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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2510. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Kuukka, Katri (Tampereen yliopisto): Johtaminen monikulttuurisessa koulussa -
rehtorihaastattelut 2004 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2010-03-26). Yhteis-
kuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2510

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Johtaminen monikulttuurisessa koulussa - rehtorihaastattelut 2004

Aineiston nimi englanniksi: Leadership in Multicultural School 2004: Rector Interviews

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (26.3.2010).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Kuukka, Katri (Tampereen yliopisto. Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Kuukka, Katri (Tampereen yliopisto. Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus)

Aineisto luovutettu arkistoon

7.2.2010

Asiasanat

etiikka; johtaminen; kasvatustiede; koulu; maahanmuuttajat; maahanmuutto; monikulttuurisuus;
opettajuus; opetus; peruskoulu; rehtorit; uskonto
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1. Aineiston kuvailu

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: esi- ja peruskoulu; vähemmistöt

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu vuonna 2004 kerätyistä 25 monikulttuurisen peruskoulun rehtorien haastatte-
luista. Haastatteluissa käsiteltiin monikulttuurisuuden rehtoreille asettamia johtamisen haasteita
sekä kysymyksiä koskien eri kulttuureista tulleiden oppilaiden ja heidän huoltajiensa integroi-
tumista suomalaiseen kouluun ja sen toimintakulttuuriin. Monikulttuurisen koulun johtamisen
näkökulman lisäksi aineisto tuo esille opetuksen haasteita ja kulttuurien kohtaamiseen liittyviä
dilemmoja sekä rehtoreiden tulkinnat monikulttuurisuuden käsitteestä ja sen rikkaus- ja haas-
teulottuvuuksista.

Taustatietoina ovat vastaajan ikä, sukupuoli, kuinka kauan työskennellyt rehtorina nykyisessä
koulussa, onko haastateltavalla maahanmuuttajataustaisia ystäviä tai läheisiä, työskenteleekö
koulussa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä, onko koulun johtokunnassa maahanmuuttaja-
taustaisia henkilöitä, koulun oppilasmäärä, oppilasmäärän maahanmuuttajataustaisuus prosent-
teina sekä toisiksi suurin kieliryhmä suomen kielen jälkeen.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on help-
po selata.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö

Perusjoukko/otos: Rehtorit

Aineistonkeruun ajankohta: lokakuu 2004 – marraskuu 2004

Kerääjät: Kuukka, Katri

Aineistonkeruun tekniikka: Haastattelu

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko
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1.4. Aineiston käyttö

Aineiston ajallinen kattavuus: 2004

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta

Haastateltaviksi valikoitiin 25 vapaaehtoista peruskoulun rehtoria, joiden johtamissa kouluissa
oli vuonna 2004 yli 10% maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Haastateltaville lähetettiin saate-
kirje ja haastattelupyyntö.

Aineiston määrä: 25 rtf-tiedostoa, yhteensä noin 800 sivua. Lisäksi rtf-tiedostoista tuotetut
html-tiedostot.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Haastattelut on anonymisoitu. Paikkakuntien ja koulujen nimet on poistettu. Henkilönimet on
poistettu, mikä voi vaikeuttaa joidenkin haastatteluiden ymmärtämistä. Ongelma korostuu jos
tutkija on tuntenut haastateltavan hyvin ja he puheissaan viittaavat useisiin henkilöihin nimillä,
eikä arkistossa ole aina pystytty päättelemään, onko kyseinen henkilö opettaja, opetusviran-
omainen vai joku muu.

Julkaisut

Kuukka, Katri (2009). Rehtorien eettinen johtaminen monikulttuurisessa koulussa. Tampere:
Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen väitöskirja.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2510

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

3





Liite A

Haastattelukysymykset
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FSD2510 JOHTAMINEN MONIKULTTUURISESSA KOULUSSA - REHTORIHAASTATTELUT 2004

FSD2510 LEADERSHIP IN MULTICULTURAL SCHOOL - RECTOR INTERVIEWS 2004

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

 
 
Haastattelurunko 
 
 
Lämmittelykysymykset 

 taustalomakkeen läpikäyntiä ja mahdollisia tarkennuksia 
o muut mmt-opettajat? 
o koulutus: rehtoripäivät, aloitus- ym. seminaarit? 

 mitä on olla rehtori; ammatinvalinnan perusteet 
o miten sinusta tuli rehtori? 
o miten kuvaisit rehtorin ammattia juuri nyt - keskeiset haasteet jne.? 

 ammatin ulkopuoliset kokemukset kansainvälisyydestä/monikulttuurisuudesta 
o millaisia kokemuksia sinulla on koulutyön ulkopuolelta kansainvälisyydestä? 
o entä monikulttuurisuudesta? 

 ensimmäiset kokemukset monikulttuurisuudesta: millainen koulu, koulun historia 
o kuvaile lyhyesti koulua ja sen historiaa monikulttuurisuuden näkökulmasta 
o millaiset ovat ensimmäiset kokemuksesi monikulttuurisuudesta koulun tasolla? 

 
 
 
1. teema: Monikulttuurisuus koulussa 

 omat määrittelyt monikulttuurisuudesta 
o miten kuvailisit tai määrittelisit monikulttuurisuuden käsitettä? 

 onko se neutraali vai arvolatautunut? 
 onko käsitteenmäärittelysi mielestäsi muuttunut vuosien/kokemusten myötä? 
 jos, niin miten? 
 onko rehtorina olo vaikuttanut käsitteen määrittelyyn? 

o voidaanko/pitääkö monikulttuurisuus koulussa mielestäsi määritellä eri tavalla kuin 
monikulttuurisuus yleensä? 

 monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana koulussa 
o onko monikulttuurisuus koulussasi haaste? 

 jos, niin millainen? 
o onko monikulttuurisuus koulussasi voimavara? 

 jos, niin millainen? 

 mitä koulun monikulttuurisuus mielestäsi vaatii sen henkilöstöltä ylipäätään? 
o koulutus, kiinnostus ym. 

 



 

 

 
2. teema: Koulun eetos, toimintakulttuuri, toimintatavat ja mahdolliset toimintatavat  

 millainen yleinen ilmapiiri tai eetos koulussasi mielestäsi on? 

 miten kuvailisit koulusi toimintakulttuuria? 
o tukeudutaanko ensisijaisesti yleisiä suosituksia ja ohjeita? 
o mitä omaleimaista ja toimivaksi koettua omassa toimintakulttuurissa on (esimerkki)?  

 onko esimerkiksi mm-taustaisille oppilaille tehty omaa kulttuuria tukevia 
järjestelyitä (esimerkki)? 

 jos, miten asia on selitetty muille oppilaille? 
o tukevatko opetussuunnitelman linjaukset ja opetussuunnitelma ylipäätään 

toimintakulttuurin muodostumista?  
o miten ja missä vaiheessa toimintakulttuuria, sääntöjä jne. avataan yleensä? 
o antaako toimintakulttuuri sinällään eväitä eettisten ongelmien ratkaisuun? 

 kodin ja koulun yhteinen kasvatusvastuu ja kohtaamiskulttuuri 
o miten vanhemmat mielestäsi jakavat yhteisen kasvatusvastuun ajatuksen yleensä 

(esimerkkejä)? 
o vuoropuhelu käy mm-taustaisten oppilaiden vanhempien kanssa 

 miten koulusi ohjeistus ja normit on selitetty mmt-oppilaiden vanhemmille? 
 miten asiat heidän kanssaan on käsitelty (esimerkkejä)? 

o onko mmt-huoltajien suhteen erityisiä haasteita? 
 jos, millaisia? 
 millaisia ongelmia eri ryhmillä on, jos on (esimerkkejä)? 

 haasteet, dilemmat, konfliktit 
o onko koulussa ilmennyt mielestäsi juuri monikulttuurisuudesta johtuvia haasteita tai 

ongelmia (esimerkkejä)? 
 keiden suhteen: opettajat, muu henkilökunta, oppilaat, huoltajat (esimerkkejä)? 
 mitkä tyypillisimpiä tai toistuvia (esimerkkejä)? 
 mistä johtuvia (esimerkkejä: tiedon puute, ennakkoluulot)? 
 miten on ilmennyt tai havaittu?  
 miten on tullut rehtorin tietoon? 

o millaiset tilanteet ovat olleet yllättäviä ja ennakoimattomia (esimerkkejä)? 
 et ole voinut kuvitella niitä ennalta 
 keinovalikoimastasi ei ole tuntunut löytyvän mitään, millä päästäisiin 

rakentavaan ratkaisuun 
o millaiseen ratkaisuun edellä mainituissa tilanteissa on päädytty? 

 miten tyytyväisyys on ilmennyt? 
 onko asia muuttunut pysyvästi? 

 miten koulussasi toimitaan/toimittaisiin seuraavissa tilanteissa? 
o peittävän, silmät verkon taakse jättävän burkhan käyttö – henkilökunta, oppilaat? 
o oppilaan kieltäytyminen musiikista ja liikunnasta, kuvataiteesta? 
o naisopettajan kättelemättä jättäminen, huoltajan solvaukset? 
o oppilaan ottaminen kotiopetukseen? 
o opetussuunnitelman sisältöjen haastaminen (esim. ympäristö- ja luonnontieto)? 
o muita esimerkkejä? 

 



 

 

 
3. Rehtorin rooli monikulttuurisessa koulussa 

 kuinka paljon rehtorina olet mukana konfliktien ratkaisuissa? 
o mikä on mielestäsi rehtorin rooli konfliktitilanteissa? 
o millaista toimintaa tai osallistumista sinulta on mielestäsi odotettu? 

 keiden avulla ja tuella olet ratkaissut konflikteja? 
o oletko konsultoinut vaikeissa tilanteissa muiden rehtoreiden tai viranomaisten kanssa 

(esimerkkejä)? 
o mistä muualta olet saanut tukea? 

 miten olet hyödyntänyt sinulle kertyneitä kokemuksia toistuvissa tai uusissa tilanteissa 
(esimerkki)? 

o miten ne ovat vaikuttaneet omaan johtamiskäyttäytymiseesi?  
o miten arvioisit niiden vaikututusta toimimiseesi vastaavanlaisen tilanteen toistuessa? 

 toimintamallit (universaalit, relativistiset, dialogiset) 
o kuvaile käyttämiäsi toimintamalleja (esimerkkejä)? 
o millaisia ominaisuuksia olet niissä mielestäsi tarvinnut ja kokenut hyödyllisiksi? 

 edellyttääkö monikulttuurisen koulun johtaminen rehtorilta joitakin tiettyjä ominaisuuksia ja jos, 
niin millaisia?  

o lisäkoulutus eettisten ongelmien ja eettisen päätöksenteon ratkaisemiseen 
o henkilökohtaiset ominaisuudet? 

 millaisia selviämisstrategioita rehtorina käytät? 
o lisätiedon hankinta 
o ironia 

 
 
4. teema: Monikulttuurisen koulun visio 

 optimaalinen monikulttuurinen koulu 
o miten suuri voi maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä olla? 
o millainen toimintakulttuurin tulisi olla? 

 perusdilemmat ja uudet haasteet 
o millaisia uusia haasteita näet tulevaisuuden monikulttuurisessa koulussa? 
o entä mahdollisuuksia? 
o miten uusia tai poikkeavia ratkaisumalleja haasteissa ja ongelmissa voisi löytää? 

 monikulttuurisen koulun tulevaisuus 
o millaisena näet monikulttuurisen koulun Helsingissä lähitulevaisuudessa? 
o entä kymmenen vuoden kuluttua? 

 mikä on koulun tehtävä monikulttuurisessa yhteiskunnassa nyt ja tulevaisuudessa? 
o mikä on mielestäsi rehtorin rooli koulun monikulttuurisen kehittämisessä? 

 
 
 
 
HUOM! Jos tutkimuksen kuluessa tulee tarve lisätiedon kokoamiseen tai keskusteluihin, 
oletko edelleen mukana? 



 

 

 
1. Yläasteen tyttö pyytää rehtorilta luvan, että saisi antaa kaukana, toisessa maassa (tässä Saudi-Arabiassa) asuvalle 
pojalle koulun osoitteen, mihin tämä voisi lähettää rakkauskirjeet. Kotona huoltaja raivostuisi, jos tietäisi tytön 
kirjoittelevan jollekin. 
2. Lapset ovat toistuvasti poissa koulusta ja yksi heistä on erityisopetuksessa ja kärsii poissaoloista paljon. 
Neuvotteluissa rehtori vetoaa koululakeihin, johon huoltaja sanoo, ettei Suomen laki mene hänen uskontonsa asettaman 
lain edelle. 
3. Luokanopettaja näyttää oppilaan piirroksia ja kirjoituksia, joissa toistuu sama teema: pommitus, sota ja erään tietyn 
kansan tappaminen, viimeisen tämän kansan edustajan etsiminen kiven takaa, tämän kansanryhmän nimittely jne. 
4. Luokanvalvoja kertoo, että oppilaan kaula on verillä ja raapimisjälkiä on joka puolella kasvoissa. Oppilas on kertonut 
veljensä ja äitinsä hakanneen häntä kotona. Kyse on oppilaasta, joka on toistuvasti ollut vaikeuksissa sekä koulussa että 
vapaa-ajalla. Hän kiusaa koulussa muita, varastelee ja uhkailee. Vapaa-aikana hän on joutunut poliisin kanssa useaan 
otteeseen tekemisiin. Lastensuojelu on mukana perheen asioissa, mutta yhteydessä kouluun hyvin harvoin ja nihkeästi. 
5. Oppilaan isä tulee kouluun toimintapäivän aikana ja hakee tyttärensä pois, koska koulussa ei tehdä mitään järkevää, 
vaan tanssitaan ja lauletaan. Tyttö on tekstiililuokassa ompelemassa ja kun opettaja yrittää selittää isälle asiaa, isä tekee 
opettajalle kaulan katkaisumerkin ja raahaa tytön mukanaan. 
 



Liite B

Aineistonäyte
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FSD2510 JOHTAMINEN MONIKULTTUURISESSA KOULUSSA - REHTORIHAASTATTELUT 2004

FSD2510 LEADERSHIP IN MULTICULTURAL SCHOOL - RECTOR INTERVIEWS 2004

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

H: Opettaja kysyy? 

 

R18: Esimerkiks. 

 

H: Joo. 

 

R18: Ai että mä en tienny et eiks saakaan sitten tai joku muu vastaava. 

 

H: No miten sä yleensä selvität sitten noi asiat, keskustelemalla vai kutsutsä kaikki taas 

koolle vai? 

 

R18: Rauhallisesti ((naurua)) täytyy sanoo et meillä kyllä aika hyvin nää menee et ei täälä 

paljon semmosta tule mut kyllä aina välillä tulee että ja sit tää kulttuuri esimerkiks meiän 

nuorten kulttuuri on ihan erilainen kun vanhemman polven kulttuuri. Et esimerkiks se et 

kuinka paljon joku sallii luokassaan melua, mikä on häiritsevää et onks se häiritsevää et 

joku tekee jotain koko ajan,  joku vaeltelee tai, ei se mitään kuhan tekee töitä. Joku vaatii 

ehdottomasti sitä et sä ihan varmasti  killität ja olet siinä ja se on hänen mielestään täysin 

normaalia. Muu on epänormaalia. 

 

H: Hm. No entäs huoltajat, tuntuuko siltä et huoltajat tietää mikä se teidän 

toimintakulttuuri on ja siihen liittyvät säännnöt ja normisto ja niin edelleen? 

 

R18: No kyl niit ollaan pyritty ja täälkin on aika nuorii koteja myöskin, nuorii vanhempia 

ja on useammilla, useampiakin lapsia meillä, on tottunu tähän meiän systeemiin sen 

ensimmäisenkin lapsensa jälkeen ja käydään keskusteluja vanhempainillassa ja muissakin 

että mä luulen et aika hyvin kyl varmaan tietävät ja sit kun ajattelee tän alueen kodit ei oo 

välttämättä simmosia et kaikki kupit on just kohdallaan eikä kynät terotettuna tohon päin 

ja tietty rahamäärä taskussa tai tietyt ajat jotka menee näin että näilläkin varmaan on 

vähän se elämä semmosta et se on elämää eikä elektroniikkaa. 

 

H: Mites sitten, sul on nyt pitkä kokemus tältä ajalta. Onko se muuttunu se miten 

vanhemmat jakaa sitä kasvatusvastuuta ja miten ne jakaa ylipäätään? 

 

R18: Kyl peruskoulu on... 

 

H: ..Koulun kanssa.. 

 

R18: ..sama niinku Elisan mainoksessa että ei toki, samat asiat ovat edelleen tärkeitä. 

Varmaan ihan tääkin pätee edelleenkin että jokainen on huolissaan lapsistaan, jokainen 

tota haluaa heille parasta ja meil on aina ollu niitä jotka on pudonnu systeemistä, aina ollu 

niitä jotka joko alkoholin, huumeen, sairauden tai mielenterveys- tai jonkun muun 

ongelman takia eivät pysty lapsistaan huolehtimaan. Tällä alueel niit riittää, tää on niin 

kirjava porukka et tota et ehkä välillä tulee tämmösii vaiheita et meillähän oli 

säästövaiheita [kaupungissa] ja tota niinku muutenkin ihmisillä työttömyysvaiheita ihan 

täl toistakyt vuottakin kestävällä aikajaksolla että ne tietenkin heijastuu koteihin ja kotien 

turvattomuuteen ja avuttomuuteen varsinkin ja ihan niinkun neuvottomuuteen. Ja kun 



 

 

ilmiö lisääntyy, tietyt ilmiöt lasten käyttäy- nuorten käyttäytymisessä myöskin niinku 

maahanmuuttajaperheitten kohdalla varsinkin kun heidän penskansa vanhenee niin et kyl 

sen huomaa et tulee välil semmosta aaltoilua mut et perushuoli varmaan jokaisel on 

edelleen niinku ennenkin. 

 

H: Joo. Entäs sitten nyt kun otit noi maahanmuuttajat ja maahanmuuttajahuoltajat niin 

voiko siitä sanoa mitään erityistä että he jakaisivat kasvatusvastuuta paremmin tai 

huonommin vai onko se ihan verrannollista kotoperäisiinkin huoltajiin? 

 

R18: No tietenkin eri kansoilla on eri tapoja mut varmaan perushomma on se et lapset on 

tärkeitä, lapsia arvostetaan, heist pidetään huolta, heidän hommistaan ollaan 

kiinnostuneita, heitä yritetään varjella ja siin on enemmänkin sen koko suvun, tän 

perheen ja koko suvun ja jopa tuttavienkin huoli ja murhe et se ei oo pelkästään se isä ja 

äiti vaan.. 

 

H: ..Liittyyks toi johonkin tiettyihin kulttuureihin vai? 

 

R18: Esimerkiks näihin Afrikan kulttuureihin et se on se muu perhe ja monethan ovat 

täälä et ne eivät edes ole isänsä ja äitinsä luona vaan joku muu niistä huolehtii ja siel on 

paljonkin lapsii, toistakymmentäkin parhaimmissa tapauksissa että ja sitten se että 

halutaan lapsille parasta varsinkin niinku tosiaan vanhat IVY-kansat niin kaikki hyöty 

mitä saadaan ja haluamme sen ja sen ja sen ja poimitaan niitä asioita ja todella välitetään 

ehkä siel on vähän niinku kyynärpäätaktiikkaakin, sit taas toisaalta hirveen tarkkaan 

ollaan siit kulttuurin ja meidän kulttuurin kohtaamisesta. Mitä sais olla, mitä ei saa olla, 

kenen kanssa voidaan seurustella että ehkä enemmänkin rasistisuutta tulee siitä että 

salliiko he niinku länsimaisii kontakteja koska tää on sitä mitä on et tietyt perheet meni 

hyvinkin pitkäl siinä ja sillon tulee eristyneisyys jopa niinku koulun oppiaineis niinku 

olet tietoinen eräästäkin  tietystä perheestä, muutamasta varsinkin, yhdestä erityisestä 

huomannu että sallitaanko sitä mitä koulu tuo, varsinkin taito/taideaineissa esille. 

 

H: Nää on niinku sellasia asioita joita, joihin ei törmää välttämättä suomalaisvanhempien 

kanssa? 

 

R18: Ei, ei, ei. Ellei oo joku uskonnollinen suuntaus. Ja sit on tää mikä nyt oli juttu 

meidänkin jossain palavereissa kerran että varsinkin nää jotka on Suomessa syntyneitä 

maahanmuuttajataustasii lapsii jotka eivät oikeestaan enää ole maahanmuuttajii, heidän 

vanhempansa on maahanmuuttajia jotka on oppinu suomen kielen hyvin, suomen 

kulttuurin hyvin, sen ehkä myöskin lievepiirteitä niin he ovat eri kategoriaa jo kun heidän 

vanhempansa puhumattakaan heidän isovanhempansa tai muut eli täst tulee ehkä 

sellanen, saattaa olla jopa aikapommi varsinkin somaleitten kanssa että miten nää 

törmäyskurssit sitten tulee menemään.. 

 

H: ..Mitä.. 

 

R18: ..Seka-avioliitoiksi jopa ehkä tai muiksi että.. 

 


