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Tausta	  

•  Väitöstutkimus	  Ty#öjen	  kesken.	  Monikul#uurisuus	  ja	  
sukupuolten	  tasa-‐arvo	  nuorisotyössä	  (maaliskuu	  2011):	  

–  Miten	  monikul7uurisuus	  ja	  sukupuolten	  tasa-‐arvo	  on	  
omaksu7u	  osaksi	  nuorisotyötä?	  

–  Monikul7uurisuuden	  ja	  tasa-‐arvon	  suhde.	  

–  Nuorisotyöntekijöiden	  (n=42)	  ja	  monikul7uurisista	  
taustoista	  tulevien	  nuorten	  haasta7elut	  (n=39),	  
osallistuva	  havainnoinH,	  etnografia	  ty7öryhmissä	  
(2003-‐2005).	  



Taustaa:	  lähtötunnelmia	  

•  Kuva	  ”maahanmuu7ajatytöstä”	  on	  kapea,	  yleinen	  julkisessa	  
keskustelussa,	  mu7a	  heijastuu	  myös	  viranomaispuheeseen,	  
kansalaisjärjestöken7ään	  jne.	  	  

•  ”Maahanmuu7ajaty7ö”	  on	  kul7uurinen	  figuuri,	  jota	  kuvaillaan	  
väkivallan,	  ahtaiden	  perheolosuhteiden	  ja	  rajoitetun	  
liikkumavapauden	  kau7a.	  

•  Miksi	  näin?	  Miksi	  ty7öjen	  (naisten)	  asema	  on	  niin	  keskeinen	  
maahanmuu7okeskustelussa,	  jopa	  siinä	  määrin,	  e7ä	  
maahanmuu7oon	  vieroksuvasH	  suhtautuvat	  ovat	  huolissaan	  
sukupuolten	  tasa-‐arvon	  toteutumisesta?	  	  



Monikul3uurisuus	  ja	  sukupuolten	  tasa-‐arvo	  

•  Suomalaisen	  yhteiskunnan	  monikul7uuristuminen	  on	  haastanut	  
kasvatusalan	  ammaOlaisia	  pohHmaan	  työhön	  lii7yviä	  kysymyksiä	  
(arvot,	  tavoi7eet,	  kasvatusperiaa7eet).	  

•  Monikul7uurisuus	  on	  tehnyt	  sukupuolten	  tasa-‐arvosta	  näkyvämpää	  
kuin	  aikaisemmin.	  

•  Nuorisotyö	  (myös	  muut	  kasvatusalat)	  määri7yy	  
sukupuolineutraaliksi	  ja	  lähtökohtaisesH	  tasa-‐arvoiseksi.	  Samalla	  
maahanmuu7ajien	  koetaan	  olevan	  Hetämä7ömiä	  sukupuolten	  
tasa-‐arvon	  suhteen.	  

•  Tasa-‐arvo	  tarkoi7aa	  kuitenkin	  kentällä	  usein	  samaa	  kuin	  
määrällinen	  tasa-‐arvo:	  kun	  40-‐60	  Hlanne	  on	  ty7öjen	  ja	  poikien	  
osalta	  saavute7u,	  on	  sukupuolten	  tasa-‐arvo	  tosi.	  

•  Tasa-‐arvokäsitys	  pohjautuu	  usein	  samaa	  kaikille	  –aja7eluun.	  
Universaali	  tasa-‐arvo	  käsitys.	  	  



Monikul3uurisuus	  ja	  sukupuolten	  tasa-‐arvo	  

•  Jos	  sukupuolten	  tasa-‐arvon	  suhteen	  on	  ongelmia,	  niin	  ne	  liitetään	  
helposH	  maahanmuu7ajataustaisiin	  ty7öihin:	  

–  Tytöt	  eivät	  osallistu	  nuorisotyöhön	  tai	  heitä	  on	  vaikea	  
rekrytoida	  mukaan.	  

–  Tytöt	  määritellään	  perheen	  vallan	  alla	  eläviksi.	  
–  Näkemys	  siitä,	  e7ä	  ty7öjen	  tasa-‐arvoa	  jarru7aa	  kul7uuritausta	  

(=uskonto).	  

–  Tytöistä	  ollaan	  huolissaan	  -‐>	  suuri	  huoli	  lii7yy	  erityisesH	  
seksuaalisuuteen	  lii7yviin	  kysymyksiin.	  Ty7öjen	  ei	  tulkita	  
Hetävän	  seksuaalisuudesta	  tarpeeksi,	  samassa	  määrin	  kuin	  
valtaväestön	  ty7öjen.	  



Aikuisten	  näkökulma 

•  Ratkaisuksi	  esitetään:	  

–  Ty7öjen	  akHivisempaa	  rekrytoinHa	  vapaa-‐ajantoimintoihin	  
ty7öerityisten	  ryhmien	  kau7a.	  

–  Seksuaalikasvatukseen	  panostamista.	  

–  Ty7öjen	  hoivaamista	  (kauneus-‐	  ja	  hemmo7eluhoidot).	  

Ongelma:	  	  

Aikuiset	  määri7elevät,	  mitä	  tytöt	  kaipaavat.	  Ty7öjen	  toiveita/
näkemyksiä	  ei	  kuunnella.	  Kasvatustyön	  sisältö	  suunnitellaan	  
”suomalaisesta”	  näkökulmasta	  käsin.	  Ty7öjen	  rooliksi	  jää	  
helposH	  uhriasema.	  Paikkoja	  puhua	  vaikeista	  asioista	  ei	  ole,	  
uhriasema	  ei	  rohkaise	  dialogiin.	  



Ty3öjen	  näkökulma 

•  Tytöt	  toivovat,	  e3ä:	  

–  heidän	  toiveitaan	  kuunneltaisiin.	  
–  heidät	  ote7aisiin	  mukaan	  toiminnan	  suunni7eluun.	  

–  heidän	  perheitään	  arvoste7aisiin	  ja	  tehtäisiin	  yhteistyötä.	  
–  ammaOlaiset	  arvioisivat	  uudelleen	  kasvatustyön	  tavoi7eet	  -‐

>	  myös	  suomalaisuudesta	  on	  hyvä	  keskustella	  (ei	  aina	  
maahanmuu7ajista),	  rasismin	  vastustamisesta	  ja	  naisten	  
asemasta.	  

•  Kipupisteet:	  

–  Ystävyyssuhteet	  suomalaistaustaisten	  ty7öjen	  kanssa	  (miksi	  
aina	  eriy7ää	  kul7uuritaustan	  mukaan?).	  

–  Ongelmista	  keskusteleminen,	  kun	  niitä	  ilmenee.	  
Luo7amuksen	  rakentaminen.	  	  



Mitä	  on	  monikul3uurisuus	  ja	  sukupuolten	  tasa-‐arvo? 

Julkunen	  (2010,	  71):	  ”Tasa-‐arvo	  on	  niin	  monitulkintainen	  ja	  
ongelmallinen	  käsite,	  e7ä	  voi	  melkein	  epäillä	  sen	  
käy7ökelpoisuu7a”.	  	  -‐>	  Vaikka	  näin	  on,	  ”kentällä”	  näkemys	  
sukupuolten	  tasa-‐arvosta	  on	  vankka.	  	  

•  Sekä	  sukupuolten	  tasa-‐arvo	  e7ä	  monikul7uurisuus	  ovat	  
käsi7einä	  häilyväisiä.	  	  

•  Sukupuolten	  tasa-‐arvoa	  e7ä	  monikul7uurisuu7a	  voidaan	  
käy7ää	  joustavasH,	  jopa	  inflatorisesH,	  kun	  halutaan	  tukea	  omia	  
argumen7eja,	  ajaa	  omaa	  asiaa,	  tai	  osoi7aa	  omaa	  ylemmyy7ä	  
muihin	  nähden.	  	  

•  Nykyisissä	  poliiOsissa	  keskusteluissa	  sukupuolten	  tasa-‐arvosta	  
voidaan	  esimerkiksi	  todeta,	  e7ä	  se	  on	  jo	  saavute7u	  ja	  
monikul7uurisuudesta	  puolestaan,	  e7ä	  siinä	  on	  epäonnistu7u.	  



Mitä	  on	  monikul3uurisuus	  ja	  sukupuolten	  tasa-‐arvo? 
•  Mitä	  tarkoitamme	  monikul3uurisuudella?	  

–  Lähtökohta,	  toimintaa	  ohjaava	  eetos,	  taustaan	  lii7yvä	  tekijä,	  
rasisminvastaisuus,	  asennekysymys,	  kasvatustyötä	  leikkaava	  
periaate.	  Kuvaammeko	  väestöryhmien	  rinnakkaiseloa	  vai	  
tähtäämmekö	  toimintaan,	  joka	  mahdollistaa	  
yhdenvertaisuuden	  toteutumisen	  (posiHivinen	  
erityiskohtelu)?	  

•  Sukupuolten	  tasa-‐arvolla?	  
–  Kohtelun,	  oikeuksien,	  mahdollisuuksien	  vai	  lopputuloksen	  

tasa-‐arvo?	  Nykytrendi:	  mahdollisuuksien	  tasa-‐arvo-‐>	  
kaikkien	  yhtäläinen	  mahdollisuus	  tavoitella	  arvoste7uja	  
asioita	  (=tasa-‐arvon	  illuusio).	  	  

•  SukupuolisensiCivisyydellä?	  

–  Eriyte7y	  työ,	  ohjaajan	  Hetotaito,	  kasvatusalan	  rakenteisiin	  
lii7yvä	  analyysi,	  HlastoinH	  ja	  jatkuva	  arvioinH.	  KriCikki:	  
sukupuolisensiHivisyys	  on	  pelkkä	  asenne.	  



Mitä	  on	  monikul3uurisuus	  ja	  sukupuolten	  
tasa-‐arvo?	  

•  Sukupuolten	  tasa-‐arvo	  

–  Tasa-‐arvoretoriikan	  ja	  käytännön	  välillä	  iso	  kuilu.	  Tasa-‐
arvosta	  puhutaan	  paljon	  eikä	  sen	  tärkey7ä	  väl7ämä7ä	  
kiistetä.	  Samalla	  monien	  on	  hankala	  osoi7aa,	  miten	  tasa-‐
arvo	  toteutuu	  käytännössä	  ja	  mitä	  sen	  parantamiseksi	  
voitaisiin	  tehdä.	  KriiOsimmät	  äänet	  korostavat,	  e7ei	  
sukupuolten	  tasa-‐arvo	  ole	  ”maahanmuu7okysymys”,	  sillä	  
kasvatustyötä	  toteutetaan	  edelleen	  paljolH	  poikien	  ehdoilla,	  
tasa-‐arvon	  toteutumista	  ei	  seurata/Hlastoida	  
systemaaOsesH.	  

•  Monikul3uurisuus	  ja	  tasa-‐arvo	  

–  Sukupuolten	  tasa-‐arvosta	  (sisällöstä/tavoi7eesta)	  on	  voitava	  
keskustella,	  ei	  ole	  yhtä	  totuu7a	  olemassa.	  Samalla	  yhdessä	  
jaetut	  periaa7eet.	  	  	  



Miten	  huomioida	  sukupuolten	  tasa-‐arvo	  ja	  
monikul3uurisuus	  kasvatuksessa?	  

•  Millä	  tavalla	  puhua	  monista	  eroista/erilaisuuksista	  
samanaikaisesH	  (sekä	  tutkimuksessa	  e7ä	  käytännön	  työssä)?	  

	  -‐	  Työmuotojen	  jatkuva	  arvioinH	  -‐>	  sukupuolierityisen	  työn	  edut	  ja	  haitat	  
(koetaan	  edelleen	  vanhanaikansena).	  
	  -‐	  Sukupuolierityinen	  työo7een	  mielekkyys	  riippuu	  konteksHssa,	  mitä	  
ollaan	  tekemässä,	  miksi?	  	  

	  -‐	  Pahimmassa	  tapauksessa	  sukupuolierityiset	  ryhmät	  voivat	  pönki7ää	  
vanhanaikaisia	  sukupuolirooleja	  (kauneuspajoja	  tytöille,	  
sankaritoimintaa	  pojille).	  	  

Haasteet:	  SukupuolisensiHivistä	  työtä	  sekaryhmissä	  +	  sukupuolisensiHivistä	  
poikatyötä.	  Miksi	  sukupuolisensiHivinen	  työ	  on	  yhtä	  kuin	  ty7ötyö?	  Miksi	  
tasa-‐arvon	  edistäminen	  on	  niin	  helposH	  ty7öjen	  asia?	  



Miten	  huomioida	  sukupuolten	  tasa-‐arvo	  ja	  
monikul3uurisuus	  kasvatuksessa?	  

Kentällä	  kaivataan:	   	  	  	  

-‐	  Koulutusta.	  	  

-‐TilastoinHa/arvioinHa/seurantaa.	  	  

-‐Ty7öjen	  ja	  poikien	  toiveiden	  kuuntelemista	  ja	  osallistamista.	  
(Sukupuolierityisen	  työn	  mielekkyys	  ei	  kuitenkaan	  
väl7ämä7ä	  ilmene	  kysymällä	  -‐>	  osallistuva	  havainnoinH).	  

-‐	  Yhteistyötä	  perheiden	  kanssa.	  Perhetyön	  merkitys	  ja	  
menetelmät	  rakenne7ava	  uudesta	  näkökulmasta.	  



Miten	  huomioida	  sukupuolten	  tasa-‐arvo	  ja	  
monikul3uurisuus	  kasvatuksessa?	  
Kitkoja:	  

1)  Monikul7uurisuuden	  huomioiminen	  kohdistuu	  
maahanmuu7ajataustaisiin,	  sukupuolten	  tasa-‐arvon	  
huomioiminen	  ty7öihin.	  Maahanmuu7ajien	  tehtävänä	  on	  
edistää	  monikul7uurisuu7a,	  ty7öjen	  tasa-‐arvoa.	  

2)  Monikul7uurinen	  toiminta,	  joka	  tukee	  lasten	  ja	  nuorten	  
keskinäisen	  dialogin	  edistämistä.	  Ystävyyssuhteet	  ehkäisevät	  
nuorten	  näkökulmasta	  parhaiten	  syrjäytymistä.	  	  

3)  SukupuolisensiHivistä	  toimintaa	  sekä	  ty7ö-‐	  e7ä	  poikaerityisesH.	  
SukupuolisensiHivistä	  toimintaa	  sekaryhmissä.	  	  

4)  	  Monikul7uurisuus	  ja	  sukupuolten	  tasa-‐arvo	  on	  huomioitava	  jo	  
varhaiskasvatuksessa.	  	  

5)  SukupuolisensiHivisyys	  ei	  tarkoita	  sukupuolen	  neutralisoimista.	  
Universalismi	  uhkana,	  kun	  halutaan	  tunnistaa	  sukupuoleen	  ja	  
etniseen	  taustaan	  lii7yvää	  syrjintää.	  	  	  	  	  


