvaa, mutta mikä samalla kahlitsee ja yksipuolistaa ajattelua. Hän toimii opet-
tajana, jonka rooli on perinteisesti ollut kulttuuriperinnön siirtäjä ja säilyttäjä, mikä taval-
lisesti on tarkoittanut valtiossa vallalla olevien arvojen ja sisältöjen opettamista. Toisaalta
opettajan työhön liittyy kuitenkin myös velvoite kulttuurin uudistamiseen, ja hänen perus-
tehtävänsä on inhimillisen kasvun, kasvatuksen ja sivistyksen arvojen ylläpito sekä omalta
ja oppilaiden osalta että yhteiskunnassa.

Opettajan työ on siis arvoihin ja etiikkaan kietoutunut. Sama on todettu perusopetus-
laissa (1998), jossa perusopetuksen tehtäväksi asetetaan eettisesti vastuullisen kansalaisen
kasvattaminen sekä elämässä tarvittavien tietojen ja taitojen oppiminen. Postmodernissa
yhteiskunnassa, monien arvojen ristipaineessa, ei opettajien ole helppoa arvioida ja rat-
kaista konkreettisissa tilanteissa omaa arvopohjaansa tai sitä, miten oppilaiden erilaiset
taustat tulisi huomioida. Paljon jätetään opettajan arvioitavaksi, mutta toisaalta Opetus-
suunnitelman perusteissa todetaan, että arvokeskusteluissa olisi huomioitava klassiset
perusarvot hyvyys, totuus ja kauneus. Samoin korostetaan YK:n ihmisoikeusasiakirjojen
merkitystä eettisen pohdinnan pohjana. Tähän johtopäätökseen on monikulttuurisessa
maailmassa, jossa arvostetaan toisten lähtökohtia, melkein pakko tulla. Eri kulttuurien
ymmärtäminen on nykymaailmassa välttämättömyys, ja arvostus ja kuuntelu on vuoropu-
helun edellytys.

Kaikkea ei kuitenkaan voi eikä tarvitse hyväksyä: väkivaltaa, sortoa, epätasa-arvoa ja
epäoikeudenmukaisuutta. Tällä hetkellä tuntuu mahdottomalta löytää yhteistä minimiperi-
aatteistoa muuten kuin jatkamalla eri kulttuuripiirien dialogia ihmisoikeuksista ja -velvol-
lisuuksista. Prosessi ei ole valmis vaan sitä on jatkettava ja joiltain osin ehkä korjattava ja
ajanmukaistettava. Ehkä suurin ongelma tällä hetkellä ovat globaalit rakenteet, jotka lisää-
vät ja ylläpitävät epätasa-arvoa. 
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Opettaja sillanrakentajana ja transformaation tukijana

Se, että opettaja ja ylipäätänsä ihminen tajuaa tiedon suhteellisuuden ja oman rajoittunei-
suutensa, lienee ensimmäinen kehittymisen edellytys. Se, mihin me kasvamme, tuntuu
meistä luonnolliselta, mutta saattaa tuntua vieraalta, jopa hyvin oudolta toisenlaisessa
kulttuurissa ja ympäristössä eläneelle. Tämä oivallus auttaa suhtautumaan tasa-arvoisesti
toisiin kulttuureihin, kuuntelemaan toisia ihmisiä ja rakentamaan ymmärtävää dialogia.
Myös opettajat ovat kasvaneet erilaisissa konteksteissa ja heidän erilaisuutensa on monel-
ta osin koulujen rikkaus. Yhdestä asiasta heillä on kuitenkin oltava jonkinasteinen yksi-
mielisyys tai muuten koko koulun toiminnalta putoaa pohja. Tämä yhteinen asia on näke-
mys heidän perustehtävänsä luonteesta ja sen arvopohjasta. Tämänkin vuoksi kouluun
tarvitaan arvokeskustelua. Arvojen pohdintaa vaatii erityisesti opettajakunta, joka ei tyy-
dy reflektoimatta sille annettuun rooliin ja valtavirran arvoihin vaan pohtii ne ammattiteh-
tävien kannalta sekä ammattikuntana että jokainen opettaja omalta kohdaltaan.

Nykyään kuulee usein todettavan, että opettajia ei kuulla koulun uudistuksissa tai he
eivät juurikaan julkisesti vastusta yhteiskunnallisia kehityslinjauksia, joista voi olla vahin-
koa lasten ja nuorten kasvulle. Syynä saattaa olla myös se, että desentralisaation varjolla
kouluihin ujutettiin niin tehokkaasti liike-elämän mukainen tulosvastuu-kontrolli, että se
on monine oheistoimintoineen uuvuttanut opettajat. Jälleen kerran on syytä pohtia kriitti-
sesti, onko sosiaalistaminen muutoksiin tehty niin tehokkaasti, että ‘yhteiskunta ts. valta-
virta tuijottaa meitä sisältäpäin’ vai ovatko tehdyt muutokset inhimillistä kasvua edistäviä.

Opettajan tehtäviin kuuluu monenlainen sillanrakennus. Hän työskentelee yhteistyössä
kollegoiden ja vanhempien kanssa lasten tulevaisuuden rakentamiseksi. Pedagogisen suh-
teen laatu on keskeinen ja se toimii parhaiten mikäli opettaja tuntee oppilaansa, kuuntelee
ja ymmärtää heitä. Se ei ole helppoa eri ikäiselle ihmiselle, joka on kasvanut erilaisessa
maailmantilanteessa ja jonka elämänhistorialla ja kulttuurilla on erilainen kosketuspinta
eri oppilaiden elämänkonteksteihin. Tulkintavirheet ovat mahdollisia, jopa oletettavia, ja
siksi ennakkoluulottomuus ja avoimuus on opettajalle tärkeää. Ymmärryksen ja yhteis-
työn siltaa lasten kanssa voidaan onneksi rakentaa pitkäjänteisesti usein vuosien ajan.

Yhteistyö vanhempien kanssa asettaa omat haasteensa. Ikäkauden tuomat rajoitukset
eivät ole niin suuria vanhempien ja opettajien välillä, mutta monet taustoihin, arvoihin,
elämänkatsomukseen, kulttuuriin sekä persoonallisuuteen liittyvät tekijät tekevät yhteis-
työn joidenkin kanssa helpoksi, kun taas toisten kanssa ymmärtämisyhteyttä ja vuoropu-
helua on vaikeampi luoda. Yhteydenpito kouluun on helpompaa vanhemmille, joille kou-
lun kulttuuri ja käytänteet ovat tuttuja, joiden lapset menestyvät hyvin ja joiden kulttuuri
on lähellä yhteiskunnan ja koulun valtakulttuuria. Vanhemmat, joiden kieli on muu kuin
koulun valtakieli, joiden uskonto on vähemmistönä ja joiden kulttuuri poikkeaa huomatta-
vasti yhteiskunnan valtakulttuurista, tuntevat helposti koulun vieraaksi paikaksi ja araste-
levat yhteistyötä. Lasten kasvatuksen ja tulevaisuuden kannalta olisi tärkeää, että ymmär-
tämis- ja yhteistyöyhteys pystyttäisiin rakentamaan koulun ja kaikkien vanhempien
välille.

Opettaja on sillanrakentaja myös menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä
monessa mielessä; hän on tavallaan rakentamassa tulevaisuutta lasten kanssa menneisyy-
den pohjalle. Tässä rakentamistyössä on tärkeää paitsi yhteistyö lasten ja kasvattajien
välillä myös koko kouluyhteisön eetos sekä opetuksen sisällöt ja muodot. Opettaja pyrkii
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avaamaan lapsille maailmaa ja antamaan siihen välineitä. Hän valitsee ja tulkitsee sisältöjä
ja siten rakentaa tietoa ja ymmärtämisyhteyksiä. Samoin hän auttaa lapsia näiden yhteyk-
sien rakentamisessa. Hän haastaa kysymyksin, väittämin ja kirjallisuusviittein monipuo-
listamaan tietoa, saamaan uusia näkökulmia, ymmärtämään asia toisen kulttuurin perspek-
tiivistä, jäsentämään ymmärrys uudelleen muuttuneen tiedon tai asennoitumisen jälkeen.

Ihmisten välisissä suhteissa sekä mahdollisimman monipuolisen tiedon rakentamisessa
on opettajalla ja oppilailla monia esteitä. Erityisesti näitä muureja on rakentunut tai raken-
netaan silloin kun on kysymys vieraiden kulttuurien edustajista tai tiedosta, jota valtavirta
ei hyväksy. Yksi näistä muureista on juuri tiedon puute tai se, että monipuolista tietoa on
vaikea saada tai kulttuurissa vallalla oleva tieto on systemaattisesti historian kuluessa vää-
ristynyt. Esimerkiksi historia on oppiaine, jota kirjoitetaan uudelleen tiedon karttuessa, eri
kulttuuripiireissä on samoista tapahtumista erilaisia tulkintoja ja saman makrokulttuurin
edustajat tulkitsevat tilanteet eri tavalla oman elämänhistoriansa ja orientaatioidensa
mukaan.

Jatkuva kysyminen, kyseenalaistaminen ja kriittinen asennoituminen sekä keskustelu
eri tavoin ajattelevien kanssa on ainoa tae kohti monipuolisempaa tietoa. Tiedon rakenta-
miselle on tavanomaista myös etnosentrisyys ja ennakkoluulo. Oma historia ja kulttuuri
nähdään tärkeänä, oman maan toiminta oikeutettuna ja toisten kulttuuri tulkitaan omasta
viitekehyksestä tajuamatta, että asiat ja niille annetut merkitykset voivat olla erilaiset toi-
sista arvoista, elämäntilanteesta ja kontekstista tarkasteltuna. Osaksi etnosentrismi ja
ennakkoluulo johtuvat luontaisesta tuntemattoman pelosta ja kyvyttömyydestä ymmärtää
asioita toisten perspektiivistä ja kulttuurista käsin.

Opettajan on kuitenkin syytä tiedostaa, että kasvatus ja koulu on myös poliittinen peli-
kenttä. Osaksi ennakkoluuloja, yksipuolisia mielikuvia sekä kansallista, etnistä ja uskon-
nollista ylemmyydentunnetta rakennetaan osana valtapolitiikkaa. Koulu on aina ollut val-
lanpitäjille tärkeä instituutio ja erityisesti kriisiaikana on opettajan ollut vaikeaa olla toi-
sinajattelija tai edes tuoda esille totuuden toisia puolia. Tällä hetkellä myös medialla on
tärkeä rooli tiedon ja mielikuvien rakentamisessa. Medialukutaito onkin siten tärkeä edel-
lytys sekä opettajille että oppilaille tulevaisuuden ymmärtäjinä ja rakentajina. (Räsänen &
Sunnari 1997.) 

Nykyisessä maailmantilanteessa, jossa maapallon eri osat ja kulttuurit ovat monella
tavalla riippuvaisia toisistaan, on monipuolinen tieto ja eri kulttuuripiirien tuntemus olen-
naista sekä opettajalle että oppilaille. Erityisen hyvin on tiedostettava oman historiansa ja
kulttuurinsa aiheuttamat rajoitteet, tiedon etnosentrisyys ja se, miksi ajattelee tietyillä
tavoilla. Samoin on tajuttava, ettei tieto ole neutraalia vaan arvoväritteistä ja sitä rakenne-
taan myös tarkoitushakuisesti. Toisia kulttuureita tulkitaan omista lähtökohdista käsin ja
tieto niistä on vaillinaista, mikä tuottaa helposti paitsi ennakkoluuloja myös stereotypioita.

Kulttuurinen moninaisuus on kuitenkin rikkaus, jota kannattaisi hyödyntää kaikkien
oppimisen vuoksi. Ihmisten on annettava itse puhua, annettava heille ääni sen sijaan, että
tulkitsemme tai tuomitsemme heitä omien perspektiiviemme ja käsitystemme pohjalta.
Vuoropuhelu, jossa on halu kuulla, ymmärtää ja oppia molemmin puolin on rauhan ja
edistyksen tae sekä yksilöllisellä että kansainvälisellä tasolla. Ilman tasa-arvon ja kunnioi-
tuksen ilmapiiriä ei synny todellista keskustelua.

Tiedostus on siis edellytys voimakkaalle tiedon ja näkemysten uudelleen organisoitu-
miselle, transformaatiolle (Freire 1972 ja 1994, Mezirov 1978, Taylor 1994). Mielenkiin-
toinen on kysymys siitä, milloin tieto muuttuu omakohtaiseksi ymmärtämiseksi. Taylor
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esittää edellytykseksi muun muassa sen, että entiset toimintamallit eivät enää käytännössä
toimi tai ristiriita tiedon kokonaisrakenteessa on niin suuri, että rakennetta on korjattava.

Useimmiten perspektiivien muutokseen tarvitaan paitsi tiedollisia myös asenteellisia
edellytyksiä. On oltava valmis arvioimaan uudelleen omia näkemyksiään ja omassa kult-
tuurissa vallalla olevia käsityksiä. Usein tämä vaatii rohkeutta. Uusi ja outo pelottaa,
vanha ja tuttu vaikuttaa turvalliselta. Orientaation muutos edellyttää lisäksi itsenäisyyttä,
on uskallettava irtautua valtavirroista ja pyrittävä monipuoliseen tietoon ja jatkuvaan
kysymiseen. 

Opettajan työssä tämä toimintamallien muutos tarkoittaa ennen kaikkea omaa transfor-
maatiota, mutta myös oppilaiden haastamista kysymisen, etsimisen ja uuden löytämisen
tielle. Nyky-yhteiskunnan moninaisuus tekee työn monimutkaisemmaksi, mutta tarjoaa
samalla myös uusia perspektiivejä. Kulttuurien välinen dialogi lisää tiedon monipuoli-
suutta ja antaa henkilöille ja kulttuureille peilin, jota vasten tarkastella omia lähtökohtiaan.
Kuvio 1 kokoaa yhteen edellä kuvattuja ymmärryksen esteitä ja esittää edellytyksiä niiden
ylittämiseen.

Kuva 1. Ymmärryksen esteitä ja rajojen ylittämisen edellytyksiä (vrt. Raudasoja, Räsänen, Sa-
lakka, Sunnari & Taka-Eilola 1995).
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Monet kouluun kohdistuvista paineista ovat lisäksi hyvin ristikkäisiä. Toisaalta puhu-
taan yhteiskunnan moniarvoistumisesta, mutta toisaalta kouluun on ajettu hyvin vahvasti
uusliberalismin mukaista yhtenäiskulttuuria. Jopa sanasto on muokattu sen mukaiseksi,
puhutaan asiakkaista, opettajista resursseina, tulosvastuusta kapeassa mielessä jne. Samoin
puhutaan monikulttuurisuudesta ja kansainvälisestä ymmärtämyksestä, mutta kun on kysy-
mys konkreetista toiminnasta taloudellisia resursseja suunnataan täysin muille sektoreille
– tällä hetkellä voittopuolisesti teknologiaan.

Opettaja on myös uuvutettu niin monilla uusilla tehtävillä ja uudistusten vauhti on niin
kova, että harvalla on voimia ja aikaa perusteellisesti pohtia tai tuoda julkisuudessa esille
sitä, mikä heistä olisi lapsille ja nuorille parasta. Kuitenkin juuri silloin kun vauhti on kova,
tulisi opettajien pitää selkeästi mielessään kuva eettisesti tiedostavista kansalaisista, joilla
on elämässä tarvittavat perustiedot ja -taidot. Tällä hetkellä on selvää, että nuo kansalaiset
ovat entistä enemmän maailmankansalaisia ja elävät monella tavalla monikulttuurisessa
maailmankylässä vaikka eivät koskaan liikkuisi Suomen rajojen ulkopuolelle. (Räsänen
1999.) 

Opettajan ammattietiikkaa on usein havainnollistettu kahdella yhteenkietoutuneella
renkaalla, joista toinen kuvaa ammatin perustehtävää ja arvoja ja toinen ammatissa tar-
peellisia tietoja ja taitoja (Lindqvist 1986). Molemmat puolet ovat tarpeellisia, kumman
tahansa heikkous tai katkeaminen tekee työn mahdottomaksi. Opettajan ammattietiikan eri
osa-alueita voidaan kuvata myös seuraavalla kaavakuvalla.

Kuva 2. Ammattietiikan eri ulottuvuudet.
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Koulun rikkaus on se, että opettajat kuten oppilaatkin ovat persoonaltaan ja taustoiltaan
erilaisia, mutta ammattietiikan ytimen pitäisi olla selvä: perustehtävä ja arvot, vastuut lap-
sille ja lapsista sekä vanhemmille. Monikulttuurisessa maailmassa yhteiselle eettiselle
periaatteistolle on vaikea löytää parempaa pohjaa kuin ihmisoikeusasiakirjat, joihin myös
opetussuunnitelman perusteet viittaavat. Opettaja toimii myös tietyssä arvoympäristössä,
joka näkyy koulussa joko julkisena tai piilo-opetussuunnitelmana. Jollain tavalla hänen
on otettava siihen kantaa ja hän myös väistämättä tekee sen tulkitessaan opetussisältöjä ja
keskustellessaan eri aihepiireistä oppilaittensa kanssa. Koululaitos sinänsä heijastaa
yhteiskunnan arvoja pienimpiä yksityiskohtia myöten kuten esimerkiksi se, montako tun-
tia mitäkin ainetta on opetussuunnitelmassa. Tämän päivän lapset ja nuoret ovat tulevai-
suuden kansalaisia ja siten omalta osaltaan vaikuttavat tulevaisuuden arvoympäristöön ja
eettiseen ilmapiiriin.

Opettaja on eettinen kasvattaja halusi hän sitä tai ei. Aika ajoin on kuulunut myös vaa-
timuksia, että koulujen pitäisi pysyä erillään eettisistä kysymyksistä ja jättää ne perheiden
tehtäväksi. Eettisen kasvatuksen vastustajiin on kuulunut hyvin erilaisen elämänkatso-
muksen omaavia henkilöitä ja useimmiten syynä on ollut pelko siitä, että eettinen kasvatus
muodostuu jonkun ryhmän tai vallanpitäjien indoktrinaatioksi ja vallankäytöksi. Huoli on
oikeutettu ja sekä opettajien että vanhempien on syytä tiedostaa manipulaation vaara. Toi-
saalta on myös ymmärrettävä, että koulu, kasvatus ja opetus on arvoihin sidottua ja niissä
välittyy arvoja tavalla tai toisella vaikka emme niitä lausuisikaan julki. Se, että tiedostaa
tämän, auttaa tarkkailemaan koulun eetosta, ilmapiiriä, sisältöjä ja toimintoja tästä näkö-
kulmasta ja arvioimaan, mitä arvoja haluaisi itse toiminnallaan tukea. Tehtäväänsä ja sen
perusarvoihin sitoutunut opettaja, joka kuitenkin koko ajan kyseenalaistaa myös oman toi-
mintansa ja sen perustan, on turvallinen vaihtoehto lasten kasvattajaksi. (Watkins 1976,
11–19.)

Koulu välittää arvoja siis koko toiminnallaan ja siksi eettistä kasvatusta tarkasteltaessa
ei pidä rajoittua pelkästään tiettyihin oppiaineisiin vaan kaikkeen koulun toiminnassa.
Arvot näkyvät oppiaineissa, oppisisällöissä, varojen käytössä, valinnaisuudessa, erityis-
opetuksessa, kielipolitiikassa, maahanmuuttajapolitiikassa, oppimateriaalissa, juhlapäi-
vissä… Koko koulun ilmapiiri viestii siitä, mitä pidetään tärkeänä. Opettajan arvot ja eet-
tiset periaatteet välittyvät erityisesti suhtautumisessa lapsiin ja heidän vanhempiinsa. Ne
näkyvät suhtautumisessa opetettaviin asioihin ja yleensä asennoitumisessa omaan työhön.
Opettaja on inhimillinen ja erehtyvä ihminen, mutta hänestä välittyy, arvostaako hän eri-
laisia oppilaita ja heidän vanhempiaan sekä mikä hänelle on työssä tärkeää. 

Vuoden 1994 Opetussuunnitelman perusteissa on arvojen moninainen kietoutuneisuus
koulutyöhön ymmärretty samoin kuin yhteiskunnan moniarvoisuus ja -kulttuurisuus. Siksi
koulut ja opettajat velvoitetaan käymään arvokeskustelua vanhempien, oppilaiden ja mui-
den yhteistyötahojen kanssa. Velvoite on erittäin perusteltu; arvokeskustelu ja arvojen sel-
kiyttäminen ovat paikallaan. Arvokeskustelu ei kuitenkaan takaa, että samat arvot näkyisi-
vät käytännössä. Tämä on ollut ainakin jossain määrin nähtävissä koko 1990-luvun. Arvo-
keskustelut käytiin varsin abstraktilla tasolla eikä niistä johdettu, mitä se tarkoittaisi esi-
merkiksi eri oppiaineiden opetuksessa. Samoin ne monet projektit, joita kouluhallinnon
taholta on markkinoitu ja vaadittu eivät välttämättä ole lähteneet niistä arvoista, joihin
opettajat ja vanhemmat ovat päätyneet. Piilo-opetussuunnitelma ja vanhat käytännöt ovat
saattaneet vesittää arvokeskustelun niissäkin kouluissa, joissa keskustelu mahdollisimman
demokraattisesti käytiin ja vanhemmat siihen osallistuivat. Kaikesta edellä sanotusta huo-
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limatta, opettajalla on vielä valtaa, ja kriittinen ja rohkea opettaja, joka on selkiyttänyt
arvoperustan vanhempien kanssa, voi valtavirran ohjeiden jälkeenkin toteuttaa työtään
suhteellisen itsenäisesti.

Siitä huolimatta, että arvot näkyvät kaikessa koulun toiminnassa, on eettisiä kysymyk-
siä syytä myös opetuksessa systemaattisesti tarkastella. Lähestymistapoja eettiseen kasva-
tukseen on monenlaisia. Ne ovat syntyneet eri aikakausina erilaisissa yhteiskunnallisissa
tilanteissa ja pohjautuvat osaksi erilaisiin käsityksiin moraalitajun synnystä ja eettisten
kysymysten opiskelusta.

1. Ehkä vanhin lähestymistavoista on se, että on opetettu selkeästi tietty arvojen ja
normien kokoelma niitä tarkemmin pohtimatta tai perustelematta. Kaikki koulun
toiminta on tukenut näitä arvoja ja ne ovat näkyneet kauttaaltaan esimerkiksi oppi-
materiaalissa. Tämä on usein johtanut monokulttuurisuuteen, valtakulttuurin hege-
moniaan, jopa totalitarismiin, mutta selkeää arvojen välittämistä voidaan pitää joil-
tain osin myös perusteltuna. Sitä on perusteltu muun muassa sillä, että on olemassa
universaaleja eettisiä periaatteita tai ainakin arvoja, joista järkevät ja vakavasti asi-
oita pohtivat ihmiset eri kulttuuripiireistä ovat yhtä mieltä. Samoin on myös todettu,
että vaikkei tällaisia periaatteita olekaan, tiettyjen arvojen ja normien omaksuminen
tekee yhteiskuntaan integroitumisen helpommaksi, minkä vuoksi ne on syytä välit-
tää tuleville sukupolville.
2. Eettinen kasvatus voidaan nähdä myös tukena luonnolliselle moraalikehitykselle,
joka etenee tiettyjen vaiheiden kautta, mutta jota voidaan keskustelun ja sopivan-
tasoisen argumentoinnin avulla edistää (Kohlberg 1975 ja 1981). Lawrence Kohl-
berg, joka tutki ihmisten moraalikehitystä, perusti näkemyksensä sen eri vaiheista
siihen, miten ihmiset perustelivat ratkaisujaan eettisissä ongelmatilanteissa. Tälle
näkemykselleen hän sai pian haastajan Carol Gilliganista (1982) ja Nel Noddingsis-
ta (1988), jotka totesivat, ettei älyllinen päättelykyky ratkaise ihmisen eettistä tasoa
ja toimintaa vaan pikemminkin välittäminen. Nel Noddings on kehittänyt kouluja
varten opetussuunnitelmaa, jossa keskeisenä on juuri se, että ihmiset tottuisivat vä-
littämään ja kantamaan huolta itsestään, läheisistä ja kaukaisista toisista ihmisistä,
luonnosta, rakennetusta maailmasta sekä tärkeistä unelmista ja periaatteista.
3. Kolmas lähestymistapa, jota kutsutaan usein arvojen selkiyttämisen koulukun-
naksi, syntyi vastareaktiona arvojen siirtämiselle. Siinä vastustetaan voimakkaasti
valmiiden arvojen ja normien välittämistä. Oppilaille esitetään lähinnä mahdolli-
suuksia ja tilaisuuksia selvittää omia arvojaan mielenkiintoisten tehtävien avulla.
Suuntauksessa uskotaan yksilön kykyyn ja oikeutukseen itse valita arvonsa. Kasva-
tuksessa pyritään näin lisäämään oppilaiden itsetuntemusta ja sitä kautta kykyä toi-
mia johdonmukaisesti itse valitsemiensa arvojen pohjalta. (Harmin et al. 1973,
Raths et al. 1978, Simon & Clark 1975.)
4. Neljännessä lähestymistavassa ei hyväksytä arvojen perustelematonta siirtämistä,
mutta ei myöskään arvojen selkiyttämiskoulukunnan yksilökeskeisyyttä. Ihmiset
elävät yhteisöissä joten pelkästään omien arvojen selkiyttäminen ei riitä, vaikka se
on tärkeä ja välttämätön osa koulutusta. Sen lisäksi tarvitaan kuitenkin keskustelua
muiden kanssa, omien näkemyksien peilaamista toisten käsityksiin sekä yhteisiin
johtopäätöksiin tulemista. Sen tueksi tarvitaan myös tietoa, teoriaa ja käsitteitä, joil-
la jäsentää keskustelua. Opetuksessa käsiteltävät ongelmat ovat todellisia yhteis-
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kunnan ja oppilaiden ikäisten lasten elämään liittyviä kysymyksiä. (vrt. esim. Lip-
man et al. 1980.)

Moniarvoisessa ja monikulttuurisessa maailmassa koulun on vaikea ainakaan julkisesti
siirtää arvoja ilman keskustelua tai ainakin jonkinasteista hyväksyntää. Joistakin arvoista
on kuitenkin syytä pitää kiinni, opettaa ne tehokkaasti ja perustella ne myös oppilaille ja
vanhemmille. Tällaisia ovat esimerkiksi ihmisarvoon ja -oikeuksiin sekä koskemattomuu-
teen liittyvät periaatteet. Jotta ihmiset sisäistäisivät arvonsa, niitä on pohdittava omakoh-
taisesti, mutta länsimaiden kasvatuksessa on tehty se virhe, että on kuviteltu, että yksilöl-
liset oppimisprosessit riittäisivät ihmisyhteisöissä. Nimenomaan keskustelu eri tavalla
ajattelevien kanssa laajentaa perspektiiviä, testaa omia käsityksiä ja opettaa hakemaan
yhteisiä ratkaisuja. Juuri tällainen lähestymistapa valmistaa myös oppilaita parhaiten
monikulttuuriseen maailmankylään, jossa on kunnioitettava toisten kulttuuria, mutta silti
ratkaistava ajankohtaiset ongelmat yhdessä rauhanomaisesti ja tasa-arvoisesti.

Opettajan tärkeä tehtävä on olla mukana etsimässä myönteisiä ratkaisuja, tuomassa
esiin eri vaihtoehtoja, perustelemassa ratkaisuja ja jäsentämässä keskustelua. Opettajan
vastuu ja rooli on siten oppimisessa konstruktivismin aikakaudellakin tärkeä. Vaikeissa
tilanteissakin on tärkeää, että hän pitää yllä toivoa, uskoa ja halua paremmasta maail-
masta. Kyynisyys ja epätoivo riistäisi myös lapsilta tulevaisuuden. Parasta on antaa heille
välineitä ja harjoitusta yhteistyön taidoissa, joita he tarvitsevat tulevaisuudessa. Näissä
prosesseissa auttaa tieto, mutta asian pitää myös omakohtaisesti koskettaa tunnetasolla, ja
lopulta kasvatuksen tulisi johtaa rohkeaan omien eettisten periaatteiden mukaiseen toi-
mintaan jopa silloin kun se poikkeaa valtavirrasta.

Opettajankoulutus, tahto ja toivo

Yhteiskunnalliset muutokset haastavat opettajankoulutusta pohtimaan tavoitteitaan ja
sisältöjään, vaikka opettajan päätehtävä kasvun ja kasvatuksen tukijana on edelleenkin
sama. Opettajankoulutuksen muuttaminen ei kuitenkaan ole helppoa, opetusohjelmat ovat
jo nyt erittäin täysiä eikä halukkuutta entisten ainesten poistamiseen hevillä löydy. Sekä
opettajat että opettajankouluttajat ovat monien hallinnollisten ja arviointitehtävien vuoksi
niin kiireisiä, ettei aikaa olennaisen pohtimiseen tahdo löytyä. Sama pätee valitettavasti
opiskelijoihin – palautteissa toistuu jatkuvasti moite opiskelun liiasta tiiviydestä sekä
monien erillisten opintojaksojen runsaudesta. Opinnoissa korostetaan reflektiota, mutta
aikaa pysähtymiseen tai kirjojen lukemiseen ei tahdo löytyä. Useat yhteiskunnassa tapah-
tuneet muutokset ja haasteet ovat kuitenkin sellaisia, että niitä on vaikea kuitata pienellä
erillisellä opintojaksolla vaan ne vaatisivat kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa. Tällai-
sia haasteita ovat muun muassa opettajan ammattietiikka, kasvatukseen liittyvät arvot ja
eettiset kysymykset. Oma osa-alueensa tässä on se, miten arvokasvatus hoidettaisiin
nopeasti muuttuvassa, kansainvälistyvässä ja moniarvoisessa yhteiskunnassa. 

Kulttuurinen moninaisuus on tosiasia, joka näkyy entistä enemmän kouluissa, mutta
kulttuurien tuntemuksen tärkeys on entistä keskeisempää myös kaikkien kansalaisten
perusvalmiutena. Tämän huomioiminen vaatisi esimerkiksi opettajankoulutusohjelmien
sisältöjen ja materiaalien kokonaisvaltaista tarkastelua siitä näkökulmasta, onko lähesty-



28
mistapa niissä täysin etnosentrinen vai huomioidaanko myös kulttuurinen moninaisuus
sekä Suomen sisällä että kansainvälisesti. Puolivapaaksi syntynyt opettaja ja monien int-
ressien ristipaineessa elävä opettajankoulutus uudistuu usein hitaasti ja rajoitteittensa puit-
teissa. Siitä huolimatta uusiutumista tapahtuu ja usein niihin liittyy tiedostamista ja trans-
formaatiota, joka vaikuttaa perustavanlaatuisesti asennoitumiseen omaan työhön, koulun
ja opettajankoulutuksen sisältöihin ja käytänteisiin sekä laajemmin toimintaan yhteiskun-
nassa.

Oulun yliopiston opettajankoulutuksessa ammattietiikkaan liittyvä voimakas kehittely-
työ alkoi 1990-luvun alussa. Se on sisältänyt sekä koulutuksen käytännön uudistamista
että henkilökunnan ja opiskelijoiden tutkimustoimintaa. Etiikan opintojaksojen sisältöjä ja
menetelmiä kehiteltiin ensin kolmen vuoden ajan vapaavalintaisina opintoina, jonka jäl-
keen ne siirtyivät osaksi luokan- ja aineenopettajakoulutuksen opintoja neljän opintovii-
kon kokonaisuutena. Erilaisuuden kohtaaminen, monikulttuurisuus, kansainvälistyminen
ja opettajankoulutuksen arvopohja muotoutuivat hyvin nopeasti tärkeiksi kysymyksiksi
ammattietiikan opintokokonaisuuksissa. Yhteistä arvopohjaa etsittiin ihmisoikeusasiakir-
joista osaksi senkin vuoksi, että Oulun opettajankoulutuslaitos on Unesco-opettajankoulu-
tuslaitos. (Räsänen 1993, Räsänen & Sunnari 1997, Sunnari & Räsänen 2000.)

Syksystä 1994 avautui monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyskasvatuksen tutkimi-
selle erinomaiset mahdollisuudet M.Ed International -koulutuskokonaisuuden puitteissa.
Koulutus on osa opettajankoulutusta ja tarjoaa opiskelijoille viiden vuoden ajan monikult-
tuurisuuten liittyviä opintoja, jotka ovat suureksi osaksi integroituneina muihin opintoihin.
Erityisesti tämän koulutusohjelman yhteydessä on kehitetty pedagogiikkaa, josta on alus-
tavasti käytetty nimitystä transformatiivinen interkulttuurinen pedagogiikka. Vaikka kehit-
telytyössä pedagogiikalla on ollut keskeinen rooli, ei koulun ja yhteiskunnan eri-arvoista-
via rakenteita ole jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Transformaation ja interkulttuurisuuden
periaatteet edellyttävät nimenomaan pyrkimystä rakenteiden tiedostamiseen ja ympäristö-
olosuhteiden muuttamiseen sekä etnosentrismistä ja monoakkulturaatiosta vapautumiseen.
Monikulttuurisuuden parissa tehtyä kehittely- ja tutkimustyötä on Oulun opettajankoulu-
tuslaitoksessa ohjannut eettinen viitekehys ja tutkimusta on tehty tiiviissä yhteistyössä
Kasvatuksen eettiset kysymykset -jatkotutkintoryhmän kanssa. Tavoitteena on tasa-arvon
ja oikeudenmukaisuuden lisääminen kasvatuksessa ja yhteiskunnassa.

Ajatellen maailman tilannetta: väkivaltaa, epävarmuutta, konflikteja, köyhyyttä ja talo-
udellisen epätasa-arvon lisääntymistä haasteet ovat moninaiset. Yksittäisen ihmisen mah-
dollisuudet vaikuttaa asioihin ovat rajalliset. Opettajien ja opettajankouluttajien rajoitteet
ovat sekä konkreettisia että ajattelutapoihin ja rohkeuden puutteeseen liittyviä, kulttuuriin
ja ammattiin yhteydessä olevia esteitä. Onhan opettaja lisäksi monella tapaa itse osa valta-
kulttuuria, osaksi hänen tehtävänsä on vallitsevan näkemyksen välittäminen – joskin hän
voi myös arvioida ja kyseenalaistaa sitä ja hänen tehtävänsä jopa velvoittaa siihen. Nimen-
omaan arviointi on tarpeen, sillä toivottavaa on, että valtakulttuurissa olisi myös jotain
arvokasta ja eettisesti pohdittua ainesta, joka voidaan säilyttää ja jota voi vaalia. Merkille-
pantavaa ainakin Suomessa on se, että opettajakunta on etnisesti erittäin monokulttuurista,
joten vähemmistöjen ääni ei sitä kautta tule koulutuksessa esille.

Palaan alussa esittämääni poliitikkojen toteamukseen siitä, että maailma ei ole sama
syyskuun 11. päivän jälkeen. Millä tavalla se ei ole sama? Minkä asioiden suhteen ymmär-
ryksen ja tiedostamisen olisi pitänyt kasvaa? Terrorismin vastustaminen tuskin riittää.
Minkä pitäisi muuttua? Mikä on todella arvokasta tulevaisuuden maailmassa, joka toden-
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näköisesti on monikulttuurinen? Miten maailman pitäisi kehittyä, jotta se olisi hyvä kas-
vuympäristö tuleville sukupolville? Kaikki ihmiset ovat kasvattajia jo siksi, että he ovat
osa kasvuympäristöä ja siten vastuussa tulevaisuuden kehityksestä ja siitä kulttuuriympä-
ristöstä, jossa lapset ja nuoret kasvavat.

Opettajilla on kasvatuksessa tietenkin erityistehtävä ja kaikkine rajoituksineenkin
uskon, että koululla ja opettajalla voi olla suuri merkitys. Kysymys on ennen kaikkea tah-
dosta ja välittämisestä sekä olennaisen hahmottamisesta. Koulutuksen merkitys riippuu
mielestäni siitä, miten se pystyy tarjoamaan oivalluksia, innostusta ja uusia näköaloja. Sen
merkitys perustuu arvostuksen, yhteistyön ja ymmärryksen opettamiseen sekä yhteistyön
edellytysten luomiseen. Siinä tarvitaan rohkeuden ja nöyryyden yhdistelmää. Nöyryyttä
nähdä oma rajallisuus ja syyllisyys mutta rohkeutta muutokseen, ennakkoluulottomaan ja
kriittiseen asioiden tarkasteluun sekä toimintaan väkivallattomuuden ja inhimillisen kas-
vun edistämiseksi. Väkivaltaisella 1900-luvulla tehtiin tärkeä johtopäätös – ei koskaan
enää. Sen tuloksena syntyi YK, ihmisoikeusprosessi ja pyrkimys kasvattaa kansainväli-
seen ymmärtämykseen, yhteistyöhön ja rauhaan. Mikä on nyt kasvatusta ja yhteiskuntaa
koskeva johtopäätös ja tulevaisuuden visio?
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2 Tavoitteena interkulttuurinen opettajankoulutus
Orientaatioperusta ja epistemologia

Maria-Liisa Järvelä

Tiivistelmä

Artikkeli käsittelee uudistuvan opettajankoulutuksen keskeisiä ongelma-alueita: kansainvälistymi-
sen tarpeellisuutta, koulutuksellisten muutosten ongelmallisuutta ja interkulttuurisen opettajankou-
lutuksen teoria- ja toimintaperiaatteita. Kirjoittaja kysyy kenen ehdoilla tulevia opettajia koulutute-
taan, mille tiedolle opetussuunnitelma rakennetaan ja millaiset välineet opiskelijalle pyritään anta-
maan maailmankuvan ja elämänfilosofian rakentamiseksi. Keskustelun kontekstina on Oulun yli-
opiston interkulttuurinen opettajankoulutus (M.Ed. International Programme).

Asiasanat: kansainvälisyys, interkulttuurisuus, monismi, opettajankoulutus, stand-
point-teoria, transformaatio 

Johdanto

Monikulttuurisuutta painottava opettajankoulutus ei suinkaan ole mikään uusi virtaus,
mikä näkyy etenkin alan anglo-amerikkalaisessa kirjallisuudessa. Esimerkiksi ”kansojen
sulatusuunissa” USA:ssa aiheesta julkaistiin kirjoituksia jo 1960–70 -lukujen vaihteessa.
Monikulttuurista kasvatusta (multicultural education)1 pohtivissa kirjoituksissa esitetty-
jen periaatteiden siirtyminen osaksi opettajankoulutuksen todellisia sisältöjä ja käytäntei-
tä on kuitenkin ollut varsin hidasta myös USA:ssa, jossa on ajoittain keskusteltu hyvin-
kin kiivaasti monikulttuurisen kasvatuksen sisällöistä ja päämääristä. (Larkin 1995, 1,
Parekh 2000, 224.) Etenkin eräät kriittisen pedagogiikan edustajat (mm. McCarthy &

1. Välttääkseni termistön kirjavuutta käytän tässä artikkelissa termistä multicultural education suo-
menkielistä muotoa monikulttuurinen kasvatus.
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Dimitriadis 2000) ovat arvostelleet kärkevästi ja mielestäni varsin hyvin perustein joita-
kin monikulttuurisen kasvatuksen opetussuunitelmallisia ratkaisuja, kuten myös tästä
artikkelistani käy ilmi.

Meillä Suomessa monikulttuurisuus on toden teolla ilmestynyt opettajankoulutusta
koskevaan keskusteluun vasta 1990-luvulla, jolloin omassa yliopistossanikin, silloisessa
opettajankoulutuslaitoksessa2käynnistyi lehtori Rauni Räsäsen aloitteesta monikulttuuri-
suus- ja kansainvälisyystietoutta sekä kasvatuksen etiikkaa painottava erityisohjelma
(M.Ed. International Programme), jonka kehittämistyössä olen itse ollut mukana sen alku-
ajoista (1994) lähtien. M.Ed. -ohjelmaan on vuosittain otettu 20 uutta opiskelijaa, joten
tätä kirjoittaessani kahdeksas vuosikurssi on jo aloittanut opintonsa. 

M.Ed. -ohjelman painopistealueet ovat pysyneet samoina, mutta sen rakenne ja tavoit-
teet ovat vuosien varrella selkiytyneet ja eheytyneet, vaikka olemmekin pyrkineet pitä-
mään sen mahdollisimman avoimena ja dynaamisena järjestelmänä, paljolti Carlos
Alberto Torresin (1998, 1) näkemyksen mukaisesti: kasvatustodellisuuden sosiaalinen
konstruointi edellyttää koulutuksen rituaalien ja symbolien ymmärtämistä kaaoksessa,
joka on – paradoksaalisesti – sosiaalisen järjestyksen edellytys. 

M.Ed. -ohjelman teoreettiset periaatteet pohjaavat interkulttuuriseen pedagogiikkaan,
jota tutkimusryhmämme on pyrkinyt vuosien varrella rakentamaan.3 Oman näkemykseni
mukaan interkulttuurisen pedagogiikan keskeisiä käsitteitä ovat identiteetti, tieto, valta ja
muutos, jotka sekä teoreettisella että praksiksen tasolla liittyvät kiinteästi toisiinsa. Tarkas-
telen artikkelissani näitä käsitteitä siltä osin kuin ne ovat relevantteja uudistuvan opetta-
jankoulutuksen näkökulmasta.

Interkulttuurisen koulutuksen määrittelyn ongelmallisuudesta

Monikulttuurisen tai interkulttuurisen koulutuksen määrittely on ongelmallista jo pelkäs-
tään siitä syystä, että sen käsitteellistäminen voi tapahtua monella eri tavalla; ei siis ole
olemassa yhtä ja oikeata tapaa määritellä myöskään monikulttuurista tai interkulttuurista
opettajankoulutusta.4 Tätä tematiikkaa voidaankin tarkastella koulutusorganisaatioiden
näkökulmasta monella eri tasolla, esimerkiksi tutkimalla laajemmin opettajankoulutuk-
sen sisältöjä ja käytänteitä tai keskittymällä yksittäisiin luokkahuoneisiin koulun tasolla.
Itse tarkastelen tässä artikkelissa interkulttuurisen kasvatuksen merkitystä opettajankoulu-
tuksessa ja siihen liittyviä ongelmia. Vaikka pohdin interkulttuurista opettajankoulutusta
koulutusorganisaationi näkökulmasta, sen suunnittelijana ja opettajajäsenenä, pyrin tar-
kastelemaan sitä kriittisesti myös opiskelijoiden näkökulmasta pitäen mielessäni toimin-
tamme ydintä eli opiskelijoiden kasvua opettajiksi ja yhteiskunnallisiksi vaikuttajiksi.

2. Oulun yliopiston opettajankoulutuslaitos (OKL) ja Käyttäytymistieteiden laitos (KTL) yhdistyi-
vät vuoden 2001 alussa yhdeksi yksiköksi (KASOPE).

3. Rauni Räsäsen artikkeli tässä julkaisussa sisältää katsauksen sekä M.Ed -ohjelman että interkult-
tuurista pedagogiikkaa kehittelevän tutkimusryhmämme kehitysvaiheista.

4. Käytän artikkelissani termiä interkulttuurisuus (-nen) aina korostaessani kommunikoidun tiedon
tai toiminnan intersubjektiivisuutta. Lainatussa tekstissä käytän alkuperäisen kirjoittajan valitse-
maa termiä.
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Oma tutkimusnäkökulmani kohdistuu siis koulutusorganisaationi sosiaalisen toiminnan ja
tiedon tuottamisen problematiikkaan, tämän tiedon ja toiminnan kriittiseen arviointiin ja
niiden kehittämiseen tämän arvioinnin pohjalta. Tämä tarkoittaa opetuksen sisältöjen
kriittistä tarkastelua, mutta myös esimerkiksi opiskelijavalintojen ja koulutukseen liittyvi-
en kokemuksellisten käytänteiden kuten opetusharjoittelun syvällistä pohtimista. 

Termin multicultural education käyttö ja määrittely vaihtelee globaalisti katsottuna
kunkin alueen polittisen historian ja nykytilanteen mukaisesti. Esimerkiksi Etelä-Afri-
kassa multicultural education -käsitettä tulee joidenkin kasvatustieteilijöiden mielestä kat-
soa apartheid-politiikan perinnön näkökulmasta ja tarkastella kriittisesti itse kulttuurin
(culture) käsitettä, sillä se kytkeytyy erottamattomasti apartheid-rasismiin. Tästä syystä
koko kulttuurin käsite kaipaisi purkamista ja uudelleen määrittelyä. Toisaalta esimerkiksi
kaksikielisessä Kanadassa multicultural education koetaan ambivalentiksi käsitteeksi, eri-
tyisesti ranskankielisellä alueella sen käyttöä jopa vältetään ja sen tilalla käytetään termiä
intercultural education. Kanadassa keskeinen kiistanaihe on kaksikielisyys ja kahden kan-
san teoria (two founding peoples theory). (Brock-Utne 1998, 4.) 

Monikulttuurisen tai interkulttuurisen kasvatuksen, opetuksen ja opettajankoulutuksen
määrittelyn ongelmallisuus näkyy alueellisten variaatioiden lisäksi myös käsitteiden kirja-
vuudessa. Termejä monikulttuurisuus-/ monikulttuurinen kasvatus, suvaitsevaisuuskasva-
tus, rauhankasvatus, kulttuurien kohtaaminen, kansainvälistyminen ja kansainvälisyyskas-
vatus, pluralismi (jne.) käytetään tänä päivänä varsin yleisesti kasvatuksesta ja koulutuk-
sesta keskusteltaessa.5 Juuri koulutuskäsitteistön määrittelemättömyydestä johtuen aka-
teemisissa opettajankoulutusta käsittelevissä keskusteluissa ilmenee paljolti myös Joseph
M. Larkinin (1995, 2) mainitsemaa helppoa retoriikkaa (easy rhetoric) varsinaisen uudis-
tustyön kustannuksella. Koulutuksellisia rakenteita ja sisältöjä suunniteltaessa ja arvioita-
essa liian väljistä termeistä ei ole apua, mistä syystä alan käsitteitä onkin pohdittava tar-
kemmin sekä teoreettisella että operationaalisella tasolla. Tähän haasteeseen pyrimme
omalta osaltamme vastaamaan julkaisullamme. 

Kansainvälisyys Suomen koulutuspolitiikassa

Nykyisen ja tulevaisuudessa tarvittavan interkulttuurisen tietouden rakentamisessa on
erittäin tarpeellista tarkastella oman koulutusjärjestelmämme lähihistoriaa, etenkin paljon
keskustelua herättänyttä kansainvälisyyskäsitettä. Onkin mielenkiintoista havaita, että
kansainvälisyyskasvatuksen merkitystä ja kansainvälisen yhteisymmärryksen edistämistä
painotettiin jo 1970-luvulla, jolloin yleiseen tietoisuuteen nousivat globaalit väestö- ja
ravinto-ongelmat sekä maailmanpoliittiset uhkakuvat. 1970-luvulla puhuttiinkin selkeästi
kansainvälisen solidaarisuuden ja rauhankasvatuksen merkityksestä, mikä näkyy edistyk-
sellisenä humanististen arvojen korostamisena tuon ajan koulutusta koskevissa komitea-
mietinnöissä. 1980-luvulle tultaessa kulttuuri- ja koulutusvaihtoon alettiin suhtautua huo-
mattavasti välineellisemmin: kansainvälisyys nähtiin usein keinoksi parantaa työllisyyttä

5. Tarkempia määrittelyjä löytyy useista teoksista, yksi kriittisimmistä on Nicholas C. Burbulesin
artikkeli teoksessa Revolutionary Pedagogies (2000).
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ja viennin vetävyyttä sekä kohentaa Suomen kauppa- ja ulkopoliittista asemaa. (Ollikai-
nen 1996.)

Jatkuvasti kasvanut kiinnostus kansainvälisiin poliittisiin ja taloudellisiin muutoksiin
on luonnollisesti lisännyt sekä halua että tarvetta myös koulutuksen kansainvälistämiseen,
vaikka osa koulutuksen parissa työskentelevistä kokeekin tämän edelleen myös uhkaksi.
Aaro Ollikaisen (1996) tavoin näenkin tässä tietynlaista ristiriitaa: toisaalta kansainvälistä
näkökulmaa pidetään ensiarvoisen tärkeänä kaikessa koulutuksessa, toisaalta sen pelätään
vievän pohjaa kansalliselta identiteetiltämme ja lisäävän ammatillista aivovuotoa koti-
maasta ulkomaille. Hieman kyynisesti voikin todeta, että puolen vuoden tai enintään vuo-
den kestävä opiskelija- ja opettajavaihto koetaan suhteellisen turvalliseksi kansainvälisty-
misen muodoksi, sillä sinä aikana opiskelijan tai opettajan ei oleteta ennättävän kiintyä
niin syvästi vierailumaahan, että he haluaisivat jäädä sinne pysyvästi, vaan he palaavat kil-
tisti ”ruotuun” hyödyttämään kotimaataan koulutuksellisella panoksellaan.

Oman M.Ed -opiskelijaryhmämme opetussuunnitelmaan kuuluu vaatimus yhden luku-
kauden, siis vähintään 4 kk:n opinnoista ulkomailla. Tämän lisäksi opiskelijamme yleensä
suorittavat 1–3 harjoittelujaksoa ulkomailla. Opiskelijan laajenevan ammatillisen näke-
myksen ja henkilökohtaisen kasvun tuoman hyödyn lisäksi tällä on koulutuspoliittista vai-
kutusta, sillä se saattaa jossain määrin pidentää opiskeluaikaa. Korkeakouluja koskevassa
keskustelussa esitettyä vaatimusta neljän vuoden opiskeluajasta ei tällä tavoin saavuteta,
mutta miksi pitäisikään? Tämäntyyppisen tehokkussajattelun takana ovat valtion säästö-
toimet ja yliopistojen laitosten ennakkoon asetetut tuloksellisuuskriteerit eli vuosittaisten
tutkintojen korkeat määrät, joita saatetaan tavoitella jopa laadun kustannuksella. Kansain-
välistymiseen liittyvät mikrotason tavoitteet (kuten opiskelijan kognitiivinen ja affektiivi-
sen kasvu) ovat siis tässä suhteessa selvässä ristiriidassa makrotason eli virallisen koulu-
tuspoliittisen linjauksen kanssa. Tällaisen koulutusautomaattiajattelun ongelmaksi muo-
dostuu se seikka, että opettajaksi opiskelussa ei ole kyse pelkästään oppiaineen tietoperus-
tan oppimisesta, vaan myös opiskelijan sosiaalistumisprosessista, aluksi oman tiedekult-
tuurinsa, sittemmin oman alansa työyhteisön jäseneksi (vrt. Ylijoki 1998).

Keskustelu maamme kansainvälistymisestä on tarpeen erityisesti siitä syystä, että se on
erittäin merkityksellistä juuri arvonäkökohtia pohdittaessa. Jouni Välijärvi totesi artikke-
lissaan muutama vuosi sitten (1997, 39–41), että kansainvälistymisellä ja sen kytkemisellä
taloudelliseen kilpajuoksuun voi yliopistoissa olla suorastaan kyseenalaisia seurauksia.
Huomionarvoista tässä suhteessa on esimerkiksi OECD:n nousu keskeiseksi koulutustut-
kimuksen rahoituksen ohjaajaksi, mikä puolestaan merkitsee nopeasti tuotetun tiedon
kuten koulutusindikaattoreiden kehittelyä jäsenmaissa. Välijärvi pelkääkin indikaattori-
ajattelun johtavan harhaiseen kuvitelmaan, jonka mukaan koulutuksen toiminnan ja tulos-
ten arviointi voidaan puristaa muutamaan tunnuslukuun, joita seuraamalla välittömästi tie-
detään, missä mennään ja mitä tulisi tehdä tulosten parantamiseksi. Hän muistuttaa koulu-
tuksen eettisestä vastuusta: kouluttajien tulisi olla kiinnostuneita siitä, mitä intressejä pal-
velemaan heidän tuottamansa tieto valjastetaan ja ”missä vaunussa” he itse ”haluavat mat-
kustaa”. (Vrt. Hilpelä 2001, 151.)

1900-luvun loppupuolella etenkin Iso-Britanniassa yhteiskunnalliset laitokset (koulu-
tus, terveydenhoito jne.) alettiin nähdä yrityksinä, joiden tehtävänä oli kehittyä voittoa
tuottaviksi liikeyrityksiksi. Uusi poliittinen diskurssi Margaret Thatcherin johdolla määrit-
teli itse asiassa koko valtion yritykseksi, joka kilpaili huippupaikasta maailmanmarkki-
noilla. Uusliberalismin hengen mukaisesti perimmäinen arvo, jonka takia kaikki tehdään,
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on kansakunnan kilpailukyky globaaleilla maailmanmarkkinoilla. Länsimaissa koulutus
on tässä menestystrategiassa avainasemassa ja etenkin informaatioteknologiaan kohdiste-
taan suuria odotuksia. (Hilpelä 2001, 139–140.)

Tätä artikkelia kirjoittaessani on yliopistoissa lausuntokierroksella mietintö Korkea-
koulutuksen kansainvälisen toiminnan strategia (2001), jonka on laatinut Opetusministe-
riön asettama työryhmä. Mietinnössä korostuu voimakkaasti taloudellisen kilpailukyvyn
ylläpitäminen ja parantaminen kansainvälistä koulutuspoliittista toimintaa motivoivana
tekijänä. Huipputasoinen kansainvälinen kilpailukyky takaa sen, että maahamme voidaan
hankkia korkeatasoista työvoimaa, jonka avulla torjutaan lisääntyvä työvoimapula ja löy-
detään lisää veronmaksajia suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Katson kuitenkin, että
Suomen kansainvälisyysstrategiassa tulisi korostaa kilpailun sijasta yhteistyötä sekä
eurooppalaisten että Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa, mikäli emme halua sisällyt-
tää kouluspolitiikkaamme pelkästään uusliberalistista arvomaailmaa. 

Opetusministerön Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma (2001) puolestaan esittää
monta varteenotettavaa tavoitetta. Siinä todetaan mm., että tulevaisuuden oppilaitokselle
on tunnusomaista avoimuus yhteiskuntaan ja että tulevaisuuden opettajuuteen kuuluu val-
mius osallistua aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan. Kehittämisohjelmassa painotetaan
opettajan arvomaailman merkitystä ja työn eettistä vastuuta: opettajan tulee pyrkiä toimil-
laan lisäämään tasa-arvoa ja estämään syrjäytymistä. On ilahduttavaa, että ohjelmassa pai-
notetaan kansainvälistä yhteistyötä ja kulttuurien tuntemusta, kulttuurien välistä vuorovai-
kutusta ja monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä, joiden tulee olla osana kaikkea opet-
tajankoulutusta.

Kenen ehdoilla koulutamme tulevia opettajia?

Monikulttuurinen opettajankoulutus (multicultural teacher education) synnyttää yleensä
positiivisia mielikuvia: se pyrkii tasa-arvon ja demokratian lisäämiseen, pluralismiin
ilman hierarkiaa (esim. Gay 1997). Se auttaa muistamaan ja huomioimaan eri väestöryh-
mät ja heidän oikeutensa myös omassa maassamme. Toisaalta se saa meidät tuntemaan
itsemme ”kansainvälisiksi”, osaksi Eurooppaa ja koko läntistä maailmaa. Koko maapal-
loa ajatellen kuulumme kuitenkin vähemmistöön, mikä tulisi ottaa huomioon myös opet-
tajankoulutuksen opetussuunnitelmissa: monikulttuurisuustietouden avautuminen vain
eurooppalaiseen ja anglo-amerikkalaiseen maailmaan jättää näkökulman auttamattoman
kapeaksi ja yksipuoliseksi aikana, jolloin juuri globaalin interkulttuurisen tieto-taidon
arvostus on kasvanut ja siitä on tullut, Geneva Gayn (1997) sanoin, futuristinen välttä-
mättömyys (futuristic necessity). Kansallisen yhtenäisyyden ja kansallisen identiteetin
voimakas korostaminen voikin johtaa koulutuksen näkemiseen pelkästään instrumentaali-
sesti, poliittisena välineenä, joka tukee illuusiota monokulttuurisesta yhteiskunnasta (ks.
myös Parekh 2000, 224–225). Olettaisi kuitenkin tämän päivän kouluttajien ymmärtä-
vän, että demografisten muutosten myötä kasvatettavat ja koulutettavat muuttuvat samal-
la kun yhteiskuntamme muuttuu – niinpä opettajankoulutuksenkin on avauduttava ulko-
puoliselle maailmalle. Mikäli yhteiskunnan moninaistumista ei ymmärretä ja oteta huo-
mioon koulutuspoliittisissa linjanvedoissa, päädytään eräänlaiseen koulutukselliseen
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monismiin, mikä johtaa väistämättä kaventuneeseen maailmankuvaan ja riittämättömiin
valmiuksiin selviytyä nyky-yhteiskunnan ja tulevaisuuden vaatimuksista.

Opettajankoulutuksen oppisisältöjä tulisi siis pyrkiä katsomaan kriittisesti ja täydentää
niitä tiedolla, joka kuvastaisi myös muiden kuin oman kulttuurimme näkemyksiä. Se
seikka, että koulutuksellinen tieto länsimaissa on perinteisesti rakennettu eurosentriselle ja
anglo-amerikkalaiselle näkemykselle perustuu Bhikhu Parekhin (2000, 225) mukaan kah-
teen olettamukseen: ensinnäkin siihen, että 1800-luvun jälkeiset eurooppalaiset yhteiskun-
nat edustavat korkeinta sivistystä ja elämänmuotoa, joihin muita kulttuureja on verrattava,
ja toisekseen siihen näkemykseen, että Europpa on saavuttanut tämän kukoistuksensa
omin avuin, vähäisellä muiden kulttuurien tai kansojen tuella, tai peräti kokonaan ilman
näiden tukea. Tällainen suhtautuminen johtaa tietämättömyyteen, muiden kulttuurien
väheksymiseen ja opiskelijoiden muita kulttuureja kohtaan tunteman kiinnostuksen vähe-
nemiseen. Afrikkalaiset kasvatustieteilijät ovatkin huomauttaneet, että esimerkiksi Egyp-
tin sivilisaation upeat saavutukset ja niiden merkitys kreikkalaisen yhteiskunnan kehitty-
miselle on mitätöity euro-amerikkalaisen rasistisen historiankirjoituksen seurauksena
(Brock-Utne 1998, 11). Toinen esimerkki unohtuneesta tiedosta on se historiallinen tosi-
seikka, että 1100-luvulta aina 1400-luvulle mustaa ihonväriä pidettiin arvokkaana piir-
teenä eurooppalaisessa ikonografiassa – siitä tuli alempiarvoisuuden merkki vasta
1600-luvun jälkeen kolonialismin myötä (McLaren 2000, 141).

Tarkastellessaan etnosentrisen identiteetin tuottamista koulutusjärjestelmissä osa kriit-
tisen pedagogiikan edustajista puhuu varoittavasti suoranaisesta kaunan diskurssista
(resentment discourse). Tässä diskurssissa oma identiteetti määritellään toisen negaatiolla,
toisen kulttuurisella tai materiaalisella tyhjentämisellä tai tuhoamisella. Esimerkiksi
USA:n koulutuspolitiikassa tämä on johtanut eri ryhmien hyvinkin katkeraan keskinäiseen
kilpailuun. (McCarthy & Dimitriadis, 2000, Brock-Utne 1998, 3.) 

Monistisen kasvatusajattelun rajoittuneisuuden luulisi olevan ilmeistä, sillä se ylläpitää
illuusiota monokulttuurisesta yhteiskunnasta, yhdestä yhtenäisestä kansasta. Monistisen
näkemyksen mukaan oman maailmamme rajat ovat koko maailman rajoja, mikä on varsin
narsististinen ja suorastaan vaarallinen koulutuspoliittinen lähestymistapa. Tällainen näke-
mys kaventaa opiskelijoiden tiedollista ja luovaa ajattelua ja estää eettisille periaatteille
rakentuvaa toimintaa, kun taas syvällinen tutustuminen muihin kulttuureihin ja ajatusta-
poihin kasvattaa opiskelijan tietoja ja taitoja, inspiroi luovaa ajattelua ja saa hänet pohti-
maan elämän ja ihmisyyden keskeisiä kysymyksiä laajemmasta näkökulmasta. Oppimisen
ja kasvun kannalta on myös hyvä muistaa, että kohdatessamme muita kulttuureita me
samalla opimme itsestämme ja omasta kulttuuristamme. 

Yksi selkeä syy siihen miksi monikulttuurisen kasvatuksen toteuttaminen on ongelmal-
lista on sen taipumus keskittyä erilaisten vähemmistöryhmien suhteellisen pinnalliseen
esittelyyn, mikä vääristää näkökulmaa: vaikka vähemmistöjen tunteminen ja kohtaaminen
on keskeinen osa interkulttuurista opettajankoulutusta, on näitä oppisisältöjä tarjottaessa
pyrittävä välttämään token-tyyppistä suhtautumista muihin kulttuureihin. Vaarana näet on,
että koemme vastanneemme koulutukselliseen tasa-arvoon liittyviin vaatimuksiin järjes-
tettyämme jonkin erityiskurssin, joka esittelee joitakin tiettyjä vähemmistöryhmiä. Pahim-
massa tapauksessa tällaiset erilliset kurssit muotoutuvat stereotyyppisiä näkemyksiä vah-
vistaviksi oppimistuokioiksi, triviaa ja eksotiikkaa painottaviksi käytänteiksi, kuten Gay
(1997, 5) toteaa. Nämä ”läpikäynnit” fokusoivat kulloinkin esiteltävän kulttuurin silmiin-
pistävimpiin symboleihin, esineisiin, tapoihin ja traditioihin. Tällöin ne käytänteet joiden
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tarkoitus on tukea monikulttuurista kasvatusta eivät ole yhdensuuntaisia kasvatuksen teo-
riaperusteiden ja tavoitteiden kanssa. 

Puhuessaan pohjoisten alueiden koulutuspolitiikasta Darnell ja Hoëm (1996, 228) viit-
taavat tähän ongelmaan Ray Barnhardtin antaman esimerkin avulla. Barnhardt sanoo
oppineensa, että jonkin kapea-alaisen tietopaketin, esimerkiksi parin antropologiakurssin
lisääminen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmaan voi osoittautua suorastaan vaaralli-
seksi opiskelijoiden siirryttyä opetustehtäviin – olivatpa he sitten valtakulttuurin tai
vähemmistökulttuurin edustajia. Interkulttuurisen kasvatuksen yleisenä päämääränä onkin
koulutuksen vapauttaminen etnosentrisestä valtavirta-ajattelusta, mikä edellyttää suhteel-
lisen syvällisiä opetussuunnitelmallisia ja opetuskäytänteiden muutoksia, ei vain yksittäis-
ten suppeahkojen kurssien satunnaista lisäämistä koulutusohjelmaan.

Tämäntyyppistä kritiikkiä monikulttuurista pedagogiikkaa kohtaan ovat USA:ssa esit-
täneet myös Cameron McCarthy ja Greg Dimitriadis (2000, 47–60), jotka väittävät moni-
kulttuurisuuden muuttuneen koulutustuotteeksi, yhdeksi oppiaineeksi muiden joukossa,
joka on suopeasti taannut eri ryhmille oikeuden kansalliseen historiaan, omaan tietoon ja
omiin asiantuntijoihin, mikä puolestaan on tehnyt kulttuurisesta erityistiedosta ja erityis-
kompetenssista oppiaineeseen sidotun opetushyödykkeen. Tämä edistysaskel on hämärtä-
nyt todellista kuvaa koulutusjärjestelmän sisäisestä tilasta: tosiasiahan on, että valtavirta-
paradigmat pitävät edelleen tukevasti kiinni hegemonisesta asemastaan myös amerikkalai-
sessa koulutusjärjestelmässä. 

McCarthyn ja Dimitriadisin (2000, 51–55) mielestä monikulttuurisen kasvatuksen
salonkikelpoisuus on johtanut todellisuudesta vieraantumiseen, mikä näkyy etenkin siinä,
että niinkin keskeinen yhteiskunnallinen tutkimusalue kuin media ja populaarikulttuuri on
jätetty vaille kriittistä tarkastelua. Nämä tutkijat syyttävätkin monikulttuurisuuspedago-
giikkaa kulttuurin kivettämisestä (petrification) vähemmistöjä esitteleviksi tietopaketeiksi,
mikä luo valheellista kuvaa essentialistisesta tiedosta ja identiteetistä, essentialistisesta
paikasta, ”kodista”. Tämä johtaa moraaliseen ja sosiaaliseen eksklusionismiin, ei suinkaan
kulttuurien väliseen kommunikaatioon, jonka tulisi olla monikulttuurisen kasvatuksen
tavoite. McCarthy ja Dimitriadis puhuvatkin eräänlaisesta kauppakeskusideologiasta
(shopping mall) ja markkinoiden logiikasta, joissa näkyy koulutuksen kaupallistuminen ja
kulutusajattelu. McCarthy ja Dimitriadis esittävät (Ruth Vinziin viitaten) herkullisen ja
varsin uskottavan kuvauksen opiskelijan ”shoppailumatkasta”, josta osan voi vallan hyvin
toteuttaa myös virtuaalisesti. Vapaasti suomentamaani esimerkkiä lukiessa on hyvä pitää
mielessä, että tämäntyyppistä opiskelua voisi tapahtua myös meillä Suomessa – vaikkapa
saamelaisiin kohdistettuna.

Tietyn viikon maanantaina opiskelijat aloittavat tutustumisen Pohjois-Amerikan
intiaaneihin. He oppivat, että intiaanit asuivat tiipiissä, käyttivät sotakirveitään
(tomahawk) skalpeeratessaan valkonaamoja, pitivät sulkapäähineitä ja tanssivat
tulen ympärillä ennen maissi- ja buffalonliha-ateriaansa. Keskiviikkoon mennessä
on tutustuttu intiaanitaiteeseen ja opittu pari intiaanirunoa – todennäköisesti
ainakin Hiawatha. Perjantaihin mennessä on käyty intiaanimuseossa, ja
intiaaniviikon päätteeksi kotiin tuodaan itse valmistettu tiipii, sulkapäähine ja
sotakirves. Sitten voidaankin siirtyä opiskelemaan seuraavaa väestöryhmää…
(McCarthy & Dimitriadis 2000, 50.)
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McCarthyn ja Dimitriadisin (emt.) näkemys on, että monikulttuurisuudesta tulee tällä
tavoin toteutettuna kulutushyödyke, joka tuottaa hetkellisen kokemuksellisen yhteyden
johonkin tiettyyn väestöryhmään, eräänlaisen pseudokokemuksen, joka voi jäädä hyvinkin
pinnalliseksi. Tämäntyyppinen monikulttuurinen kasvatus ei siis välttämättä poista aiem-
pia ennakkoluuloja eri väestöryhmiä kohtaan, vaan saattaa peräti luoda ja lisätä niitä.

Epistemologisia ongelmia: kenen tietoa ja kenelle?

Tiedepoliittisessa keskustelussa on viime vuosina esitetty varteenotettavaa kritiikkiä
maamme korkeakoulujen opetuksesta ja tutkimuksesta sekä näitä toimintoja ohjaavasta
tieteenteoreettisesta perustasta, sen nykytilasta ja kehityssuunnasta. Tiivistäen voisi
sanoa, että akateemisen tiedon tuottaminen on murrosvaiheessa, joka näkyy mm. akatee-
misena pluralismina, erilaisten akateemisten diskurssien kirjona ja moni- ja poikkitieteel-
lisyytenä. Vaikuttaa siltä, että yleispätevyydestä siirrytään kontekstuaalisuuteen, mikä
lisää ongelmaorientoitunutta tutkimusta. Tämä puolestaan vaatii selkeää reflektiivistä tut-
kimusotetta ja tuo korkeakouluille lisääntynyttä yhteiskunnallista vastuuta. (Gibbons et
al. 1994, 7–8, 102–105, Ursin 2000.) Yliopistoja voidaan kuitenkin hyvällä syyllä pitää
edelleenkin konservatiivisuuden linnakkeina, vaikka niissä on välillä havaittavissa edis-
tyksellistä liikehdintää. Artikkelissaan Yliopisto yhteiskunnan kehittäjänä Petter Portin
esitti kymmenisen vuotta sitten (1992) vaatimuksen, joka on yhä ajankohtainen: tiedolli-
sen radikalismin on johdettava arvoradikalismiin, mistä syystä yliopiston on tarjottava
opiskelijalle kriittinen tieteellinen ajattelutapa, jonka avulla hän voi rakentaa oman maail-
mankuvansa ja elämänkatsomuksensa.

Koulutusjärjestelmiä arvioitaessa on siis pohdittava sekä epistemologisia että eettisiä
kysymyksiä, jotka tosin ovat paljolti yhteneviä. Tämä näkyy myös niissä kysymyksissä,
jotka ovat keskeisiä interkulttuurisen koulutuksen kehittämisessä: ketkä ovat koulutuk-
sessa tarjottavan tiedon subjekteja ja kuinka näiden subjektien sosiaalinen asema vaikuttaa
tiedon tuottamiseen ja välittämiseen? Oulun opettajankoulutuslaitoksen kontekstissa tähän
liittyy olennaisesti myös kysymys, kuinka suomalainen (pohjoismaalainen, eurooppalai-
nen) yliopisto-opiskelija tai -opettaja voi oppia ymmärtämään erilaisissa kulttuureissa kas-
vaneita ihmisiä, heidän erilaista kokemusnaailmaansa, sitä tietoutta ja niitä taitoja, joille
toisessa kulttuurissa elävät rakentavat maailmankuvansa ja elämäntapansa.6Tämä kysy-
mys on varsin olennainen koulutusohjelmassa, jossa juuri tiedon ja kokemuksen yhdistä-
misen avulla pyritään transformatiiviseen interkulttuuriseen kompetenssiin. Tämän kom-
petenssin perusta on siinä rationaalisessa, mutta myös eettisen tarkastelun kestävässä
oivalluksessa, että sekä ihmisen että luonnon diversiteetti ei ole pelkästään tosiasia vaan
välttämättömyys, ja että kasvatuksen ja koulutuksen avulla on pyrittävä juuri tämän diver-
siteetin ymmärtämiseen. 

Yhtenä mielekkäänä lähestymistapana näitä kysymyksiä pohdittaessa pidän feminis-
tistä standpoint-teoriaa, jonka lähtökohtana on keskustan ja marginaalin välisen suhteen
tarkastelu. Standpoint-teoria sopii kulttuurisen moninaisuuden pohtimiseen erityisesti siitä

6. Pohdin mahdollisuutta kulttuurien väliseen ymmärtämiseen bell hooksin sitoutumisen pedagogii-
kan (Engaged Pedagogy) pohjalta aikaisemmassa artikkelissani (Järvelä 2000).
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syystä, että sen avulla on mahdollista tutkia interaktiivista kommunikaatiota kulttuurien-
välisessä dialogissa ja tarkastella tämän pohjalta interkulttuurista oppimista transformatii-
visesta näkökulmasta. Standpoint-lähestymistapa tuottaakin monia opetussuunnitelman
sisältöön ja toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä: onko dialogi keskustan ja marginaalin
välillä mahdollista, ja jos on, millä edellytyksillä se on mahdollista? Mikä on se tieto ja
kokemus, jonka avulla voidaan edistää opettajien ja opiskelijoiden kasvua transformatiivi-
seen interkulttuurisuuteen; toisin sanoen, kenen tiedoille ja kenen kokemuksille koulutus-
ohjelman julkinen ja piiloinen opetussuunnitelma rakentuu? On siis tarkasteltava episte-
mologisesti tiedon alkuperää ja välittymistä sekä tiedon ja kokemuksen välistä suhdetta,
esimerkiksi opiskeltavaa kirjallisuutta ja luennoitsijoiden antia sekä opiskelijoiden ja
opettajien itsensä hankkimia kokemuksia ympäröivästä maailmasta.

Länsimaissa akateemisen koulutuksen opetussuunnitelmat ja pedagogiikat todettiin
feministien piirissä puutteellisiksi jo muutama vuosikymmen sitten, sillä niiden katsottiin
perustuvan maskulinisoituneelle tiedenäkemykselle, joten niistä katsottiin puuttuvan 'nais-
ten äänet'. 1960-luvulla naisliikkeet nostivat esiin kysymyksen naisten koulutuksellisesta
tasa-arvosta, minkä seurauksena etnisten vähemmistöjen lisäksi myös muiden erityisryh-
mien koulutuksellisista oikeuksista alettiin keskustella näkyvämmin. (Bar On 1993, 83,
91, 96, Brock-Utne 1998, 2–3.) Opettajankoulutuksessa opetussuunnitelmat ja pedagogii-
kat ovat perinteisesti rakentuneet polarisoituneisiin näkemyksiin siitä, mitä kenellekin
pitäisi opettaa ja miten. Naisopiskelijoille on perinteisesti opetettu 'naisille sopivia' tietoja
ja taitoja ja miesopiskelijoille vastaavasti 'miehille sopivia' tietoja ja taitoja – siis naisille
varhaiskasvatusta ja 'tytöille sopivia' kouluaineita (kuten käsitöitä ja tyttöjen liikuntaa) ja
miehille teknistä työtä ja 'pojille sopivia' kouluaineita (kuten teknistä työtä ja poikien lii-
kuntaa).

Kokemuksellisen tiedon rakentuminen on epistemologisesti merkittävä kysymys.
Feminististen näkemysten mukaan tieto on aina osittaista, siis vain osittain totta. Samalla
tavoin tieto on aina kontekstuaalista, siis 'totta' jostain tietystä näkökulmasta katsottuna,
mikä käy ilmeiseksi erityisesti verrattaessa valtaväestön ja marginalisoitujen ryhmien väli-
siä kokemuksia. Standpoint-näkemyksen tekee mielenkiintoiseksi ajatus, jonka mukaan
juuri yhteiskunnallisesti marginaalisilla ryhmillä on ns. episteeminen etu (epistemic
advantage) tai suoranainen etuoikeus (privilege) (Bar On 1993, 83–100). Toisin sanoen:
marginaalista voi nähdä tarkemmin kuin valtavirran keskiöstä. Afro-amerikkalaisen bell
hooksin näkemyksen mukaan juuri marginaali tarjoaakin mahdollisuuden radikaaliin avoi-
muuteen ja valtavirran hegemonisen diskurssin purkamiseen. bell hooksin (1984, preface)
määritelmän mukaan marginaalissa oleminen ei kuitenkaan tarkoita osattomuutta: ”To be
in the margin is to be part of the whole but outside the main body.” Näin marginaalisuu-
desta tulee radikaali mahdollisuus: valtavirran keskiön ulkopuolelle sijoittuneet lakkaavat
olemasta uhreja ja näyttäytyvät emansipatorisessa valossa sellaisen tiedon haltijoina, joita
me valtavirrassa pyristelevät tarvitsemme oppiaksemme ymmärtämään maailman tilaa.

Varsin mielenkiintoinen on myös Peter McLarenin (2000, 164) kriittiseen monikulttuu-
risuuteen (critical multiculturalism) perustuva polysentrinen näkemys monikulttuurisuu-
desta (polycentric multiculturalism), joka pyrkii analysoimaan sosiaalista valtaa ja muu-
toksen diskursseja. Polysentrisen monikulttuurisuuden lähtökohta on marginaalisuudessa,
jossa eri vähemmistöyhteisöt toimivat aktiivisina ja luovina jakaen konfliktien täyttämän
historian ja pyrkien katkaisemaan terän rasismilta työskentelemällä sosiaalisen ja talou-
dellisen oikeudenmukaisuuden puolesta.
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Näiden kriittiseen ja transformatiiviseen pedagogiikkaan pohjaavien näkemysten huo-
mioiminen on tarpeen interkulttuurisen pedagogiikan rakentamisessa ja sen toteuttami-
sessa uudistuvassa opettajankoulutuksessa. Tässä uudistustyössä törmätään kuitenkin
sitoutumisen ongelmaan: ketkä tähän muutostyöhön osallistuvat, kenen siihen tulisi osal-
listua, ja kuinka pysyvää ja syvällistä muutostilaa koulutusorganisaatiossa haetaan. Uudis-
tusta suunnittelevan organisaation olisi syytä pohtia näitä kysymyksiä perusteellisesti ja
mahdollisimman realistisesti jo muutostyön alkuvaiheessa.

Interkulttuurinen opettajankoulutus: yhteinen yritys?

Peruslähtökohdat interkulttuuriselle opettajankoulutukselle on valittava runsaasta pedago-
gisesta ja kasvatusfilosofisesta aineistosta. Kysymys kuuluukin: mitkä ideologiset ja
ohjelmalliset näkökohdat valitaan rakennustyön peruspilareiksi ja kenellä on oikeus nämä
valita? Opettajankoulutuksen uudistustyössä on siis kysymys epistemologisista ja eettisis-
tä valinnoista, mutta myös henkilöstöpolitiikasta, jopa yksikön työilmastosta. Tästä syys-
tä onkin avoimesti pohdittava, onko opettajankoulutuksen henkilökunta valmis interkult-
tuurisen koulutusohjelman mukanaan tuomiin syvällisiin muutoksiin ja voidaanko tätä
heiltä edes vaatia. Jos kuitenkin halutaan tarjota interkulttuurisuustietoutta kaikille tule-
ville opettajille, ja jos interkulttuurisia valmiuksia halutaan kehittää kaikissa tulevissa
opettajissa, on toivottavaa, että koko henkilökunta sitoutuu tukemaan interkulttuurista
opettajankoulutusta. Tämä taas tarkoittaa sitä, että muutostyöstä tulee keskeinen voima
koko organisaatiossa. Mikäli lähtökohtana on todellinen muutos, transformaatio, se edel-
lyttää pysyviä muutoksia ei ainoastaan koulutusjärjestelmän rakenteissa ja sisällöissä,
vaan myös organisaation työntekijöissä. Tällöin myös hallintohenkilökunnan suhtautumi-
nen on merkityksellistä: onko se kielteistä vai kannustavaa, onko se piittaamatonta vai
goodwill-henkistä ja osoittaako se todellista sitoutumista opettajankoulutuksen yhteisesti
nimettyihin päämääriin? 

Yliopistojen visioista ja strategioista keskusteltaessa on kuitenkin uskallettava kysyä,
onko realistista lähteä siitä olettamuksesta, että eri laitosten henkilökunta, esimerkiksi
opettajankouluttajat, löytävät yhteisiä tavoitteita antamansa koulutuksen perustaksi, yhtei-
seksi visioksi ja toimintasuunnitelmaksi. Onhan ilmeistä, että opettajankouluttajilla on sel-
västi erilaisia näkemyksiä esimerkiksi siitä, missä määrin ja millä tavoin oman kansakun-
nan eetos – kansallinen identiteetti, historia ja kulttuuriperintö – on koulutuksessa huomi-
oitava. Keskusteluissa vilahtaakin silloin tällöin termi ”kansallinen opettajankoulutus”,
mikä viittaa vahvasti monokulttuuriseen näkemykseen Suomesta, suomalaisuudesta ja
suomalaisesta opettajankoulutuksesta, jossa ei ole ollut liiemmin sijaa edes omille perin-
teisille väestöryhmillemme kuten romaneille ja saamelaisille, saati sitten viime vuosina
maahamme kotoutuneille maahanmuuttajille. Vaikuttaakin siltä, että yliopistojemme kan-
sainvälisyys tarkoittaa lähinnä vaihto-ohjelmien puitteissa vierailevia yliopisto-opettajia ja
-opiskelijoita, mikä on sinänsä arvokasta ja avartavaa toimintaa. Tämäntyyppinen kasva-
tusturismi ei kuitenkaan yksistään riitä, todellisesta interkulttuurisesta koulutuksesta
voimme puhua vasta sitten, kun yliopistokoulutuksen tasa-arvo on paremmin toteutunut,
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vasta sitten kun eri väestöryhmistä on tullut luonnollinen osa yliopistojen henkilökuntaa ja
opiskelijajoukkoa.

Interkulttuurisen opettajankoulutuksen edellytyksenä ei siis ole pelkästään toimiva
sisäinen yhteistyö, sillä myös yksikön ulkopuolelle ulottuva yhteistyö on ensiarvoisen tär-
keää. Interkulttuurinen opettajankoulutus vaatiikin toimiakseen tukevan verkoston, jonka
täytyy olla kyllin laaja ja monipuolinen, jotta se voi rikastuttaa yksikön toimintaa. Verkos-
tolla tarkoitan tässä yhteydessä sekä henkilökunnan että opiskelijoiden solmimia virallisia
ja epävirallisia suhteita eri organisaatioihin, oppilaitoksiin ja järjestöihin sekä yksityishen-
kilöihin kotimaassa ja ulkomailla. Epävirallisilla suhteilla tarkoitan myös opiskelijoiden
osallistumista kehittyvän maailman maiden koulutukseen joko erilaisten kansalaisjärjestö-
jen osoittamissa tehtävissä tai hakeutumalla itsenäisesti harjoittelemaan kaukaisiinkiin
kohteisiin. Omassa yksikössämme tällaisen verkoston luominen on vaatinut runsaasti
aikaa ja voimia, mutta se on kannattanut: meillä on nyt yhteistyökumppaneita eri puolilla
maailmaa, sekä virallisia vaihto-ohjelmia että yksityisiä verkostoja, jotka takaavat opiske-
lijoille mahdollisuuden matkustaa kaikkiin maanosiin opiskelemaan tai työskentelemään
eri tyyppisissä koulutusalan tehtävissä. Olennaista tässä kansainvälisyysajattelussa on se,
että toiminta on mielekästä yksittäisen opiskelijan näkökulmasta, mutta sillä on myös laa-
jempaa yhetiskunnallista merkitystä.

Opetusharjoittelu ja opiskelijavaihto – interkulttuurista oppimista

Opetusharjoittelujärjestelmän rakentaminen interkulttuurisen pedagogiikan periaatteiden
mukaisesti edellyttää monessa suhteessa vanhojen opetusharjoittelumallien ja käytäntei-
den uudelleen arviointia. Mitä opetusharjoittelijan tulee ”harjoitella”, missä, milloin – ja
ennen kaikkea: mitkä ovat harjoittelun tavoitteet? Sanellaanko opiskelijan tavoitteet jär-
jestelmän sisältä perinteisten vaatimusten mukaisesti, vai voiko opiskelija itse (edes osak-
si) määritellä omat tavoitteensa vai vaaditaanko häntä vain toistamaan institutionaalistu-
neita käytänteitä ilman sen syvällisempää kulttuurista reflektiota? 

Erityisesti harjoitteluun mutta myös muihin opettajankoulutuksen opintoihin liittyy
olennaisesti kysymys siitä, tarjotaanko opiskelijalle todellista, syvällistä mahdollisuutta
kokemukselliseen oppimiseen. Jos tämä asetetaan tavoitteeksi, olisi opetusharjoittelua ja
opiskelijavaihtoa kehitettävä siten, että ne toimisivat opiskelijoiden kasvun katalysaatto-
reina ja tukisivat voimakkaasti opiskelijoiden interkulttuuristen tietojen ja taitojen hankki-
mista. Tämä edellyttää opiskelijavaihdon ja opetusharjoittelun näkemistä holistisesti opis-
kelijaa kasvattavana tiedollisena ja affektiivisena kokemuksena, ei siis vain didaktisten
taitojen hankkimisena ja niiden hiomisena opiskelijan ammatillisessa kasvuprosessissa.
Tässä suhteessa joitakin opettajankoulutuksen perinteisiä käytänteitä tulisikin arvioida
uudelleen ja järkiperäistää niitä opiskelijoiden tarpeita vastaavalla tavalla. Onhan selvää,
että Ghanassa tai Nepalissa tarvittava tieto-taito on ainakin jossain määrin erilaista kuin
Suomessa. Toisaalta harvaanasutun maaseudun ja isompien kaupunkien välillä saattaa
meidänkin maassamme ilmetä huomattavia eroja, jotka edellyttävät erilaisia koulutukselli-
sia ja kulttuurisia kompetensseja.
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Opetusharjoitteluun liittyvien rakenteiden ja asenteiden muuttaminen on kuitenkin työ-
lästä. Englantilaisen opettajankouluttajan Kate Ashcroftin (1992, 33) kuvaama tilanne
onkin sangen uskottava: opettajankouluttajien ryhtyessä keskustelemaan opetuskäytäntei-
den muuttamisesta siten, että opiskelijat saisivat mahdollisimman paljon reflektoitavia
kokemuksia, konsensus katoaa ja ongelmat ilmaantuvat näköpiiriin. Tästä huolimatta ope-
tusharjoittelu olisi pyrittävä järjestämään siten, että opiskelijalle tarjoutuisi tilaisuus Väli-
järven (1992) kuvaamaan maailmaa globaalisti tarkastelevaan näkökulmaan, jonka edelly-
tyksenä on staattisen todellisuuskäsityksen korvaaminen reflektiivisella todellisuuden
hahmottamisella.7

Amerikkalaiset Tellez et al. (1995, 65–78) kertovat innostuneesti opettajaksi opiskele-
vien harjoittelujaksosta, joka perustui yhdyskuntapalvelun ideaan. Tämäntyyppisestä har-
joittelusta he käyttävät nimitystä community-based tai social service field experience.
Näkemykseni mukaan harjoittelua kehittyvien maiden koulutusjärjestelmissä voi tietyllä
tavalla verrata yhdyskuntapalveluun ja siinä tapahtuvaan oppimiseen (community-based
learning). Näissä harjoittelumuodoissa ilmenee kuitenkin tietyntyyppisiä ongelmia hierar-
kian ja vallankäytön suhteen. Christine Sleeter ja Carmen Montecinos (1999) käyttävät
käsitteitä dominator intelligence ja partnership intelligence kuvaamaan suhtautumista,
joka opettajilla tai opetusharjoittelijoilla on valtavirran ulkopuolella toteutettavaan työs-
kentelyyn. Edellinen viittaa hyväntekeväisyyttä korostavaan asetelmaan: yhteisön ulko-
puolinen opiskelija saapuu lyhyeksi aikaa tekemään opetusharjoittelua – auttamaan huo-
nompiosaista paikallisväestöä. Tämän hyväntekeväisyysasetelman sijaan pitäisi saada toi-
mimaan yhteistyömalli (partnership model), joka korostaa yhteistä tavoitteenmäärittelyä
ja jaettua päätösvaltaa, yhdessä luomista, emansipaatiota ja muutosvalmiutta. Tämä taas
edellyttää opiskelijoilta ja opiskelijoiden ohjaajilta tiedostavan asenteen lisäksi kunnol-
lista valmentautumista vaativaan mutta kasvattavaan harjoittelutilanteeseen paneutumalla
etukäteen harjoittelupaikan ongelmiin ja pohtimalla mahdollisia syitä niihin.

Kuitenkin myös yhteistyökäsitettä partnership on kritisoitu, sillä se ei todellisuudessa
takaa symmetristä valtasuhdetta esimerkiksi rikkaan Pohjoisen ja köyhän Etelän välillä –
edes kasvatusalan yhteistyössä8. Pidänkin erittäin kiinnostavana Birgit Brock-Utnen
(1998, 1–15) näkemystä kehityskasvatuksen (development education) mahdollisuuksista
tasa-arvoisemman ja oikeudenmukaisemman koulutuksen luomiseksi. Kehityskasvatuk-
sen keskeinen tavoite on saada ”ensimmäisen” maailman opiskelijat ymmärtämään ”kol-
matta” maailmaa, saada heidät ennen kaikkea tajuamaan, että nämä maailmat eivät ole toi-
sistaan riippumattomia ja irrallisia, että näiden näennäisesti täysin erilaisten maailmojen
tila riippuu niiden keskinäisestä suhteesta. Opiskelijoiden ja kouluttajien olisi myös oival-
lettava, että oman yhteisön rajojen sisällä suhtaudutaan toiseuteen usein kuten ensimmäi-
nen maailma suhtautuu kolmanteen maailmaan: syrjivästi, jopa riistävästi. 

7. Reflektiivisyys on keskeinen käsite myös dialogiopetuksessa, jonka periaatteet soveltuvat hyvin
interkulttuurisen pedagogiikan rakennusaineiksi. Rauno Huttusen (1995, 1999) mukaan näitä
akateemisen dialogin periaatteita ovat refleksiivisyyden lisäksi osallistuminen, sitoutuminen,
vastavuoroisuus ja vilpittömyys, jotka luovat suotuisat edellytykset uusia maailmoja luovalle dia-
logille.

8. Tämän yhteistyön kahta puolta kuvaa hyvin somalilaisen Hassan Keynanin runo nimeltä A beau-
tiful tyranny named partnership (ks. Brock-Utne 1998, 10).
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Transformaatio – todellinen muutos?

Interkulttuurisen, transformatiivisen pedagogiikan osittainenkin soveltaminen opettajan-
koulutuksessa edellyttää muutoksen problematiikan pohtimista useasta näkökulmasta, sil-
lä se näyttäytyy erilaisena eri työtehtävissä toimiville organisaation jäsenille.9 Jennifer
Nias (1992, xii–xxi) kirjoittaa kiinnostavasti pedagogisten instituutioiden muutoksen vai-
keudesta, sen hitaudesta ja kivuliaisuudesta, josta Niasin mukaan on tullut milteipä peda-
goginen truismi. Hän väittää, että yhdessä työskentely saattaa helposti muuttua konserva-
tiivisiksi käytänteiksi, mistä syystä yhteistyölle olisi asetettava selkeitä kehitystehtäviä.
Tällaisen systemaattisen ja sitoutuneen kehitystyön seurauksena työn ja oppimisen eroa
on vaikea enää määritellä; myönteisessä muutoskokemuksessa uudet oivallukset ja muut-
tuneet näkökulmat omaan työhön voivat antaa uusia taitoja ja tekevät työstä rikastuttavan. 

Nias (emt.) lisäksi väittää (Elliottiin viitaten), että opettajien on suhteellisen helppo
hyväksyä ja omaksua muutoksia luokkakäytänteissä ja opetusmateriaaleissa, mutta omiin
kasvatuksellisiin, sosiaalisiin ja eettisiin kysymyksiin liittyviä uskomuksiaan heidän on
todella vaikea muuttaa, koska nämä liittyvät kiinteästi juuri omaan identiteettiin. Toisin
sanoen Mezirovin (1991) kuvaama perspektiivimuutos (perspective transformation) jää
usein tapahtumatta. Opetustyötä tekevien on syytä pohtia myös Converyn (1992) ja
Mawdsleyn (1992) esittämää näkemystä siitä, miksi juuri opetustyötä tekevien on vaikea
”suostua” muuttumaan. Nämä tutkijat väittävät, että koska opettajien työ perustuu nimen-
omaan jatkuvaan kontrollin ja hallinnan kokemiseen, he ovat haavoittuvaisempia ja heillä
on suurempi muutoksen pelko kuin monien muiden ammattien harjoittajilla. 

On selvää, että syvempään henkilökohtaiseen muutokseen liittyy usein vaikeita ja risti-
riitaisia tunteita: syyllisyyttä, riittämättömyyden ja menetyksen tuntemuksia, epäonnistu-
misia ja jopa masennusta. Itse haluaisin kuitenkin korostaa muutoksen mukanaan tuomaa
henkistä rikkautta, onnistumisen ja kasvun kokemuksia, työnteon mielekkyyden lisäänty-
mistä ja henkilökohtaista voimautumisen tunnetta. Todellinen muutos – näkökulman laa-
jentuminen ja henkinen kasvu – edellyttää aina ajattelun sisäistä uudelleenorganisoitu-
mista, oppijan sisäistä uudelleenrakentumista (ks. Välijärvi 1992, 32). 

Oma laaja kysymyksensä muutoksen problematiikkaa pohdittaessa on opiskelijoiden
kasvuprosessi. Minkä ikäisenä ja millä kokemustaustalla opiskelija opettajankoulutukseen
tulee ja mitä hänelle opiskeluaikana tapahtuu on tietenkin yksilöllinen kysymys. Toisaalta
meillä valitsijoilla on mielessämme ihanneopiskelija, jota valintakokein etsimme, erään-
lainen malliopiskelija, jolla on ikään kuin valmiina tietyt ominaisuudet, taipumukset ja
mielenkiinnonkohteet, mutta josta kuitenkin voimme muokata mieleisemme kasvattajan ja
opettajan. 

Kenties keskeisintä muutostyössä on sen seikan ymmärtäminen, että todellinen muutos
ei ole vain kosmeettista, lyhytaikaista ja osittaista, mikä tietyssä määrin luonnehtii tämän-
hetkistä opettajankoulusta. Kokonaistilanne interkulttuurisen opettajankoulutuksen kehit-
tämistä ajatellen on Oulun yliopistossa suhteellisen hyvä siinä mielessä, että pioneerityötä
interkulttuurisen opettajankoulutuksen eteen on jo tehty runsaasti10. Kansainvälisessä
M.Ed. -koulutuksessa interkulttuurinen kokonaisnäkemys kattaa käytännöllisesti katsoen

9. Olen aiemmin pohtinut muutostyön ongelmallisuutta opettajankoulutuksessa artikkelissani The
challenge of change (Järvelä 1999).

10.Ks. esim. Jokikokko et al. 1998, Järvelä 1999, 2000, Järvelä & Raappana 1997, Räsänen 2000.
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kaikki pääaineen eli kasvatustieteen opinnot, mutta M.Ed. -opiskelijoiden palautteen
mukaan muiden aineiden opinnoissa tilanne vaihtelee kunkin aineen opettajista riippuen.
Monikulttuurisuus mielletään usein vain yhdeksi irralliseksi osaksi opettajankoulutusta,
toteutuksen vaihdellessa yhdestä kurssista tai tentittävästä parin opintoviikon kirjapake-
tista hieman laajempiin kokonaisuuksiin. Oulun yliopistossa monikulttuurisuutta voi tois-
taiseksi opiskella sivuaineen verran (15 ov). Tämä opintokokonaisuus on avoin eri tiede-
kuntien ja myös avoimen yliopiston opiskelijoille. 

Myös monikulttuurisuutta koskeva tutkimustyö on edistynyt ja saanut aikaan tuloksia,
joita voimme interkulttuurisen koulutuksen kehittämisessä hyödyntää11. Nyt onkin aika
rakentaa opettajankoulutusta varten kokonaisvaltaista interkulttuurista pedagogiikkaa, jota
voitaisiin soveltaa muissakin opettajankoulutusyksiköissä sekä omassa maassamme että
maamme rajojen ulkopuolella.

Lopuksi: käytänteiden problematiikkaa ja teorioiden uusia haasteita

Omassa työssäni interkulttuurisesti painottuneen M.Ed -ohjelman opettajana ja tutorina
olen opiskelijoitteni tavoin toistuvasti törmännyt asenteeseen, jonka mukaan opiskelijam-
me on mielletty elitistiseksi ryhmäksi, ikään kuin positiivisen syrjinnän kohteena olevak-
si vähemmistöryhmäksi – näin siitäkin huolimatta, että opiskelija voi päästä koulutuk-
seemme muillakin ansioilla kuin huipputodistuksilla. Tästä näkökulmasta katsoen onkin
aiheellista kysyä, onko interkulttuurisen kasvatuksen periaatteiden laaja-alainen sovelta-
minen opettajankoulutuksessa nähtävä vain jonkun erityisryhmän etuoikeutena, vai pitäi-
sikö sen olla mukana kokonaisvaltaisemmin yleensäkin opettajankoulutuksessa, olipa
kyseessä sitten luokan- tai aineenopettajan pedagogiset opinnot, varhaiskasvattajan tai
ammatillisten alojen opettajankoulutus. Onhan selvää, että opettaminen ja oppiminen ovat
aina kulttuurisia prosesseja, jotka tapahtuvat tietyissä sosiaalisissa konteksteissa (esim.
Gay 1997). Oppija ja opettaja toteuttavat aina itseään tietyn kulttuurisen kontekstin
mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että kasvatustoiminta on aina arvo- ja kulttuurisidonnais-
ta. Eikö siis kaikkien opettajaksi opiskelevien tulisi olla tietoisia omista sidoksistaan pys-
tyäkseen analysoimaan ja tarkastelemaan kriittisesti sekä oman että muiden (tulevien
oppilaidensa, opettajakollegoidensa ja koko yhteisönsä) toiminnan arvoperusteita ja kult-
tuurisia lähtökohtia?

Mikäli tähän kysymykseen vastataan myöntävästi ja interkulttuurisuuden halutaan
läpäisevän koko opiskelijakohortin koulutuksen, on aiheellista pohtia myös opiskelijava-
lintoja. Voimmekin kysyä, mitkä ovat ne kriteerit joiden perusteella ratkaisemme opiskeli-
joiden sisäänoton: mitä ovat ne kvalifikaatiot joita haluamme tulevien opettajien saavan ja
millaisia tietoja ja taitoja haluamme heidän opiskelunsa aikana hankkivan? Pitäisikö mei-
dän antaa etusija hakijoille joilla on valmiina myönteinen käsitys monikulttuurisuudesta ja
syvällistä kiinnostusta eri kulttuureja ja niiden edustajia kohtaan ja pitäisikö meidän jolla-
kin tavalla testata kaikki opettajankoulutukseen pyrkivät ja antaa pluspisteitä interkulttuu-
risia tietoja ja taitoja omaaville hakijoille? 

11.Ks. erityisesti Räsäsen toimintatutkimusta käsittelevä artikkeli tässä julkaisussa.
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Opettajankoulutuksen ideologiasta ja orientaatiosta kirjoittaessaan esimerkiksi Joseph
M. Larkin (1995, 6) esittää (Martin Habermaniin viitaten, kts. myös Jokikokko tässä jul-
kaisussa) väitteen, jonka mukaan opiskelijoiden valinta on merkityksellisempää kuin kou-
lutuksen aikana hankittu kokemus (”…selection is far more important than training”).
Vaikka opiskelijoiden valintakriteerit ovatkin ensiarvoisen tärkeitä, en kuitenkaan pidä
näin jyrkkää mielipidettä täysin perusteltuna; onhan meidän kasvatusoptimisteina syytä
uskoa myös koulutuksen aikaansaamaan muutokseen ja opiskelijoiden henkiseen kas-
vuun. Mikäli interkulttuurisia tietoja ja taitoja halutaan toden teolla lisätä opettajankoulu-
tuksessa, on kuitenkin perusteltua antaa etusija hakijoille, joilla on jo opiskelemaan tulles-
saan positiivinen näkemys kulttuurien välisestä kommunikaatiosta ja itsellä aitoa halua
siihen. 

Näiden käytänteisiin liittyvien kysymysten ratkaisemiseen vaikuttaa luonnollisesti
arvoperusteinen teoriapohja, joka toimii sekä näkyvästi että piiloisesti. Interkulttuurisen
pedagogiikan teoriapohjan rakentamisessa olemme päässeet niin pitkälle, että kykenemme
näkemään saavuttamamme koulutukselliset ansiot mutta myös hyväksymään sen tosi-
asian, että uudistusten toteuttaminen ei yliopistossa ole kovinkaan helppoa; akateeminen
maailma on luonteeltaan konservatiivinen ja tehtävältään säilyttävä. Mitä tulee omaan
koulutukseemme (M.Ed. International), on aika katsoa taaksepäin ja arvioida sitä kriitti-
sesti sekä teorian että praksiksen kannalta: miltei vuosikymmenen ajan (1994–2001) toi-
minut ohjelma antaa hyvän lähtökohdan pitkittäistarkastelulle; nähdäkseni se on jo kyllin
itsenäinen kestämään tiukkaakin arviointia ja ottamaan vastaan yhä vaativampia interkult-
tuurisen pedagogiikan asettamia haasteita. Tässä työssä mukana ovat myös yksikkömme
opiskelijat, joiden tutkimuksia tämäkin julkaisu esittelee.
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3 Kansallisuus ja monikulttuurisuus
 – Pohdintaa suomalaisuuden synnystä, piirteistä ja 

tulevaisuuden näkymistä

Laura Inkala

Tiivistelmä

Käsittelen artikkelissani kansallisuuden luonnetta monikulttuuristuvassa maailmassa erityisesti suo-
malaisuuteen keskittyen. Aluksi esittelen suomalaisuuden syntyhistoriaa ja stigmatisaation perin-
nettä. Artikkelin teoreettisena lähtökohtana on suomalaisuus sosiaalisena representaationa eli käsi-
tys suomalaisuudesta sosiaalisesti jaettuina ajatuksina, kuvina ja kokemuksina. Suomalaisuuden
tyypillisiä representaatioita esittelen kahden aikaisemmin tehdyn tutkimuksen avulla. Suomalaisuu-
den muuttuvaa luonnetta pyrin kuvaamaan paitsi tutkimuksen avulla myös tuomalla esille maahan-
muuttajien suomalaisuuskäsityksiä. Johtopäätökseni on, että perinteiset suomalaisuuden represen-
taatiot saavat uusia muotoja Suomen kansainvälistyessä ja monikulttuuristuessa. Aihe on tärkeä
opettajankoulutuksen kannalta, sillä koululaitos ja opettajat toimivat suomalaisuuden representaati-
oiden välittäjinä tuleville sukupolville, ja näin ollen kasvattajien tulisi tiedostaa, millaisia suomalai-
suuden representaatioita he itse omaavat ja mitkä tekijät näiden representaatioiden syntyyn vaikutta-
vat.

Asiasanat: kansallinen identiteetti, maahanmuuttaja, suomalaisuus, suomalaisuuden rep-
resentaatiot, suomalainen identiteetti 

Aluksi

Ihmisillä on ollut taipumus liittää itsensä osaksi jotain suurempaa. 1800-luvun loppupuo-
lella tuo suurempi sai nationalismin nousun takia nimen kansallisuus. Euroopan kartta
piirrettiin uudestaan useiden kansallisvaltioiden synnyttyä. Kansallisvaltioissa ihmisillä
oli yhteinen kieli, historia ja kulttuuri. Jos ei ollut, nämä piirteet luotiin ja piirteitä pidet-
tiin riittävinä perusteina itsenäisen valtion muodostamiselle. Nationalismin oppien
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mukaan ihmiset liittivät itsensä osaksi kansakuntaa ja kehittivät oman kansallisen identi-
teettinsä. 

Koska Suomi on nuori valtio, kansallisen identiteetin vahvuus on ollut avainasemassa,
jotta itsenäinen valtio on säilynyt. Julkisessa keskustelussa on korostettu kansallisia
”ihmeitä”, kuten talvisota, ja suomalaiset ovat tunteneet olevansa yhdistyneitä kansakun-
tana. Euroopan yhdentymisen aikana on keskusteltu siitä, että kansallisvaltiot tulevat kato-
amaan tarpeettomina. Johtaako tämä väite siihen johtopäätökseen, että kansallisvaltiot oli-
vatkin keinotekoisia rakennelmia alusta alkaen? 

Termillä suomalaisuus on eri henkilöille eri merkityksiä mutta useimmille se kertoo
juuri siitä syvimmästä, mistä suomalaiset on tehty. Kiinnostukseni kohdistuukin tässä
artikkelissa suomalaisuus termin kehitykseen. Uskon, että uuden vuosituhannen edetessä
termin merkitys muuttuu ja muotoutuu huomattavasti monimerkityksellisemmäksi kansa-
kunnan monikulttuuristuessa. Suomalaisuutta määrittävät Suomessa myös sellaiset henki-
löt, jotka eivät ole täällä syntyneet eikä suomalaisuus ole heidän ensimmäinen kulttuu-
rinsa. Tässä artikkelissa esitän yhden näkökulman sille, miten suomalaisuus on syntynyt ja
muuttunut. Yritän esittää suomalaisuuden stereotyyppejä ja tarkastella käsitettä myös siitä
näkökulmasta, josta maahanmuuttaja kokee suomalaisuuden. Näiden representaatioiden
kautta pohdin, miten suomalaisuus tulee kehittymään uudella, globalisaation, vuosituhan-
nella.

Koululla ja opettajalla on vahva rooli oppilaiden identiteetin rakennuksessa ja kehitty-
misessä. Kansallisella koulutusjärjestelmällä on ollut, ja yhä on, huomattava merkitys suo-
malaisuuden merkitysten muokkaamisessa ja vahvistamisessa sosialisaation osana. Koulut
osallistuvat suurelta osin kansallisten representaatioiden luomiseen ja välittämiseen. Maa-
hanmuuttajan identiteetin rakentumisessa suomalaisuus on toinen kulttuuri, jonka hän
omaksuu tai johon hän tavalla tai toisella integroituu. Keskeinen kysymys on esimerkiksi
se, kuinka opettaja esittää oppilaalle suomalaisuuden samalla kunnioittaen ja huomioiden
tämän oman kulttuuritaustan. On äärimmäisen tärkeää, että opettaja reflektoi, millaisia
suomalaisuuden määritelmiä hänellä itsellään on. Opettajat kasvattavat tulevaisuuden kan-
salaisia, niin Suomen, Euroopan kuin maailmankin.

Suomalaisuuden historiaa

Matti Räsänen (1989) pohtii artikkelissaan ”Kansankulttuuri kansakunnan identiteetin
rakennuspuuna” kansallista legitimaatiotraditiota. Tämä perinne luo, kehittää ja vahvis-
taa kansallista identiteettiä ja ihmisen ymmärrystä itsestään. Suomalaisessa legitimaation
perinteessä suhde menneisyyteen voidaan nähdä merkittävänä tekijänä kansallisuutemme
ymmärryksessä. Räsänen käyttää Kari Immosen esittelemää mallia todetessaan, että suo-
malaisuuden legitimaatiotraditiossa on erotettavissa viisi keskeistä vaihetta.

Ensimmäisen vaiheen merkittävä vaikuttaja oli Fennomaaninen-liike, joka toimi
1800-luvun loppupuolella. Liikkeen ideologiaan vaikutti nationalismin toinen vaihe, eli
kansallisromantiikka. Kansallisromantiikan aikana kielestä tuli kansakunnan olemassa-
oloa määrittävä tekijä. Suomessa tavallinen työläis- ja maanviljelijäväestö oli suomenkie-
listä, kun taas ylemmät yhteiskuntaluokat puhuivat ruotsia. Toisin sanoen kirjallinen suo-
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men kieli piti synnyttää, jotta voitiin luoda ja kehittää suomenkielistä korkeakulttuuria.
Tämän korkeakulttuurin luomistehtävä annettiin Fennomaaneille. Lönnrotin, Runebergin,
Topeliuksen ja Gallen-Kallelan suomenkielinen ja suomalaista kulttuuria kuvastava tai-
teellinen työ loi käsityksen suomalaisuudesta ja suomalaisesta kulttuurista. Kuten Pertti
Alasuutari (1998, 154) toteaa: ”Älymystö loi kansakunnan.” Hänen mukaansa suomalai-
nen älymystö, jolla oli ruotsalainen tausta, kehitti suomalaisen kansakunnan institutionaa-
lisen ja kulttuurisen pohjan. Nämä tapahtumat synnyttivät myös tarpeen itsenäiselle suo-
malaiselle valtiolle. Suomalainen korkeakulttuuri ja itseymmärrys rakennettiin ja sitä levi-
tettiin kansan joukkoon Fennomaanisen liikkeen aikana mutta myös legitimaatioprosessin
toisessa vaiheessa, venäläistämisen aikana. Legitimaation kolmas vaihe oli itsenäistymi-
nen valtioksi, neljäs sota-aika ja viimeisin eli viides vaihe oli sodanjälkeinen kausi. Pro-
sessin viimeiset vaiheet ja historiallisten tapahtumien yhteisesti koetut vaikeudet vahvisti-
vat suomalaisuudesta ja kansakunnasta luotuja kuvia ja kokosivat kansakunnan yhteen
työskentelemään yhteisen tulevaisuuden ja valtion eteen.

Itseymmärryksemme, ajatus suomalaisuudesta ja itsenäisestä kansakunnasta on paljolti
Fennomaanien, Suomen ensimmäisen älymystön, aikaansaannosta. Kuitenkin monet tut-
kijat ovat nykyään sitä mieltä, että Fennomaanit eivät luoneet suomalaisuutta todellisuu-
den pohjalta, vaan he rakensivat suomalaisen kansakunnan keinotekoisesti. Suomi val-
tiona ei ollut kansallisvaltio, vaan valtion perustamisen tarpeeseen luotiin kansakunta.
Alasuutari kommentoi tätä ajatusta: ”Valtiot ja ennen kaikkea niiden luomat kansallisuus-
instituutiot luovat kansakunnat, ei niin että kansakunnat olisivat luoneet valtiot.” (Alasuu-
tari 1998, 159). Kansakunta ei voi olla perustelu valtion luonnille, sillä ajatusta kansakun-
nasta ei ole ilman ajatusta valtiosta. Alasuutari käyttää Roger Brubakerin mallia havain-
nollistaakseen ajatusta. Brubakerin mukaan näkemys kansakunnan ja valtion yhtenevyy-
destä ei tarkoita, että kansakunnat eivät olisi todellisia, mutta se valaisee oivallisesti kan-
sakuntien luonnetta. Kysymys ei ole siitä, mikä kansakunta on, vaan kyse on siitä, miten
se institutionalisoituu poliittisissa ja kulttuurisissa representaatioissa valtioissa ja valtioi-
den välillä (Alasuutari 1998, 160). Kansakunnat eivät ole itsenäisesti olemassa vaan nii-
den olemassaolo reflektoituu erilaisten valtioiden kautta. Jorma Anttila lainaa Benedict
Anderssonin ajatusta sanoessaan, että kansakunta on kuviteltu, ei luonnollinen yhteisö
(Anttila 1993).

Eräs mielenkiintoinen ilmiö suomalaisuuden rakentamisesta ja kehityksestä on syytä
mainita ennen kuin pohdin suomalaisuuden merkityksiä eli representaatiota. Termi suo-
malaisuus ja suomalainen määriteltiin pääasiassa ylhäältä alaspäin tarkoittaen, että äly-
mystö määritteli tavallisen suomalaisen kansan (Apo 1989). Voidaan siis perustellusti
väittää, että ruotsalaistaustainen älymystö suomalaistutti suomalaiset 1900-luvun alussa.
Älymystö loi suomalaisuus-diskurssin, joka ei ollut todenmukainen, mutta palveli erin-
omaisesti hallitsevan yhteiskuntaluokan tarpeita. Kuten Satu Apo oivallisesti huomauttaa:
”Suomalaiset nationalistit ovat tarvinneet kipeästi ’hyvää kansaa’ kahteen päätehtävään,
jotka ovat alusta lähtien kietoutuneet toisiinsa. Maasta oli rakennettava elinkelpoinen ja
sivistynyt eurooppalainen kansakunta, sittemmin kansallisvaltio mahdollisimman ripeästi;
samalla oli tasapainoiltava itärajan takaisen suurvallan kanssa.” (Apo 1989, 105). Kansan
määritelmä riippui siis siitä, mihin hallitseva yhteiskuntaluokka kuvausta tarvitsi. Valitet-
tavasti kansa omaksui myös heistä annetut kielteisetkin määritteet ja niistä muodostui osa
yleisiä diskursseja, joilla viitattiin (ja viitataan) Suomen kansaan. Edellä olevasta Apon
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lainauksesta voidaan poimia myös suomalaisuuden päätavoite: erottua selvästi eurooppa-
laisena kansana itäisestä naapurista.

Suomalaisuus ja sen representaatiot

Kuten edellisessä kappaleessa esitin, suomalaisuus ei ollut tietoisesti olemassa ennen kuin
se tehtiin näkyväksi. Jorma Anttila on tutkinut suomalaisuutta sosiaalisena representaatio-
na. Hän toteaa (Anttila 1993, 108): ”Suomalaisuutta ei ole olemassa sellaisenaan todelli-
suudessa.” Hän, kuten muutkin yhteiskuntatieteilijät, viittaa Sergein Moscovicin kehittä-
mään teoriaan sosiaalisista representaatioista. Sosiaaliset representaatiot voidaan nähdä
sosiaalisina kuvina itsestä, ja näin ollen ne sopivat myös kansallisuuden tutkimukseen.

Moscovicin teoria pohjaa Durkheimin ajatuksiin kollektiivisista representaatioista.
Durkheim käytti termiä erottaakseen kollektiivisen/sosiaalisen ajattelun yksilöllisestä ajat-
telusta. Hän näki, että kollektiiviset representaatiot tulee nähdä erillään niitä omaavista ja
tulkitsevista yksilöistä. Durkheimille kollektiivisia representaatioita olivat muun muassa
myytit ja legendat. Moscovici kehitti Durkheimin ajatuksia pitemmälle. Hänen mukaansa
sosiaaliset representaatiot ovat kollektiivisia ideoita, ajatuksia ja kuvia. Kuten Leena
Karhu ja Maria Kiiveri ehdottavat (1997, 11): ”Sosiaaliset representaatiot ovat ihmisten
jaettuja tulkintoja maailmasta.” Sosiaaliset representaatiot ovat verkkoja, jotka yhdistävät
jaetut ideat yhdeksi yksiköksi. Tällainen yksikkö on esimerkiksi suomalaisuus. Represen-
taatiot syntyvät sosiaalisessa kanssakäynnissä. Ne ovat useimpien ihmisten jakamia ja tra-
dition perustelemia. Se, ovatko representaatiot muuttuvia vai pysyviä, riippuu siitä, kuinka
paljon niiden luonteesta keskustellaan. Representaatiot muokkaavat ajattelua, mutta ne
vaikuttavat myös käyttäytymiseen ja antavat syitä käyttäytymiselle. Moscovicin mukaan
representaatiot ovat modernin yhteiskunnan tuottamia, sillä ne auttavat ihmisiä ymmärtä-
mään ajan nopeasti muuttuvia piirteitä. (Karhu & Kiiveri 1997.) 

Suomalaisuus on siis sosiaalinen representaatio. Meillä suomalaisilla on yhteisiä aja-
tuksia, kokemuksia ja tulkintoja suomalaisuudesta. Suomalaisuus elää mielissämme kuvi-
teltuna todellisuutena. Representaatiot ovat myös kollektiivinen muisti. Niillä on mennei-
syydessä saatuja ja traditioon sidottuja merkityksiä (Anttila 1993). Symboleja ja merkkejä
käytetään representaatioiden vahvistamiseksi. Suomalaisuudessa näitä merkkejä ovat mm
Kalevala, kansallislaulu ja oma lippu. Kuten jo mainitsin aikaisemmin, suomalaisuus luo-
tiin ylhäältä alas. Tämä on jättänyt vahvan leiman suomalaisuuden representaatioon, jopa
siinä määrin, että Apo (1998) kutsuu itseymmärrystämme stigmatisoiduksi. Hänen
mukaansa Fennomaanit loivat runsaasti negatiivisia stereotypioita, jotka myöhemmin
omaksuttiin osaksi representaatiotamme. Suomalaiset nähtiin silloin primitiivisenä kan-
sana, joka piti integroida Eurooppaan.

Diskurssi suomalaisista primitiivisenä kansana oli vallalla sata vuotta sitten, mutta se
tuli uudestaan vallitsevaksi 1990-luvulla, jolloin poliitikot perustelivat Suomen EU-jäse-
nyyttä (Apo 1998). Stigmatisaation perinne elää siis yhä vahvana ja hallitsevan luokan
kannattamana, kuten Apo todistaa artikkelissaan ”Suomalaisuuden stigmatisoinnin tradi-
tio” (1998, 83–129). Hän kommentoi ironisesti: ”Meitä parempien toisten lukuisuus ja
oman huonouden hehkuttaminen tuntuvat ylittävän tavanomaisen kulttuurikritiikin ja ref-
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lektion rajat. Vasta kansainvälinen vertailu pystyy ratkaisemaan, saavuttivatko Euroopan
Unioniin menoa jännittäneet suomalaiset itseruoskinnassaan Euroopan ennätyksen.” (Apo
1998, 85). Halusin tarkastella artikkelissani erityisesti stigmatisoinnin traditiota, koska
uskon sillä olevan tärkeä rooli suomalaisuuden representaatiossa. Onneksi tämä ”itseruos-
kinnan” perinne on juuri se osa representaatiotamme, joka on tutkimuksen mukaan muut-
tumassa. Seuraavassa esittelen suomalaisuuden representaatioita kahden tutkimuksen
valossa; Karhu ja Kiiveri (1997) sekä Anttila (1993). 

Ensimmäinen tarkastelemani tutkimus käsitteli kuudesluokkalaisten suomalaisuuden
representaatioita (Karhu & Kiiveri 1997) ja toinen selvitti, ovatko representaatiot muuttu-
neet ajan kuluessa ja voiko eri sosiaaliryhmien representaatioissa havaita eroja. Näiden
tutkimusten avulla yritän löytää todisteita sille, että suomalaisuuden representaatiot ovat
muuttamassa luonnettaan uuden vuosituhannen alussa. Toivon, että tutkimusten avulla
voin todistaa, että perinteiset, stigmatisoidut representaatiot ovat suojeltuja ja legitimoi-
tuja myyttejä, mutta ne eivät ole muuttumattomia, vaan niitä voidaan reflektoida ja raken-
taa uudelleen. 

Karhun ja Kiiverin tutkimuksen päätehtävänä oli tutkia, mikä oli suomalaisuuden mer-
kitys kuudesluokkalaiselle. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä oli sosiaalinen
konstruktionismi, jonka mukaan suomalaisuus on sosiaalisesti rakentunut ja jaettu ja sen
omaksuminen tapahtuu osana sosialisaatioprosessia. Karhu ja Kiiveri tarkastelivat suoma-
laisuuden rakentumista, omaksumista ja merkitystä kolmesta eri näkökulmasta:1) Koke-
mukset ja asiat, joiden kautta yksilö tuntee olevansa suomalainen. 2) Yksilön tunteet, käsi-
tykset ja tieto suomalaisista ja suomalaisuudesta. 3) Yksilön käsitys omasta jäsenyydes-
tään suomalaisten ryhmässä. Tutkimuksen mukaan yksilöt rakentavat näitä käsityksiä
sosiaalisesti ryhmän jäsenenä. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin kirjoitustehtävän avulla. Tehtävän otsikkona oli: Mil-
laista on olla suomalainen? Kirjoitelmien jälkeen aineistoa syvennettiin teemahaastatte-
luilla. Karhu ja Kiiveri ryhmittelivät teksteissä esiintyneet suomalaisuuden teemat viiteen
kategoriaan: kieleen, yhteiskuntaan, elinpiiriin, luontoon ja ihmisiin. Nämä kategoriat voi-
daan nähdä erilaisina aihepiireinä, joiden kautta suomalaisuus representoituu.

Kirjoitusten perusteella tutkijat päättelivät, että lapset olivat varsin yleisesti omaksu-
neet suomalaisia representaatioita, joskin tulokset osoittivat myös muutamia yksilöllisiä
poikkeuksia, joista voi päätellä, että myös yksilön henkilökohtaiset kokemukset muokkaa-
vat representaatioita. Henkilökohtaisten kokemusten merkitys näkyi erityisesti silloin, kun
suomalaisuuden eri piirteitä oli asetettu tärkeysjärjestykseen. Kirjoituksista suurin osa
käsitteli suomalaista yhteiskuntaa, sillä suomalaisuus on helppo liittää konkreettiin Suo-
men valtioon. Oppilaat näkivät Suomen hyvinvointiyhteiskuntana, ja he arvostivat turval-
lisuutta ja oikeuttaan käydä koulua. Lapset kirjoittivat yleensäkin asioista, joita he arvosti-
vat suomalaisessa yhteiskunnassa ja joilla oli arvoa heidän omassa elämässään. Täten
näistä asioista tuli heille tärkeitä suomalaisuuden representaatioita. Suomen luonto nähtiin
myös tärkeänä osana suomalaisuutta. Luontoa kuvailtiin maisemana, ympäristönä mutta
myös ilon ja virkistyksen lähteenä. Toistuvat luontokuvaukset tukivat ajatusta, että suoma-
laisilla on syvä ja tunnepohjainen suhde luontoon ja luonto on tärkeä osa suomalaisuuden
representaatioita. Oppilaat olivat kuvanneet omaa elinympäristöään paljon – edustaahan
se lapsille kaikkein läheisintä ja konkreettisinta tilaa. Elinpiiriä kuvattiin harrastusten ja
erilaisten perinteiden kautta. Lapset olivat pohtineet kirjoitelmissaan, kuinka suomalai-
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suus näkyy heidän jokapäiväisessä elämässään ja päättäneet, että harrastukset, tavat ja
kulttuuriset traditiot edustavat voimakkaimmin heidän suomalaisuuttaan. 

Muihin Karhun ja Kiiverin tutkimiin kategorioihin verrattuna kielestä oli suhteellisen
vähän merkintöjä kirjoitelmissa. Kieli nähtiin itsestään selvästi suomalaisten omaisuutena
ja heidät muista erottavana tekijänä. Lasten mielestä suomen kielen osaaminen on konk-
reettinen merkki heidän suomalaisuudestaan. Ehkä hieman yllättävästikin lapset kuvasivat
suomalaisia positiivisesti, joskin hieman stereotyyppisesti. Suomalaiset olivat heidän mie-
lestään iloisia, auttavaisia ja huomaavaisia. Stigmatisoituja piirteitä ei mainittu monessa-
kaan kirjoituksessa ja jos mainittiin, oppilaat olivat niistä ennemminkin ylpeitä. Urheilu
edusti monelle oppilaalle tärkeää suomalaisuuden osatekijää. Urheilumenestys vahvisti
kirjoitusten mukaan sekä heidän omakuvaansa että kuvaa suomalaisuudesta. (Karhu &
Kiiveri 1997.)

Kokonaisuudessaan suomalaisuuden representaatioina esiintyneet tekijät olivat Karhun
ja Kiiverin tutkimuksessa positiivisia. Erilaiset suomalaisuuden ulottuvuudet olivat perin-
teisiä, mutta näkökulmat niiden sisällä olivat uusia ja myönteisiä. Tulosten mukaan lasten
ajatukset olivat melko yhteneviä ja tämänkin vuoksi tuloksia voidaan tarkastella sosiaalis-
ten representaatioiden näkökulmasta. Oppilaat yhdistivät abstraktin termin suomalaisuus
heidän jokapäiväisen elämänsä tuttuihin asioihin. Oppilaat tunnistivat oman suomalaisuu-
tensa vertaamalla itseään muihin suomalaisiin ja ryhmiin, joita he eivät pitäneet suomalai-
sina. Koska suomalaisuuden representaatiot muodostavat lapsen kansallisen identiteetin,
jota on perinteisesti pidetty keskeisenä osana lapsen koko identiteettiä, on ehdottoman tär-
keää, että nämä representaatiot olisivat positiivisia. Positiiviset representaatiot auttavat
lasta rakentamaan positiivisen kuvan itsestään hänen pyrkiessään ymmärtämään itseään ja
ympäröivää maailmaa. 

Karhun ja Kiiverin tutkimus osoittaa, että suomalaisuuden stigmatisoidut representaa-
tiot ovat ehkä muuttumassa ja uusi suomalainen sukupolvi näkee kansallisuuttaan määrit-
tävät tekijät eri valossa kuin aiemmat. Anttilan (1993) tutkimus perinteisen ja modernin
suomalaisuuden eroista vahvistaa tätä käsitystä. Tutkimuksessa selvitettiin kolmen eri ryh-
män suhtautumista kansallisessa kontekstissa esiintyviin sanoihin. Tutkittavina ryhminä
olivat: Suomen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston informantit, pääkaupunkiseu-
dulla asuvat maaseudulle suuntautuvien kotipaikkaseurojen jäsenet ja kansainvälistä kaup-
paa opiskelevat korkeakouluopiskelijat. Yllättäen kaikkien ryhmien keskeisimmät suoma-
laisuuden representaatiot olivat samanlaisia. Suomalaisuuden päätekijöiksi mainittiin
muun muassa itsenäisyys, kotimaa, työ, koulu ja kansallinen puolustus. Voimakkaita
eroja, etenkin kolmannen ryhmän osalta, näkyi toissijaisina pidetyissä representaatioissa.
Seuraavassa erittelen tuloksia ryhmittäin. 

Ensimmäiselle ryhmälle, joka on selkeästi määriteltävissä perinteiseksi maaseutua
edustavaksi ryhmäksi, suomalaisuus oli merkittävä tekijä heidän elämässään. Ryhmällä oli
erittäin perinpohjainen ja konkreettinen käsitys suomalaisuudesta ja he yhdistävät suurim-
man osan elämänsä piirteistä suomalaisuuden representaatioonsa. Näille ihmisille suoma-
laisuus on konkreettista, se on osa ihmistä, ei siis sosiaalisesti jaettu idea. Heidän mieles-
tään yksilöt syntyvät kansallisuuteen ja tämän takia samaa kansallisuutta olevilla on
samoja ominaisuuksia. Toisella ryhmällä, jota voidaan pitää semi-traditionaalisena, kau-
pungin ja maaseudun välillä olevana, oli melkein samat suomalaisuuden representaatiot
kuin ensimmäisellä ryhmälläkin. Toisen ryhmän määritelmä oli kuitenkin sosiaalisempi.
He korostivat yhteiskunnallisten, eli taloudellisten, poliittisten ja kulttuuristen, instituuti-
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oiden merkitystä. Taloudellinen hyvinvointi ja sodan jälkeinen uudelleenrakentaminen
olivat heille merkittäviä suomalaisuuden representaatioita. 

Kolmatta ryhmää voi luonnehtia kansainvälisesti suuntautuneeksi. Tämän ryhmän
jäsenet olivat vähiten suomalaisuutta korostavia ja määrittivätkin itsensä eurooppalaisiksi.
Suomi hyvinvointivaltiona oli tärkeä tekijä heidän suomalaisuuden representaatiossaan.
Sellaiset sanat kuin koulutus, keskiluokka, elintaso ja kehitys olivatkin merkittäviä. Nuo-
rille oli tärkeää suomalaisten yksilöiden ja ryhmien menestyminen. Kolmannelle ryhmälle
suomalaisuus on sosiaalisesti jaettu ja dynaaminen konsepti, joka määrittyy pikemminkin
kansalaisuuden ja asuinpaikan tuloksena kuin periytyisi. Anttila toteaa (1993, 121): ”Suo-
malaisuutta määrittää universaali kansallisuuden representaatio, jossa kansakunta esite-
tään vapaiden yksilöiden yhteisönä ja yhteisön toiminta nähdään rationaalisena ja tietoi-
sena yhteistoimintana.”

Kahden esittelemäni tutkimuksen perusteella voimme erottaa muutamia uusia ja posi-
tiivisia piirteitä ja tekijöitä suomalaisuuden representaatiossa. Niiden mukaan suomalai-
suus ymmärretään pitkälti yhteiskunnan, luonnon ja kielen kautta. Vaikkakin edellä esite-
tyt representaatiot ovat hieman stereotyyppisiä, tutkimukset viittaavat siihen, että perintei-
set stigmatisoidut Suomi-kuvat eivät enää ole hallitsevia.

Maahanmuuttajat ja suomalaisuus

Suomeen tullessaan maahanmuuttaja joutuu automaattisesti kasvokkain uuden kulttuurin
kanssa. Vähemmistöpolitiikan mukaisesti maahanmuuttajan tulisi voida säilyttää oma
kulttuurinsa elinvoimaisena valtakulttuurin rinnalla (Mikkola 2001), mutta käytännössä
periaate ei aina toteudu. Perustellulta tuntuu myös se, että maahanmuuttajan pitäisi oppia
tuntemaan suomalainen kulttuuri ja yleensä myös kieli, jotta hän voisi toimia suomalai-
sessa yhteiskunnassa ja tulla sen jäseneksi. Mutta miten maahanmuuttaja integroituu
uuteen kulttuuriin? Suomalaisuuden representaatiot ovat sosiaalisesti jaettuja ja kaikkien
ulottuvilla, mutta ne ovat tradition ja historian perustelemia. Tradition ja historian, joista
osallisena maahanmuuttaja ei ole ollut ja siten ei välttämättä ymmärrä representaation
merkitystä. Pirjo Mikkola (2001) toteaa, että kielen omaksuminen on tärkeä väline suo-
malaisen kulttuurin oppimisessa. Itse uskon myös, että maahanmuuttajan on tärkeä tun-
tea suomalainen kulttuuri ja peilata sitä omaan kulttuuriinsa sekä muodostaa siten omaa
näkemystään itsestään, identiteetistään ja ympäristöstään. 

Maahanmuuttajien akkulturaatiota ja suomalaisten asennoitumista maahanmuuttajiin
ovat tutkineet muun muassa Karmela Liebkind (1994), Maarit Miettinen (2001) ja Pirjo
Mikkola (2001). He ovat jonkin verran paneutuneet myös siihen, miten Suomeen tulevat
ovat nähneet suomalaisuuden. Liebkind esittelee teoksessaan Maahanmuuttajat – kulttuu-
rien kohtaaminen Suomessa (1994) vietnamilaisten pakolaisten käsityksiä suomalaisuu-
desta heidän verratessaan suomalaisuutta vietnamilaiseen kulttuuriin. Seuraavassa taulu-
kossa on yhteenvetoa Liebkindin jaottelusta.
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Taulukko 1. Esimerkkejä vietanamilaisten mainitsemista suomalaisen ja vietnamilaisen
kulttuurin välisistä eroista (Liebkind 1994, 183).

Olennaisimmat erot vietnamilaisuuden ja suomalaisuuden välillä koettiin olevan koti- ja
perhekulttuurissa sekä laajemmissa sosiaalisissa suhteissa. Koska vietnamilainen perhe
on yhteisönä hyvin tiivis, suomalainen perhekulttuuri leimautui siihen verrattuna löyhäk-
si, kestämättömäksi ja perinteisiä arvoja kunnioittamattomaksi. Kuitenkin näkemys suo-
malaisuudesta riippui siitä, kuka sitä määritteli. Vietnamilaisen perheen tyttö koki naisen
vahvan aseman ja väljemmät sukupuolisäännöt positiivisena, kun taas perheen äiti koki
ne merkkinä höltyneistä perhearvoista ja sukupuolimoraalista. Vietnamilaiset kokivat
suomalaiset etäisiksi ja heikoiksi sosiaalisten suhteiden vaalijoiksi. Tämä käsitys voi osal-
taan johtaa siihen, etteivät vietnamilaiset luo sosiaalisia kontakteja suomalaisiin. Sosiaa-
listen kontaktien vähyys suomalaisten kanssa johtaa taas siihen, että vietnamilaiset eivät
pääse kokemaan suomalaista kulttuuria sisältäpäin, vaan jatkavat sen määrittämistä ero-
jen kautta. Sama ilmenee myös toisin päin. Suomalaiset eivät opi toisten kulttuurien
myönteisistä puolista ja hyväksy Vietnamista muuttaneita osaksi suomalaista yhteiskun-
taa. 

Vietnamilaiset kokivat suomalaisuuden varsin negatiivisena. Nekin asiat, jotka oli esit-
telemässäni taulukossa luokiteltu positiivisiksi, kuten naisen asema, saattavat enemmistön
mielestä olla negatiivisia ilmiöitä, sillä ne uhkaavat vietnamilaisia kulttuuri- ja arvoraken-
teita. Negatiivisiksi koetut asiat johtuvat suurelta osalta siitä, että ne on määritetty eroiksi
omasta kulttuurista ja ne edustavat niin sanottua toista. Positiivisten identifikaatiokohtei-
den kehittymistä helpottavat kontaktit kulttuurien välillä ja ajatus siitä, ettei kahta kulttuu-

suomalaisista vietnamilaisista
negatiivisesti –ovat tunteettomia, eivät välitä 

muista
–jättävät ystävänsä helposti, hiljai-
sia ja sulkeutuneita
–käyvät harvoin toistensa luona, 
pitää soittaa etukäteen
–sukulaisuussuhde jotenkin viileä
–sukupuolisen käyttäytymisen 
tavat outoja, jopa säädyttömiä
–vaimot eivät kuuiaisia miehelleen
–avioliitot eivät kestä
–eivät huolehdi vanhemmistaan

miehet ovat liian sovinistisia
–tyttöjen yksilönvapautta rajoitetaan tiukemmin 
kuin poikien
–lapset asuvat vanhempiensa luona naimisiinme-
noon saakka, iästä riippumatta
–vanhemmilla on aina päätösvalta kaikissa asioissa
–vanhemmat pitävät kuria, tiukkaa perhesääntöä
–täytyy rajoittaa tai hillitä sukupuolitunteita

positiivisesti –tytöillä enemmän vapautta
–lapsilla enemmän vapautta
–naiset ovat vapaita
–tyttöjen ei tarvitse auttaa vanhem-
piaan
–voivat suudella julkisella paikalla
–18-vuotiaat nuoret saavat lähteä 
vapaasti kotoaan

–rikas tunne-elämä
–ystävällisiä, puheliaita ja viettävät vilkasta elä-
mää
–käyvät usein toistensa luona
–ei tarvitse soittaa kylään mentäessä
–tarjoavat ruokaa ja juomaa kysymättä vierailtaan
–elävät kiinteissä sukulaissuhteissa
–velvollisuus muita perheenjäseniä kohtaan
–miehen vastuu vaimosta ja lapsista on suuri, 
vaimo on kuuliainen aviomiehelleen
–ovat kohteliaampia osoittaessaan toisilleen rak-
kautta
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ria tarvitse kokea ainoastaan erojen kautta vaan pyrkiä kunnioittamaan kumpaakin. Tämä
helpottaa elämistä uudessa monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja auttaa uusien kulttuuris-
ten kompetenssien rakentumista. 

Erityisiä vaatimuksia tulee tässä kulttuurien välisessä kanssakäymisessä asettaa enem-
mistökulttuurille, sillä sen asema ei ole niin helposti uhattu kuin vähemmistön. Suomalais-
ten tulee myös kunnioittaa toisen kulttuurin tärkeänä pitämiä arvoja, eikä nähdä omiamme
ainoina oikeina, jotka maahanmuuttajien tulisi kysymättä omaksua. Uskon myös, että
yhteiskuntamme monikulttuuristuessa maahanmuuttajien kulttuurit tulevat uusintamaan ja
monipuolistamaan suomalaisuuden representaatioita. Maahanmuuttajat eivät toivottavasti
hyväksy sokeasti suomalaisen kulttuurin legitimoimia merkityksiä, vaan aluksi ulkopuoli-
sina huomaavat ne paremmin ja kyseenalaistavat niitä. Syntyperäisinä suomalaisina
elämme niin sisällä omassa kulttuurissamme, ettemme aina ymmärrä katsoa kriittisesti
omaa kansallista kuvaamme.

Suomalaisuuden tulevaisuus

Miksi esittelemieni tutkimusten tulokset eivät ole stigmatisoinnin tradition mukaisia?
Ehkä siksi, että tietoisen suomalaisuuden luonnin alkuvaiheessa katsottiin historiaan ja
sen myytteihin, jotta löydettäisiin perusteluita suomalaisuuden olemassaololle. Nämä
perustelut olivat hallitsevan luokan luomia ja siten tarkoitushakuisesti väritettyjä. Nyky-
ään suomalaiset näyttävät olevan enemmän tulevaisuusorientoituneita eivätkä etsi perus-
teluita olemassaololleen historiasta. Kummatkin edellä esitellyt tutkimukset vahvistavat
tämän. Kuudesluokkalaiset eivät käyttäneet esimerkkejä menneestä ajasta, vaan perusteli-
vat representaationsa omilla kokemuksillaan tästä ajasta. Hiljattaiset suuret urheilumenes-
tykset tukivat heidän representaatiotaan positiivisella tavalla. Anttilan tutkimuksen kan-
sainvälisesti orientoitunut ryhmä tukee myös tätä väittämää. Heille merkityksellistä suo-
malaisuutta oli suomalaisten ihmisten tämänhetkinen menestys.

Näyttää siis siltä, että suomalaisten itseluottamus on parantunut viimeisen sadan vuo-
den aikana. Emme enää etsi oikeutusta suomalaisuudelle menneisyydestä tai odota hallit-
sevan luokan tai yksilöiden määrittelevän kansaa. Uskallamme enemmän yksilöinä luoda
omaa määritelmäämme suomalaisuudesta, tosin määritelmän representaatiot ovat edel-
leenkin voimakkaasti yhteiskuntavaikutteisia. Yksilöllisyys määrittää kuitenkin suurem-
man osan ihmisen identiteetistä kuin ennen. Kansallisuus on yhä osa identiteettiä mutta
nykyään on myös muita sitä selittäviä osa-alueita. Matkustamisen ja ulkomaisten kontak-
tien myötä moninaisuutta myös ehkä tiedostetaan enemmän kuin ennen. 

Globalisaation on ennustettu heikentävän kansallisia identiteettejä ja uskotaan, että
kulttuurien yhdentyessä, muodostuu myös uusia sulautuneita ja moninaisia kulttuureja,
jotka luovat niin sanotun globaalin identiteetin. Euroopan Unioni on kampanjoinut voi-
makkaasti yhteisen eurooppalaisen identiteetin puolesta. Tutkimukset kuitenkin osoitta-
vat, että ihmiset eivät ensisijaisesti miellä itseään eurooppalaisiksi. Laajempien kokonai-
suuksien sijasta paikallisesta, kuten kaupungista, tai vieläkin pienemmästä, kuten harras-
tus-, tai ammattiryhmästä, on tullut ihmisten identifikaatiokohteita. Anttila toteaa myös,
että ihmisten representaatioiden kohteet vaihtelevat, sillä yksilöillä on nykyään hyvinkin
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erilaisia tavoitteita elämässään. Tavoitteiden moninaisuuden takia myös representaatiot
vaihtelevat (Anttila 1993). Kuten jo edellä todettiin suomalaisuuden tulevat representaa-
tiot vaikuttavat voittopuolisesti positiivisilta. Representaatiot eivät ole yhtä yhtenäisiä
kuin ennen ja stigmatisoidut kuvat suomalaisuudesta ovat muuttumassa. 

Suomen kansainvälistyessä representaatiot tulevat saamaan vaikutteita eri kulttuu-
reista. Suomessa asuvat ulkomaalaiset luovat oman käsityksensä suomalaisuudesta. Ulko-
puolisina he huomaavat siinä piirteitä, joita emme itse havaitse. Tämä johtaa tiettyjen kan-
sallisuuskäsitysten kyseenalaistamiseen maahanmuuttajien ja myöhemmin ehkä valta-
väestönkin taholta. Kyseenalaistaminen ja kriittinen reflektointi voi johtaa kansallisten
käsitysten muuttumiseen. Mutta mikä tärkeintä, maahanmuuttajat edustavat suomalaisille
mallia erilaisista tavoista ymmärtää elämää ja omaa kulttuuria. Positiivisimmillaan kult-
tuurien välinen kohtaaminen johtaa rikkaaseen ja moninaiseen kulttuurien rinnakkaiseloon
ja toinen toisiltaan oppimiseen. 

Lopuksi

Pidämme helposti suomalaisuutta itsestäänselvyytenä ja asiana, joka on ollut olemassa
kautta historian periytyen sukupolvilta toisille. Meidän on hyvä olla perillä omaan identi-
teettimme vaikuttavien tekijöiden historiasta, mikä on vaikuttanut sosiaalisesti yllä pidet-
tyjen representaatioiden syntyyn, jotta voisimme ymmärtää ja arvioida niitä.

Yksi koulujärjestelmämme perustehtävistä on kansalaisuuskasvatus. Koulun tulisi,
yhtenä tärkeänä sosialisaatioprosessin osana, edustaa ja esittää oppilaille suomalaisuuden
ja suomalaisen yhteiskunnan malleja. Perinteisenä järjestelmänä koulu voi edustaa sellai-
sia suomalaisuuden representaatioita, jotka eivät ole enää relevantteja tai ovat olleet sosi-
aalisia konstruktioita alusta alkaen. Kuten edellä jo totesin, opettajan tulee koulujärjestel-
män edustajana pohtia huolellisesti, millaisia suomalaisuuden representaatioita hän edus-
taa ja välittää työssään. Opettajalla on huomattava rooli oppilaan kansallisen identiteetin
identifikaatiokohteiden rakentajana, etenkin silloin, kun oppilaan kodissa vallitseva kult-
tuuri ei ole suomalainen. Maahanmuuttajalapselle opettaja voi olla ensimmäinen kontakti
suomalaiseen kulttuuriin: ”Lapsi tarvitsee merkityksellisiä toisia, jotka voivat vahvistaa
hänen suomalaista todellisuuttaan.” (Mikkola 2001, 230). Kuten Mikkola (ibid) esittää,
lapsen erilaista kulttuuritaustaa ei tulisi nähdä vajavaisuutena, jota tulee täydentää suoma-
laisen kulttuurin piirteillä, vaan aikaisempaa tulisi kunnioittaa ja rakentaa tulevaa suoma-
laisuutta sen pohjalle. Kulttuurinrakentajana ja -tukijana opettajan tulee olla tietoinen rep-
resentaatioistaan mutta myös niiden syntyyn vaikuttavista, joskus myös poliittisista, voi-
matekijöistä. 

Kysymykseen siitä, onko perinteinen suomalaisuus vaarassa, voi esittämäni perusteella
vastata myönteisesti. Traditionaalinen, tai yli satavuotias, suomalaisuus on vaarassa. Itse
näen tämän kaiken kuitenkin terveenä muutoksena, koska stigmatisoidut representaatiot
ovat murentumassa. Kuva suomalaisuudesta myös moninaistuu ja monipuolistuu. Osaksi
se tapahtuu matkustelun, joukkoviestinnän ja uusien aineksien, kuten maahanmuuttajien
myötä. Osaksi perinteisessä vanhassa suomalaisuudessakin aletaan nähdä enemmän
vivahteita, kun nähdään myös yksikulttuuristamisen mekanismit ja valtavirran vaikutus.
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Suomalaisuudessa oli ennenkin monia alakulttuureja, jotka vasta nyt on tunnustettu osaksi
suomalaisuuden representaatiota. Tämän ajan suomalaisuuden määrittelevät nykyajan
suomalaiset ja Suomessa elävät. Representaatiot määrittyvät niillä kokemuksilla, jotka
tapahtuvat tässä ajassa ja todellisuudessa.
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4 Identiteetin uudet kasvot

Eerika Hokkanen

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan identiteetin muuntuvuutta, moninaisuutta ja dynaamisuutta postmoder-
nissa maailmassa. Siinä pohditaan sitä, onko identiteetti aina ollut muutoksessa ja sen prosessi-
luonne tunnustetaan vasta nyt, vai ovatko monet kulttuuriset ja yhteiskunnalliset liikehdinnät aihe-
uttaneet prosessin luonteen muuttumisen. Artikkelissa analysoidaan niitä monia tekijöitä, jotka
ympäristössä ovat muuttuneet ja asettavat ihanteita tai vaateita minän ja identiteetin kehittymiselle;
yksi näistä on yhteiskuntien etninen ja kulttuurinen moninaistuminen, ihmisten liikkuminen sekä
ympäristön ja ihmissuhteiden vaihtuminen. Lopuksi tarkastellaan opettajan ja opettajankoulutuksen
roolia identiteettiprosessien tukijana. Myös opettajan identiteetti muuttuu sekä koulutuksessa että
reflektion ja kokemusten myötä työelämässä.

Asiasanat: identiteetti, identiteettiprosessi, kasvattajaidentiteetti, kuviteltu yhteisö, post-
moderni, vuorovaikutus 

Identiteetti – mitä se on?

– Kuka sinä olet? hän kysyi. Vastausta ei tullut nytkään, mutta Sofia joutui
kuitenkin hetken ajan miettimään, kumpi heistä oli esittänyt kysymyksen, hän itse
vai peilikuva. Sofia painoi etusormellaan peilikuvansa nenää ja sanoi:
– Sinä olet minä.
Koska vastausta ei tullut, hän käänsi lauseen ylösalaisin ja sanoi:
– Minä olen sinä.

(Gaarder 1994, 13.)

Identiteettikäsitteen uudelleenmuotoilu on tullut keskeiseksi muuttuvan maailman haas-
teiden edessä. Viime vuosisadan suuria puheenaiheita ja muutoksia on ollut ns. globali-
saatio: maailma ja välimatkat tuntuvat pienentyneen uuden teknologian ja ihmisten liik-
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kuvuuden kautta, ja samalla mahdollisuudet globaaliin kehittymiseen ovat laajentuneet.
Eri kulttuurien välinen yhteistyö on lisääntynyt aiheuttaen sekä haittaa etta hyötyä. Ihmis-
elämä ei ole yhtä stabiilia ja paikallaan pysyvää kuin aikaisemmin. Identiteetti-käsite on
siten muodostunut ongelmaksi tässä tilanteessa, jossa ihmiset ovat alkaneet liikkua ja
kohdata uusia haasteita: identiteetit ovat alkaneet hajota, muuttua moninaisemmiksi ja
itserefleksiivisemmiksi, kun ihmisen on täytynyt muodostaa sitä yksin oman turvallisen
ympäristönsä ulkopuolella (Lehtonen 1999, 6). Lisäksi perinteisten sosiaalisten rakentei-
den muuttuessa perusteita identiteetinmuodostukselle on alettu etsiä entistä moninaisem-
mista lähteistä; on ymmärretty, että identiteetti rakentuu suhteessa moniin eri elämän-
alueisiin.

Käsitteiden välimaastossa

Nykypäivän yhteiskuntaa kuvastavat nopeat muutokset seka globaalisesti että ihmisten
elämäntavoissa: individualismi, luova ajattelu, monipuolinen valinnanmahdollisuus, sosi-
aalinen ja kulttuurinen vuorovaikutus. Siinä termejä, jotka kuvastavat postmodernin maa-
ilmamme elämänmenoa. Tämä tuo luonnollisesti uudenlaisia haasteita. Näiden uudenlais-
ten haasteiden edessä on välttämätöntä kiinnittää huomio myös yksilöihin ja siihen, kuin-
ka uusi elämänlaatu ja -tyyli vaikuttavat ihmiseen itseensä, yksilönä, ei ainoastaan yhteis-
kunnan jäsenenä. Mutta nykypäivän yksilöitä on mahdotonta ymmärtää, jos ihmiselämä
on nähtävä vanhojen käsitysten puitteissa, joiden relevanttius perustuu laajalti yhteiskun-
nallisiin rakenteisiin, elämänmuotoihin ja sosiaalisiin järjestelmiin aikana, jolloin ne luo-
tiin.

Aikaisempi identiteettikäsite on aina ollut ongelmallinen pysyvyyden illuusiossaan –
ainahan ihmisen on täytynyt tehdä jotain identiteetilleen, joko ns. identiteettikriisin seu-
rauksena tai kun ‘kokonaista’ identiteettia ei vielä ole ‘löydetty’. Kyse ei siis ole siitä, että
identiteetti ilmiönä olisi muuttunut; paremminkin voitaisiin sanoa että maailma arvoineen
ja rakenteineen on muuttunut yhä epävakaammaksi, vaatien jatkuvampaa identiteetin pro-
sessointia. On havaittu, että ymmärtääkseen omaa itseään ihmisen tulee pohtia identiteet-
tiänsä suhteessa siihen mitä ympärillä on tai vastaavasti ei ole; suhteessa sen hetkisiin
yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin järjestelmiin. Postmoderni haluaa irrotautua perinteisistä
valtajaoista ja ryhmäsidonnaisuuksista ja yksilön asema omassa elämänhallinnassa on
siten noussut entistä keskeisemmäksi.

Aikaisempien identiteettikäsitysten ongelmallisuus suhteessa postmodernin maailman
rakenteisiin on siis havaittu. Niitä ei kuitenkaan ole vielä kyetty korvaamaan tai ratkaise-
vasti muuttamaan. Siksi ei ole ollut muuta vaihtoehtoa kuin pohtia identiteettiä edelleen-
kin näiden käsitteiden avulla, vaikkakin niiden todellisen tarkoituksen ulkopuolella. Der-
rida (1981) onkin kutsunut tätä rajalla tai väliajalla ajattelemiseksi ja eräänlaiseksi kak-
soiskirjoittamiseksi: uudenlaista elämänmuotoa yritetään ujuttaa käsitteisiin, jotka on
luotu erilaisen maailman käsityksiä vastaaviksi, eivätkä ne enää välttämättä anna tarpeeksi
laajoja perusteita ymmärtämään identiteettiä uusien sosiaalisten rakenteiden keskellä.
(Hall 1999, 246.)
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Muutoksen maailma ja sosiaalinen ympäristö

Ihmisellä on todettu olevan tarve samastua johonkin ryhmään, jonka kanssa hänellä on
jotain yhteistä. Usein tämä ryhmä on etninen ryhmä, jonka jäsenet jakavat yhteiset juuret
ja kulttuurin, samanlaiset arvot ja sosiaaliset mallit. Pysyvässä ympäristössä ihminen
kokee olonsa turvalliseksi, kulttuuri ja oma etninen ryhmä rakentavat hänen subjektiivi-
sen realiteettinsa ja määräävät ajatusmaailman mallit, arvot, sosiaaliset normit ja maail-
mankuvan. Ryhmä jakaa yhteisymmärryksen ja hyväksyy toinen toisensa ilman kyseen-
alaistamista. (von Benda-Beckman 1995, 12.) Identiteetti muodostuu siis samastumisena
omaan kulttuuriin ja sen perinteisiin arvoihin; turvallisuuden tunne syntyy hyväksymisen
tunteesta ja itsensä ‘normaaliksi’ kokemisesta.

Suhteellisen vakaassa sosiaalisessa ympäristössä ihmisten tavoitteena oli oman itsensä
täydellinen ymmärtäminen; kokonaisen identiteetin löytäminen ja sen vakauttaminen.
Pysyvä identiteetti koettiin jonkinlaisena ihanteena, ja muutos koettiin uhkana tai kriisinä
muuttumattomalle minälle. ‘Identiteettikriisiä’ pidettiin uhkaavana väliaikaisena tilana,
josta oli päästävä eroon mahdollisimman nopeasti palauttamalla turvallinen, pysyvä ja
ympäristön normeihin sidottu tila. Tällöin luotiin identiteettikäsite, joka palveli ajan hen-
keä: homogeenista ja muuttumatonta sosiaalista ympäristöä. Mitä tasapainoisempi elämä,
sen parempi elämänlaatu.

Eheän, pysyvän identiteetin ‘löytäminen’ on kuitenkin mahdotonta, etenkin jos ympä-
ristö ei ole eheä ja pysyvä. Ja ymparistöhän ei enää monellekaan ole pysyvä. Ihmiskunta
on astunut eräänlaiseen oravanpyörään – paikallaanpysyvästä tilasta jatkuvaan muutok-
seen ja uudelleenmuotoutumiseen. Uusia sosiaalisia rakenteita luodaan jatkuvasti, puhu-
taan esimerkiksi uudesta etnisyydestä, ja samastutaan samanaikaisesti useampaan yhtei-
söön tai kulttuuriin. Robins (1999, 62) kutsuu tätä ‘modernin ajan dynamiikaksi’ – arvoja
ja systeemejä kyseenalaistetaan, asiat ovat jatkuvassa muutoksessa. Postmodernit yhteis-
kunnat arvoineen muuttuvat nopeasti, ja ihmiset vaihtavat asuinpaikkaansa ja sosiaalista
ympäristöään tiheämmin. Myös hyvinkin perinteisten, kultturisidonnaisten yhteiskuntien
keskeltä löytyy yksilöitä, jotka ovat näiden perinteisten sosiaalisten systeemien ulkopuo-
lella.

Nykyisin elämää voisi siten kuvata suhteellisen epävarmaksi, jos asiaa katsoo yksilöi-
den näkökulmasta ja heidän mahdollisuuksistaan samastua tiettyihin ryhmiin. Ihmisjoukot
liikehtivät. Vain alle 5% maailman valtioista on etnisesti homogeenisiä (Jandt 1998, 445);
monikansallisia valtioita on yhä enemmän. Etnisyyden käsite on saanut uusia merkityksiä
nationalismin ja kansallisen identiteetin vastapainoksi. Tämä on täytynyt ottaa osaksi
nyky-yhteiskunnan politiikkaa: etnisesti heterogeenisissä valtioissa valtasuhteita on vai-
kea luoda nationalistisin perustein. (Hall 1999, 17, 18.) Nationalistisissa valtioissa etniset
vähemmistöryhmät saatetaan kokea uhkana ja heidät on joskus jopa haluttu tuhota täydel-
lisesti ‘puhtaan’ kansan säilyttämiseksi. Postmodernissa maailmassa ihmiset ovat liikku-
neet rajojen yli jo niin paljon, että homogeenisen kansan säilyttäminen olisi vaikea, suo-
rastaan mahdoton ajatus. Vähemmistöryhmistä on tullut yhä keskeisempi puheenaihe ja
näkyvä osa yhteiskuntaa nopean urbanisaation seurauksena. 
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Identiteetti prosessina

‘Then again, we can meet ourselves only at an unexpected bend in the road.’ Ionescon
(ks. Robins 1999, 79) mukaan voimme kohdata itsemme vain yllättävässä tienkääntees-
sä. Aikaisemmin näitä tienkäänteitä pidettiin identiteettikriiseinä, jolloin omia arvoja pun-
nittiin, ja muutoksen ja epävarmuuden tila tuntui ravistelevan koko elämää. Kun postmo-
dernia yhteiskuntaa ja siten myös yksilöelämää luonnehditaan epävarmaksi ja ristiriitai-
seksi tilaksi sinänsä, itsensä ’kohtaaminen’, identiteetin prosessoiminen voidaan nähdä
jatkuvana tasapainotteluna. Yllättäviä tienkäänteitä mahtuu ihmiselämään yllättävän
monia. Tämä antaa sekä mahdollisuuden että vastuun yksilölle oman identiteetin jatku-
vaan prosessoimiseen, kokoamiseen ja uudelleen kertomiseen.

Ihmisjoukkojen liikehdinnän seurauksena kansakuntien rajat ovat muuttuneet entistä
häilyvämmäksi ja niiden merkitys identifikaation perustana on saanut uusia muotoja.

Uudessa ympäristössä ihmisten on luotava uusia käyttäytymismalleja, jotka vastaavat
sosiaalisia vaatimuksia, on opittava uusia sosiaalisia järjestelmiä ja etsittävä kanssaihmis-
ten hyväksyntää, jotta voisi kokea edes jonkinlaista yhteisyyden tunnetta ja tasapainoa
itsensä ja muiden kanssa. Muuten epävarmuus ei koskaan häviä ja yksilö jää marginaaliin:
hän ei enää koe oman ryhmänsä turvallista samankaltaisuutta lähellään, muttei myöskään
löydä keinoja tukeutua uuteen ympäristöön. Loppujen lopuksi, identiteetin luominen on
jatkuvaa tasapainottelua ympäröivän maailman ja oman sisäisen minän välillä. Uudessa
ympäristössä arvot ja kulttuuriset perinteet saattavat kuitenkin erota niin paljon yksilölle
turvallisista arvoista, joista on tullut osa minän arvomaailmaa ja identiteettiä, että yksilön
ei ole mahdollista muotoilla identiteettiään samastumalla uuden ympäristön normeihin.
Identiteetti ei löydykään uudesta ympäristöstä, vaan se on luotava suhteessa siihen, yhtä-
läisyyksiä ja eroja vertaillen ja siten oman paikkansa löytäen. Seurauksena on ns. hybridi
identiteetti, uusi muoto kulttuurien ja sosiaalisten todellisuuksien välissä.

Tämä tasapainottelu näkyy selkeimmin nuorten elämässä, jotka elävät kahden eri suku-
polven ja siten kahden eri kulttuurin välissä. Etenkin maahanmuuttajien elämässä suku-
polvien välinen ero voi olla kovinkin suuri, jos vanhemmilla on vahvat perinteet koti-
maasta, josta nuorella ei ole minkäänlaista omakohtaista kokemusta. Nuoret sopeutuvat
ympäröivään maailmaan ja oppivat sen sosiaaliset vaatimukset löytämällä tasapainon van-
hemmilta opittujen arvojen ja muuttuvien olosuhteiden väliltä (Alasuutari 1989, 71). Jos
nämä ovat hyvinkin erilaiset, voi tasapainon löytäminen olla vaikea tehtävä. Nuorten on
löydettävä jonkinlainen kultainen keskitie, ymmärrettävä prosessinomainen oman identi-
teetin muodostaminen ja luotava omat arvonsa tälle pohjalle. 

Vuorovaikutus minän peilinä

Identiteetin luomisessa on keskeistä vuorovaikutus ympäröivän maailman kanssa, sen
antama palaute ja hyväksyntä. Siinä on kysymys riippuvuudesta ja vapaudesta – kuinka
ihminen itse, mutta myös kanssaihmiset muotoilevat yksilön identiteettiä. Itsensäkaltaiset
ihmiset onkin helppo hyväksyä, mutta miten käy maahanmuuttaja-yhteiskunnassa, jossa
kaikki eivät olekaan samanlaisia – jotkut eivät edes pysy paikallaan tarpeeksi kauan, jot-
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ta heitä voisi koskaan edes oppia ymmärtämään – ja jossa sosiaaliset ympyrät ovat jatku-
vasti vaihdossa. Me katsomme peiliin nähdäksemme miltä me näytämme – samalla taval-
la näemme oman sisäisen minämme vain heijastuen toisista ihmisistä. Entä sitten, jos
ympärillä oleva ympäristö ei olekaan homogeeninen vaan tarjoaa monenlaista erilaista
palautetta? Kuinka silloin on mahdollista löytää tasapaino erilaisten vuorovaikutusten
välillä? Jos ihminen ei pysty löytämään tasapainoa näiden moninaisten toiveiden ja vaati-
musten välillä, hän saattaa marginalisoitua tai jäädä henkisesti tiukasti kiinni omaan ryh-
määnsä, joka ei välttämättä ole fyysisesti lähellä. 

Marginaalissa elävä ihminen saattaa uskotella itselleen ja muille, että tämä ei ole hänen
‘oikeaa’ elämäänsä, etenkin jos uudessa ympäristössä eläminen on vain väliaikaista.
Mutta jopa väliaikainen elämä jossain muualla kuin omassa tutussa ympäristössä on osa
realiteettia, osa yksilön elämää ja siten myös osa identiteettiä. Turvattomuuden tunne on
korvattava saattamalla tasapainoon omat arvot ja ympäristön vaatimukset. Enää ei voikaan
olla kyse identiteetin samankaltaisuudesta kulttuurin kanssa, vaan sen heijastumisesta
uuden kulttuurin valossa: mikä siinä on erilaista, mikä jätetään ulkopuolelle, mitä se ei ole
– enää ei voidakaan keskittyä vain turvalliseen yhtäläisyyteen. (Robins 1999, 79.)

Kun tämänhetkisen maailman virtauksia miettii, ei voi muuta kuin yhtyä ajatukseen
muuntuvasta identiteetistä. Vaikka identiteetin prosessointi onkin muuttunut yhä enem-
män itsereflektoivaksi ja ennemminkin yksilön kuin yhteisön tehtäväksi, se tapahtuu kui-
tenkin suhteessa toisiin ulkopuolisen palautteen ja sisäisen vertailun kautta. Pysyvän iden-
titeetin säilyttäminen nopeasti muuttuvassa maailmassa ja vagabond-yhteiskunnassa olisi
suorastaan mahdotonta, etenkin jos sen haluaa pysyvän harmoniassa sekä omien toivo-
musten että sosiaalisten odotusten kanssa. Bauman (1996, 19) väittää ihmisen ajattelevan
omaa identiteettiään silloin, kun hän ei tiedä mihin hän kuuluu – siten identiteetinmuodos-
tus olisi ikään kuin pako epävarmuudesta. Postmodernissa yhteiskunnassa etninen, saman-
kaltainen ryhmä ei usein olekaan läsnä; epävarma olotila on jokapäiväinen realiteetti, ja
kuuluvuuden tunnetta on mahdotonta kokea fyysisesti läsnäolevaan ryhmään sen puuttu-
essa. Ihmisten on siis usein identifioitava itsensä ns. kuviteltuihin yhteisöihin. 

Kuvitellut yhteisöt

Kuviteltuja yhteisöjä löytyy kaikkien kulttuurien keskuudessa. Maahanmuuttaja-yhteis-
kunnassa etnisistä ryhmistä on tullut kuviteltuja, koska usein ryhmä ei ole fyysisesti
yhdessä. Ajatellaanpa esimerkiksi juutalaisten diasporaa: vain pieni osa juutalaisista asuu
tällä hetkellä ‘luvatussa maassa’, Israelissa. Silti heidän välillään on vahva, kuviteltu
yhteys – kukaan ulkopuolinen ei voi väittää, että diaspora olisi hävittänyt juutalaisten
yhteydentunteen. Etnisyys ja siten etninen identiteetti ei ole fyysisten rajojen sisään sul-
jettu käsite. Kuviteltuja yhteisöjä löytyy myös etnisten rajojen yli ja niiden kanssa limit-
täin: kuvitellut yhteisöt voivat muodostua uskonnollisista yhteisöistä tai erilaisista alaryh-
mistä, kuten hipeistä, moottoripyöräjengeistä, artisteista – ihmiset voivat kokea samastu-
vansa monenlaisiin kuviteltuihin yhteisöihin yhtä aikaa. Itse asiassa, monet perinteiset,
luonnollisina pidetyt rajat ja yhteisöt, kuten rotujaottelu tai kansakunnat, ovat kuviteltuja,
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ihmisten muodostamia kategorioita. Nyt niitä on vain alettu kyseenalaistaa enemmän kan-
sojen liikehdinnän ja ikään kuin sekoittumisen seurauksena.

Stuart Hall (1999, 9) väittää, että postmodernissa yhteiskunnassa identiteetin hajautu-
misen ja fragmentoitumisen ongelma on siirtynyt marginaalista keskiöön ja muuttunut
keskeiseksi, moderniksi kokemukseksi. Ihmisjoukkojen liikehdintä ja siten muuntuva
identiteetti on tämän päivän realiteetti ja trendi, eikä enää vain vähemmistöjen ongelma.
Asiasta on vihdoinkin alettu puhua. On huomattu, etta yksilöiden identiteetti ei koskaan
olekaan ollut täysin pysyvä, vaan se on aina ollutkin muutoksen tilassa; on myös alettu
ymmärtää, että ympäristöön sopeutumisen sijaan identiteettiä voi ja tulee muotoilla eroi-
hin nähden ja niiden kautta. Muuttuvassa maailmassa tämä on alkanut näkyä entistä sel-
vemmin. Ihmisen ei tarvitsekaan enää häveten peittää ”epätasapainoista” identiteettiä.
Muuttuvaa minää ei enää katsotakaan identiteettikriisiksi; on ymmärretty, että ihminen
itse ei ole pysyvä objekti vaan ikuisesti oppiva ja itsereflektoiva subjekti. “Minuus raken-
tuu poissa- ja läsnäolevassa kiistasuhteessa johonkin muuhun, johonkin toiseen, ‘todelli-
seen minään’, joka on sekä paikalla että poissa” (Hall 1999, 11). Ihminen ei siis pelkästään
reflektoi itseään suhteessa fyysisesti ympäröivään yhteisöön, vaan myös henkisesti ympä-
röiviin, kuviteltuihin yhteisöihin. 

Fiktiivinen minä – samanlainen, erilainen 

Identiteetin luominen ei siis ole ainoastaan samastumista toisiin, vaan on tärkeää ymmär-
tää, että ihminen rakentaa minäänsä myös erojen kautta määrittäen identiteettiään vasta-
kohtien avulla ja verraten sitä äärimmäisyyksiin. Hallin (1999, 12) mielestä yksilölle on
suunnattoman suuri etu ymmärtää tämä ‘eron politiikka’ ja se, että moderni minä on väis-
tämättä fiktiivinen ja erojen kautta itse rakennettu. Kaikilla identiteeteillä on marginaalin-
sa, johon jää kaikki se, mikä suljetaan identiteetin ulkopuolelle. Identiteetit voivat toimia
vain tämän ulossulkemisen kautta. (emt. 251, 252.) Sokean yhteisölliseen identiteettiin
samastumisen sijaan ihminen joutuu määrittämään omaa yksilöllistä identiteettiään suh-
teessa erilaiseen, siihen mitä se EI ole; uuteen ympäristöön ja sen vaatimuksiin. Yhteisö-
jen fragmentoituessa identiteetin määrittely on jäänyt yhä enemmän yksilöiden omalle
vastuulle.

Identiteetissä ei siis enää ole kyse sen ‘löytämisestä’, vaan ennemminkin voitaisiin
puhua prosessinomaisesta, jatkuvasta luomisesta ja tasapainoittelusta muuttuvan maail-
man sosiaalisten vaatimusten ja oman mielen välillä. Identiteetti on keksintöä, fiktiota,
joka rakentuu epävakaissa tilanteissa, kun ihminen hahmottaa itseään erilaisten näkökul-
mien kautta, verraten samankaltaisuuksia ja eroja muihin (Hall 1999, 11, 15). Ideaalina on,
että yksilö voi keskittyä tulevaisuuten ja siihen mitä hän toivoo itseltään – identiteettiä ei
pidetä enää kohtalon tai ylemmän voiman, kuten Jumalan, luomana ja ohjaamana. Ihmisen
ei tarvitse enää vain vastaanottaa yhteisön luomia kehyksiä identiteetilleen, vaan yksilöllä
on mahdollisuus valintoihin ja oman itsensä kehittämiseen. Identiteetti on yksilön asia,
eikä keskeistä ole se mitä ihminen on ja mistä hän on tullut, vaan pikemminkin se, mitä
hän toivoo olevansa, kuinka hänet on esitetty ja miten kaikki se vaikuttaa siihen, kuinka
hän esittää itsensä. Enää ei siis puhuta ‘juurille paluusta’ vaan siitä kuinka yksilö tulee toi-
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meen reittiensä kanssa, joita hän elämänsä aikana kulkee ja valitsee. (Hall 1999, 250,
251.) 

Bauman (1996, 24) puhuu ‘jatkuvasta nykyhetkestä’ (continuous present), jolla hän tar-
koittaa sitä, että jokapäiväinen elämä ja valinnat muokkaavat ja muodostavat yksilön iden-
titeettiä jatkuvasti. Identiteetti koostuu jokapäiväisestä elämästä ja käytöksestä, josta ihmi-
nen itse on vastuussa. Siten yksilö voi oman käytöksensä kautta vaikuttaa siihen – vallitse-
vien ympäristön asettamien rajojen sisällä – millainen hänen todellinen identiteettinsä on,
ja millaisen kuvan hän ympäröivälle maailmalle haluaa itsestään antaa. Ihminen ottaa eri-
laisia rooleja ollessaan vuorovaikutuksessa eri ihmisten kanssa. Jotkut näistä rooleista
saattavat tuntua miellyttävämmiltä ja turvallisemmilta kuin toiset; tämä ei kuitenkaan tar-
koita sitä, että osa näistä rooleista ei olisi osa oikeaa minää ja ihmisen identiteettiä. Hän
voi myös jättää joitain käyttäytymismalleja ja rooleja pois omasta elämästään, jos ei koe
niitä mieleisiksi. Ideaalina on siis oikeus ja mahdollisuus 

Tämä kaikki kuulostaa toisaalta kovinkin lupaavalta, tulevaisuuteen tähtäävältä mah-
dollisuudelta yksilölliseen, rajattomaan kehittämiseen. On kuitenkin muistettava, että on
asioita, joille yksilö ei itse voi mitään – kuten fyysiset rajat ja ympäristön asettamat vaati-
mukset. Länsimaissa ideaaliksi muotoutunut yksilökehitys olisi mahdollista vain täysin
vapaassa yhteiskunnassa ilman minkäänlaisia rajoja. Tämä ei kuitenkaan ole universaali-
nen realiteetti; postmoderni kehitys ei tapahdu samalla tahdilla joka puolella maailmaa
eivätkä siihen liittyvät ilmiöt siten kosketa koko ihmiskuntaa. Mahdollisuus rajattomaan
yksilönkehitykseen on lähinnä länsimaisen ”hyvinvointiyhteiskunnan” ihanne, joskin
melko riskialtis sellainen. Mahdollisuuden lisäksi siitä on tullut myös vastuu. Kysymys
kuuluu: pystyvätkö postmodernin maailman ihmiset hallitsemaan sitä, mitä he ovat luo-
neet? Suosiiko se vahvoja ja suotuisiin olosuhteisiin syntyneitä sekä länsimaissa että muu-
alla?

Länsimainen uniikki yksilö-yhteisö

Länsimaisella, postmodernilla yksilöllä katsotaan siis usein olevan vastuu omasta identi-
teetistään. Tämä johtaa kuitenkin samalla tilanteeseen, jossa yhteisön arvoilla ei ole enää
samanlaista merkitystä kuin ennen. Baumanin (1996, 33) mukaan yleinen ilmapiiri muut-
tuu moraalisesti vastuuttomammaksi, ihmisten välinen yhteys vähenee ja ihmissuhteet
tulevat sitoutumattomammiksi. Kuulostaa surulliselta, mutta tästähän meidän on jokaisen
yksilönä otettava vastuu samalla kun otamme vastuun omasta minästämme. Yksilöideaa-
lin saavuttaminen saattaakin jättää jälkeensä turvattomia yksilöitä vailla jatkuvaa yhteisön
antamaa hyväksyntää ja suojaa.

Bauman (emt. 32) jopa väittää, että jokaisessa postmodernissa persoonallisuudessa on
rankka ripaus skitsofreniaa – rauhattomuutta ja elämänstrategioitten pysymättömyyttä.
Mitäpä tuohon nyt sitten enää sanoisi; kuinka hulluutta määrittelisi? Paulo Coelhon (1999)
mukaan hulluus on vain erilaisena olemista, normista poikkeamista. Sittenhän jokainen
maahanmuuttaja voidaan nähdä hulluna muukalaisena uudessa ympäristössä, ja samoin
länsimäinen turisti hänen ottaessaan aurinkoa tarkkaan rajatuilla turistialueilla, etsiessään
eksoottista kokemusta. Ja useinhan tilanne onkin juuri näin: erilaisuutta on vaikea ymmär-
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tää, ja erilaisena on vaikea tulla ymmärretyksi. Me olemme kuitenkin kaikki erilaisia toi-
siimme verrattuna, ja näiden erojen kautta määrittyy meidän ainutlaatuisuutemme ja yksil-
löllisyytemme, jotka määrittelevat meidän identiteettimme. Lienee kuitenkin erittäin olen-
naista, millaisista eroista on kysymys – useimmiten erilaisuus on rikkautta, mutta on myös
erilaisuutta, joka vahingoittaa kuten väkivalta ja ihmisarvon loukkaukset.

Maailma on muuttunut ja muuttanut ihmiselämää sen mukana. Hidastempoinen ja
pysyvä elämänlaatu on muotoutunut jatkuvasti muuttuvaksi virraksi. Elämänlaadun muu-
tos vaikuttaa samalla siihen, miten ihminen näkee itsensä ja millaisen kuvan hän itsestään
antaa. Käsite ‘identiteetti’ ei siis enää saa samoja merkityksiä uudessa ympäristössä. Van-
haa käsitettä on kuitenkin turha korvata uudella. Sen vanhojen merkitysten kautta on tosin
turha määritellä nykyihmistä, mutta käsitteelle täytyy antaa uusia, postmoderniin maail-
maan ja yksilön sosiaaliseen todellisuuteen sopivia merkityksiä, jotka ovat relevantteja
nyky-minälle. Identiteetti on muuttumassa löydettävästä objektista fiktiiviseksi; pysyvästä
jatkuvaksi muutokseksi; paikallisesta prosessiksi; yhteisöllisestä yksilölliseksi. Sen muo-
dostus tapahtuu yhä vuorovaikutuksen tuloksena, mutta etnisesti heterogeenisessä maail-
massa samastumisen lisäksi on keskityttävä myös vertailemaan eroja minän ja muiden
välillä oman identiteetin hahmottamiseksi. Minän muotoutuminen on muuttunut kulttuu-
risten rajojen murtuessa ja globaalisten vaikutteiden levitessä samankaltaisuuden turvalli-
suudesta erilaisuuden korostamiseksi, ja toisaalta paikallisten minä-rakenteiden sijaan glo-
baalien identiteettien prosessoimiseksi.

Kasvattajaidentiteetti – identiteettikasvattaja

Mikä merkitys tällä kaikella on sitten opettajankoulutukselle? On selvää, että opettaja on
keskellä ruohonjuuritason globalisoitunutta maailmaa ja sen arkipäivää. Hän kohtaa päi-
vittäin sen haavoittuvampia yksilöitä. Lapset ovat se osa ihmiskuntaa, joka on muutosten
keskiössä. Ympäristö ei useinkaan takaa rauhallista ja stabiilia kehittymisalustaa. Vastuu
on siirtynyt yhä enemmän perinteisestä, sukupolvelta toiselle siirtyvästä, yhteisön nor-
meihin perustuvasta kasvatuksesta instituutioiden ja ammattikasvattajien harteille. Itseä
on reflektoitava peilaten minuutta ihmisiin, jotka tulevat hyvinkin erilaisista kulttuuri-
taustoista; monesti vuorovaikutus samojen ihmisten kanssa ei ole kovinkaan pitkäaikais-
ta. Etenkin suurissa kaupungeissa arvojen pluralistisuus ja elämänmuotojen moninaisuus
lisää henkilökohtaisen minäkuvan muodostamisen vaikeutta.

Opettajan on tunnettava lasten ja nuorten kohtaamat haasteet, oltava mukana elämässä
arkipäivää. Ei riitä, että opettajankoulutuksen aikana rakennetaan tietty pedagoginen iden-
titeetti, jonka oletetaan säilyvän samanlaisena koko opettajauran ajan. Maailma muuttuu,
koulutuksen tavoitteet muuttuvat; oppilaat tuovat luokkaan jatkuvasti uusia haasteita,
uusia elämäntilanteita, uusia taustoja arvomaailmoineen, uusia persoonallisuuksia; jopa
opettaja itse muuttuu vuosien myötä. Opettajan pedagoginen identiteettikin on jatkuvassa
prosessissa, heijastaen yksilön henkilökohtaisia arvoja ja tavoitteita.

Luokassa on esillä lasten ja heidän kotiensa arvomaailmojen monimuotoisuus. Lasten
identiteetti on yhtä lailla muutoksen alla kuin opettajankin, ja vieläpä paljon enemmän.
Lapsi ja nuori elää herkkää elämänvaihetta, jolloin oma itsenäisyys alkaa muodostua, ja
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arvomaailma rakentuu niistä rakennusaineista, joita hänelle tarjotaan. Näin vapaus omien
arvojen muodostamiselle hyvien rakennusaineiden pohjalta voi saada aikaan paljon myön-
teistä. Opettaja voi vaikuttaa lasten prosessinomaiseen identiteetin muodostukseen tarjo-
amalla rakennusaineita ja virikkeitä yksilöiden henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti,
vastaten yksilön antamiin haasteisiin positiivisella tavalla, kannustaen häntä olemaan
vahva ’minä’ kuitenkin toiset huomioiden. 

Opettajaksi opiskelevien olisi helpottavaa ymmärtää ettei opettajaidentiteettiä tarvitse
kerralla löytää, vaan se eletään ja rakennetaan arkipäivänä lasten kanssa. Luokkahuonekin
on eräänlainen kuviteltu yhteisö, johon muodostuu omat arvot, normit ja roolit riippuen
opettajasta ja heterogeenisen ryhmän yksilöistä. Opiskelijoiden on hyvä ymmärtää, mikä
heidän tehtävänsä tulee olemaan tällaisen ryhmän ohjaajana ja kasvattajana. Oman haa-
voittuvuutensa ja epätäydellisyytensä hyväksyminen antaa mahdollisuuden kasvaa jousta-
vaksi ja muutosvalmiiksi opettajaksi. Oman haavoittuvuuden lisäksi on oltava herkkä las-
ten haavoittuvuudelle: on osattava kuunnella ja nähdä, jopa lukea rivien välistä, millaisia
tarpeita ja vaatimuksia lapsilla on. Opettajan on pysyttävä muutoksessa mukana, mutta
samalla myös pysähdyttävä tarkastelemaan omia arvojaan, omaa identiteettiään ja sen
yhteyttä toisiin – niin yksityiselämässä kuin koulussakin. Koulu ja luokkayhteisö on erin-
omainen paikka myös oppilaille harjoitella oman itsensä reflektointia, toinen toistensa
identiteettiprosessien tukemista sekä pohtia sitä, mikä merkitys arvoilla on ihmiskuntaa
koossapitävänä voimana kaiken erilaisuuden ja muutoksen keskellä.
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5 Identiteetin kulttuuriprofiili ja toiseuden purkaminen

Tanja Lamminmäki-Kärkkäinen

Tiivistelmä

Artikkeli tarkastelee toiseuden sosiaalisen konstruktioluonteen vaikutuksia ihmisten välisiin suhtei-
siin sekä etsii keinoja toiseuden ylittämiseen mikrokulttuurin ja kulttuuriprofiilin käsitteiden avulla.
Toiseus vaikeuttaa toisen henkilön kohtaamista suuntaamalla havaintoa ja sen tulkintaa. Toiseus voi
joko itselle tai toiselle tuotettu identiteett. Yksilön sosiaalisen identiteetin malliksi esitetään kulttuu-
riprofiilia, joka koostuu eri mikrokulttuureista eli arkisina jäsenyyksinä monissa viiteryhmissä.
Artikkelissa lähdetään siitä, että yhteenkin samaan mikrokulttuuriin kuuluminen voi helpottaa hen-
kilöiden kohtaamista ja näin tarjota edellytyksiä toisen mikrokulttuurin aluella rakentuvan toiseuden
ylittämiseen. Oman sosiaalisen identiteetin konstruktiivisen luonteen reflektointi nähdään lähtökoh-
tana toiseuden kokemukselliselle ja käsitteelliselle purkamiselle.

Asiasanat: mikrokulttuuri, reflektio, sosiaalinen identiteetti, viiteryhmät 

Toiseuden kahleluonteesta

Kahden henkilön kohtaaminen on interkulttuurinen tapahtuma.1 Toisen henkilön
kohtaaminen on joskus mahdollista kun on ensin kohdannut itsensä (Ks. Burbules & Rice
1991, Kristeva 1992, Talib 1999, 244–245). Itsensä kohtaaminen on omien persoonallis-
ten ja kulttuuristen sidostensa tiedostaminen. Juha Varto sanoo suoraan, että sen

1. Kohtaamisella tarkoitan tilannetta, jossa henkilöt kuuntelevat toisiaan, haluavat tulla ymmärre-
tyksi ja ymmärtää toisiaan – ja mahdollisesti puhuvat toisilleen. Interkulttuurista kohtaaminen
on siksi, että henkilöiden kohdatessa kohtaa heidän identiteetissään läsnä olevat identifikaatiot
moniin erilaisiin viiteryhmiin tai mikrokulttuureihin. Näitten merkityksestä enemmän tuonnem-
pana.
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ymmärtämistä, ettei ole jumala. Tämä taas tarkoittaa, että hahmottaa itsensä ihmisenä
muitten joukossa ja toisen samalla tavoin ihmisenä kuin itsensä. (Varto 2000, 4.)

Toiseus on käsite ilmiölle, joka tekee vaikeaksi toisen henkilön kohtaamisen. Toiseus
on itselle tai toiselle tuotettu identiteetti, jonka perusaineksina on yhteenkuulumattomuus
ja vieraus sekä usein toissijaisuus. Nämä ainekset lienevät todellisia kokemuksia ja tun-
teita, mutta tässä artikkelissa keskitytään tarkastelemaan niiden sosiaalisesti tuotettua ja
uusinnettua, konstruktiivista puolta. Rajaus tehdään sillä perusteella, että tähän puoleen
käsitteestä päästään kielen avulla tukevasti käsiksi. Toiseuden kokemuksellista tai essenti-
alistista ulottuvuutta ei kielletä, mutta se jätetään konstruktivistisesta näkökulmasta kat-
soen tavoittamattomana tarkastelun ulkopuolelle.

Toiseus perustuu ennakkoluuloon, mutta on sitä syvällisempää: toiseus on varmaa,
kokemuksen kautta vahvistunutta tietoa (esim. Kristeva 1992). Määrittelen toiseuden eron
stereotypiaan tunnesuhteen kautta: stereotyyppinen käsityskin perustuu kokemukseen,
mutta toiseus sisältää voimakkaan emotionaalisen latauksen, jonka takia sitä on rationaali-
sin perustein vaikeampi muuttaa kuin stereotypiaa.2 Toiseuden valta on maaginen, se saa
meidät kuulemaan ja näkemään tapahtumat mielemme käsikirjoituksen mukaisina
tahtomattammekin. Se sitoo pienetkin rekistöröimämme yksityiskohdat osaksi suurta ker-
tomusta. Toiseus on ajattelumalli, skeema, havainnoille ja niiden tulkinnoille silloin, kun
törmäämme ilmiöön tai henkilöön, jonka tiedämme erilaiseksi. Kun meillä olisi tilaisuus
kohdata erilainen ihminen, estää toiseus kuin pimentävä varjo näkemästä sitä, mitä emme
jo valmiiksi tienneet. Kuin värillinen tai vääristävä linssi se saa meidät näkemään
näkemämme sellaisena kuin osasimme sitä odottaakin. (Lamminmäki-Kärkkäinen 1999,
vrt. Banks 1988, 85, 87–88, Liebkind 1988, 72 82, Salo-Lee 1996.)

Toiseuden mahti ei anna tilaisuutta kuunnella, mitä toinen sanoo. Koska tiedämme,
millainen hän on, miten hän ajattelee ja mitä hän haluaa, tulkitsemme hänen sanansa suo-
raan ilman tarvetta pysähtyä miettimään, mitä kuulimme. Toiseuden konstruktiivisuus on
sitä, että jos tiedämme henkilön lestadiolaiseksi ja lestadiolaiset patriarkaalisiksi, kuu-
lemme ja näemme kaiken henkilön tekemisen osana suurta patriarkaattikertomusta. Olen-
nainen piirre toiseuden määrittämässä suhteessa on, että henkilö antaa itselleen luvan mää-
ritellä toisen ihmisen olemuksen tätä itseään kuulematta. Tämä edellyttää suhtautumisen
sisäänrakennettua toissijaistamisen mekanismia. 

Toiseus voi olla myös henkilön itsetulkintamalli. Silloin henkilö kokee itsensä erilai-
seksi, joukkoon kuulumattomaksi omassa ympäristössään. Tällaisessakin tilanteessa toi-
seus saattaa nousta kaikkea havainnointia ja tulkintaa ohjaavaksi viitekehykseksi. Henkilö
selittää kaikki itsessään ja toiminnassaan toiseutensa ilmentäjäksi. Esimerkiksi uskonnol-
lisesta orientaatiosta tuntuu löytyvän selitys kaikelle itsessä, sisustusmakua ja älykkyys-
osamäärää myöten. Tämäkin edellyttää yksilön toissijaistamista tai depersonointia (ks.
Liebkind 1988): itsessä merkityksellistä on vain viiteryhmä. 

Toiseus on käsite, joka saattaa jopa samanaikaisesti, mutta eri tavoin, kattaa sekä yksi-
lön toiselle että itselleen tulkitsemat identiteettikonstruktiot. Tällöin sekä toisen henkilön,
että itsensä stereotyyppinen luokittelu vaikeuttaa avointa kanssakäymistä. Interkulttuuri-
nen kompetenssi3 taas on kykyä tämän toiseusilmiön ylittämiseen.

2. Markku Salakka pohtii tässä teoksessa havaintoperspektiivin tyypillistä muodostumista osana
primaarisosialisaatiota ja siten soveltamista reifikaationa Jack Mezirovin käsittein. Toiseuskon-
struktion suuntaama ja sitä uusintava havaitseminen on reifikaatiota.

3. Ks. Jokikokko tässä teoksessa, seuraavassa artikkelissa.
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Miksi sitten pitäisi kohdata toisenlaisia henkilöitä? Opettajakoulutuksessa vastaus on
teoriassa itsestään selvä, koska tuleville opettajille tulee antaa valmiudet opettajantyöhön
suomalaisessa perusopetuksessa. Siinä taas on keskeistä oppijan, lapsen tai nuoren, kas-
vun tukeminen. Tähän ei pysty, ellei pääse kohtaamaan lasta. Opettajan olisi pystyttävä
myös lasten vanhempien kohtaamiseen voidakseen tukea heidän kasvatustyötään. 

Käytännön opetustyössä edellä esittämäni kysymys on usein väistetty. Tästä kertoo
Mirja-Tytti Talibin tutkimus maahanmuuttajien opettajista: opettajat eivät tiedosta omaa ja
kouluinstituution mahtia oppilaittensa elämässä, eivätkä koulukulttuurin ideologian tuot-
tamaa toiseutta. Toiseuden läsnäolo saa aikaan noidankehän, jossa opettajan negatiiviset
odotukset saavat oppilaan toiminnallaan vahvistamaan toiseuden sisältämiä stereotypioita
entisestään ja johtavat oppilaan syrjäytymisvaaraan. (Talib 1999, erityisesti 137–138,
244–245. Vrt. McCarthy 1994, 88–89.)

Kuten edellä on todettu, toiseus yksilön henkilökohtaisiin kokemuksiin liittyvänä psy-
kologisena ilmiönä rajautuu tämän artikkelin ulkopuolelle. Keskityn toiseuteen konstruk-
tiivisena sosiaalisen identiteetin käsitteenä, jolloin se liittyy johonkin kuulumisen tai kuu-
lumattomuuden prosesseihin. Tarkastelen teoreettisia mahdollisuuksia tällaisen toiseuden
ilmiön avaamiseen sekä käytännöllisiä edellytyksiä näiden mahdollisuuksien toteutumi-
seen. Aluksi esitän kaksi eri näkökulmaa toiseuteen: 1)toiseus kollektiivisen identiteetin
diskursiivisena sivutuotteena ja 2) toiseus moninaisuuden stereotypioihin perustuvana tul-
kintana. Sitten tarkastelen mikrokulttuurin ja kulttuuriprofiilin käsitteitä, joiden avulla
voidaan teoriassa purkaa esittelemäni toiseuden rakentamisprosessit. Lopuksi teen inter-
kulttuurisen kompetenssin käsitteen avulla yhteenvetoa mikrokulttuurin, kulttuuriprofiilin
ja toiseuden käsitteiden analyysistä.

Mikrokulttuurin käsite voi siis toimia apuna itsensä ja sitä myötä toisen kohtaamisessa
toiseuden yli kahdella eri tavalla. Se voi auttaa kokemukselliseen tietoon toisesta, sympa-
tian tai empatian tunteeseen. Lisäksi se voi osana kulttuuriprofiilin ajattelumallia auttaa
tulkitsemaan omia havaintoja analyyttisesti ja kriittisesti, vaikkei toisen ymmärtämisen
kokemusta syntyisikään. Tiedostaessaan mahdollisen toiseuden tuomat rajoitukset voi jos-
sain määrin tarkkailla omien käsitystensä vaikutuksia havaintoihin. Vaikka artikkelissa
pitäydytään sosiaalisen todellisuuden konstruktiivisessa luonteessa, perustavanlaatuisen
mielekkyyden tälle pohdinnalle tuo taustalla vaikuttava näkemys ihmisen tunteiden ja
kokemuksen yhteydestä kielen ja ajattelun konstruktiiviseen puoleen.

Toiseus kollektiivisen identiteetin sivutuotteena

Yhteisön, useiden ihmisten yhteisestä ja heitä yhdistävästä identiteetistä käytetään termiä
kollektiivinen identiteetti. Se on yksi mutta jaettu itsensä tunnistamisen tapa. Kollektiivis-
en identiteetin on perustuttava abstraktioihin voidakseen yhdistää useita ihmisiä, ylittääk-
seen heidän keskinäiset eronsa4. (Kaunismaa 1997.) Kun postmodernisaation myötä eri
ihmisten elämään kuuluvat konkreettiset asiat tulevat yhä erilaisemmiksi, on yhteisöä
koossa pitävien asioiden muututtava yhä abstraktimmiksi. Toinen tapa pitää yhteisö tiivi-

4. Tähän ilmiöön viittaa Eerika Hokkanen tämän teoksen identiteettiä käsittelevässä artikkelissaan
käyttäen termiä kuvitteellinen yhteisö.
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inä on pyrkiä luomaan hyvin yhtenäinen käytännön elämän kulttuuri. (Lamin-
mäki-Kärkkäinen 1999.)

Konkreettisten asioiden tuoma yhteenkuuluvuus on ilmeistä. Toisaalta käytännölliset
asiat voi helposti omaksua kuka tahansa omaan elämäänsä. Abstraktioita on puolestaan
kätevä mukauttaa tarpeen mukaisiksi diskursiivisin keinoin. Niitten pysyvyyttä ei voi
mitata, uusi piirre yhteen liittävässä asiassa selittyy uudella näkökulmalla5. Nicholas Bur-
bules ja Suzanne Rice tuovat esiin mielenkiintoisen huomion erilaisuudesta: erilaisuus
implikoi samanlaisuutta. On mieletöntä puhua eroista paitsi silloin kun asioita pidetään
lähtökohtaisesti samanlaisina. Erilaisuus ja samanlaisuus osoittautuvat kontekstista ja
näkökulmasta riippuviksi käsitteiksi. (Burbules & Rice 1991, 403.) Siksi identiteetin muo-
dostuksessa on eron käsite ainakin yhtä tärkeä kuin samuus.

Joidenkin henkilöiden yhteen liittymisestä seuraa loogisesti, että on myös henkilöitä,
jotka eivät kuulu heidän kanssaan yhteen. Tässä mielessä ulkopuolisuus on sisäpuolisuu-
den toinen puoli. Eräiden yhteydestä seuraa muiden toiseus. Identiteetti siis sulkee pois
erilaisen. Toisaalta kollektiivinen identiteetti tekee toiseudesta erilaisen, vastakohtansa.
(Hall 1992, 279–280, 308, Jenkins 1996, 80–81, Kaunismaa 1997, 227.) Näin toiseuskin
on diskursiivisesti tuotettu ja ylläpidetty abstraktio6. Toiseus on usein juuri toiselle tuo-
tettu identiteetti. (Lamminmäki-Kärkkäinen 1999, 29–39.)

Sosiaalinen ihminen nauttii yhteenkuuluvuudesta toisen ihmisen kanssa. Henkilön oma
identiteettihän pohjautuu samuuksiin ja eroihin suhteessa toisiin henkilöihin. Koska
yhdessä viihdytään, halutaan yhteisö pitää koossa. Positiivista ryhmähenkeä ruokitaan
osoittamalla omassa ryhmässä olevia hyviä piirteitä. Jo siitä, että ’meihin’ kuuluvilla osoi-
tetaan olevan tiettyjä myönteisiä piirteitä, seuraa aavistus, ettei kaikilla ole näitä mainitse-
misen arvoisia ominaisuuksia. Mahdollisesti jopa ei kellään muilla kuin ’meillä’. (Lam-
minmäki-Kärkkäinen 1999, 33–39.)

Omaan yhteisöön kuulumattomia asioita aletaan usein vastaavasti vähätellä. Ulkopuo-
lelle jäämisen houkuttelevuutta pyritään vähentämään, ettei ryhmä hajoaisi. Yllättävän
usein kollektiivinen itsensä tunnistaminen perustuu siihen, mitä kaikkea ’me’ emme ole.
Toisille tuotettu identiteetti, toiseus, tulee näin epämiellyttävämmäksi kuin oma identi-
teetti. Ulkopuolisuuden kielteiseksi leimaaminen liittyy yleensä kollektiivisen identiteetin
ylläpitoon. (Hall 1992) Niinpä olemme oppineet tulkitsemaan toiseuden kielteisiä sävyjä
sisältäväksi käsitteeksi. Siksi saatamme säikähtää kun huomaamme, että emme kuulu
johonkin joukkoon. Vaistomaisesti tiedämme, että meihin ulkopuolisina liitetään jotain
kielteistä. (Lamminmäki-Kärkkäinen 1999, 33–49, 2000, 39.)

5. Suomalainen ’sisu’ ja ’rehtiys’ taipuivat kevättalvella 2001 Lahden MM-hiihtojen dopingkata-
strofin yhteydessä mitä uskomattomampiin asentoihin. Kärähtäneiden mieshiihtäjien toimintaa
(epätosien asiaintilojen totena esittämistä) selitetään yhä näitten kansallistunteemme kantavien
voimien kautta. Niitten sisällöksi kuvattiin ’parhaansa tekeminen’ ja ’vastuun ottaminen’. 

6. Vaikka kollektiivinen identiteetti perustuisi konkreettiseenkin asiaan, kuten ihonväriin tai arki-
elämän käytäntöön, sen mukanaan kantama sisältö eli merkitys on silti diskursiivinen abstrak-
tio, joka on varsinainen identiteetin sisältö.
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Toiseus moninaisuuden tulkintana

Erikoistumisen myötä yhteiskunnassamme on myös erilaistuminen yhä myönteisempi
ilmiö. Kaikkien ei tarvitse elää samalla tavoin. Tämän postmodernisaatioksi kutsutun
pirstaloitumisen rinnalla, ehkä sen vastavoimana, vahvistuu samanaikaisesti tiedotus-,
viestintä- ja kulkuvälineiden mahdollistama maailmanlaajuinen yhtenäisyys. Ajattelun
globaalisuutta7 saatetaan ajatella kollektiivisen identiteetin vastakohdaksi, vaikka se
perustuu samanlaiseen abstraktiin yhteisyyteen kuin modernistiset yhteisöidentiteetitkin.

Globalisaation illuusio (näkeminen!) kiteytyy eri puolilla maailmaa katsotuissa tv-sar-
joissa ja uutistoimistojen toisilleen välittämissä kuvanauhoissa. Näkemättä jää se, että
tämä globalisaatio on yhdestä, ’länsimaisesta’ näkökulmasta tuotettu. Sen näkökulman
ulkopuolelle jäävä tai jättäytynyt koetaan tässä postmodernissa ajassa ehkä entistä voi-
makkaammin erilaiseksi. Vai onko niin, ettei modernissa yhtenäiskulttuurissa erilaisuutta
voitu näyttää eikä ehkä edes nähdä? Nyt olisimme oppineet jo näkemään erilaisuutta,
mutta samanaikaisesti emme sitä kovin hyvin kohtaamaan. (Ks. esim. Hall 1992, Me ja
muut 1994, Mercer 1990.)

Johtopäätökseni tämän ajan ristiriitaisista tulkinnoista on, että kyseessä on ristiveto
postmodernistisen lähiyhteisöjen häviämisen ja globaalin yhteisön modernistisen illuusion
välillä. Yksittäisinä tapauksina kohdattuna erilaisuus hahmotetaan myönteisenä yksilölli-
syytenä, moninaisuutena. Silloin kun erilaisuus näyttääkin olevan usealle henkilölle
yhteistä, se koetaan pelottavana tai kummallisena toiseutena. Ehkä yksittäinen huivipäi-
nen nainen koettaisiin mielenkiintoiseksi, persoonallisesti pukeutuneeksi yksilöksi
ellemme tietäisi, että jossain samalla tavoin ’eri tavalla’ pukeutuvia on paljon.

Oletan, että tämä yksilöllisyys-yhteisöllisyys -tulkinnan ristivetoisuus pohjautuu toi-
seuden käsitteen luonteeseen jopa samanaikaisena tulkintamallina sekä omasta että toisen
erilaisuudesta (ks. Toiseuden kahleluonteesta). Kun ihminen kokee, ettei hän itse kuulu
johonkin joukkoon, hän pyrkii tiedostamattaankin selittämään tuon joukon omaan ryh-
määnsä kuulumattomaksi. Näin mahdollistuu itsensä tulkitseminen ’hyväksi’ ja ’normaa-
liksi’, ja ’pahan’ ja ’epänormaalin’ projisoiminen toiseen (Hall 1992, 308) 8. Toiseus on
joko yhteisön tai yhteisön ulkopuolisen etnosentristä (itsensä)tunnistamista.

Kulttuuriprofiilin mikrokulttuurit haastavat toiseuden

Oman sosiaalisen identiteetin hahmottaminen yksilöllisenä ja dynaamisena samuuksien ja
erojen koosteena voi avata mahdollisuuksia toisen, toiseuden edustajan, avoimeen
kohtaamiseen. James Banks sekä Donna Gollnick ja Philip Chinn ovat esittäneet mallin
yhteiskuntansa makrokulttuuriin väistämättä kuuluvan yksilön jäsenyyksistä eri
mikrokulttuureissa (Banks 1988, 74–79, 1986, 25, 1993, 10–16, Gollnick & Chinn9 1990,

7. Tässä artikkelissa käytän globaali-termiä tarkoittamaan sosiaalista maailmanlaajuisuutta enkä
fyysistä paikkaa sinänsä kuten merkkituotteitten maailmanlaajuista saatavuuta.

8. ’Normaalin’ kriteeri voi olla joko määrällinen tai psykologinen enemmistö. (Ks. Liebkind
1988, 93).

9. Gollnick & Chinn ovat tarkentaneet teoksensa uudempaan painokseen mikrokulttuurieen mer-
kitystä yksilön identiteetin dynaamisuudelle.
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14–16, 1998, 13–15, Räsänen seuraavassa artikkelissaan tässä teoksessa)10. Makrokulttu-
urilla ei tarkoiteta valtakulttuuria, vaan yhteiskuntaa, joka muodostuu erityyppisten ja
erilaisten mikrokulttuurien yhteistoimintana. Siis Suomessa asuva turvapaikanhakijakin
tuottaa suomalaista makrokulttuuria, vaikka hänen sosiaalinen identiteettinsä olisi hyvin
erilainen kuin syntyperäisen suomalaisen. (Lamminmäki-Kärkkäinen 1999, 58–59.)

Nimitän ajatusmallia yksilön sosiaalisen identiteetin viiteryhmistä eli kulttuureista
kulttuuriprofiiliksi. Erilaisista taustoista tulevien henkilöiden kulttuuriprofiili muodostuu
samaan kategoriaan luokiteltavien vaikkakin erilaisten mikrokulttuurien yksilöllisenä
yhdistelmänä11. Kuitenkin kaikki samassa yhteiskunnassa toimivat voidaan nähdä makro-
kulttuuriltaan identtisinä. (Lamminmäki-Kärkkäinen 1999, 37.)

Kulttuuriprofiilista on eristettävissä sukupuolen määräämä mikrokulttuuri: henkilö
kokee olevansa sukupuoleltaan nainen, mies tai jotain muuta. Esimerkiksi uskonnollisuu-
den määräämä mikrokulttuuri voi olla sitoutumisen tai sitoutumattomuuden kokemuksen
hallitsema. Työn, koulutuksen ja ammatin mukanaan tuomat mikrokulttuurit voivat olla
yhdelle yksi ja sama kulttuuri, toiselle kaikki eri viiteryhmiä, kolmannelta ne kaikki puut-
tuvat kokonaan tai ovat hyvin heikosti edustettuina hänen kulttuuriprofiilissaan. Eri henki-
löiden kulttuuriprofiileissa on hallitsevana eri kategorian mikrokulttuuri. Yksi kokee ole-
vansa ensisijaisesti ammattikuntansa edustaja, toinen uskontokuntansa jäsen, kolmas hah-
mottaa identiteettinsä perhesuhteittensa kautta. Joskus edellä mainitut kolme esimerkkiä
kertovat saman henkilön identiteetistä eri ajankohtina, kuten kuva 1 esittää. 

Kuva 1. Kulttuuriprofiilin mikrokulttuurit ja niiden muuttuvat suhteet.

10. Vrt. Liebkind (1988, 73–74), joka kuvaa yksilön sosiaalisen identiteetin muodostuvan useiden
sisäryhmien leikkauksena. 

11. Mikrokulttuurien kategorisointi on käsitteellistämistä: ’opettajat’ on ammatti- ja/tai työkult-
tuuri, kasvatustieteilijät on tutkija- ja/tai opiskelijakulttuuri, ’äidit’ on perhesidos- ja/tai suku-
puoliroolikulttuuri, ’tv-uutisten katsojat’ on mediankäyttö- ja/tai maailmankuvakulttuuri, ’mus-
limi’ on uskonto- ja/tai ideologiakulttuuri…
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Henkilön kulttuuriprofiili muuttuu koko elämän ajan, eri mikrokulttuurit ovat vallitsevia
eri elämäntilanteissa ja vaikuttavat toisiinsa eri tavoin. Ne saattavat olla ajoittain kes-
kenään ristiriitaisiakin. Henkilö voi kokea sosiaalisen identiteettinsä hyvin erilaiseksi
jopa saman päivän kuluessa tilanteesta riippuen. Samoin näkemys tietyn tapahtuman
aikaisesta identiteetistä on erilainen eri näkökulmista hahmoteltuna. Kulttuuriprofiili on
siis moniulotteinen ja muuttuva malli henkilön identiteetin samuuksista ja eroista sekä
mahdollisuuksista vaikuttaa niihin. (Ks. kuva 1.) Haluan havainnollistaa kulttuuriprofii-
lin mallilla identiteetin yksilöllisyyttä, subjektiivisuutta ja kontekstisidonnaisuutta – eli
konstruktiivista luonnetta. (Lamminmäki-Kärkkäinen 1999, 37–38, Räsänen seuraavassa
artikkelissaan tässä teoksessa.) Ajan kulku (pisteviivana kuviossa 1) viittaa poik-
kileikkauksen ajankohtaan yksilön historiassa: Identiteetti tässä ja nyt rakentuu paitsi
suhteessa koettuun elämään, myös ”joksikin tulemisena”, tulevaisuuteen suuntautuneena
prosessina, kuten Stuart Hall (1990, 225) tähdentää. 

Ulkopuolinen voi nähdä henkilön sosiaalisen identiteetin täysin erilaisena kuin tämä
itse. Esimerkiksi tavatessamme yliopistolla seksuaaliseen vähemmistöön kuuluvaksi tietä-
mämme opettajakollegan tulkitsemme hänen toimintansa pääasiassa tuohon mikrokulttuu-
riin perustuvaksi. Silti tämä itse kokee ehkä edustavansa työssäänkin lähinnä perheenäitiä
tai eräharrastajaa. Kaupungin opetuslautakunnan kokouksessa saman kollegamme toimia
tulkitaan opettajien ammattikunnan tyyppiesimerkkeinä. Havaitsemisemme kiinnittyy siis
helposti siihen, mikä on erilaista: toiseus ottaa haltuun koko näyttämön.

Kun kaksi henkilöä tapaa, yhteinen mikrokulttuuri saattaa olla olennainen tekijä koh-
taamisen mahdollisuudelle. Liikkuessani vauvan kanssa yliopistolla olen huomannut, että
kokemukset lapsista saattavat tarjota yllättäviä ristiinsamastumisen mahdollisuuksia yli
kulttuurirajojen, jotka perustuvat sukupuoleen, kieleen, uskontoon, koulutukseen, ikään,
seksuaaliseen suuntautumiseen, ammattiin tai asemaan. (Liebkind 1988, 72, Salo-Lee
1996, 7–8.)

Tutkiessaan kaksikulttuuristen perheiden kasvatusilmastoa Jonna Iikkola ja Elisa Lat-
vala totesivat, että kommunikaatio on onnistuneen yhteiselämän edellytys ja että toimi-
valle kommunikaatiolle on olennaista merkitystä vanhempien yhteisillä mikrokulttuu-
reilla. Kaikissa heidän yhdeksässä tutkimusperheissään vanhemmat nimittäin totesivat
olevansa joko uskonnoltaan tai kotipaikaltaan (kaupunki/maaseutu) samanlaisesta kulttuu-
rista. (Iikkola & Latvala 1998.) Mikrokultuurin käsitteen avulla voimme selittää samaan
uskontokuntaan kuuluvat eri väriset, eri kieltä puhuvat henkilöt keskenään enemmän
samanlaisiksi kuin ikänsä naapuruksina eläneet luokkatoverukset, joiden perheissä on vai-
kuttanut erilaiset uskonnolliset mikrokulttuurit12. Toisaalta voimme kulttuuriprofiilin
käsitteeseen tukeutuen pitää jokaista henkilöä kulttuuriltaan toisista poikkeavana, jolloin
kaikki ihmisten välinen kohtaaminen on interkulttuurista (ks. edellä: Toiseuden kahleluon-
teesta -luku). Silloinkin, kun mikrokulttuureista ei löydy yhteistä kokemuspohjaa keski-
näiseen kohtaamiseen, voi mikrokulttuurin käsite toimia välineenä kohtaamiselle. Alussa
mainitsemani itsensä kohtaaminen tarkoittaa tässä tapauksessa oman identiteetin erilaisiin

12. Iikkolan ja Latvalan (1998) tutkimuksessa näitä hallitsevia mikrokulttuureja olivat uskonto ja
asuinympäristö, samalla tavoin voisivat yhdistää ja erottaa esim. ideologinen, sosioekonomi-
nen, kasvatusstrateginen tai vapaa-ajan elämäntapaan (urheilu, matkailuvaunuilu) liittyvä mik-
rokulttuuri. 
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kulttuurisiin samuuksiin ja eroihin paneutumista siten, että tulee huomanneeksi niiden
subjektiivisuuden ja oman kulttuuriprofiilinsa ainutkertaisuuden ja tilannesidonnaisuuden. 

Subjektiivisuuden myötä näkyy kunkin mikrokulttuurin inhimillisyys: ns. kolmatta tai
jumalan näkökulmaa ei ole kellään missään. On vain tulkintoja oikeasta ja väärästä, totuu-
desta ja valheesta. Oman etnisen, ideologisen tai uskonnollisen viiteryhmän hahmottami-
nen eräänä kollektiivisena identiteettinä mahdollistaa toisen henkilön toisenlaisen mikro-
kulttuurin tulkitsemisen samanarvoisena, eräänä identiteettinä. Tämä suhteellistaminen ei
suinkaan tarkoita, etteikö edelleenkin voisi uskoa varmasti oman mikrokulttuurinsa identi-
teetin totuuteen. Se tarkoittaa, että oman ja yhteisönsä tulkinnan totuudesta hahmottaa
erääksi tulkinnaksi totuudesta – koska totuuden sinänsä (onko sellainen?) näkee vain kol-
mannesta näkökulmasta, johon ihmisillä ei ole pääsyä. Silloin mahdollistuu toisen, erilai-
sen tulkinnan ymmärtäminen samalla tavalla oikeaksi kuin omakin. 

Kun oman sosiaalisen identiteetin jäsentää kulttuuriprofiilin käsitteen avulla, mahdol-
listuu saman käsitteen soveltaminen myös toiseuden edustajan identiteettiin. Jo tämä teo-
reettinen rinnastaminen saattaa mahdollistaa tietoisen kritiikin omia havaintoja kohtaan.
Vaikka tunnekokemuksen sisältämästä toiseuden asenteesta ei vapautuisikaan, odotusten
ja havaintojen toisiaan vahvistava noidankehä hidastuu tietoisen kyseenalaistamisen
myötä (Vrt. Talib 1999, 137–138, 244–245). 

Eettinen ja interkulttuurinen kasvaminen on vapautumista ihmisille tyypillisestä ego- ja
etnosentrisestä suhtautumisesta maailmaan. Sympatia erilaista henkilöä kohtaan on mah-
dollista, mikäli pystyy näkemään tämän identiteetissä jonkin yhteisen mikrokulttuurin.
Relativistisempi13 suuntautuminen mahdollistaa samastumisen esimerkiksi pelkän kult-
tuuriprofiilin käsitteen avulla: empatiaan ei tarvita konkreettista samanlaisuutta.14 Toisen
ihmisen inhimillisyys avautuu identiteetin käsitteellisen samanlaisuuden kautta.

Vain kohdatun toiseuden voi avata

Jokaisella kollektiivisella identiteetillä on sama vaikutus: siitä osattomat ovat toiseutta
suhteessa siihen. Toiseus osoittautuu samalla tavoin diskursiiviseksi kuin kollektiiviset
identiteetitkin. Tarkoittaako tämä toiseuden diskursiivisuus, ettei sitä oikeasti ole olemas-
sakaan?15 Voiko toiseuden ohittaa kieltämällä se? Mehän olemme kaikki erilaisia, eikö
voitaisi luopua koko toiseuden käsitteestä? 

Silloin kun jossain on kollektiivinen identiteetti, on toisaalla väistämättä toiseus.
Vaikka jokin kokemus perustuisikin diskursiiviseen abstraktioon, se saattaa olla kokijal-
leen ehdottoman kouriintuntuva kokemus. Samalla tavoin kun tunnemme yhteenkuulu-

13. Vrt. Bennett (1993), joka esittää interkulttuurisen orientaation kehittyvän jatkumona etnosentri-
sestä etnorelativistiseen; ks. Jokikokko tässä teoksessa.

14. Sympatia on myötätuntoa, joka perustuu ”samanlainen kuin minulla” -kokemukseen. Empatia
pohjautuu ”erilainen kuin minulla” -samastumiseen.

15. Vrt. edellä Hokkanen, joka käyttää ilmaisua identiteetin fiktiivisyys. Itse valitsen termin diskur-
siivinen, joka viittaa kielimaailmaan (johon ei voi koskea), mutta joka ei sisällä epätoden vivah-
detta. Konstruktivistina tulkitsen sosiaalisen todellisuuden rakentuvan ja uudelleenrakentuvan
kielellisesti, jolloin se rajoittaa ihmisten toimia ja tulkintoja ainakin yhtä tehokkaasti kuin maa-
ilman fyysisetkin rajoitukset. 
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vuutta yhtäälle, tunnemme kuulumattomuutta toisaalle, joka siis on toiseus. Kokemus on
aito, samoin se diskursiivinen maailma, jossa havaintoja tulkitaan ja asiaintiloja tuotetaan.
Sitä ei kannata kieltää, mutta se kannattaa purkaa osiksi. Erityisesti lasten osalta toiseuden
kokemuksen kieltäminen voi johtaa tilanteeseen, josta Rauste-von Wright varoittaa: on
pidettävä yllä kahta erilaista, keskenään yhteen sovittamatonta maailmankuvaa eri tilan-
teita varten (Rauste-von Wright 1979, 21–22).

Huomatessaan henkilöitten välisen kohtaamisen mahdollisuutta rajoittavan toiseuden
olemassaolon – omassa tai toisen ajattelussa – sitä ei siis kannata selittää pois vaan yrittää
lähestyä toiseuden sisältämiä oletuksia analyyttisesti. Opettajan työssä pätee tässä asiassa
sama sääntö kuin kaikessa muussakin: vaikka tuloksia ei näy, ponnisteluja ei kannata
lopettaa. Keskustelut saattavat kantaa vuosikausien päähän lasten elämässä. Kun aika on
kypsä, muisto koulussa käydyn keskustelun herättämästä ristiriidasta saattaa auttaa ajatus-
prosessin uuteen vaiheeseen16. Omien ennakkoluulojen ja oletusten lausuminen julki edel-
lyttää hyvin luottamuksellista ja turvallista ilmapiiriä. Kriittinen tarkastelu ei ole nauretta-
vaksi tekemistä vaan analyyttistä keskustelua17.

Yhteisöllisyys palvelee yhteisön jäseniä monin myönteisin tavoin. Kahlitsevaa yhtei-
söllisyys on silloin, kun sen langettama toiseus rajoittaa jäsentensä mahdollisuuksia koh-
data yhteisöön kuulumaton henkilö. Jos toiseuden kokemus poistuu, poistuu kollektiivisen
identiteetinkin kokemus. Koska ihminen sosiaalisena olentona on historiansa aikana luo-
nut/saanut identiteettinsä samuuksina ja eroina, lienee kohtalokasta pyrkiä eroon kollektii-
visista identiteeteistä. Sen sijaan on pyrittävä niiden tiedostamiseen. Tiedostettu toiseus ei
olekaan enää kahle vaan väline empatiaan: tuolla ihmisellä on erilainen identiteettitilanne
kuin minulla, mutta voin ymmärtää häntä!

Vaikkei ymmärtämistä, kohtaamista tai dialogia erilaisuuden yli syntyisikään, on toi-
seuden tiedostaminen sinänsä hyödyllistä. Toiseuden näkeminen saattaa antaa tilaisuuden
oman toimintansa tarkasteluun uudesta näkökulmasta, kun omat itsestäänselvyydet eivät
näytäkään toimivan uudessa tilanteessa. Lisäksi pelkkä keskusteluyhteys ilman kohtaa-
mista saattaa olla pelkästään haitallista, näin esimerkiksi vihan, kaunan tai ylivallan lei-
maamissa suhteissa. Kannattaa varautua siihen, ettei toiseutta aina voi avata, mutta silti ei
kannata jättää yrittämättä. (Burbules & Rice 1991, 408, 409.) Toiseus edellyttää lähtökoh-
taisestikin kokemusta kohteena olevasta ilmiöstä. Näin ollen kontaktit ilman muutoksen
edellytyksiä vain vahvistavat toiseuden perustana olevia käsityksiä. Toisen puheesta kuu-
lee vain sen, mikä vahvistaa entistä tietoa. Toisaalta keskusteluyrityksistä saattaa jäädä
mieleen hautumaan epäjohdonmukaisuuksia, jotka ehkä vasta aikojen kuluttua purkautu-
vat oivallukseksi, joka rikkoo toiseuden skeeman.

Toisen henkilön kohtaamiseen sisältyy ymmärtämisen aktiivinen tavoittelu. Ymmärtä-
minen kohdistuu sekä henkilöön kulttuurisena subjektina että tämän toimintaan. Kohtaa-
minen ei kuitenkaan edellytä toisen henkilön toiminnan hyväksymistä. Sen sijaan ymmär-
tämiselle on välttämätöntä hyväksyä toinen henkilö ja hänen ihmisarvonsa. Kohtaaminen

16. Vaikenemista ei kannata säikähtää, huomauttaa Burbules & Rice (1991, 412): joskus tämän het-
ken vaikeneminen on edellytys keskustelun mahdollisuudelle tulevaisuudessa.

17. Stereotypioiden taustalta saattaa löytää tosia asioita, jotka sinänsä tarkasteltuna eivät enää riitä-
kään toiseutta ylläpitävien ennakkoluulojen tueksi. Ennakkoluulojen julkilausuminen ei sinänsä
auta niistä luopumaan, mutta se on edellytys niistä pääsemiseksi. Vaikka stereotypioiden julki-
lausuminen ei edistä kohtaamista kulttuurien välillä, on interkulttuurisessa kasvatuksessa tarjot-
tava turvallinen mahdollisuus siihen.
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voi siksi mahdollistaa eettisen keskustelun: eri tahojen toimintaa voidaan tarkastella ulko-
puolinen näkökulma huomioiden. Näin voidaan päästä keskustelemaan toiminnan hyväk-
symisen kriteereistä.18 

Toiseuden avaaminen näkökulmana interkulttuuriseen kompetenssiin

Interkulttuurista kompetenssia on määritelty mahdollisuudeksi toimia erilaisten ihmisten
kanssa näiden yksilöllisyys ja tilanne huomioiden siten, että ymmärtää ja tulee ymmär-
retyksi (Jokikokko tässä teoksessa, Pelkonen 1999, 20). Tällaisesta tilanteesta olen tässä
kirjoituksessa käyttänyt termiä kohtaaminen. Olen myös esitellyt kulttuuriprofiilin
käsitettä hyödyntäen kaikki ihmisten väliset kohtaamiset sosiaalisen identiteetin yksilöl-
lisyydestä johtuen kulttuurien19 välisinä. Tämä tulkinta painottaa erityisesti interkult-
tuurisen kompetenssin tuomaa taitoa kohdata henkilö subjektiivisena yksilönä eikä jonkin
viiteryhmänsä tyypillisenä edustajana.

Olen myös esitellyt tulkinnan toiseuden avaamisesta sen avulla, että tiedostaa oman
sosiaalisen identiteettinsä samuudet ja erot osallisuuksina eri mikrokulttuurien kollektiivi-
siin identiteetteihin. Mikrokulttuurin käsitteen avulla voidaan rakentaa kulttuuriprofiilin
käsite, joka havainnollistaa tulkintaa sosiaalisen identiteetin yksilöllisyydestä, dynaami-
suudesta ja kontekstisidonnaisuudesta.

Mikrokulttuurin käsitettä voidaan tässä artikkelissa esitetystä näkökulmasta pitää teo-
reettisena edellytyksenä interkulttuurisen kompetenssin ulottuvuuksille. Kuten Jokikokko
(seuravana tässä teoksessa) toteaa, interkulttuurinen kompetenssi on kykyä toimia käytän-
nössä ja se edellyttää tietoa, asennetta ja taitoa. Interkultturisesti toimintakykyisen20henki-
lön ei todennäköisesti tarvitse miettiä kompetenssinsa rakennetta. Pohdittaessa koulutuk-
sen kehittämistä sellaiseen suuntaan, että se mahdollistaisi ja jopa tukisi kasvua interkult-
tuuriseen pätevyyteen, esittämääni teoriaa voidaan hyödyntää. Tämän analyysin tulos pai-
nottaa tiedostamisen merkitystä, jota on pidetty tärkeänä interkulttuurisen kompetenssin
alueena. (Ks. myös Jokikokko & Waris 1999.)

Vaatii melkoista nöyryyttä huomata, että oman toiminnan eettinen arviointi edellyttää
antautumista toisen kohtaamiseen. Kulttuuriprofiilin ja siihen sisältyvän mikrokulttuurin
käsitteiden avulla mahdollistuu joskus toiseuden kokemuksellinen ja usein teoreettinen
avaaminen. Kokemuksellinen avaaminen mahdollistaa empatian erilaisuuden yli toista
henkilöä kohtaan. Teoreettinen toiseuden analyysi puolestaan mahdollistaa kriittisyyden
omia havaintoja ja niistä tehtäviä johtopäätöksiä kohtaan.

18. Tätä kirjoitettaessa on terrorismin vastaiseksi nimetty sota Afganistanissa jatkunut vuoden. Ter-
rori-isku New Yorkin WTC:iin ja länsimaiden sen jälkeiset reaktiot lienevät malliesimerkki
tapahtumaketjusta, jossa yritykset ulkopuolisen näkökulman huomioimiseen jäivät kaikissa vai-
heissa vähiin. Kysymyksiä ja väitteitä oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta on esillä. Vielä ei
ole näköpiirissä aitoa keskustelua, mutta ainoa toivo paremmasta lienee uskossa keskustelun
mahdollisuuteen.

19. ainakin joidenkin mikrokulttuurien välisenä
20. Interkulttuurisesti täysin kompetentti eli pätevä henkilö on saavuttamaton ideaali (Jokikokko

tässä teoksessa), mutta mitä enemmän ja monipuolisemmin interkulttuurista kompetenssia hen-
kilöllä on, sitä toimintakykyisempi hän on.
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Nöyryyttä vaatii myös samanaikaisesti sekä myöntää, ettei ymmärrä toisen henkilön
tapaa olla tai toimia jossain tilanteessa että kunnioittaa henkilöä ja hänen oikeuttaan
omaan kulttuuriinsa. Tämä nöyryys lienee osa itsetuntemusta, jota Varto (2000, 4) kutsuu
tietoisuudeksi siitä, ettei ole jumala. Perinteisen suomalaisen yhtenäiskulttuurin tarjo-
amalle mallille kaikkitietävästä opettajasta tämä nöyrtyminen on suuri haaste. Kulttuuri-
sen moninaisuuden keskellä joutuu oheiskasvattajaksi myös perheisiin, joiden elämänta-
paa tai sen perusteita ei pysty ymmärtämään. Opettajan tehtävänä on tukea kaikenlaisia
perheitä kasvatustyössä, kuitenkin huolehtien siitä ettei kenenkään ihmisoikeuksia loukata
tai lakia rikota.

Kuten Jokikokko (seuraavana tässä teoksessa) esittää, interkulttuurinen kompetenssi on
nähtävissä filosofiana. Filosofiaan ei voida kasvattaa tai opettaa, siihen on sivistyttävä.
Sivistys on omaehtoista kasvua. Siihen voidaan auttaa tarjoamalla mahdollisuus sellaisiin
kokemuksiin, jotka tukevat kasvua. Koulutuksen kehittämisessä olisi tämän teorian perus-
teella siis kiinnitettävä huomiota harjoituksiin, jotka auttavat oman kulttuuriprofiilin ja sen
mikrokulttuurien tiedostamiseen. Lisäksi mikrokulttuurien kategorisointi sekä niihin liit-
tyvien kollektiivisen identiteetin kokemusten reflektointi saattaisi lisätä mahdollisuuksia
tuntea empatiaa erilaista saman kategorian mikrokulttuuriin kuuluvaa kohtaan (vrt. Räsä-
nen 1998, 42). Esimerkiksi M.Ed. -koulutuksen toimintatutkimuksen haastattelut tai kyse-
lyt voivat jo sinänsä palvella interkulttuurisuuskasvatuksen tavoitteita21. 

Interkulttuurisesti toimintakykyisen henkilön kokemusmaailmassa toiseuden havaitse-
minen ja kokeminen on läsnä pelkästään osana oman sosiaalisen identiteetin prosessia.
Sen sijaan toista henkilöä kohdatessa erilaisuus ei hahmotukaan toiseuden vaan moninai-
suuden skeemojen kautta. Tässä saattaa auttaa erilaisuuden jäsentäminen oman ja toisen
kulttuuriprofiilin mikrokulttuurien sisäisiksi asioiksi. Silloin kulttuuriset erilaisuudet eivät
estä kohtaamasta henkilöä itseään ainutlaatuisena yksilönä. Kun erilaisuus ei ole ongelma,
sen havaitseminen on mahdollisuus mielekkäämpään elämään (vrt. Rutherford 1990, 26).
Toiseuden havaitseminen sinänsä ja erityisesti toisen kohtaaminen mahdollistavat ulko-
puolisen näkökulman omaan elämään. 

Mitä oikeastaan tarkoittaa sanonta metsän näkemisestä puilta? Pitäisikö joskus sitten-
kin pysähtyä katsomaan puuta kerrallaan? Opiskelijoiden interkulttuurisen kompetenssin
kehittäminen opettajakoulutukselle vakiinnutettuna tavoitteena voisi toimia viitekehyk-
senä tällaisen yksilöllisyyden tiedostamiselle.

21. Oulun kansainvälisen luokanopettajakoulutuksen toimintatutkimuksesta ks. tässä teoksessa:
Jokikokko, Järvelä, Räsänen.
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6 Interkulttuurinen kompetenssi 
apuna kulttuurien kohdatessa

Katri Jokikokko

Tiivistelmä

Interkulttuurinen kompetenssi viittaa niihin valmiuksiin, joita tarvitaan yhteisymmärryksen saavut-
tamiseen sekä toimivaan vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten
välillä. Artikkelin mukaan interkulttuurinen kompetenssi sisältää taitojen lisäksi myös asenteellisia
ja toiminnallisia sekä tiedostamiseen liittyviä ulottuvuuksia. Tämän artikkelin tarkoituksena on
kuvailla näitä interkulttuurisen kompetenssin eri ulottuvuuksia sekä niitä erityisiä pedagogisia val-
miuksia, joita opettaja tarvitsee työskennellessään kulttuuritaustaltaan moninaisten oppilaiden
kanssa. Artikkelissa pohditaan myös, minkälaiset interkulttuurisen kompetenssin ulottuvuudet
korostuvat erilaisissa kansainvälisissä työelämän konteksteissa. Artikkelin loppuosassa pohditaan
interkulttuurisen kompetenssin oppimista, interkulttuurista kasvua, sekä opettajankoulutuksen mah-
dollisuuksia tämän kasvun kehittäjänä.

Asiasanat: interkulttuurisuus, kompetenssi, oppiminen

Johdanto

Kulttuurien kohdatessa kohtaavat usein myös erilaiset taustat, arvot, asenteet sekä käyt-
täytymis- ja kommunikoimistavat. Kohtaaminen saattaa johtaa parhaimmillaan rikkaa-
seen ja monipuoliseen vuorovaikutukseen osapuolten välillä, mutta myös väärinkäsitysten
ja ristiriitojen mahdollisuus on suuri. Yhteisymmärryksen saavuttamiseen ja menestyk-
sekkääseen vuorovaikutukseen kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kanssa tarvitaan
interkulttuurista kompetenssia. Siihen kuuluu paitsi tiedollisia ja taidollisia, myös asen-
teellisia ja toiminnallisia ulottuvuuksia. Interkulttuurinen kompetenssi tulisi kuitenkin
nähdä kokonaisuutena, parhaimmillaan eräänlaisena filosofiana, joka ohjaa ihmisen ajat-
telua ja käyttäytymistä. Kompetenssin kehittymisen voi nähdä myös interkulttuurisena
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kasvuna tai oppimisena, johon erilaiset elämäntilanteet, kokemukset ja koulutus vaikutta-
vat. Interkulttuurinen kasvu on niin ikään kokonaisvaltainen prosessi, jossa ihminen jou-
tuu punnitsemaan omia kulttuurisia asenteitaan, arvojaan ja normejaan sekä käyttäytymis-
tään. Tavoitteena on kasvu moninaisuuden tiedostamiseen, ymmärtämiseen ja kunnioitta-
miseen, sekä oikeudenmukaisuutta tukevaan ajatteluun ja toimintaan. 

Myös opettajat tarvitsevat interkulttuurista kompetenssia yhä monikulttuurisemmissa
kouluissa. Koulun ja opettajien tulisi tarjota kaikille oppijoilleen välineitä tulevaisuuden
yhteiskunnassa toimimiseen ja vaikuttamiseen ja samalla ehkäistä syrjäytymistä. Kulttuu-
rien kohdatessa opettaja joutuu moninaisten haasteiden eteen. Oppilaiden erilaiset arvo-
maailmat, taustat, lähtökohdat, oppimistyylit ja asenteet ovat tärkeitä tekijöitä opetusta ja
kasvatusta suunniteltaessa. Opettajalta vaaditaan erityistä paneutumista vieraista kulttuu-
reista tulevien oppilaiden arvoihin ja tapoihin, mutta yhtä lailla tärkeää on myös Suomen
omien etnisten ryhmien ja alakulttuurien tuntemus.

Opettajankoulutuksessa koulujen ja yhteiskunnan moninaistuminen pitäisi luonnolli-
sesti ottaa huomioon, jos halutaan kouluttaa opettajia, joilla on asenteellisia, tiedollisia ja
taidollisia valmiuksia kohdata vierasta kulttuuria edustava oppilas. Keskeiseksi tulee siis
kysymys, kuinka interkulttuurista kompetenssia voidaan kehittää koulutuksen keinoin. On
myös mietittävä, mitä ovat ne valmiudet, joita tulevat opettajat tarvitsevat. Tämä artikkeli
pyrkii valottamaan interkulttuurisen kompetenssin olemusta ja pohtimaan niiden oppi-
mista niin yleisellä tasolla kuin opettajankoulutuksessa.

Interkulttuurisen kompetenssin määrittelyä

Käytän tässä artikkelissa interkulttuurisuus -termiä. Ero tämän ja lukuisien muiden käsit-
teiden (esim. multicultural anti-racist, global, cross-cultural) välillä ei ole kovinkaan sel-
vä, vaan riippuu pitkälti näkökulmasta ja tulkinnasta. Joka tapauksessa interkulttuuri-
suus-termillä korostetaan vuorovaikutusta kulttuurien välillä eikä pelkästään viitata yhtei-
söön, joka koostuu eri etnisistä ryhmistä (vrt. monikulttuurisuus), ja siksi suosin interkult-
tuurisuus-käsitteen käyttöä. Myös interkulttuurisesta kompetenssista puhuttaessa käsit-
teet vaihtelevat; eri teoreetikot kirjoittavat kulttuurisesta sensitiivisyydestä ja tietoisuu-
desta, monikulttuurisesta asiantuntijuudesta jne. Interkulttuurisen kompetenssin näen
edellisiä laajempana käsitteenä, sillä siinä korostuu ajatus paitsi tietoisuudesta ja herkkyy-
destä, myös taidoista ja halusta toimia erilaisissa kulttuurien kohtaamisen tilanteissa. 

Interkulttuuriseen kompetenssiin on katsottu kuuluvaksi eri valmiuksia määritelmästä
ja painotuksesta riippuen. Samaa mieltä oltaneen kuitenkin siitä, että sitä tarvitaan yhteis-
ymmärryksen saavuttamiseen ja toimivaan vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Interkult-
tuurisessa kompetenssissa siis korostuvat vuorovaikutustaidot. Kompetenssin1voi kapeasti
ajatella viittaavan vain taitoihin ja tekniikoihin, tietynlaisiin apuvälineisiin, joiden avulla
tehtävä saadaan suoritetuksi tyydyttävästi, kun taas laajemmasta perspektiivistä katsottuna
kompetenssi kattaa taitojen lisäksi tiedollisia ja asenteellisia ulottuvuuksia (Clough &

1. Englanninkielisen competence sanan voi suomentaa pystyvyydeksi, pätevyydeksi, kyvyksi, kel-
poisuudeksi jne. Sana valmius on kuitenkin mielestäni käyttökelpoisin suomennos interkulttuu-
risesta kompetenssista puhuttaessa.
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Holden 1996, 40). Jälkimmäisen määritelmän mukaista interkulttuurista kompetenssia ei
voi opetella ulkoa vaan se on sisäistettävä osaksi omaa asennoitumista, käyttäytymistä ja
toimintaa. Kompetenssin voi siis nähdä ennemminkin filosofiana kuin opeteltavina tie-
toina ja taitoina. 

Taylorin (1994) ja Bennettin (1993) mukaan interkulttuurisesti pätevä ihminen omaa
interkulttuurista kompetenssia; osaa toimia taitavasti muuttuvissa tilanteissa erilaisten
ihmisten kanssa sekä tehdä valintoja ja ratkaisuja, jotka eivät ole sidoksissa hänen omiin
oletuksiinsa ja ennakkoluuloihinsa. Myös Gudykunst ja Kim (1984) määrittelevät inter-
kulttuurisen ihmisen sellaiseksi, jonka tiedolliset ja asenteelliset ominaisuudet sekä käytös
eivät ole rajoittuneet yhden kulttuurin normeihin vaan ovat avoimia erilaisuuden ymmär-
tämiselle ja kunnioittamiselle. Interkulttuurinen pätevyys on tavoite, jota kohti tulee pyr-
kiä interkulttuurisen kasvun prosessissa. Pro gradu -tutkielmassa, jonka kirjoitin yhdessä
Sanna Wariksen kanssa (1999) totesimme, ettei interkulttuurisesti täysin pätevää ihmistä
ole olemassa, koska tilanteet ovat erilaisia ja niissä tarvittavat valmiudet vaihtelevat ja
muuttuvat. Tärkeää on itsensä kehittäminen ja elinikäisen, aktiivisen oppijan roolin sisäis-
täminen. Oppiminen puolestaan edellyttää jatkuvaa omien näkemysten ja asenteiden ref-
lektointia. 

Tutkimuksessamme määrittelimme interkulttuurisen kompetenssin osatekijöiksi tai
ulottuvuuksiksi tietoisuuden, taidot, asenteet ja toiminnan. Tämän tyyppisiä valmiuksia
ovat korostaneet esim. Noel 1995, Banks 1994 ja Nieto 1996. Nämä osa-alueet ovat hyvin
voimakkaasti kytkeytyneet toisiinsa ja kehittyvät rinnakkain, mitä olen pyrkinyt kuvaa-
maan alla olevassa kuviossa. Kompetenssin ulottuvuuksien erottaminen toisistaan on hie-
man keinotekoista, mutta toisaalta se auttaa ymmärtämään interkulttuurisen pätevyyden
eri puolia. Interkulttuurinen pätevyys edellyttää kaikkien osa-alueiden huomioon otta-
mista. Ei riitä, että on tietoa, jos ei ole oikeudenmukaisuutta tukevaa asennetta, tai että on
taitoa, mutta ei osaa tai uskalla kuitenkaan toimia jne. Seuraavassa käsittelen lyhyesti
interkulttuurisen kompetenssin eri osa-alueita. 

Kuva 1. Interkulttuurisen kompetenssin ulottuvuudet.

Asenteet liittyvät mielestäni hyvin voimakkaasti kaikkiin mainittuihin osa-alueisiin,
kehittyvät niiden rinnalla ja ovat edellytys tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen pyrki-
välle toiminalle. Oikeudenmukaista ajattelua ja toimintaa tukevien asenteiden (kuten toi-
sista ihmisistä välittämisen, moninaisuuden kunnioittamisen sekä motivaation ja sitoutu-
misen tasa-arvoa edistävään toimintaan) voi ajatella olevan interkulttuurisen kompetens-

tietoi-
suus

toiminta

          asenteet

 taidot
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sin lähtökohta. Noelin (1994, 269) mukaan asenne on monimutkaisin ja vaikein kompe-
tenssin osa-alue ja sen vaikutukset ovat pitkäkestoisimmat ja näkyvimmät. Tietyt asenteet,
ennakkoluulot ja stereotypiat muodostuvat varhain ja niiden muuttaminen voi olla vaikea
ja tuskallinen prosessi. Asenteet voivat olla osaksi tiedostamattomia ja siksikin niiden tut-
kiminen ja muuttaminen on hankalaa. Omien ennakkoluulojen kohtaaminen ja asenteiden
muuttuminen on kuitenkin välttämätöntä interkulttuurisen herkkyyden saavuttamisen kan-
nalta, ja siksi siihen tulee kiinnittää erityistä huomiota interkulttuurisesti painottuneissa
koulutusohjelmissa.

Kulttuurisen tietoisuuden voi nähdä ensinnäkin oman itsensä ja oman kulttuuritaus-
tansa tuntemisena. On oleellista tunnistaa niitä kulttuurisia koodeja, jotka ohjaavat ja
myös rajoittavat omia ajatuksia, asenteita, uskomuksia ja käytöstä. Enemmistökulttuurin
ihmiset pitävät helposti omia arvojaan normaaleina ja oikeina. Kuten Räsänen (1999, 144)
kirjoittaa, on tärkeää ymmärtää, että oma kulttuurimme, joka on monella tapaa kasvumme
perusta ja turvallinen linnake, saattaa muuttua henkiseksi vankilaksi, jos sen antamia viite-
kehyksiä ei koskaan kyseenalaisteta. Kulttuurisen tietoisuuden kehittyminen luo pohjaa
vuorovaikutukselle toisenlaisesta kulttuuritaustasta tulevan ihmisen kanssa. 

Kulttuurinen tietoisuus on lisäksi tietoa toisista kulttuureista ja ihmisistä; niistä histori-
allisesti, kulttuurisesti ja maantieteellisesti muodostuneista arvoista ja normeista sekä aja-
tus- ja käyttäytymismalleista, jotka ohjaavat toisesta kulttuurista tulevan ihmisen toimin-
taa. Vaikka toisen kulttuurin edustajaa tulee ymmärtää tämän kulttuuritaustaa vasten, on
kuitenkin myös ymmärrettävä kulttuurien dynaaminen luonne ja nähtävä ihmiset yksi-
löinä, ei vain tietyn kulttuurin edustajina. Kuten esim. Nieto (1999, 48–60) tuo esille, kult-
tuurit eivät ole kivettyneitä rakennelmia, jotka edellyttävät aina tiettyjä samankaltaisia
käyttäytymismalleja tai sisältävät tiettyjä puhtaita arvoja. Jopa luonnollisessa kontekstis-
saan kulttuurit muuttuvat jatkuvasti erilaisten poliittisten ja taloudellisten sekä muiden
ympäristön muutosten tuloksena. Myös Zeichner (1996, 157) huomauttaa, että koulussa
opettajan "tieto" tietyn kulttuurin tai ryhmän edustajista muuttuu helposti stereotypioiksi
ja ennakkoluuloiksi siitä, miten tietystä ryhmästä tuleva oppilas ajattelee, käyttäytyy ja
oppii.

Kulttuuriseen tietoisuuteen kuuluu oleellisena osana myös kyky tunnistaa ennakkoluu-
loja, asenteita, oletuksia, ja epäoikeudenmukaisia käytänteitä niin yksilöiden kuin instituu-
tioidenkin tasolla. Interkulttuurinen pätevyys edellyttää myös laajaa yhteiskunnallista tie-
toutta yhteiskuntaerojen vaikutuksesta, sosiaalisista ja poliittisista trendeistä, sekä nyky-
ään myös globaaleiden näkökulmien tuntemusta ja ymmärrystä. 

Interkulttuurisesti pätevän ihmisen taitoihin kuuluu esim. taito olla kriittinen, nähdä ja
ymmärtää asioita monesta eri näkökulmasta sekä taito asettua toisen asemaan ja tuntea
myötätuntoa. Interkulttuurisia taitoja ovat myös kyky sopeutua muuttuviin olosuhteisiin,
niissä toimimiseen ja vaikuttamiseen. (Banks 1999, Lustig & Koester 1996, Nieto 1996.)
Vuorovaikutustaidot ovat erityisen tärkeitä kulttuurien kohdatessa ja niillä tarkoitetaan
paitsi kykyä tulkita ja ymmärtää toisen kulttuurin edustajan kieltä ja sen erityispiirteitä,
myös kykyä tulkita toisen eleitä ja ilmeitä sekä kehonkieltä. (C. Bennett 1995, 263.) Vuo-
rovaikutustaitoihin kuuluvat myös neuvottelu- ja diplomatiataidot sekä kyky ratkaista
ongelmia rauhanomaisesti. Lustigin & Koesterin (1996, 55) mukaan interkulttuurinen
kompetenssi vuorovaikutus- ja kommunikointitilanteessa näkyy etenkin kahdella tavalla.
Ensiksikin, vuorovaikutuksen on oltava tarkoituksenmukaista, sen on oltava sopivaa tilan-
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teen odotuksiin ja vaatimuksiin nähden. Toiseksi, sen on oltava tehokasta niin, että halutut
tulokset saavutetaan.2

Kun ihmisellä on tarvittavat interkulttuuriset tiedot ja taidot sekä oikeudenmukaisuu-
teen pyrkivä asenne, hän voi rohkeasti ja aktiivisesti puuttua epäoikeudenmukaisuuksiin ja
taistella rasismia, ennakkoluuloja sekä kaikenlaista syrjintää vastaan. Tätä toiminnan
kompetenssia korostavat etenkin kriittisen pedagogiikan edustajat (Giroux & McLaren
2001, 243–244). He näkevät erityisesti opettajan ja kasvattajan tehtäväksi taistelun epä-
tasa-arvoa, rasismia ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan myös koulun ulkopuolella. Hei-
dän mukaansa opettajankoulutuksen tulisi yhdistää voimansa sellaisten yhteiskunnallisten
liikkeiden kanssa, jotka puolustavat sorrettujen ryhmien oikeuksia ja saada tulevat opetta-
jat näin yhteiskunnallisesti kantaaottaviksi toimijoiksi. Toiminnan kompetenssi korostuu
myös globaalista kasvatuksesta puhuttaessa, jolloin toimintaan viitataan usein ajatuksella
"think globally, act locally". Tällä halutaan korostaa globaalista ja yhteiskunnallisesta tie-
toisuudesta lähtevää "ruohonjuuritason" toimintaa ihmisoikeuksien, ympäristön ja demo-
kratian puolesta.

Interkulttuurisen opettajan pedagoginen kompetenssi

Edellä kuvattujen valmiuksien lisäksi monikulttuurisessa ympäristössä toimiva opettaja
tarvitsee tiettyjä pedagogisia kompetensseja. Alla olevassa tiivistelmässä olen yhdistellyt
Banksin (1996), Bennettin (1995) Girouxin ja Mclarenin (2001), Niedon (1996) ja Zeich-
nerin (1996) näkemyksiä valmiuksista, joita opettajalla tulisi olla eri kulttuurien kanssa
työskennellessään.

Interkulttuurinen pätevyys edellyttää, että opettaja 
• Omaa selkeän kokonaiskäsityksen interkulttuurisuuskasvatuksesta sekä on sisäistänyt

sen arvot ja tavoitteet työnsä pohjaksi. Jokainen opettaja toteuttaa näitä tavoitteita
omalla, persoonallisella tavallaan. 

• On erityisen tietoinen niistä oletuksista, joita vähemmistökulttuurin opettamiseen
sisältyy. Tiettyihin ryhmiin kuuluvien oppilaiden kouluvaikeuksia selitetään usein
heidän taustatekijöillään (köyhyys, rikkinäiset perheet, erilainen arvomaailma) eikä
koulun kulttuurilla ja käytänteillä katsota olevan vaikutusta heidän koulumenestyk-
seensä. Opettajan on kuitenkin tiedostettava, että opettajien odotuksilla on todettu
olevan merkittävä vaikutus oppilaan koulumenestykseen. 

• Osaa tunnistaa ja pyrkii muuttamaan niitä näkyviä ja näkymättömiä rakenteita ja
mekanismeja, joilla koulu luo ja ylläpitää epätasa-arvoa (esim. opetussuunnitelmat,
arviointi, tasoryhmät).

2. Koulukontekstissa kommunikoinnin tarkoituksenmukaisuus voisi tarkoittaa sitä, että opettaja
pyrkii opetuksessaan käyttämään oppilaille tuttuja käsitteitä ja ilmaisee asiat sensitiivisesti
oppilaiden erilaiset kulttuurit ja taustat huomioiden. Tehokkuus tarkoittaisi taas sitä, että oppilas
ja opettaja ymmärtävät viestin samalla tavalla.
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• Omaa tietoa siitä, kuinka sosioekonominen ympäristö, kieli ja kulttuuri yleensä muo-
vaavat koulukäyttäytymistä ja oppimista. Opettajalla täytyy myös olla riittävästi tie-
toa kunkin oppilaan kotikielestä, kulttuurista ja ympäristöstä. Toisaalta opettajan täy-
tyy kuitenkin osata nähdä jokainen oppilas muuttuvana yksilönä, löytää tämän per-
soonalliset vahvuudet ja tukea niitä.

• Osaa soveltaa hankkimaansa tietoa opetussuunnitelman laadinnassa ja opetuksessaan,
niin että se hyödyttää optimaalisesti kutakin oppilasta.

• Suhtautuu kriittisesti usein hyvin monokulttuurisiin opetussisältöihin ja materiaalei-
hin, osaa itse laatia interkulttuurisesti painottunutta opetusmateriaalia.

• Käyttää monenlaisia opetusmetodeja ja työtapoja, koska oppilaat rakentavat merki-
tyksiä ja oppivat eri tavoin, suosii oppilaskeskeistä ja yhteistoiminnallista oppimista,
ohjaa oppilaita kriittiseen tiedon hakuun ja tuottamiseen. 

• Osaa ja haluaa kuunnella jokaista oppilasta, tämän kokemuksia ja tunteita ja ottaa ne
huomioon opetuksessaan.

• Pyrkii tietoisesti tunnistamaan ja poistamaan ennakkoluuloja oppilaiden väliltä ja
luomaan suvaitsevaisen, turvallisen ja kannustavan oppimisympäristön. 

• Ottaa yhteiskunnalliset ja maailmanlaajuiset näkökulmat huomioon opetuksessaan,
ohjaa oppilaita toimimaan globaalistuvassa yhteiskunnassa ja tiedostamaan myös
globaalisuuden mukanaan tuomat ongelmat ja vaikuttamaan niihin.

• Omaa merkittäviä vuorovaikutustaitoja ja on tietoinen eri kulttuurien väliseen kom-
munikointiin liittyvistä ongelmista. Talib (2000, 113) huomauttaa, että opettaja saat-
taa käyttää sellaista koulun arvomaailman suuntaista kieltä ja käsitteistöä, joka on
ainakin osittain vierasta niille oppilaille, joiden kulttuurinen ja yhteiskunnallinen
tausta on erilainen kuin opettajan. Opettajan tulisi myös huomioida nonverbaalisen
viestinnän tärkeys osana oppimista. Kulttuurien kohdatessa toiminnan kieli helpottaa
kohtaamista, mikäli viestejä osataan tulkita. Vuorovaikutustaitoja tarvitaan myös
kontaktien luomiseen ja jatkuvaan ylläpitoon vanhempien ja koulun ulkopuolisen
yhteisön kanssa.

• Toimii myös koulun ulkopuolella näkyvästi oikeudenmukaisemman yhteiskunnan ja
koulun puolesta, jotta edellytykset laajemmalle koulukulttuurin muutokselle tulisivat
mahdolliseksi.

Vaatimukset oppilaiden taustat huomioivasta opetuksesta, käytänteiden muuttamisesta
ja aktiivisesta yhteiskunnallisesta toiminnasta saattavat kuulostaa vaikealta, mahdottomal-
takin tehtävältä opettajasta, joka joutuu muutoinkin taistelemaan ajan ja muiden resurssien
riittävyydestä. Banks (1999, 42–43) toteaakin, että alipalkatuilla ja aliarvostetuilla opetta-
jilla ei riitä voimia kehittää opetustaan ja koulua. Lisäksi koulussa vallitsevat käytänteet ja
työyhteisön asenteet muuttuvat hitaasti ja sellainenkin opettaja, jolla on aitoa halua kehit-
tää ja muuttaa käytänteitä, saattaa katsoa helpommaksi sopeutua vallitsevaan koulukult-
tuuriin kuin taistella sitä vastaan. Myös Suomessa opettajat törmäävät helposti riittämättö-
miin resursseihin ja ajan puutteeseen, kuten mm. Talibin (2000, 176) ja Miettisen (2001,
64–65) tutkimuksesta maahanmuuttajaoppilaiden opettajista käy ilmi. Näiden lisäksi kou-
lutuksen ja kokemuksen puute ovat lisänneet maahanmuuttajaoppilaiden opettajien tur-
hautumisen tunteita. Opettajankoulutus ei edellä mainittujen tutkijoiden mukaan siis ole
kehittänyt opiskelijoissaan niitä valmiuksia, joita kulttuurien kohtaamisessa tarvitaan. 
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Eri konteksteissa tarvittava interkulttuurinen kompetenssi

Interkulttuuriseen kompetenssiin liittyvät tiedostamisen, taitojen, asenteiden ja toiminnan
ulottuvuudet tulevat eri työtehtävissä esiin erilaisin painotuksin. Jokaisella alalla on toki
omat ammatilliset kompetenssit ja kasvatusalallakin tarvittavat valmiudet vaihtelevat eri
työtehtävissä. Oulun opettajankoulutuslaitoksen M.Ed. -opiskelijat ovat tutkimuksissaan
tarkastelleet, minkälaisia tietoja, taitoja ja asenteellisia ulottuvuuksia katsotaan tarpeelli-
seksi erilaisissa monikulttuurisessa ympäristössä tapahtuvissa työtehtävissä. Tehtyjen tut-
kimusten valossa näyttäisikin siltä, että tarvittavat valmiudet erilaisissa interkulttuurisis-
sa työtehtävissä ovat osittain samanlaiset, mutta myös eroavat toisistaan kunkin konteks-
tin luonteen mukaisesti.

Erilaisissa projektiluontoisissa interkulttuurisissa tehtävissä katsottiin tietyt sosiaaliset
ja persoonalliset valmiudet oleelliseksi osaksi interkulttuurista kompetenssia. Tälläisia oli-
vat esimerkiksi ennakkoluulottomuus, sulava käytös, joustavuus, kärsivällisyys, stressin-
sietokyky, diplomatiataidot ja kommunikaatiotaidot yleisesti. (ks. Alarauhio 2000 ja Ala-
suutari 1999). Myös rakentava suhtautuminen moninaisten ongelmatilanteiden ja konflik-
tien ratkaisemiseksi ja kyky kuunnella toista nähtiin oleelliseksi. Edellä mainittujen taitojen
lisäksi myös tiedon merkitys nousi esille. Vieraassa kulttuurissa työskentelevälle näyttäisi
olevan välttämätöntä tuntea maan historiaa ja nykytilaa, jotta kulttuurin ja ihmisten ymmär-
täminen tulee mahdolliseksi. (ks. myös Leppänen 1998).

Monikulttuurisessa luokassa työskentelevän opettajan keskeiseksi interkulttuurisen
kompetenssin ulottuvuudeksi näyttäisi muodostuvan asenteet ja suhtautumistavat erilaista
oppilasta kohtaan. (ks. Isosaari & Vaajoensuu 2000, sekä heidän artikkelinsa tässä julkai-
sussa). Opettajalta vaaditaan erityistä herkkyyttä kohdata vieraasta kulttuurista tuleva, vie-
rasta kieltä puhuva lapsi, jolla saattaa olla hyvinkin vaikeita kokemuksia takanaan. Myös
tiedostamiseen liittyvät ulottuvuudet näyttäisivät olevan tärkeitä opettajille. Varsinkin
omien kulttuurisidonnaisten ajatusmallien ja ennakkoluulojen tiedostaminen nähtiin edel-
lytyksenä kulttuurien onnistuneelle kohtaamiselle. Opettajan työssä vuorovaikutus- ja
kommunikaatiotaidot ovat luonnollisesti keskeisiä; monikulttuurisessa kontekstissa työs-
kentelevä opettaja toimii yhteistyössä paitsi moninaisten oppilaidensa ja näiden vanhem-
pien – myös mm. erityisopettajien, sosiaalityöntekijöiden, maahanmuuttovirkailijoiden,
tulkkien ja koulunkäyntiavustajien kanssa. 

Edellä kuvatuissa tutkimuksissa tuotiin esille tiettyjen asenteiden, tietojen ja taitojen
oppimisen merkitystä interkulttuurisen kompetenssin kehittämiseksi. Toisaalta niistä tuli
myös voimakkaasti esiin näkemys, että käytännön kokemus ja työ opettavat enemmän kuin
mihin mikään koulutus pystyy. Interkulttuurista koulutusta suunniteltaessa onkin oleellista
kysyä, miten luoda koulutuksen keinoin opiskelijoille sellaisia oppimiskokemuksia ja käy-
tännön harjoitteita, jotka tukevat heidän interkulttuurisen kompetenssinsa kehittymistä.
Interkulttuurista oppimista kuvaamaan on luotu teorioita, joista kaksi esittelen pääpiirteit-
täin seuraavassa pääluvussa.
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Kohti interkulttuurista pätevyyttä

Interkulttuurista oppimista ja kasvua on tutkittu suhteellisen vähän, vaikka sen tutkimi-
nen on ehdottoman tärkeää, jos halutaan kehittää interkulttuurisia koulutusohjelmia. Mil-
ton Bennett (1993) on kehittänyt interkulttuurisen sensitiivisyyden mallin kuvaamaan
interkulttuurista kasvua ja oppimista. Bennettin mallissa korostuvat kulttuuriset erot ja
niiden ymmärtämisen tärkeys. Bennettin mukaan interkulttuurinen sensitiivisyys ei ole
luontaista, vaan se on opittavissa erilaisten vaiheiden kautta. Malli sisältää kuusi eri vai-
hetta, joiden kautta ihmisestä lopulta tulee interkulttuurisesti herkempi ja tiedostavampi.
Nuo eri vaiheet etenevät etnosentrisiltä tasoilta etnorelativistisille tasoille. Kummallakin
tasolla on erotettavissa kolme eri vaihetta.

Kuva 2. Interkulttuurisen sensitiivisyyden oppimisen malli Bennettin (1993) mukaan.

Malli on eräänlainen jatkumo, jossa korkeammalle tasolle siirtyminen edellyttää edis-
tymistä kulttuurien kohtaamisen taidoissa. Etnosentrisillä tasoilla oleva ihminen osaa
lähestyä moninaisuutta vain omasta maailmankuvastaan ja kulttuuristaan käsin tai kieltää
erilaisuuden olemassaolon kokonaan, mikä tapahtuu ensimmäisessä, kieltämisen -vai-
heessa. Seuraava taso, puolustautuminen, viittaa erilaisuuden näkemiseen uhkana ja oman
kulttuurin näkemiseen muita parempana. Sen voi ajatella olevan kieltämistä edistyneempi
taso, koska siinä kulttuuristen erojen olemassaolo tiedostetaan. Minimalismin-tasolla
oleva ihminen puolestaan vähättelee kulttuurisia eroja viitaten mm. siihen, että kaikilla
ihmisillä on lopulta samat primäärit päämäärät ja tarpeet (esim. hengissä pysyminen) ja
myös samankaltaiset perusarvot (esim. lähimmäisen rakkaus). 

Etnorelativistisille tasoille siirtynyt ihminen taas ymmärtää kulttuurierot, kunnioittaa
erilaisuutta ja osaa katsoa kutakin kulttuuria sen omista lähtökohdista. Kulttuurien hyväk-
symisen (neljäs taso) lisäksi tarvitaan juuri perspektiivinotto- ja empatia kykyä. Adaptaa-
tio-tason saavuttanut ihminen ymmärtää ja osaa tulkita toisen kulttuurin edustajaa ja pys-
tyy selviytymään kulttuurin kohtaamisen tilanteista ilman suurempia ongelmia. Integraa-
tio- eli ylin taso edellyttää, että ihminen on ikään kuin jatkuvassa välitilassa, minkään
kulttuurin arvot ja normit eivät kahlitse hänen käytöstään, ajatteluaan ja asenteitaan vaan
hän pystyy toimimaan aina muuttuvien tilanteiden mukaan erilaisten ihmisten kanssa.
Tämä taso lienee jonkinlainen utopia; tuntuu vaikealta ajatella, että ihminen pystyisi luo-
pumaan täysin omasta kulttuurisesta viitekehyksestään.

Bennettin mallissa on omat puutteensa ja ristiriitansa. On vaikea kuvitella, että etene-
minen tasolta toiselle tapahtuisi aina Bennettin kuvaamassa järjestyksessä tai että henkilö
olisi aina sidottu vain yhteen tasoon. Bennettin malli ei myöskään kerro, mikä lopulta
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puolustautu-
minen

minimalismi
hyväksyminen

adaptaatio
integraatio

etnosentriset tasot
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selittää siirtymisen tasolta toiselle eli mahdollistaa persoonallisen kasvun ja oppimisen.
Mallia täydentääkin Edward W. Taylorin (1994) kehittelemä Mezirovin (1991) teorioihin
perustuva transformatiivisen oppimisen malli. Taylorin mallissa tärkeitä ovat merkitys-
perspektiivit, järjestelmät, joiden avulla tulkitsemme maailmaa. Vaikka nämä merkitysjär-
jestelmät kehittyvät jo varhain lapsuudessa, ovat ne kuitenkin jatkuvassa muutoksen
tilassa, koska uudet kokemukset sulautetaan osaksi tätä merkitysjärjestelmää. Mikäli uusi
kokemus poikkeaa merkittävästi edellisistä eikä sitä voida sellaisenaan tulkita tai sulauttaa
aiempiin merkityksiin, on merkitysjärjestelmää tutkittava uudelleen. Kun näitä kokemuk-
sia on paljon ja ne ovat voimakkaita, joutuu ihminen muuttamaan merkitysjärjestel-
määnsä. Transformatiivisessa oppimisessa keskeiseksi nousevat siis ihmisten kokemukset
ja tapahtumat, (esim. kulttuurishokki) jotka saavat heidät tutkimaan, kyseenalaistamaan ja
muuttamaan omia kulttuurisia merkityksiään sekä niiden mukana oletuksiaan, asenteitaan
ja käytöstään. Muutos voi siis tapahtua melko äkillisesti jonkin suhteellisen merkittävän
tapahtuman tai kriisin seurauksena tai useat pienemmät kokemukset johtavat pikkuhiljaa
perspektiivien muuttamiseen.

Taylor (1994, 400) painottaa paitsi toiminnallisten taitojen, myös tiedollisten ja tunne-
peräisten taitojen oppimisen tärkeyttä. Näitä voi verrata tässä artikkelissa kuvaamiini
interkulttuurisen kompetenssin ulottuvuuksiin. Tiedollisilla taidoilla Taylor viittaa kykyyn
tarkastella asioita erilaisesta perspektiivistä (vrt.tietoisuus), tunneperäiset taidot taas viit-
taavat lähinnä empatiakykyyn ja asenteisiin, kun taas toiminnalliset taidot mahdollistavat
tarkoituksenmukaisen toimimisen eri tilanteissa ja ympäristöissä. Interkulttuurisia val-
miuksia omaava ihminen on siis käynyt läpi prosessin, jossa toisiinsa kytkeytyneet tapah-
tumat ja kokemukset ovat muovanneet ja muuttaneet hänen tapaansa ymmärtää itsensä ja
muut, ja sitä kautta vaikuttaneet myös hänen ajatteluunsa ja toimintaansa. 

Pohdinta: Opettajankoulutus ja interkulttuuriset kompetenssit

Olen tässä artikkelissa jakanut interkulttuurisen kompetenssin neljään tiiviisti toisiinsa
kytkeytyneeseen ulottuvuuteen, joita ovat asenteet, tiedostus, taidot ja toiminta. Vaikka
erilaisissa interkulttuurisissa työtehtävissä tarvittavat valmiudet poikkeavat osittain toisis-
taan on myös sellaisia interkulttuurisia ulottuvuuksia, joita tarvitaan kaikissa kulttuurien
kohtaamiseen liittyvissä tilanteissa. Voidaankin ajatella, että tässä artikkelissa esiin tuo-
mani asenteet, tiedostus, taidot ja toiminta muodostavat eräänlaisen perustan interkulttuu-
riselle kompetenssille, jonka pohjalle myös kussakin yksittäisessä työtehtävässä vaaditut
professionaaliset taidot rakentuvat. 

Opettajankoulutuksessa ei ole realistista vaatia, että kaikki tässä artikkelissa kuvatut
kompetenssin osa-alueet omaksuttaisiin täydellisesti. Etenkin interkulttuuristen taitojen
hallinta edistyy työelämässä käytännön tilanteissa. Interkulttuurisesti painottuneen opetta-
jankoulutuksen tulisi mielestäni ensisijaisesti pyrkiä etenkin interkulttuurisen tietoisuuden
herättämiseen ja asenteiden kehittämiseen ja vahvistamiseen oikeudenmukaista ajattelua
ja toimintaa tukevaksi. Opiskelijalla tulisi valmistuttuaan olla kyky ymmärtää ja kunnioit-
taa moninaisuutta sekä tunnistaa epäoikeudenmukaisuutta niin yksilöissä kuin rakenteissa.
Toki hänellä tulisi olla myös valmiuksia ja rohkeutta soveltaa tietoaan ja näkemyksiään
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käytännön tilanteissa. Koulutuksen aikana onkin tärkeää saada opiskelijat uskomaan
omiin kykyihinsä ja valmiuksiinsa toimia rakentavassti interkulttuurisissa tilanteissa, jotta
heillä olisi rohkeutta tarttua vaikeisiinkin haasteisiin. Tärkeää on myös saada opiskelijat
käsittämään, että interkulttuurinen oppiminen on elinikäinen prosessi, joka vaatii aktii-
vista ja avointa mieltä ja halua kehittää itsessään valmiuksia toimia erilaisissa kulttuurien
kohtaamisen tilanteissa. 

Taylorin interkulttuurisen oppimisen mallia voidaan soveltaa myös opettajankoulutuk-
seen. Opiskelijoille tulisi tarjota mahdollisuuksia niin tiedollisten, asenteellisten kuin toi-
minnallisten valmiuksien oppimiseen, harjoitteluun ja soveltamiseen käytännössä. Inter-
kulttuurisesti painottuneen opettajankoulutuksen on oltava sensitiivistä, muutoin van-
hoista ajattelu- ja toimintamalleista luopuminen voi osoittautua liian tuskalliseksi proses-
siksi (Paige 1993, 3). Kasvu edellyttää ennen kaikkea oppijan omaa sitoutumista ja moti-
vaatiota. Toisaalta se edellyttää myös kannustavaa ja turvallista oppimisympäristöä,
avointa dialogia ja keskustelua, omien käsitysten ja arvojen tiedostamista ja reflektointia
sekä käytännön kokemuksia interkulttuurisessa ympäristössä. 3

Opettajan työ on ennen kaikkea kohtaamista; lapsen, vanhempien ja lukuisten muiden
tahojen. Se on myös ennakkoluulojen, asenteiden, erilaisten odotusten, vaatimusten ja
edellytysten kohtaamista. Opettajalta vaaditaan selkeää arvopohjaa ja tavoitteita, joiden
suunnassa toimia, mutta toisaalta myös herkkyyttä ottaa huomioon erilaiset perspektiivit
ja äänet. Interkulttuurisen kompetenssin tehtävänä on auttaa selviytymään erilaisista koh-
taamistilanteista. Pelkkää haastavista tilanteista selviytymistä ei kuitenkaan voida pitää
interkulttuurisesti pätevän opettajan perimmäisenä tavoitteena. Tulisihan opettajan kehit-
tää myös oppilaidensa interkulttuurista kompetessia. Kohtaamistilanne, josta muodostuu
antoisa, rikas ja opettava kaikille osapuolille voisi olla päämäärä, jota kohti pyrkiä omalla
interkulttuurisen oppimisen tiellä. 
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7  Interkulttuurisen pedagogiikan olemusta etsimässä

Rauni Räsänen

Tiivistelmä

Artikkelissa pyritään hahmottamaan interkulttuurisen pedagogiikan olemusta monesta eri lähtökoh-
dasta käsin. Aluksi valotetaan kulttuurikäsitteen kompleksisuutta ja alakulttuurien moninaisuutta.
Tältä pohjalta pohditaan kulttuuri-identiteetin ja yleensä identiteetin muuntuvuutta ja dynaami-
suutta. Artikkelissa esitellään interkulttuurisuuskasvatuksen eri lähestymistapoja (esim. James
Banks, James Lynch ja Sonia Nieto) sekä varsinkin kriittisen monikulttuurisuuspedagogiikan lähtö-
kohtia. Tämän jälkeen tarkastellaan Suomen tilannetta monikulttuurisuuden näkökulmasta, analy-
soidaan monikulttuurisuus- ja kansainvälisyyskasvatuksen historiaa sekä päädytään kokonaisvaltai-
sen interkulttuurisuuskasvatuksen filosofiaan opettajankoulutuksessa. Interkulttuurisen oppimisen
osa-alueiksi erotetaan 1) tiedostus ja transformaatio sekä 2) välittäminen ja sitoutuminen. Interkult-
tuurisen pedagogiikan arvopohjaksi johdetaan ihmisoikeudet, kulttuurien välinen vuorovaikutus ja
toinen toisiltaan oppiminen, väkivallattomuus, rauha, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus.

Asiasanat: alakulttuuri, identiteetti, interkulttuurisuuspedagogiikka, kansainvälisyyskas-
vatus, kriittinen pedagogiikka, kulttuuri, monikulttuurisuuskasvatus

Johdanto

Kansainvälistyminen, globalisaatio ja monikulttuurisuus ovat toistuvia termejä pohditta-
essa yhteiskunnallisia, poliittisia ja koulutuksellisia haasteita. Niistä on tullut kuin itses-
täänselvyyksiä, joiden merkityksiä ja muotoja harvoin analysoidaan tai evaluoidaan.
Samaa voidaan todeta kansainvälisyys- ja monikulttuurisuuskasvatuksesta. Sanat toistu-
vat valtakunnallisissa perusteissa sekä useiden koulujen ja opettajankoulutuslaitoksien
opetussuunnitelmissa, mutta merkitykset vaihtelevat tai huomioiminen rajoittuu pelkäs-
tään mainintaan suunnitelmissa. Toteutettu opetussuunnitelma saattaa maininnasta huoli-
matta olla hyvinkin monokulttuurinen ja etnosentrinen. Toisaalta on myös kouluja ja yli-
opiston laitoksia, joissa monikulttuurisuuskasvatus pyritään huomioimaan kokonaisval-
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taisesti tavoitteista sisältöön ja koulutuspolitiikkaan ymmärtäen sen keskeiset arvot ja
tavoitteet.

Kulttuurin moninaisuus ja monikerroksellisuus

Kasvatuksen keskeiseksi tehtäväksi määritellään usein kulttuuriperinnön siirtäminen ja
uudistaminen. Tämä herättää monia kysymyksiä, joihin erityisesti opettaja törmää, jos
hän ottaa tehtävänsä vakavasti. Ensinnäkin hän joutuu pohtimaan, mitä tämä kulttuuri on
ja mitä puolia siitä työssään korostaa. Opetussuunnitelmiin on esitetty joitakin arvoja ja
periaatteita, mutta hän joutuu kysymään, miten ne ovat syntyneet, kenen arvoja ja tietoa
ne kuvastavat, vastaavatko ne hänen näkemyksiään ja hänen luokkansa oppilaiden tausto-
ja ja tarpeita sekä hänen käsitystään siitä, mikä olisi parasta näille oppilaille ja yhteiskun-
nan kehitykselle. Oppilaiden moninaiset taustat herättävät runsaasti kysymyksiä: Miten
sovittaa yhteen maalta ja kaupungista kotoisin olevien lasten kokemukset? Miten huomi-
oida erilaisten perheiden tarpeet, arvot ja elämänkatsomus? Miten tehdä koulu mielek-
kääksi ja turvalliseksi erilaisille oppilaille? Miten huomioida vanhat etniset vähemmistöt
ja uudet maahanmuuttajaryhmät? Mitä merkitsee esimerkiksi juuri maahan saapuneelle
somalinuorelle Shakespeare tai vietnamilaiselle nuorelle Gallen-Kallela? Kuinka etno-
sentrinen ja monokulttuurinen on opetussuunnitelmamme tai kuinka paljon sen tulisi kes-
kittyä suomalaiseen ja länsimaiseen yhteiskuntaan tai valmistaa ainakin jossain määrin
asioiden tarkasteluun myös muiden kulttuurien näkökulmasta ja näkemään maailma
moninaisena kokonaisuutena?

Kulttuuria on määritelty monella tavalla. Se voidaan määritellä arvostettuna yläkulttuu-
rina, johon kuuluisi esimerkiksi valtavirrassa hyväksynnän saanut kirjallisuus, musiikki ja
taide. Se voidaan kuitenkin nähdä sen lisäksi myös ihmisen moninaisena ajatteluna ja toi-
mintana: tarpeina, uskomuksina, arvoina, elämänmuotona ja toiminnan tuotteina. Kulttuu-
ria on usein verrattu sipuliin tai jäävuoreen. Suuri osa sen ilmenemismuodoista on lyhytai-
kaisen tarkastelun ja tutustumisen perusteella näkymättömissä ja paljastuu vasta arkea
elettäessä ja pitempiaikaisessa tuttavuudessa. Ensimmäisenä näkyvät tavat, pukeutuminen
ja kielenkäyttö sekä ihmisten asumiseen, ruokailuun ja kanssakäymiseen liittyvät ulkoiset
muodot. Näihin toimintoihin liittyvät merkitykset, arvot ja uskomukset jäävät usein pit-
käksi aikaa salatuiksi ja tekevät siten olon toisessa kulttuurissa vieraaksi ja epävarmaksi. 

Lapsi sisäistää nämä kulttuuriset koodit kasvunsa aikana useasti niitä tarkemmin pohti-
matta tai arvioimatta. Se mihin kasvaa tulee luonnolliseksi, ja siten erilaisissa kasvuympä-
ristöissä eläneet ihmiset voivat pitää hyvin erilaisia asioita luonnollisina tai itsestään sel-
vinä. Samoin se, mikä jossain kulttuurisessa kontekstissa tuntuu merkilliseltä, voi jossain
muussa yhteisössä olla mielekästä. Toisen kulttuurin kulttuuristen koodien avautuminen
vie usein aikaa ja vaatii kiinnostusta ja tietoa, monipuolista kosketusta toiseen kulttuuriin
sekä oman kulttuurisen sidonnaisuutensa ymmärtämistä. Lisäksi on erityisesti nykyaikana
muistettava, että makrokulttuureissa on alaryhmiä ja että rajat kulttuurien välillä eivät ole
jyrkät vaan ihmiset elävät myös monien eri kulttuurien vaikutuspiirissä ja rajapinnoissa,
joten heillä saattaa olla monen kulttuurin ja varsinkin alakulttuurin tuntemusta. He ovat
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saattaneet sisäistää arvoja ja koodeja eri kulttuureista ja voivat olla kykeneviä toimimaan
monissa kulttuurisissa konteksteissa.

Opetussuunnitelmat perustuvat usein kansalliselle makrokulttuurille, joskin desentrali-
saation myötä jonkinasteiset paikalliset ja koulukohtaiset vaihtelut ovat mahdollisia. Var-
sinkin kansallisvaltion luomisen aikaan yhtenäisyyden korostaminen saattaa johtaa etno-
sentrismiin ja alakulttuurien huomiotta jättämiseen. Muulloinkin on vaara, että valtakult-
tuureista tulee normi ja kansallisen kulttuurin sisäinen moninaisuus joko kielletään tai
vain joidenkin ryhmien äänet pääsevät esille. Saman makrokulttuurin sisällä on siis run-
saasti alaryhmiä ja niitä voidaan kuvata monella tavalla. 

Kuva 1. Makrokulttuurin sisäinen moninaisuus (mukailtu Gollnick & Chinniä 1998).

Kuviossa esitellyt alaryhmät ovat esimerkkejä ja voivat vaihdella kulttuurista ja tilan-
teesta toiseen. Joissain kulttuureissa eri etnisten ryhmien ja heimojen väliset erot ovat
merkityksellisiä, toisessa taas sosiaaliluokka on hyvin ratkaiseva ihmisten elämänpiirille,
koulutustielle ja elämäntapojen muotoutumiselle. Monissa maissa miesten ja naisten maa-
ilmat ovat hyvin eriytyneet, toisissa asuinpaikka voi säädellä elinolosuhteita, koulutus- ja
vaikutusmahdollisuuksia. Uskonto, maailmankatsomus ja samanlainen arvomaailma voi-
vat yhdistää ihmisiä omiksi ryhmikseen, samoin ikä ja ammatti toimivat sekä yhdistävinä,
että erottavina tekijöinä. Kulttuurin ja koulun heteronormatiivisuus voi kieltää seksuaalis-
ten vähemmistöjen olemassaolon.

Hyvin keskeinen tekijä kulttuuripiirien jäsentelyssä ja lapsen maailmankuvan hahmot-
tumisessa on kieli. On korostettu lapsen oikeutta äidinkieliseen opetukseen sekä äidinkie-
len hyvän hallitsemisen merkitystä lapsen koulumenestykselle, ihmissuhteille ja maailman
hahmottamiselle. Korostus on perusteltu, mutta on myös huomattava, että osa lapsista elää
monikielisessä ympäristössä tai maan virallinen kieli ei ole mikään niistä kielistä, joita
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maan asukkaat ovat perinteisesti puhuneet. Kielipolitiikka on keskeinen osa interkulttuuri-
suuteen kasvua, ja lapsen kielen oppiminen ja opetus vaatii erityishuomiota uusissa tilan-
teissa ja olosuhteissa. Äidinkieli tai kotikieli on tärkeä, mutta sen lisäksi ihmiset tarvitse-
vat entistä enemmän yhteistä kieltä, lingua francaa, kommunikoidakseen toistensa kanssa
omassa maassaan, kansainvälisesti ja ulkomailla.

Informaation kulun ja kansainvälistymisen myötä kansallisvaltioiden rajat kulttuuripii-
rejä erottavina tekijöinä tulevat entistä ongelmallisemmiksi. Kielitaidon sallimissa rajoissa
ihmisillä on mahdollisuus etsiä kulttuurista kotiaan ja itselleen läheisiä alaryhmiä myös
muista maista. Yhteistyö monien alaryhmien välillä onkin kiinteää. Esimerkiksi eri mai-
den alueilla asuvat kielelliset, etniset ja uskonnolliset ryhmät voivat pitää tiivistä yhteyttä
keskenään, eri ammattiryhmät tekevät yhteistyötä yli rajojen ja monet järjestöt ovat kan-
sainvälisiä, puhumattakaan kaupasta. Yhteyksien pitäminen ja kulttuuristen vaikutteiden
saaminen on sähköisen viestinnän ansiosta entistä helpompaa, nopeampaa ja tehokkaam-
paa. Tämä rajojen ylitys luo uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön, mutta myös tekijöitä,
joita arvioida. Myös valtaproblematiikka saattaa siirtyä kansallisvaltion sisältä laajem-
malle kentälle. Selvin esimerkki tästä on globalisaatioon liittyvä kulttuurikolonialismin ja
uudentyyppisen monoakkulturaation vaara.

Useimmiten opetussuunnitelmissa asetetaan koulun tehtäväksi paitsi siirtää myös eva-
luoida kulttuuriperintöä. Opettajien professio-keskusteluissa on opettajakunnan autono-
miaa oman alansa kehittämiseksi korostettu. Toisaalta on todettu, että kouluinstituutio
muuttuu hitaasti – opettaja on valtion virkamies ja radikaali julkinen poikkeaminen valta-
virran linjasta on vaikeaa. Joka tapauksessa, oman luokkansa ja koulunsa parissa opetta-
jalla on suhteellisen suuri vapaus valita ja tulkita opetuksensa ja koulun kulttuurisia ainek-
sia. Tällöin hän joutuu pohtimaan myös mitä aineksia korostaa, mitä kannustaa tai mitä
jättää vähemmälle huomiolle. Monikulttuuristuvassa ja -arvoistuvassa yhteiskunnassa tie-
toisuus muista kulttuureista kasvaa, kulttuurit vaikuttavat toisiinsa ja kulttuurit saattavat
muuttua nopeastikin. Tämä edellyttää opettajalta monipuolista kulttuurien tuntemusta ja
kykyä dialogiin eri kulttuurien edustajien kanssa. Toisaalta se edellyttää myös monoakkul-
turaation ja valtamekanismien tunnistamista ja rohkeutta arvioida kriittisesti eri kulttuuri-
sia aineksia ja muutoksia varsinkin valtakulttuurissa, jos koulutuksen tavoitteena on lisätä
inhimillisyyttä, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta mikro- ja makrotasolla.

Kulttuuri ja identiteetin dynaamisuus

Identiteetti on käsite, johon viitataan usein pohdittaessa kulttuurin merkitystä ihmisen
kasvulle ja psyykkiselle eheydelle. Opetussuunnitelmissa viitataan tässä yhteydessä usein
kansalliseen kulttuuriin ja oppimateriaali tavallisesti vahvistaa näkemystä juuri kansalli-
sen kulttuurin olennaisuudesta. Eräällä tavalla korostuksissa näkyy vahva ideologisuus;
kansallisen kulttuurin monikerroksisuutta ja moninaisuutta ei pohdita, saatikka ihmisen
oikeutta itse valita kulttuurisia juuriaan eri lähtökohdista. Useat tutkijat (Gillborn 1995,
85, Donald & Rattansi 1992) ovat tarkastelleet sitä, miten homogeenisen yhteisen kult-
tuurin korostus palvelee kansallisen myytin rakentamista, jossa ei kysytä, kenen historiaa
ja kulttuuria esitellään sekä kenellä on valta ja hegemonia tuossa kansallisessa rakennus-
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työssä. Tässä yhteydessä joutuu myös pohtimaan, kenen ääntä ei kuulla, mistä kult-
tuureista ei kerrota ja keitä suljetaan tarkastelun ulkopuolelle tai ketkä syrjäytyvät vallit-
sevassa kulttuurissa. 

Hinta, jonka monet vähemmistöjen edustajat ovatkin maksaneet valtavirrassa menes-
tyäkseen, on kulttuuriperintönsä ja sen käytäntöjen vastentahtoinen hylkääminen. Tämä
saattaa poistaa ongelmat hetkellisesti, mutta ei ole välttämättä pitkällä tähtäyksellä hyvä
ratkaisu kenenkään näkökulmasta. Vähemmistöjen äänen kuuleminen olisi tärkeää paitsi
vähemmistöryhmille itselleen myös kansallisvaltioiden säilymiselle. Alistaminen, kieltä-
minen ja epäoikeudenmukaisuus ovat ennen pitkää johtaneet konflikteihin päinvastoin kuin
dialogi, neuvottelu ja moninaisuuden huomioiminen, jossa sovittaisiin myös välttämättö-
mistä yhteisistä periaatteista erilaisuuden huomioonottamisen rinnalla. (May 1999, 17–21.)

Perinteistä, staattista, lähinnä kansallista kulttuuria korostavaa identiteetti-näkemystä
on runsaasti myös kritisoitu erityisesti postmodernistien keskuudessa (esim. Bourdieu
1990, Werbner 1997, Kymlicka 1995, vrt. myös Eerika Hokkasen artikkeli tässä julkai-
sussa). Tällöin on pohdittu ihmisen identiteettiä muuttuvana, koko elämän jatkuvana
valinta- ja etsintäprosessina tai eri osatekijöiden yhdistelmänä ja liikkumisena rajojen yli.
Eri ryhmät ja kulttuuriset ainekset saattavat näytellä ihmiselle erilaista roolia elämän eri
vaiheissa, vaikkakin identiteetissä tavallisesti on myös jotain läpi elämän säilyvää ja pysy-
vää, joka sekin voi muodostua hyvin erilaisista aineksista eri yksilöillä. Saman kansallisen
tai etnisen ryhmän sisällä toisille on tärkeää paikalliskulttuuri, toisen identiteettiä määrit-
tää vahvasti naisena tai miehenä olemisen kokemus, kolmannelle on tärkeää oma uskon-
nollinen ryhmä ja neljäs on omistautunut sosiaaliluokkansa etujen ajamiselle. Saman hen-
kilön identiteetissä saattavat eri puolet nousta esille tilanteen mukaan; moninaisuus on
myös yksilöiden sisäinen ominaisuus. Oululainen voi tuntea itsensä vahvasti pohjoissuo-
malaiseksi Helsingissä asioidessaan ja naiskulttuurin edustajaksi vieraillessaan maskulii-
nissa työyhteisössä.

Ihmisen status määräytyy myös hyvin monen kulttuurisen osatekijän summana eikä
pelkästään yksi osa-alue ratkaise hänen paikkaansa ja asemaansa yhteiskunnassa. Kaikkiin
etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluminen ei vaikuta asemaan kielteisesti vaan vähemmis-
tön sosiaalinen asema voi historiallisista syistä olla hyvinkin vahva. Saman etnisen ryh-
män sisällä status riippuu mm. sosiaaliluokasta, sukupuolesta, asuinpaikasta ja ammatista. 

Kaiken kaikkiaan identiteetti-käsitteeseen on liittynyt myös koulutuksessa runsaasti
ideologisia aineksia, jotka eivät aina niinkään ole perustuneet tutkittuun tietoon kuin kan-
sallisvaltion intresseihin ja useasti pelkoon monikulttuurisuuden hajottavasta vaikutuk-
sesta. Uusi yhteiskunnallinen tilanne ”maailmankylässä” pakottaa pohtimaan asiaa uudel-
leen. Koulutuksessa joudutaan pohtimaan, miten tukea oppilaita rakentamaan identiteetti-
ään hyvin monenlaisissa kulttuurisissa konteksteissa ja moninaisissa rakenteissa sekä
valitsemaan ja vaikuttamaan ympäröiviin kulttuurisiin aineksiin.

Ihminen syntyy tiettyyn kontekstiin ja kasvaa tietyssä ympäristössä, mikä ei voi olla
vaikuttamatta häneen. Osa tästä ympäristöstä on fyysistä, osa merkityksistä, ajatuksista ja
aatteista rakentuvaa. Ihminen tavallaan kiinnittyy tähän ympäristöön, joka antaa turvaa,
mutta toisaalta rajoittaa ajattelua. Tieto on näin aina rajattua, vaillinaista, tilannesidon-
naista. Tieto oman ja toisten tiedon ja ajattelun rajoittuneisuudesta on tie rajoitteiden pur-
kamiseen ja ylittämiseen. Koko aikaisempi historiamme, elämänkokemuksemme ja tapaa-
mamme ihmiset vaikuttavat kehitykseemme. Näin myös kulttuuri tai kulttuurien moninai-
suus, jossa elämme, joka voi myös muuttua ja johon voimme ainakin yrittää vaikuttaa.
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Kulttuuri on dynaaminen, kompleksinen ja monimuotoinen ilmiö kuten ihmisen identi-
teettikin (Pelkonen 1999, 11), mistä syystä on esitetty myös identiteetti-käsitteestä luopu-
mista ja sen korvaamista termeillä, joilla ei ole niin paljon staattisia, monokulttuurisia ja
ideologisia rasitteita.

Elämme siis kulttuurisen moninaisuuden keskellä, jota voimme tiedostaa eri tavalla ja
johon suhtautumisemme voi olla aktiivisempi tai passiivisempi, voimme omaksua sitä kri-
tiikittömästi tai kriittisesti valikoiden ja rajoja kyseenalaistaen. Kasvu ja kehitys tapahtuu
juurtumisen ja muuntumisen, purkamisen ja rakentamisen jännitteessä. Edellytyksenä tälle
on tuki, turvallisuus, tiedostus ja kriittinen reflektio. Sen herättämisessä on opettajalla kes-
keinen rooli, ja opettajankoulutuksen tulisi antaa tarvittavat valmiudet siihen.

Monikulttuurisuus- ja kansainvälisyyskasvatuksen suuntauksia

Kansainvälistyminen on noussut keskeiseksi realiteetiksi sekä koulutuksessa että laajem-
min yhteiskunnassa. Tämä johtuu osaksi siitä, että todellisuus on monimuotoistunut,
osaksi taas ihmisten tietoisuus on lisääntynyt niin, että ’piilossa’ olleet ryhmät ovat saa-
neet äänensä kuuluville.

Keskusteluissa ja käytännön toiminnassa kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat saa-
neet hyvin monenlaisia tavoitteita, merkityksiä ja sisältöjä (vrt. Järvelän ja Jokikokon artik-
kelit tässä julkaisussa). Tämä pätee myös kouluihin, jotka tavalla tai toisella ovat profiloi-
tuneet monikulttuurisuuteen. Jo tavoitteissa ja syntyhistoriassa on eroa. Monet kansainvä-
liset koulut olivat alun perin pienen eliitin tai erillisryhmän kouluja, jotka oli perustettu esi-
merkiksi ulkomailla asuvien lasten erityistarpeisiin. Oppilasaines saattoi tällöin olla etni-
syyden suhteen monikulttuurinen, mutta esimerkiksi sosiaaliselta taustaltaan suhteellisen
monokulttuurinen. Samoin opetussuunnitelma saattoi seurata esimerkiksi Englannin tai
USA:n opetussuunnitelmaa ilman erityistä monikulttuurista visiota. Toisaalta taas
Unesco-koulujen syntyhistoria ja missio on ollut hyvin erilainen. Ne ovat voittopuolisesti
olleet tavallisia valtion kouluja, jotka ovat pyrkineet toteuttamaan YK:n ihanteita ja vie-
mään kasvatuksen kautta käytäntöön sen julistuksia ja sopimuksia. Matthews (1989) onkin
jakanut kansainväliset koulut niiden syntyhistorian ja mission pohjalta ideologis-perustei-
siin ja käytännön tarpeista syntyneisiin. On tietenkin todettava, että käytännön tasolla kou-
luissa saattaa olla molempia piirteitä, mutta jompikumpi on usein hallitsevampi ja ratkai-
sevampi peruste koulun perustamiselle.

Koko monikulttuurisuuskentän laajuudessa on myös eroja. On kouluja, joissa paneudu-
taan syvällisemmin kahteen tai kolmeen etniseen kulttuuriin, kuten on tarpeen esimerkiksi
suomalaisessa koulussa Tukholmassa tai Pietarissa. Suuressa osassa Suomen kouluja näyt-
tää painopiste olevan Euroopassa, ja EU:n tavoitteisiin onkin kuulunut eurooppalaisten
dimensioiden rakentaminen opetussuunnitelmiin ja ns. eurooppalaisen identiteetin luomi-
nen. Tällöin vedotaan tavallisesti yhteiseen historiaan, yhteiseen eurooppalaiseen kulttuu-
riperintöön sekä kauppa- ja työvoimapoliittisiin syihin. On kuitenkin myös kouluja, joissa
on selkeästi pyrkimys laajempaan perspektiiviin, globaalin tietoisuuden ja vastuun herät-
tämiseen sekä kulttuurin näkemiseen monimuotoisena ja -kerroksisena valtakysymyksiin
yhteydessä olevana tekijänä. Tällöin huomio kiinnittyy myös sellaisiin kysymyksiin kuin
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marginalisaatio, enemmistö ja vähemmistö, valtavirta, monoakkulturaatio sekä todelliseen
tasa-arvoon ja demokratiaan kasvattaminen. (Räsänen 1996, 2000.)

Kun oppilaiden kulttuuritausta on tullut näkyvästi erilaiseksi, on useissa maissa jou-
duttu 1900-luvulla kyseenalaistamaan alistamis- ja assimilaatiopolitiikkaa ja etsimään
myös koulussa ratkaisuja, jotka tukisivat pluralismia ja integraatiota luopumatta arvok-
kaana pidetystä kulttuuriperinnöstä. 1940-luvulta saakka on YK:n toiminta merkittävästi
tukenut tätä pyrkimystä, ja muutenkin maailmansotien jälkeen vallitsi yleinen tahto välttää
sodan kauhujen ja etnisen puhdistuksen toistuminen. 

Oppilaiden erilaisen kulttuuritaustan ja kansainvälistymisen huomioivasta lähestymis-
tavasta on käytetty monenlaisia nimityksiä: kansainvälisyyskasvatus (international educa-
tion), globaali kasvatus (global education), monikulttuurisuuskasvatus (multicultural edu-
cation) ja interkulttuurisuuskasvatus (intercultural education, crosscultural education).
Kansainvälisyyskasvatuksessa korostettiin alunperin YK:n asiakirjojen mukaan kansojen
välistä rauhanomaista rinnakkaiseloa, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa, joskin myös monet
hyvinkin erilaiset määritykset ovat viime aikoina vallanneet tilaa. Globaali kasvatus kiin-
nittää erityistä huomiota maapallon hahmottamiseen kokonaisuutena sekä maailmankan-
salaisuuteen liittyviin tietoihin, taitoihin sekä varsinkin asenteisiin ja vastuisiin. Molem-
mat käsitteet ovat kiinnittäneet huomiota paitsi eri kulttuuripiirien väliseen yhteistyöhön
myös esimerkiksi ympäristökysymysten tärkeyteen pakallisella ja globaalilla tasolla. 

Monikulttuurisuuskasvatus on vanhempi termi kuin interkulttuurisuuskasvatus ja sitä
käytetään edelleen kuvaamaan monikulttuurisia yhteisöjä. Kasvatuksen osalta näyttää
englantilaisella kielialueella tällä hetkellä tavallisemmalta ’intercultural education’, jol-
loin halutaan korostaa, ettei kulttuurien rauhanomainen rinnakkaiselokaan ole rakentavin
vaihtoehto vaan dialogi ja toinen toisiltaan oppiminen. Englanninkielisellä alueella näkee
myös termejä ’antiracist education’ ja ’pluralistic education’, jolloin jälkimmäisessä on
pyritty varmistamaan kulttuurin mahdollisimman laaja tulkinta (sosiaaliluokka, sosiaali-
nen sukupuoli, uskonto/maailmankatsomus, seksuaalinen orientaatio jne.). Usein kuiten-
kin myös interkulttuurinen pedagogiikka tulkitaan yhtä laajasti ja siihen luetaan mukaan
sekä valtioiden sisäiset että valtioiden väliset suhteet alakulttuureineen.

Interkulttuurisen kasvatuksen lähestymistapoja on jaoteltu monella tavalla. Koulut ero-
avat lähestymistavoissaan, mutta myös historiallisesti on eroteltavissa eri vaiheita. James
Banks (1989, 1994) on hahmotellut mm. seuraavanlaisia kategorioita (vrt. myös Lintala &
van der Meer 1999, 29–35 ja Räsänen 1998, 34–37):
1. Erityiskasvatuksellinen lähestymistapa
2. Merkittävien yksityiskohtien huomioiminen
3. Erillisten opintokokonaisuuksien lisääminen
4. Humanistinen lähestymistapa
5. Transformatiivinen lähestymistapa
6. Rakenteet ja yhteiskunnallisen toiminnan huomioiva lähestymistapa

Ensimmäinen lähestymistapa lähtee enemmistöistä normina sekä perustiedoista ja tai-
doista, jotka kaikkien tulisi saavuttaa. Erityisopetuksella ja muilla erityisjärjestelyillä tue-
taan vähemmistöjä, jotta he pääsisivät eroon ‘vajavuudestaan’ ja saavuttaisivat enemmis-
tön normit.

Toisessa ja kolmannessa lähestymistavassa näkökulma opetussuunnitelmaan on pää-
osin etnosentrinen, mutta opetusta rikastetaan aineksilla muista kulttuureista, ensimmäi-
sessä kertoen toisen kulttuurin merkittävistä henkilöistä, juhlapäivistä ja tapahtumista, toi-
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sessa lisäten ohjelmaan kokonaisia kursseja, kirjoja tai luentosarjoja, jotka pyrkivät avaa-
maan toisen kulttuurin näkökulman. Humanistisessa lähestymistavassa korostetaan myön-
teisten ihmissuhteiden merkitystä, suvaitsevaisuutta ja positiivista luokkahenkeä eri kult-
tuureista ja taustoista lähtöisin olevien oppilaiden kesken.

Viides ja kuudes lähestymistapa pyrkivät monoakkulturaation purkamiseen ja opetus-
suunnitelman rakentamiseen niin, että interkulttuurista sensitiivisyyttä rakennetaan kaut-
taaltaan ja kokonaisvaltaisesti. Ne pyrkivät etnosentrismin, valtakulttuurin ja -rakenteiden
tiedostamiseen sekä perspektiivin laajentamiseen ja moninaistamiseen. Tavoitteena on
tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen yhteiskunta. Viimeisin lähestymistapa korostaa tie-
dostamisen lisäksi valmistautumista demokraattiseen yhteiskunnalliseen toimintaan, jota
tulisi harjoitella jo koulussa.

Osassa lähestymistavoista halutaan keskittyä nimenomaan koulukontekstiin, ihmissuh-
teisiin ja kulttuurisen herkkyyden kehittämiseen. Toiset taas korostavat enemmän myös
yhteiskunnallisten prosessien ja rakenteiden tiedostamista sekä toimimista yhteiskunnalli-
sen epätasa-arvon poistamiseksi. Lähestymistavat voidaan siis sijoittaa eri paikkoihin seu-
raavassa nelikentässä:

Aktiivinen toiminta

Yksilökeskeisyys  Yhteiskuntakeskeisyys

Sensitiivisyys
Kuva 2. Interkulttuurisuuskasvatuksen suuntausten nelikenttäkuvaus.

Kaikkia osa-alueita tarvitaan kuitenkin tehokkaassa interkulttuurisuuskasvatuksessa, ja
siksi dialogi kasvattajien ja tutkijoiden kesken olisi tärkeää. Toiminnan ja kasvatuksen
kenttää on jäsennelty monella tavalla, toiset ovat keskittyneet yksilön ja lähiyhteisön
tasolle, toiset ovat ulottaneet tarkastelun myös kansainväliselle tasolle ja pitäneet sitä eri-
tyisen tärkeänä monikulttuurisessa maailmassa, jonka osat ja ihmiset ovat riippuvaisia toi-
sistaan. Mm. James Lynch (1989, 4) on jaotellut monikulttuurisuuskasvatuksen neljään
ulottuvuuteen: kulttuurinen, sosiaalinen, ekonominen ja ympäristöä koskeva, ja pyrkii tar-
kastelemaan niitä yhteisöllisellä, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tämän tarkaste-
lun etuna on se, että siinä on luettu mukaan sosiaalisen ja kulttuurisen tarkastelun lisäksi
myös talous ja ympäristökysymykset. Toisaalta huomiota ei ole kiinnitetty valtaproblema-
tiikkaan eikä koulutuspoliittisiin ja poliittisiin ratkaisuihin, jotka ovat osa ainakin kriitti-
sen interkulttuurisuuskasvatuksen kysymyksenasettelua.
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Taulukko 1. Interkulttuurisuuskasvatuksen ulottuvuudet Lynchin (1989) mukaan (myös
Pelkonen 1999, 16).

Paljon on keskusteltu paitsi interkulttuurisuuskasvatuksen luonteesta ja tavoitteista myös
siitä, missä ja kenelle se on tarpeen. Usein sitä on korostettu näkyvästi monikulttuurisissa
konteksteissa, monietnisissä ympäristöissä ja maahanmuuttajien yhteydessä. Toisaalta on
tuotu voimakkaasti esille, että sen tulisi olla filosofia, joka läpäisee kaiken opetuksen. Se
ei siis koske pelkästään sisältöjä, tavoitteita ja menetelmiä vaan muutoksia koko koulu-
ympäristössä sekä julkisissa että piiloisissa tekijöissä. Nimenomaan monokulttuurisissa
yhteisöissä elävät ja valtavirtaan kuuluvat tarvitsevat monia näkökulmia, sillä heidän ei
ole tarvinnut kohdata omaa erilaisuuttaan ja omia näkemyksiään suhteessa muihin. Tois-
ten perspektiivin sekä valtavirran ja monoakkulturaation ymmärtäminen voisi olla askel
tasa-arvoisempaan ja oikeudenmukaisempaan yhteiskuntaan, mikä on monikulttuurisuus-
kasvatuksen keskeisiä arvoja. (Nieto 1996, 310–317.)

Sonia Nieto, joka on erityisesti tarkastellut interkulttuurisen pedagogiikan periaatteita
ja suuntaviivoja, puhuu kriittisen monikulttuurisen pedagogiikan tarpeellisuudesta varsin-
kin valtavirrassa eläville, sillä tiedostamiseen tarvitaan omien lähtökohtien, kulttuurin
sekä yhteiskunnallisten prosessien ja rakenteiden kriittistä tarkastelua monista näkökul-
mista (1996, 318–321). Taistelu rasismia, diskriminaatiota, ennakkoluuloja ja stereotypi-
oita vastaan yksilöllisellä, institutionaalisella ja rakenteellisella tasolla on keskeinen osa
kriittistä monikulttuurisuuskasvatusta, koskeepa se sitten rotua, etnisyyttä, sukupuolta,
sosiaaliluokkaa, uskontoa, seksuaalista orientaatiota, kieltä, asuinpaikkaa tai ihmisen
kykyjä. Kriittinen pedagogiikka haastaa tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Se pitää
tietoa sosiaalisesti rakentuneena ja dynaamisena, päinvastoin kuin valtakulttuuri, joka
usein tarkastelee sitä aivan kuin se olisi neutraalia, yksiselitteistä ja epäpoliittista.

Stephen May (1999, 31–33) on pohtinut koulutuksen tehtäviä monikulttuurisessa maa-
ilmassa ja jakanut ne kolmeen osa-alueeseen:
1. kehittää oppilaiden tieto-taitoa huolehtien jokaisen yhtäläisistä mahdollisuuksista
2. kehittää kulttuurisia kompetensseja
3. kehittää yhteiskunnallispoliittista ja kriittistä tietoisuutta.

Kriittisen monikulttuurisen kasvatuksen tehtäviksi ja tuntomerkeiksi May mainitsee seu-
raavaa:

Ulottuvuudet Tasot
Yhteisöllinen - kansallinen - kansainvälinen

Kulttuurillinen interkulttuurinen, kommunikatiivinen kompetenssi; äidinkieli ja maan virallinen 
kieli; vierailla kielillä kommunikointi

Sosiaalinen ihmisoikeudet, vastuuntunto ja oikeudenmukaisuus, keskinäinen sosiaalinen 
riippuvuussuhde

Ekonominen vastuuntuntoinen kuluttaminen, keskinäinen riippuvuus ja kanssakäyminen
Ympäristö kestävä kehitys, ekologisen riippuvuussuhteen ymmärtäminen, ympäristön 

hyväksikäytön välttäminen
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1. Tulla tietoisiksi siitä, ettei kasvattaminen – eikä varsinkaan kansalaisten kasvattami-
nen – ole neutraalia toimintaa eivätkä siinä esitetyt arvot ole yhteisiä kaikille tai edes
kaikkien saatavilla (vrt. Bullivant 1981). Opettajien diskurssit ovat siten kulttuurisesti
– usein valtakulttuurin mukaan, rakentuneita – ja oppilaiden ja kotien oletetaan
mukautuvan niihin.

2. Sijoittaa kulttuuristen erojen syntyminen myös laajempaan valtasuhteiden viitekehyk-
seen sekä tunnistaa enemmistön kulttuuritiedon normalisointi- ja universaalisointi-
pyrkimykset sekä ne prosessit, joilla vaihtoehtoisia kulttuurisia näkemyksiä alistetaan
ja marginalisoidaan.

3. Säilyttää reflektiivinen kriittisyys, joka kuitenkaan ei ole relativismia vaan pohjautuu
tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden pyrkimykselle, mikä tekee mahdolliseksi sekä
ryhmän sisä- että ulkopuolisen arvioinnin, muutoksen ja transformaation. Tavoitteena
on kouluttaa opiskelijoita, jotka pyrkivät rakentamaan tietoa monesta eri näkökul-
masta, tarkastelemaan rakentavan kriittisesti eri kulttuureja (myös omaansa), ja edis-
tävät työssään oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa.

Monikulttuurisuus ja interkulttuurisuuskasvatus Suomessa

Suomea on pidetty hyvin monokulttuurisena maana, joka vasta nyt merkittävässä määrin
kohtaa monikulttuurisuutta. Joiltain osin se pitää paikkansa, mutta osittain se on myös
rakennettua myyttiä. Suomi on historiansa aikana ollut monella tapaa idän ja lännen ’raja-
mailla’ ja on siten saanut kulttuurisia vaikutteita eri suunnilta. Voitaisiin myös väittää,
että ennen kansallisuusaatteen syntymistä ja leviämistä Suomi oli suhteellisen monikult-
tuurinen ja kansainvälinen, joskin kansainvälisyys oli selvästi ylempään kansanluokkaan
ja tiettyihin säätyihin kuuluneiden yksinoikeus. Oppineisto hankki koulutuksen ulkomail-
la ja oli kielitaitoista, ja kauppasuhteista johtuen tietyillä alueilla asui runsaasti ulkomaa-
laisia. Yhteiskuntaluokkien ’maailmat’, elämänmuodot ja elämisen ehdot poikkesivat
suurestikin toisistaan ja ajoittain poliittinen jakautuminen oli hyvin selvää. Kansallisval-
tion syntyminen vaikeissa oloissa vahvisti yhteistä identiteettiä, mutta se myös rakensi
rajoja muihin kansoihin ja ryhmittymiin nähden; kansallisvaltiota ja kansallista identiteet-
tiä oli suojeltava ja vaalittava ja siksi oli erottauduttava muista ja rakennettava näkyvästi
yhteistä.

Suomeen ei ole ollut helppo muiden maiden kansalaisten muuttaa. Suomen pakolaispo-
litiikka on ollut poikkeuksellisen tiukka ja maahanmuuttajien suhteen Suomi on ollut
lähinnä lähettävä osapuoli: esimerkiksi Ruotsiin ja USA:han on paremman toimeentulon
toivossa muuttanut satojatuhansia suomalaisia. Monilla suomalaisilla on jo kauan ollut
omaisuutta ja toinen asunto esimerkiksi Espanjassa, mutta ulkomaalaisen oli pitkään
vakulttuuriikeaa hankkia Suomesta maaomaisuutta. Talouselämän kansainvälistyminen ja
Euroopan Unioni ovat muuttamassa monia käytäntöjä ja vieraan kielen pakollisuus perus-
koulutuksessa lisää kansainvälisten kontaktien mahdollisuuksia ja tekee ne saavutettavam-
maksi kaikille.

Suomessa on edelleen vanhat etniset vähemmistönsä, joiden oikeudet on otettu huomi-
oon hyvin eri tavoin. Ruotsinkielisen vähemmistön asema on historiallisista tekijöistäkin
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johtuen ollut vahva, kun sen sijaan saamelaisten ja romaanien oikeudet on vasta viimeai-
koina alettu tunnustaa, mikä on heijastunut myös kielipolitiikassa. Uskonnollisten ja maa-
ilmankatsomuksellisten vähemmistöjen suhteen suomalainen yhteiskunta ei ole ollut
kovin suvaitseva – monet ortodoksit kertovat sodanjälkeisistä ennakkoluuloista eikä kirk-
kokuntiin kuulumattomien asema ole välttämättä ollut kovin helppo luterilaisen valtakult-
tuurin keskellä. Tällä hetkellä erityisesti seksuaalisten vähemmistöjen oikeudet ovat puhu-
tuttaneet valtakunnan tasolla. Huomiota on herättänyt myös se, että yhteiskuntaluokkien
väliset taloudelliset erot ovat alkaneet jälleen kasvaa; työttömät ja tavalla tai toisella syr-
jäytyneet ovat vaarassa jäädä vaille ’ääntä’ ja mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalli-
seen päätöksentekoon. Erityisesti on vaarana, että syrjäseuduilla ja pohjoisessa asuvat syr-
jäytyvät kaikesta tiedonkulkua ja liikkumista edistävästä teknologiasta huolimatta.

Monikulttuurisuus on monella tavalla tämän päivän realiteetti, samoin kansainvälisty-
minen. Suomeen on muuttanut vähin erin uusia etnisiä ryhmiä, ja monet entiset vähem-
mistöt ovat alkaneet saada ääntään kuuluville. Maailma ja sen kulttuurit tulevat uudella
tavalla osaksi kodin arkipäivää esimerkiksi television ja tietokoneen välityksellä. Tavaroi-
den, ihmisten ja viestien liikkuvuus sekä kommunikointi yli valtakuntien rajojen on tullut
osaksi jokapäiväistä elämää tavalla tai toisella ja koskettaa entistä enemmän kaikkia sekä
mahdollisuuksineen että vaaroineen. (Räsänen 1999, 134–136.)

Myös suomalaiset koulut alkavat olla näkyvästi monikulttuurisia: eri kansallisuudet,
rodut, kotikielet, uskonnot ja maailmankatsomukset kohtaavat. Se tekee opettajan työn
vaihtelevaksi ja rikkaaksi, mutta samalla monella tavalla haasteelliseksi sekä uusia taitoja
ja tietoja vaativaksi. Samalla se asettaa opettajankoulutuksen uusien haasteiden eteen,
vaikkakaan kansainvälisyyskasvatus ei terminä ole opetussuunnitelmissa uusi asia.

Kansainvälisyyskasvatus mainitaan Suomen koululaitoksen tavoitteissa hyvin varhain,
ja se on käsitteenä vanhempi kuin monikulttuurisuuskasvatus. Kansainvälisyyskasvatus
oli alun perin laaja, sillä siihen kuuluivat ihmisoikeus-, tasa-arvo-, rauhan-, ympäristö- ja
kulttuurikasvatus. Tavoitteeksi asetettiin 1970- ja 1980-luvun opetussuunnitelmissa Unes-
con suosituksen mukaisesti kasvatus kansainväliseen ymmärtämykseen, yhteistyöhön ja
rauhaan. Kansainvälisyyskasvatus todetaan niissä eettisen kasvatuksen keskeiseksi osaksi,
ja niissä korostetaan oppilaiden kasvattamista yhteisvastuuta aktiivisesti kantaviksi kansa-
laisiksi.

Vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteissa korostetaan aiempaa enemmän kulttuu-
rien tuntemusta, kasvua monikulttuurisuuteen ja arvokeskustelua. Perusteissa korostetaan,
että yhteiskunnalliset muutokset ovat viime vuosina olleet suuria ja haastavia. Muutok-
sista mainitaan erityisesti kansainvälistymisen ja väestön liikkumisen arvopohjaan tuomat
uudet ainekset ja laatuvaatimukset. Kansallisen kulttuuriperinteen vaalimisen ja kansain-
välisyyteen liittyvän monikulttuurisuuden todetaan merkitsevän uudenlaista identiteetin
selkiyttämistä. Muuttuvassa maailmassa ja monikulttuurisessa koulussa sanotaan tarvitta-
van avointa, eri näkökulmista lähtevää asioiden punnitsemista ja keskinäistä vuorovaiku-
tusta, mihin opettajien tulisi harjaantua omassa koulutuksessaan. (Kokkonen 1998, Räsä-
nen 1999, 138–140.) Arvokeskustelua ei kuitenkaan jätetä täysin avoimeksi vaan sen
perustaksi mainitaan ihmisoikeuksien julistus ja muut YK:n ihmisoikeusasiakirjat.

Suomalaisen koulun kansainvälisyyskasvatuksen mallit näyttävät seuranneen vallitse-
vaa näkemystä identiteetin rakentumisesta: ensin paneudutaan suomalaiseen kulttuuriin,
sitten naapurimaihin, nyt erityisesti Eurooppaan, ja lopuksi muuhun maailmaan. Tämä
lähestymistapa saattoi olla perusteltua ennen muuttoliikkeitä ja sähköisen viestinnän aika-
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kautta. Tällä hetkellä sen problematisoimattomaan seuraamiseen saattaa liittyä ongelmia,
ja myös uusia, vaihtoehtoisia ja moninaisia malleja tulisi pohtia. Yksi ongelma lähesty-
mistavassa on se, että mikäli pidättäydytään tarkastelemasta kaukaisempia maita ja kan-
soja hyvin pitkään, ovat tiedotusvälineet muokanneet kuvan niistä niin pysyväksi, että sitä
on vaikea muuntaa ja rakentaa uudelleen. Stereotypioita ja ennakkoluuloja on vaikeampi
murtaa kuin luoda uusia mielikuvia.

 Yhdelle kansallisuudelle ja etnisyydelle rakentunut identiteetti joutunee ainoana vaih-
toehtona uudelleen tarkasteltavaksi, kun perheet oleskelevat useissa maissa, perheisiin
kuuluu eri kulttuuripiirien edustajia ja tietoisuus alakulttuurien merkityksestä kasvaa (vrt.
Lamminmäki-Kärkkäinen tässä julkaisussa). Oman historiansa tunteminen ja ymmärtämi-
nen ovat identiteetin tai minäkuvan rakentumiselle tärkeitä, mutta etnisyyden ja kansalli-
suuden rinnalla voivat myös muut tekijät nousta tärkeiksi. Lisäksi on muistettava, ettei
ihmisen identiteetti ole staattinen vaan dynaamisessa muutosprosessissa ja eri tekijät voi-
vat olla hallitsevia eri henkilöillä ja saman henkilön eri elämänvaiheissa. Ihmisen elämän-
polut ovat hyvin erilaisia; kokemukset, tiedostaminen ja reflektointikyky suuntaavat iden-
titeetin rakentumista, joskin konteksteilla moninaisuudessaan on tuossa prosessissa mer-
kittävä rooli.

Monikulttuurisuuden ja kansainvälistymisen haasteet 
opettajankoulutukselle

Sitä mukaa kuin maailma kansainvälistyy ja tietoisuus monikulttuurisuudesta kasvaa,
lisääntyvät myös paineet ottaa nuo tekijät huomioon koulussa ja opettajankoulutuksessa.
Itse olen erityisen huolestunut opettajankoulutuksesta, koska pidän ruohonjuuritasolla
työskentelevien opettajien merkitystä koulujen uudistamisessa keskeisenä. Pidän tärkeä-
nä, että opettajankoulutuksessa olevat tottuvat koulutuksensa alusta asti työskentelemään
erilaisten ja eri kulttuureita edustavien ihmisten kanssa, vertaamaan oman maansa kasva-
tusta ja koulutusjärjestelmiä muiden maiden ratkaisuihin, työskentelemään erilaisissa työ-
yhteisöissä ja ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Innostunut, ihmisistä,
kulttuureista, luonnon ja maailman tilasta välittävä opettaja pystyy parhaiten avaamaan
nuo perspektiivit myös oppilailleen. Opettaja tarvitsee kulttuurista herkkyyttä kohdatak-
seen erilaisista konteksteista tulevat lapset, tietoa eri kulttuureista ja maailman tilanteesta
pystyäkseen valaisemaan eri perspektiivejä. Hän tarvitsee myös pedagogisia taitoja orga-
nisoidakseen hedelmällisiä oppimistilanteita sekä rohkeutta kysyä ja kyseenalaistaa luo-
pumatta keskeisistä oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon periaatteista. Tullakseen hyväksi
interkulttuurisuuskasvattajaksi opettajan pitäisi itse kasvaa monikulttuurisuuden ja mono-
akkulturaation tiedostajana. Sen lisäksi hänellä pitäisi olla monia valmiuksia, tietoja, tai-
toja ja asenteita edistääkseen, tukeakseen ja inspiroidakseen interkulttuurista kasvua oppi-
laissaan. (vrt. Jokikokko edellisessä artikkelissa tässä julkaisussa)

Interkulttuurisuuskasvatuksen integroiminen opettajankoulutukseen ei kaikilta osin ole
ollut helppoa. Opettajankoulutus on monilta osin vahvasti traditioihin sidottua ja yhden-
mukaistavaa (vrt. esim. Ginsburg 1988, Liston & Zeichner 1991, Niemi & Tirri 1997, Sha-
piro & Purpel 1993). Opetusohjelmat ovat jo nyt ainakin Suomessa hyvin raskaat, joten
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uusille sisällöille ja näkökulmille on vaikea löytää sijaa, varsinkin kun mistään entisestä ei
haluta luopua.

 Monikulttuurisuutta käsittelevät opintojaksot ovat kuitenkin hiljalleen löytäneet tiensä
opettajankoulutuslaitoksiin ja kansainvälinen opiskelija- ja opettajavaihto sekä tutkimus-
työ ovat lisääntyneet. Hyvin paljon monikulttuurisuus ja kansainvälisyyskasvatusta on
pyritty hoitamaan nimenomaan erillisten opintokokonaisuuksien ja teemapäivien avulla
sekä opiskelijavaihdon avulla eikä pohtimalla kokonaisvaltaisesti lähestymistapaa ja filo-
sofiaa, mitä transformatiivinen tai rekonstruktiivinen lähestymistapa edellyttäisivät. Hyvin
tavallista lienee myös nimenomaan kulttuurikasvatus, tiedon antaminen eri kulttuureista,
eikä niinkään 1960- ja 1970-luvuilla ilmennyt selkeä eettinen velvoite rauhan-, ihmisoi-
keus- ja tasa-arvokasvatukseen. Ympäristökasvatus on kuitenkin alue, joka tulee jossain
määrin jopa entistä enemmän huomioiduksi perinteisistä kansainvälisyyskasvatuksen tee-
moista, joskin sekin todennäköisesti omana erillisenä jaksonaan.

Kuten edellä on jo todettu, interkulttuurisuus- ja kansainvälisyyskasvatus tarkoittavat
muutosta koko koulutuseetoksessa ja ympäristössä. Banks (1989, 22 ja 1999, 13–20) on
kuvannut muutoksen eri osa-alueita seuraavasti:

Kuva 3. Interkulttuurisuuskasvatus kokonaisvaltaisena muutoksena (mukaillen Banksia 1989
ja 1999).

Yllä olevan kuvion mukainen ihanne olisi, että uusi ajattelutapa läpäisisi opettajankoulu-
tuksen koko toiminnan. Näin muuttunut näkemys näkyisi opetussuunnitelmassa kauttaal-
taan huomioiden sekä suomalaisen monikulttuurisuuden että kansainväliseen yhteistyö-
hön ja vastuuseen liittyvät kysymykset – heijastuen näin esimerkiksi kasvatustieteen, ope-
tettavien aineiden ja opetusharjoitteluiden sisältöihin ja toteutustapoihin. Mielenkiintoi-
nen on tässä yhteydessä myös kysymys siitä, merkitseekö tasa-arvo opettajankoulutukses-
sa samanlaisuutta opintojen suhteen vai voivatko opiskelijat rakentaa myös erilaisia reit-
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tejä tavoitteiden suunnassa kuitenkin huomioiden yhdessä oppimisen, dialogin ja monien
perspektiivien avautumisen tärkeyden.

Interkulttuurisuuskasvatus herättää kysymyksiä myös sekä opettajien että opiskelijoi-
den monikulttuurisuuden suhteen. On asioita, joissa kriteereiden on oltava samat, esimer-
kiksi ammatillisen pätevyyden, ammattietiikan ja kasvattajan tehtäviin motivoitumisen
suhteen. Toisaalta on mietittävä, onko rakenteellisia tai kulttuurisia tekijöitä, jotka suosi-
vat joidenkin opiskelijoiden pääsyä opettajankoulutukseen ja ehkäisevät toisenlaisista
taustoista tulevien mahdollisuudet. Näkemys opettajan ammattiin sopivasta henkilöstä
saattaa myös olla stereotyyppinen ja kohdella epäoikeudenmukaisesti erilaisista kulttuuri-
sista tai alakulttuurisista taustoista tulevia opiskelijoita. Opettajankoulutus voi pikemmin-
kin vahvistaa valtavirtaistamista kuin kysyä ja kyseenalaistaa vallitsevia diskursseja kas-
vatuksesta, opettajan työstä ja yhteiskunnasta sekä valmistaa kohtaamaan erilaisia lapsia
ja aikuisia kasvatuksen kentällä.

Interkulttuurisen kasvatuksen sisältöjä ja menetelmiä ei ole paljonkaan tarkasteltu
aikuiskoulutuksen näkökulmasta. Kriittinen pedagogiikka on kuitenkin tuonut erityisesti
esille transformaation, monien perspektiivien sekä valtarakenteiden ja hegemonian tiedos-
tamisen tärkeyden (Giroux & McLaren 2001). Edward Taylor (1994) on korostanut kriitti-
sen reflektion merkitystä, mutta myös uusien roolien ja näkökulmien koettelua toimin-
nassa: kokemuksia kulttuureista, tietoja, taitoja ja keskustelua muiden kanssa. Oppimistu-
lokset näkyisivät näin tiedollisella, emotionaalisella ja toiminnallisella alueella laaje-
nevana tietona ja tiedostamisena, lisääntyvänä perspektiivinottokykynä, taitona eläytyä
toisen osaan ja toiminnan monipuolistumisena. Mikäli henkilö ottaa lisäksi vakavasti maa-
ilman eettiset haasteet, hänen välittämisen piirinsä laajenee ja asiat koskettavat myös tun-
netasolla.

Edellä mainitut kaksi perustekijää, transformaatio ja välittäminen, näyttävät keskeisiltä
juonteilta interkulttuurisessa oppimisessa ja opetuksessa. Kiinnostus toisia ihmisiä ja kult-
tuureita kohtaan on lähtökohta koko oppimisprosessille. Välittäminen edellyttää kunnioi-
tusta, tilan antamista ja empatiaa, mutta myös toimimista tasa-arvon ja tärkeäksi näke-
miensä periaatteiden eteen. Välittäminen ihmisten ja maailman tulevaisuudesta pakottaa
lisäksi etsimään yhteisiä eettisiä periaatteita moninaisuuden keskellä.

Toisaalta tarvitaan myös tietoa, toisten kulttuurien tuntemusta ja menetelmiä, jotka
pakottavat muuttamaan perspektiiviä ja kyseenalaistamaan aikaisemmat toimintatavat ja
vallitsevat käytänteet. Monet kokemuksellisen oppimisen menetelmät ovat erinomaisia
sekä välittämisen että transformaation näkökulmasta. Kokemuksien välittäjinä ovat mer-
kittäviä sekä sisällöt että menetelmät: lukeminen, kohtaamiset, toiminta toisessa kulttuu-
rissa, keskustelut toisten kanssa sekä kriittinen reflektio. Järjestetyissä oppimistilanteissa
muutosta voi nopeuttaa myös opintojen ohjaaja, joka haastaa uusilla näkökulmilla, ja ope-
tussuunnitelma, joka tarjoaa monipuolisia kulttuurisia näkökulmia. Tärkeää on myös tur-
vallinen, ennakkoluuloton ja innostava opiskeluympäristö.

Usein unohdetaan pohtia perusteellisesti sitä, mikä on kaiken tarkoitus. Tavoitteena
interkulttuurisuuskasvatuksessa on erilaisten kulttuurien välisessä kommunikoinnissa tar-
peellisten kompetenssien ja herkkyyden oppiminen ja näin monet praktiset tiedot ja taidot,
mutta ainakin kriittisessä perinteessä myös pyrkimys eri kulttuurien ja ihmisten äänen
kuulumiseen, suurempaan oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon. Interkulttuurinen peda-
gogiikka ei siis ole arvovapaata – niinkuin ei kasvatus ylipäätään – vaan siinä korostuvat
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sellaiset arvot kuin ihmisarvo, ihmisoikeudet ja vastuut, kulttuurinen rikkaus ja dialogi,
toinen toisiltaan oppiminen sekä väkivallattomuus ja oikeudenmukaisuus.

Kuva 4. Opettajankoulutuksen interkulttuurisuuskasvatuksen tavoitteet ja perusedellytykset.

Lähden artikkelissani siitä olettamuksesta, että monikulttuurisuus on yhteiskunnallinen
realiteetti ja että kansainvälistyminen ja maailman eri osien keskinäinen riippuvuus säily-
vät tai lisääntyvät. Lisäksi uskon, että ihmiset ja kansat voivat oppia toisiltaan keskinäi-
sessä vuorovaikutuksessa. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna pidän nykyistä koulua ja
opettajankoulutusta Suomessa jo oppisisältöjä ja oppimateriaalia tutkittuani tarpeettoman
etnosentrisenä ja sisäänpäinlämpiävänä. Lisäksi monikulttuurisuus- ja kansainvälisyys-
kasvatus on usein sattumanvaraista eikä sen tavoitteita, lähtökohtia, sisältöjä ja toteutusta-
paa ole ehditty pohtia.

Monikulttuurisuus- ja kansainvälisyyskasvatus ei saisi olla enää muutamien oikeus,
sillä nuo kysymykset koskettavat nykyään tavalla tai toisella kaikkia. Ehkä tarpeettoman
usein pelätään, että nuorista kasvaa kansainvälisyyskasvatuksen myötä juurettomia tai että
he eivät enää tunne tai arvosta omaa kulttuuriaan. Kansainvälisyys- tai monikulttuurisuus-
kasvatus ei tarkoita omien juuriensa väheksymistä tai laiminlyömistä, vaan kulttuurien tar-
kastelua rinnakkain ja suhteessa toisiinsa, mikä puolestaan edellyttää, että tuntee itsensä ja
omat lähtökohtansa hyvin ja pystyy arvioimaan myös niitä. Uskon myös, että monikult-
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tuurisuus- ja kansainvälisyyskasvatus auttaa suhtautumaan kriittisemmin myös moniin
ylikansallisiin muoti-ilmiöihin.

 Olen edellä analysoinut opettajankoulutuksen interkulttuurisuuskasvatuksen lähtökoh-
tia, tavoitteita ja edellytyksiä (kuvio 4) sekä niitä moninaisia muutoksia, joita tarvittaisiin
sen kokonaisvaltaiseen toteuttamiseen (kuvio 3). Toisaalta on muistettava, että se on oppi-
mis- ja tiedostusprosessi, jolla ei ole päätepistettä vaan jonka voi aloittaa jostakin ja edetä
pienin askelin. Samoin on muistettava, että interkulttuurisuuskasvatuksen kontekstit ja
siten kaikkein tarpeellisimmat sisällöt ja kompetenssit voivat vaihdella. Tilanne on jonkin
verran erilainen esimerkiksi Suomen, USA:n, Intian, Irakin, Irlannin tai Australian opetta-
jankoulutuksessa, joskin yhteistä ainesta varmasti löytyy. Vaadittavat kompetenssit ovat
myös osittain erilaiset työskenneltäessä esimerkiksi maahanmuuttajaluokassa, kielikylpy-
luokassa, kansainvälisessä tutkimusprojektissa, kehitysyhteistyöprojektissa tai suomalai-
sessa ns. normaalissa luokassa, johon oppilaita aina tulee hyvinkin erilaisista kulttuurisista
ja yhteiskunnallisista konteksteista.

Ei ole mielestäni realistista tällä hetkellä ajatella, että kansat, kulttuurit ja valtiot voisi-
vat eristäytyä toisistaan – enkä pidä sitä toivottavana. Sen sijaan voisimme oppia kulttuu-
rien vuoropuhelusta ja maailmankuvan laajentumisesta sekä nähdä sen jännittävänä ja
mielenkiintoisena kasvun ja kasvatuksen haasteena tämän päivän ja tulevien sukupolvien
kasvattajille. Interkulttuurisuuskasvatuksen akuuteimmat tarpeet vaihtelevat eri konteks-
teissa eikä pedagogiikallekaan ehkä löydy universaalia mallia. Siitä huolimatta sen tar-
peellisuus on ilmeinen, sen etsiminen ja tutkiminen tärkeää ja edellisissä kuvioissa kehi-
tellyt mallit siten hyvä lähtökohta jatkokehittelylle.
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8 Toimintatutkimuksen kautta interkulttuuriseen 
opettajankoulutukseen Oulun yliopistossa

Rauni Räsänen

Tiivistelmä

Artikkelissa kuvataan Oulun opettajankoulutuslaitoksen toimintatutkimusprosessia, jonka jatkoa
etiikkaan liittyvä kehittelytyö ja M.Ed. International Programme ovat. Kuvauksen aluksi paneudu-
taan toimintatutkimukseen sekä tarkastellaan sen luonnetta ja periaatteita, jotta Oulussa tehty tutki-
mustyö tulisi ymmärrettäväksi. Oulun toimintatutkimus alkoi 1990-luvun alussa koko opettajankou-
lutusta käsittävänä uudistuksena, jossa pyrittiin yhteistyöprosessina paneutumaan opettajankoulu-
tuksen perusteisiin, käytäntöön ja toiminnan yhteiskunnallisiin ehtoihin. Se jatkui eri osa-alueiden
tutkimuksena, mistä osoituksena on opettajan etiikkaan liittyvien opintojaksojen liittäminen opetta-
jankoulutuksen koulutusohjelmiin. Syksyllä 1994 aloitettu M.Ed. International Programme raken-
nettiin etiikassa tehdyn kehittelytyön pohjalle, mutta pyrittiin erityisesti vastaamaan monikulttuuri-
suuden ja kansainvälistymisen kasvatusalalle asettamiin haasteisiin. M.Ed. -ohjelmaa on arvioitu ja
sen kehittämisessä on erotettavissa useita vaiheita. Artikkelissa tarkastellaan lopuksi näitä kehittä-
misvaiheita sekä toiminnan laajentumista M.Ed. -koulutuksen opiskelijoiden tutkimustoiminnaksi.

Asiasanat: interkulttuurisuuskasvatus, kasvatus ja etiikka, opettajankoulutus, opettajan
etiikka, toimintatutkimus

Toimintatutkimus ja opettajankoulutus Oulussa

Toimintatutkimuksella on pitkät juuret; ne on löydettävissä ainakin jo 1920- ja 1930-
luvuilta Yhdysvalloista (Wallace 1987, 99). Erityisen selvästi toimintatutkimukseen viit-
taavia ajatuksia esiintyi progressiivi- tai reformipedagogiikan edustajilla ja toimintatutki-
muksen juonteita on siten esiintynyt uudistusliikkeissä eri kulttuuripiirien alueilla: latina-
laisamerikkalaisessa traditiossa (esim. Freire), amerikkalaisessa traditiossa (esim. Dewey
ja Zeichner) saksalaisessa, venäläisessä ja australialaisessa traditiossa (esim. Kemmis).
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Alkuvaiheessa varsinkin Deweyn vaikutus oli merkittävä. Hän ei varsinaisesti puhunut
toimintatutkimuksesta, mutta käsitteli kirjoituksissaan useita lähestymistavan perusideoi-
ta. Jo hän esitti ajatuksen tutkimuksesta sosiaalisena käytäntönä ja arvosteli yhteiskunta-
tieteellisen tutkimuksen tapaa erotella tieto ja toiminta toisistaan. (Dewey 1929, 24.)

Siitä, kuka ensimmäisenä käytti lähestymistavasta nimeä ”action research” ollaan eri
mieltä, mutta useat mainitsevat termin keksijäksi amerikkalaisen sosiaalipsykologi Kurt
Lewinin (Kemmis 1988, 43, Oja & Smulyan 1989, 1), ja häneltä on peräisin toimintatutki-
muksessa paljon käytetty malli tutkimus- ja kehittämisprosessista toisiaan seuraavina
suunnittelun, toiminnan, arvioinnin ja uudelleensuunnittelun sykleinä (Lewin 1948, 205,
1952, 564). Oja ja Smulyan (1989, 2) toteavat, että se, että Lewin alkoi yhä enemmän
omaksua toimintatutkimuksen muotoja, johtui siitä, että toisen maailmansodan jälkeen oli
tultu tietoisiksi merkittävistä yhteiskunnallisista ongelmista, ennakkoluuloista, epä-
tasa-arvosta ja autoritäärisyyden sekä vallan vaaroista. Lewin työskenteli pitkään yhtei-
söissä, joissa oli runsaasti vähemmistöryhmiä, ja keskittyi näiden ryhmien ongelmien
näkyväksi tekemiseen ja vähentämiseen. Lewin esitteli siis jo 1940-luvulla toimintatutki-
muksen kolme tärkeää ominaisuutta: sen yhteistoiminnallisen luonteen, demokraattisuu-
den idean sekä yhtäaikaisen merkityksen sekä yhteiskuntatieteille että yhteiskunnalliselle
muutokselle. 

Lewinin ajatukset levisivät pian myös kasvatustieteeseen, kun hänen oppilaansa ja työ-
toverinsa sekä hän itse alkoivat osallistua projekteihin, jotka käsittelivät opetussuunnitel-
mien kehittämistä ja opettajien ammatillista kasvua. 1950-luvulla kasvatustieteellisen toi-
mintatutkimuksen keskukseksi kohosi Columbian yliopiston opettajankoulutuslaitos, ja
erityisesti sitä toteutti ja kehitteli tuon koulun johtaja Stephen Corey. Corey korosti, että
ylhäältä ja ulkoapäin annetut ”valmiit” teoriat eivät vaikuta ratkaisevasti kasvatuskäytän-
töön vaan se, että opettajat tulevat itse osallisiksi kokeilutoiminnasta. Corey painotti
myös, että toimintaa koskeva alkuperäinen ongelmanasettelu saattaa muuttua ja siihen
pitää olla mahdollisuus, jotta tutkimus vastaisi kompleksista, muuntuvaa todellisuutta.
Hän argumentoi, että vaikka toimintatutkimus on muun tutkimuksen tavoin systemaattista
tiedonhankintaa, sen validointiprosessi poikkeaa muiden suuntausten uskottavuuden tes-
taamisesta. Hän toi esille, että tutkimuksen tavoitteena on toiminnassa mukana olevien
yhteistyön lisääminen sekä toiminnan ymmärtäminen ja parantaminen, ei niinkään yleistä-
minen tai lopullisten totuuksien löytäminen. (Corey 1953.)

1970-luvulla tapahtui taantuman jälkeen voimakasta toimintatutkimuksen elpymistä
ennen kaikkea Iso-Britanniassa. Britanniassa toimintatutkimukselle käänteentekeväksi
muodostui School Council Humanities Curriculum Project, jonka johtajana toimi Law-
rence Stenhouse. Projektin työskentelyn ja opettajien kirjoittamien raporttien pohjalta
Stenhouse kehitteli käsitteen ‘opettaja oman työnsä tutkijana’ (teachers as researchers, ref-
lective practitioners), jota käytetään usein kuvaamaan myös suomalaista koulua ja opetta-
jankoulutusta. Stenhouse uskoi tämän oman toiminnan pohdinnan auttavan opettajia sel-
kiyttämään ja muuntamaan teorioita, jotka ohjaavat heidän työtään ja tekemään tiedosta-
mattomat ‘teoriat’ tietoisiksi, tutkimaan, heijastavatko heidän käytäntönsä niitä arvoja,
joita he uskovat niiden heijastavan, ja ymmärtämään, mitä arvoja toiminnot itse asiassa
kuvastavat. (Stenhouse 1975 ja 1980.) Stenhousen työryhmään kuului John Elliott, joka
jatkoi Stenhousen työtä Ford Teaching Projectissa Clem Adelmanin kanssa (Elliott 1985,
242). 
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Elliott on merkittävästi kehittänyt toimintatutkimuksen teoriaa ja käytäntöä. Hänen
mielenkiintonsa on keskittynyt ennen kaikkea niin sanotun kasvatuksellisen toimintatutki-
muksen pohdintaan (Elliott 1992, 107–117), mikä vastannee hyvin pitkälle saksalaisen
tradition pedagogista toimintatutkimusta (esim. Kordes 1984). Mielenkiinto toimintatutki-
musta kohtaan on englantilaisella kielialueella kasvanut, joskin myös sen puutteisiin on
kiinnitetty huomiota. Elliott on perustanut Action Research Networkin, jolla on oma jul-
kaisunsa. Kiinnostus ei ole rajoittunut Iso-Britanniaan ja USA:han; toimintatutkimuksella
on kannattajia Manner-Euroopassa ja varsinkin Australiassa. (Kemmis 1988, 44.) Suo-
messa erityisen suuri merkitys on ollut Stephen Kemmisin ja Wilfred Carrin tieteenteo-
reettisilla kirjoituksilla sekä Yrjö Engenströmin venäläiseen traditioon pohjautuvalla
kehittävän työn tutkimuksella (Halonen 1999). Suomessakin toimintatutkimusta on sovel-
lettu ja tutkittu (esim. Jyrkämä 1978, Kurtakko 1989, Suojanen 1991, Räsänen 1993a, Syr-
jälä 1998, Heikkinen, Huttunen & Moilanen 1999).

Toimintatutkimusta on määritelty ja jaettu pääryhmiin hyvin monella eri tavalla riip-
puen muun muassa siitä, mitä traditioita on luettu mukaan ja missä määrin se on nähty
muista tutkimuksellisista lähestymistavoista poikkeavana. Keskeinen tapa, jolla toiminta-
tutkimuksessa on pyritty yhdistämään sen kaksi olennaista piirrettä – käytännön edistämi-
nen ja asian lisääntynyt ymmärrys – on liittää ne osaksi integroitua toimintojen sykliä,
jossa jokaisessa vaiheessa opitaan edellisestä, ja näin lisääntynyt ymmärrys muotoaa seu-
raavaa jaksoa (Winter 1989, 11). Käytäntö paranee ja asian ymmärrys, tieto sekä teoreetti-
nen jäsentyminen lisääntyy. Todellisuudessa prosessi etenee niin, että eri vaiheet ovat tois-
tensa lomassa; tutkimuksen kuluessa saattaa kehittyä eräänlaisia uusia sivuspiraaleja ja
jostain pienestä ongelmasta voi kasvaa uusi suunnan avaus.

Carr ja Kemmis (1986) ovat jakaneet toimintatutkimuksen kolmeen pääryhmään
Habermasin tiedonintressien mukaan. Teknisessä suuntauksessa opetus ja opettaja näh-
dään välineinä saavuttaa jonkun muun asettamat tavoitteet sekä opetukselle että tutkimuk-
selle. Opettajan tehtävä ei ole pohtia syvällisesti työnsä luonnetta tai sitä, ovatko traditiot
rationaalisia tai oikeudenmukaisia tai muuttuuko yhteiskunta parempaan suuntaan. Tekni-
sen orientaation lisäksi Carr ja Kemmis ovat erottaneet praktisen lähestymistavan, jossa
kasvatus nähdään kehittyvänä prosessina, jossa tavoitteet samoin kuin menetelmätkin ovat
jatkuvassa muutosprosessissa. Lähestymistavassa luotetaan yksittäisten toimijoiden viisai-
siin päätöksiin, itsereflektioon ja valistukseen, ja heillä on vastuu työnsä kehittämisestä. 

Carr ja Kemmis ovat kuitenkin erottaneet myös kolmannen toimintatutkimuksen suun-
tauksen, jota he kutsuvat kriittiseksi tai emansipatoriseksi. He toteavat, ettei kasvatus ole
vain yksilöiden kehittymiseen liittyvää toimintaa vaan yhteiskunnallisen kontekstin ja
rakenteiden määrittämää. Useat opettajien valinnat ja tavoitteet, joihin he pyrkivät, ovat
riippuvaisia rakenteista tai oloista, joihin he eivät ole voineet vaikuttaa tai heidän ajatte-
lunsa voi olla systemaattisesti vääristynyttä. Opettajienkin käsityksiä, myös teoreettisia,
ovat muovanneet tavat ja traditiot; tietoisuus määrittää todellisuuden, mutta todellisuus
saattaa tapoineen, uskomuksineen ja valtarakenteineen vääristää tietoisuutta. Kysymys ei
siis niinkään ole teorian ja käytännön suhteesta vaan siitä, että kriittisen reflektion sekä
rakenteisiin ja ideologioihin ulottuvan uudelleenhahmottamisen kautta siirrytään irratio-
naalisuudesta rationaalisuuteen, epäoikeudenmukaisuudesta tasa-arvoon ja oikeudenmu-
kaisuuteen, tietämättömyydestä ja tavasta tietoon ja tiedostamiseen. (Carr & Kemmis
1986, 116.) 
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Emansipatorinen tai kriittinen toimintatutkimus on kollaboratiivista ja tarkastelee kas-
vatusta historiallisesti muotoutuneena sosiaalisena, kulttuurisena ja ideologisena proses-
sina, jolle valta ja hegemonia ei ole vierasta, vaan se on myös poliittinen pelikenttä. Eman-
sipatorinen traditio korostaa opettajien ammatillista emansipoitumista. Tärkeää on toimi-
joiden yhteinen, sitoutunut toiminta perustehtävien hoitamiseksi ja ammattinsa kehittämi-
seksi. Tutkimuksen tulos ei siis ole joku tietty lopullinen totuus vaan kuten Juha Varto
(1992) on todennut, tieteellinen tutkimus on aina suunnattu kohti sellaista, mitä ei vielä
ole olemassa. Pikemminkin voisi puhua arvopohjasta. Toimintatutkimus on ainakin eman-
sipatoris-kriittiseltä traditioltaan voimakkaasti eettis-moraalinen tähdäten lisääntyvään
demokratiaan, tasa-arvoon, yksipuolisesta tiedosta ja vallasta vapautumiseen sekä oikeu-
denmukaisuuteen. Tähän tarvitaan jatkuvaa kriittistä reflektiota ja dialogia.

Toimintatutkimuksen tekemisellä on Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa
erityisesti opettajankoulutuksen kehittämisessä vahva perinne. Koko 1990-luvun alkua
leimasi voimakas yhteistoiminnallinen uudistusprosessi, jonka tuloksena aloitettiin täysin
uudistettu luokanopettajakoulutus syksyllä 1992 ja aineenopettajakoulutus syksyllä 1993.
Uudistus oli alkanut jo 1980-luvulla erillisinä kehittämisprojekteina, mutta 1991 perus-
tettu KEHI-työryhmä kokosi uudistukset ja koordinoi koko laitosta koskevaa kehittely-
työtä, johon osallistuivat sekä opiskelijat että henkilökunta. Prosessissa pyrittiin pureutu-
maan sekä koulutuksen filosofisiin ja tieteenteoreettisiin perusteisiin että käytäntöön ja
yhteiskunnalliseen kontekstiin. Prosessi nähtiin jatkuvana vuoropuheluna kasvatuksen
perusteiden, tutkimuksen ja opetuksen välillä. Työskentelyä leimasi suuri innostus ja
yhteistyö, mutta toisaalta varauksellisuus ja epäily. Joka tapauksessa tulokset olivat näky-
viä. Samalla luotiin yhteistoiminnallista kehittämisperinnettä, jossa viitekehyksenä olivat
kokemuksellinen oppiminen ja toimintatutkimus. (Niemi 1992, Syrjälä, Karkama &
Niemi 1992, Huttunen & Karkama 1994.)

Kehittämistyön visiota ja tavoitteita pohdittiin toistuvasti ja sellaisiksi muotoiltiin pit-
käksi aikaa seuraavat ajatukset:

Tavoitteena on kehittää eettisesti tiedostavia ammattitaitoisia opettajia, jotka
• tutkivat ja kehittävät työtään erilaisissa työyhteisöissä,
• asennoituvat työhönsä ja yhteiskuntaan rakentavan kriittisesti ja tulevaisuuden vaih-

toehtoja pohtien,
• ovat tietoisia työnsä yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta merkityksestä,
• pystyvät vastaamaan keskeisiin ajankohtaisiin haasteisiin kuten tällä hetkellä moni-

kultuurisuus, ympäristökysymykset ja uuden teknologian hyväksikäyttö,
• edistävät oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa työllään ja työssään. (Syrjälä & Sohlo

1996, 129–130, Sohlo 1999, 12–13.)
Työskentelyn tavoitteiksi ja periaatteiksi asetettiin:

• kehittää kasvatuksen ja opettajankoulutuksen teoreettisia ja eettisiä perusteita,
• eheyttää opettajankoulutuksen opetussuunnitelmaa tavoitteena suuremmat kokonai-

suudet, integraatio, joustavuus sekä teorian ja käytännön yhdistäminen, 
• uudistaa oppimisnäkemystä koulussa ja opettajankoulutuksessa korostaen lisääntyvää

autonomiaa ja opiskelijan vastuuta, mutta sen rinnalla yhteistyön ja yhdessä oppimi-
sen merkitystä,

• kehittää tutorointia opiskelun ja oppimisen tukena,
• kehittää jatko- ja täydennyskoulutusta integroituneena peruskoulutukseen,
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• ottaa suunnittelussa huomioon paitsi opettajuuteen liittyvät pysyvät valmiudet, tiedot
ja taidot, myös ajankohtaiset haasteet kuten monikulttuurisuus, ympäristökysymykset
ja teknologian hyväksikäyttö.

Kehittelytyö kohtasi luonnollisesti myös vastarintaa, joka perustui moniin tekijöihin: psy-
kologisiin esteisiin, valtasuhteisiin ja arvoristiriitoihin (Järvelä 1999, 1–11). Ajoittain kri-
tiikki oli myös erittäin perusteltua ja varteenotettavaa. Muutosprosessi oli kuitenkin osit-
tain varsin syvällekäyvä – myös rakenteisiin liittyviä kysymyksiä tarkasteltiin – ja vaikka
entiset ajattelutavat ja piilo-opetussuunnitelma edelleenkin jäivät osittain vaikuttamaan,
muuttui koulutuksen rakenne sekä toimintakulttuuri ja työskentelytapa ratkaisevasti aina-
kin joksikin aikaa. (Sohlo 1999.) Yhteinen prosessi pakotti työyhteisön jäsenet ja eri alo-
jen toimijat tarkastelemaan opettajankoulutusta ja sen tehtäviä kokonaisuutena. Se lisäsi
keskustelua ja edisti eri ryhmien yhteistyötä merkittävästi seuraavien vuosien aikana.

Toimintatutkimus ja opettajan etiikka

Opettajan ammattietiikka ja eettinen kasvatus muotoutuivat yhdeksi Oulun opettajankou-
lutuslaitoksen tutkimus- ja kehittämisalueeksi 1990-luvun toimintatutkimusprosessissa.
Pohjaa tutkimusalueen tärkeydelle oli luonut myös se, että useat Oulun opettajankoulu-
tuslaitoksen entiset johtajat (Kaljunen, Kyöstiö, Jussila, Huttunen, Syrjälä) olivat korosta-
neet eettisiä näkökulmia kasvatusta ja opettajankoulutusta koskevissa kirjoituksissaan.
Yhteistoiminnallisempana prosessina alueen tutkimus alkoi kuitenkin 1980- ja 1990-
lukujen vaihteessa, jolloin useat henkilökunnan jäsenet olivat nostaneet eettisen tarkaste-
lun esille omissa opintojaksoissaan. 

Lopullisen sysäyksen koordinoimalleni opettajan etiikkaa koskevalle opetus- ja kehit-
tämisprojektille antoi kuitenkin opiskelijoiden aloite (Räsänen 1993a). Jo keväällä 1989
olivat opettajien poikkeuskoulutuksessa toista vuotta opiskelevat toivoneet vapaavalin-
taista jaksoa opettajan etiikasta. Pyynnöt kohdistuivat erityisesti minuun sen vuoksi, että
olin pitänyt heille heidän opintojensa alkuvaiheessa kasvatusfilosofian opintojakson, jossa
oli sivuttu myös eettisiä kysymyksiä. Kun poikkeuskoulutuksen seuraavan vuosikurssin
opiskelijat uudistivat pyynnön, päätettiin etiikan opintojakso järjestää kokeiluluontoisesti
syyslukukaudella 1990 varsinkin kun kiinnostus aluetta kohtaan oli virinnyt paitsi opetuk-
sellisesti myös tutkimuksellisesti usean henkilökunnan jäsenen keskuudessa. Lisäinnos-
tuksena sekä opettajille että opiskelijoille toimi Opettajankoulutuksen kehittämistoimi-
kunnan mietintö vuodelta 1989, jossa pitkän tauon jälkeen korostettiin jälleen opettajan
työn eettistä luonnetta.

Tutkimus- ja kehittämishankkeesta muotoutui monivaiheinen projekti, jossa Opettajan
etiikka -opintojakso toteutettiin yhden opintoviikon mittaisena kolme kertaa. Prosessissa
vaihtelivat teoriaan ja käytäntöön painottuneet vaiheet. Jotta kurssia pystyi pitämään, oli
tutustuttava laajasti eettisen kasvatuksen teoriaan, ja jotta ymmärtäisi kurssilla heränneitä
ongelmia oli kerättävä sekä empiiristä aineistoa että paneuduttava jälleen kirjallisuuteen.
Tutkimustehtävä koko prosessille muotoutui seuraavanlaiseksi: Mitkä ovat opettajan työn
keskeiset eettiset kysymykset ja ulottuvuudet sekä miten niihin liittyviä asioita voisi opet-
tajankoulutuksessa opiskella ja opettaa? Pääongelman lisäksi syntyi kurssin edistyessä
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kuitenkin jatkuvasti uusia alaongelmia, joihin pyrittiin välittömästi etsimään vastausta
opintojakson seuraavan vaiheen aikana. Teoria ja käytäntö toimivat dialektisesti: teoria
muunsi käytäntöä ja käytännön kokemukset muokkasivat teoriaa. (Räsänen 1993a.)

Projekti osoittautui tarpeelliseksi; mukana olleet opiskelijat pitivät opintojaksoa kes-
keisenä opettajaksi kasvulle. He arvioivat jakson syventäneen ja laajentaneen heidän
näkemystään omasta työstään, heidän itsereflektiotaan ja eri näkökantojen ymmärtämistä
sekä ennen kaikkea tehneen tietoiseksi eettisten kysymysten moninaisuudesta ja komplek-
sisuudesta. Opintojaksojen eri vaiheissa kerätty tutkimusaineisto tuki opiskelijoiden omia
arviointeja. Opiskelijoiden eettisten kysymysten tiedostaminen laajeni välittömästä luok-
kahuonekontekstista ja pedagogisesta suhteesta käsittämään koko kouluympäristön,
yhteistyön kodin kanssa sekä koulun ja yhteiskunnan yhteyden. Reflektio, kriittinen ajat-
telu ja tarve aktiivisesti vaikuttaa opettajan ammattiin, mutta myös kasvun ja kasvatuksen
yhteiskunnallisiin edellytyksiin näytti selvästikin kasvaneen. (Räsänen 1993a, 181–187.)

Tutkimusprosessin aikana tapahtui monia muutoksia myös toteutustavassa: lähestymis-
tavoissa, sisällöissä ja menetelmissä. Eettisen kasvatuksen koulukuntia on lukuisia ja ne
eroavat jossain määrin olettamuksiltaan paitsi oppimisesta ja tiedosta myös eettisten
totuuksien olemuksesta. Lähestymistavoissa siirryttiin arvojen siirtämisestä arvojen yksi-
löllisen selkiyttämisen kautta prosessiin, jossa yhdistettiin yksilöllinen ja yhteisöllinen
arvojen selkiyttäminen, eri näkemysten dialogi sekä tiedon kartuttaminen etiikan eri
osa-alueilta. (Chazan 1985, Räsänen 1993a,b.) Oppimiselle asetettiin useita ehtoja: oma
sitoutuminen; tiedolliset välineet; teoriaa, mutta myös käytännön harjoittelua; dialogi eri
tavalla ajattelevien kanssa; turvallinen, avoin ja haastava oppimisympäristö. Oppiminen
riippui siis hyvin monesta tekijästä ja ulottui tiedolliselle ja toiminnalliselle alueelle.

Toimintatutkimus poikkeuskoulutuksen parissa johti asian kokonaisvaltaisempaan tar-
kasteluun opettajankoulutuksessa. Syksystä 1993 lähtien Moduuli Kasvatuksen filosofiset
ja eettiset perusteet on ollut osa luokanopettajakoulutuksen aineopintoja ja hieman erini-
misenä myös aineenopettajakoulutukseen kuuluva neljän opintoviikon kokonaisuus. Etii-
kan opintojakson sisällyttäminen kaikkien opettajaksi opiskelevien opintoihin inspiroi
kehittämään edelleen sisältöjä ja menetelmiä mutta nyt suuremman henkilökuntajoukon
kanssa. Tärkeä sisältöalue, jota jouduttiin pohtimaan jo varhain olivat ihmisoikeusasiakir-
jat ja ihmisoikeusprosessin tuntemus. Useimmiten opiskelijat tiesivät Ihmisoikeuksien
julistuksen, mutta muut ihmisoikeusasiakirjat olivat suhteellisen tuntemattomia. Tavoit-
teena opinnoissa on ollut antaa kuva koko ihmisoikeusprosessista ja periaatteiden sovel-
luksesta käytännön koulutilanteisiin.

Sisältöalueiden lisäksi on pyritty kehittämään metodeja; yksi tällainen kokemukselli-
seen oppimiseen pohjautuva idea on ollut viedä opiskelijat opiskelemaan jonnekin rauhal-
liseen paikkaan yliopiston ulkopuolelle. Paikaksi on valittu Hailuoto-niminen luonnon-
kaunis saari lähellä Oulua, mikä on tarjonnut erinomaisen kontekstin myös ympäristökas-
vatukselle, rauhan-, ihmisoikeus- ja tasa-arvokasvatuksen lisäksi. Opetuksen hoitaminen
suhteellisen vaikeakulkuisessa paikassa on aiheuttanut jonkun verran ongelmia, mutta se
on tarjonnut rauhallisen tilanteen reflektoida asioita poissa arkipäivän kiireiden ja huolten
parista.

Tiedekunnassa on tehty paljon työtä sen eteen, että tietoisuus ja tieto kasvatuksen eetti-
sistä kysymyksistä lisääntyisi. Suurin osa opettajista ja opiskelijoista kokee asian tär-
keäksi. Toimintatutkimusprojektia on ratkaisevasti tukenut jatkotutkintoryhmä, joka tutkii
kasvatuksen eettisiä kysymyksiä ja joka aloitti toimintansa 1990-luvun alussa (Räsänen &
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Sunnari 1997, Sunnari & Räsänen 2000). Useat muut projektit ovat myös vahvistaneet
keskustelua etiikasta. Tällainen on ollut yhteistyö Normaalikoulun kanssa Unesco-kysy-
myksissä; sekä Oulun normaalikoulu että opettajankoulutuslaitos ovat Unesco-oppilaitok-
sia. Eettisiä kysymyksiä pohditaan runsaasti myös muissa opintojaksoissa kuten naistutki-
muksessa ja monikulttuurisuus-sivuainekokonaisuudessa sekä syventävissä harjoittelujak-
soissa. Erityisesti moninaisuuteen liittyvien kysymysten pohdinnan yksilöllisellä, yhtei-
söllisellä ja globaalilla tasolla mahdollistaa vuonna 1994 aloitettu maisterin tutkintoon
johtava M.Ed. International -koulutus.

M.Ed. -koulutuksen syntyvaiheet, tavoitteet ja sisällöt

Vuoden 1994 alusta alkoi uusi vaihe 1980-luvun alussa virinneelle toimintatutkimuspro-
sessille; alettiin kehittää luokanopettajakoulutuksen sisällä pienten ryhmien kanssa eri-
tyisosaamista, jolla pystyttäisiin vastaamaan sellaisiin ajankohtaisiin haasteisiin kuin
monikulttuurisuus, kansainvälistyminen ja uuden teknologian hyväksikäyttö. Näin syntyi-
vät M.Ed. International -ryhmä ja teknologiaan painottuva opettajankoulutus. M.Ed.
-koulutuksen kehittämisestä vastasi suureksi osaksi sama henkilökunta, joka oli ollut
mukana kehittämässä opettajan etiikkaan liittyviä opintojaksoja luokan- ja aineenopetta-
jakoulutuksessa. (Ks. Sohlo 1999.) Keskityn tarkastelussani seuraavaksi toimintatutki-
muksen monikulttuurisuuteen liittyvään tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä erityisesti
M.Ed. International -koulutukseen. Samalla on kuitenkin syytä todeta, että alkuperäinen
toimintatutkimusprosessi ja etiikkaan liittyvä kehittelytyö ovat tuottaneet myös muita ala-
tai johdannaisprojekteja, joiden kanssa tehdään yhteistyötä.

M.Ed. International -ohjelman syntyyn ovat vaikuttaneet monet seikat. Aiempi toimin-
tatutkimushistoria lienee niistä merkittävin, sillä monet etiikan opintojaksoissa esille
nousseet eettiset kysymykset koskivat erilaisuutta, moninaisuutta, valtakysymyksiä sekä
yhteisen arvopohjan mahdollisuutta eri ihmisten, yhteisöjen ja kulttuurien keskellä. Koulu
on yhteisö, jossa eri yksilöiden, perheiden, kulttuurien ja intressiryhmien arvot ja periaat-
teet kohtaavat ja jossa koulutetaan yksilöitä, jotka tekevät arvovalintoja tulevaisuuden
yhteiskunnassa. Tulevaisuuden luonnetta emme täysin tiedä, joskin voimme ehkä aavis-
tella suuntaviivoja ja meillä on haaveita toivotuista suunnista – nekin ainakin osittain eri-
laisia.

Kasvatuksen arvopohjan etsinnässä jouduttiin etiikan opintojaksoissa Oulussa tutustu-
maan Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusprosessiin, sen puutteisiin ja mahdollisuuk-
siin eri kulttuuripiirien keskustelufoorumina sekä pohdintoihin globaalin etiikan tai uni-
versaalien eettisten periaatteiden mahdollisuudesta (Räsänen 2000, Boulding 1988, Gerle
1995, Our Creative Diversity 1995). Oman lisänsä tähän keskusteluun toi se, että Oulun
opettajankoulutuslaitos seurasi Oulun normaalikoulun esimerkkiä ja liittyi Unesco-oppi-
laitosten verkostoon, joten Unescon raportit ja koulutusta koskevat julkaisut tulivat
tutuiksi. Pohjaa kansainvälisyyskasvatukselle olivat Oulun opettajankoulutuslaitoksessa
luoneet myös sen entiset lehtorit Martti Asunmaa, Tytti Isohookana-Asunmaa ja Oulun
yliopiston kunniatohtori Helena Kekkonen. Kaikki edellämainitut tekijät vaikuttivat sii-
hen, että M.Ed. -ohjelmaa suunniteltaessa koulutusta tarkasteltiin merkittävänä tekijänä



124
paitsi yksilön myös ihmiskunnan kasvussa; yksilöiden, kulttuurien ja kansojen välisissä
suhteissa. Tarkastelussa korostuivat kasvatuksen eettiset kysymykset.

Kuva 1. M.Ed. -koulutukseen johtanut toimintatutkimusprosessi Oulun opettajankoulutuslai-
toksessa.

Toinen tekijä, jota M.Ed. -koulutuksen suunnittelun yhteydessä pohdittiin oli muuttunut
maailmantilanne ja sen vaikutukset koulutukseen. Lisääntynyt monikulttuurisuus ja kan-
sainvälistymiseen liittyvät haasteet mainitaan Oulun opettajankoulutuslaitoksen visioissa
1990-luvun alussa ja Euroopan Unioniin liittyminen toi sille lisäperusteita. Kaiken kaik-
kiaan keskusteluissa todettiin, että kansainvälistyminen, monikulttuurisuus, moniarvoi-
suus ja maapallon eri osien keskinäinen riippuvuus ovat osa suomalaislasten ja -nuorten
nykypäivää ja mitä todennäköisimmin myös tulevaisuutta. Televisio tuo maailman olo-
huoneisiimme, Internet ja sähköposti avaavat kansainväliset yhteydet ja monet mahdolli-
suudet. Viestit, ihmiset ja tavarat liikkuvat rajojen yli samoin kuin saasteet, huumeet ja
rikollisuuskin. Sekä hyvässä että pahassa – mahdollisuuksien avaamisessa ja ongelmien
ehkäisyssä – tarvitaan aivan uudella tavalla yhteistyötä kuin ennen. M.Ed. -koulutuksesta
käydyissä keskusteluissa päädyttiin kokeilemaan koulutusta, jossa kiinnitettäisiin erityis-
tä huomiota erilaisuuden kohtaamiseen ja kulttuurien väliseen vuoropuheluun liittyviin
taitoihin sekä kasvatuksen merkitykseen koulutettaessa monikulttuurisen maailmanosan
kansalaisia, jotka pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan kehityksen suuntaan ja poistamaan
epäkohtia – toimivatpa he sitten paikallisella tai kansainvälisellä kentällä. Opettajankou-
lutuksella nähtiin olevan merkittävä rooli tässä visiossa.

Kolmas koulutuksen syntyyn vaikuttanut tekijä oli muuttunut opettajankoulutus ja aka-
teemisen yliopistokoulutuksen vaatimukset. Työskentelin itse 1990-luvun alusta Oulun
yliopiston Kansainvälisten asiain työryhmässä, jolloin yliopisto alkoi laatia kansainvälis-
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tymiseen liittyviä strategioitaan ja ministeriö asetti korkeakouluille mittavia tavoitteita
siitä, kuinka suuri osuus kustakin opiskelijoiden sisäänotosta opiskelisi ulkomailla. Verra-
tessani eri tiedekuntia Suomessa jouduin toteamaan, että kasvatustieteiden tiedekunnat
kansainvälistyivät suhteellisen hitaasti. Se on toisaalta ymmärrettävää, sillä onhan koulu-
tus ja siten opettajankoulutus monella tavalla kiinteästi kansalliseen kulttuuriin yhtey-
dessä. Tieteellistä työskentelyä ajatellen se ei kuitenkaan ole hedelmällistä ja kansainvälis-
ten ongelmienkin ratkaisuissa etsitään pitkän tähtäyksen ratkaisuja tavallisesti kasvatuk-
sesta ja koulutuksesta. Jouduin tässä yhteydessä pohtimaan akateemista opettajankoulu-
tusta ja sitä, miten valmistaa tulevia opettajia ammatilliseen ja tieteelliseen vuoropuheluun
yli valtioiden rajojen. Jos tavoitteena on professio ja siihen liittyvä autonomisuus sekä tut-
kiva lähestymistapa, lienee useamman kuin yhden vaihtoehdon tunteminen koulun ja kou-
lulaitoksen kehittämisen kannalta olennaista. Tieteellisessä työskentelyssä kansainvälinen
yhteistyö on alan kehittämisen kannalta välttämättömyys.

M.Ed. -koulutuksen aloittamisen tekivät lisäksi mahdolliseksi monet käytännön tekijät.
Olennaista oli muutaman asiaan sitoutuneen henkilön ryhmä, joilla oli pääosin samanlai-
nen visio koulutuksesta. Koulutus ratkaisi myös laitoksen ongelman englanninkielisen
opetuksen järjestämiseksi ulkomaalaisille ja vaihto-opiskelijoille, joiden määrä kasvoi
nopeasti 1990-luvulla. Koulutus päätettiin toteuttaa suureksi osaksi englanninkielisenä,
mikä mahdollistaisi ulkomaalaisten opiskelijoiden joustavan ja monipuolisen opiskelun.
Toisaalta ulkomaalaiset opiskelijat rikastuttaisivat M.Ed. -ohjelman opintoja tuomalla sii-
hen luonnollisen monikulttuurisen lisän. Lopullisen sysäyksen koulutuksen aloittamiseksi
toi Opetusministeriön lisärahoituspäätös kesäkuussa 1994. Vaikkakin koulutuksen aloitta-
minen oli joiltain osin jatkoa aiemmalle kehittelylle ja sillä oli laitoksen johdon kannustus
sekä pieni ryhmä asiasta innostunutta henkilökuntaa tukenaan, oli edessä monivaiheinen
prosessi ja monia kysymyksiä. Tällaisia kysymyksiä olivat muun muassa opiskelijavalin-
taperusteet, koulutuksen tavoitteet ja sisällöt, menetelmät sekä visio siitä, mitä uutta ja
mitä lisäkompetensseja tämä koulutus tarjoaisi opettajankoulutukseen ja kasvatusalalle ja
miten niihin päästäisiin. Tarkoituksena oli, että toimintatutkimuksen idean mukaan koulu-
tusta kehitettäisiin tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Tätä korostettiin myös
opinto-oppaassa, jossa painotettiin aktiivista osallistumista koulutuksen kehittämiseen.

Näin aloitettiin siis syksyllä 1994 uusi koulutusvaihtoehto, jolle annettiin nimitys
M.Ed. International Programme (ns. KV-ohjelma) ja joka oli suunnattu kansainvälisyys- ja
monikulttuurisuuskasvatuksesta ja kasvatusalan kansainvälisestä yhteistyöstä kiinnostu-
neille opiskelijoille. Ohjelma seuraa pääosin luokanopettajakoulutuksen tavoitteita ja
rakennetta, mutta pyrkii antamaan erityisvalmiuksia toimia monikulttuurisissa konteks-
teissa kasvatusalalla. Se johtaa kasvatustieteen maisterin tutkintoon ja antaa opettajan
pätevyyden. Tärkeää koulutuksessa on tarkastella kasvatusta myös globaalina kysymyk-
senä, paremman tulevaisuuden luojana. Kuten edellä todettiin, koulutuksen on tarkoitus
olla suureksi osaksi englanninkielinen ja sisältää yhden lukukauden opiskelun ulkomailla.
Koulutukseen on otettu vuosittain 20 opiskelijaa, joista enintään viisi ulkomaalaista. (Sha-
rings 1, 3 ja 7.) 

Opiskelijavalintaperusteista on käyty pitkällistä keskustelua. Kuten muussakin opetta-
jankoulutuksessa on ensimmäisenä kriteerinä kiinnostus kasvatusalasta ja opettajan tehtä-
vistä sekä niihin liittyvät valmiudet. Erityishuomiota on kiinnitetty kokemukseen tai kiin-
nostukseen monikulttuurisuudesta, kielistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä. Valinta-
lautakunnat ovat korostaneet etsivänsä kriittisiä, yhteistyöhaluisia ja aloitteellisia uudista-
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jia, jotka ovat kiinnostuneita kasvatuksen roolista yksityisen ihmisen ja ihmiskunnan tule-
vaisuuden osatekijänä. Yhtenä valintakriteerinä on ollut koota opiskelijaryhmiä, jotka
sinällään ovat monikulttuurisia edustaen eri etnisiä ryhmiä ja kokemusta tai kiinnostusta
eri maantieteellisiltä alueilta. Suomalaisten opiskelijoiden kotipaikka on vaihdellut Utsjo-
elta Helsinkiin; toisilla on kekemusta ulkomailla opiskelusta, toiset ovat tulleet koulutuk-
seen suoraan lukiosta ilman erityistä kansainvälistä kokemusta, ja englannin lisäksi kieli-
tausta on hyvin moninainen. Vaikka englantia käytetään osaksi jo vaihto-opiskelijoiden
vuoksi lingua francana, opiskelijoita kannustetaan myös muiden kulttuurien ja kielten
opiskeluun.

Sisällöllisesti osa opinnoista on täysin samanlaisia kuin muilla luokanopettajakoulutuk-
sessa opiskelevilla, osa on kielellisesti ja/tai sisällöllisesti mukautettu ryhmän tarpeisiin ja
noin yksi kolmasosaa on erityisesti M.Ed. -ryhmälle suunniteltuja opintoja. Erityiskurssit
käsittelevät interkulttuurisuuskasvatusta; eri maiden kulttuureja, kasvatusta ja koulutuspo-
litiikkaa; vertailevaa kasvatustiedettä sekä globaaleja kysymyksiä ja kasvatusta (esim.
ihmisoikeus-, rauhan-, tasa-arvo- ja ympäristökasvatus, globalisaatio sekä tieto- ja kehi-
tysteoriat). Kuvailen seuraavaksi hieman tarkemmin koulutuksen sisältöjä niiltä osin kuin
ne eroavat muista opettajankoulutuksen sisällöistä.

Heti orientoitumisjakson jälkeen ensimmäisenä syksynä opiskelijat aloittavat opiske-
lunsa ICONS (international communication and negotiation skills) -projektissa, jossa he
paneutuvat syvällisesti jonkun maan yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja edustavat sen jäl-
keen käytävissä simulaationeuvotteluissa tuon maan hallitusta keskustellessaan tietyistä
teemoista muiden maiden opiskelijoiden kanssa tietokoneen välityksellä. Oulun opiskeli-
jat ovat edustaneet esimerkiksi Namibiaa ja Etelä-Afrikkaa ja paneutuneet näiden maiden
koulutuspolitiikkaan ja -käytäntöön, terveydenhuoltoon, ympäristökysymyksiin ja kaup-
paan, ja käyneet neuvotteluja näistä kysymyksistä muiden maiden opiskelijoiden kanssa,
jotka ovat edustaneet toisia valtioita. ICONS-projektin tehtävänä on avata globaali pers-
pektiivi heti opintojen alusta ja osoittaa, miten koulutus on yhteydessä yhteiskunnan mui-
hin sektoreihin kuten terveydenhuoltoon, sosiaalialaan, talouteen ja politiikkaan. Se, että
projektissa edustetaan jotain muuta maata kuin Suomea, osoittaa usein havainnollisesti
etnosentrisen tarkastelun taipumuksen ja vaarat. Ns. kehitysmaiden edustaminen paljastaa
valta- ja hegemoniakysymysten todellisuuden. ICONS on myös tehokasta kansainvälisen
kommunikoinnin, neuvottelun ja diplomatian harjoittelua.

Ensimmäisen kahden vuoden aikana opiskelijat paneutuvat Euroopan eri alueiden kult-
tuuriin, koulutusjärjestelmiin ja -politiikkaan. Luennoitsijat ovat pääasiassa kyseisten
kulttuurien edustajia ja opinnot sisältävät ekskursiot Venäjälle ja/tai Baltiaan, Skan-
dinavian alueelle ja/tai jonnekin muualle Eurooppaan tai peräti sen ulkopuolelle. Opiskeli-
jat suunnittelevat ekskursiot yhteistyössä tutorinsa kanssa, vastaavat järjestelyistä ja rapor-
toivat matkastaan sekä yleisesti että tutkimuskohteeksi valitusta näkökulmasta. Opiskeli-
joille pyritään tarjoamaan runsaasti mahdollisuuksia tavata eri kulttuuripiirien edustajia
sekä käydä keskusteluja heidän kanssaan kulttuurista ja kasvatuksesta. Laaja kansainväli-
nen verkosto ja Sokrates-yhteydet tarjoavat siihen erinomaiset mahdollisuudet. 

Opetusharjoitteluista puolet suoritetaan Normaalikoulussa, muut suunnitellaan koulu-
tuksen ja yksittäisten opiskelijoiden tavoitteiden ja suoritettujen opintojen mukaan. Har-
joitteluja on suoritettu esimerkiksi maaseudun pienissä kouluissa, kaupunkikouluissa,
ruotsinkielisissä ja saamenkielisissä kouluissa, romaanilasten opettajana, kansanvälisissä
kouluissa ja luokissa Suomessa ja ulkomailla, maahanmuuttajaluokissa, vastaanottokes-
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kuksissa ja kehitysyhteistyöprojekteissa. Opetukseen liittyvien perustaitojen lisäksi on
pidetty tärkeänä kokemusta erilaisista pedagogisista kulttuureista ja koulutuskonteksteista. 

Syventävät opinnot sisältävät pitempiä käytäntöön perehdyttäviä jaksoja, metodiopin-
toja sekä pro gradu -tutkielman, joka tavallisesti on sisältänyt monikulttuurisuusnäkökul-
man. Sivuaineina suosituimpia ovat olleet englanti, erityiskasvatus, monikulttuurisuus
sekä vuodesta 2001 suomi toisena/vieraana kielenä, mutta myös kaikki muut vaihtoehdot
ovat mahdollisia ja käytettyjä oman yliopiston valintamahdollisuuksista sekä kotimaisten
ja ulkomaisten yliopistojen opinto-ohjelmista. (Räsänen 1999, 185–189, 2000, 126–130.)
M.Ed. -ryhmillä on syventävissä opinnoissa kaksi erityiskurssia: Vertaileva kasvatustiede
sekä Globaalit kysymykset ja kasvatus. Niiden tarkoituksena on antaa valmiuksia tutkiel-
man tekoon, mutta myös tarjota syventävää tietoutta eri maiden koulutusjärjestelmistä ja
kasvatuksesta globaalina kysymyksenä. Koska kysymyksessä on syventävät opinnot ja
erityisosaamisen kartuttaminen, on luennoitsijoiksi pyritty saamaan alan tunnettuja asian-
tuntijoita. 

Tutorointiin, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja yhteistoiminnalliseen oppimiseen ryh-
missä on pyritty kiinnittämään erityishuomiota. Kolmen ensimmäisen vuoden ajan ryh-
män opettajatutor tapaa opiskelijat säännöllisesti monikulttuurisuuskasvatusopintoja var-
ten sekä keskustellakseen opinnoista, ammattivaihtoehdoista ja ammatillisesta kasvusta.
Samalla kerätään palautetta opinnoista ja pyritään kehittämään niitä edelleen.

M.Ed. -koulutuksen vaiheita ja arviointia

M.Ed. -koulutusta on toteutettu kahdeksan vuotta ja sen historiassa on ollut monia vaihei-
ta. Sitä on myös arvioitu sekä sisäisesti että ulkoisesti (Jokikokko & Waris 1999, Jokikok-
ko & Järvelä & Räsänen & Waris 1998, Raiskio 2000, Tella & Räsänen & Vähäpassi
1999). Kehityksessä on löydettävissä tiettyjä linjoja, joskin jokainen vuosikurssi ja opet-
tajatutor on tuonut toteutukseen oman vivahteensa. Tutoreina on tähän saakka toiminut
kolme kasvatustieteen opettajaa, jotka myös tutkivat monikulttuurisuuskysymyksiä (esim.
Haapanen 2000, 131–147, Järvelä 2000, 148–159, Räsänen 1996a, 88–98, 1996b, 107–
114, 1999, 169–190, 2000, 126–130). Teoreettiset lähtökohdat ovat täsmentyneet, mutta
toisaalta moninaistuneet ja herättäneet uusia kysymyksenasetteluja. Käytäntö on muotou-
tunut osaksi teorian ja osaksi kokeilun tuloksena, mutta siihen ovat ratkaisevasti vaikutta-
neet myös opettajankoulutuksen traditio ja vallitsevat rakenteet, joita on välillä ollut tur-
hauttavan vaikea muuttaa. 

Koulutuksen kehittämistä voidaan monessa mielessä kuvata toimintatutkimuksena:
opiskelijat ovat aktiivisesti ottaneet osaa koulutuksen muotoutumiseen yhteistyössä opet-
tajiensa kanssa. He ovat pohtineet sen tavoitteita, sisältöjä ja muotoja sekä palautteissaan
todenneet kriittisyytensä ja tiedostamisensa myös koulutuksellisia ja yhteiskunnallisia
rakenteita kohtaan kasvaneen, samoin kuin toimintarohkeutensa epäkohtien poistamiseksi.
Koulutus on myös vaikuttanut opettajankoulutuksen rakenteisiin ja sisältöihin Oulussa
sekä luonut opettajuuteen ja opettajankoulutukseen uusia korostuksia sekä lisännyt moni-
kulttuurisuuteen liittyvää tutkimusta. 
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Toisaalta on todettava, että aktiivinen kehittämistyö on rajoittunut M.Ed. -koulutuksen
opiskelijoihin ja siihen ‘vihkiytyneisiin’ opettajiin. Osalle tiedekunnan opettajista – jopa
niille, jotka opettavat ko. ryhmiä – koulutus ja sen perusajatukset ovat saattaneet jäädä
melko vieraiksi ja merkityksettömiksi, eikä koulutus ole onnistunut murtamaan kaikkia
niitä rakenteita, jotka koulutuksen kehittäjien mielestä voitaisiin perustellusti muuttaa.
Keskustelun ulkopuolelle jää näin helposti henkilöitä, joiden tulisi olla osallisia
tasa-arvoon pyrkivässä kehittämistyössä. Oulun monikulttuurisuuteen ja teknologiaan pai-
nottuneet ryhmät ovat synnyttäneet henkilökunnan ja opiskelijoiden keskuudessa keskus-
telua myös siitä, onko tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus opettajankoulutuksessa sitä, että
kaikkien on opiskeltava samoja asioita ja samalla tavalla vai voivatko ryhmät olla
moni-ilmeisiä ja painottaa joiltain osin eri asioita tinkimättä silti opettajankoulutuksen
keskeisistä tavoitteista.

M.Ed. -koulutuksen kehittämistyössä on erotettava ainakin seuraavat viisi vaihetta:

I Pilottivaihe: valintaperusteiden, opetussuunnitelman ja sisältöjen muotoutuminen ja
liittäminen luokanopettaja-koulutuksen rakenteeseen, englanninkielisen opetuksen
aloittaminen ja oppimateriaalin hankkiminen

II Kansainvälisyyden ja etnisten suhteiden korostuminen: ulkomaisten ja kotimaisten
yhteistyöverkostojen luominen, uusien harjoittelupaikkojen etsiminen, vaihto-ohjel-
mien lisääminen, ulkomaisten luennoitsijoiden hankkiminen eri opintojaksoihin,
ekskursioiden liittäminen opinto-ohjelmaan

III Monikulttuurisuuden moninaisuuden tiedostaminen ja korostaminen: Suomen
vähemmistöryhmien, kulttuurin ja identiteetin moninaisuuden, monikerroksisuuden
ja muuntuvuuden huomioiminen opinto-ohjelmassa; alakulttuurien (etnisyys,
uskonto/maailmankatsomus, sosiaalinen sukupuoli, sosiaaliluokka…) yhteenkietou-
tuneisuuden tiedostaminen sekä niiden yhteydet valtaproblematiikkaan (monoakkul-
turaatio, eriarvoistavat rakenteet)

IV Interkulttuurisuuskasvatuksen kokonaisvaltaisempi filosofia: interkulttuurisuuskas-
vatuksen kokonaisvaltaisen filosofian muotoutuminen (arvot, peruskäsitteet, opetus-
suunnitelma, lähestymistavat, teoriat oppimisesta), interkulttuurisen sensitiivisyy-
den ja globaalin tiedostamisen yhdistäminen koulutuksessa, transformatiivisen inter-
kulttuurisen pedagogiikan perusteiden ja muotojen etsiminen, suomi toisena/vie-
raana kielenä -opintojen liittäminen sivuaineeksi

V Opiskelijoiden tutkimustoiminnan sitominen osaksi koulutusohjelman kehittämistä:
transformatiivisen interkulttuurisen pedagogiikan tutkiminen koulussa ja opettajan-
koulutuksessa, koulutusohjelman evaluointi, interkulttuuristen kompetenssien tutki-
minen, interkulttuurisen kasvun ja oppimisen tutkiminen, syrjäytymiseen ja integroi-
tumiseen sekä identiteettiin liittyvät prosessit ja ilmiöt tutkimuskohteena.
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Kuva 2. M.Ed. -koulutuksen kehittämisen eri vaiheita.

Painotukset ja eri asioiden tiedostus ovat koulutuksen kehittäjien keskuudessa muuttu-
neet, mutta eettinen kysymyksenasettelu on koko koulutuksen ajan säilynyt peruslähtö-
kohtana. Sen vuoksi sellaiset käsitteet kuin arvot, normit, oikeudet, vastuut, tasa-arvo ja
oikeudenmukaisuus ovat olleet keskeisiä. (Sharings 1–7, Räsänen & Sunnari 1997, Sohlo
1999, Sunnari & Räsänen 2000). Koulutus alkoi voimakkaalla kansainvälisyyden, eng-
lanninkielisen opetuksen ja varsinkin etnisyyteen liittyvän suvaitsevaisuuden, rauhan,
tasa-arvon ja kulttuurien välisen vuoropuhelun korostamisella. Vaihe oli sinänsä tärkeä,
sillä tällöin luotiin nopeasti laaja sekä kotimainen että ulkomainen yhteistyöverkosto, jon-
ka puitteissa on ollut helppo sekä opiskelijoiden että opettajien syventää ja laajentaa tietä-
mystään sekä kehittää koulutusohjelman sisältöjä. Ilman tätä asiantuntijaverkostoa ohjel-
ma ei pystyisi toteuttamaan tavoitteitaan opetuksen mutta ei varsinkaan tutkimuksen alal-
la.

Vuosien kuluessa kansainvälisyyttä ehkä keskeisemmäksi käsitteeksi on muodostunut
monikulttuurisuus, mikä ei suinkaan tarkoita sitä, että kansainväliset kysymykset olisi
unohdettu, vaan että monikulttuurisuutta ja siihen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan moni-
naisuudessaan paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tulevien opettajien
koulutuksessa tämän toivoisi antavan perspektiiviä muun muassa sellaisten kysymysten
tarkasteluun kuin kenen tietoa ja arvoja koulussa esitetään, kuka asettaa normit ja minkä

Pilottivaihe: ohjelman hah-
mottuminen osaksi luokan-
opettajakoulutusta

Kansainvälisyyden ja etnisten
suhteiden korostaminen (su-
vaitsevaisuus, ihmisoikeudet)

Monikulttuurisuuden, moni-
naisuuden, valtakysymysten
ja monoakkulturaation
tiedostaminen

Interkulttuurisuuskasvatuk-
sen kokonaisvaltaisemman
filosofian hahmottuminen

Opiskelijoiden tutkimustoi-
minnan sitominen osaksi kou-
lutusohjelman sisältöjä ja
sen kehittämistä
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kulttuurin mukaan, onko opetussuunnitelma ja oppimateriaali etnosentrinen, edustaako se
pelkästään valtavirtaa vai myös vähemmistöjen ääntä ja miten koulun kokevat erilaiset ja
eri taustoista tulevat lapset. Se, että opiskelijat ovat suorittaneet harjoittelujaan erilaisissa
kouluissa ja eri kulttuureissa on antanut vertailupohjaa sille, miten eri tavalla samat asiat
voidaan koulussa tulkita ja miten erilaisia merkityksiä samat ilmiöt saattavat saada. Tätä
erilaisten perspektiivien avautumista on edesauttanut myös vaihto-opiskelijoiden kanssa
käyty vuoropuhelu. 

Kuten edellä myös muissa artikkeleissa on todettu, siirtyivät monet monikulttuurisuus-
tutkijat 1990-luvulla käyttämään termiä interkulttuurisuuskasvatus. Termi viestii parem-
min sitä, että pelkästään eri kulttuurien tuntemus ei riitä, vaan tarvitaan vuorovaikutusta ja
toisten näkökulman ymmärtämistä. Tätä kautta aukeaa tie interkultturiseen oppimiseen ja
transformaatioon. Uusi termi otettiin käyttöön myös M.Ed. -koulutuksen kehittämistyössä
ja muutenkin kokonaisvaltaisempi kuva interkulttuurisen kasvatuksen arvopohjasta, filo-
sofiasta ja lähestymistavoista hahmottui niiden keskuudessa, jotka olivat olleet kehittämis-
työssä kauemmin mukana. Tässä vaiheessa vanhimmat opiskelijat olivat jo opinnäytetyön
kirjoitusvaiheessa ja auttoivat monella tavalla jäsentämään tutkimuskenttää omilla tutki-
muksillaan.

Koulutuksen kehittämiseksi palautetta on kerätty kyselyin, haastatteluin, alumni-iltojen
ja monimuotoisten arviointitilaisuuksien kautta. Arvioinneissa on useimmiten keskitytty
koulutuksen erityisluonteen, mutta myös laajemmin sen opettajan työhön ja kasvatusalalle
antamien valmiuksien tarkasteluun. Eniten kitkaa on aiheuttanut uuden koulutuksen ja
muun luokanopettajakoulutuksen yhteensovittaminen – mitä entisestä voisi jättää pois tai
suorittaa eri tavalla. Yhteisestä aineksesta luopuminen on ollut opettajille vaikeaa, mikä
on useimmiten aiheuttanut sen, että opiskelijoiden työtaakka on ollut kohtuuton ja he ovat
joutuneet jakamaan päivänsä lukemattomien eri alueiden kesken. Keskustelut siitä, mikä
opettajuudessa on niin keskeistä, että sen opiskelu on välttämätön kaikille, missä taas voi-
daan eriyttää, ovat edelleen käynnissä. Jo M.Ed. -ohjelman sisälläkin tarvitaan mahdolli-
suuksia suuntautua eri tavalla, kuten myös ulkopuoliset arvioitsijat toteavat korostaessaan
niitä kielellisiä vaatimuksia, joita monikulttuuriset koululuokat saattavat asettaa. (Ks.
Tella, Räsänen & Vähäpassi 1999, 42–44.) Pyrkimyksenä M.Ed. -koulutuksessa on inter-
kulttuuristen valmiuksien sekä kasvatuksen globaalien kysymysten tarkastelu kaikkien
kanssa, mutta opiskelijoilla pitää olla mahdollisuus myös erikoistua esimerkiksi eri opetet-
taviin aineisiin tai vieraalla kielellä opetukseen tai suomi vieraana kielenä opetukseen tai
myös kasvatusalan organisaatioissa toimimiseen. (Tella, Räsänen & Vähäpassi 1999, 42–
44.) 

Lähes poikkeuksetta opiskelijat ovat todenneet interkulttuuristen kompetenssiensa
kehittyneen koulutuksen aikana joskin heidän on ollut vaikeaa mainita yksittäisiä asioita
tai tilanteita, jotka olisivat olleet kaikkein merkittävimpiä. Kuten he itse toteavat, nuoren
elämässä tapahtuu myös paljon muuta merkittävää kuin opiskelu. Useimmiten interkult-
tuurisessa oppimisessa on kysymys pitkäaikaisesta prosessista, johon on vaikuttanut moni
peräkkäinen kokemus ja ajattelua muovannut tieto. Näitä tekijöitä ovat tarkemmin tutki-
neet Katri Jokikokko ja Sanna Waris (1999). Koska niitä tarkastellaan yksityiskohtaisem-
min seuraavassa Katri Jokikokon kirjoittamassa artikkelissa, nostan tässä yhteydessä esille
vain muutaman näkökohdan.

M.Ed. -koulutuksen alkuaikoina eräs kollega kysäisi leikkisästi, pyritäänkö sillä kou-
luttamaan ”maailmanparantaja-opettajia”. Vuonna 1999 kolmen ensimmäisen vuosikurs-
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sin opiskelijoilta kerätty palaute siitä, mitä he ovat oppineet ja miten he katsovat koulutuk-
sen muuttaneen heitä, osoittaa kyseisen kuvauksen varsin osuvaksi – tosin voisi kysyä
eikö opettajan työn aina tee mielekkääksi juuri usko ihmisen kasvuun, kehitykseen ja
sivistykseen. Joka tapauksessa opiskelijat kuvaavat muutoksiaan monella alueella varsin-
kin näkemyksissään, asennoitumisessaan ja maailmankuvassaan, mutta myös tiedoissaan
ja taidoissaan. Seuraavassa muutama kuvaava esimerkki:

”Koulutus on syventänyt ja laajentanut ymmärrystäni ja tietojani kasvatusasioissa,
mutta erityisesti juuri monikulttuurisen kasvatuksen alueella. Olen tullut tietoiseksi
monista tämän maailman yhteisistä asioista. Olen kasvanut itse monikulttuurisem-
maksi ihmiseksi.”
”Yleissivistys on lisääntynyt, oma minäkuva selkiytynyt, ammattitaito kehittynyt
siten, että nyt tietää paremmin omat vahvuudet, mutta myös heikkoudet. Olen
myös päässyt tutustumaan uusiin ja kiinnostaviin kulttuureihin. Ehkä olen tullut
avoimemmaksi elämän kirjavuutta kohtaan.”
”Olen saanut asioihin perspektiiviä, en ajattele enää niin minä/Suomi-keskeisesti,
globaalimpi näkökulma on tullut tilalle. Olen tullut myös kriittisemmäksi, välillä
tuntuu, että suhtaudun asioihin/yleisiin puheisiin liiankin kriittisesti. KV-opiskeli-
jan ”vastuu” huomata piilossa olevat asenteet kulkee koko ajan mukana. Maailma-
tuskan pohtiminen on nykyään aika yleistä.”

Toinen M.Ed. -koulutukseen kohdistunut ”huolenaihe” on joillekin opettajankouluttajille
ollut se, kiinnostavatko opettajan työ, kasvatusala ja ihmisten väliset suhteet yhteiskun-
nan tilaa, kulttuureja ja maailman ongelmia pohtivia opiskelijoita. Kuten edellä on todet-
tu, opiskelijat ovat suureksi osaksi sijoittuneet opettajiksi ja pitävät kasvatusalaa tärkeä-
nä, mutta erittäin haastavana tehtävänä. Erityisen mielenkiintoista ja ehkä yllättävääkin
on se, että juuri ihmisten väliset suhteet näyttelevät keskeistä roolia opiskelijoiden orien-
taatiossa. Opiskeluun liittyvissä palautteissa eivät niinkään korostu didaktiset tekijät kuin
pedagogisen suhteen ja yleensä ihmissuhteiden laatu. Erityishuomiota on kiinnitetty kult-
tuurisiin eroihin ja yhtäläisyyksiin. Yleensäkin ihmisiä on tarkasteltu suhteessa toisiin
ihmisiin, kulttuureihin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Samoin koulua ja luokkahuonetta
tarkastellaan kontekstissaan. 

”Koulutus on avannut silmäni ajattelemaan ja ymmärtämään asioita eri tavalla.
Oppinut tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Lisännyt itseluottamusta ja
tietokapasiteettia.”
”Katsoisin koulutuksen tarjonneen minulle ammatillisen kasvun ohella pohjan kas-
vulle ihmisenä. Kulttuurien välinen kanssakäyminen, arvostaminen ja itsensä ja
omien ennakkoluulojen kohtaaminen ja hyväksyminen ovat osa sekä kasvatusajat-
telua kuin yksityiselämää. Ihmisenä olen avoimempi ja vahvempi.”
”Ainakin olen oppinut kunnioittamaan erilaisia mielipiteitä ja näkemään opettajan
roolin mahdollisuutena avata oppilaille ikkunoita maailmaan. Asenteeni maailman
tapahtumiin on tullut läheisemmäksi ja huomaan nostavani esille ihmisoikeus- ja
muita asioita ihan joka päivä erilaisissa keskusteluissa.”

Merkillepantavaa on myös se keskeinen rooli, mikä ihmissuhteille on annettu opiskelijoi-
den kasvussa ja oppimisessa. Opiskelijat kertovat oppineensa kulttuurien välisissä kon-
teksteissa, vierailevilta luennoitsijoilta, opiskelutovereiltaan ja tutoreiltaan. Tämä on mie-
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lenkiintoista erityisesti aikana, jolloin kehitetään etäopetusta, itsenäisiä opiskelumahdolli-
suuksia ja koulutusteknologisia ratkaisuja silloinkin, kun ryhmän kokoontuminen ja kon-
taktiopetus olisi täysin mahdollista. Joka tapauksessa opiskelijat näyttivät olevan hyvin
yksimielisiä siitä, että interkulttuurisia taitoja opitaan paljolti juuri kohtaamalla erilaisia
ihmisiä, keskustelemalla, elämällä ja työskentelemällä heidän kanssaan ja saamalla koke-
muksia heidän ympäristöstään. Lukemisella, kirjoittamisella sekä opiskeluryhmän ja tuto-
rin kanssa käytävillä keskusteluilla katsottiin olevan merkittävä rooli tiedon ja kokemus-
ten jäsentämisessä, monipuolistamisessa sekä uusien perspektiivien avaamisessa. Seuraa-
vassa muutama tätä valaiseva vastaus kysymykseeni: Mitkä tekijät koulutuksessa ja kou-
lutuksen aikana ovat vaikuttaneet sinuun?

”Oma ryhmä on ollut opettavainen työskentelykenttä. Ihmiset ovat olleet ympäri
maailmaa ja omaavat mahtavia kokemuksia.”
”Erilaiset ihmiset, sama mielenkiinto & avoin ja kannustava ilmapiiri.”
”Opintomatkat ja vaihdot; Vierailevat huippuluennoitsijat; Opetusharjoittelut koti-
maassa ja ulkomailla; Muut ryhmän jäsenet ovat myös olleet tärkeitä vaikuttajia.”
”Keskustelun ilmapiiri on ollut tosi tärkeä (ainakin mun kasvun kannalta). Lämmin
ilmapiiri ja tutorin rehellinen ja luottava suhtautuminen on ollut olennainen osa
motivaatiota.”
”Tällä hetkellä tuntuu, että erityisesti lukemisen kautta olen saanut vaikutteita.
Myös parhaat vierailevista luennoitsijoista on tarjonneet monipuolista, syvää ja
avartavaa tietoa. Keskustelua! Koulutuksen aikana luomani tuttavuus- ja ystävyys-
suhteet Oulussa asuvien ulkomaalaisten kanssa.”

M.Ed. -koulutus ja opiskelijoiden tutkimustoiminta

M.Ed. -koulutusta on siis kehitetty toimintatutkimuksena, josta ovat raportoineet lähinnä
sen tutorit Rauni Räsänen, Maria-Liisa Järvelä ja Satu Haapanen sekä opiskelijoista Katri
Jokikokko ja Sanna Waris. Tutkimus on sisältänyt erityisesti lähtökohtien ja filosofisten
perusteiden pohdintaa (Haapanen 200, 131–147, Järvelä 2000, 148–159, Räsänen 1999,
169–190 ja 2000, 115–130) sekä opintoihin liittyvää arviointia (Jokikokko & Waris 1999,
Jokikokko, Järvelä, Räsänen & Waris 1998, Raiskio 2000). Vuodesta 1997 lähtien inter-
kulttuurisuus- ja kansainvälisyyskasvatuksesta muodostui oma pro gradu -ryhmänsä, jos-
sa aloittaa joka vuosi uusi opiskelijajoukko, josta suurin osa on M.Ed. -ryhmän opiskeli-
joita. Opiskelijoiden tutkielmat ovat omalta osaltaan auttaneet koulutuksen kehittämistä
sekä käytännön että teorian osalta. Osa tutkielmista on suoranaisesti koskenut koulutusta
(Jokikokko & Waris 1999) tai sen osaa (Pelkonen 1999), suurin osa on käsitellyt jotain
monikulttuurisuus- tai kansainvälisyyskasvatuksen osa-aluetta, josta saatua tietoa on hyö-
dynnetty ko. ryhmien koulutuksessa. Esimerkkeinä jälkimmäisistä voidaan mainita muun
muassa interkulttuurisuuskasvatuksen käsitteeseen liittyvät gradut tai eri vähemmistöryh-
mien kulttuurista ja kasvatuksesta tutkielmien avulla kerätty tieto.

Koulutusohjelman ja sen eri osa-alueiden kehittämisen lisäksi voidaan gradujen
aiheissa erottaa seuraavat tutkimuskohteet: 1) identiteettiin ja erityisesti monikulttuuriseen
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identiteettiin sekä sen muutoksiin liittyvät tutkimukset, 2) kulttuurien ja toiseuden kohtaa-
miseen sekä siinä ilmeneviin prosesseihin liittyvät gradut 3) interkulttuurisuuskasva-
tus-käsitteeseen ja interkulttuurisuuskasvatuksen käytännön kokeiluihin liittyvät työt 4)
interkulttuuriseen kasvuun ja oppimiseen liittyvät tutkielmat 5) interkulttuurisiin kompe-
tensseihin liittyvä tutkimus ja 6) kehitysyhteistyöhön liittyvät pro gradu -tutkielmat. Näi-
den teemojen lisäksi ryhmässä on tehty erityisesti arvoihin ja etiikkaan liittyviä tutkielmia,
jotka eivät suoranaisesti liity moninaisuuden, monikulttuurisuuden tai kansainvälistymi-
sen aihealueisiin.

Kuten aiemmin on jo todettu M.Ed. -koulutuksen kehittäminen ja gradu-ryhmien työs-
kentely on yhteydessä jatkotutkintoryhmään Kasvatus ja eettiset kysymykset, joka aloitti
toimintansa Oulun opettajankoulutuslaitoksessa syksyllä 1994 Rauni Räsäsen ja Vappu
Sunnarin johdolla. Ryhmältä on ilmestynyt kolme eri julkaisua: Irti arvotyhjiön harhasta
(1994), Challenges for growth within boundaries (1997) ja Ethical challenges for teacher
education and teaching. Special focus on gender and multicultural issues (2000). 

Tutkimusryhmän alkuvaiheista saakka erilaisuus ja moninaisuus muotoutui keskeiseksi
teemaksi ihmisten kohtaamisen ja kanssakäymisen tutkimisessa, muurien rakentumisessa
ja niiden purkamisessa. Eettisen orientaationsa mukaisesti ryhmän jäsenet tutkivat erityi-
sesti kasvua, rauhaa, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta ehkäiseviä tekijöitä pedagogisissa
prosesseissa ja rakenteissa sekä laajemmin yhteiskunnassa. Siksi sellaiset käsitteet kuin
etnosentrismi, androsentrismi, stereotypia, ennakkoluulo, monoakkulturaatio ja syrjäyty-
minen sekä valta ja hegemonia ovat olleet keskeisiä tutkimusryhmän kysymyksenasette-
lussa. Samoin erityishuomiota on kiinnitetty siihen, miten näitä esteitä voitaisiin purkaa
yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla. Tällöin on pohdittu interkulttuurista oppimista, tie-
dostamisen ja sensitiivisyyden kasvua, reflektiota, välittämisen etiikkaa sekä tasa-arvon ja
oikeudenmukaisuuden ehtoja. Tähän liittyen on pyritty kehittämään pedagogiikkaa, joka
edistäisi eettistä tiedostamista, reflektiota ja transformaatiota. Tätä pedagogiikkaa on käy-
tännön kokeilun ja tutkimustoiminnan tuloksena pyritty kehittämään M.Ed. International
-koulutuksessa ja sille on alustavasti annettu nimi transformatiivinen interkulttuurinen
pedagogiikka (TIP).

Vaikka tutkimusryhmässä lähdetäänkin siitä, että kulttuurin eri osa-alueet liittyvät kiin-
teästi toisiinsa ja ihmisen asema ja suhteet muihin määrittyvät usein useasta tekijästä, ryh-
män tutkimustoiminnassa on tähän mennessä keskitytty lähinnä etnisyyteen, uskontoon/
maailmankatsomukseen, sosiaaliseen sukupuoleen ja seksuaaliseen orientaatioon. Tutki-
muskontekstina on ollut ensisijaisesti koulu ja opettajankoulutus, mutta myös laajemmin
pedagogiset prosessit ja rakenteet. Erilaisuuden kohtaaminen kasvatuksessa on kuitenkin
hyvin laaja tutkimusalue ja se, millainen erilaisuus aiheuttaa syrjäytymistä ja eriarvoista-
mista ja mikä taas on eduksi on oma mielenkiintoinen kysymyksensä. Ihmisten hyvinvoin-
nin kannalta olisi tärkeää tutkia juuri sitä erilaisuutta, joka muodostuu ongelmaksi ja syr-
jinnän lähteeksi sekä sitä, miten syrjäytymistä voitaisiin estää.
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Toimintatutkimus on jatkuva prosessi

Edellä kuvattu toimintatutkimusprosessi on kestänyt yli kymmenen vuotta ja näillä näky-
min tulee jatkumaan edelleen. Se voi muuttaa muotoaan tai suuntaa mukana olevien hen-
kilöiden sekä esiin nousevien uusien kysymysten ja haasteiden mukaan. Siihen voi myös
kehittyä omia alaprojektejaan, jotka alkavat toimia itsenäisesti. Kehittämistarve ei kuiten-
kaan lopu koskaan ja toimintatutkimuksessa onkin lähinnä kysymys elämäntavasta ja
tavasta tehdä työtä. 

Toimintatutkimusprosessia on usein kuvattu raskaaksi ja sitä se onkin jos tuloksia pyr-
kii kehittämistyön lisäksi runsaasti raportoimaan ja julkistamaan. Toimintatutkijoille käy-
tännön toiminnan kehittyminen ja sen parempi ymmärrys on keskeinen tavoite ja tulos.
Tutkimus lähtee tarpeesta kehittää ja muuttaa asioita, jotka nähdään tärkeiksi tai joissa
huomataan epäkohtia. Toimintatutkijoille ei riitä pelkkä tosiasioiden kuvaaminen vaan nii-
hin pyritään myös vaikuttamaan. Toimintatutkimuksen tekee laajavaikutteiseksi ja antoi-
saksi tavallisesti sen yhteistoiminnallinen luonne. Se on yhteinen oppimisprosessi parem-
paa käytäntöä ja sen ymmärtämistä etsittäessä. (Aaltola & Syrjälä 1999, 11–22.) 

M.Ed. -koulutukseen johtanut toimintatutkimus on lähtenyt liikkeelle tarpeesta kehittää
opettajankoulutusta. Se on polveillut ja välillä ollut suvantovaiheessa, mutta sen kaksi
perusjuonnetta on ollut eettisen orientaation tärkeys opettajan työssä ja koulun kehittämi-
sessä sekä moninaisuuden haasteeseen vastaaminen postmodernissa maailmassa. Nämä
kaksi kehittämisaluetta on nähty läheisesti toisiinsa liittyviksi.

Voisi kysyä mikä on ollut prosessin tulos. Opettajankoulutuksen kehittämisen osalta
vuoden 1992 muutos oli koko Oulun opettajankoulutuslaitoksen henkilökunnan yhteinen
kokonaisvaltainen uudistus opettajankoulutuksessa. Etiikkaan ja monikulttuurisuuteen
liittyvässä kehittelytyössä mukana on ollut pienempi osa henkilökuntaa, mutta sekä käy-
tännön kokeilut että niiden teoreettinen jäsentäminen ovat saaneet aikaan monia muutok-
sia opetussuunnitelmissa ja lisänneet alan tutkimustoimintaa sekä henkilökunnan että
opiskelijoiden keskuudessa. Yhteinen oppimisprosessi on ollut uusia perspektiivejä
avaava; tietoa, tiedostusta ja toimintarohkeutta lisäävä. Kuten eräs opiskelija asian palaut-
teessaan ilmaisi:

”On oppinut kyseenalaistamaan asioita, jotka joskus ovat itsestäänselviä, kritisoi-
maan, problematisoimaan asioita liittyen elämään, ihmisiin, yhteiskuntaan, maail-
manjärjestykseen. Tästä muutoksesta ei ole paluuta.”
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9 Elämänkokemukset ja opettajankoulutus 
interkulttuurisen kasvun tukijana

Katri Jokikokko

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa evaluoin ja pohdin M.Ed. International -koulutuksen opiskelijoiden interkulttuu-
rista kasvua pro gradu- tutkielmamme (Jokikokko & Waris 1999) "Intercultural growth- a case
study of the M.Ed. students and their tutor” pohjalta. Tutkielma käsitteli interkulttuurista kasvua
oppimisprosessina, jossa oikeudenmukaisuutta tukevat asenteet, kulttuurinen tietoisuus, ja interkult-
tuuriset taidot kehittyvät ja syvenevät vähitellen tiedon, kokemusten ja reflektion seurauksena.
Vaikka interkulttuurinen kasvu on hyvin yksilöllistä ja erilaiset elämänkokemukset vaikuttavat sii-
hen voimakkaasti, oli tutkimiemme henkilöiden kasvussa löydettävissä myös yhteisiä piirteitä.
Artikkeli esittelee niitä elämänkokemuksia, joiden tutkimukseemme osallistuneet henkilöt uskoivat
vaikuttaneen heidän interkulttuuriseen kasvuunsa sekä heidän kokemuksiaan M.Ed. International
Programme -ohjelmasta interkultturisen kasvun kehittäjänä.

Asiasanat: elämäkertatutkimus, interkulttuurisuus, opettajankoulutus 

Johdanto

Tämä artikkeli pohjautuu pro gradu -tutkielmamme (Jokikokko & Waris 1999) tuloksiin.
Tutkimuksemme pyrki selvittämään Oulun Yliopiston opettajankoulutuksen kansainväli-
sen Master of Education -ryhmän opiskelijoiden ja tutorin interkulttuurista kasvua ja kou-
lutuksen vaikutusta tuohon kasvuun. Valitsimme tutkimukseemme elämänkerrallisen
lähestymistavan, koska katsoimme interkulttuurisen tietoisuuden heränneen ja kasvun
alkaneen jo ennen koulutukseen tuloa ja erilaisten elämänkokemusten vaikuttaneen sii-
hen. Pyysimme kuutta opiskelijaa sekä tutoriamme, joka mielestämme omaa merkittävää
interkulttuurista kompetenssia, kirjoittamaan niistä kokemuksista, joiden he uskoivat vai-
kuttaneen interkulttuuriseen kasvuunsa. Annoimme heille tietyn viitekehyksen, jonka
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mukaan he saivat halutessaan kirjoittaa, mutta korostimme, että he voivat myös valita
omat näkökulmansa kertomiseen. 

Tutkimustuloksistamme oli selvästi nähtävissä, että interkulttuurinen kasvu on riippu-
vainen kokemuksista. Yksittäisten kokemusten vaikutusta tuolle kasvulle on kuitenkin
vaikea arvioida ja vaikuttikin siltä, että useat tapahtumat ja kokemukset yhdessä olivat
vieneet kasvua eteenpäin. Tutkimustulostemme perusteella näytti siltä, että interkulttuuri-
nen kasvu oli hyvin yksilöllistä, mutta tiettyjä yhteisiä piirteitä oli silti nähtävissä.

Tämän artikkelin aluksi kuvailen niitä elämänkokemuksia lapsuudesta ja nuoruudesta,
joilla opiskelijat ja tutorimme katsoivat olleen vaikutusta heidän interkulttuurisen tietoi-
suuden heräämiselle ja kasvulle. Sen jälkeen siirryn pohtimaan interkulttuurisesti painot-
tuneen opettajankoulutuksen tehtäviä ja M.Ed -koulutuksen tavoitteita ja sisältöjä. Artik-
kelin loppuosassa kuvaan M.Ed. -ohjelman vaikutusta opiskelijoiden interkulttuuriselle
kasvulle sekä käsittelen koulutusohjelman vahvuuksia ja ongelmakohtia tutkimuksemme
tulosten valossa.

Interkulttuurista kasvua tukevia elämänkokemuksia

M.Ed. koulutukseen valittujen opiskelijoiden taustat ovat moninaisia. Osa on elänyt, käy-
nyt koulua, ehkä työskennellytkin eri maissa, mutta joukossa on myös niitä, joilla ei juu-
rikaan ole merkittäviä kokemuksia monikulttuurisuudesta ennen koulutukseen tuloa.
Yhteistä kaikille koulutukseen hakeutuville lienee kuitenkin kiinnostus kasvatusalan
monikulttuurisiin kysymyksiin.

Tutkimukseemme osallistuneet opiskelijat olivat kertomustensa perusteella poikkeuk-
setta kiinnostuneita kansainvälisistä asioista ja eri kulttuureista jo lapsuus- ja nuoruusvuo-
sinaan. Opiskelijat kuvasivat lapsuuttaan turvalliseksi ja kasvuympäristöään kannusta-
vaksi, minkä näimme hyvänä lähtökohtana kasvaa ihmiseksi, joka hyväksyy sekä itsensä
että muut. Myös opiskelijoiden vanhemmilla oli ollut avoin ja suvaitsevainen suhtautumi-
nen erilaisiin ihmisiin ja kulttuureihin. Tätä selittänee osaksi tutkimiemme opiskelijoiden
vanhempien suhteellisen korkea koulutustaso, millä on katsottu olevan vaikutusta ulko-
maalaisasenteisiin (Liebkind 2000, 39) sekä perheen eläminen tai matkustelu vieraissa
maissa (mikä kuitenkaan ei automaattisesti lisää kulttuurista tietoisuutta tai suvaitsevai-
suutta). Opiskelijat olivat kiinnostuneita hyvin monenlaisista asioista ja harrastuksista; osa
toimi aktiivisesti erilaisissa järjestöissä jo lapsena. Kansainvälisyys ja vieraiden kielten
opiskelu kiehtoivat heitä kouluaikana. Suurin osa opiskelijoista oli matkustellut paljon,
ollut tekemisissä vähemmistökulttuurien kanssa tai elänyt eri maissa ja näin kohdannut
moninaisuutta lapsesta lähtien. Opiskelijoiden kertomuksissa ei ollut juurikaan nähtävillä
niiden Milton Bennettin (1993, katso edellinen artikkelini tässä julkaisussa) kuvaamien
etnosentristen tasojen piirteitä, joissa erilaisuuden olemassaolo kielletään tai siihen suhtau-
dutaan yksinomaan kielteisesti.

Eräs mielenkiintoinen seikka, joka nousi esille tutkittavistamme oli se, että yhtä lukuun
ottamatta kaikki mainitsivat jossain vaiheessa nuoruuttaan tunteneensa itsensä hyvin erilai-
seksi kuin muut. Esimerkiksi erilaiset kiinnostuksen kohteet, erilainen ulkonäkö ja erilai-
nen tausta erottivat tutkittavamme ikätovereistaan. Muutamat olivat joutuneet kiusatuiksi
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koulussa. Opiskelijoiden kertomuksista välittyi kuva, että he käänsivät erilaisuutensa vai-
keuksien jälkeen positiiviseksi asiaksi ja mahdollisuudeksi. Tämä lienee ollut mahdollista
mm. kannustavien vanhempien ja opettajien tuen ansioista. Kaikki tutkittavamme olivat ns.
"hyviä oppilaita", joilla ei tuntunut olevan merkittäviä kouluvaikeuksia. Toisaalta vaikeat
asiat ehkä halutaan myöhemmissä kertomuksissa "kääntää" positiivisiksi, kasvattaviksi ja
opettaviksi. Joka tapauksessa voimakas itsensä erilaiseksi tuntemisen kokemus auttanee
opiskelijoita osaltaan ymmärtämään moninaisuutta paremmin.

Tutorimme elämänkokemusten tutkiminen avasi toisenlaisen perspektiivin interkult-
tuurisen kasvun tutkimiselle. Hänen lapsuuden ympäristönsä, toisin kuin opiskelijoiden,
oli hyvin etnosentrinen, erilaisuutta pelättiin ja ennakkoluulot kukoistivat, mikä on var-
masti tavallista tuon ajan suomalaisille kyläyhteisöille. Sodan julmuus löi leimansa tuto-
rimme lapsuuteen, millä hän uskookin olleen vaikutusta siihen, että hänestä myöhemmin
tuli aktiivinen rauhan puolestapuhuja. Myös ohjaajamme kertoi tunteneensa itsensä erilai-
seksi kuin muut tullessaan maalta kaupunkiin kouluun, missä toiset oppilaat olivat kau-
punkilaisia ja suhteellisen varakkaista perheistä.

Kontaktit ja ystävyyssuhteet erimaalaisten ja erilaisista kulttuuritaustoista tulevien
ihmisten kanssa tuntuivat olevan erityisen tärkeitä moninaisuuden ymmärtämisessä ja
interkulttuurisessa kasvussa. Opiskelijat mainitsivat nämä henkilökohtaiset kontaktit
usein, mutta vielä tärkeämpiä ne tuntuivat olleen ohjaajallemme, joka mainitsi lukuisia
ihmisiä, joilla oli ollut suuri merkitys hänen kulttuurisen tietoisuutensa avartajana ja
perspektiivien laajentajana. Liebkind (2000, 29) kirjoittaa kontaktiteoriasta, jonka mukaan
ennakkoluulot eri kulttuureista tulevien ihmisten välillä vähentyvät, kun heidän välillään
on paljon kontakteja, kun ne tulevat monipuolisemmiksi ja henkilökohtaisemmiksi, ja kun
niitä solmitaan statukseltaan samanlaisten ihmisten välillä. Tämän kontaktien myönteisen
vaikutuksen on katsottu johtuvan mm. siitä, että niiden avulla ihmiset saavat lisää tietoa
toisesta ryhmästä ja oppivat ymmärtämään sen jäsenten ajattelua ja käyttäytymistä. (vrt.
Lamminmäki-Kärkkäisen artikkeli tässä julkaisussa)

Sekä ohjaajamme että lähes kaikki tutkimistamme opiskelijoista olivat joutuneet elä-
mänsä varrella usein sopeutumaan uusiin, vaikeisiinkin olosuhteisiin, tilanteisiin ja ympä-
ristöihin. Ulkomailla asuneet opiskelijat tuntuivat olleen hyvin uteliaita erilaisen kulttuu-
rin suhteen ja saaneen helposti ystäviä. Tämä on varmasti tukenut oleellisesti uuteen
ympäristöön sopeutumista. Osa tutkittavistamme kuitenkin kirjoitti nuoruutensa aikana
kokeneensa kulttuurishokin (joko muuttaessaan pois Suomesta, Suomen sisällä tai takaisin
Suomeen suhteellisen pitkän muualla vietetyn ajan jälkeen), kun totutut toimintamallit ja
ajatukset eivät enää sopineetkaan yhteen muuttuneiden olosuhteiden kanssa. Jotkut teoree-
tikot pitävätkin kulttuurishokkia tärkeänä edellytyksenä interkulttuuriselle kasvulle.
(Esim. Taylor 1994.) 

Opiskelijoilla oli siis oma interkulttuurisen kasvun historiansa jo koulutukseen tulles-
saan. Opiskelijat toivat esille kirjoituksissaan, että on vaikeaa eritellä tarkkaan, mitä inter-
kulttuurisia valmiuksia koulutus on heissä kehittänyt, mikä taas on muiden kokemusten
rakentamaa. Eräs opiskelija mainitsikin, että koulutus on tarjonnut ennen kaikkea kasvu-
pohjan, jossa kokemuksia, näkemyksiä ja tietoa monikulttuurisuudesta on voinut jakaa,
kehittää ja syventää.
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Interkulttuurisuus opettajankoulutuksessa

Interkulttuurisen opettajankoulutuksen tehtävänä on herättää kulttuurinen tietoisuus,
antaa tietoa kulttuurieroista ja opettaa kulttuurista sensitiivisyyttä. Sen tulee myös pyrkiä
muuttamaan opiskelijoiden ajattelua, asenteita, käyttäytymistä ja toimintaa oikeudenmu-
kaisuutta tukevaksi sekä opettaa niitä pedagogisia taitoja, joita he tarvitsevat työskennel-
lessään eri kulttuureista tulevien oppilaitten kanssa. On myös katsottu, että yhteiskunnal-
lisilla ja globaaleilla näkökulmilla on ollut opettajankoulutuksessa liian pieni painoarvo
(esim. Räsänen 2000, 118, Zeichner 1991, 38, Giroux & McLaren 2001, 236). Jos opetta-
ja ei omaa riittävää yhteiskunnallista tietoutta, hänen tärkeä tehtävänsä kasvattaa oppilai-
taan toimimaan tulevaisuuden yhteiskunnassa ja maailmassa joutuu vähintäänkin kyseen-
alaiseen valoon. 

Erityisesti Yhdysvalloissa on kehitelty erilaisia lähestymistapoja järjestää opettajan-
koulutus siten, että se valmistaisi opettajia toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä.
Yksi tapa on lisätä perinteiseen opettajankoulutukseen yksi tai muutamia kursseja, ehkä
sellainen käytännön harjoittelukin, joissa interkulttuurisuus painottuu, kun taas muut kurs-
sit eivät muutu. Tällä lähestymistavalla ei ole katsottu juurikaan olevan merkittävää vaiku-
tusta opiskelijoiden asenteiden pysyvälle muuttumiselle ja interkulttuuristen taitojen
kehittymiselle. Toinen tapa, jolla uskotaan olevan laajempaa positiivista vaikutusta opis-
kelijoiden interkulttuuriselle kasvulle, on järjestää opettajankoulutus niin, että interkult-
tuurinen näkökulma painottuu kokonaisvaltaisesti koko ohjelmassa (Zeichner 1996, 149). 

Opettajankoulutuksen kehittämisen yhteydessä on oltu huolissaan siitä, että opettajan-
koulutukseen hakeutuvat ovat taustaltaan lähes poikkeuksetta valtaväestöön kuuluvia
(Nieto 1996, 352, Sleeter 1996, 17, Zeichner 1996, 136) ja kokevat sekä koulutusaika-
naan, että valmistuttuaan vieraiden kulttuurien kanssa työskentelyn ongelmalliseksi tai
jopa vastenmieliseksi. Heillä on todennäköisesti vain vähän tietoa ja kokemusta erilaisuu-
desta, eikä heillä ole itsellään koulussa ollut juurikaan sosiaalisia tai oppimiseen liittyviä
vaikeuksia. Tällaisesta taustasta tulevien opiskelijoiden asenteiden ja arvojen muuttami-
nen aikuisiässä voi olla äärimmäisen vaikeaa. Myös Suomessa opettajankoulutukseen
näyttävät pääsääntöisesti hakeutuvan koulussa hyvin menestyneet, keskiluokkaisten per-
heiden tytöt. 

Kuten edellä on jo todettu, Oulun opettajankoulutuslaitoksen kansainvälisen M.Ed.
-koulutuksen opinnoista kolmasosa on samoja kuin muilla opettajankoulutuslaitoksen
opiskelijoilla, kolmasosassa opinnot ovat osittain samat, mutta niissä on monikulttuurinen
painotus ja yksi kolmasosa opinnoista on erityisesti suunnattu M.Ed -ryhmälle. M.Ed
-koulutus pyrkii valmistamaan opiskelijoistaan kansainvälisten kasvatusalan tehtävien asi-
antuntijoita. Sen yhtenä tärkeänä tehtävänä on antaa opiskelijoille niitä interkultuuurisia
valmiuksia, joita he tulevissa tehtävissään tarvitsevat. Koulutukseen pyritään valitsemaan
ryhmä opiskelijoita, jotka ovat taustoiltaan mahdollisimman erilaisia. Myös ulkomaalaiset
vaihto-opiskelijat tuovat ryhmään kulttuurista moninaisuutta. 

Ne opiskelijat, jotka ovat M.Ed. -koulutuksesta valmistuneet, työskentelevät tällä het-
kellä hyvin erilaisissa tehtävissä. Osa on opettajina kansainvälisissä kouluissa tai luokissa,
kielikylpyluokissa, sekä maahanmuuttajaluokissa. Jotkut taas ovat opettajina ulkomailla,
ja osa toimii muissa kuin varsinaisissa opettajantehtävissä esim. erilaisissa kansainväli-
sissä projekteissa. Muutamat ovat itseni lailla hakeutuneet jatko-opintojen pariin. Ennen
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jatko-opintojen aloittamista työskentelin kaksi vuotta tavallisessa suomalaisessa koulussa
luokanopettajana. Sielläkin koulutuksen antamia valmiuksia tarvitaan. Myös ”tavallisen”
suomalaisen luokan oppilailla on yleensä hyvin erilaiset taustat ja edellytykset oppimi-
seen, täysin homogeenistä luokkaa ei varmasti ole olemassakaan. Lisäksi asennekasva-
tusta moninaisuuden tiedostamiseen, hyväksymiseen ja kunnioittamiseen tarvitaan kai-
kissa kouluissa, jotta oppilaat pystyisivät tulevaisuudessa toimimaan ja elämään yhteisym-
märryksessä yhä moninaisemmassa yhteiskunnassamme ja maailmassamme. 

Kuinka M.Ed. -koulutus pyrkii tukemaan 
opiskelijoiden interkulttuurista kasvua?

Tämä pääluku pohjautuu paitsi tutkimukseemme osallistuneiden kuuden opiskelijan
näkemyksiin M.Ed. ohjelmasta, myös sellaisten kyselylomakkeiden vastausten analysoin-
tiin, johon vastasivat vuosina 94, 95 ja 96 opintonsa aloittaneet opiskelijat. Kyselyn suo-
rittivat professori Rauni Räsänen ja yliassistentti Maria Järvelä ja sen tarkoituksena oli
selvittää mm. M.Ed. -ohjelman vahvuuksia ja heikkouksia, sekä opiskelijoiden persoonal-
lista kasvua ohjelman aikana.

M.Ed. -koulutuksella oli opiskelijoiden mukaan merkittävä rooli heidän interkulttuuri-
sen kompetenssin kehittymisen kannalta. Suurin osa opiskelijoista oli sitä mieltä, että
M.Ed -koulutus oli muuttanut heitä. He kertoivat oppineensa koulutuksessa paljon niin
itsestään ja omasta kulttuuristaan kuin toisista kulttuureista ja ihmisistä. He olivat oppi-
neet tuntemaan ja ymmärtämään moninaisuutta ja myös soveltamaan interkulttuurisia
kompetenssejaan käytännössä esim. ekskursioiden, vaihto-opiskelun ja kouluharjoittelui-
den aikana. Opiskelijoille näytti kehittyneen sisäinen, persoonallinen interkulttuurinen
filosofia, jonka he katsoivat ohjaavan ajatteluaan ja toimintaansa. Tähän filosofiaan näytti
sisältyvän myös halu ja rohkeus toimia oikeudenmukaisemman yhteiskunnan ja koulun
puolesta.

Useat opiskelijat mainitsivat erittäin tärkeinä interkulttuurisen kasvunsa kannalta niitä
opintojaksoja, jotka saivat heidät kyseenalaistamaan omia kulttuurisia asenteitaan ja ole-
tuksiaan; jotka ikään kuin pakottivat heidät katsomaan peiliin ja tutkimaan, miksi ajattele-
vat tietyistä asioista tietyllä tavalla. Tällainen kulttuurista tietoisuutta kehittävä opinto-
jakso oli esim. kasvatustieteiden 11–17 opintoviikon kokonaisuus, joka käsitteli eri mai-
den kasvatusta ja koulutusjärjestelmiä. Opiskelijat opiskelivat paitsi Suomen lähialueiden
(Venäjä, pohjoismaat) ja Euroopan maiden koulutusta, myös kyseisten maiden historiaa ja
kulttuuria. Opintoihin sisältyi myös ekskursiot opiskelluille alueille, jolloin päästiin käy-
tännössä tutustumaan eri maiden kouluihin ja muihin instituutioihin, ihmisiin, kulttuuriin
ja tapoihin. Opiskelijat arvostivat sitä, että saivat itse vaikuttaa opintomatkojen sisältöön
sekä vastata niiden suunnittelusta ja toteutuksesta, jolloin he oppivat yhteistyöstä toisen
kulttuurin edustajien kanssa. 

Myös ICONS (International Communication and Negotiation Skills)-kurssi lisäsi opis-
kelijoiden mukaan heidän kulttuurista tietoisuuttaan ja tietoa maailman asioista ja ongel-
mista. Tässä kurssissa opiskelijat muodostivat pieniä ryhmiä, jotka edustivat tietyn, heille
vieraan maan hallitusta. Tietokoneen välityksellä keskusteltiin ja neuvoteltiin erilaisista
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poliittisista, taloudellisista ja sosiaalisista kysymyksistä ja yritettiin ratkoa maailmanlaa-
juisia ongelmia. Asettumisen toisen rooliin, vieraan maan hallituksen edustajana, opiskeli-
jat kokivat haastavaksi ja opettavaksi.

Opiskelujakso ulkomailla, joka kuuluu M.Ed. -koulutuksen opetusohjelmaan näytti
myös saavan opiskelijat kyseenalaistamaan omia asenteitaan, ennakkoluuloja ja oletuksia
eri kulttuureita kohtaan. Useat opiskelijat toivatkin esille, että ulkomailla opiskelu opetti
katsomaan omaa kulttuuria, yhteiskuntaa ja itseään oman kulttuurin edustajana toisesta
perspektiivistä. Vaikka kaikki eivät olleetkaan täysin tyytyväisiä ulkomailla suoritettuihin
opintoihin ja niiden sisältöihin, kaikki kokivat, että asuminen vieraassa kulttuurissa ja
ystävyyssuhteet erilaisten ihmisten kanssa opettivat paljon. 

M.Ed. -ohjelman erityiskursseissa, kuten global issues ja comparative education,
korostuivat teemoina esim. oikeudenmukaisuus, rauhansolmiminen ja konfliktien ratko-
minen, ihmisoikeudet, ja ympäristöongelmat. Nämä kurssit antoivat opiskelijoille tietoa
paitsi kasvatukseen ja tutkimukseen liittyvistä kysymyksistä myös kulttuureista ja kulttuu-
risesta moninaisuudesta sekä maailmanlaajuisista ongelmista. Tieto eri kulttuureista ja nii-
den eroista lisäsi opiskelijoiden mielestä ymmärtämystä ja kunnioitusta moninaisuutta
kohtaan. Opiskelijat myös mainitsivat, että asiallinen tieto poisti ennakkoluuloja ja lisäsi
opiskelumotivaatiota sekä antoi varmuutta ja rohkeutta kohdata kulttuuritaustoiltaan eri-
laisia ihmisiä.

Eri kulttuureista tulevia luennoitsijoita opiskelijat poikkeuksetta arvostivat. Asiantun-
temuksensa lisäksi he toivat opiskelijoille oman kulttuurisen näkemyksensä sekä ensikä-
den tietoa omista maistaan. He toimivat myös hienoina esimerkkeinä ihmisistä, joiden
kanssa oli helppoa ja rakentavaa keskustella, mutta jotka toisaalta uskalsivat olla kriittisiä
ja tuoda esille omia näkökulmiaan ja mielipiteitään. Myös suomalaisista vierailijaluen-
noitsijoista, jotka olivat monikulttuurisuuden ja rauhankasvatuksen asiantuntijoista, opis-
kelijat antoivat erittäin positiivista palautetta. 

Interkulttuurisen kompetenssin näkyvintä osaa, taitoa toimia eri tilanteissa erilaisten
ihmisten ja kulttuurien kohdatessa M.Ed. -koulutuksessa harjoitellaan erityisesti eri pitui-
sissa harjoittelukokonaisuuksissa. Harjoittelut ovat oiva tilanne kokeilla käytännössä sitä,
mitä on teoriassa opittu, ja toisaalta huomata, etteivät opitut teoriat ja tieto aina riitä toi-
minnan pohjaksi muuttuvissa ja moninaisissa tilanteissa. M.Ed. -opiskelijoilla on mahdol-
lisuus tehdä suurin osa harjoitteluista monikulttuurisessa ympäristössä, esim. erilaisissa
kansainvälisissä luokissa ja kouluissa Suomessa ja ulkomailla, maahanmuuttajaluokissa
tai kansainvälisissä projekteissa. Tätä mahdollisuutta on käytettykin paljon ja erilaisia
kokemuksia jaettu toisten opiskelijoiden kanssa. Etenkin monikulttuurisessa ympäristössä
tehdyistä harjoitteluista useampikin opiskelija totesi, että ne olivat oppimiskokemuksina
koko koulutusajan arvokkainta antia.

Eri opintojaksojen kehittämät asenteet, tiedot ja taidot olivat oleellisen tärkeitä opiske-
lijoiden interkulttuurisen kompetenssin kehittymisen kannalta, mutta esille nousi myös
muita tärkeitä tekijöitä, joilla oli vaikutusta heidän interkultuttuuriseen kasvuunsa. Monet
opiskelijat korostivat, että kannustava ja turvallinen oppimisympäristö, jossa uskalsi tuoda
esille omia mielipiteitään ja ajatuksiaan, oli hyvin tärkeä. Opiskelijat mainitsivat erityisen
kasvattaviksi myös sellaiset opiskelu- ja opetusmenetelmät, jotka perustuivat keskuste-
luille ja vuorovaikutukselle. Näitä menetelmiä käytettiin paljon etenkin kasvatustieteiden
opinnoissa. Bennettin (1993, 45–46) mukaan edellä mainitut olosuhteet ovatkin edellytys
interkulttuuriselle oppimiselle. M.Ed -opiskelijat kokivat myös oman opiskeluryhmän tär-
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keäksi oppimisen lähteeksi. Ryhmän jäsenet olivat taustoiltaan erilaisia, ja vilkkaita kes-
kusteluja ja väittelyitäkin syntyi paljon. Vaikka opiskelijoilla saattoi olla eri näkemyksiä
asioista, kaikille oli kuitenkin yhteistä kiinnostus interkulttuurisuuden mukanaan tuomiin
haasteisiin. 

Opiskelijat kirjoittivat myös ohjaajistaan hyvin lämpimästi. Ohjaajilla oli aikaa ja halua
keskustella opiskelijoiden kanssa, tukea ja kannustaa heitä. Keskustelut ja pohdinnat hei-
dän kanssaan olivat tärkeitä interkulttuurisen tietoisuuden kehittymiselle. Merkittävänä
tekijänä interkulttuurisen kasvun kannalta pidettiin myös opiskelun aikana syntyneitä kon-
takteja vaihto-opiskelijoihin sekä muihin vierasmaalaisiin ja vähemmistökulttuurien edus-
tajiin. M.Ed. opiskelijat ovat yleisesti ottaen aktiivisia kontaktien luomisessa vieraan kult-
tuurin edustajiin ja useat toimivat mm. "kummina" vaihto-opiskelijoille, eli tukevat heitä
sopeutumisessa vieraaseen kulttuuriin ja auttavat käytännön asioiden hoitamisessa. 

Suurin osa tutkimistamme opiskelijoista siis sanoi muuttuneensa opintojen aikana.
Useat kertoivat muutoksesta ajattelutavassaan ja maailmankuvassaan. He kertoivat oppi-
neensa arvioimaan asioita useasta eri perspektiivistä ja hylänneensä "musta-valkoisen"
ajattelun. Myös eri kulttuureja ja kulttuuritaustoiltaan moninaisia ihmisiä opiskelijat koki-
vat sekä ymmärtävänsä että arvostavansa enemmän kuin ennen koulutukseen tuloa. Heistä
oli omien näkemyksiensä mukaan tullut suvaitsevaisempia, ymmärtäväisempiä ja vähem-
män ennakkoluuloisia henkilöitä, jotka haluavat vaikeuksitta huolimatta taistella oikeu-
denmukaisemman yhteiskunnan puolesta. 

Myös kriittisyyden kehittyminen tuli esille kysyttäessä, kuinka opiskelijat tunsivat
muuttuneensa koulutuksen myötä. Yksi M.Ed -koulutuksen tavoitteistahan onkin kasvat-
taa kriittisiä ajattelijoita ja opettaa opiskelijoita kyseenalaistamaan itsestäänselvyytenä
pidettyjä oletuksia, käytänteitä, rakenteita ja instituutioita. Sekä Bennett (1993, 60–61)
että Nieto (1996, 355–356) pitävät kriittisyyttä tärkeänä ominaisuutena intekulttuuriselle
pätevyydelle. Kriittisyyden lisäksi opiskelijat mainitsivat, että heistä oli tullut koulutuk-
sessa myös realistisempia. Tietoisuuden ja tiedon kehittyessä he olivat oppineet paremmin
ymmärtämään interkulttuurisuuden tuomat haasteet, ongelmat ja vaikeudet. Myös ohjaa-
jamme arvioi opiskelijoiden muuttuneen koulutuksen aikana. Hänenkin mukaansa opiske-
lijoista tuli kriittisempiä ja heidän kykynsä ymmärtää ja arvioida yhteiskuntaa ja maailmaa
kasvoi. Tutorin mukaan opiskelijat myös oppivat koulutuksen aikana entistä paremmin
tunnistamaan rasismia ja ennakkoluuloja yhteiskunnassa – sekä yksilöissä että rakenteissa.

M.Ed. -ohjelman kritiikkiä ja oppimisen esteitä

Vaikka opiskelijat tuntuivat yleisesti ottaen tyytyväisiltä saamaansa koulutukseen, myös
kritiikkiä esiintyi. Tämä kritiikki perustuu vuosina 1994 ja 1995 opintonsa aloittaneiden
opiskelijoiden näkemyksiin.

Kaikkein eniten opiskelijat arvostelivat tiukkaa aikataulua kahden ensimmäisen opis-
keluvuoden aikana. Suoritettavia opintoja oli yhtäaikaa, osin päällekkäinkin niin paljon,
että tuntui lähes mahdottomalta todella syventyä opittaviin asioihin uusien kurssien jo pai-
naessa päälle. Syynä tähän oli se, että M.Ed.-koulutuksen erityiskurssit oli lisätty jo ennes-
tään tiiviiseen opetusohjelmaan. Tiukka opintojen aikataulu ja siitä johtuva kiire on luon-
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nollisesti haitallista interkulttuurisen kasvun kannalta. Perusteellinen asioiden pohdinta ja
reflektointihan on oleellista interkulttuurisessa kasvussa (Taylor 1994). Jatkuva kiire saat-
taa toisilla johtaa koviin paineisiin ja stressiin, ja toisilla taas välinpitämättömään asentee-
seen ja alisuoriutumiseen. 

Toinen asia, joka sai kritiikkiä M.Ed. -opiskelijoilta, oli interkulttuurisen näkökulman
puuttuminen joistakin, lähinnä peruskoulussa opetettavien aineiden opinnoista, vaikka se
olisi tarjonnut mielenkiintoisen aspektin tarkastella oppisisältöjä. Opiskelijoilla oli myös
tunne, että kaikki laitoksen opettajat eivät suhtaudu ohjelmaan ja sen opiskelijoihin vaka-
vasti, ja joillekin opettajankouluttajille totutusta kaavasta poikkeaminen tuntui mahdotto-
malta. Opettajankoulutusta on sekä Suomessa että muualla moitittu muutosvastaiseksi ja
perinteisten käytänteiden uusintajaksi (Niemi 1999, 74, Fullan 1993, 104) Monet M.Ed
-ryhmän opettajat myös käyttivät suomea opetuskielenä, vaikka koulutuksen tuli olla pää-
asiassa englanninkielistä. Tämä asia on kuitenkin parantunut myöhempien vuosikurssien
osalta, koska ryhmissä on ollut mukana suomen kieltä taitamattomia, jolloin englannin
käyttö opetuskielenä tulee luonnolliseksi. 

M.Ed. -opiskelijat mainitsivat kielteisenä ilmiönä myös asenteet, joita ryhmän ulko-
puolisilla tuntui olevan kansainvälisen ryhmän opiskelijoita kohtaan. Jotkut tuntuivat
mieltävän M.Ed. -opiskelijat eräänlaisena eliittiryhmänä, jotka muodostavat oman tiiviin
yhteisön sulkien muut ulkopuolelle. (kts. myös Järvelä tässä julkaisussa)

Kaikki tutkimuksessamme mukana olleet opiskelijat olivat olleet kiinnostuneita eri kie-
listä. Tämän vuoksi he pettyivät huomatessaan, ettei M.Ed. -ohjelmaan kuulunut muita
varsinaisia kieliopintoja, kuin kaikille yliopisto-opiskelijoille tarkoitetut pakolliset vie-
raankielen opinnot. Useat opiskelijat ovatkin opiskelleet eri kieliä (esim. ruotsi, saksa,
ranska, venäjä, italia) kielikeskuksessa tai toisilla laitoksilla muiden opintojen ohella.
Aina ei ole ollut helppoa sovittaa entisestään tiukkaa lukujärjestystä toisen laitoksen aika-
tauluihin, mutta kielitaito nähdään tärkeänä pääomana tulevaisuudessa.

Opiskelijat toivoivat, että heillä olisi ollut mahdollisuus osallistua käytännön monikult-
tuurisiin projekteihin myös tiedekunnan ulkopuolella. Oulussakin on paljon ulkomaalaisia
ja kontaktien luominen heihin olisi hyödyllistä molemmille osapuolille (vrt. community
based service Järvelän artikkelissa tässä julkaisussa).

Jotkut opiskelijat kokivat, ettei heille ole muodostunut selkeää kokonaiskuvaa inter-
kulttuurisuus/ monikulttuurisuuskasvatuksesta ja siihen liittyvistä käsitteistä. Interkulttuu-
risuuskasvatus ei toki olekaan mikään yksiselitteinen asiakokonaisuus tai teoria, vaan sitä
voidaan tarkastella monista eri lähtökohdista sekä tulkita ja määrittää lukuisilla eri
tavoilla.

Lopuksi: säilyykö interkulttuurinen filosofia?

M.Ed. -ohjelma on tutkimuksemme perusteella onnistunut luomaan opiskelijoilleen filo-
sofian, joka vaikuttaa heidän ajatteluunsa ja toimintaansa. Opiskelijoiden kulttuurinen ja
yhteiskunnallinen tietoisuus on kehittynyt, ja he ovat oppineet tunnistamaan ennakkoluu-
loja ja epäoikeudenmukaisia käytänteitä niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Tiedot ja
taidot ovat niin ikään alkaneet kehittyä koulutuksen myötä.
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Voidaan tietenkin kysyä, kuinka syvällistä ja todellista tässä artikkelissa kuvattu opis-
kelijoissa tapahtunut muutos ja kehittyminen on. Voidaanhan skeptisesti ajatella, että opis-
kelijat vain kertovat tarinoita, joita halutaan kuulla; puhuvat kehittymisestä, muutoksesta,
perspektiivien avautumisesta ja taistelusta oikeudenmukaisuuden puolesta, koska tietävät
niiden olevan koulutuksen tavoitteita. Voidaan myös ajatella, että opiskelijat eivät uskalla
kertoa, mitä todellisuudessa tuntevat ja ajattelevat pelätessään antavansa itsestään kuvan
epäonnistujina, muita huonompina. Itse M.Ed. -ryhmään kuuluneena minun on vaikea
kuvitella, että kukaan vääristelisi "totuutta" omista kokemuksistaan tai jättäisi jotain oleel-
lista kertomatta ainakaan edellä mainittujen syiden vuoksi. Ryhmässämme tuntui vallitse-
van yksimielisyys tietyistä perusarvoista, mutta rohkeutta ajatella myös eri tavalla ja tuoda
nuo ajatukset esille ei kuitenkaan puuttunut. Tutkimukseemme osallistuneiden "kasvuker-
tomuksissa" käsiteltiin hyvin avoimesti myös vaikeita kokemuksia ja epäonnistumisen
tunteita niin ennen koulutusta kuin sen aikana. 

Vaikka opiskelijat kokivat tulleensa kriittisemmiksi ja realistisemmiksi koulutuksen
myötä, monet myös mainitsivat tietynlaisen idealismin säilyneen itsessään tai jopa voimis-
tuneen, mikä tuli esille myös edellisessä Räsäsen artikkelissa. Olisi ehdottoman tärkeää,
että opiskelijoiden interkulttuurinen filosofia, toivo oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta ja
halu toimia sen edistämiseksi, säilyisi myös tulevissa työtehtävissä. Työelämässä opiskeli-
jat saattavat törmätä vakiintuneisiin asenteisiin, käytänteisiin ja rakenteisiin, joihin puuttu-
minen voi olla äärimmäisen vaikeaa. Toisin kuin koulutuksessa, työelämässä ympäristön
ja kollegoiden ajatukset vaikkapa interkulttuurisuuskasvatuksesta voivat poiketa täysin
M.Ed. -koulutuksesta valmistuneen näkemyksistä. Saattaa myös olla, että koko interkult-
tuurisuus- tai monikulttuurisuus-käsite on tuntematon etenkin kouluissa, jonka oppilaat
ovat pääosin suomalaisia. Nuori opettaja voi katsoa helpommaksi sopeutua entiseen kuin
yrittää muuttaa sitä. Ei ole helppoa olla uutena opettajana toisinajattelija ja kyseenalais-
taja, josta saattaa pahimmassa tapauksessa tulla "ilonpilaaja" ennen niin hyvähenkiseen
opettajanhuoneeseen. Opettaja voi kuitenkin oppilaiden kanssa, luokkansa sisällä toimia
suhteellisen vapaasti, opettaa niitä taitoja ja välittää niitä arvoja, jotka näkee tärkeiksi.

Interkulttuurisia aspekteja olisi syytä tarkastella laajemmin kaikissa opettajankoulutus-
ohjelmissa. Monikulttuurisuus ei tule katoamaan yhteiskunnastamme, päin vastoin, tule-
vaisuuden Suomessa on yhä vaikeampi löytää kouluja ja luokkia, joiden kaikki oppilaat
tulevat samankaltaisista taustoista, joilla on suhteellisen samanlaiset maailmankuvat, ja
jotka puhuvat suomea äidinkielenään. Lisäksi on otettava huomioon, että oppilaat tulevat
joka tapauksessa elämään monikulttuurisessa yhteiskunnassa. On pohtimisen arvoinen
kysymys, riittäkö, jos tässä arkitodellisuudessa vain pieni murto-osa opettajista saa koulu-
tusta, joka valmentaa kohtaamaan kulttuurista moninaisuutta ja opettamaan niitä interkult-
tuurisia valmiuksia, joita tarvitaan nopeasti muuttuvassa, monikulttuurisessa yhteiskun-
nassa ja maailmassa toimimiseen. 
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10 Turvapaikanhakijoiden elämäkertojen ymmärtäminen 
osana opettajan kasvua interkulttuurisuuteen

Säde Urpola

Tiivistelmä

Artikkelissa pyrin turvapaikanhakijan elämänhallintaa käsittelevän pro graduni pohjalta tuomaan
esille edellytyksiä opettajan kasvulle kohti interkulttuurisuutta ja ajatuksia opettajankoulutuksen
uudistamiseksi. Tämän rinnalla pohdin myös omaa kasvuani interkulttuurisuuteen. Pyrin valotta-
maan elämänhallinnan käsitettä muodostamani turvapaikanhakijan elämänhallinnan teoreettisen vii-
tekehyksen avulla. Keskeiseksi elämänhallinnan määrittelyssä nousee myös identiteetin käsite. Yri-
tän artikkelissani löytää vastauksia siihen, miten koulu ja yksittäinen opettaja pystyisivät parhaiten
tukemaan maahanmuuttajaoppilaan elämänhallintaa ja antamaan tälle parhaat mahdolliset edelly-
tykset oppimiselle ja tasavertaiselle osallisuudelle suomalaiseen yhteiskuntaan.

Asiasanat: turvapaikanhakijat, interkulttuuriset kompetenssit, elämäkertatutkimus,
elämänhallinta, identiteetti, maahanmuuttajien opetus

Tuore opettaja keskellä monikulttuurista luokkaa

Suomessa on ollut etnisiä vähemmistöjä, kuten romanit ja saamelaiset, kautta aikain, mut-
ta vasta 90-luvulla, maahanmuuttajien määrän kasvaessa huomattavasti, olemme herän-
neet huomaamaan vähemmistömme. On todellisuutta, että tämän päivän kouluissamme
ympäri Suomea on, ja tulee myös jatkossa olemaan, oppilaita useista eri kulttuureista.
Voidaksemme taata kaikille koulun oppilaille yhtäläiset mahdollisuudet koulunkäyntiin ja
oppimiseen, myös koulujemme tulisi muuttua interkulttuurisiksi oppilaiden kulttuuritaus-
tojen moninaistuessa. Koulun on kehityttävä yhteiskunnan mukana. Toisaalta koulu osa-
na yhteiskuntaa heijastaa yhteiskuntamme arvoja ja asenteita, myös negatiivisia asentei-
ta, kuten rasismia ja syrjintää (esim. Talib 1999, 13, 102, van Muijlwijk 2001, 65). Koulu
on osa yhteiskuntaamme ja tulevaisuuden aikuisten kasvattaja, joten sillä on onneksi
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myös oiva mahdollisuus toimia syrjintää vastaan ja pyrkiä edistämään moninaisuutta ja
erilaisuuden hyväksyntää (ks. myös van Muijlwijk 2001, 66).

Koulu ei muutu interkulttuuriseksi ilman opettajia, jotka tiedostavat maailman ja
yhteiskuntamme nykytilanteen ja ovat halukkaita toimimaan yhdessä oman koulunsa ja
laajemmin ottaen koko yhteiskunnan kehittämiseksi. Siksi opettajankoulutukseen tulisi
sisällyttää moninaisuuteen, kansainvälisyyteen ja suvaitsevaisuuteen liittyviä oppisisältöjä
ja opintokokonaisuuksia. Itse olen valmistunut vuonna 2000 Oulun yliopiston opettajan-
koulutuslaitoksen International Master of Education (M.Ed.) -koulutusohjelmasta. Opis-
keluaikanani tein yhden harjoitteluistani lastenkerhon ohjaajana Oulun turvapaikanhaki-
joiden vastaanottokeskuksessa. Harjoittelun jälkeen jatkoin vastaanottokeskuksen vapaa-
ehtoisena lastenkerhon ohjaajana kahden vuoden ajan. Lastenkerhon ohjaajana toimimi-
sen myötä heräsi mielenkiintoni turvapaikanhakijoita ja heidän elämäntilannettaan koh-
taan. Niinpä tein pro graduni (Urpola 2000) turvapaikanhakijan elämänhallinnasta ja vas-
taanottokeskuksen toiminnasta elämänhallinnan tukijana. 

Jo ennen valmistumistani sain vuoden viransijaisuuden maahanmuuttajien valmistavan
luokan opettajana. Nyt olen työssä toista vuotta, ja luokallani on kahdeksan oppilasta kuu-
desta eri kansallisuus- ja kieliryhmästä. Ensimmäisten työvuosieni aikana olen joutunut
usein pohtimaan omia arvojani, opettajuuttani sekä sitä, mikä työssäni on ensisijaista.
Työnkuvastani ja omasta mielenkiinnostani johtuen olen myös ikään kuin automaattisesti
päätynyt koulumme epäviralliseksi kansainvälisiä asioita hoitavaksi henkilöksi, joka toi-
mii myös koulumme maahanmuuttajaoppilaiden ja -opetuksen puolestapuhujana sekä
opettajainhuoneessa että opetusviraston eri työryhmissä (vrt. esim. Isosaari & Vaajoensuu
tässä julkaisussa).

Opettajuuttani pohtiessani olen pohtinut myös omaa koulutustani ja miettinyt, mikä
siinä oli nyt tekemäni työn kannalta olennaisinta. Tärkeimmiksi asioiksi pohdinnoissani
ovat nousseet nimenomaan interkulttuuriset kompetenssit, joiden ulottuvuuksiksi Joki-
kokko aikaisemmin tässä julkaisussa mainitsee tietoisuuden, taidot, asenteet ja toiminnan.
Taitoihin kuuluvat paitsi yhteiskunnallinen ja kulttuurinen tietous, myös ymmärrys epäoi-
keudenmukaisuutta ylläpitävistä järjestelmistä. Työssäni olen kokenut tärkeänä tietoisuu-
den maahanmuuttajista osana yhteiskuntaamme, he ovat jokapäiväinen ja luonnollinen osa
myös minun elämääni. Tietoisuus omista asenteista ja arvomaailmasta sekä konkreettinen
tieto eri kulttuureista on myös olennaista voidakseni edes hieman ymmärtää oppilaideni
ajatus- ja arvomaailmaa. Lisäksi monikulttuurisessa ympäristössä työskenneltäessä käy-
tännön tieto eri yhteistyötahoista sekä yhteistyön sujuvuus on tärkeää. Oppilaiden ja hei-
dän perheidensä kannalta pidän tärkeänä myös sitä, että otan heidät vastaan tasavertaisina
ihmisinä olemalla itse avoin ja rehellinen; myönnän tietämättömyyteni ja mahdollisesti
siitä johtuvat tekemäni virheet. Oppilaideni ja kaikkien maahanmuuttajien kannalta on tär-
keää myös se, että pyrin puuttumaan havaitsemiini epäkohtiin ja haluan aktiivisesti edistää
moninaisuutta ja suvaitsevaisuutta vastustamalla rasismia ja syrjintää. Verma (1994, 62)
toteaakin, että jos haluamme saada aikaan muutoksia ihmisten ideologioissa, monikulttuu-
rinen koulutus on kohdistettava kaikkiin ihmisiin, ei vain etnisiin ryhmiin.

Vaikka olen saanut kansainvälisyyteen ja interkulttuurisuuteen valmistavan koulutuk-
sen, en luonnollisestikaan koe olevani valmis, interkulttuurisesti kompetentti opettaja.
Uskon kuitenkin, että taitoni kehittyvät työni ja elämänvaiheideni myötä. Yksi koulutus-
ohjelmamme alullepanijoista, professori Rauni Räsänen (1999, 189), toteaakin, että inter-
kulttuuristen kompetenssien kehittyminen on pitkä, päättymätön prosessi. Se on ennen
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kaikkea sitoutumista interkulttuuriseen filosofiaan, joka ohjaa kasvattajan työtä läpi elä-
män. Omissa ajatuksissani on viimeisen vuoden aikana ollut usein vanha sanonta: ”Tieto
lisää tuskaa”. Kun kerran olen lähtenyt tälle tielle, en voi olla osallistumatta ja ottamatta
kantaa monikulttuurisuuteen ja suvaitsevaisuuteen liittyviin asioihin, niistä on tullut olen-
nainen osa elämääni.

Palaan nyt pro graduuni ”Pakolaisuus on kuin syntyisi uudelleen” – Vastaanottokeskus
turvapaikanhakijan elämänhallinnan tukijana (Urpola 2000) pyrkien löytämään sieltä
aineksia opettajan kasvuun kohti interkulttuurisuutta sekä ajatuksia myös tulevien opetta-
jien koulutukseen. Esittelen tässä tutkimukseni ja sen tärkeimmät tulokset pääpiirteissään.
Aluksi esittelen käyttämäni elämäkerrallisen lähestymistavan taustoja. Sitten kuvailen tut-
kimuksessani käyttämääni turvapaikanhakijan elämänhallinnan teoreettista viitekehystä,
jonka olen muotoillut pääosin Antonovskyn (1987), Lazaruksen (1988), Allardtin (1976)
ja Ahvenaisen (1994) teorioiden pohjalta. Saamieni tulosten yhteydessä tuon esille myös
turvapaikanhakijoiden käsityksiä vastaanottotyön kehittämisestä. Lopuksi pohdin tutki-
mukseni esille tuomia mahdollisuuksia opettajankoulutuksen kehittämiselle monikulttuu-
risessa yhteiskunnassamme sekä tutkimuksen merkitystä omalle kasvulleni kohti inter-
kulttuurisuutta.

Elämäkerrallinen lähestymistapa tutkimusotteena

Tutkimukseni tavoitteena oli tutkia turvapaikanhakijoiden kokemuksia vastaanottokes-
kuksessa asumisesta ja vastaanottokeskuksen roolia turvapaikanhakijan elämänhallinnan
tukijana. Halusin myös tuoda esille turvapaikanhakijoiden ehdotuksia vastaanottokeskuk-
sen toiminnan kehittämisestä elämänhallinnan lisäämisen kannalta. Turvapaikanhakijoi-
den subjektiiviset kokemukset eivät välttämättä kerro objektiivista totuutta vastaanotto-
keskuksen toiminnasta, mutta tuovat kuitenkin esille turvapaikanhakijoiden mielipiteet
vastaanottokeskuksessa asumisesta. Pidänkin turvapaikanhakijoiden kokemuksia ja mieli-
piteitä ensiarvoisen tärkeinä vastaanottokeskuksen toiminnan kehittämisessä. Vastaanot-
totyön suunnittelussa ja kehittämisessä tulisikin näkemykseni mukaan huomioida paitsi
Suomen maahanmuutto- ja pakolaispolitiikan tavoitteet ja vastaanottokeskuksen työnteki-
jöiden kokemukset, myös vastaanottokeskuksessa asuneiden turvapaikanhakijoiden koke-
mukset ja mielipiteet vastaanottokeskuksessa asumisesta.

Haastattelin teemahaastattelun avulla kymmentä viidestä eri maasta turvapaikanhaki-
jana Suomeen tullutta (7 miestä, 3 naista). He olivat olleet haastatteluhetkellä Suomessa
2–10 vuotta, ja heillä kaikilla oli oleskelulupa. Ikäjakauma haastatteluhetkellä oli 15–31
vuotta, mutta suuristakin ikäeroista huolimatta haastateltavien vastaukset ja tärkeänä pitä-
mät asiat olivat pitkälti yhteneväisiä.
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Halusin tutkimustani varten kuulla nimenomaan turvapaikanhakijoiden1omia subjektii-
visia kokemuksia elämästä vastaanottokeskuksessa. Siksi tutkimukseni metodologiseksi
kehykseksi muodostui fenomenologisia elementtejä sisältävä elämäkerrallinen tutkimus-
ote, jossa korostuvat tutkimukseen osallistuvien subjektiiviset kokemukset ja vähemmis-
töryhmien oma ääni. Tällaisen tutkimuksen tavoitteena on saada ote jonkun toisen ihmisen
elämismaailmasta. (Ks. esim. Huotelin 1996, 28, 38, Numminen 1988, 72, Järvelä 1996,
8.)

Elämäkerrallisen tutkimuksen piiriin kuuluu myös kollektiivinen elämäkerta, joka voi-
daan muodostaa yhteisen traumaattisen kokemuksen jakavien yksittäisten henkilöiden elä-
mäkerroista, jos yhteinen kokemus voidaan nähdä kollektiivisena, henkilöitä yhdistävänä
tekijänä. Kollektiivinen elämäkerta korostaa yhteiskunnallisena ja poliittisena uhrina ole-
mista, mutta erityisesti myös traumaattisista kokemuksista selviytymistä ja henkilön sitke-
yttä sekä jaetun kokemuksen välittämistä tuleville sukupolville. (Järvelä 1996, 112–113.)
Koska useimmat haastateltavani korostivat useissa yhteyksissä nimenomaan pakolaisuu-
den kollektiivista kokemusta sekä vastaanottokeskuksessa asumisaikaa kasvattavana elä-
mänkokemuksena, pidin perusteltuna soveltaa tutkimukseeni kollektiivisen elämäkerran
käsitettä.

Oleellinen osa elämäkertatutkimusta on muistelutyö. Elämäkerroissa muistellaan oman
elämän tapahtumia. Itse pidin tutkimusta tehdessäni erittäin tärkeänä nimenomaan muiste-
lutyön käyttöä, sillä sen tarjoama ajallinen välimatka helpotti turvapaikanhakijoiden
paluuta vaikeisiin elämäntilanteisiin ja antoi mahdollisuuden niiden uudelleen analysoin-
nille (vrt. Kosonen 1998, 25). Myös tutkimuksen luotettavuuden kannalta muistelutyö oli
hyvä valinta, sillä kaikilla haastateltavillani oli jo oleskelulupa, eikä heidän tarvinnut
miettiä vastaustensa mahdollista vaikutusta turvapaikkahakemustensa käsittelyyn (vrt.
Lähde 1999, 11).

Turvapaikanhakijan elämänhallinnan teoreettinen viitekehys

Muodostin tutkimustani varten turvapaikanhakijan elämänhallinnan teoreettisen viiteke-
hyksen tutkimuksessa käyttämieni Antonovskyn (1987) koherenssin tunteen, Allardtin
hyvinvointi- ja elämäntapakäsitteen (1976), Lazaruksen stressiteoreettisen suuntauksen
(1988, ks. Raitasalo 1995) ja Ahvenaisen (1994) turvapaikanhakijan arkielämänhallinnan
teorioiden pohjalta (ks. kuva 1 tässä artikkelissa). Toivon muodostamaani viitekehystä
hyödynnettävän ja tarkistettavan myös tulevissa tutkimuksissa sekä maahanmuuttajien
parissa tehtävässä työssä.

Näkemykseni mukaan elämänhallinnan käsitteeseen voidaan sisällyttää paitsi usein
tämän käsitteen määritteenä käytetty ihmisen kyky kohdata vaikeuksia ja selvitä vastoin-
käymisistä, myös:

1. Kaikilla haastateltavillani oli haastatteluhetkellä oleskelulupa, eivätkä he näin ollen olleet enää
turvapaikanhakijoita. Tutkimuksessani ja tässä artikkelissa käytän kuitenkin termiä turvapaikan-
hakija, sillä haastateltavani ovat tulleet Suomeen turvapaikanhakijana ja tutkimukseni keskittyi
nimenomaan tähän elämänvaiheeseen. Kokemukset turvapaikanhakijana olemisesta säilyvät
heillä läpi elämän.
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– toimintavalmius uusissa, oudoissa tilanteissa
– kyky järjestää elämä käytettävissä olevien resurssien pohjalta haluja ja tarpeita tyy-

dyttävästi
– arkielämän hallinta

Turvapaikanhakijan elämänhallinnan osatekijöitä ovat lisäksi
– pakolaisuuden kantaminen
– kulttuurin edustaminen

Myönteisistä elämänhallinnan kokemuksista seuraa elämän mielekkyyden ja tarkoituksel-
lisuuden tunne. Elämänhallinnasta seuraa siis ihmisen yleinen tyytyväisyys elämään.
Numminen (1988, 68) yhdistää elämän mielekkääksi kokemisen ja elämän tarkoituksen
kiinteästi ihmisen kasvuun ja kasvatukseen toteamalla, että ilman tunnetta elämän mielek-
kyydestä ihminen ei ole kiinnostunut omasta kasvustaan. Tämän vuoksi erityisesti kasva-
tustieteessä tulisi korostaa ja arvostaa henkilön omaa käsitystä elämästään ja siihen liitty-
västä kasvusta. 

Edellä mainitun määritelmän mukaan elämänhallinta on siis vuorovaikutusta yksilön ja
ympäröivän yhteiskunnan välillä: kyse on paitsi yksilöstä, hänen kyvystään ja perimäs-
tään, myös ympäristöstä, ympäröivästä kulttuurista ja yhteiskunnasta sekä ennen kaikkea
yksilön sosiaalistumisesta yhteiskuntaan. Tällainen non-essentialistinen näkemys ihmi-
sestä korostaa kulttuurin merkitystä ihmisen kehityksessä ja tukee ajatusta yksilön kas-
vusta ja muutoksen mahdollisuudesta. Woodwardin (1997, 8–28) mukaan non-essentialis-
tit korostavat ympäröivän yhteiskunnan kulttuuristen, historiallisten ja poliittisten tapahtu-
mien vaikutusta ihmisen kasvuun ja identiteetin muodostumiseen. Tämän vuoksi ihmisen
kasvu on suhteellinen, joustava ja muuttuva prosessi, joka voi muotoutua uudelleen ajan
kuluessa. Eri ihmisryhmiä ei jaotella ”meihin” ja ”muihin”, vaan yleisiä ja yhteisiä piir-
teitä samoin kuin eroavuuksia löydetään puolin ja toisin jopa ryhmien sisällä. Essentialis-
tit taas pitävät kasvun mahdollisuuksia pysyvinä ja muuttumattomina ominaisuuksina, joi-
hin ihminen ei voi vaikuttaa. Tämän näkemyksen mukaan yksilön kasvun mahdollisuudet
on määrätty ennalta hänen synnynnäisillä, biologisilla ominaisuuksillaan ja absoluuttisilla
historiallisilla totuuksilla. Kasvatustieteilijänä uskon non-essentialistien tavoin yksilön
kasvun prosessinomaisuuteen ja ympäröivän yhteiskunnan tapahtumien vaikutukseen hen-
kilön identiteetin muodostumiselle. Yksilön kasvun rajat eivät siis ole ennalta määrättyjä,
vaan muotoutuvat ja muuttuvat yhteiskunnan poliittisten, kulttuuristen ja historiallisten
muutosten mukana.

Elämänhallinta perustuu osin siihen, miten tyydyttäväksi ihminen kokee elämänsä ja
millaisena hän näkee oman hyvinvointinsa. Hyvinvointi taas riippuu siitä, missä määrin
ihminen saa keskeisimmät tarpeensa tyydytetyiksi. Allardt (1976) jakaa ihmisen tärkeim-
mät tarpeet kolmeen eri ryhmään: elintason ja omistamisen tarpeisiin (having), yhteisyys-
suhteisiin (loving) ja ihmisenä olemisen tarpeisiin (being). Näiden tarpeiden tyydytysmah-
dollisuuksista riippuu ihmisen hyvinvoinnin aste.

Turvapaikanhakijan kohdalla omistamisen tarpeisiin sisältyvät turvallisuus, terveys ja
elintaso, mihin kuuluvat muun muassa toimeentulo ja vastaanottokeskus asuinympäris-
tönä. Turvapaikanhakijan yhteisyyssuhteet jakautuvat vastaanottokeskuksen sisäisiin suh-
teisiin, joihin kuuluvat vastaanottokeskuksen yhteisöllisyys paitsi turvapaikanhakijan
oman etnisen ryhmän ja perheen osalta, myös vastaanottokeskuksen muiden asukkaiden
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osalta sekä suhteet työntekijöihin. Myös vastaanottokeskuksen ulkoiset suhteet yksityisten
tai julkisten tahojen kanssa ovat osa loving -tarpeita. Ihmisenä olemisen tarpeisiin sisälly-
tän pakolaisuuden kantamisen ja oman kulttuurin edustamisen. Nämä kaksi tekijää ovat
osa turvapaikanhakijan elämänhallintaa. Lisäksi Being- tarpeisiin kuuluu mielekkään toi-
minnan ohella olennaisena osana myös ihmisen identiteettikäsitys, jonka näen erittäin
merkittävänä elämänhallinnalle. Allardtin (1998, 43) mukaan ihminen muodostaa identi-
teettinsä yhteisössä ja rakentaa sen yhteisössä saamiensa kontaktien varaan. Turvapaikan-
hakijan kohdalla identiteetin käsite on erityisen tärkeä aikaisemman identiteetin menetyk-
sen ja maahanmuuttajan uuden identiteetin muotoutumisen vuoksi. Identiteetille on ole-
massa useita eri määritelmiä. Tutkimuksessani käytin niitä määritelmiä, joissa kulttuurin
ja identiteetin välillä nähdään kiinteä yhteys, sillä mielestäni se on erittäin tärkeä näkö-
kulma: identiteetti muotoutuu sekä kulttuurissa että kulttuurin kautta, yksilön ja yhteis-
kunnan käymässä jatkuvassa vuoropuhelussa (ks. esim. Liebkind 1984, 49, 1994, 21, Brah
1996, 18).

Myös Paul Gilroyn (1997, 314–315) määritelmä identiteetille on mielenkiintoinen eri-
tyisesti maahanmuuttajien kannalta: Hän näkee identiteetin moniulotteisena ja muokkaan-
tuvana kokonaisuutena, jota voidaan katsoa kolmesta eri lähtökohdasta. Identiteetti sub-
jektiivisuutena tarkoittaa henkilön sisäistä, etukäteen annettua identiteettiä. Toisen näkö-
kulman tarjoaa intersubjektiivisuus, jolloin identiteetti nähdään itsen ja muiden välisessä
suhteessa korostaen identifikaatiota johonkin ryhmään tai henkilöihin. Viimeisenä Gilroy
mainitsee sosiaalisen solidaarisuuden esimerkiksi etnisten ryhmien, kansallisuuksien ja
mahdollisesti myös sukujen sisällä. Intersubjektiivisuus ja sosiaalinen solidaarisuus ovat
erityisen mielenkiintoisia näkökulmia juuri maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden
kannalta, sillä he menettävät usein kotinsa jättäessään ryhmän, johon ovat aikaisemmin
identifioituneet, mutta silti heidän solidaarisuutensa omaa kansaa ja sukua kohtaan säilyy
vieraassa maassakin korkeana. Sen sijaan solidaarisuus uutta yhteiskuntaa kohtaan ja sii-
hen identifioituminen on vähäistä.

Maahanmuuttajien kohdalla puhutaan nykytutkimuksissa usein diasporisesta identitee-
tistä, joka syntyy, kun ihmiset liikkuvat pakon edessä maasta toiseen ja muokkaavat
samalla identiteettiään ja arkielämäänsä suhteessa vallitsevaan kulttuuriseen ja poliittiseen
maisemaan sekä kaikkiin menneisiin ja ehkä tuleviinkin koteihinsa (ks. Brah 1996, Gilroy
1997, Hall 1999). Huttusen (1997, 12–15) mukaan diasporat voidaan nähdä joko maanpa-
ossa olevina vähemmistöryhminä tai vaihtoehtoisesti erilaisina ilmiöinä, käytäntöinä ja
identifioitumisen muotoina, joita ihmisten maailmanlaajuinen liikkuminen tuottaa. Huttu-
nen pitää diasporista identiteettiä katseen suuntaamisena kulttuurisesti maan rajojen ulko-
puolelle, tapana olla ”toisin” suomalainen, ”toisin” englantilainen jne. Myös Brah (1996,
196) näkee diasporisen identiteetin yhtä aikaa paikallisena ja globaalina kansallisia rajoja
ylittävänä identiteettinä, joka yhdistää sekä kuviteltuja että valloitettuja yhteisöjä ja niiden
kulttuureja.

Kulttuuri-identiteetistä paljon kirjoittanut Stuart Hall (1999) puhuu myös diasporisesta
identiteetistä ja käyttää lisäksi hybridisen kulttuurin termiä. Hall sanoo itsekin maahan-
muuttajan identiteetin omaavana, että suurin ongelma on siinä, että juuri kun opit olemaan
maahanmuuttaja, et enää voikaan olla pelkkä maahanmuuttaja, vaan sinusta on tulossa
uuden yhteiskunnan jäsen. Maahanmuuttajan tila ei siis ole mitenkään pysyvä. Hybridisen
kulttuurin Hall sanoo syntyvän, kun juuriltaan revityt ihmiset pyrkivät tulemaan toimeen
uuden kulttuuriympäristönsä kanssa sulautumatta ja menettämättä täysin aikaisempaa
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identiteettiään. Nämä uudet, syntyvät identiteettimuodot rikkovat totuttuja, luonnollisia
rajoja eivätkä muodosta mitään yhtä yhtenäistä kulttuuria. Hall sanookin henkilön kulttuu-
risen identiteetin muodostuvan aina sekä tulevaisuudesta, joksikin tulemisesta, että men-
neisyydestä, jonakin olemisesta.

Brittiläinen sosiologi Anthony Giddens (1991, 1994) käyttää elämänpolitiikka-käsitettä
(life politics) kuvaamaan elämää koskevien päätösten ja valintojen politiikkaa jälkitradi-
tionaalisessa ja globalisaation kontekstissa. Tähän politiikkaan sisältyy muun muassa
minä, identiteetti, itsereflektiivisyys, elämänkulku, hyvinvointi ja elämäntyyli. Giddens
painottaa tutkimuksissaan uusia, vaihtoehtoisia toisia mahdollisuuksia, second chances.
Hänen mukaansa ihmisellä pitäisi olla tarjolla ja valittavissa jokaisessa uudessa tilanteessa
ulospääsy ja uudenlainen ratkaisumahdollisuus. Ihmisen ei pitäisi olla sidottu vain yhteen
ja ainoaan vaihtoehtoon, vaan hänen pitäisi pystyä aloittamaan elämänsä uudelleen missä
tahansa elämänvaiheessa ja -tilanteessa. Elämänpolitiikan pitäisi edistää nimenomaan
näitä toisia mahdollisuuksia ja korostaa kolhiintuneen identiteetin korjaamista ja itsekun-
nioituksen kehittämistä. Giddensin ajatukset sopisivat oivallisesti myös pakolaisten ja tur-
vapaikanhakijoiden tilanteen tulkitsemiseen ja olojen parantamisen ohjenuoraksi. Koti-
maasta pakeneminen ja kaiken siihenastisessa elämässä merkittävän ja rakkaan taakseen
jättäminen ja uuteen, outoon yhteiskuntaan asettautuminen aiheuttaa turvapaikanhakijoille
usein tuntemuksen historiattomuudesta ja aikaisemman identiteetin menettämisestä. Näin
ollen heille tulisikin mahdollistaa uuden elämän aloittaminen Suomessa sekä tukea heitä
identiteetin ja minäkuvan rakentamisessa ja positiivisen elämänasenteen ylläpitämisessä.

Ihmisen sisäinen elämänhallinta muodostuu minän eheydestä ja ihmisen sisäisistä,
rakentavista voimavaroista, joita hän käyttää ristiriitojen ratkaisussa ja stressiprosessin
läpikäymisessä. Antonovsky (1987, ks. myös Raitasalo 1995, 2000) luokittelee nämä voi-
mavarat ymmärrettävyydeksi, hallittavuudeksi ja tarkoituksellisuudeksi. Ymmärrettävyy-
teen, joka pohjautuu ihmisen kognitiiviseen tunteeseen, kuuluvat elämän loogisuus ja
ennustettavuus. Hallittavuuteen sisältyy ihmisen käsitys käytössään olevista voimava-
roista, joiden avulla hän kykenee selviytymään vaikeista tilanteista tuntematta tulleensa
elämässään epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi. Motivaatio ja sitoutuminen elämän haas-
teisiin puolestaan ovat osa tarkoituksellisuutta. Voimavarojen määrä ja voimakkuus vaihte-
levat yksilöiden välillä, mutta jokaiselle ihmiselle kulttuurista riippumatta kehittyy pysyvä
koherenssin tunne varhaisessa aikuisiässä. Nämä voimavarat ovat ikään kuin pohja ja
perusta elämänhallinnalle. Sisäisen elämänhallinnan aste vaikuttaa myös valittaviin ulkoi-
sen elämänhallinnan keinoihin.

Vaikeissa elämäntilanteissa ja ongelmia kohdatessaan ihminen pyrkii muuttamaan val-
litsevat olosuhteet itselleen suotuisemmiksi ja mukauttamaan käytöstään niin, että arvioitu
itselle aiheutuva haitta vähenisi mahdollisimman paljon. Hänellä on käytettävissään sekä
tunne-elämään suuntautuneita että ongelmanratkaisuun suuntautuneita elämänhallinta-
keinoja, joista Lazaruksen (1988, ks. Raitasalo 1995) mukaan valitaan jommatkummat
käsillä olevan ristiriitatilanteen laadusta riippuen. Nämä konkreetit toimintakeinot, jotka
näkyvät ulospäin muille ihmisille toimintana ja yrityksinä hallita omaa elämää, sijoittaisin
ulkoisen elämänhallinnan piiriin. Yhteiskunta, ja esimerkiksi vastaanottokeskus, pyrkii
tukemaan ihmisen elämänhallintaa nimenomaan vaikuttamalla ulkoiseen elämänhallin-
taan. Ulkoisen elämänhallinnan tukemisella toivotaan olevan myös turvapaikanhakijan
sisäistä elämänhallintaa tukeva vaikutus.
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Kuva 1. Turvapaikanhakijan elämänhallinnan teoreettinen viitekehys. Rakennettu Antonovs-
kyn, Allardtin, Lazaruksen ja Ahvenaisen teorioita soveltaen (Urpola 2000, 58).

Tutkimuksen tuloksia ja vastaanottokeskuksen kehittämisideoita

Tutkimukseeni osallistuneet turvapaikanhakijat olivat pääosin tyytyväisiä vastaanottokes-
kuksessa asumiseen sen tarjoaman turvan vuoksi. Kaikki haastateltavani korostivat
nimenomaan turvan saamisen ensiarvoisuutta. Myös vastaanottokeskuksen tarjoamiin toi-
mintamahdollisuuksiin oltiin tyytyväisiä ja niitä pidettiin riittävinä. Ongelmakohtina vas-
taanottokeskuksessa asumisessa pidettiin turvapaikanhakijoiden yhteisasumista, vastaan-
ottokeskuksen laitosmaisuutta sekä alkeellista elinympäristöä. Myös turvapaikanhakijan
tunne identiteettinsä menetyksestä sekä pakolaisuuteen liittyvät raskaat elämänkokemuk-
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set nähtiin elämää vaikeuttavina seikkoina. Ongelmista ja vaikeuksista huolimatta turva-
paikanhakijat siis pitävät vastaanottokeskuksessa asumista lähinnä kasvattavana elämän-
kokemuksena, jonka ansiosta heidän itseluottamuksensa ja motivaationsa elämässä eteen-
päin pyrkimiseksi on lisääntynyt. Tämä kokemus on myös vahvistanut turvapaikanhaki-
joiden tunnetta elämän hallittavuudesta ja tarkoituksellisuudesta.

Merkittävä tutkimuksessani esille tullut seikka on turvapaikanhakijoiden korostama
yhteisyyden tunne suhteessa toisiin turvapaikanhakijoihin. Turvapaikanhakijat pitävät
pakolaisuuteen liittyviä tekijöitä ja turvapaikanhakijana olemista kollektiivisena koke-
muksena, joka yhdistää kaikkia turvapaikanhakijoita. Tämän vuoksi turvapaikanhakijoi-
den tärkeimpiä tukijoita ovat toiset turvapaikanhakijat. Tutkimukseeni osallistuneet turva-
paikanhakijat ehdottivatkin, että entiset turvapaikanhakijat työskentelisivät vastaanotto-
keskuksessa kulttuurisen välittäjän tehtävissä. Haastateltavieni mielestä kulttuurinen välit-
täjä helpottaisi suomalaisten työntekijöiden ja turvapaikan-hakijoiden kommunikointia ja
yhteistyötä sekä voisi tukea turvapaikanhakijoita heidän vaikeassa elämäntilanteessaan.
Myös vastaanottokeskuksessa asuvien turvapaikanhakijoiden yhteisöllisyyttä voitaisiin
vastaanottotyössä hyödyntää keskittymällä yhteisyyttä tukeviin toimintamuotoihin, joiden
avulla turvapaikanhakuprosessin eri vaiheissa olevat turvapaikanhakijat voisivat järjestel-
mällisesti toimia toinen toistensa tukijoina ja avustajina erilaisissa käytännön elämäntilan-
teissa. Tämä helpottaisi myös vastaanottokeskuksien työntekijöiden laajan työkentän hal-
littavuutta. Työkentän laajuutta pidetään yleisesti vastaanottotyön keskeisenä ongelmana
(ks. esim. Ahvenainen 1994, 32–33).

Turvapaikanhakijat haluaisivat läheisempiä suhteita myös vastaanottokeskuksen työn-
tekijöihin. Turvapaikanhakijat toivovat työntekijöiden olevan ystäviä, ihmisiä jotka kuun-
televat heidän kokemuksiaan ja ongelmiaan. Pitäisinkin vastaanottokeskuksen työntekijöi-
den yhtenä tärkeänä ominaisuutena uskallusta astua ulos ammattiroolin tarjoaman suojan
takaa ja kohdata turvapaikanhakijat avoimesti tasavertaisina ihmisinä. Osallistumalla
enemmän turvapaikanhakijoiden arkielämän tapahtumiin ja sen ongelmien ratkaisuun
myös työntekijät voisivat kuulua osana vastaanottokeskuksen asukkaiden muodostamaan
yhteisöön. Haastateltavani ehdottivat, että kulttuurinen välittäjä voisi toimia myös työnte-
kijöiden ja turvapaikanhakijoiden keskinäisten suhteiden edistäjänä.

Turvapaikanhakijat kokevat vastaanottokeskuksessa asumisajan voimakkaasti yksilön
vapautta rajoittavana yhteiskunnasta erillään olemisen aikana johtuen lähinnä turvapai-
kanhakijan statuksesta ja vähäisistä suhteista vastaanottokeskuksen ulkopuolelle. Turva-
paikanhakijaa vaivaa identiteetittömyyden ja historiattomuuden tunne sekä tunne yhteis-
kunnan ulkopuolelle jäämisestä Turvapaikanhakijan onnistunut elämänhallinta vieraassa
kulttuurissa ei siis ole mahdollista ilman edes osittaista integroitumista suomalaiseen
yhteiskuntaan. Vasta turvapaikka- ja oleskelulupapäätökseen liittyvät oikeudet antavat tur-
vapaikanhakijalle mahdollisuuden muodostaa identiteettinsä uudelleen. Vastaanottokes-
kuksessa asumisaika on siis eräänlainen väliaika turvapaikanhakijan elämässä. Vastaanot-
tokeskuksesta poismuuton jälkeen alkaa turvapaikanhakijalle muodostua uusi identiteetti,
ns. diasporinen identiteetti. Turvapaikanhakijan elämänhallinnan ja identiteetin säilymisen
ja uudelleen muotoutumisen vuoksi pidän erittäin tärkeänä turvapaikanhakijoiden luon-
nollisten suhteiden ylläpitämistä vastaanottokeskuksen ulkopuolelle; ne vahvistavat turva-
paikanhakijan identiteettiä ja edistävät näin ollen myös hänen elämänhallintaansa (vrt.
Ahvenainen 1994, 50, 80). Kulttuuri-identiteetin säilyttämistä turvapaikanhakijat eivät sen
sijaan koe ongelmana johtuen osaksi turvapaikanhakijoiden vahvasta yhteisöllisyydestä.
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Vastuu kulttuuri-identiteetin säilyttämisestä on kuitenkin turvapaikanhakijalla itsellään
vastaanottokeskuksen merkityksen ollessa tässä suhteessa vähäinen.

Vastaanottokeskus tukee toiminnallaan nimenomaan turvapaikanhakijan tarpeiden
(having, loving, being) tyydytystä ja sitä kautta ulkoista elämänhallintaa, eli elämässä vas-
taantulevien tilanteiden ratkaisuun valittuja keinoja ja toimintamalleja. Ulkoiseen elämän-
hallintaan kohdistettujen toimien vaikutusta myös turvapaikanhakijan sisäiselle elämän-
hallinnalle ei voi kuitenkaan vähätellä. Sisäisen elämänhallinnan (ymmärrettävyys, hallit-
tavuus ja tarkoituksellisuus) aste on kuitenkin enemmän riippuvainen turvapaikanhakijan
henkilökohtaisista ominaisuuksista, kulttuuritaustasta ja aikaisemmista kokemuksista.

Opettajankoulutus ja koululaitos kohti interkulttuurisuutta

Seuraavaksi tuon esille tutkimukseni pohjalta nousseita ajatuksia opettajankoulutuksen ja
koululaitoksen tulevista suuntaviivoista. Vaikka keskityin tutkimuksessani turvapaikanha-
kijoina Suomeen tulleisiin aikuisiin, uskon, että tutkimustani voitaisiin hyödyntää myös
opettajankoulutuksessa ja sitä kautta myös koulumaailmassa yleensä.

Muodostamani turvapaikanhakijan elämänhallinnan teoreettinen viitekehys voisi toi-
mia yhtenä välineenä maahanmuuttajaoppilaiden taustan ja heidän perheensä tilanteen
paremmalle ymmärtämiselle. Oppimalla enemmän pakolaisuuden subjektiivisesta koke-
muksesta voisimme kenties oppia myös maahanmuuttajalasten arkipäivän todellisuudesta
ja heidän elämänpiiristään. Vaikka kaikilla maahanmuuttajaoppilailla ei olekaan pakolais-
taustaa, he ovat kaikki kuitenkin joutuneet jättämään kotimaansa enemmän tai vähemmän
vapaaehtoisesti esimerkiksi vanhempien työn tai uuden avioliiton takia. Pienten oppilai-
den kohdalla ei kenties voida puhua vielä varsinaisesta elämänhallinnasta, mutta tietyt elä-
mänhallinnan osatekijät vaikuttavat jo heidänkin elämässään. Toisaalta koululla on tärkeä
merkitys oppilaiden elämänhallinnan tukijana. Esimerkiksi lukuvuonna 2000–2001 Oulun
kaupungin opetustoimessa pyrittiin edistämään oppilaiden hyvinvointia arvioimalla kou-
lun toimintaa elämänhallinnan tukijana ja kehittämällä oppilashuollollista työtä. Luku-
vuonna 2001–2002 keskitytään kodin ja koulun välisen yhteistyön arviointiin. (Koivisto
2001.) Myös maahanmuuttajien identiteetin kehittymisen ymmärtämisestä olisi hyötyä
opettajille. 

Käsitys siitä, millainen prosessi maahanmuuttajan identiteetin uudelleenmuotoutumi-
nen voi olla, edesauttaisi paitsi maahanmuuttajaoppilaiden opetuksen suunnittelua ja sen
painopisteiden asettamista, myös opettajan tietoisuutta ja ymmärrystä oppilaan eri vai-
heista. Talib (1999, 243) toteaa tutkimuksessaan toiseuden kohtaamisesta koulussa, että
opettajan ja oppilaan kohtaamista helpottaisi huomattavasti, jos opettaja olisi tietoinen ja
ymmärtäisi oppilaan erilaiseen taustaan liittyviä ongelmia. Opettajan olisi hyvä tietää esi-
merkiksi oppilaan aikaisempaan koulunkäyntiin liittyvistä eroista, tuntea oppilaan kulttuu-
ritaustasta tai uskonnosta johtuvia tapoja tai rajoitteita, oppilaan perhetilannetta ja ehkä
myös maahantulon syitä ja siihen liittyviä tapahtumia.

Uskon, että samalla tavalla kuin turvapaikanhakijat toivovat vastaanottokeskuksen
työntekijöiden astuvan esiin ammattiroolinsa takaa, ja kohtaavan heidät ihmisinä, myös
maahanmuuttajaoppilaat ja heidän vanhempansa toivovat opettajan kohtaavan heidät avoi-
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mesti ja rehellisesti ihmisinä, samanarvoisina. Talibin (1999, 158, 244) mukaan opettajan
ammattirooli vahvistuu opettajankoulutuksen aikana, minkä seurauksena opettaja saattaa
unohtaa toimivansa ennen kaikkea ihmisenä ei tietyssä virka-asemassa. Talib sanoo tois-
ten ihmisten kohtaamisen edellyttävän omien arvojen kulttuurisidonnaisuuden tiedosta-
mista sekä rohkeutta oman minän rehelliseen arviointiin, virheiden ja puutteiden myöntä-
miseen.

Tutkimukseni osoitti, että luonnolliset suhteet ympäröivään yhteiskuntaan lisäävät elä-
mänhallintaa. Myös koulussa maahanmuuttajaoppilaiden ja ympäristön suhteet ovat tär-
keitä (ks. esim. Liebkind et al. 2000, 140, myös Räsänen tässä julkaisussa). Suhteiden luo-
minen edellyttää luonnollista kontaktia toisiin koulun oppilaisiin ja sujuvaa yhteistyötä
kodin, koulun ja muiden tarvittavien tahojen välillä. Yhteistyö edellyttää vuorovaikutus-
taitoja myös opettajalta. Näitä vuorovaikutustaitoja ja aitoa yhteistyötä eri tahojen kanssa
voitaisiin harjoittaa jo opettajankoulutusaikana (ks. Talib 1999, 245). Esimerkiksi tutustu-
minen kunnan tarjoamiin erilaisiin maahanmuuttajapalveluihin ja yhteisten projektien
kehittäminen maahanmuuttajatoimiston, vastaanottokeskusten, maahanmuuttajaluokkien
sekä muiden tahojen kanssa voisivat olla hyväksi. Vuorovaikutustaitoja voitaisiin harjoi-
tella projektien kautta syntyvissä luonnollisissa suhteissa sekä maahanmuuttajien että hei-
dän parissaan työskentelevien kanssa.

Lopuksi haluan painottaa kulttuuristen välittäjien toimintaa kouluissa ja opettajankou-
lutuslaitoksessa. Koulujen moninaistuessa tarvitaan maahanmuuttajataustaisia henkilöitä,
opettajia ja koulunkäyntiavustajia, toimimaan oman työnsä ohella kulttuurin välittäjinä eri
yhteyksissä. Luonnollisesti maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden valinnalle tulee olla
tietyt kriteerit esimerkiksi suomen kielen taidon suhteen. Nämä työntekijät antavat oppi-
laille myös uskoa tulevaisuuteen. (Vrt. Kosonen 2000, 156.) Heikkinen (2000, 20) toteaa
osuvasti Opettaja-lehden kolumnissaan: 

”Koululta odotetaan nyt aiempaa enemmän esimerkiksi sitä, että se kasvattaa
suvaitsevaisuuteen kulttuurista ja etnistä erilaisuutta kohtaan. Siksi maahanmuutta-
jaopettajien sulautuminen kouluun ei ole pelkästään työvoimapoliittisesti perustel-
tua, vaan myös koulun perustehtävän kannalta välttämätöntä. Monimuotoistuva
maailma muuttaa opettajanhuoneetkin sisältä päin. Tuntuisi oudolta, jos opettajat
opettaisivat suvaitsevaisuutta, mutta omassa yhteisössään torjuisivat muualta Suo-
meen muuttavat opettajat ammattiryhmänsä ulkopuolelle.”

Eteninkö interkulttuurisuuden tiellä?

On selvää, että tutkimusta tehdessään ihminen oppii uutta ja kehittyy. Itse koin tutkimus-
ta tehdessäni, että sain valtavasti tietoutta Suomen maahanmuutto- ja pakolaispolitiikasta
ja -hallinnosta. Sain todentuntuisen käsityksen siitä, miten Suomen pakolaispolitiikka toi-
mii. Jälkeenpäin huomaan myös, että kiinnitän jatkuvasti huomiota mediassa esiintyviin
kommentteihin maahanmuuttajien, ja erityisesti turvapaikanhakijoiden, tilanteesta.

Tunnen saaneeni uusia ajatuksia myös elämänhallintaan ja identiteettiin liittyvistä teo-
rioista. Ymmärrän nyt ehkä paremmin näiden käsitteiden monimuotoisuuden ja riippuvuu-
den henkilön taustasta, elämäntilanteesta ja ympäröivästä yhteiskunnasta. Samalla pohdin
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elämänhallintaa omalla kohdallani sekä identiteettiäni ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tur-
vapaikanhakijan elämänhallinnan teoreettisen viitekehyksen muodostaminen oli pitkä ja
ajatusta vaativa prosessi.

Konkreettinen keskustelu monista eri kulttuureista tulevien haastateltavieni kanssa oli
minulle kuitenkin tutkimuksen tekemisessä antoisinta. Koin oppivani uusia asioita kai-
kista haastateltavistani, ja samalla kenties opin paremmin ymmärtämään eri kulttuureista
tulevia ihmisiä. Monta kertaa haastattelun edetessä huomasin, että asiat, joita kenties
ennakkoon olin pitänyt merkittävinä, eivät saaneet haastateltavan ajatus- ja kokemusmaa-
ilmassa samaa merkitystä kuin omassani. Turvapaikanhakijana maahan tulleiden ihmisten
elämäntarinoiden kuuleminen herätti minussa monenlaisia tuntemuksia, useimmiten kau-
histusta ja epätoivoa, epäuskoakin. Koin myös hämmästystä siitä, kuinka suojatussa
ympäristössä olen omasta mielestäni hyvinkin kokemusrikkaan, myös pelkoa ja ahdistusta
sisältäneen elämäni elänyt. Mietin monet kerrat, miten itse olisin selvinnyt pakolaisuu-
desta, ja aina päädyin samaan lopputulokseen: en mitenkään. Nämä ihmiset kuitenkin
istuivat vuoron perään edessäni ja avautuivat minulle, miltei tuntemattomalle ihmiselle.
He jakoivat kokemuksensa kenties elämänsä kauhistuttavimmista hetkistä minun kanssani
ja vastasivat ystävällisesti kysymyksiini kulttuuristaan, uskonnostaan ja tulevaisuudes-
taan. Etenkin heidän vastauksensa tulevaisuudesta hämmensivät minua: joillakin oli tarkat
suunnitelmat tulevaisuutensa suhteen, mutta myös ne, joilla ei ollut mitään käsitystä tule-
vaisuudestaan, kertoivat minulle vaivaantumatta koti-ikävästään, elämänsä epämääräisyy-
destä ja siihen liittyvästä epätietoisuudesta. He totesivat hymyssä suin, että elämän on
pakko jatkua ja asioiden yli täytyy päästä. Ei sovi jäädä liiaksi miettimään menneitä.
Monet omaan elämääni kuuluvat ongelmat ja haasteet saivat näiden keskustelujen myötä
uuden mittapuun.

Kyllä, tunnen edenneeni tutkimukseni myötä askeleen verran interkulttuurisuuden
tiellä. Olen voinut hyödyntää kokemuksiani, kuulemiani ja oppimiani uusia asioita myös
työssäni maahanmuuttajien opettajana. Työtä tehdessäni törmään kuitenkin jatkuvasti
uusiin haasteisiin sekä käytännön työssäni, omissa ajatuksissani ja asenteissani että meitä
ympäröivässä todellisuudessa. Räsänen (1996, 98) pitää yhtenä kasvun ja kehityksen tus-
kallisena, mutta opettavaisena ehtona omien ennakkoluulojen ja oman ajattelun rajoittu-
neisuuden myöntämistä. Talib (1999, 13, 19) taas viittaa tunnetun maahanmuuttajafiloso-
fin, Julia Kristevan, ajatuksiin toteamalla, että vain tiedostamalla oman erilaisuutemme ja
tutustumalla omaan muukalaisuuteemme voimme avoimesti kohdata toisen, kenties vie-
raankin, ihmisen. Chilestä pakolaisena Suomeen tullut Soledad Chuaqui (1981, ks. Anne
Rouhiainen 2001) tiivistää mielestäni hyvin pakolaisuutta kuvaavassa runossaan ihmisen
”sisäisen pakolaisuuden”:

”Minä löydän outoudesta
kauneuden ja rauhan
ja alan aistia tuntemattoman tutukseni;
minun sielussani takoo menneisyys,
en unohda sitä.
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Minulla on kaukainen olo,
olen hereillä pitkässä unessa
ja tunnen olevani uusi
jokaisessa hetkessä
joka elämässä sykähtää;
täällä, keskellä kylmyyttä
johon yhtäkkiä saavuin,
ja se otti minut vastaan…”
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11 Maahanmuuttajaopetus haasteena 
opettajankoulutukselle

Aija Isosaari & Maria Liisa Vaajoensuu

Tiivistelmä

Maahanmuuttajaopetus on suhteellisen uusi ilmiö Suomessa, mutta ihmisten liikkuvuuden jatkuvasti
lisääntyessä eri maiden välillä sen asema Suomen koulumaailmassa tulee todennäköisesti vakiintu-
maan. Maahanmuuttajaopetuksen tarpeen kasvaessa sen osuus tulisi ottaa huomioon myös opettajan-
koulutuksessa aiempaa määrätietoisemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Perusoletuksena tulisi olla, että
jokainen opiskelija tulee kohtaamaan maahanmuuttajaoppilaita tulevassa työssään. Artikkelissamme
pohdimme mitä ja millaisia valmiuksia opettajankoulutuksen tulisi antaa tuleville opettajille maahan-
muuttajaoppilaan kohtaamiseen, vaativasta perusopetustyöstä selviytymiseen sekä lukuisten maa-
hanmuuttajaopetukseen liittyvien ammattieettisten kysymysten käsittelyyn. Aiheen tarkastelu poh-
jautuu tässä artikkelissa tutkimukseen, jonka teimme maahanmuuttajien opettajien keskuudessa. 

Asiasanat: maahanmuuttajat, monikulttuurisuus, opettajankoulutus, opetus, ammattietiik-
ka

Johdanto

Artikkelissamme käsittelemme maahanmuuttajaopetuksen opettajankoulutukselle tuomia
haasteita pro gradu tutkielmamme ”Tässä työssä on elämän maku” – maahanmuuttajien
opettajien näkemyksiä työnsä erityishaasteista (2000) pohjalta. Tutkimustamme varten
syvähaastattelimme Oulun seudulla kahdeksaa maahanmuuttajaopetuksessa työskennel-
lyttä opettajaa. Kartoitimme tutkimuksessamme opettajien käsityksiä siitä, millaisia val-
miuksia opettajat kokivat tarvitsevansa työssään. Halusimme tutkia, miten näitä valmiuk-
sia voitaisiin opettajien näkemysten mukaan kehittää jo opettajankoulutusvaiheessa. 

Maahanmuuttajalla tarkoitetaan sellaista henkilöä, joka muuttaa johonkin maahan aiko-
muksenaan asettua kyseiseen maahan pidempiaikaisesti. Maahanmuuttajat voidaan jakaa
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muuttonsa perusteella kahteen ryhmään: niihin, jotka ovat lähteneet vapaaehtoisesti ja nii-
hin, joiden on ollut pakko lähteä kotimaastaan. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat siirtolai-
set ja paluumuuttajat; jälkimmäiseen ryhmään pakolaiset ja turvapaikanhakijat. (Ks.
Domander 1992, 10–11, Mikkola & Heino 1997, 5–6.)

Uudessa peruskoululaissa on asetus valmistavasta opetuksesta, jota voidaan järjestää
peruskouluikäisille tai peruskouluikään tuleville maahanmuuttajille. Valmistava opetus
tapahtuu erillisissä ryhmissä, joita kutsutaan joko maahanmuuttajaluokiksi, valmistaviksi
luokiksi tai starttiluokiksi. Valmistavan opetuksen tarkoituksena on helpottaa Suomeen tul-
leiden lasten tai nuorten koulunkäynnin aloitusta, yleistä tutustumista suomalaiseen yhteis-
kuntaan sekä aloittaa suomen kielen opetus. (Ks. Mikkola & Heino 1997, 168–174.)

Maahanmuuttajien opettajalla tarkoitamme opettajia, jotka toimivat maahanmuuttaja-
opetuksessa. Luettavuuden helpottamiseksi käytämme lyhenteitä mamu-opetus,
mamu-opettaja ja mamu-oppilas, jotka ovat myös yleisesti käytettyjä nimityksiä. Lisäksi
käytämme termiä integraatio-opettaja, jolla tarkoitamme opettajaa, joka ottaa mamu-oppi-
laan yleisopetusluokkaansa valmistavan jakson jälkeen.

Lähdimme tutkimuksessamme esiolettamuksesta, jonka mukaan olisi olemassa tiettyjä
valmiuksia tai taitoja, joita työssään menestyvällä mamu-opettajalla ja integraatio-opetta-
jalla tulisi olla. Aineistomme valossa voimme kuitenkin todeta, että mitään yksiselitteisiä
tietoja ja taitoja ei voida määritellä mamu-opetuksessa menestymiselle, vaan työssä voi toi-
mia onnistuneesti hyvin erilaisilla ‘varustuksilla’. Spesifien tietojen ja taitojen sijaan voi-
daan keskustella eettisistä asenteista tai suhtautumistavoista, jotka ovat olennaisia
mamu-opettajan työssä, ja joille löytyy yhteisiä kriteereitä. 

Maahanmuuttajaopetukseen liittyvät eettiset kysymykset

Tutkimuksessamme keskeisiksi nousivat haastattelemiemme opettajien esiin tuomat
mamu-opetukseen liittyvät eettiset kysymykset. Tästä syystä työmme teoreettiseksi viite-
kehykseksi muotoutui erityisesti opettajan työn ja pedagogisen suhteen eettinen luonne
(vrt. esim. van Manen 1993, Tom 1984, Weddings 1988). Erityisiä eettisiä kysymyksiä
mamu-opetukseen tuo lasten ja nuorten elämäntilanne, aikaisemmat kokemukset sekä
kieleen ja kulttuuriin liittyvät erilaisuudet. Tällaisina varsinkin arvoihin ja eettisiin peri-
aatteisiin liittyvinä kysymyksinä opettajat nostivat esille kulttuurisidonnaisten ajatusmal-
liensa tiedostamisen, uskontoon liittyvät kysymykset sekä oppilaiden ja heidän vanhem-
piensa opettajaan kohdistamat odotukset. Opettajat katsoivat oppineensa moniarvoisuutta
työnsä kautta, mutta olivat myös huomanneet oman suvaitsevaisuutensa rajallisuuden.
Opettajat painottivat myös joustavuuden, oppilaiden huomioimisen ja tilanneherkkyyden
merkitystä opetuksessa oppilaiden epävakaan elämäntilanteen vuoksi.

 Opiskelijoita tulisikin opettajankoulutuksessa kannustaa ja tukea heidän eettisessä kas-
vussaan. Koulutuksen aikana tulisi tarjota tilaisuuksia ja puitteita omien mahdollisten
ennakkoluulojen tiedostamiseen ja pohtimiseen. Monikulttuurisuuden yhteydessä keskus-
tellaan usein suvaitsevaisuudesta ja rasismin ehkäisystä. Näitä käsitteitä kuulee käytettävän
usein puhekielessä, mutta onko niiden merkityksiä todella pohdittu ja sisäistetty? Esimer-
kiksi suvaitsevaisuuden korostaminen taipuu herkästi relativistiseksi näkemykseksi, jonka
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mukaan kaikki on hyväksyttävä emmekä saisi tuomita toisen kulttuurin ajattelutapoja ja
normeja vaikka ne olisivat väkivaltaisia ja ihmisarvoa loukkaavia. Toinen äärimmäinen
reaktio on etnoromanttinen suhtautumistapa, taipumus pitää toisen kulttuurin arvoja ja käy-
täntöjä kritiikittömästi parempina ja tavoiteltavina. 

Suvaitsevaisuuteen liittyy kuitenkin myös terve kritiikki, ymmärtäminen mutta ei kai-
ken hyväksyminen ja oikeus sitoutua tiettyihin arvoihin. Haastattelemamme opettajat
korostivatkin joutuneensa työssään tunnustamaan itselleen ”suvaitsevaisuutensa rajat”
tilanteissa, joissa eri kulttuurien tavat ja käytännöt sotivat opettajien omaa arvomaailmaa
vastaan. Opettajien oli esimerkiksi vaikea hyväksyä joissakin kulttuureissa yleistä lapsen
lyömistä kasvatusmenetelmänä.

”Ainoa tämmönen niinku voimakkaampi ristiriita syntyy siitä, että jos vanhemmat
on niinku antanu luvan kurittaa heijän lapsiansa fyysisesti – – hakata ja mää kieltäy-
dyn kunniasta – – niin se on niinku se, mistä keskustellaan pitempään.” (Opettaja 1)

Lisäksi opettajien suvaitsevaisuuden rajoja koetteli auktoriteettiaseman kyseenalaistami-
nen iän tai sukupuolen perusteella. Osa naisopettajista piti näitä kriteereitä syynä luokan-
hallintaan liittyviin ongelmiin. Näiden opettajien mukaan oppilaat, erityisesti pojat, eivät
ole tottuneet omassa kulttuurissaan siihen, että nainen käskee miestä ja on miehen ylä-
puolella, etenkin jos nainen on nuori.

”Luokanhallinta on ollut ajoittain erittäin ongelmallista, – – että joilleki – – en oo
ollu niinku minkäänlainen auktoriteetti, että lähinnä siksi, että sukupuolesta johtuen
[...] syksyllä oli myös […] tosi paljon ongelmia tuossa, ett niillä varmaan lähinnä
siitä johtuen, että oli nuori.” (Opettaja 4)

Mamu-oppilaiden moninaiset tarpeet olivat aiheuttaneet haastattelemillemme opettajille
myös vaikeuksia määritellä työnkuvaansa ja tehtäviään. Osa opettajista oli kokenut riittä-
mättömyyden ja syyllisyyden tunteita joutuessaan rajaamaan työnkuvaansa pääasiassa
opetustyötä koskevaksi. Van Manenin (1993) mukaan ammattikasvattajien työnkuva
muistuttaa yhä enemmän vanhemman roolia; hän käyttää latinankielistä in loco parentis
-termiä kuvaamaan opettajaan kohdistuvia kasvavia vaatimuksia. Moniarvoisessa ja osak-
si moniongelmaisessakin yhteiskunnassamme kasvatusvastuu siirtyy yhä enemmän van-
hemmilta kasvatuksen ammattilaisille. 

”Ku pääsee tosiaan sen ensimmäisen vaiheen yli, että ymmärtää sen, että mikä
minun tehtävä on, että ei yritä olla mikään psykologi ja terapeutti ja sosiaalityönte-
kijä ja kaikki yhtäaikaa, että ymmärtää, että tämä opettaminen on täsä minun työ,
että teen sen parhaani mukaan. Että jos minä yritän tehdä kaikkea minähän leviän
siihen paikkaan, että ei semmosta kukaan jaksa. [...] Että sen asian tiedostaminen ja
sitte niitten asioitten mieltäminen, että tosiaan on rajallinen ihminen, että ei voikaan
olla kaikkea, että niinku tekee sen parhaansa.” (Opettaja 2)

Mamu-opettajat ovat usein kuitenkin väistämättä oppilaidensa tilanteesta johtuen myös
jossain määrin vanhempien sijaisia, erityisesti jos oppilaat ovat ilman vanhempiaan maa-
han tulleita turvapaikanhakijoita, tai kun vanhemmat eivät omien ongelmiensa vuoksi
kykene huolehtimaan kasvatusvastuustaan. Mamu-opettajan eettiseksi ongelmaksi muo-
dostuu tällöin omantunnonkysymys siitä, mihin raja opettajan roolissa vedetään: oppilas
turvautuu luonnollisesti vanhempiensa jälkeen seuraavaksi lähimpään aikuiseen, joka
usein tällaisessa tilanteessa on juuri mamu-opettaja. Van Manen (1993) pohtiikin, mitä
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lapselle tapahtuu tilanteessa, jossa vanhemmat eivät kykene huolehtimaan lapsistaan ja
opettaja ’vain’ opettaa. Tämä tilanne muodostaa yhden niistä olennaisista eettisistä vaati-
muksista, joita mamu-opettajat joutuvat kohtaamaan, ja johon on vaikea antaa mitään
yleispäteviä ohjeita. 

Aiheesta keskustelu jo koulutuksen aikana saattaisi kuitenkin helpottaa tilanteen tiedos-
tamista ja käsittelyä. Opiskelijan tulisi myös saada tietoa erilaisista yhteistyömuodoista
muiden ammattiryhmien, kuten sosiaalityötekijöiden, erityisopettajien ja terapeuttien
kanssa.

”Eli oon oppinu niiltä paljo ja omaa rajallisuutta myös – – niin ja sitten sen oon
oppinu siitä työstä, että miten tärkeetä yhteistyö on, että yks ihminen ei millään
jaksa loputtomasti, että on niinku hyvin tärkeätä tehä aikasin itelleen selväksi se,
että kannattaa tehä yhteistyötä ja jakaa – – jakaa vastuuta – – ja kaikinpuolin, joka
asiassa tehä yhteistyötä muitten ihmisten kans.” (Opettaja 7)

Opettajankoulutuksen oppisisältöjen kehittäminen

Mamu-opetuksessa menestymisen ’saloista’ ei voida kirjoittaa valmista ’temppukirjaa’,
joka annettaisiin kaikille opettajaksi opiskeleville helpottamaan kulttuurisen moninaisuu-
den ja oppilaiden erilaisen elämäntilanteen kohtaamista tulevassa työssä. Koska
mamu-opettajan työ on vaikeasti määriteltävissä sekä hyvin vaihtelevaa ja erilaista eri
ryhmien kanssa, on yksityiskohtaisten ohjeiden antaminen hyödytöntä ja jopa mahdoton-
ta. Monikulttuurisuuteen liittyvien kysymysten tarkastelu opettajankoulutuksessa on kui-
tenkin erittäin tärkeää kulttuurien kohtaamiseen liittyvien kysymysten ymmärtämiseksi.

Opettajankoulutuksessa on jo nähtävissä pyrkimystä monikulttuurisuuden huomioimi-
seen; opiskelijat voivat suorittaa aiheeseen liittyviä opintoja vapaavalintaisesti ja sivuai-
neena. Useissa opettajankoulutuslaitoksissa perusopintoihin kuuluu kuitenkin vain yksi
opintoviikko monikulttuurisuuttta kaikille opiskelijoille. Yksi opintoviikko tämän moni-
muotoisen ilmiön käsittelyyn voidaan kuitenkin tutkimuksemme valossa katsoa täysin riit-
tämättömäksi. Yksi haastattelemamme opettaja totesikin, että monikulttuurisuus tulisi olla
läsnä koulutuksessa ikään kuin ”läpäisynä”, koska sen rajaaminen omaksi oppiaineekseen
on vaikeaa ja jopa keinotekoista.

”Mää en tiiä, mikä se oppiaineen tai kurssin nimi vois olla, että jotenki se pitäs olla
semmosena läpäsynä sielä, että se on niinku arkipäivää ja todellisuutta. Että harvem-
min sulla on semmonen luokka, misä sulla ei ikinä tuu oleen yhtään mamu-oppi-
lasta, niinku tulevaisuuessa.” (Opettaja 1)

Jyväskylän ja Oulun opettajakoulutuslaitoksissa on omat monikulttuurisuuteen ja kan-
sainvälisyyskasvatukseen suuntautuvat koulutusohjelmansa (vrt. myös Koponen 2000).
Tämä on positiivinen edistysaskel mamu-opetuksen asemalle. Näemme kuitenkin vaaran
aiheen eristämisessä joidenkin tiettyjen opiskelijoiden alueeksi: eri kulttuureista tulevien
oppilaiden kohtaaminen on ja tulee olemaan osa arkipäivää enemmistölle opettajista,
niinpä aiheen käsittely tulisi ottaa huomioon opettajankoulutuksessa kokonaisvaltaisesti.
(Ks. myös Järvelän artikkeli tässä julkaisussa)
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Arvokas voimavara opettajankoulutukselle olisivat mamu-opetuksen asiantuntijat:
opettajat, jotka ovat tehneet työtä maahanmuuttajien parissa. Heidän arkipäivän kokemus-
tensa hyödyntäminen koulutuksessa ehkäisisi monia virheellisiä kuvitelmia mamu-opetuk-
sesta sekä parhaimmillaan poistaisi mahdollista negatiivista asennoitumista mamu-opetus-
ryhmiä kohtaan. He voisivat antaa hyödyllisiä kokemuksia ja neuvoja mamu-opetuksen
käytännön toteutukseen.

Myös haastattelemamme opettajat kertoivat esimerkkejä omista kokemuksistaan:
eräällä koululla oppilaiden integroitumista oli helpotettu opettajien tukemalla kummioppi-
lastoiminnalla, jossa suomalaiset oppilaat toimivat mamu-oppilaiden henkilökohtaisina
avustajina alusta alkaen. Yhtenä ratkaisuna oli käytetty mallia, jossa opetusryhmä muodos-
tuu siten, että puolet oppilaista ovat suomalaisia ja puolet maahanmuuttajia. Tällainen
luokka toimii kahden opettajan johdolla, joista toinen on erityisesti paneutunut mamu-oppi-
laiden opetukseen.

Opettajankoulutuslaitoksiin voidaan kutsua vieraileviksi luennoitsijoiksi myös maahan-
muuttajia, jotka ovat saaneet peruskoulutuksen Suomessa. Heillä on varmasti sanottavaa
suomalaisen koulumaailman hyvistä ja huonoista puolista juuri mamu-oppilaan näkökul-
masta. Suomessa mamu-opetus on suhteellisen uusi ilmiö, esimerkiksi kattavaa opetus-
suunnitelmaa ei vielä ole ja oppilaan arviointikriteeritkin puuttuvat. Opettajankoulutuk-
sessa voitaisiin hyödyntää kokemuksia ja tutkimustuloksia sellaisista maista, joissa maa-
hanmuuttajia on ollut jo pitkään; esimerkiksi Hollannissa ja Ruotsissa mamu-opetuksesta
on paljon kokemuksia. Opiskelijoita tulisi ohjata myös aiheeseen liittyvän suomalaisen tut-
kimustiedon pariin. Mamu-opetukseen liittyviä tutkimuksia on yhä enemmän saatavilla.
(Ks. esim. Miettinen 2001, Mikkola 2001, Pitkänen & Kouki 1999, Talib 1999.)

Myös Suomi toisena kielenä -oppiaineen aseman vakiinnuttaminen opettajankoulutuk-
sessa on ajankohtaista. Kyseinen aine tulisi olla valittavissa erikoistumisopinnoissa mutta
myös lyhyt peruskurssi kaikille opiskelijoille olisi tarpeen. Kun mamu-oppilas siirtyy nor-
maaliin luokkaopetukseen, integraatio-opettajan on hyvä tietää, mitä häneltä voi odottaa.
Tällöin opettaja voi tukea mamu-oppilaan kielellistä kehitystä ja sopeutumista uuteen
ympäristöön parhaalla mahdollisella tavalla. 

Opettajankoulutuksessa olisi syytä myös pohtia nykyistä laajemmin koulun yhteiskun-
nallista merkitystä ja sitä, miten yhteiskuntarakenteet huomaamatta vaikuttavat koulumaa-
ilmassa. Pohdittavia kysymyksiä on paljon. Miten mamu-opetus asettuu laajempaan koko-
naisuuteen? Onko mamu-opetukseen panostamisella kauaskantoisia vaikutuksia? Mikä on
peruskoulun merkitys oppilaalle, joka saapuu Suomeen ilman perhettään? Mitä koulun
puitteissa on tehtävissä ja mitä tulisi tehdä? Opettajan olisi kyettävä myös perustelemaan
omia kasvatusnäkemyksiään ja koulukäytäntöjä mamu-oppilaiden vanhemmille, joiden
käsitykset koulumaailmasta saattavat kulttuurista riippuen olla hyvinkin erilaiset.

”Ei tajunnu sillon alussa vanhemmille tarpeeksi selittää tästä koulusysteemistä – –
Suomessa, että selitin vain jotaki, aloin selittään tarkkaan jotain lukujärjestystä enkä
tajunnu niinkö semmosta yleistä ” (Opettaja 3)

Asia, jota opettajankoulutuksessa ylipäänsäkin tarkastellaan liian vähän on vanhempien
kohtaaminen ja yhteistyö toisten aikuisten kanssa. Toisesta kulttuurista tulevat vanhem-
mat tarvitsevat erityisesti asioiden selventämistä ja apua koulumaailmamme tulkitsemi-
seen.
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Opetusharjoittelun kehittämisen paikkoja

Mamu-oppilaita kohdellaan usein koulumaailmassa yhtenä, homogeenisenä joukkona ja
tietyt yhteen kulttuuriin tai oppilaaseen kohdistetut stereotyyppiset asenteet yleistetään
koskemaan koko ryhmää, vaikka Suomeen muuttavien ulkomaalaisten etniset taustat ovat
hyvin moninaisia. Tutkimuksemme opettajat korostivatkin ratkaisuna mamu-oppilaiden
”kohtaamisen harjoittelua” opetusharjoittelujen puitteissa. Henkilökohtaisten kontaktien
muodostuessa opiskelija huomaa, että kaikki mamu-oppilaat ovat yksilöitä moninaisine
tarpeineen.

Opetusharjoitteluissa nykyisellään on myös se vaara, että eksaktien tunti- ja jaksosuun-
nitelmien tekeminen muodostuu itsetarkoitukseksi sen sijaan, että opiskelijat keskustelisi-
vat opetuksesta kokonaisvaltaisesti heitä ohjaavien opettajien kanssa. Ohjaavan opettajan
kanssa voisi keskustella esimerkiksi erilaisista eettisistä ongelmakohdista, joita opetuk-
sessa voidaan kohdata. Opetuksen suunnittelu on luonnollisesti olennainen osa opetushar-
joittelua, mutta suunnittelun puitteissa tulisi korostaa myös kykyä joustavuuteen ja tilanne-
herkkyyteen itse opetustilanteissa. 

”Niin – – tämä harjotteluhan painottuu sille, että sinä tuntikausia illalla kotona mie-
tit, että miten sinä toteutat sen ohjelman ja niin monesti sen tunnin ohjelma toteut-
tettiin just sille (ohjaavalle) opettajalle, – – että se on minusta se, mitä pitäis kehittää.
Se, että opetusharjottelija saa itte pohtia ja vähä miettiä sitä koko jaksoa – – ja niitä
sisältöjä, itte valita ja – – lähteä liikkeelle. Että sitä ei piettäis niin tärkeänä, että se
(tuntisuunnitelma) toimii, koska se ei tosiaankaan, maahanmuuttajaopetuksessa
ainakaan, niin ei voi koskaan tietää, että toimiiko se. Että ei ole niinkö yhtä oikeaa,
eikä aina haittaa, vaikka se ei toimi, että silti siitä tilanteesta niinkö voi oppia. Yleen-
säki niinkö tuo koko systeemi, että siinä katotaan niin pientä ossaa tuosta koko kou-
luhommasta! Että se pitäis niinkö ensin alkaa miettiä minun mielestä sitä koulun,
että mikä se on yhteiskunnassa, mikä sen merkitys, ja sitte niinkö lähteä, ja mikä
kaikki siihen vaikuttaa.” (Opettaja 3)

Mamu-opetuksessa keskeinen ongelma on myös opetusmateriaalien puuttuminen. Har-
joittelussa ja opinnoissa tulisi ohjata opiskelijoita etsimään opetusmateriaaleja eri lähteis-
tä. Harjoittelutuntien suunnittelussa tulisi painottaa myös sitä, että materiaalien askartele-
minen ei ole opetuksen ydin; tärkeämpää on, että opettaja kykenee keskittymään oppilai-
den oppimisen tukemiseen ja vuorovaikukseen heidän kanssaan.

Täydennyskoulutuksen tarve

Myös työympäristön asenteellisuus maahanmuuttajia ja heidän opetustaan kohtaan koros-
tui haastattelemiemme opettajien vastauksissa. He katsoivat, että mamu-opetusta pide-
tään usein toisarvoisena lisärasitteena Suomen koulumaailmassa, mikä näkyy esimerkik-
si resurssien ja materiaalien epäoikeudenmukaisena jakamisena ja usein myös integraa-
tio-opettajien negatiivisena suhtautumisena. Mamu-opettajat kokivat työympäristön asen-
teellisuuden ylimääräisenä kuormittajana työlleen.
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Työympäristön tuen puute ja muiden opettajien negatiivinen suhtautuminen
mamu-oppilaisiin ja mamu-opetukseen on yksi huolestuttavimpia tutkimuksessamme esiin
tulleita näkökohtia. Osa opettajista kertoi joutuvansa jatkuvasti puolustelemaan työtään ja
sen olemassaoloa sekä neuvottelemaan oppilaidensa oikeuksien puolesta. Oma ennakkokä-
sityksemme oli, että mamu-opettajat joutuvat olemaan oppilaidensa puolestapuhujina suo-
malaisten oppilaiden ikävien asenteiden johdosta, mutta emme olleet ajatelleet, että suuren
ongelman aiheuttaakin muiden opettajien suhtautuminen. Myös tämä seikka tukee aiheen
tärkeyttä opettajankoulutuksessa. Asenteellisuus johtuu varmasti suurelta osin tietämättö-
myydestä ja pelosta vierasta ja tuntematonta kohtaan, joita molempia voidaan koulutuksen
avulla ehkäistä.

”Mää luulen, että se on sitä samaa pelkoa, mitä mulla itellä oli, ko mää alotin nää
mamuopettajahommat, että – – mitä mää teen – – semmonen, että ei uskalla niinku
tällai näin – – kohata, – – koska – – aika heleppo on kohella niinkö aina kokonaista
luokkaa niinkö samana – – yhtenä ja samana […] jos on mamu-oppilas, nii sille jou-
tuu niinku erikseen tehä tehtäviä [...] niin, että sen tuntemattoman, josta ei tiiä kult-
tuurista mitään, mamu-oppilaan, joutuu kohtaamaan – – naamakkain ja sitte, – – jos
englannin kielen taito ei oo ollenkaan hallussa, nii se voi ahistaa ja pelottaa, ettäkö
en mää saa sille suomen kielellä selevitettyä, niin pitääkö mun englanniksi selevit-
tää” (Opettaja 1)

Myös integraatio-opettajilla tulisi olla mahdollisuus täydennyskoulutukseen. Kun
mamu-oppilas siirtyy normaaliin luokkaopetukseen tilanne on hämmentävä sekä luokan
opettajalle että oppilaille. Haastattelemamme opettajat olivat kohdanneet luokanopettaji-
en haluttomuutta vastaanottaa luokkaansa mamu-oppilaita. Osittain syynä oli opettajien
mukaan se, että mamu-oppilaan erityistarpeet lisäävät opettajan jo muutenkin kasvavaa
työmäärää. Opettajat arvioivat myös, että integraatio-opettajien keskuudessa esiintyy
myös pelkoa vierasta ja erilaista kohtaan sekä epävarmuutta omista taidoista. Opettajan-
koulutus voisi tarjota jo työssä oleville opettajille mahdollisuuden täydennyskoulutuk-
seen. Koulutus voisi tapahtua esimerkiksi keskusteluseminaarien muodossa, jossa samas-
sa tilanteessa olevilla opettajilla olisi mahdollisuus vaihtaa kokemuksia ja saada tukea toi-
siltaan sekä jäsentää ajatuksiaan asiantuntijoiden esitysten pohjalta.

Lopuksi

Opettajankoulutuksen haasteeksi jää pääasiassa opiskelijoiden tekeminen tietoisiksi
mamu-opetuksen problematiikasta. Vieraan kulttuurin kohtaaminen koulumaailmassa ei
saisi olla yllättävä ja pelottava ilmiö, jota tulee pyrkiä välttämään mahdollisuuksien
mukaan, koska omia valmiuksia ei vielä koeta riittäviksi. Koulutuksen avulla voidaan
ehkäistä negatiivisia mielikuvia mamu-opetuksesta, tukea opiskelijoiden ammatillisen
itsetunnon kehittymistä sekä antaa opiskelijoille työkaluja mamu-oppilaiden kohtaami-
seen koulumaailmassa.

Vaikka osoitimmekin pro gradu-työssämme lukuisia mamu-opettajan työhön liittyviä
ongelmakohtia, on syytä myös painottaa sitä, että yksikään haastattelemistamme opettajista
ei sulkenut mamu-opettajan työssä toimimista pois tulevaisuudensuunnitelmistaan. Osa



170
painotti työskentelevänsä mieluummin nimenomaan mamu-opettajana kuin yleisopetus-
luokan opettajana. 

Opettajat katsoivat työn hyviksi puoliksi esimerkiksi vapauden. Yksi haastattelemamme
opettaja totesikin, että koska ”ylemmät tahot” eivät ole kiinnostuneita mamu-opetuksesta
ja yksityiskohtaista mamu-opetuksen opetussuunnitelmaa ei ole, työn määrittely jää käy-
tännössä täysin opettajan omalle vastuulle. Opettajat kokivat myös kulttuurisen moninai-
suuden keskellä elämisen kasvattavana: he katsoivat suvaitsevaisuutensa ja kulttuurisen
herkkyytensä lisääntyneen työn ohella. Kohdatessaan kulttuurista moninaisuutta opettajat
olivat alkaneet pohtia omia kulttuurisidonnaisia ajatusmallejaan. Kulttuurien kohtaamiset
luokkatilanteissa aiheuttavat usein myös konflikteja, jotka tarjoavat kasvun mahdollisuuk-
sia sekä oppilaille että opettajille. Näistä ristiriidoista ja oppilaiden elämäntilanteista joh-
tuen mamu-opettajien suhde oppilaisiinsa muodostuu usein hyvin läheiseksi. Myös tämä
seikka koettiin rikastuttavana ja työn inhimillisyyttä lisäävänä tekijänä. Yksi mamu-opet-
taja kokosikin kuvaavasti perusteluksi työssä viihtymiselle sen, että hänen työssään on
”elämän maku”. 
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12 Kohti tunnustusta ja kunnioitusta
– Romanikulttuurin opetus opettajankoulutuksessa

Henna Huttu

Tiivistelmä

Artikkeli käsittelee Suomen romanien yhteiskunnallista asemaa, romanilasten koulunkäynnin tilaa
ja mahdollisuuksia vaikuttaa tilanteeseen opettajankoulutuksen kautta. Asiallista ja puolueetonta
tietoa toisista kulttuureista pidetään tärkeänä kulttuurien välisen dialogin kannalta. Monikulttuuri-
set henkilöt ovat arvokkaita dialogiin osallistujia koska he voivat toimia välittäjinä erilaisten kult-
tuurien välillä. Romani-näkökulman esittäminen koulussa ja opettajankoulutuksessa rikkoo mono-
kulttuurisuuden normiston ja pakottaa kyseenalaistamaan valtavirtakulttuuria vain yhtenä opiskelta-
vista ja opetettavista vaihtoehdoista. 

Asiasanat: enemmistökulttuuri, opettajankoulutus, romanien koulutus, romanikulttuuri,
vähemmistökulttuuri 

Johdanto

Kiinnostukseni kulttuurien kohtaamiseen ja erityisesti romanikulttuuriin on pitkäaikainen
ja pohjautuu omaan etniseen taustaani sekä työ- ja opiskeluhistoriaani. Olen opiskellut
vuosina 1995–2002 Oulun Yliopiston Master of Education International -ohjelmassa sekä
suorittanut vuosina 1998–1999 romanipolitiikan opintokokonaisuuden Greenwichin yli-
opistossa, Lontoossa. Lisäksi olen toiminut vuodesta 1995 lähtien Oulun lääninhallituk-
sen alueellisen Romaniasiain neuvottelukunnan vapaaehtoisena sihteerinä. Opintojeni
ohessa olen työskennellyt myös käytännön opetustehtävissä kahdella romaninuorille
suunnatulla työvoimapoliittisella kurssilla, joiden tarkoituksena on ollut parantaa heidän
jatkokouluttautumis- ja työllistymisvalmiuksiaan. Vuosina 2000–2001 toimin projektisih-
teerinä Opetushallituksen käynnistämässä Romanilasten perusopetusprojektissa, jonka
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tarkoituksena on kerätä kartoituksen avulla tietoa romanilasten koulunkäynnin nykytilas-
ta sekä tukea käytännön kenttätyön avulla romanilasten koulunkäyntiä. Tällä hetkellä val-
mistelen pro gradu -tutkielmaani, jonka aiheena romanilasten koulunkäynnin tila. Seuraa-
vat arviot, johtopäätökset ja suositukset pohjautuvat omiin työ- ja tutkimuskokemuksiini
sekä elämään romanikulttuurin ja suomalaisen kulttuurin välimaastossa.

Romanien asema Suomessa

Romanivähemmistö on Suomen perinteisistä etnisistä vähemmistöryhmistä henkilömää-
rältään suurin, mutta sen sosiaalisten, poliittisten, taloudellisten ja kulttuuristen vähem-
mistöoikeuksien toteutuminen on vielä puolitiessään. Käytännössä tilanne on yhä tämä
vaikka romanien tasa-arvoiset osallistumismahdollisuudet onkin pyritty turvaamaan eri-
laisten perustuslakiin tehtyjen muutosten ja kansainvälisten sopimusten kautta (Suonoja
1999). Heikosta koulutustasosta, alueellisesta hajasijoituksesta, syrjinnästä ja ennakko-
luuloista johtuen romanit ovat syrjäytyneet lähes täysin kunnallisesta ja valtiollisesta pää-
töksenteosta. Näin ollen romanien vaikutusmahdollisuudet omaa erityisryhmää koskevi-
en asioiden päätöksentekoon ovat olleet hyvin vähäiset. Valtio on kyllä pyrkinyt koulu-
tuspolitiikan keinoin turvaamaan myös romaneille yhdenvertaiset osallistumis- ja suoriu-
tumismahdollisuudet yhteiskunnassa, mutta romanien omista lähtökohdista tarkasteltuna
edellytykset tähän ovat yhä hyvin epätasa-arvoiset. 

Eräänä suomalaisen yhteiskunnan pysyvänä tavoitteena on kuitenkin yhä sen kansalais-
ten ja eri väestöryhmien välinen tasa-arvo. Tulevaisuudessa tämä tarkoittaa sitä, että val-
tion ja sen yksittäisten jäsenten tulee kiinnittää kasvavassa määrin huomiota kansallisten
vähemmistöjen tasavertaisiin oikeuksiin. Käytännössä valtio on yksittäisten ruohonjuuri-
tasolla toimivien opettajien ja koulujen kautta jatkuvassa dialogissa romanivähemmistön
kanssa harjoittamansa sosiaali-, koulutus- ja kulttuuripolitiikan keinoin. Kun tarkastellaan
tätä valtion ja romanien itse harjoittamaa politiikkaa puhutaan romanipolitiikasta. Se, mil-
laiseksi kuva suomalaisesta romanipolitiikasta muodostuu, riippuu paljolti siitä, kuuluuko
tarkastelija itse romanivähemmistöön ja millainen tarkastelijan tietämys romanikulttuu-
rista on. Ulkopuolelta, lähinnä lainsäädännön näkökulmasta tarkasteltuna Suomen roma-
nien tilanne saattaa vaikuttaa melko tasa-arvoiselta, mutta tarkempi katsaus asioiden tilaan
paljastaa, ettei tilanne käytännössä ole sellainen. 

Valitettavasti sekä suomalainen että eurooppalainen romanipolitiikka on jo vuosikym-
menien ajan jäänyt lähinnä säännöstasolle, lakien kautta syrjinnän kieltäväksi, passiivi-
seksi toiminnaksi, sen sijaan että olisi toteutettu aktiivisia, tehostettuja erityistoimenpi-
teitä. Nämä toimet pitäisi suunnata sinne, missä syrjäytyminen ja syrjiminen saavat
alkunsa – toimenpiteet, jotka toisivat mukanaan muutoksia myös koulujärjestelmään ja
yksittäisiin kouluihin. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että entistä enemmän voimava-
roja tulisi suunnata romanilasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevään toimintaan kou-
lussa, mikä tarkoittaisi esimerkiksi romaniavustajien palkkaamista kouluihin. Myös työt-
tömille romaneille suunnattu työvoimapoliittinen koulutus kaipaisi lisää suunnitelmalli-
suutta ja pitkäjännitteisyyttä, jotta päästäisiin todella parantamaan romanien jatkokoulut-
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tautumis- ja työllistymismahdollisuuksia sen sijaan, että kurssitettavat vaeltavat päämää-
rättömästi kurssilta toiselle ilman että siitä on heille merkittävää hyötyä. 

Romanilasten tilanne koulussa

Useat 1990-luvulla tehdyt tutkimukset ovat tuoneet julki hälyttäviä tietoja Suomen roma-
nien koulutustasosta. Turun ja Porin läänissä vuonna 1990 tehty selvitys osoitti, että vain
neljännes läänin romanioppilaista sai peruskoulun päästötodistuksen ja heistäkin suuri osa
sai todistuksensa erityisluokilta (Lillberg & Eronen 1990). On ilmeistä, ettei suomalainen
koulujärjestelmä nykyisellään suosi romanilapsia: moni romanilapsi eripuolilla Suomea
lopettaa koulunsa kesken tai suoriutuu opinnoissaan heikosti. Ilmeisesti tilanne kouluissa
on muuttunut vain vähän parempaan suuntaan 1990-luvun alusta. Tämä ei kuitenkaan ole
yllättävää, sillä hälyttävistä tutkimustuloksista huolimatta perusopetusikäisten romanien
koulutukseen ei ole tehty mainittavia investointeja. Myös romanilasten koulunkäyntiin
liittyvää perustutkimusta on tehty hämmästyttävän vähän, joten kokonaisuus on jäänyt
arvailujen varaan. Kokonaisvaltainen tutkimus onkin todella tarpeen mikäli tilanteen
halutaan kehittyvän myönteiseen suuntaan. 

Koulut ovat aikaisemmin väistelleet vastuutaan romanilasten oppimisympäristön kehit-
tämisestä selittämällä heikon koulumenestyksen kokonaan romanikulttuurin oletetun kou-
luvastaisuuden seuraukseksi. Nykyään varsinainen koulutusvastainen asennoituminen on
romanien keskuudessa kuitenkin erittäin harvinaista, sillä myös romanit alkavat yhä ene-
nevässä määrin nähdä koulutuksen mukanaan tuomien mahdollisuuksien arvon ja sen
hyödyllisyyden omankin kulttuurin elinvoimaisuuden ylläpitäjinä. Tahtoa lasten koulun-
käynnin tukemiseen nykyisin siis jo löytyy, mutta yhteiset keinot ja tietotaito puuttuvat
tämän päämäärän toteuttamiseksi koulujen kanssa. 

Romanivanhemmat ovat omalta osaltaan usein kritisoineet kouluja siitä, etteivät heidän
lapsensa saa riittävästi mahdollisuuksia kehittää ja harjoittaa omaa kulttuuriaan kouluissa.
Vain harvat romanioppilaat saavat mahdollisuuden opiskella koulussa tarkemmin oman
kansansa historiaa tai kieltä. Tämä johtunee osaksi siitä, että valitettavan monilla opetta-
jilla on romaneihin kohdistuvia henkilökohtaisia ennakkoluuloja, mutta myös siitä, että
opettajilta puuttuu asiallista tietoa romanien historiasta ja sellaisista kulttuurillisista teki-
jöistä, jotka vaikuttavat romanilapsen koulunkäyntiin. Monet romanit tulkitsevat tämän
niin, ettei heidän kulttuuritaustaansa arvosteta vaan sitä pidetään hävettävänä asiana josta
kuuluu vaieta koulussa. Ilman asianmukaista tietoa ja resursseja opettajat eivät kykene
riittävästi mukauttamaan opetustaan, käyttämään oikeita tukitoimia ja luomaan sellaista
oppimisympäristöä, joka vastaisi romanilapsen todellisia tarpeita. 

Romanioppilaiden koulunkäynnin kokonaisvaltainen tarkastelu kuitenkin paljastaa
myös sen, etteivät esteet koulunkäynnin onnistumiselle aina olekaan kouluympäristössä
tai romanikulttuurissa, vaan saattavat johtua myös monista sellaisista sosiaalisista tai
taloudellisista syistä, joihin koulun on vaikea vaikuttaa. Siitä huolimatta koulujen ei kui-
tenkaan tulisi paeta vastuutaan romanien kouluttajina, vaan tehdä voitavansa jotta romani-
oppilaat tuntisivat, että myös heidän kulttuuriaan arvostetaan ja se huomioidaan koulussa.
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Tehokkain tapa vaikuttaa opettajien asenteisiin ja tietoihin romanikulttuurista on sisäl-
lyttää tämä teema opettajankoulutuslaitosten koulutusohjelmiin. Opettajankoulutuksessa
tulisi korostaa sitä, että juuri opettajat ovat se koulutuspoliittisesti toimeenpaneva elin, jolla
on vastuuta ja vaikutusvaltaa romanilasten koulutustason kohentamisessa. Suotuisamman
oppimisympäristön ja uusien käytänteiden kehittäminen tarjoaa opettajille mahdollisuuden
toimia yhteistyössä romaniyhteisön kanssa todellisina sosiaalisen muutoksen agentteina.
Itse asiassa tämä on velvoite, jota koulut eivät voi enää paeta. Hyvät, riittävät tukitoimet
opiskelulle tarjoava oppimisympäristö kuuluu romanilasten oikeuksiin siinä missä kaik-
kien muidenkin lasten oikeuksiin. 

Interkulttuurisen opetuksen teoria ei voi konkretisoitua käytännössä eikä muutosta esi-
merkiksi opetuskäytänteissä voi tapahtua ilman riittävää tietoa eri vähemmistöistä. Nykyi-
sin opettajien keskuudessa vallitsevaa tilannetta kuvaa hyvin se, että suurin osa opettajista
ei käytännön kokemuksen mukaan miellä romanioppilaita kaksikielisiksi siitä yksinkertai-
sesta syystä, että heiltä usein puuttuu tieto romanikielen olemassaolosta ja/tai ymmärrys
kielen merkityksestä vähemmistökulttuureille. Ei olekaan mikään ihme, että romanilasten
oikeus opiskella omaa vähemmistökieltään ei suurelta osin toteudu, vaan siitä on tullut ylel-
lisyys, josta vain harvat romanilapset saavat nauttia. Vuonna 1998 vain n. 220 oppilasta
1500–1700 oppivelvollisesta romanilapsesta osallistui oman kielen opetukseen (Suomen
ensimmäinen raportti kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen
täytäntöönpanosta 4/2/99). Kunnat ovat usein selittäneet romanikielen opetuksen puuttu-
mista ylitsepääsemättömillä taloudellisilla syillä. Taloudelliset resurssit opetuksen järjestä-
miseen ovat kuitenkin olemassa, sillä valtio tukee romanikielen opetusta maksamalla 86 %
sen aiheuttamista kuluista. Suurin todellinen este romanikielen opetukselle on ammattitai-
toisten romanikielen opettajien puute. Tällä hetkellä romanikielen opettajan ammattiin ei
Suomessa ole vielä yliopistotason koulutusta muiden kielten opettajien tapaan. Suomella ei
myöskään ole vielä kattavaa suunnitelmaa siitä, kuinka vähemmistökielten opettajia pyri-
tään tulevaisuudessa kouluttamaan ja millä tavalla polttavaan romanikielisen oppimateri-
aalin tarpeeseen vastataan tehokkaasti (Hernesniemi & Hannikainen 2000). 

Siihen, ettei kouluissa ole ollut tietoa romaneista ja romanikulttuurista, on olemassa
monia eri syitä. Romanit ovat aikaisemmin käpertyneet voimakkaasti oman heimonsa
sisälle suojellakseen kulttuuriaan vallitsevan enemmistökulttuurin negatiivisilta vaikut-
teilta. Pakkosulauttamisen pelossa on pyritty rajoittamaan kontaktit enemmistöväestön
edustajiin lähinnä taloudellisen kanssakäymisen alueelle. Pelätessään mahdollista suvait-
semattomuutta ja vainoa romanit ovat myös salanneet monia oman kulttuurinsa erityispiir-
teitä enemmistön edustajilta. Monet romanit suhtautuvat vielä nykyäänkin varauksellisesti
siihen, että esimerkiksi kouluissa kerrotaan romanien historiasta, puhtaus-, siveys- ja tapa-
kulttuurista. Romanien ja yhteiskunnallisten instituutioiden, esimerkiksi koulu- ja oikeus-
laitoksen väliset suhteet ovat perinteisesti olleet melko ristiriitaisia; toisaalta romanit ovat
tarvinneet niiden palveluita, mutta toisaalta laitoksiin on ollut vaikea luottaa. Enemmistön
suhtautuminen romaneihin on puolestaan vaihdellut varautuneen ennakkoluuloisesta tietä-
mättömyydestä kontrolloivaan sulauttamisintoon – avoimesta vihamielisyydestä välinpitä-
mättömyyteen. Tällaisten molemminpuolisten pelkojen ja tiedon puutteen perustalle ovat
sitten yksilötasolla rakentuneet useat romaniperheiden ja opettajien väliset konfliktit. 
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Romanikulttuuri ja opetustyön edellytykset

Eräs syy romaninäkökulman puutteeseen koulujärjestelmämme kehittämisessä on ilmisel-
västi se, etteivät romanit ole aikaisemmin olleet edustettuina opettajankoulutuslaitoksen
opiskelija- ja opetushenkilökunnassa. Olisikin ensisijaisen tärkeää, että romaniväestön
edustus opettajankoulutuksessa turvattaisiin esimerkiksi saamelaisten kiintiöjärjestelmää
muistuttavin säädöksin tai poikkeuskoulutuksena. Lisäksi tarvittaisiin kursseja romanikie-
len opettajien pätevöittämiseksi ja uuden romanikielisen oppimateriaalin kehittämiseksi
koulujen ja yliopistojen opetushenkilökuntaa varten. 

Opetushenkilökunnalle tulisi myös tuottaa ja jakaa opetuksen tueksi uutta Suomen
romaneja koskevaa tiedotusmateriaalia. Paras tapa yhdistellä eri näkökulmia lienee tuottaa
tämänkaltaista materiaalia yhteistyössä, tarkastella erilaisia koulutuksellisia kysymyksiä
romanien omasta näkökulmasta, mutta antaa arvo myös romanilasten kanssa työskennel-
leiden opettajien käytännön kokemukselle. Lisäksi on syytä muistaa, että on olemassa
myös henkilöitä, jotka ovat kasvaneet monikulttuurisessa kodissa kehittäen tasapainoisen
kaksoisidentiteetin, joka sisältää vaikutteita sekä romanikulttuurista että suomalaisesta
kulttuurista. Näiden kaksikulttuuristen ihmisten taitoja tarkastella asioita samanaikaisesti
useammista eri näkökulmista ja välittää luontevasti tietoja sekä taitoja eri kulttuurien
edustajien välillä tulisi arvostaa ja hyödyntää. Yhdistelemällä tällä tavalla eri näkemyksiä
saadaan kokonaiskuvasta monipuolisempi ja tasapainoisempi niin ettei sorruta esittämään
vain sisä- tai ulkoryhmän käsityksiä.

Kasvatusalan ammattilaisille suunnatun materiaalin rinnalle tarvittaisiin kuitenkin
myös sellainen materiaalipaketti, jota opettajat voisivat käyttää lähdemateriaalina käsitel-
lessään oppilaidensa kanssa Suomessa elävien eri väestöryhmien historiaa ja kulttuuria.
Tällä hetkellä käytössä olevat oppikirjat sisältävät erittäin vähän ja pintapuolista tietoa
Suomen eri vähemmistöistä, joten opettajilta puuttuu paitsi oikeaa taustatietoa myös työ-
kalut aiheen käsittelyyn omassa opetuksessaan. Matematiikan, uskonnon ja historian opet-
tajan oppaiden rinnalle pitäisikin välittömästi alkaa kehittää monikulttuurisen opetuksen
opettajanopasta jossa käsiteltäisiin Suomen sekä vanhoja että uusia vähemmistöryhmiä.
Opettajankoulutuslaitosten tulisi huolehtia siitä, että opiskelijat saisivat valmiudet inter-
kulttuuriseen, vähemmistöt huomioivaan opetukseen ja siitä, että siihen on saatavilla tar-
vittava oppimateriaali. 

Romanikulttuuri 
opettajaksi opiskelevien monikulttuurisuusopinnoissa

Oulun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat ovat johdollani opiskelleet roma-
nikulttuuria osana Monikulttuurisuuden sivuaineopintoja ja heidän kokemuksensa tämän
teeman opiskelusta ovat olleet positiivisia. Luentosarjan yhteydessä viime vuosina opis-
kelijoilta keräämäni aineiston mukaan opiskelijoita kiinnosti eniten se, miksi ja miten
romaneja koskevat stereotypiat ja ennakkoluulot syntyvät sekä se, millä tavalla Suomen
romanien tavat ja arvot poikkeavat enemmistökulttuurista. Suomen romanien nykytilan-
teen ja tapakulttuurin ymmärtämiseksi luentosarjan alussa luotiin perusteellinen katsaus
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romanien historiaan Euroopassa ja Suomessa. Tapakulttuurin tuntemisen ei pelkästään
katsottu riittävän, vaan luennoilla painotettiin myös niiden taustalla olevien psykologis-
ten, arvo- ja ajattelumaailmaan liittyvien periaatteiden ymmärtämista, joiden varaan
romanikulttuuri rakentuu ja joiden ilmausta tavat ovat.

Opettajan työn kannalta keskeiseksi teemaksi nousi se, miten romanioppilas identifioi-
tuu toisaalta oman kulttuuriyhteisönsä ja toisaalta suomalaisen yhteiskunnan jäseneksi.
Opettajan on tärkeä tiedostaa, että marginaalisuuden ja sosiaalistumisen välinen suhde on
paradoksi, jonka jokainen romanioppilas kohtaa kouluaikanaan. Menestyäkseen koulussa
ja suomalaisessa yhteiskunnassa romanioppilaiden tulee omaksua sen säännöt, arvostukset
ja odotukset, mutta samanaikaisesti heidän tulee jossain määrin pysyä siitä irrallaan oman
identiteettinsä ja romaniyhteisön elinvoimaisuuden ja eheyden säilyttämiseksi.

Romanien ja enemmistön välisen viestinnän toimintamekanismien ymmärtäminen on
myös tärkeää opettajan työn kannalta. Tarkastelemalla ulkopuolisten romaneista tuottamia
dokumentteja, uutisia, lehtiartikkeleita, mielipidekirjoituksia ja vitsejä yhdessä romanien
omien vastineiden kanssa opitaan ymmärtämään sitä, millä tavalla molemminpuoliset ste-
reotypiat ja ennakkoluulot syntyvät ja miten niiden syntymistä voidaan ehkäistä.

Luentojen aikana olen luennoitsijana omalta osaltani pyrkinyt esittelemään opiskeli-
joille oman peruslähtökohdiltaan positiivisen, mutta myös mahdollisimman totuudenmu-
kaisen representaation romaneista ja romanikulttuurista. Pyrin aktivoimaan opiskelijoita
esittämään spontaanisti luennon heissä herättämiä kysymyksiä, vastaamaan niihin välittö-
mästi ja mikäli mahdollista virittämään yleistä keskustelua niiden ympärille. Yleisesti
ottaen opiskelijoiden aktiivisuus on ollut kiitettävää.

Monille opiskelijoille omien puutteellisten tietojen, kielteisten asenteiden ja ennakko-
luulojen kohtaaminen oli opettavaista mutta myös vaikeaa. Vanhan tiedon sovittaminen
yhteen uuden ja usein yllätyksellisenkin tiedon kanssa koettiin kuitenkin hyvin mielen-
kiintoiseksi ja rakentavaksi prosessiksi. Käytännön käyttöarvon lisäksi tieto romanikult-
tuurista ja romaniperspektiivistä tarjoaa opiskelijoille uuden näkökulman suomalaiseen
koulutuspolitiikkaan ja suomalaisen koulun arkeen, sekä tulee varmasti olemaan suurena
apuna mietittäessä myös muiden Suomen vähemmistöryhmien koulutuksellisia tarpeita ja
tasa-arvoisten osallistumismahdollisuuksien luomista laajemmaltikin. Romanikulttuuri on
osa suomalaista monikulttuurisuutta. Romanikulttuurin opinnot tulisikin sisällyttää osaksi
monikulttuurisuuden opintoja kaikissa Suomen opettajankoulutuslaitoksissa ja kasvatus-
tieteellisissä tiedekunnissa.
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13 Kansainväliset adoptiolapset ja koulu

Leila Pölkky-Pieskä

Tiivistelmä

Tämä artikkeli pyrkii valottamaan kansainvälisen adoption haasteita koululle ja opettajankoulutuk-
selle. Lapsen hankkiminen adoptoimalla ulkomailta on varsin yleistä monissa Euroopan maissa ja
heidän määränsä lisääntyy myös Suomessa koko ajan. Ulkomailta adoptoitujen opettamista ei kui-
tenkaan ole mitenkään huomioitu suomalaisessa opettajankoulutuksessa, vaikka kaikilla opettajilla
tulisi olla riittävät valmiudet erilaisuuden käsittelemiseen ja mahdollisten oppimisvaikeuksien tun-
nistamiseen. Tämän artikkelin aluksi kuvataan kansainväliseen adoptioon, adoptiovanhempiin ja
-lapsiin liittyviä peruskysymyksiä pohjaksi syventymiselle adptiolapsen koulunkäyntiin ja sen tuo-
miin haasteisiin. 

Asiasanat: kansainvälinen adoptio, adoptiovanhemmat, adoptiolapset, identiteetti

Johdanto

Opetusministeri Maija Rask toteaa (2001), että koulutus on merkittävä tekijä maahan-
muuttajien kotouttamisessa suomalaisen yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi. Hänen
mukaansa syrjäytymisen ehkäisemisen kannalta on tärkeää, että maahanmuuttajien eri-
tyistarpeisiin kiinnitetään erityistä huomiota sekä jo esi- ja perusopetuksessa että ylem-
millä koulutusasteilla. Samassa yhteydessä Rask korostaa kodin ja koulun toimivaa
yhteistyötä sekä yksilöllisen oppimisen huomioonottamista, mikä tarkoittaa mm. oman
oppimissuunnitelman tekemistä kullekin lapselle.

Suomessa asuvia ulkomaalaisia ja Suomen kansalaisuuden saaneita on tällä hetkellä
lähes satatuhatta, joista kouluikäisiä lapsia on huomattava määrä. Maahanmuuttajalapset
ovat eri tavalla maahan tulleita henkilöitä kuten oleskeluluvan saaneita turvapaikanhaki-
joita, kiintiöpakolaisia, paluumuuttajia ja Suomeen vanhempien työn tai opiskelun vuoksi
tulleita. Maahanmuuttajiin kuuluvat myös Suomeen adoptoidut kansainväliset adoptiolap-
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set, joita tämä artikkeli käsittelee. Muista maahanmuuttajalapsista kansainväliset adoptio-
lapset eroavat siinä, että he ovat joutuneet luopumaan myös biologisista vanhemmistaan
synnyinmaan ja kielen lisäksi. Mitä useammassa sijaiskodissa tai lastenkodissa lapsi on
sen jälkeen asunut, sitä useampi ero hänellä on takanaan. Biologisten siteiden katkeami-
nen ja erokokemukset vaikuttavat lapseen Lähteenmäen (1993, 13) mielestä riippumatta
siitä, ovatko he kokeneet eron tietoisesti vai olivatko he adoption tapahtuessa niin pieniä,
että heillä ei ole siitä muistoja.

Suomi vastaanottaa adoptiolapsia ulkomailta vuosittain n. 200. Esim. Ruotsiin tullei-
siin kansainvälisiin adoptiolapsiin verrattuna suomalaiset adoptoivat ulkomailta vähän
lapsia. Kansainvälistä adoptiota ja siihen liittyviä asioita on ehkä siksikin Suomessa tut-
kittu aika vähän ja tähän mennessä tehdyt tutkimukset keskittyvät pääasiassa lasten sopeu-
tumisprosessin selvittelyyn. Tutkimuksen vähäisyyteen ilmeisesti on syynä myös se, että
kansainvälinen adoptiotoiminta on meillä suhteellisen nuorta. Ennen vuonna 1985 voi-
maan tullutta lapseksiottamislakia Suomessa ei ollut virallisesti valtuutettuja kansainväli-
sen adoption väyliä ja adoptiot tapahtuivat joko täysin yksityisesti tai jossain määrin Inter-
pedia ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n avustamina. (Kats 1989, 36.) Lain voimaan tulon jäl-
keen Suomeen on adoptoitu ulkomailta 1606 lasta (Suomen kansainvälisten lapseksiotta-
misasioiden lautakunta 2001). 

Tässä artikkelissa kuvailen aluksi kansainvälisen adoption tarkoitusta ja merkitystä.
Adoptioprosessin vaiheita sen sijaan en esittele, koska se pelkästään olisi yhden artikkelin
aihe. Kokonaiskäsityksen saamiseksi kansainvälisestä adoptiosta Suomessa kerron hie-
man tilastoja ja tuon esille, mitkä maat ovat luovuttavina osapuolina. Seuraavaksi selvitän
adoptiovanhemmuuden edellytyksiä ja otan esille adoptoitujen lasten elämään ja erityi-
sesti koulunkäyntiin liittyviä näkökohtia. 

Kansainväliset adoptiolapset ovat monessa suhteessa aivan tavallisia lapsia. Osa heistä
kehittyy normaalisti ja menestyy hyvin koulussa, osalla on kouluvaikeuksia. Mikäli lapsi
on tullut Suomeen lähellä kouluikää, kannattaa harkita lapsen osallistumista maahanmuut-
tajaopetukseen tai joihinkin sen osa-alueisiin. Kouluikäisen lapsen adoptointi tuo esille
erilaisia haasteita kuin vauvaikäisen. Kaikkia kansainvälisiä adoptiolapsia kuitenkin
yhdistää ainakin muutto synnyinmaasta, kielenvaihto, useimmiten erilainen ulkonäkö ja
identiteetti, joiden merkitystä adoptiolapsen kehitykselle ja koulunkäynnille pyrin selvittä-
mään. Lisäksi tuon esille joitakin ajatuksia liittyen kansainvälisten adoptiolasten opettami-
seen. 

Kansainvälinen adoptio

Adoptio on varsin vanha lapsenhankintamenetelmä, joka on ollut olemassa kaikkina
aikoina ja kaikissa yhteiskunnissa. Klassisia esimerkkejä ovat Oidipus, Mooses ja useat
roomalaiset keisarit. Jo Hammurabin laissa Babyloniassa noin vuodelta 1750 ennen Kris-
tusta on maininta adoptiosta. (Irhammar 1997, 11.) Adoptiota esiintyy myös eläimillä;
naaras voi etenkin oman jälkeläisensä menetttäneenä ”adoptoida” orvoksi jääneen tai
emostaan eksyneen poikasen, vaikka se olisi erirotuinenkin. (Varilo 1993, 9.)
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Sana adoptio on peräisin latinan kielisistä sanoista ”ad optio” ja se tarkoittaa ”valitsen
joukosta parhaan”. Ilmaus kuvaa hyvin adoption alkuperäistä tarkoitusta, joka oli hankkia
vanhemmille sopiva lapsi. Nykyisin adoption lähtökohtana on lapsen etu; lapselle haetaan
sopivia vanhempia eikä päinvastoin. (Kallio 1994, 4.) Adoptio eli lapseksiottaminen tar-
koittaa myös lapsen ja vanhemman suhteen perustamista sellaisten henkilöiden välille, joi-
den välillä tällaista suhdetta ei ole aikaisemmin ollut. Suhde perustetaan yleensä tuomiois-
tuimen päätöksellä. (Laki lapseksiottamisesta 153/1985)

Psykologisena käsitteenä adoptio voidaan ymmärtää lujan yhteenkuuluvaisuuden tun-
teen kehittymiseksi adoptiolapsen ja adoptiovanhempien välille. Tähän sisältyy sellainen
ajatus, että adoptiovanhempien pitäisi hyväksyä adoptoitu lapsi omana itsenään eikä esi-
merkiksi oman syntymättömän tai menetetyn lapsensa korvikkeena. Adoptio tulee nähdä
toisena tapana saada lapsi, ei raskauden korvikkeena. (Kallio 1994, 4.) Adoptio on pitkä ja
kärsivällisyyttä vaativa prosessi. Adoptiolapsen odotus kestää keskimäärin kolme vuotta
ja nopeimmillaankin vuoden (Monto 1995). Tämä aika voidaan jakaa kolmeen vaihee-
seen: aika ennen adoptiopäätöstä, adoptiopäätös ja aika päätöksen jälkeen. Päätöksen syn-
tymisen jälkeen seuraa odotus, raskaus, synnytys ja lapsen tuleminen kotiin. Jokainen
vaihe sujuu tietyn mallin mukaan ja etenee tiettyyn suuntaan – aivan kuten biologisessakin
raskaudessa. Ero on pelkästään siinä, että adoptioäidiksi tuleva ei kanna lastaan kohdus-
saan, vaan päässään, sydämessään ja sielussaan. (Kats 1989, 11.)

Adoptiot voidaan jakaa kansallisiin eli kotimaisiin ja kansainvälisiin. Kansallisessa
adoptiossa lapseksiottajan (ottovanhemman) ja lapseksiotettavan (ottolapsen) kotipaikat
ovat samassa valtiossa, kansainvälisessä adoptiossa ne ovat eri valtiossa. (Kallio 1994, 4.)
Tässä artikkelissa käsittelen nimenomaan kansainvälistä adoptiota. Kansainvälinen adop-
tio on yksilökohtainen keino ratkaista yksittäisen lapsen tilanne. Koskaan se ei kuitenkaan
ole ensisijainen keino auttaa lasta. Sijoitettaessa lapsi orpokotiin selvitetään aina ensin,
ovatko hänen vanhempansa elossa tai onko hänellä ylipäätään elossa olevia sukulaisia.
Mikäli ketään ei löydy, pyritään lapselle etsimään adoptiovanhemmat ensin kotimaasta.
Vasta jos tässä ei onnistuta, voidaan turvautua kansainväliseen adoptioon. (Monto 1995.)

Lain mukaan lapseksiottamisen tarkoituksena on edistää lapsen parasta vahvistamalla
lapsen ja vanhemman suhde lapseksiotettavan ja lapseksiottajan välille. Varmistaakseen
lapsen edun toteutumisen laki asettaa lapseksiottajalle tiettyjä vaatimuksia. Näitä ovat
vähintään 25 vuoden ikä, mutta jos lapseksiottamiseen on erittäin painavia syitä, riittää 18
vuoden ikä. Aviopuolisot voivat avioliiton aikana ainoastaan yhdessä ottaa ottolapsen, kun
taas muut kuin puolisot eivät yhdessä voi ottaa ottolasta. Suomen lain mukaan myös
yksinhakija voi olla lapseksiottajana. Kaikki valtiot eivät kuitenkaan luovuta lapsia yksin-
hakijoille. Ottolapsen ja -vanhemman välisestä vähimmäis- tai enimmäisikäerosta ei laissa
ole säännöstä. Ikäeron on joka tapauksessa oltava sellainen, että myös biologinen lapsen ja
vanhemman suhde olisi mahdollinen; käytännössä tämä merkitsee sitä, että adoptiovan-
hempien ja -lapsen ikäero voi olla enimmillään noin 40 vuotta. (Laki lapseksiottamisesta
153 / 1985.) Lapseksiottamisella syntyy lapseksiotettavan ja lapseksiottajan välille lapsen
ja vanhemman suhde. Kun lapseksiottaminen on vahvistettu, vastuu lapsen holhouksesta
ja elatuksesta siirtyy aikaisemmilta vanhemmilta ottovanhemmille. Samalla lapsen suhteet
biologisiin vanhempiinsa katkeavat yleensä kokonaan. (Torma 1991, 510.) Myös perintö-
oikeudellisesti lapsi siirtyy vanhempiensa sukuun. Ottolapsen sukunimestä säädetään
Nimilaissa (säädöskokoelma 694/85). Lain mukaan lapsi saa pääsääntöisesti ottovanhem-
piensa sukunimen tuomioistuimen vahvistaessa lapseksiottamisen. (Nimilaki 694/1985.)
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Suomessa arvioidaan olevan 1900 ulkomailta adoptoitua lasta. Luku on arvio, koska
ennen adoptiolain voimaantuloa 1.5.1985 saapuneista lapsista ei ole saatavissa tarkkoja
tilastotietoja. Suomessa kansainvälisten adoptioiden määrä on vuodesta 1985 vuoteen
2000 yli kymmenkertaistunut. Kansainvälisessä adoptiossa määrällisesti suurimmat luo-
vuttajamaat ovat olleet Kolumbia, Thaimaa ja Etiopia. Kiina on suhteellisen uusi tulokas
luovuttajamaiden joukossa; sieltä lapsia on adoptoitu meille vuodesta 1995 alkaen.
Vuonna 2000 Suomeen on adoptoitu lapsia kaikkiaan yhdeksästä maasta, jotka ovat
Venäjä, Kiina, Kolumbia, Thaimaa, Etiopia, Romania, Viro, Intia ja Puola. Tuona vuonna
Suomeen tuli eniten lapsia Venäjältä. Silloin suomalaisen kodin sai lähes viisikymmentä
venäläislasta. Suomeen on adoptoitu Venäjältä kaikkiaan 451 lasta. Toiseksi eniten adop-
tiolapsia on maahamme tullut Kolumbiasta. 

Vuodesta 1985 lähtien Suomeen on adoptoitu lapsia 14 maasta, jotka ovat (lukumääräi-
sesti suurimmasta luovuttajamaasta alkaen): Venäjä, Kolumbia, Thaimaa, Etiopia, Kiina,
Intia,Viro, Sri Lanka, Vietnam, Romania, Puola, Guatemala, Dominikaaninen tasavalta ja
Taiwan. (Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunta 2001.) 

Adoptiovanhemmuuden edellytyksiä

Adoptiovanhemmiksi aikovien tulee osallistua ottolapsineuvontaan, jonka tarkoituksena
on lapseksiottamista koskevassa asiassa valvoa lapsen etua sekä neuvotteluilla ja toimen-
piteillä auttaa kaikkia lapseksiottamisprosessin osapuolia; lasta, lapsen biologisia van-
hempia ja lapseksiottajia. Neuvontaa tapahtuu ennen kuin tuomioistuin vahvistaa lapsek-
siottamisen sekä tarvittaessa myös sen jälkeen. (Laki lapseksiottamisesta 153/1985.)
Adoptioneuvonnan alkuvaiheesta lähtien kiinnitetään erityistä huomiota yksinhakijan tai
aviopuolisoiden motiiveihin adoptoida lapsi. Heiltä voidaan tiedustella, kuinka kauan asi-
aa on valmisteltu, miten he ovat mahdollisesti käsitelleet omaa lapsettomuuttaan ja miksi
on päädytty lapsen adoptoimiseen ulkomailta. Aviopuolisoiden tai yksinhakijan motiivit
voivat olla osittain tiedostettuja, osittain tiedostamattomia. Ainoa hyväksyttävä syy on
kiintymys lapsiin ja halu saada oma lapsi. (Ottolapsineuvonta 1998, 20.) Myös Varilon
tutkimuksen mukaan vain vanhempien tarve tulla vanhemmiksi ja saada itselleen lapsi on
hyvä motiivi (Varilo 1993, 139).

Yleisin syy adoptioon päätymiseen on biologinen lapsettomuus. Lukuisista yrityksistä
ja erilaisista hoidoista huolimatta monet avioparit eivät voi saada toivomaansa biologista
lasta. Paras perusta adoptiosuhteen onnistumiselle on adoptoivien vanhempien tarve näin
ratkaista lapsettomuutensa. (Torma 1991, 511.) Nykyään kolme neljäsosaa niistä per-
heistä, jotka hakevat ensimmäistä adoptiolastaan, kuuluu tähän ryhmään. Varilon koti-
maisten ottolasten sijoituksia koskevassa tutkimuksessa, johon osallistui 414 nuorta,
adoptiovanhemmiksi valituista perheistä 81 % kuului tähän ryhmään. (Varilo 1993, 122.) 

Lisäksi on aviopareja, jotka haluavat sisaruksen biologiselle tai aikaisemmin adoptoi-
dulle lapselleen. (Berger 1987, 19, Kats 1989, 16–18.) Edellä mainitussa Varilon tutki-
muksessa 17 %:lla oli lapsia ennestään (Varilo 1993, 122). On olemassa myös vanhempia,
jotka haluavat vain ”tehdä jotakin” lasten hyväksi; tällaista ideologista syytä ei Suomessa
katsota riittäväksi perusteeksi adoptioon (Ottolapsineuvonta 1998, 20).
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Lapselle halutaan taata mahdollisimman hyvä ja tasapainoinen kasvuympäristö. Siksi
adoptiota haluavat perheet ja yksinhakijat seulotaan tarkkaan, vaikka adoptiovanhemmilta
ei edellytetäkään mitään erityisiä ominaisuuksia tai kykyjä. Adoptiovanhemmat ovat
aivan tavallisia, parisuhteessa eläviä aikuisia ihmisiä ja yksinhakijoita, joilla on normaalit
taloudelliset mahdollisuudet huolehtia lapsesta. (Monto 1995.) Muutamia ehtoja heidän
kuitenkin tulee täyttää. Lasten ja vanhempien ikäeron pitää olla luonnollinen. Adoptiovan-
hempien täytyy olla 25 vuotta täyttäneitä ja naimisissa keskenään. Avoliittoa ei lapseksiot-
tamisesta annetussa laissa rinnasteta avioliittoon ja siksi avoliitossa elävät eivät voi
yhdessä ottaa ottolasta. Yksinasuva henkilö voi kuitenkin adoptoida. (Ottolapsineuvonta
1998, 16–17.) 

Myös vanhempien terveydentilan on oltava hyvä, joten mitään vaikeaa sairautta, kuten
esim. syöpää, sairastavalle adoptiolasta ei voida antaa. Tällaisella menettelyllä pyritään
välttämään tilanne, jossa lapsi toisen kerran joutuisi menettämään vanhempansa. (m.t.,
19.) Adoptiovanhemman pysyvä vamma tai sairaus, jonka kulku on ennakoitavissa, ei kui-
tenkaan muodosta estettä adoptiovanhemmuudelle. (Kats 1989, 57.) 

Voimakasta poliittista tai uskonnollista vakaumusta ei myöskään pidetä sopivana adop-
tiovanhemmille (Garam 1988, 24). Varilon kotimaisten ottolapsien sijoitusta koskevan tut-
kimuksen mukaan erityisen uskonnolliset adoptiovanhemmat näyttävät onnistuvan huo-
nommin kuin ne adoptiovanhemmat, joille uskonto ei ole kovin merkittävä asia. (Varilo
1993, 123.) 

Lapsia kansainväliseen adoptioon luovuttavat yksittäiset maat voivat myös asettaa
omia vaatimuksiaan tulevien adoptiovanhempien suhteen. Tälläisia vaatimuksia saattavat
olla esimerkiksi lapsettomuus ja vanhempien tietty ala- ja yläikäraja sekä avioparin ollessa
kyseessä molempien vanhempien matkustamisvelvollisuus lasta hakemaan. (Kats 1989,
173–175.) 

Adoptiolapset

Adoptoitaviksi luovutettavat lapset ovat yleensä joko biologisen vanhemman itse adoptoi-
taviksi luovuttamia tai syystä tai toisesta huostaanotettuja (Kallio 1994, 5).On lisäksi
mahdollista, että lapsen vanhemmat ovat kuolleet ja ei ole olemassa sukulaisia, jotka voi-
sivat huolehtia lapsesta (Monto 1995). Lapset voivat olla myös hylättyinä löydettyjä, jol-
loin adoptiota varten tarvitaan todistus siitä, että lapsi on julistettu hylätyksi. Lapset hylä-
tään tavallisimmin välittömästi syntymän jälkeen. Myös vanhempia lapsia hylätään, tai he
itse karkaavat puutteellisista kotioloista kadulle. (Kallio 1994, 5.)

Suurin osa lapsista elää ennen adoptiota joko lastenkodissa tai sijaiskodissa, useimmi-
ten heikoissa olosuhteissa. Näin ollen lapset saattavat adoptioperheeseen tullessaan olla
aliravittuja, huonokuntoisia ja sairaitakin. Jos lapsi on vammainen tai hänellä on jokin vai-
keasti hoidettavissa oleva sairaus, adoptiovanhemmat ovat yleensä siitä tietoisia ja ovat
ilmoittaneet valmistautuneensa vastaanottamaan sairaan tai vammaisen lapsen. (Kats
1989, 42, 63.) Adoptoitavien lasten ikä ei ole aina tiedossa tai se voi olla pelkkä arvio.
Adoptiovanhempien tulee myös valmistautua siihen, että heidän odottamansa kolmevuo-
tias saattaa osoittautua kaksi- tai jopa viisivuotiaaksi. Adoptiolapsi voi lisäksi olla kehi-
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tyksessään jäljessä verrattuna muihin samanikäisiin lapsiin johtuen juuri vaikeista elinolo-
suhteista.

Adoptiovanhemmille annettavan, lasten taustoja koskevan tiedon määrä voi vaihdella
hyvinkin paljon. Joskus lapsesta ei tiedetä muuta kuin tämän löytöpaikka ja -aika (Kats
1989, 63), jolloin lapsi on voitu jättää poliisiaseman tai lastenkodin portaille, yleensä
nimettömänä (Berger 1987, 21). Toisinaan taas tiedetään jopa biologisten vanhempien
nimet ja osoitteet (Kats 1989, 41). Jos kyseessä on isompi lapsi, tämä voi ehkä itse kertoa
jotain taustastaan. Myös biologiset vanhemmat saattavat kertoa lapsen varhaisista vai-
heista ja omista motiiveistaan lapsen luovuttamiselle antaesaan lapsen adoptoitavaksi.
Tuleville adoptiovanhemmille kerrotaan kaikki se tieto, minkä lapsen synnyinmaan viran-
omaiset saavat selville lapsen taustasta. (Kallio 1994, 6.)

Adoptiolapsen elämässä ja kehityksessä näkyviä erityispiirteitä

Christensen Kamm (1988, 12) painottaa, että lapsen täytyy saada kotona jo hyvin piene-
nä täydellinen hyväksyntä erilaisuudelleen. Viimeistään esikouluun ja kouluun lähties-
sään kansainvälinen adoptiolapsi kohtaa ympäristön reaktiot lukuisine kysymyksineen
siitä, kuka hän on, mistä hän tulee jne. Mungen (1998, 20) mielestä kasvatus on yksi kult-
tuurin ydinarvoja. Jokainen perhe kasvattaa lapsensa omien arvojen ja näkemysten
mukaan. Erikulttuurisen lapsen kasvattaminen pitäen mukana hänen oman kulttuurinsa
arvomaailma on vaikeaa. Kunnioituksen ja arvostuksen tasolla se voi olla mahdollista,
mutta ei arkipäivisin näkyvässä toiminnassa. 

Muutto synnyinmaasta on lapselle aina muutos, koska hän on todennäköisesti joutunut
luopumaan osasta identiteettiä, kieltä, tapoja, arvoja ja uskomuksia. Yleensä sitä enem-
mästä on jouduttu luopumaan, mitä suurempi on synnyinkulttuurin ja uuden kulttuurin
välinen ero. Synnyinmaastaan muuttaneen on käytävä läpi surutyö, joka on luonnollista ja
välttämätöntäkin mielenterveydelle ja identiteetin eheytymiselle. Surutyö on tilintekoa
menetyksistä ja sen avulla lapsi kykenee hyväksymään menneisyytensä ja pystyy tarttu-
maan uudessa maassa oleviin mahdollisuuksiin. (Puusaari 1997, 31.) Puusaari korostaa,
että synnyinmaastaan uuteen kotimaahan muuttaminen vaikuttaa aina identiteettiin ja
uudessa, erilaisessa ympäristössä identiteetti täytyy rakentaa uudelleen.

Liebkind (1994, 19) mainitsee, että adoptiolapset joutuvat käymään läpi erilaisia identi-
teettikehityksen vaiheita, jolloin heidän on mietittävä suhtautumistaan omaan itseensä,
kulttuuriinsa, alkuperäänsä ja suomalaisuuteensa yhä uudestaan ja uudestaan. Tehtävä ei
ole helppo, koska minäkuva voi heikentyä uuden ympäristön arvojen, uskomusten ja kie-
len ollessa erilaisia. Kansainvälinen adoptiolapsi joutuu oman identiteettinsä kehityksessä
ennen pitkää valitsemaan ne molempien kulttuurien, synnyinkulttuurin ja uuden koti-
maansa kulttuurin, osat, jotka hän haluaa jättää pois, omaksua tai muunnella. Tämä valinta
helpottuu, mikäli lapseen suhtaudutaan myönteisesti, häntä arvostetaan ja hän saa mahdol-
lisuuden kasvaa kahteen kulttuuriin. (Naulér, Weilin & Ögren 1996, 20.) Uuden kotimaan
kulttuuria ei Backerin (1990, 238) mukaan tarvitse hyväksyä, mutta sen ymmärtäminen
helpottaa elämistä ja sopeutumista. 
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Tekemässäni tutkimuksessa (Pölkky-Pieskä 1999) ”Haikara lensi ohi. Tutkimus kan-
sainvälisestä adoptiovanhemmuudesta kasvatustehtävänä” pyrin selvittämään, miten kan-
sainvälisten adoptiolasten vanhemmat kokevat vanhemmuuden, miten he kasvattavat lap-
sensa ja onko kasvatuksessa joitakin erityispiirteitä. Haastattelin kymmentä perhettä.
Näissä perheissä oli yhteensä 33 lasta ja kansainvälisiä adoptiolapsia heistä oli 20. Adop-
tiovanhemmuudessa ja biologisessa vanhemmuudessa on tutkimukseen osallistuneiden
perheiden mielestä paljon yhteneväisiä tekijöitä. Alussa oli samankaltaisia epävarmuuden
tuntemuksia, hämmennystä ja jännitystä kuin biologisessakin vanhemmuudessa. Toisaalta
erojakin löytyi. Vanhempien mielestä adoptiovanhemmuuteen valmistaudutaan perusteel-
lisemmin kuin biologiseen vanhemmuuteen. Adoptiovanhemmat tunsivat myös olevansa
erityisasemassa siinä mielessä, että he olivat saaneet valmiin lapsen. 

Tutkimukseeni osallistuneista adoptiovanhemmista useimmilla oli tarkoitus pyrkiä säi-
lyttämään lapsensa synnyinmaan tapoja ja kulttuuria omien mahdollisuuksiensa mukaan.
Toisaalta vanhemmat tiedostivat myös sen, että vaikka lapsi on syntynyt toisessa maassa,
hän elää nyt Suomessa ja synnyinkulttuurin tavat unohtuvat jossain määrin siitäkin huoli-
matta, että ne haluttaisiin säilyttää. Vahemmat pyrkivät kasvattamaan lapsensa kokemaan
erilaisuuden rikkaudeksi korostamatta syntyperää liiaksi. Heidän ei tarvitse sulauttaa lap-
siaan valtaväestöön, koska sulautumista tapahtuu heidän mielestään joka tapauksessa kou-
lun ja muun ympäristön vaikutuksesta. 

Liebkindin (1994, 18) mielestä identiteetti on vastaus kysymykseen ”kuka tai mitä
minä olen”. Psykologisena asiana identiteetti liittyy käsitykseen sekä itsestämme että
samastumiskohteenamme olevista ihmisistä ja ihmisryhmistä. Identiteetti pitää sisällään
kaiken sen lisäksi, mitä olemme, myös kaikki ne ”leimat” tai nimilaput”, joita me (ja
muut) kiinnitämme itseemme. Sosiaalinen identiteettimme muotoutuu Liebkindin käsityk-
sen mukaan mm. kaikkien seuraavien ryhmien yhteisvaikutuksesta: sukupuoli-, ikä-,
ammatti-, sivilisääty-, kansallisuus- ja kieliryhmä. Sosiaalinen identiteettimme liittää mei-
dät muihin ihmisiin, synnyttää meissä yhteenkuuluvaisuuden tunteen. Meidän oma käsi-
tyksemme itsestämme saattaa olla erilainen kuin muiden näkemys – esim. sinä pidät
minua ulkomaalaisena ja minä katson olevani suomalainen. Liebkind (1992, 10, 1994, 18)
korostaa, että olemme kuitenkin myös yksilöitä, emme ainoastaan ryhmän jäseniä. Henki-
lökohtainen identiteettimme rakentuu kaikista niistä asioista, jotka erottavat meidät
muista, saman ryhmän jäsenistä. Se antaa meille tunteen, että olemme ainutlaatuisia. (Ks.
myös Salakka seuraavana tässä julkaisussa.)

Itsetuntomme ei Liebkindin (1994, 18) mielestä kuitenkaan perustu pelkästään siihen,
mitä olemme (esim. lapsi tai tummaihoinen), vaan myös siihen, minkä arvoista on olla
sitä, mitä olemme. Jokainen meistä haluaa nähdä itsensä myönteisessä valossa. Emme
halua hävetä itsemme tai muiden meihin kiinnittämiä ”nimilappuja”. Myönteinen sosiaali-
nen identiteettimme tarkoittaa, ettei tarvitse hävetä niitä ryhmiä, joihin itse kuuluu, vaikka
muut ihmiset voivatkin epäillä identiteettiämme tai sen arvoa. 

Kansainvälisten adoptiolasten identiteettiin ja sopeutumiseen liittyviä seikkoja on tut-
kittu Suomessakin. Nina Forsten-Lindmanin (1998) meneillään olevan tutkimuksen koh-
teena ovat 13–30-vuotiaat adoptionuoret. Tutkimusta varten on haastateltu 60 ulkomailta
adoptoitua nuorta, 60 suomalaista adoptionuorta, 100 pakolais- ja siirtolaisnuorta sekä 40
suomalaisnuoren vertailuryhmää, yhteensä 260 nuorta. Merkittävä osa tutkimuksesta
käsittelee nuorten etnistä identiteettiä ja rasismia. Adoptoiduilta nuorilta, jotka ovat pää-
asiassa Kolumbiasta, Intiasta, Etiopiasta ja Thaimaasta, kysyttiin ulkonäöstä johtuneesta
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kiusaamisesta. Yhtä kuudesosaa vastaajista oli kiusattu usein, yhtä kuudesosaa silloin täl-
löin ja kahta kuudesosaa harvoin. Kiusaaminen oli tapahtunut pääasiassa ala-asteella. Kiu-
saajina olivat olleet luokkakaverit tai vanhemmat oppilaat. Myös opettajat olivat olleet
osallisina joissakin tapauksissa. Viisi kuudesosaa tutkimukseen osallistuneista adoptio-
nuorista tuntee itsensä ”enimmäkseen suomalaisiksi” olivatpa he sitten Suomessa tai ulko-
mailla. Yksi kuudesosa vastaajista kokee olevansa sekä suomalainen että esim. afrikkalai-
nen. Forsten-Lindmanin tutkimuksen mukaan yhdellä kuudesosalla adoptoiduista nuorista
on ystäväpiirissään muita adoptoituja ja yhdellä kuudesosalla maahanmuuttajia. Harvoin
he kuitenkaan ovat adoptionuorten läheisiä ystäviä. (Interpedia 3/99.)

Irene Pärssinen-Hentulan (1993) tekemässä, kansaivälisten adoptiolasten etnistä identi-
teettiä koskevassa haastattelututkimuksessa käsitellään adoptiolasten kokemuksia syn-
nyintaustastaan ja synnyinmaastaan sekä adoptiovanhempien roolia lasten etnisen identi-
teetin kehityksessä. Tutkimustuloksista käy ilmi, että adoptiolapset ovat hyvin kiinnostu-
neita synnyinmaastaan ja suurin osa haastatelluista lapsista ilmoittikin haluavansa saada
enemmän tietoa synnyinmaastaan kuin mitä oli haastatteluhetkeen mennessä saanut. Tätä
voidaan Pärssinen-Hentulan mukaan pitää eräänä osoituksena heidän orastavasta kaksois-
identiteetistään.

Edellä on käsitelty adoptiolapsen elämän erityispiirteitä, jotka saattavat heijastua kou-
lunkäyntiin erilaisin painotuksin. Adoptiolasten tyypillisiä vaikeuksia koulussa voivat olla
keskittymisvaikeudet, ajan ja tilan hahmottamisongelmat, johdonmukaisuuden vaikeudet,
abstraktin ajattelun vaikeudet, vaikeudet matematiikassa ja pintapuolisesti toimiva, mutta
niukka ja koyhä kieli. Kouluvaikeudet alkavat näkyä selvimmin usein kuudennella luokalla
ja yläasteella. Aikaisemmin ne on ehkä kyetty peittämään tai eliminoimaan esim. kavereita
matkimalla tai ulkoa opettelemalla. (Andersson 1999, 12.)

Suuri osa vuorovaikutuksesta tapahtuu kielen avulla. Kouluikäisinä adoptoitujen lasten
oppimisvaikeuksien aiheuttajana voi olla puutteellinen kielitaito. Se voi johtua toisaalta
ympäristön virikkeettömyydetä, toisaalta siitä, että lasten kanssa ei ole keskusteltu, heidän
kysymyksiinsä ei ole vastattu. Puutteellinen kielitaito voi olla oppimisen este jo ensimmäi-
sillä luokilla, toisilla lapsilla se tulee esiin vasta yläluokilla, jolloin abstraktien asioiden
oppiminen on ajankohtaista.

Birgitta Hene (1987) on tutkinut Ruotsissa kansainvälisiä adoptiolapsia ja heidän kie-
len kehitystään. Tutkimuksen taustalla on sekä adoptiovanhempien että opettajien käsitys,
että monilla kansainvälisillä adoptiolapsilla on riittämättömät valmiudet ruotsin kielen
opiskeluun siitäkin huolimatta, että he ovat olleet Ruotsissa suhteellisen pitkään. Nämä
lapset saattavat puhua uutta kieltä aika sujuvasti, mutta heillä on puutteita monien keskeis-
ten sanojen ja sanontojen syvällisemmässä ymmärtämisessä. 

Adoptiolasten kielen kehityksestä ei ole aikaisemmin tehty mitään varsinaisia lingvisti-
sia tutkimuksia. Henen tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää kansainvälisten adop-
tiolasten ruotsin kielen taitoa ja pyrkiä yksilöimään sellaiset kielivaikeudet, joita ilmenee
erityisesti näillä lapsilla. Tutkimustulosten avulla on tarkoitus kehittää sellaista tiedollista
ja kielenharjoitukseen soveltuvaa aineistoa, joka edesauttaa uuden kielen opiskelussa.
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Kansainvälisen adoptiolapsen huomioiminen 
koulussa ja opettajankoulutuksessa

Päivi ja Heimo Ketola (1992) selvittivät tutkimuksessaan ulkomailta adoptoitujen lasten
sosioemotionaalista sopeutumista kuvailemalla yhdentoista adoptiolapsen sopeutumista
ensimmäiselle luokalle. Tutkijat totesivat, että opettajien adoptiolapsia koskevat tiedot
ovat usein puutteellisia. Tämä johtuu osittain siitä, että vanhemmat eivät aina ymmärrä
kertoa opettajalle joitain itsestään selvinä pitämiään, lapsen kannalta hyvinkin oleellisia,
asioita. Toisaalta opettajat harvoin uskaltavat kysellä adoptioon liittyvistä seikoista pelä-
tessään menevänsä perheen asioissa liian henkilökohtaiselle alueelle. Ketoloiden mieles-
tä asiaa tulisi käsitellä jo opettajankoulutuksessa, sillä kansainvälisiä adoptiolapsia on
Suomessa yhä enemmän.

Päivärinne korostaa, että lasten käyttäytymistä arvioitaessa tulee muistaa, että on nor-
maalia, kun lapsi reagoi muutokseen. Lapsen surutyöhön voi sisältyä rajua kapinointia,
taantumista tai muunlaista oirehtimista. Lapsen käyttäytymisestä ei pitäisi vetää suoria joh-
topäätöksiä vakavammista häiriöistä. Sen sijaan vanhempien tulisi etsiä keinoja ongelmien
ratkaisemiseksi. Lapsi tarvitsee pysyviä ihmissuhteita, turvallisuuden tunnetta ilmentäviä
aikuisia, joille lapsi uskaltaa näyttää kaikki tunteensa. (Päivärinne 1994, 34.)

Kaikki adoptiolapset ajattelevat menneisyyttään ja erilaisuuttaan, mutta kaikki eivät
puhu niistä asioista toisille. Näille lapsille on tärkeää, että he itse ymmärtävät taustansa ja
heillä on oikeus ajatella taustaansa ja tehdä siitä itsensä osa. (Andersson 1999, 7.) Luonnol-
linen ja hyväksyvä keskusteleminen koulussa kaikenlaisesta erilaisuudesta sekä koko luo-
kan että adoptiolapsen kanssa edistää hyväksytyksi tulemista luokkayhteisössä. Tähän
tulisi kiinnittää huomiota myös opettajankoulutuksessa. Liian usein adoptiolapsen erilai-
suus sivuutetaan, jos selkeää kiusaamista ei esiinny tai sitä ei nähdä. Asiaan puuttuminen
koetaan vaikeaksi ja kiusalliseksi. Erilaisuuden kohtaaminen ja suvaitsevaisuus tulisi ottaa
huomioon kaikissa oppiaineissa.

Kansainvälisten adoptiolasten opetuksessa tulee toteuttaa yleisiä kasvatus- ja oppimis-
tavoitteita siten, että otetaan huomioon lapsen tausta ja lähtökohdat. Parhaiten se onnistuu
yhteistyössä vanhempien kanssa. Kontaktin kouluun täytyy olla tiivis. Toisaalta tiedetään,
että koulun resurssit ovat riittämättömät ja luokkakoot liian suuria, jotta opettajat kykenisi-
vät huolehtimaan kaikista epävarmoista, huonon itsetunnon ja oppimisvaikeuksia omaa-
vista lapsista. Toisaalta vanhempien on huolehdittava lapsistaan, myös siitä, että lapset sel-
viävät oppimisurakasta. (Andersson 1999, 17.) Synnyinmaan kielen opiskeleminen ja sen
säilyttäminen onnistuu harvoin, osaksi siksi, että monet adoptiolapset haluavat aktiivisesti
unohtaa äidinkielensä. Yleensä adoptiovanhemmat eivät myöskään osaa lapsen omaa
kieltä, joten sen käyttäminen on siksikin harvoin mahdollista. 

Oppiessaan luottamaan tärkeisiin aikuisiin, uskomaan itseensä ja omiin kykyihinsä
pieni lapsi oppii myös oppimaan. Hän rakentaa ajatusrakennelmia, joihin uudet tiedot voi-
vat kiinnittyä ja jotka sitten yhdessä näiden uusien tietojen kanssa muodostavat entistä
monimutkaisempia malleja. Tämä kehitys on todennäköisesti samanlaista kaikilla lapsilla
koko maailmassa. Rakennuspalikat ovat kuitenkin kulttuuri-/tilasidonnaisia. Aivan
samalla tavalla kyky oppia kieli, äidinkieli, on universaali, mutta kieli, jota opitaan puhu-
maan ja ymmärtämään riippuu kasvuympäristöstä. (Andersson 1999, 11.)
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Myös Suomessa opettajat edellyttävät koulunsa aloittavilta lapsilta Anderssonin kuvaa-
maa ajatusrakennelmaa opettaessaan kansainvälisiä adoptiolapsia peruskoulun opetus-
suunnitelman mukaisesti. Vaikka oppimisen edellytykset olisivat olemassa, kokemusten
aiheuttamat tunneseikat voivat estää ajattelurakenteiden käytön.

Lisäksi useimmat kansainväliset adoptiolapset ovat eläneet ensimmäiset elinvuotensa
toisin kuin suomalaiset ja leikkineet erilaisia leikkejä, joten heidän oppimisrakennelmansa
ovat ehkä toisenlaiset. Heitä voi opettaa sanomisen lisäksi tekemällä. Keho on siinä oival-
linen instrumentti. Ideoita kehon kautta oppimiseen voi etsiä mm. kuurojen ja sokeiden
lasten opetuksesta, siitä miten maailmasta saadaan heille helposti ymmärrettävä. Samoin
voidaan soveltaa menetelmiä, joita käytetään kehitysvammaisille tarkoitetuissa erityiskou-
luissa. Niissä käytettävä metodiikka puhuttelee aisteja ja tekee kaiken helpommin ymmär-
rettäväksi. (Andersson 1999, 14.) 

Valmiudet kansainvälisten adoptiolasten opettamiseen tulisi olla kaikilla opettajilla,
halu erilaisuuden käsittelemiseen ja oppimisvaikeuksien tunnistamiseen pitäisi syntyä jo
koulutuksen aikana. Vaikka luokkien koot ovat nykyisin suuria ja opettajilla ei ole yleensä
mahdollisuutta tuntea hyvin kaikkien oppilaidensa taustoja, yhteistyössä vanhempien
kanssa siihen olisi pyrittävä. Adoptiolasten määrä Suomessa kasvaa koko ajan ja heitä on
lähes joka koulussa niin maaseudulla kuin kaupungeissakin. On ajattelematonta ja sopi-
matonta esimerkiksi vaatia oppilaalta vastausta siihen, kumpaa vanhemmistaan hän muis-
tuttaa. Omalta adoptoidulta murrosikäiseltä tytöltäni sama opettaja on kysynyt sitä tunnilla
monta kertaa. Vastausta siihen ei useinkaan ole, koska biologisista vanhemmista ei adop-
toitaessa ole saatavilla usein minkäänlaista tietoa. Adoptoidun kannalta tällainen tilanne
luokkahuoneessa on varsin nolo.

Toinen esimerkkini liittyy kastejuhlan viettämiseen. Suomalaisessa kirkkoon kuulu-
vassa perheessähän lapsi kastetaan muutaman kuukauden ikäisenä. Adoptoitujen kohdalla
tämäkin voi olla toisin. Adoptoidun kolmasluokkalaisen tyttöni koulun uskonnon tunnilla
oli tarkoitus kertoa lapsen syntymästä ja kastamisesta. Jokaisen lapsen piti tuoda kouluun
myös valokuva omasta kastejuhlasta. Keskustelin opettajan kanssa ennen tätä oppituntia ja
sanoin, että adoptiolapset kastetaan hyvin usein vanhempina. Omista adoptiolapsistani
kaksi on kastettu vuoden ikäisenä ja yksi viisivuotiaana. Toivoin, että siitä vaihtoehdosta
myös puhuttaisiin. Opettajan mukaan se olisi ollut liian hankalaa ja monimutkaista.

Edellä mainitunlaisia tilanteita on jatkuvasti. Olisin halunnut mennä lasteni luokille
kertomaan, miksi he ovat erilaisia. Sanoin, että voisin näyttää dioja hakumatkoilta Etiopi-
asta. Päiväkodissa tartuttiin tilaisuuteen ja lapset kuuntelivat innostuneina kertomuksia
hakumatkoista. Päiväkodin johtaja oli jopa edellisenä päivänä käynyt ostamassa karttapal-
lon, jotta voisi lasten kanssa yhdessä katsoa, missä Etiopia sijaitsee. Koulua sen sijaan täl-
lainen mahdollisuus ei kiinnostanut. Uskon, että monilta väärinkäsityksiltä olisi kertomus-
teni ansiosta vältytty.

Mikäli opettajat kokevat vaikeaksi vastaanottaa tietoa ja kokemuksia kansainvälisistä
adoptiolapsista heidän vanhemmiltaan, on mahdollista kääntyä adoptiokuraattorin puo-
leen. Malli adoptiokuraattoritoimintaan on haettu muista pohjoismaista. Raha-automaatti-
yhdistys tukee kolmivuotista kokeilua, jonka taustalla ovat kaikki kansainvälisiä adoptio-
lapsia Suomessa välittävät palvelunantajat. Adoptiokuraattorina toimii psykiatrian erikois-
sairaanhoitaja Kerstin Alalantela, joka itsekin on kolmen ulkomailta adoptoidun lapsen
äiti. Adoptiokuraattorin tukipuhelimeen tulevista puheluista n. 30 % koskee adoptiolasten
koulunkäyntiä. Tukipuhelimeen voi soittaa myös nimettömänä. 
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Mielestäni on joka tapauksessa syytä varmistaa, että opettajankoulutus huomioi sen,
että luokissa voi olla myös adoptoituja ja eri maista adoptoituja lapsia, joiden elämänkaari
on poikkeava muiden suomalaisten lasten vaiheista. Olen tekemässä tutkimusta kansain-
välisten adoptiolasten koulunkäyntiin vaikuttavista tekijöistä ja selvitän samalla tekijöitä,
jotka tulisi ottaa huomioon opettajankoulutuksessa. 
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14 Oppilaan kätketty ja näkyvä toiseus haasteena opettajan 
reflektiiviselle oppimiselle

Markku Salakka

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa käsittelen kysymystä siitä, miten paluumuuttajaoppilaiden piiloon jäävä toiseus
haastaa opettajaa herkistymään tälle näkymättömälle ja kuitenkin lapsen kokemusmaailmassa vai-
kuttavalle identiteetin osa-alueelle. Lähden liikkeelle hahmottaen Edward Taylorin ja Jack Meziro-
win merkitysperspektiivin käsittettä. Merkitysperspektiiviä keskeisesti rakentavina tekijöinä nostan
esiin ne odotukset, joita paluumuuttajaoppilaisiin kohdistetaan sen perustella, mitä heidän ulkoi-
sesti havaitaan olevan. Näiden odotusten luonteen kannalta keskeisiä tekijöitä ovat ne stereotypiat,
joiden varassa odotukset syntyvät sekä niiden takana oleva etnosentrismi. Parin esimerkin avulla
pyrin havainnollistamaan sitä, miten nämä molemminpuoliset odotukset vaikuttavat moniulottei-
sesti oppilaan ja opettajan vuorovaikutuksessa. Pyrin näin herättämään keskustelua, edelleen Mezi-
rowin ajatuksiin perustuen, reflektion merkityksestä osana opettajakoulutuksen monikulttuurisuus-
näkökulmaa. 

Asiasanat: paluumuuttaja, etnosentrismi, reflektio, stereotypia, opettajankoulutus

Johdanto

Opettajien kokemukset vieraista maista, kulttuureista, niiden edustajista ja heidän kohtaa-
misestaan ovat hyvin monenlaisia. On opettajia, jotka ovat itsekin monikulttuurisen elä-
mänkokemuksen läpitunkemia, asuneet ja eläneet vieraissa kulttuureissa ja maissa vieras-
kielisen ja -mielisen vähemmistön jäseninä. He ovat opetelleet kyseisten kulttuurien kiel-
tä ja tämä kulttuuri on tunkeutunut lähtemättömästi osaksi heidän persoonaansa. Toiset
taas ovat vaihtaneet kulttuuria monta kertaa ja elävät kuin ”globaalit nomadit”, paimento-
laiset, vaihtaen kulttuuria muutaman vuoden välein ja palaten taas väliaikaisesti Suo-
meen lähteäkseen taas uudelleen jonnekin muualle. Sen lisäksi voidaan mainita opettajat,
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jotka ovat matkustelleet paljon ja nähneet useita maita viettäessään niissä lyhyitä periode-
ja, esimerkiksi lomia. He hallitsevat yhtä maailman valtakielistä, jolla tulevat toimeen
ulkomailla matkustellessaan. Sitten ovat ne vähemmän liikkuneet, joille ulkomailla olo
on aina eksotiikkaa. He kokevat hallitsevansa ”vain” turistienglannin ja matkustelevatkin
mieluummin kotimaassaan.

Opettajien monikulttuurisuuskokemusskaala on luonnollisesti monivivahteisempi.
Tässä on vain muutamia kärjistettyjä esimerkkejä. Itse lukisin kuuluvani lähinnä tähän
kolmanteen ryhmään, josta näkökulmani kulttuurien kohtaamiseen pakostakin silloin val-
litsevasti rakentuu. Opettajan kokemus vieraista kulttuureista ja niiden edustajista on kui-
tenkin keskeinen lähtökohta, kun puhutaan monikulttuurisuus- tai kansainvälisyyskasva-
tukseen liittyvistä kysymyksistä. Se, kuinka toisenlaisiksi vieraista kulttuureista tulevat
rakentuvat, on kytketty omaan kokemukseen vieraista kulttuureista. Mitkä asiat kokee
ulkopuolisen, mitkä sisäpuolisen ihmisen näkökulmasta riippuu pitkälti oman kokemus-
perspektiivistä.

Myös maahanmuuttajien joukko on varsin moniulotteinen, ja oman ryhmänsä sen
sisällä muodostavat paluumuuttajat, joilla tarkoitetaan Suomen kansalaisia tai suomalaista
alkuperää olevia henkilöitä, jotka palaavat kotimaahansa oleskeltuaan ulkomailla.
(Kemppi-Repo 1997, 72.) He voivat olla joko Suomen kansalaisia kuten yleisimmin on tai
vieraan maan kansalaisia, joiden syntymämaa on Suomi ja jotka näin palaavat alkuperäis-
maahansa. He voivat olla myös Suomen ulkopuolella syntyneitä, mutta heidät identifioi-
daan suomalaisiksi joko perhe- tai sukutaustansa perusteella.1Paluumuuttajat voidaan siis
tarkkaan ottaen hahmottaa eräänä maahanmuuttajaryhmänä; hehän ovat myös maahantuli-
joita. Mutta maahanmuuttaja-käsite on juridisessa ja teknisessä mielessä varattu muualla
syntyneille Suomeen muuttaville ulkomaalaisille.

Tässä artikkelissa käsittelen lähinnä joitain paluumuuttajien näkymättömyyden kohtaa-
miseen liittyviä kysymyksiä. Tällä näkymättömyydellä tarkoitan sitä seikkaa, että he
muistuttavat erehdyttävästi maassa syntyneitä suomalaisoppilaita, jolloin heidät helposti
myös identifioidaan sellaisiksi. Heidän elämänkokemuksessaan Suomi – tai muu maa,
johon he ”palaavat” – saattaa olla hyvinkin vieras kulttuuri. Vaikka he ovat ehkä käyneet
syntymässä Suomessa, he ovat eläneet muualla maailmassa suuren osan elämästään ja hei-
dän kokemuksensa Suomesta on mahdollisesti peilikuva edellä käsitellyistä opettajien
kokemuksista, turistin lyhytaikainen lomakokemus (kokemus ”kesälomamaasta tai mum-
molamaasta”) tai lyhyitä vuoden tai parin ”vierailuja” Suomessa. 

”Miks te ette sanoneet, että lumi on kylmää” 
– kuinka tutuksi ajateltu voi yllättää

Paluumuuttaja joutuu arkipäivän tilanteissaan maahanmuuttajille tyypilliseen eri tilanteis-
sa toistuvaan vasta-alkajan osaan, joka on ristiriitainen siinä mielessä, että ”kaiken pitäisi
olla tuttua”. Toisaalta juuri hänen ennakko-odotuksissaan tutuksi kuvitellun yllättävä

1. Ensiksi mainittua tapausta edustaa esimerkiksi muualla suomalaisperheeseen syntynyt laps, joka
kuitenkin kansalaisuudeltaan on suomalainen. Jälkimmäistä edustaa esimerkiksi inkerinsuoma-
laisen taustan omaava Suomen kansalaisuuden saanut inkeriläinen.
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uutena ja vieraana kokeminen hämmentää häntä itseään (Storti 1997, 63). Paljon riippuu
siitä, miten hän kykenee ilmaisemaan ja välittämään tätä aloittelijan osaansa toisille, ja
miten toisaalta tähän yritykseen ilmaista ja tehdä se näkyväksi suhtaudutaan esimerkiksi
luokka- ja opettajayhteisössä. Tärkeää on myös se, miten jäsentää tätä piiloon jäävää toi-
seuttaan osaksi omaa identiteettiään.

Palaajat ovat vieraassa kulttuurissa joutuneet kohtaamaan kulttuurisen sopeutumiskit-
kan voimakkaana ja kotiin palattaessa ehkä suuret odotukset tutusta ja turvallisesta, jossa
pätevät opitut rutiinit, nousevat esille tavallista voimakkaampana. Tällöin myös pettymys,
jonka muuttuneet olosuhteet tuottavat, saattaa olla turhauttava kokemus. Storti nostaa
esiin muutamia tärkeitä alueita, joilla muutoksia on saattanut tapahtua. Näitä ovat mm.
arvoja ja arvostuksia, vuorovaikutustyylejä ja esimerkiksi ajan jäsentämistapaa koskevat
muutokset, jotka saattavat olla kotiin palattaessa yllättäviä. Olennainen tekijä tässä häm-
mennyksessä on vertailuperspektiivin syntyminen, mikä tuottaa myös kokemukseen ver-
tailuprosessin. (Storti 1997, 24, 28.) Oppilaalla on esimerkiksi koulukokemuksensa poh-
jana hyvinkin toisenlainen kokemus siitä, miten toisessa kulttuurissa olevassa koulussa
asiat ovat ja tapahtuvat. Tämä kaksoisperspektiivi ja siihen liittyvä vertailu vaatii psyykki-
senä työnä energiaa riippumatta siitä, onko tämä prosessi tiedostettu vai tiedostamaton.
Paluumuuttajat joutuvatkin tekemään paljon psyykkistä työtä monen sellaisen asian suh-
teen, jotka ovat maassa syntyneelle itsestään selviä ja joita koskevat psyykkiset toiminnot
ovat automatisoituneet. Tämä psyykkinen työ voi johtaa uupumiseen ja tilaan jota kutsu-
taan käänteiseksi kulttuurishokiksi tai paluushokiksi. (Brislin & van Buren 1974, Martin
1984, Austin 1986, Storti 1997, Black & Gregersen 1999.)

Keskeisimpiä vaikuttajia paluushokin kokemisen luonteeseen lienevät ne odotukset,
joita kotimaata ja sinne paluuta kohtaan syntyy ulkomaanjakson aikana. Se, missä suh-
teessa nämä odotukset ovat paluun yhteydessä kotimaassa elettyyn ja kohdattuun todelli-
suuteen, on tärkeä sopeutumiseen vaikuttava tekijä. Etenkin silloin kun ulkomaan jaksoon
liittyy vaikeuksia, kotimaahan ja sinne paluuseen kohdistuvat odotukset muuttuvat hel-
posti epärealistisen positiivisiksi (Black & Gregersen 1999, 24–26). Nämä odotukset
suuntaavat tapaa tulkita kotimaan oloja ja tässä tulkinnassa ilmenevät ristiriitaisuudet
todellisen tilanteen kanssa koetaan stressaavina. Vallitsevat kotimaan olosuhteet tilantei-
neen aiheuttavat muutospaineen, joka on ristiriidassa palaajan odotusten kanssa (Black &
Gregersen 1999, 38–40).

Yksi havainnollinen esimerkki tällaisesta odotusten ja todellisuuden välisestä ristirii-
dasta on erään paluumuuttajan, Ninan2lapsuudesta. Eletään adventin aikaa joulun kynnyk-
sellä keskellä joulun odotusta. Taksin tulo erään omakotitalon pihaan suomalaisessa pik-
kukaupungissa saa aikaan vipinää; vanhahko pariskunta kiirehtii ulos ottamaan vastaan
kauan kaivattuja lapsiaan ja lapsenlapsiaan, kuusihenkistä perhettä jouluksi ”kotiin”.
Perhe palaa Suomeen usean vuoden poissaolon jälkeen ja isovanhemmat ovat jo kärsimät-
tömästi odottaneet rakkaidensa saapumista, varsinkin joukon nuorimman tyttären tyttä-
rensä kohtaamista. Viimeksi he ovat tavanneet näitä rakkaita lapsenlapsiaan kolme vuotta
sitten kesällä ja sitä edellisen kerran ties milloin. Nyt perheen pieninkin on jo kuusivuo-
tias. Taksista ryntääkin ulos meluisa joukko huutaen mummoa ja pappaa. ”Tervetuloa
kotiin te kaikki, ihana nähdä teitä”, isovanhemmat toivottavat yhdestä suusta. Joukon

2. Tässä yhteydessä esiintyvät kertomukset perustuvat todellisiin tilanteisiin ja tapahtumiin. Lasten
nimet on muutettu. 



192
äsken mainittu kuopus on ihastusta täynnä: ”Kivaa! Lunta!” hän huutaa ja ryntää takki
auki, pipo päässä ja avokäsin hankeen työntäen kädet syvälle lumeen. Samalla hän alkaa
huutaa hysteerisesti suoraa huutoa. Perhe, vanhemmat ja isovanhemmat hätääntyvät ja kii-
ruhtavat tytön luo ja kysyvät hätääntyneenä: ”Nina, mikä hätänä”? Nina edelleen huutaen
täyttä kurkkua nostaa hangesta punottavat kätensä. Hämmentynyneen pettymyksen täyttä-
mällä itkunsekaisella äänellä hän huutaa äidilleen: ”Sehän on KYLMÄÄ, KYLMÄÄ!!
Mun kädet JÄÄTYY! MIKSI te ette sanoneet, että se on kylmää? Lähdetään takaisin
Afrikkaan”. Iso sisko ja veljet pidättävät nauruaan. Vanhemmatkin ovat huvittuneita,
mutta salaavat sen. Samalla he ovat hämmentyneitä ja kysyvät itseltään ja toisiltaan:
”Emmekö todellakaan koskaan ole puhuneet lumen kylmyydestä?” Isoäiti tuntee lievää
närkästystä: ”Miksi te ette ole kertoneet Ninalle, että täällähän on kylmä talvella.” Ninan
äiti puolestaan ajattelee, vaikkei sanokaan ääneen: ”Olemmehan me kertoneet, siinä
yhteydessä, kun puhuimme, kuinka ihanaa on leikkiä lumisotaa, tai hiihtää tai käydä sau-
nasta lumihangessa.”

Esimerkki havainnollistaa kuinka pienten arkitilanteiden itsestäänselvyydet yllättävät
maahan muuttavan perheen vanhemmat ja lähipiirin. Paluumuuttajalapsen ongelmiin kuu-
luu paljon sellaisia asioita, jotka ovat yhteisiä muiden maahanmuuttajalasten kanssa huoli-
matta heidän suomalaisesta ulkonäöstään tai suomen kielestä, jota he saattavat puhua
hyvin tai näennäisen hyvin. Voidaan tietenkin kysyä, kenen ongelma tämä Ninan epämiel-
lyttävän kokemuksen syntyminen oli tai pikemminkin, miten ongelmatilanne hahmottui
eri osapuolten näkökulmista. Kukaan ei varmaankaan tilanteessa halunnut pilata kotiinpa-
luun tunnelmaa, riemua ja iloa lumesta. Ninan ongelma oli väärä kuva lumesta; tästä
kuvasta puuttui eräs keskeinen elementti, lumen kylmyyden todellinen aste, mikä yllätti
Ninan. Vanhemmille ongelma oli se, että he eivät olleet ottaneet huomioon oman suoran ja
runsaan kokemuksensa muodostaman perspektiivin eroa siihen näkökulmaan, joka
Ninalla oli suhteessa lumeen. He ikään kuin olettivat Ninan kokemuksellisesti tietävän,
kuinka kylmää lumi oli, eivätkä olleet tästä varoittaneet, koska eivät ymmärtäneet siinä
olevan mitään varoitettavaa. Isovanhempien ongelma oli tässä mielessä vielä suurempi
kuin vanhempien. He näyttävät jäävän ikään kuin koko problematiikan ulkopuolelle,
vaikka näkevätkin omalla kriittisellä tavallaan erään osan ongelmaa: He eivät tilanteessa
huomaa, mitä merkitsee, kun talvisen joulun kokemus puuttuu ja mitä arkisia seurauksia
on sillä, että tämä joulu joudutaan kuvaamaan sitä kokemattomalle omalle lapselle. Myö-
hemmässä keskustelussa he alkoivat hahmottaa kyllä tätäkin puolta asiasta.

Merkitysperspektiivit sitovat tapaamme havainnoida 
samanlaisuutta ja erilaisuutta

Näyttää siltä, että edellä kuvatussa lumi näyttäytyy ihmisten kokemusmaailmassa hyvin
erilaisena tietyistä seikoista riippuen. Käyttäytymistä määräävä kokemussisältö rippuu
siitä merkityksestä, minka lumeksi kutsuttu kunkin kokemusmaailmassa saa. Kulttuuri-
konteksti ja kasvu- ja kokemushistoria määräävät ne lähtökohdat, jotka käyttäytymistä
ohjaavat.
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Edward Taylor käsittelee monikulttuurista oppimista artikkelissaan A Learning Model
for Becoming Interculturally Competent. Siinä hän soveltaa monikulttuurisen oppimisen
kenttään Jack Mezirowin oppimisteoriaa pitäen keskeisenä merkitysrakenteen ja -perspek-
tiivin käsitteitä. Merkitysrakenne on merkitysskeemoista ja merkitysperspektiiveistä muo-
dostuva kokonaisuus. Merkitysskeema on puolestaan pienin komponentti, joka muodos-
tuu erityisistä tiedoista, uskomuksista ja arvostuksista sekä tunteista, jotka rakentavat jon-
kun kokemuksen tulkinnan. (Taylor 1994, 395, Mezirow 1991, 5–6.) Merkitysskeemat
ovat toisiinsa liittyvien totuttujen odotusten muodostamia kokonaisuuksia, jotka koskevat
syy-vaikutus -ketjua sekä käsitteellisiä suhteita (Mezirow 1995b, 17). Ne ovat kouriintun-
tuvia merkkejä tavoista ja odotuksista. Merkitysskeemoja koskevat muutokset eivät ole
helppoja, mutta niitä saavat aikaan säännölliset, usein esiintyvät tapahtumat.

Merkitysperspektiivi on olettamusten kokonaisuus, josta tietyn kokemuksen tulkinnan
viitekehys muodostuu (Mezirow 1995a, 8). Se on merkitysskeemojen kokoelma, joka
muodostuu korkea-asteisesti järjestyneistä skeemoista, teorioista, väitteistä, uskomuksista,
malleista, päämääräorientoituneisuudesta ja arvioinnista. Näistä syntyvät ne perusteet, joi-
den varassa arviomme oikeaa ja väärää, hyvää ja pahaa, kauneutta, totuutta, mielekkyyttä.
Merkitysperspektiivi myös määrää, miten näemme itsemme ja sen, miten koemme
itsemme henkilöinä (Taylor 1994, 395). Merkitysperspektiivi on olettamuskokonaisuus tai
-rakenne, johon uudet kokemukset sulautetaan ja joka tulkinnan kautta muokkaa ja suun-
taa näiden kokemuksien kokemussisältöä (Mezirow 1995b, 18). Se saattaa sisältää tiettyjä
tapoja ymmärtää ja käyttää tietoja sekä käsitellä omaan itseen kohdistuvia tunteita. Merki-
tysperspektiivi voidaan oppia joko tarkoituksellisesti, siis oppimistavoitteesta tietoisena
tai tahattomasti. Tätä jälkimmäistä tyyppiä edustavat esimerkiksi jotkut stereotypiat.
(Mezirow 1995b, 19.) 

Merkitysperspektiivi toimii havaintosuodattimena, joka organisoi kokemusta ja siihen
kytkeytyvää merkitystä eli sitä mitä koetaan merkittävänä. Uudessa kokemusympäristössä
merkitysperspektiivi toimii seulana, jonka läpi jokainen uusi kokemus suodattuu ja joka
tämän suodatusprosessin tuloksena tulkitaan tavalla, jota juuri merkitysperspektiivi mää-
rää. Kun uusi kokemus sulautuu tähän kokonaisrakenteeseen, se joko vahvistaa näkökul-
maa tai satunnaisesti laajentaa sen rajoja riippuen em. kokemuksen yhteensopivuusas-
teesta. Mikäli jotain radikaalisti erilaista tai epäsopivaa kokemusta ei voi sulauttaa tähän
perspektiiviin, se joko kielletään tai sitten merkitysperspektiivi muutetaan niin, että uusi
kokemus on mahdollista liittää sen osaksi. 

 Muuttunut merkitysperspektiivi syntyy uuden merkitysrakenteen vaikutuksesta. Tämä
kehitys on usein tulosta odottamattomasta syvällisestä ristiriidasta tai kokemuksesta, jossa
koko merkitysperspektiivin tai -rakenteen kyky luoda merkitystä ja tulkita maailmassa
ilmeneviä tapahtumia jollain tavalla kyseenalaistuu tai järkkyy, kuten esimerkiksi voimak-
kaissa elämänmuutoksissa, läheisten menettämisessä, avioerossa tai kulttuurista toiseen
muuttamisessa. (Taylor 1994, 395–396.) Tällöin kokemusympäristön muutos ylittää mer-
kitysrakenteen kyvyn tuottaa mielekkäitä merkityksiä ja sitä kautta mielekästä käyttäyty-
mistä muuttuvassa tilanteessa ja ympäristössä. 

Merkitysperspektiivi omaksutaan yleensä kritiikittömästi lapsuudessa sosialisaation,
sen kahden päävaiheen, primääri- ja sekundäärisosialisaatioon tuloksena (Mezirow 1995b,
20, Taylor 1994, 396, Berger & Luckmann 1994, 148–149, Mikkola 2001, 31–32). Tämä
tapahtuu akkulturaation tuloksena merkittävien kokemusten myötä, auktoriteettien tuke-
mana ja ohjaamana (Taylor 1994, 396). Sosialisaatiossa yksilö ottaa haltuunsa maailman,
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jossa muut jo elävät. Jatkuvan vastavuoroisen kokemuksen ja maailman määrittelyn tulok-
sena yksilöt luovat yhteisiä motivaatioita tulevaisuuden suhteen, samastuvat toisiinsa ja
osallistuvat näin toistensa olemiseen. Lapsuuteen sijoittuva primäärisosialisaatio on yksi-
lölle tärkeämpi ja luo perustan ja rakenteen myös sekundäärisosialisaatiolle. Merkityksel-
listen toisten suodattamat tilannemääritykset, yksilölliset valinnat ja näkökannat esiintyvät
lapselle objektiivisena todellisuutena. Primäärisosialisaation yhteydessä tapahtuva oppi-
minen ja kyky siihen edellyttää emotionaalista latausta ja samastumista, jolloin myös mer-
kityksellisten toisten roolit ja asenteet tulevat objektiivisen todellisuuden tekijöiksi. Mikä
alkuaan on omaksuttu merkityksellisten toisten maailmaksi abstrahoituu vähitellen 'yleis-
tyneen toisen' maailmana ja yksilö samastuu näin yhteiskuntaan. Käsitys yhteiskunnasta,
identiteetistä ja todellisuudesta ylipäätään kehittyvät rinnan kielen sisäistymisen kanssa. 

Kieli onkin sosialisaation tärkein kohde ja väline. Primäärisosialisaation luoma maa-
ilma on ainutkertaisen varma, ainoa kuviteltavissa oleva, ja vaikka usko sen varmuuteen
saattaa heiketä, on muisto varmuuden tilasta kiinnittynyt lapsuuden maailmaan. Primääri-
sosialisaation sisällöt voivat vaihdella. Kielen rinnalla omaksutaan legitimaation sekä tätä
legitimaatiota tukevan tradition elementtien selittämisen ja oikeuttamisen alkeet. Samoin
tapahtuu niille erilaisille motivaatio- ja tulkintaskeemoille, jotka rakentavat osaltaan yksi-
lön identiteetin. Primäärisosialisaation pohjalta syntyneen maailmankuvan ja sen merki-
tysrakenteen sisällä 'kaikki on hyvin', koska vaihtoehtoista todellisuutta ei ole (Berger &
Luckmann 1994, 148–152, Mikkola 2001, 31–32). Juuri pirmäärisosialisaation voimak-
kaan vaikutuksen ja merkityksen vuoksi myöhempiinkin ikäkausiin ja biologiseen kas-
vuun kiinnittyneet oppimisohjelmat ovat kulttuurisidonnaisia ja voivat toisaalta vaihdella
kulttuurien välillä. Esimerkiksi jonkin kulttuurin lapsuuteen liittämä oppiminen voi toi-
sessa kulttuurissa kuulua aikuisuuteen. Samoin sellaiset tekijät kuten tunneilmaisun,
moraalisen vastuun ja älyllisen kyvyn sosiaaliset seuraamukset voivat vaihdella ratkaise-
vasti kulttuurista toiseen. (Berger & Luckmann 1994, 148–152, Mikkola 2001, 31–32.)
Näin ollen se, mikä yhdessä kulttuurissa on luonnollisena pidettyä ja kyseenalaistamatto-
man itsestäänselvää, on toisessa kulttuurissa vierasta, outoa, kummallista ja ei-hyväksyttä-
vää. 

Primäärisosialisaatiossa ilmenevä tapa pitää maailmaa itsestään selvästi ja kyseenalais-
tamattomasti totena saa aikaan nk. reifikaation, jolla tarkoitetaan taipumusta pitää inhimil-
lisiä ja inhimilliseen vaikutuspiiriin kuuluvia ilmiöitä lainomaisina prosesseina, ”luonnon-
lakeina” (Sava 1987, 43, Berger & Luckmann 1994). Reifikaatio kytkeytyy toisaalta käyt-
täytymisen automatisoituneisuuteen, joka auttaa selviytymään toistuvista rutiininluontei-
sista ja jokapäiväisistä tilanteista tottumukseen perustuvien toistuvien käyttäytymiskaavo-
jen avulla. Niissä ilmenevät muutokset ovat samassa ympäristössä elettäessä pieniä
eivätkä haasta uuteen oppimiseen tavalla, joka kyseenalaistaisi em. automatisoituneet
skeemat tai merkitysperspektiivit. 

Merkitysperspektiivi toisaalta peilaa mutta myös rakentaa ja muovaa tapaa, jolla kult-
tuuri ja sosialisaatiosta vastuulliset ihmiset sattuvat määrittämään asiat tietyissä tilan-
teissa. Ajan myötä, yhdistyneinä moniin vastaavanlaisiin kokemuksiin, tämä perspektiivi
syöpyy osaksi psyykkistä rakennettamme ja muuttuu yhä harvemmin ja vähemmän. Se on
olennainen osa ”mielettömän” maailman ”mielekkääksi” ja järjelliseksi tekemisessä ja
tulemme siitä riippuviksi. Merkitysperspektiivi on olennaisen tärkeä osa kokemuksen
merkityksellistämisprosessia, mutta samalla se heijastaa kulttuurisia ja psyykkisiä ennak-
kokäsityksiämme. Nämä ennakkokäsitykset rajoittavat meitä tekemällä maailmankuvas-
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tamme subjektiivisen, henkilökohtaisen, vääristäen ajatuksiamme ja havaintojamme. Ne
ovat kuin kaksiteräinen miekka, joka toisaalta tekee kokemuksestamme merkityksellisen
ja mielekkään samalla kuitenkin vinouttaen sitä. Merkitysrakenteet ovat kokemuksemme
suodattimia, jotka organisoivat kokemukselle merkityksen ja mielen. (Taylor 1994, 396.)

Paluumuuttaja elää tulkintaperspektiivien risteyskohdassa, jossa hän rakentaa merki-
tystä ja mieltä maailmaansa ja sitä koskevaan kokemukseensa. Hän ei kuitenkaan tee sitä
yksin, vaan se tapahtuu näkökulmien verkossa, jossa ovat osallisena yhtä lailla hänen
identiteettinsä rakentumiseen vaikuttavat toisten hänestä tekemät tulkinnat. Tässä keski-
näisessä vuorovaikutuksen kentässä toisistaan eroavat tulkintaperspektiivit aiheuttavat
haasteita sekä tulkintaprosessille että keskinäiselle kommunikaatiolle. Seuraavassa kuva-
taan tätä problematiikkaa Steward Blackin ja Hal Gregersenin (1999, 44–45) mallin
avulla. Paluumuuttajien tilanteen tulkintaan liittyy kolme perusulottuvuutta: 1. miten
paluumuuttaja tulkitsee itseään ja ympäristöään 2. miten paluumuuttaja havaitaan ja tulki-
taan 3. miten asiat ovat. Keskeinen kysymys on myös, hahmottuvatko havainnot ja niiden
tulkinnat tulkitsijoille samanlaisina vai erilaisina.

Kuva 1. Paluusopeutumiseen vaikuttavat havaintoperspektiivit. (Kuva mukaelma Black &
Gregerseniltä 1999, 44).

Kuvio ei ole ongelmaton, mutta kuvannee hyvin prespektiivien moninaisuuden ongel-
maa. Kuviossa kuvataan sitä, miten sosiaaliseen kommunikaatioon vaikuttaa siis kolme
havaitsemiseen liittyvää perspektiiviä: palaajan oma näkökulma ja tulkinta, vastaanottaji-
en eli kotimaassa pysyvämmin asuneiden näkökulma ja tulkinta sekä kolmas näkökulma,
”se miten asiat ovat”. (Black & Gregersen1999, 44–45.) Se ”miten asiat ovat” välittyy
kuitenkin aina jostain näkökulmasta tulkinnaksi, jota tuo perspektiivi leimaa ja sen ohjaa-
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mana ”asiat jotka ovat” tulkitaan mielekkäiksi ja merkityksellisiksi (Kelly 1963, Mezi-
row 1991, Taylor 1994, Storti 1998).

Edellä kerrotussa esimerkissä lumi on kaikkien havaittavissa olevaa maailmaa, ”asia,
joka on”. Sen kylmyydestä kaikki edelläkuvatussa joulunalustilanteessa ovat yhtä mieltä.
Tässä mielessä lumella on jaettu merkitys yhteisön jäsenille. Sen sijaan, kylmyys voi olla
”ihanaa” ja liittyä muihin positiivisiin arvoihin kuten ”oikeaan” valkeaan jouluun. Tai sit-
ten se voi olla(kin) inhottavan kylmää, kylmempää kuin mikään Ninan aiemmin tuntema
”viileys” tai kylmyys. Tämä ei tunnu kuuluvan kenenkään merkitysperspektiiviin. Ninalle
lumesta tulee tällöin ainakin hetkeksi asia, johon kytkeytyy pettymystä ja petetyksi tule-
mista, negatiivisia arvoja.

Stereotypiat ja etnosentrismi tulkintaperspektiivin suuntaajina

Kuvaan toisen koulumaailman esimerkin, jolla yritän havainnollistaa kahden tärkeän teki-
jän, stereotypioiden ja etnosentrismin vaikutusta tulkintaperspektiiviin. Eräässä valoku-
vassa seisoo kolme tyttöä, mustaihoinen Mari, jonka ihonväri korostuu valkoista lumista
taustaa vasten sekä Anne ja Liisa, joista Liisalla on vaaleat pitkät letit, Annen tukka peit-
tyy suuren pipon alle. Kaikilla on sukset jalassa ja he ovat lähdössä hiihtämään. Näyttää
siltä, että on alkamassa hiihtokoulu. Kuvan tilanteessa Mari kertoo Liisalle, miten sauvo-
ja on pidettävä ja että ei kannata heti aloittaa luistelutyyliä. Liisa, joka ei ole eläessään
hiihtänyt, tuntee itsensä todella kömpelöksi jopa epätoivoiseksi. ”Ei tästä mitään tule, en
minä osaa.” hän päivittelee. ”No, et tietenkään, mutta me opetetaan”, sanoo Mari innos-
tuneesti: ”Kato nyt, mä näytän”.

Annelle ja Marille hiihtäminen on itsestään selvää. Se kuuluu suomalaisen lapsen
kokemusmaailmaan. Paitsi Liisan, joka hänkin on suomalainen, mutta kasvanut elämänsä
ensimmäiset vuodet Afrikassa, käynyt vain syntymässä täällä Suomessa, kesälomamaassa
ja mummolamaassa. Mari taas on vain ”synnähtänyt” Etiopiassa, mutta asunut koko elä-
mänsä muutamaa ensimmäistä kuukautta lukuun ottamatta Suomessa. Hän tietää paljon
Etiopiasta, toisesta kotimaastaan kuvien, videoiden sekä lukemansa ja vanhempiensa ker-
ronnan kautta, mutta ei ole koskaan käynyt siellä. Anne puolestaan on ollut matkalla Etio-
piassa ja voi kertoa sieltä Marille sellaista, mitä on kokenut, kuten miltä hirssipuuro mais-
tui. Liisan suhde Suomeen on pitkälle samanlainen kuin Marin Etiopiaan. Hänkin tietää
paljon Suomesta teoriassa. Kuitenkaan hän ei ole koskaan kokenut suomalaista talvea ja
nyt hän yrittää epätoivoisesti elää sen keskellä. Se, että on kuullut paljon hiihtämisestä tai
nähnyt sitä kuvissa tai videolla, ei paljon tunnu auttavan, kun pitäisi pysyä pystyssä puhu-
mattakaan siitä, että pitäisi laskea mäkeä suksilla. 

Liisalla on muitakin ongelmia, joihin hän koulussa silloin tällöin törmää. Vaikka hän
esimerkiksi ymmärtää suomen kieltä hyvin, hänen on aika ajoin vaikeaa ilmaista sillä itse-
ään ja asioita juuri niin kuin haluaisi. Sanat eivät vain tunnu löytyvän, varsinkin kun mie-
leen tulvii yhtäkkiä englannin ja amharan sanoja. Hänen pikkuveljensä Mika joutui aluksi
vaikeuksiin koulussa, ja opettaja oli soittanut siitä syystä kotiin. Hän oli sanonut, ettei sil-
loin ensiluokkalainen Mika ollut vielä koulukypsä, koska ei osaa kirjoittaa edes nimeään,
vaan piirtelee leikkikirjaimia. Mika väitti taas kirjoittaneensa nimensä. Vasta vanhempien
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saavuttua paikalle selvisi, että poika oli kirjoittanut nimensä amharaksi. Tyttöjä nauratti
vieläkin, kun sijaisopettaja oli kysynyt Marilta, että minkäs maalainen sinä Mari olet. Mari
oli vastannut että suomalainen, miten niin? Liisalta hän ei ollut kysynyt mitään, vaan
pikemminkin ihmetellyt, kun Liisa oli hieman kömpelösti selittänyt jotain asiaa, eikä ollut
heti löytänyt sopivia sanoja. 

Edellä kerrotun esimerkin valokuva ohjaa helposti ajattelua tiettyjen stereotyyppisten
kulkujen mukaan, ellei stereotypioinnin mahdollisuutta tiedosta ja ota haltuun sen alka-
essa. Hiihtäminen, lumi ja hiihtovarusteet ovat useimmille suomalaisille – ainakin synty-
peräisille – tuttuja, lähinnä itsestään selvyyksiä. Sen sijaan kuvan ”eksotiikka” syntyy
erään hiihtäjän ihonväristä. Kuvassa ”outoa” näyttäisi helposti olevan se, että ihonväril-
tään musta tyttö on ylipäätään suksien päällä. Epäilemättä tällainen näky on sinänsä harvi-
nainen. Mutta outoa voi olla myös lumi, sukset ja hiihtäminen näkökulmasta riippuen.
Marin syntymämaan näkökulmasta sukset ja lumi voisivat olla suurimmalle osalle tuon
maan syntyperäisiä asukkaita täysin kokematonta ja käsittämätöntä. Kun kuvan katsojalle
lisätään tieto, että kuvassa tytöistä joku opettelee hiihtämään, on tämä opettelija helposti
juuri Mari, mikä on looginen hyvä arvaus edellisen yleistyksen ja sen pohjana olevan
kokemuksen pohjalta. Sen sijaan ”yllättävä” voisi olla tieto siitä, että Liisa, kuvan suoma-
laiselta näyttävin tyttö vaaleine pitkine hiuksineen on se, jota Mari opettaa hiihtämään ja
joka ei eläessään ole hiihtänyt. Hänen ”outoutensa” tai toiseutensa on piilossa olevaa,
Marilla se on selvästi nähtävillä ja pikemminkin on niin, että Marin tuttuus, "meikäläi-
syys” piiloutuu tämän ”outouden” alle, kunnes se lähemmässä tuttavuudessa paljastuu.

Kuvan tyttöjä opettava opettaja on kohdannut kahdenlaista toiseutta tämän ryhmän
suhteen; Marin toiseus on näkyvää ja sellaisenaan hämäävääkin, Liisan näkymätön toiseus
sen sijaan ongelmallista juuri siksi, että se jää piiloon, jolloin sen voi päätellä vain seu-
rauksistaan. Riippuu tietysti opettajan omista kulttuurisista taustoista, mikä hänelle on toi-
seutta, mutta enemmistölle suomen kieltä puhuvia valkoisia opettajia juuri Marin ihonväri
edustaa toiseutta. Liisa puolestaan edustaa sitä ”sisäisesti”, näkymättömältä puoleltaan,
joten erilaisuuden näkyviin saaminen vaatii aktiivista tiedostamista. 

Kulttuurinen tuttuus hämää helposti jopa silloin, kun se tiedostetaan. Kulttuuriin sopeu-
tumisessa eräs keskeinen piirre on juuri tuttuus ja rutinoituminen sekä näiden myötä seu-
raava ennustettavuus ja elämänhallinta (Storti 1997). Pyrkimys elämän turvallisuustekijöi-
hin koskettaa myös paluu- tai maahanmuuttavia vastaanottavia osapuolia. Paluumuutta-
jien mukanaan tuomat oudot asiat voidaan toisaalta hyväksyä osana heidän identiteettiään
ja muuttumistaan. ”Nehän on olleet siellä ulkomailla”. Mutta heidän yllättävät tapansa
hahmottaa ja tulkita syntymämaansa kulttuuria ja elämää ja elää tuon uuden näkemyk-
sensä mukaan aiheuttavat ongelmia, jotka saattavat kiusallisesti häiritä täällä asuvien rutii-
neja ja aiheuttavat kulttuuristressiä myös vastaanottajissa.

Ongelmia, orientoitumisvaikeuksia sekä näistä johtuvaa stressiä tuottavat sisäiset ja
ulkoiset muutokset, joiden perusteella paluumuuttajat ja heidän vastaanottajansa tulkitse-
vat ympäristöään ja toisiaan. Olosuhteiden koettu muuttuminen aiheuttaa stressaantu-
mista, mikä vähentää rentoutumisen mahdollisuutta (Storti 1997, 16–23). Tähän liittyy
läheisesti se, että kulttuurisen sopeutumisen keskeisiä tarpeita ovat elämänhallintaan
(control), turvallisuuden- (comfort) ja pätevyydentunteeseen (competence) sekä näihin
liittyvään palautteeseen yhteydessä olevat tekijät (Black & Gregersen1999, 33–34). Näillä
seikoilla saattaa olla monenlaisia seurauksia syntymämaahansa ja kotimaahansa palaavien
ja heitä kohtaavien maassa pysyvämmin asuvien välillä. Jos palaajat ovat aikuisia, heillä
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saattaa olla jo vanhoja tai epätarkkoja ennakkökäsityksiä siitä, miten asiat kotimaassa ovat
tai miten niiden pitäisi olla. Monet asiat ovat muuttuneet ja he itse ovat muuttuneet eläes-
sään hyvinkin toisenlaisissa olosuhteissa. Tämä problematiikka on toisella tavalla moni-
mutkaista palaavien lasten osalta. Aikuiset ovat voineet opastaa lapsiaan juuri näiden van-
hentuneiden käsitysten varassa ja luoda näin reaalitilanteessa käyttökelvottomia odotuksia
kuten Ninan esimerkissä tapahtui. Näitä odotuksia ohjaavia ja niihin vaikuttavia tekijöitä
ovat esimerkiksi stereotypiat, jotka puolestaan ovat osa etnosentrismiä, kulttuurista itse-
keskeisyyttä. 

Voidaan tietysti kysyä, mitä tekemistä ihonvärillä sinänsä on kuvan tyttöjen hiihtotai-
don kanssa. Kerrottu esimerkki havainnollistaa kuitenkin sitä, miten tietyt voimakkaat
kulttuuriin sidotut ennakko-oletukset määräävät sitä, miten maailmaa koskevaa tulkintaa
rakennetaan. Eräs keskeinen tekijä tämän tulkinnan synnyssä on stereotypioiden vaikutus.
Stereotypiat ovat ”the first best guess”, tilanteessa nopeasti käytetty hyvä ensimmäinen
arvaus, ennen kuin riittävää tietoa kohdattavasta ihmisestä tai ihmisistä on saatu.
(Salo-Lee 1996, 17.) Onkin hyvä pitää mielessä, että kysymyksessä on kuitenkin ”vain
arvaus” juuri siksi, että se perustuu hyvin vähään informaatioon kohteesta ja hyvin paljoon
oletettuun, välillisesti pääteltyyn ja varsin heikoin lähtökohdin kohteeseen yhdistettyyn
”tietoon”. Kokemukseen, johon stereotypia perustuu, yhdistyy välillistä, välittynyttä,
alkuperäisyhteydestään ja syntymätilanteestaan irronnutta informaatiota. On toisaalta
luontevaa ajatella, että periaatteessa ainakin suurin osa mustista ihmisistä ei luonnonolo-
suhteiden vuoksi ole koskaan hiihtänyt. Siksi juuri Marista rakentuu tässä yhteydessä kuva
hiihtotaidottomana, kunnes saatu todenmukaisempi informaatio kumoaa ensimmäisen
”hyvän arvauksen”.

Vaikka stereotypiat vaikuttavat yksilössä ja hänen mielipiteissään, arvostuksissaan ja
tavassaan hahmottaa maailmaa, ne ovat vahvasti yhteisöllisiä ja yliyksilöllisiä kahdessa-
kin mielessä. Ensiksikin stereotypiassa ei ole kyse yksityisestä mielipiteestä, vaan kuva on
luonteeltaan sosiaalinen (Illman 2000, 20). Toisin sanoen yksilö kantaa ja kannattaa
yhteistä stereotypiaa kyseenalaistamatta sitä ja perustaen stereotyyppisen käsityksen voi-
man juuri sen yleiseen kannatukseen. ”Kaikkihan näin ajattelevat” ja ”tämähän nyt on
itsestään selvää” ovat tyypillisiä stereotypian perusteita. Stereotyyppi onkin yleisesti kan-
natettu tai hyväksytty ja tätä kautta laajuutta ja yleisyyttä saava. Se on "sosiaalisesti jaettu
etninen mielipide" – ei pelkästään kiihkoilijoiden asenne (van Dijk 1987, 391), vaikka
juuri kiihkoilijat saattavat ilmaista jotain yleisemminkin kannatettua pelkistettyä stereo-
tyyppistä, koska he yksinkertaistaessaan tekevät sen hyvin selväksi. Kulttuurinen stereoty-
pia leimaa tietyn kulttuurin siinä mielessä, että kulttuurissa jokin stereotypia saattaa olla
laajalti sen jäsenten tulkintatapaa ohjaava ja koskee yhtä hyvin tulkintaa omasta ja vie-
raasta kulttuurista. 

Stereotypiat myös koskevat ihmisryhmiä ja kohdistuvat niihin (Lehtonen 1993, 15)
tekemättä eroa yksilöiden välillä tai ottamatta huomioon tilannetekijöitä. Juuri ensiksi
mainittu tekijä yhdistettynä siihen, että tilannekohtaisuuden ja kontekstuaalisuuden merki-
tys unohtuvat, ovat omalta osaltaan voimistamassa stereotypioita ja niiden vaikutusta.
Mari nähdään ensi kädessä ”rotunsa” edustajana ihonvärinsä vuoksi, mikä peittää hänen
suomalaisen ominaisuutensa, hiihtotaitonsa, tekijän joka tekee hänestä kyseisessä tilan-
teessa ”oikean” suomalaisen. Tilanteen oikeaa hahmottamista auttaisi, jos kuvan katsoja ei
tekisi ennakkoarvausta siitä, minkä väriset ihmiset yleensä osaavat hiihtää. Mutta se tun-
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kee useimman suomalaisen kuvaa katsovan tajuntaan kuin luonnostaan. Tämän luonnolli-
suuden takana on etnosentrismi, jota käsittelen myöhemmin tarkemmin. 

Liisa Salo-Lee määrittelee stereotypiat tiettyihin ihmisryhmiin kohdistuviksi yleistyk-
siksi. Ne ovat osa kognitiivista järjestelmää ja ihmisten kanssakäymisessä väistämättömiä,
jopa välttämättömiä. Tämä välttämättömyys johtuu siitä, että ne auttavat hahmottamaan
maailmaa ja rakentamaan yhtenäistä maailmankuvaa sekä ennakoimaan ja selittämään
toisten käyttäytymistä (Salo-Lee 1996, 17, Lehtonen 1990, 1994). Tämä liittyy puolestaan
stereotypioiden funktioon epävarmuuden vähentämisessä ja sitä kautta maailmankuvan
varmuuden ylläpitämisessä. Olennainen osa tätä varmuuden luomista on se, että stereoty-
piat ovat välttämättömiä maailman(kuvaan liittyvän) ennustettavuuden ja järjestyksen
aikaansaamisessa. Niiden tehtävänä on helpottaa sopeutumista uuteen ja voimakkaasti
muuttuvaan tilanteeseen ja ympäristöön sekä auttaa toimimaan muuttuvissa tilanteissa
(Salo-Lee 1996, 17, Adler 1991, Dahl 1995). 

Stereotyyppi liittyy kielenkäytössä taas tyypin käsitteeseen samoin kuin stereotyypit-
tely tyypittelyyn. Stereotyypin luomisessa ja synnyttämisessä on kysymys yleistykseen
perustuvasta tyypin luomisesta, eräänlaisesta tyypittelystä, jossa asioita luokitellaan tietty-
jen periaatteiden mukaisesti. Yleistys on välttämätön sosiaalisen kommunikaation ehto
(Mikkola 2001, 114). Kielessä käytettävällä laaja-alaisella käsitteellä viitataan johonkin
laajaan kokonaisuuteen, jonka yksityiskohtaisesta kuvauksesta joudutaan tinkimään. Yksi-
tyiskohdat jäävät toisin sanoen yleistyksessä peittoon. Käyttämämme kielellinen kommu-
nikaatio on yleistykseen perustuvaa (Mikkola 2001, 114). Tyypittely perustuu luokittelun
kohteen luonnehdintaan tiivistetysti ja kuvaavasti. Dyerin mukaan ”tyyppi” on elinvoi-
mainen, yksinkertainen, helposti muistettava, ymmärrettävä ja laajalti tunnettu luonneh-
dinta (Dyer 1977, Hall 1999, 190, Mikkola 2001, 114). Tyypittelyn avulla toisaalta erote-
taan asioita toisistaan toisaalta yhdistetään niitä luokiksi. Olennaista on se, että tyypittelyn
perusteet voidaan kyseenalaistaa ja ne ovat keskustelun alaisia ja muutos niiden suhteen
on mahdollinen. Mikäli nämä tyypit absolutisoidaan, ollaan liukumassa stereotyypitte-
lyyn. Kun mukaan tulee perusteetonta pelkistämistä, liioittelua ja sen myötä yksinkertais-
taminen ja erojen jähmettäminen, on kysymys stereotyypittelystä, stereotyyppien luomi-
sesta. (Hall 1999, 190, Mikkola 2001, 114.) Stereotyyppi syntyykin tietyllä tavalla vasta
neutraalin todennäköisyyden jatkopäätelmänä. Voimme yleisen todennäköisyyden perus-
teella pitää arabimaan asukasta muslimina, mutta jos päättelemme tästä, että hän siitä
syystä käyttäytyy tai ajattelee määrätyllä tavalla, olemme stereotyyppistäneet yksilön
(Allport 1958, 187–188, Mikkola 2001, 115). Stereotyypittelyn kohteessa ei toisin sanoen
havaita vaihtelua eikä sävyjä, vaan sen jäsenet nähdään samasta muotista valettuina (Ill-
man 2000, 20).

Tyypittely liittyy läheisesti yleistyksiin perustuvien luokkien synnyttämiseen. Luokitte-
lun lähtökohtana on ajatus, jonka mukaan luokat eivät sellaisenaan ole positiivisia tai
negatiivisia. Luokkia koskevissa stereotyypeissäkin voi sinällään esiintyä joko myöntei-
siä, kielteisiä tai jopa neutraaleja ylilyöntejä (Brown 1995, 82, Mikkola 2001, 114). All-
portin määrittelemä stereotyyppi voi perustua myös myönteiseen asenteeseen (Allport
1985, 6). Salo-Lee näkeekin stereotypiat toisaalta hyödyllisinä, tarpeellisina ja myöntei-
sinä tekijöinä, toisaalta taas kielteisinä. Ne ovat hyödyllisiä ja tarkoituksellisia jos niistä
ollaan tietoisia ja muistetaan, että ne kuvaavat ryhmää eivät yksilöä. Toisin sanoen, ne
kuvaavat (tai ennustavat), millaisia tiettyyn ryhmään kuuluvat ihmiset todennäköisesti
tulevat olemaan, mutta ne eivät näin ollen arvota näitä ihmisiä tai ihmisryhmiä myöntei-
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sesti eivätkä kielteisesti (Salo-Lee 1996, 17). Vahingollisimmillaan stereotyypit luovat
jäykkiä tilanne- ja roolikohtaisia käyttäytymisodotuksia, jolloin yksilöltä odotetaan yleis-
tettyä käyttäytymistä. Van Dijk (1987, 19) näkee etniset ennakkoasenteet pääosin kieltei-
sinä. Haitallisia stereotypiat ovat silloin kun niistä ei olla tietoisia tai ne kohdistetaan
yksittäisiin ryhmän jäseniin. Negatiivista vaikutusta lisää se, jos niille annetaan liioiteltu
positiivinen tai negatiivinen arvo eikä niitä muuteta (Salo-Lee 1996, 17, Dahl 1995). 

Stereotyyppi voi perustua toisaalta myös väärälle perustelemattomalle – usein myös
ääneen lausumattomalle tai tiedostamattomalle – premissille, jonka perusteella tehdään
ongelmallisia johtopäätöksiä (Berger 1999, 135, Rosing 1978, 76). Mikäli yleistys vielä
on ympäröivässä yhteisössä laajalti hyväksytty, yhteisöön kuuluva ja sen kielen käytön
kulttuurisia sääntöjä noudattava jäsen ei välttämättä näe käytetyn kielen stereotyyppistä-
vää vaikutusta tai hyväksyy yleistyksen yhteisten arvojen mukaisena (Mikkola 2001, 114).
Palatakseni aiemmin kuvattuun valokuvaan hiihtävistä tytöistä Marin suomalaisen lapsen
yleisestä ulkonäöstä poikkeava piirre tekee hänestä erilaisen, mutta hiihtotaitoa koskevien
päätelmien tekeminen tämän perusteella johtaa harhaan ja on stereotyyppistä. Se perustuu
ihonvärin ja hiihtotaidon väliseen päättely-yhteyteen, jonka pohjana on lausumattomia
stereotypioita. 

Stereotypiat perustuvatkin liialliseen yksinkertaistamiseen (oversimplification) sekä
liialliseen yleistämiseen (overgeneralization) (Salo-Lee 1996, 17). Stuart Hallin (1999,
189) mukaan stereotyypittely pelkistää kohteensa "muutamiksi yksinkertaisiksi ja ole-
muksellisiksi ominaispiirteiksi", ja esittää ne "luonnon tuottamiksi ja vakiinnuttamiksi.".
Toisin sanoen tietyt kohteen piirteet naturalisoidaan eli ne perusteettomasti tulkitaan
”luonnon” aikaansaannoksiksi, ja sen lisäksi ne liitetään osaksi piirteen kantajan kulttuu-
ria, jolloin korostuu niissä nähty muuttumattomuus ja vakiintuneisuus. 

Stereotypioiden eräs tuntomerkki on se, että ne ovat luonteeltaan ”jäykkiä” ja vaikeasti
muutettavia (Salo-Lee 1996, 17). Tutkijapari Derald W. Sue & David Sue (1990, 47–48)
määrittelee stereotyypit jäykiksi ennakkokäsityksiksi, jotka kohdistuvat kaikkiin tietyn
rodullisen, uskonnollisen, seksuaalisen tai muun ryhmän jäseniin, ja joita sovelletaan
kaikkiin kyseisen ryhmän jäseniin yksilöllisiä eroja huomioon ottamatta. Lisäksi niiden
eräänä käyttövoimana ovat ryhmien vastakkainasetteluihin perustuvat motiivit (Salo-Lee
1996, 17). Tällöin stereotyypittelyn kohde edustaa stereotyyppisen piirteensä suhteen
jotain vastakkaista sille, mitä tyypittelijä pitää oman kulttuurinsa tai ryhmänsä ominaisuu-
tena. Tähän dynamiikkaan liittyy läheisesti kohdetta koskevan uuden informaation vääris-
täminen tai taivuttaminen ennakkoasenteisiimme sopivaksi (Sue & Sue 1990, 47–48, Mik-
kola 2001, 114.) Osaltaan stereotypioiden ominaisuuksiin, kuten niiden jäykkyyteen tai
tiedostamattomuuteen, vaikuttaa juuri niiden läheinen liittyminen etnosentrismiin, jota
tarkastelen seuraavassa lähemmin. 

Määritellessään etnosentrismin alttiudeksi stereotypioille jotkut tutkijat kytkevät ste-
reotypiat osaksi etnosentrismiä (Alho et al. 1988, 33–34, 51–52, 59–60). Toisin sanoen
stereotypiat heijastavat tätä alttiutta, etnosentrismiä, ja tekevät toisaalta niistä etnosentris-
min ilmentymiä. Etnosentrismissä esimerkiksi Milton Bennett on nähnyt keskeisiksi teki-
jöiksi omakulttuurikeskeisyyden, oman kulttuurin kaltaista samanlaisuutta koskevan
perusoletuksen maailmantulkinnan perustana sekä omaan kulttuuriin perustuvan arvotta-
misprosessin (Bennett 1993). Bennettin mukaan etnosentrismi on ”taipumus hahmottaa
oma kulttuuri maailman keskipisteenä eli todellisena todellisuutena", ja leimaa antavinta
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siinä on maailmankuvaa koskevaan monistiseen oletukseen perustuva samuuden oletus
(Bennett 1979, 410). 

Tämä monismi perustuu samanlaisuuden oletukselle, johon Richard E. Porter ja Larry
A. Samovar viittaavat pitäessään etnosentrismiä taipumuksena tarkastella ihmisiä käyttäen
tiedostamatta omaa ryhmää ja tapoja arviointiperusteina (Porter & Samovar 1976, Bennett
1979, 410, Salo-Lee 1996, 17). Mitä samanlaisempia he ovat, sitä lähemmäksi itseämme
heidät sijoitamme; mitä erilaisempia he ovat, sitä kauemmaksi itsestämme heidät ase-
tamme (Porter & Samovar 1976). Milton Bennett samoin kuin George A. Kelly pitävät
tässä prosessissa keskeisenä tekijänä samanlaisuuden kokemusta (Bennett 1979, 1993,
Kelly 1963). Kellyn mukaan oletamme, että samassa kulttuurissa syntyneet ihmiset ovat
osa samoja olosuhteita ja siksi samanlaisia kuin me. Tämä oletus rakentuu vuorovaikutuk-
sessa odotuksiksi, jotka toiset huomaavat ja he myös pyrkivät käyttäytymään niiden suun-
taisesti (Kelly 1963, Bennett 1979, 416). Tämä tapahtuu osittain siksi, että kulttuuri ylei-
senä arvoviitekehyksenä myös ikään kuin antaa suunnan näiden odotusten ja niiden täytty-
misen hyväksymiselle. Niinpä Kellyn mukaan ”ihmisten välinen kulttuurinen samuus on
olennaisesti sen samanlaisuutta, mitä he havaitsevat heiltä odotettavan”. Oletus samanlai-
suudesta luo vallitsevaa samanlaisuutta.

Etnosentrismille keskeistä on tämän samanlaisuusperspektiivin kytkeytyminen maail-
man arvottamiseen. Samovar ja Porter (1976) liittävät etnosentrismiin taipumuksen nähdä
omat ryhmämme, maamme, kulttuurimme parhaimpana ja eettisimpänä. Omaan kulttuu-
riin ja sen arvoihin perustuva maailman arvottaminen liittyy Salo-Leen (1996, 17) mainit-
semaan tiedostamattomaan taipumukseen pitää omaa kulttuuria mittana normaalille, nor-
maalin ilmentymänä ja omasta kulttuurista eroavaa puolestaan ”toisena”, vieraana, poik-
keavana. 

Etnosentrismin ja stereotypioiden voima on osittain niiden lähes automatisoituneessa
käytössä, jonka kautta ne arjen tilanteissa vaikuttavat. Ne liittyvät laajempaan kysymyk-
seen siitä, mitkä tekijät määräävät maailmaa, kulttuuria, sosiaalisia tilanteita ja ihmisiä
koskevien merkitysten rakentamista, jonka kautta niitä koskevat merkitykset syntyvät
ihmisten mielissä. 

Reflektio keinona merkitysperspektiivin uudelleenhahmottamisessa

Miten muuttaa sitä merkitysperspektiiviä, joka ohjaa stereotyyppisiin ja etnosentrisiin
havaintostrategioihin? Edward Taylor puhuu merkitysperspektiivin muuttumisesta
(perspective transformation), jossa voidaan hahmottaa kaksi ulottuvuutta. Ensinnäkin se
on prosessi, jossa perspektiivin haltija, yksilö tai yhteisö, herää kriittiseen tietoisuuteen
(to become aware) siitä, miksi ja miten perspektiiviin vaikuttavat ennakko-oletukset ja
-käsitykset vaikuttavat heidän tapaansa havaita, ymmärtää, tuntea, kokea ja tulkita maail-
ma. Inkeri Sava (1987, 44–45) katsoo perspektiivin transformaation eli näkökulman muu-
toksen tarkoittavan kiinnostuksen suuntaamista ulkoisten tekojen mieleen ja merkityk-
seen eli niihin erilaisiin merkitys- ja käsitejärjestelmiin, joilla jäsennämme todellisuutta ja
siitä saatavaa informaatiota. Tätä seuraava vaihe on muuttaa näiden odotuksia suuntaavi-
en perspektiivien rakenteita, laajentaa niitä, tehdä niistä erottelukykyisempiä, moniulot-
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teisempia sekä muuttaa niitä niin, että ne mahdollistavat monipuolisemmin perustellum-
piin arvovalintoihin pohjautuvan toiminnan ja vaikuttamisen (Mezirow 1991, 167–168,
Taylor 1994, 397).

Erääksi keskeisimmistä keinoista muuttaa merkitysperspektiiviä tutkijat näkevät ref-
lektion, jonka kautta tästä perspektiivistä ja sen vaikutuksesta tullaan ainakin jossain mää-
rin tietoiseksi. Mezirow samoin kuin Taylor pitävät perspektiivin muutoksen ehtona voi-
makkaan ristiriidan seurauksena syntyvää disorientoivaa hämmennystä ja neuvottomuu-
den tilaa, jonka mukanaan tuoma muutoksen vaatimus on myös mahdollisuus tähän muu-
tokseen (Mezirow 1991, Taylor 1994, 396–398). Tällainen disorientaatio sisältyy usein
henkilökohtaisiin kriisitilanteisiin elämässä (Taylor 1994, 396). Tämä disorientoiva tekijä
on usein läsnä esimerkiksi silloin, kun opettajan opetusryhmään tulee äidinkieltä puhuma-
ton, ”kielitaidoton” ja mahdollisesti ihonväriltään erilainen oppilas. Ihonväri ikään kuin
valmistelee siihen toisenlaisuuteen, joka oppilaassa oletetaan olevan läsnä. Paluumuuttaja-
oppilaassa tämä toisenlaisuus on piilossa ja läsnä vain hyvin heikkoina ja hienovaraisina
vihjeinä tästä piilevästä toiseudesta. Molemmat oppilastyypit haastavat opettajia monella
tavalla tulemaan tietoiseksi omista lähtökohdistaan ja valmiuksistaan kohdata esimerkiksi
hyvin monenlaisia maahanmuuttajia. Heidän peitossa oleva samanlaisuutensa tai erilai-
suutensa haastaa opettajaa kysymään omia lähtökohtiaan arvottaa tämän erilaisuuden mer-
kitystä kasvatuksessaan, työssään ja toiminnassaan. Paluumuuttajaoppilaan tuoma haaste
on hyvin hienovarainen: hän muistuttaa erehdyttävästi Suomessa syntynyttä lasta tai
nuorta ja usein hän on hyvä, liiankin hyvä sopeutuja, jolla on kokemustaustansa vuoksi
kykyä keksiä tapoja selvitä vieraassa ympäristössä ja vastata sen haasteisiin.

Yksi tapa kehittää kykyään havaita luokassa ja yleensä yhteisöissä ja ryhmissä läsnä
olevaa ja vaikuttavaa toiseutta on lisätä reflektiokykyään. Mezirow täsmentää reflektion
käsitettä tekemällä eron reflektion, kriittisen reflektion ja itsereflektion välillä. Reflektio
(reflection) on omien uskomusten oikeutuksen tutkimista ennen kaikkea toiminnan suun-
taamiseksi ja ongelmanratkaisussa käytettävien strategioiden ja menettelytapojen toimi-
vuuden uudelleen arvioimiseksi (Mezirow 1995a, 8). Reflektio tekee mahdolliseksi tar-
kastella uskomuksiin sisältyviä vääristymiä ja ongelmanratkaisuissa tehtyjä virheitä. Ref-
lektiolla ymmärretään arviota siitä, miten ja miksi olemme havainneet, ajatelleet ja tunte-
neet tietyllä tavoin. Se tulee erottaa arvioinnista, jolla tarkoitetaan sen kysymistä, miten
toimia parhaiten. Arviointi sisältää toisin sanoen arvottamisaspektin, jolla luodaan parem-
muusjärjestyksiä. Tämä aspekti puuttuu Mezirowin mukaan reflektiosta. (Mezirow 1995b,
17, 22.) Reflektion tuloksena voi olla tuleminen tietoiseksi omista tavoistaan havainnoida,
ajatella ja tuntea. Kriittinen reflektio tähtää vielä reflektiota syvemmälle. Kriittisellä ref-
lektiolla (critical reflection) Mezirow tarkoittaa omien merkitysperspektiivien taustalla
olevien ennakko-oletusten pätevyyden arviointia sekä näiden oletusten lähteiden ja seu-
raamusten tutkimista. Se on niiden ennakko-oletusten arvostelua, joille omat uskomukset
rakentuvat. Tällöin lähtökohtana on aiemmin tapahtuneen oppimisen ennakko-oletusten
pätevyyden kyseenalaistaminen. Kriittinen itsereflektio johtaa toisin sanoen tunnistamaan
ajattelu-, tuntemis- ja havaitsemistapojen taustalla vaikuttavia tekijöitä, syitä sekä myös
niiden seurauksia. Kriittinen itsereflektio (critical self-reflection) on puolestaan omien
ongelmanasettamistapojen ja merkitysperspektiivien arviointia (Mezirow 1995a, 8,
1995b, 17, 29). 

Inkeri Sava (1987, 45) erittelee reflektiota kolmella eri tasolla tapahtuvaksi:
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1. Reflektiivisen toiminnan taso: yksittäisistä havainnoista tietoiseksi tuleminen, jolloin
aletaan eritellä näiden havaintojen henkilökohtaista merkitystä. 

2. Erotteleva (arvottava) reflektiivisyys, jolloin arviointi kohdistetaan omien
havaintojen tai ajattelun tehokkuuteen ja luonteeseen sekä omiin arvoihin ja
niiden syihin osana normaalia arkitietoisuutta

3. Arvioiva reflektiivisyys, jossa tullaan tietoiseksi niistä arvoarvostelmista,
uskomusjärjestelmistä, jotka ovat havaintojen ja niiden tulkinnan perustana
olevien arvojen pohjana. Nämä voivat olla psykodynaamiseen taustaan liitty-
viä, yksilöllisiä, osakulttuurisia tai koko kulttuuria koskevia systeemejä.

Milton Bennett puolestaan on kehittänyt monikulttuurisen herkkyyden kehitysmallin
(model for development of intercultural sensitivity; Bennett 1986, 1993, 1998, Salakka
1998), jossa lähdetään siitä, että koulutuksen avulla on mahdollista kehittää herkkyyttä
kulttuuriselle erilaisuudelle. Sen lähtökohtana on ajatus, jossa erilaisuuden merkitys-
perspektiivi muuttuu uhkaavasta ja sinänsä negatiivisesta positiivisesti rakennetuksi
(Bennett 1993, 24–26). Bennettin ajatukseen voisi lisätä, että yhtä tärkeää on havaita sen
samanlaisuuden merkitys, jonka silmiinpistävä erilaisuus saattaa peittää alleen. Kun on
kysymys samanlaisuudesta ja erilaisuudesta, käsitteet viittaavat vertailuun, samanlainen
tai erilainen kuin jokin. Tässä määrittelyssä käsitys itsestä tai omasta kulttuurista ja sen
vaikutuksesta toisen tai erilaisen määrittämiseen on keskeinen. Reflektio voisi olla eräs
keino tulla tietoiseksi sen määrittelyn dynamiikasta ja logiikasta, jolla esimerkiksi opetta-
ja määrittää omaa ja oppilaansa toiseutta.

Palataanpa vielä hetkeksi kolmen tytön, Annen, Marin ja Liisan hiihtokouluun.
Kuvassa havaittaviin näkyviin ilmiöihin kytkeytyy informaatiota, joka tietyllä tavalla ste-
reotyyppisesti ja ”luonnollisen” etnosentrisesti suuntaa havaintoja ja niihin liittyviä jatko-
tulkintoja. Marin ihonväri on näkyvää poikkeuksellisuutta siinä kulttuurisessa miljöössä,
jossa se kuvassa on. Näin se helposti ohjaa jatkopäätelmiin hänen hiihtotaidostaan. Ihon-
väri erityiskoodina ohjaa olettamaan hänen olevan poikkeava, erilainen myös hiihtotaidon
suhteen. Tällöin jää tekemättä kriittinen kysymys hiihtotaidon ja ihonvärin suhteesta. Pie-
nissä yksityiskohdissa törmäävät suuret kulttuuriparadigmat toisiinsa. Reflektion kautta,
tekemällä kriittisiä ja itsekriittisiä kysymyksiä tämä nopea, ennakkoluuloihin ja reifikaati-
oon perustuva prosessi voitaisiin kenties tehdä näkyvämmäksi ja avata sen takana olevan
merkitysperspektiivin vaikutusta.

Toisaalta Liisan ihonväri ja vaalea olemus ohjaa yhtä lailla stereotyyppisesti tekemään
jatkopäätelmiä hänestä. Tätä edistää vielä se vertailu, joka syntyy Marin ja Liisan välisestä
erosta, samoin kuin siitä, että Mari on kuvassakin vähemmistössä. Kuvassa kätkeytyy
kaksi olennaista seikkaa: ensiksikin Liisan toiseus ja poikkeavuus, hänen hiihtotaidon
puutteensa tai esimerkiksi suomen kieleen liittyvät ongelmat. Mutta tärkeää on havaita
myös se, että Marin samanlaisuus, se, että juuri hän on kuvassa suomalaisempi kuin ystä-
vänsä Liisa ja että hän edustaa ”tyypillistä suomalaista” tai suomalaista enemmistöä tai
ainakin ”oikeaa suomalaista hiihtotaitoista lasta”, peittyy hänen erilaisuutensa, poikkea-
van ihonvärinsä alle. Ei ole kovinkaan yllättävää, että Marin kotimaata kysellyt ja Liisan
kielellistä kömpelyyttä ihmetellyt opettaja toimi niin kuin toimi, tukeutuen ”the first best
guess” -strategiaan. Reflektio ja sitä kautta hahmottuva itsetuntemus voivat olla eräs keino
tehdä näkyväksi sen merkitysperspektiivin vaikutusta, joka ohjaa havaintoja ja niiden tul-
kintaa ja sitä kautta edelleen päättelyä ja toimintaa.
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Meissä opettajissa ja opettajakouluttajissa reifikaation ja primäärisosialisaation proses-
seissa opitut käytänteet vaikuttavat, vaikka ne ovat ehkä jonkin verran muuttuneet koulu-
tuksen, kokemuksen ja iän myötä. Monokulttuurisuuden vaikutus on edelleen voimakas
suomalaisessa koululaitoksessa ja opettajankoulutuksessa. Reflektiokyvyn merkityksen
korostaminen ja sen kehittämiseen paneutuminen opettajakoulutuksessa on keskeinen
monikulttuurisuuskasvatuksellinen haaste. Tämä merkitsee opettajakoulutuksen sisältö-
jen, menetelmien, työtapojen sekä perustavaa laatua olevien lähtökohtien ja niitä koske-
van tutkimuksen jatkuvaa toimintatutkimusta.
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Lopuksi

Toimintatutkimus interkulttuurisen pedagogiikan kehittämiseksi on prosessi, joka jatkuu.
Tämä raportti kuvaa osaa tämän vaiheen tuloksista. Prosessi on tuottanut runsaasti tietoa
kulttuurien välisen yhteistyön ja monikulttuurisen opetuksen esteistä, mutta myös mah-
dollisuuksista. Tutkimusprosessin perusteella näyttää siltä, että paitsi käytänteet, myös
monet teoriat on luotu suhteellisen yksikulttuurisessa kontekstissa, tai poikkeavat tulkin-
nat eivät ole kuuluneet valtavirtaan. Muun muassa identiteettiä, oppimista ja merkitys-
perspektiivien rakentumista on syytä pohtia uudelleen monikulttuurisen kasvuympäristön
näkökulmasta, ja osaksi näin on jo tehtykin. Oppiminen sinänsä on erittäin moninainen
ilmiö ja monet länsimaiset teoriat eivät välttämättä pysty tavoittamaan tätä moni-ilmei-
syyttä. 

Kulttuurien välisen yhteistyön esteiksi raportissa mainitaan ennakkoluulojen lisäksi
ennen kaikkea monoakkulturaatio, stereotypiat ja etnosentrismi. Samalla todetaan, että
koulu ja opettaja voivat omalta osaltaan vahvistaa näitä ymmärtämisen esteitä ja siten
tuottaa kulttuurista epätasa-arvoa ja valtavirtaan kuulumattomien syrjäytymistä. Merkitys-
perspektiivit syntyvät usein varhaisen sosialisaation tuloksena, ja esimerkiksi kansallisen
identiteetin luominen on katsottu koulun tärkeäksi tehtäväksi. Samalla on vedetty rajaa
meidän ja muiden välille ja tuotettu voimakkaita toiseuden kokemuksia osalle oppilaista.
Ongelmana primaarisosiaalisaatiossa on se, että merkitysperspektiivit ja -rakenteet omak-
sutaan usein kyseenalaistamattomina ja ainoina totuuksina, eikä niiden perusteita pohdita
tai niistä neuvotella. Uusien merkitysperspektiivien omaksuminen tai perspektiivien muu-
tos merkitsee siten voimakasta entisten rakenteiden ja merkitysten uudelleen arviointia,
kyseenalaistamista sekä kokemuksia ja tietoa toisista mahdollisuuksista. 

On huomattava, että moninaistuvassa ja monikulttuuristuvassa maailmassa myös pri-
määrisosialisaatio voi tapahtua moniperspektiivisessä kontekstissa, samoin aikuisikä saat-
taa tarjota runsaasti haasteita merkitysperspektiivien laajentamiseen ja muuttamiseen.
Merkitysrakenteet voivat jo alunperin olla moniperspektiivisiä tai kehittyä sellaiseksi
myöhempien elämänkokemusten tai koulutuksen kautta. Näin myös kulttuurinen identi-
teetti on moninainen, muuttuva ja dynaaminen riippuen henkilön kulttuuriprofiilista ja
kulttuurineuvotteluista paitsi makrokulttuurin myös eri mikrokulttuurien edustajien
kanssa. 
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Kulttuurien välisen kohtaamisen ja kanssakäymisen esteiden ja mahdollisuuksien
lisäksi raportissa on ennenkaikkea tarkasteltu interkulttuurista oppimista ja opetusta.
Empiiristä tietoa oppimisesta on kerätty ensisijaisesti Oulun opettajankoulutuksen M.Ed.
International -ryhmistä. Interkulttuurisen oppimisen tavoitteita on käsitteellistetty inter-
kulttuurisen kompetenssin termillä, mihin on sisällytetty asenteellisia, tiedollisia, taidolli-
sia ja toiminnallisia valmiuksia monikulttuuriseen yhteistyöhön ja opetustyöhön. Opiske-
lijoiden näkemykset interkulttuurisen oppimisen ehdoista antavat runsaasti viitteitä inter-
kulttuurisen pedagogiikan kehittämiseksi. 

Oppimisen edellytyksiksi on tutkimusaineistossa osoittautunut ensinnäkin turvallinen
oppimisympäristö, joka tarjoaa mahdollisuuksia reflektioon ja dialogiin eri tavalla ajatte-
levien kanssa. Merkitysneuvotteluille ja reflektiolle on oltava tilaa, aikaa ja keskustelu-
kumppaneita. Ylipäätänsäkin toisten henkilöiden merkitys (significant others) on muutos-
prosessille ja sen jäsentämiselle tärkeää. Toisten henkilöiden ja reflektion lisäksi on trans-
formatiivisillä kokemuksilla olennainen merkitys oppimisessa. Opiskelijat kertovat oppi-
neensa opiskellessaan ja työskennellessään erilaisissa ympäristöissä sekä tavatessaan ja
keskustellessaan eri kulttuuripiirien edustajien kanssa. Kokemukset ovat pakottaneet
kyseenalaistamaan omia lähtökohtia sekä tarkastelemaan asioita toisten näkökulmista ja
uusista perspektiiveistä. Usealle myös se, että on jossain elämänsä vaiheessa kokenut ole-
vansa erilainen, toinen, on ollut silmiä avaava tapahtuma. Kulttuurisesti moninaiset koke-
mukset ja niihin liittynyt reflektio ovat usein paljastaneet etnosentrismin ja monoakkultu-
raation todellisuuden ja olleet tie kulttuurisen herkkyyden kehittymiselle. 

Tieto on opiskelijoiden palautteen mukaan tärkeä osa interkulttuurista oppimista ja
mielenkiintoinen kysymys monikulttuurisuutta tarkasteltaessa. Tieto on olennaista inter-
kulttuurisen kompetenssin eri puolien kehittymisessä sekä oppimisprosessin jäsentämi-
sessä. Keskeiseksi muotoutuu kuitenkin kysymys, kenen tietoa ja millaista tietoa koulu-
tuksessa tarjotaan tai tuetaan. Interkulttuurisen oppimisen yhteydessä on erityisesti kysyt-
tävä eri kulttuuripiirien edustusta tiedonlähteissä, tiedon muodostuksessa ja teorioissa. 

Mielenkiintoista oppimistulosten tarkastelussa on opiskelijoiden johtopäätös, ettei
interkulttuurinen oppiminen ole niinkään tiettyjä tietoja ja taitoja vaan filosofia ja tapa tar-
kastella asioita globaalimmin ja eri kulttuurien näkökulmasta. M.Ed. -opiskelijat liittävät
tähän filosofiaan myös vahvan eettisen orientaation: tarpeen toimia tasa-arvoisemman ja
oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Opiskelijat korostavat opiskeluryhmän ja
opettajien merkitystä, kokemusten jakajana ja tukijana – on tärkeää tietää, että on henki-
löitä, joille samat asiat ovat arvokkaita.

Oppimisen esteiksi nousevat aineistossa monet opettajankoulutuksen rakenteeseen ja
toimintaympäristöön liittyvät tekijät. Opetussuunnitelmat ovat raskaita, päivät pitkiä ja
vaateet ammatillisista valmiuksista moninaisia. Aikaa ja tilaa kriittiselle reflektiolle ei ole,
eikä oppimiskokemusten transformatiivista luonnetta pohdita. Lisäksi opettajankoulutta-
jien näkemykset opettajan työn olennaisista ulottuvuuksista ovat ainakin jossain määrin
toisistaan poikkeavia. Monikulttuurisuuden huomioiminen ei ole kaikkien mielestä ollen-
kaan tarpeellista. Kun henkilö- ja taloudelliset resurssit ovat lisäksi niukat, joudutaan
usein turvautumaan itsenäiseen opiskeluun ilman kunnollista ohjausta tai massaluentoihin,
joissa on vaikea kysyä ja kyseenalaistaa luennoitsijan näkemyksiä.

Opettajankoulutuksen rakenteellisista rajoituksista huolimatta toimintatutkimuspro-
sessi on tuottanut monia myönteisiä tuloksia sekä käytännön kehittämistyöhön että inter-
kulttuurisen kasvatuksen teorianmuodostukseen. Tutkimusryhmän utopialle on luotu
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vankkaa pohjaa ja todellisia toteutumisen tapoja opettajankoulutuksessa. Tutkimustoi-
minta on ollut erityisen vilkasta interkulttuuristen kompetenssien alueella ja se on osoitta-
nut, että tarvittavat monikulttuurisuusvalmiudet vaihtelevat kontekstin mukaan joskin
kompetensseissa on myös yhteistä aluetta, mikä pätee joka tilanteeseen. Interkulttuurista
oppimista on seurattu sekä M.Ed. -koulutuksessa että opettaja- ja oppilasvaihdossa. Näin
on pyritty kehittämään pedagogiikkaa, joka saisi aikaan transformatiivisen prosessin.

Transformaatio on ennnen kaikkea tiedostusprosessi: oman tiedon suhteellisuuden taju-
amista, ajattelua ja toimintaa rajoittavien rakenteiden tiedostamista sekä kykyä ottaa tois-
ten perspektiivejä. Se on siten sekä vapauttava että kriittiseksi tekevä prosessi. Se vapaut-
taa hiljalleen kulttuuristen itsestäänselvyyksien kahleista, tekee kriittiseksi valtavirran tie-
dolle ja mahdollistaa asettumisen toisesta kontekstista tulevien tai marginaalissa olevien
asemaan. 

Pedagoginen toiminta ei ole arvovapaata. Se ei ole transformaatiota mihin suuntaan
tahansa.Interkulttuurisessa pedagogiikassa on oma arvopohjansa; se pyrkii ihmisarvon
kunnioittamiseen, väkivallattomuuteen, tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen sekä kult-
tuurien väliseen dialogiin ja toinen toisiltaan oppimiseen. Interkulttuurinen pedagogiikka
siis myös haastaa ottamaan eettisen vastuun toimia näiden arvojen mukaisesti. Opettajalle,
joka on sisäistänyt nämä arvot, interkulttuurisuuskasvatus on kahdella tavalla velvoittava:
se asettaa haaasteita hänen omalle kasvulleen mutta myös hänen toiminnalleen lasten ja
nuorten parissa. Opettaja kohtaa työssään lapsia, jotka tulevat erilaisista kasvukonteks-
teista ja hän toimii työssä, jossa välitetään traditiota, mutta pyritään myös sen arvioimi-
seen. Hän toimii kotien, kulttuurien, menneisyyden ja tulevaisuuden leikkauspisteessä. 

Moninaisuuden ja monien vaihtoehtojen kohtaaminen sekä niiden reflektio on tiedosta-
valle opettajalle arkipäivää. Interkulttuurisuuuskasvatus pyrkii antamaan valmiuksia
tämän moninaisuuden huomioimiseen sekä oppilaiden että heidän vanhempiensa kohtaa-
misessa. Samoin se pyrkii haastamaan opettajan koulun sisältöjen ja rakenteiden kehittä-
miseen niin, että ne tarjoavat tasa-arvoisemman ja monipuolisemman lähtökohdan kaik-
kien oppilaiden kasvulle ja tulevaisuuden yhteistyölle yli kulttuurirajojen.
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