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Tulkit kohtaavat työssään paljon haasteita, jotka voivat vaikuttaa heidän työtu-
loksiinsa. Opinnäytetyön tavoite oli avata osan niistä haasteista, jotka liittyivät 
tulkkaustehtäviin, joissa käsitellään lastenkasvatusta ja lasten oikeuksia. Isla-
min uskonto ja kulttuuri ovat vaikuttaneet suoraan monien elämään ja samalla 
tuoneet paljon ristiriitoja maahanmuuttajien uusiin asumisympäristöihin, eikä 
ne sovi yhteen suomalaisen yhteiskunnan kulttuuriarvojen kanssa. Tulkin työn 
onnistumisen kannalta nämä asiat ovat vaikeita kohdattaviksi niin tulkille, tul-
kattavalle kuin viranomaisille. 
 
Opinnäytetyössä tutkittiin uskonnollisia tabuja. Samalla tuotiin esiin YK:n yleis-
sopimus lapsen oikeuksista ja Suomen lastensuojelulaki, jotka suojelevat ih-
misoikeuksia ja turvaavat lasten terveellisen kasvatuksen. 
 
Opinnäytetyön aineisto koostui kolmen sosiaalityöntekijän ja kolmen maahan-
muuttajataustaisen tulkin haastatteluista. Haastattelut toteutettiin syys-loka-
kuussa 2018. Haastattelujen tulokset analysoitiin tarkoituksena selvittää, mi-
ten tulkit ovat puristuksessa tabujen, vanhanaikaisten arvojen ja modernin yh-
teiskunnan välissä.  
 
Opinnäytetyö on hyödyllinen viranomaisille, tulkeille ja tulkkausopiskelijoille. 
Se voi antaa ohjeita heille, jotta he voivat ennakoida ongelmakohtia ja varau-
tua niihin. Tämän tutkimuksen perusteella kävi ilmi, että ymmärtääkseen tul-
kattavaa paremmin ja helpommin tulkkien ja viranomaisten on saatava tietoa 
ja asiantuntemusta monikulttuurisista ja uskonnollisista kysymyksistä.   
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Interpreters encounter different challenges which can influece their work re-
sult. The aim of this thesis was to open up some of these challenges espe-
cially related to children's rights and education. The religion of Islam and its 
culture have directly influenced the lives of many, and at the same time have 
brought a lot of controversy in the living environments and are incompatible 
with the cultural values of Finnish society. From the point of view of the suc-
cess of the interpreter's work, these issues are difficult to meet both the in-
terpreter, the client and the authorities. 
 

In this thesis religious taboos were studied. The UN Convention on the 
Rights of the Child and the Finnish child protection act were highlighted. They 
protect the human rights and the healthy upbringing of children. 
 

The thesis consisted of interviews with three social workers and three inter-
ptreters who had an immigrant backgroud. The interviews were conducted in 
September-October 2018. The results of the interviews were analysed to 
show how interpreters are hard-pressed between taboos, old-fashioned va-
lues, and the modern society. 
 

 

The thesis is useful for authorities, interpreter and interpreting students. It 
can help them to anticipate and prepare for problems. On the basis of this 
study, it became clear that, in order to understand the client better and more 
easily, interpreters and the authorities need to have information and expertise 
on multicultural and religious issues. 
 
 
Keywords: taboo, parenting, Community Interpreting, Islam, culture, honour, 
tradition 
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 الملخص
  
 خالد صالح 

 الدینیة وسندان المجتمع المعاصر المحٌرماتالمترجم بین مطرقة 
  ٣، عدد الملحقات ٣٦عدد الصفحات الكلي 

 ٢٠١٩ربیع التاریخ 
 جامعة دیاكونیا للعلوم التطبیقیة 

 نسانیة  البكالوریوس العلوم ا
 قسم الترجمة

 
 

لهم ونتائجها. الهدف من اعمأداء أ، والتي یمکن أن تٶثر علی کیفیة جمة تحدیاتیواجه المترجمون في عملهم 
لمرتبطة علی األخص بحقوق الطفل ورعایته. والعوائق وا التحدیاتاألطروحة هذە هو التطرق الی بعض هذە 

وفي نفس الوقت سبب الکثیر من  ینمن التأثیر المباشر علی حیاة العدید ة األسالمیةالثقافوأستطاع األسالم 
التتالئم مع  کذلك بأن هذە األختالفاتالبیئة األجتماعیة التي یعیش فیها هٶالء ویمکن القول  علی التناقضات

نری بأن  الترجمةهذە المواضیع من خالل عمل ألقینا نظرة علی الثقافة والقیم الحضاریة للمجتمع الفنلندي. فلو 
 کذلك. للمسٶولینوصعبة جدا للمترجمین والمراجعین  القضایا جهة هذەامو
 

 المحٌرماتعلی نصوص البحوث المتبعة، وبحث  تم األستناد، لذلك البحث واألستطالع رکزت األطروحة علی
التي تضمن الحقوق القوانین الفنلندیة واألعالن العالمي لحقوق الطفل طرق الی تم الالدینیة وفي نفس الوقت 

   .هوتعلیم تهلنشأمة لابیئة س وتضمناألنسانیة للطفل 
 
وي خلفیات ذلشٶون األجتماعیة وثالثة مترجمین لمع ثالثة موظفات  مقابالتجراء إ علیاألطروحة  ضمتت

. جری ٢٠١٨أیلول و تشرین األول من سنة  شهريخالل  هذە لقاءاتالجریت ا  مختلفة ومهاجرین سابقین. 
بسبب هذە  بحث المشاکل والصعوبات التي یواجهها المترجم أجرائها وکان الهدف من اللقاءاتتحلیل نتائج 
 القیم البالیة وسندان المجتمع المعاصر.و مطرقة المحرمات الدینیة بین وضعتهالتي التناقضات 

 
بحیث بإمکانهم کسب الذین یدرسون علوم الترجمة.  الطالبمترجمین ووال هذە األطروحة مفیدة للمسٶولین

. لمواجهتها واألستعداد لمواضیع الشائکةل التحضیرکي یستطیعوا  القضایاهذە  عن األطروحةمعلومات من 

خبرات المعلومات والیحتاجون الی والمسٶولین  ینالمترجم بأن الی هذە الدراسة، أصبح من الواضح  ا ًواستناد

 وأسهل. أفضلبنحو  مراجعیهمالدینیة کي یستطیعوا فهم  والمواضیعتعدد الثقافات الزمة حوڵ ال
 
 

 السنةالثقافة، الشرف، کلمات األطروحة: المحرمات، تربیة األطفال، الترجمة الشفهیة، األسالم، 
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 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyön tarkoitus on avata uskontoon liittyvien tabujen merkitystä ja 

pohtia niiden vaikutusta tulkatuissa tilanteissa. Tabua määritellään että, se tar-

koittaa kielletty; mitä ei saa tehdä, syödä, koskettaa, sanoa jne., jotta tabun 

rikkojalle ei koituisi haitallisia seurauksia. Suomen kielen sana pyhä on alku-

jaan ilmeisesti merkinnyt juuri tätä käsitettä. ’Negatiivisen’ pyhän eli tabun 

ohella voidaan pyhiksi lukea kaikki ne ilmiöt ja asiat, jotka ihminen kokee ju-

malallista alkuperää oleviksi ja joihin sisältyy uskonnollinen arvolataus. (Tie-

teen termipankki).   

 

Käsittelen tulkatuissa tilanteissa esiintyneitä tabuja, miksi meillä on tabuja ja 

miksi ihmiset pitävät niistä kiinni. Selvitän ja pohdin, miten uskontoon ja kult-

tuuriin liittyvät tabut ovat läsnä tulkin työssä. Nämä tabut vaikuttavat tulkkien 

työhön sekä tulkkien ja asiakkaiden yhteistyöhön viranomaisten kanssa. Tut-

kin, minkälaisiin islamin uskontoon ja kulttuuriin liittyviin tabuihin viranomaiset 

ja tulkit voivat törmätä, ja pohdin, mihin nämä tabut perustuvat. Kulttuurierot ja 

kulttuurista aiheutuvat eri kasvatustavat synnyttävät ristiriitoja. Tässä opinnäy-

tetyössä keskitytään lastensuojelun ja sosiaaliviranomaisten asiakastilan-

teissa esiin tulleisiin uskontoon, kulttuuriin ja tabuihin liittyviin ongelmiin 

 

Opinnäytetyöni tavoite on avata osittain muualta tulleita kulttuuriin ja uskon-

toon liittyviä asioita, jotka eivät sovi yhteen Suomen yhteiskunnan kulttuuriar-

vojen kanssa. Pyrin selvittämään ongelmien alkuperää ja syitä sekä sitä, miksi 

ihmiset pitävät niitä tärkeänä.  

 

Monet kulttuuriin liittyvät tavat tai uskomukset eivät sovi enää nykyaikaan, 

koska ne loukkaavat meidän ja lastemme oikeuksia, mutta silti monet haluavat 

edelleen ylläpitää niitä. Tästä syntyy ongelmia, jotka vaikuttavat ihmisten elä-

mään ja varsinkin lasten elämään.  

 

Monikulttuurisessa yhteiskunnassa kuten Suomessa eri kulttuurista tulleita ih-

misiä asuu vierekkäin, monilla on mahdollisuus vertailla omaa kulttuuriaan ja 

uskontoaan muiden kanssa ja huomata epäkohtia omassa kulttuurissaan. 
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Taburajoitukset määräävät usein ihmisten elämää ja asettavat vaikeita rajoja. 

Silti kyseiset ihmiset noudattavat niitä, koska niiden rikkominen on synti ja voi 

suututtaa Jumalaa. 

 

Opinnäytetyön aihe pohjautuu omaan kokemukseeni tulkin työstä. Tutkittavien 

ilmiöiden ymmärtämisessä tukeudun uskontoa ja tabuja käsittelevään kirjalli-

suuteen, Koraaniin sekä perimätietoon. Opinnäytetyö varten olen haastatellut 

kolme sosiaalityöntekijää ja kolme tulkkia.  

  

Maahanmuuttajat, suomalaiset viranomaiset, tulkit ja tulkkiopiskelijat, jotka 

työskentelevät maahanmuuttajien kanssa, ovat kohderyhmiäni, jotka kaipaa-

vat tietoa eri kulttuureista ja uskonnoista sekä niiden vaikutuksesta työskente-

lyyn. 

 

Kulttuurierojen vuoksi monet viranomaiset voivat olla varovaisia haastamaan 

tai käsittelemään tabuja, koska he ajattelevat, että ne kuuluvat perheen kult-

tuuriin, uskontoon ja perinteiseen elämään. Tällaisia tabuja ovat esimerkiksi 

tyttöjen asema perheessä ja kunniakysymykset. Pyrkimykseni on selvittää tiet-

tyjä lastensuojelutyössä esiin tulleita tabuja ja uskontoon liittyviä seikkoja, jotka 

saattavat rajoittaa lasten elämää ja haitata heidän kasvatustaan. Jos tulkeilla 

ja viranomaisilla on tietoa näistä asioista, he ovat valmiimpia kohtaamaan niitä 

omassa työssään. 

 

Tabut aiheuttavat tulkin työlle paljon haasteita, koska tulkkauksien aikana kult-

tuurin ja uskonnon asioita ja kunnia-asioita tulee esiin. Nämä voivat liittyä suo-

raan uskontoon tai tietyn kulttuurin käytäntöön, esimerkiksi seksuaalitabut.  

 

Ammattitaitoinen tulkki on sekä tulkattavien kielten että kulttuurien asiantuntija 

ja hän noudattaa asioimistulkin ammattisäännöstöä. Tulkattaville kerrotaan 

aina, että tulkki on puolueeton ja salassapitovelvollinen ja että, tulkin tehtävä 

on tulkata kaikki tilanteessa sanottu. Nämä asiat kuuluvat asioimistulkkien am-

mattisäännöstöön, jotka ovat ammattitulkeille sitovia. 

Ammattisäännöstössä todetaan muun muassa:  
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-  Tulkilla on salassapitovelvollisuus. Se on tärkeä periaate tulkin työssä, jotta 

tulkattavat voivat turvallisesti ja luotettavasti kertoa mm. arkaluonteisia asioita. 

-  Tulkki ei käytä väärin mitään tulkkauksen yhteydessä tietoonsa tullutta. 

Tämä periaate on lähellä salassapitovelvollisuutta ja se lisää luottamusta tulk-

kia kohtaan, jolloin tulkattavien on mahdollista ilmaista omia arkaluonteisia asi-

oita.  

-  Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hän on esteellinen. Se tarkoittaa, 

että tulkki ei suostu tekemään tulkkauksia lähisukulaisille tai kavereille.  

 - Tulkki tulkkaa kattavasti, ei jätä mitään pois eikä lisää mitään asiaankuulu-

matonta. 

 - Tulkki on puolueeton viestinvälittäjä eikä anna tunteidensa, asenteidensa ja 

mielipiteidensä vaikuttaa työhönsä. (SKTL 2018) 

Tärkein asia tulkille, kun toimeksiannon aikana huomaa uskontoon liittyviä ta-

buja ovat salassapitovelvollisuus ja että pitää tulkata puolueettomasti ja katta-

vasti, koska kyseessä on arkaluonteisista asioista. Tulkattava odottaa, että hä-

nen viestinsä menisi täydellisesti perille ja hänen pitää voida luottaa siihen, 

että ulkopuoliset eivät saa tietoa asiasta.  

 

Lasten oikeudet ja perheen kasvatusmenetelmät, yhteiskunnan arvot, perheen 

arvot, rajat, tabut, sallitut ja kielletyt asiat voivat tulla esiin lastensuojelun tai 

sosiaaliviranomaisten vastaanotossa, jossa tulkit ovat tulkkaamassa. Maapal-

lolla on yli 200 maata ja tuhansia uskontoja, joten ihmisillä on erilaisia tapoja 

ja jopa erilaisia keinoja ilmaista omaa kulttuuriaan. 

 

Opinnäytetyön aihe on tällä hetkellä ajankohtainen ja koskettaa monia Suo-

messa asuvia, myös lapsia ja heidän ihmisarvoaan ja ihmisoikeuksiaan. Opin-

näytetyöni tarkoituksena on auttaa viranomaisia heidän työssään ymmärtä-

mään toisenlaisista yhteiskunnista tulleita ihmisiä, joilla on erilaisia asenteita 

ja lapsenkasvatustapoja. Näin Suomen viranomaiset voivat puuttua tehok-

kaammin ongelmiin ja varsinkin asioihin, jotka koskevat lasten kasvatusta. 

Opinnäytetyö voi olla hyödyllinen myös tulkeille ja tulkkiopiskelijoille, jotka jo-

kapäiväisessä työssään joutuvat näiden ristiriitojen kanssa tekemisiin, joten 

asian tunnistaminen on tärkeää.  
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2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

 

2.1 Uskonnot suomalaisessa yhteiskunnassa 

 

Suomi viime vuosisadan lopulla lähteen on muuttunut monikulttuuriseksi yh-

teiskunnaksi, jossa asuu paljon maahanmuuttajaa, eri kansallisuuksia ja us-

kontoja. Suurin osa suomalaisista on kristittyjä. Suurin uskonnollinen yhdys-

kunta on Suomen evankelis-luterilainen kirkko, johon kuuluu noin 70 % väes-

töstä ja toiseksi suurin muslimit. Suomen ortodoksinen kirkko on kolmanneksi 

suurin uskonnollinen yhdyskunta. Hieman yli 1 % väestöstä kuuluu ortodoksi-

seen kirkkoon. Evankelis-luterilaisella kirkolla ja ortodoksisella kirkolla on Suo-

messa erityisasema. Niillä on esimerkiksi oikeus kantaa veroa. (Infopankki. 

kulttuurit- ja uskonnot Suomessa). 

 

Suomessa asuu kymmeniä tuhansia muslimeja. Heistä kuitenkin vain osa kuu-

luu islamilaisiin yhdyskuntiin. Tilastokeskuksen mukaan marraskuussa 2015 

Suomessa asui 70 000- 75 000 muslimia. Määrä nousi nopeasti, kun lähes 35 

000 turvapaikanhakijaa eri maista kuten Irakista, Syyriasta ja Afganistanista 

saapui Suomeen. Suomessa asuu myös parituhatta juutalaista. Helsingissä ja 

Turussa toimii synagoga. Muita uskonnollisia yhdyskuntia Suomessa ovat esi-

merkiksi Katolinen kirkko, Helluntaikirkko, Suomen Vapaakirkko, Suomen Ad-

venttikirkko, Mormonikirkko ja Jehovan todistajat. (Yle uutiset 2015). 

 

KUVIO 1. Suurimmat uskontokunnat Suomessa (Yle 2018)  
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2.2 Islamin uskonto 

 

Islamin uskonto syntyi 1440 vuotta sitten arabiaavikolla orjuuden kaudella. Sil-

loin vankien tappaminen, ihmiskauppa ja ihmisten nöyryyttäminen kuului hei-

mojen arkielämään. Nämä tavat ja niihin liittyvät arvot heijastuvat aivan sel-

västi Koraanissa ja perimätiedossa. Koraanin kirjallisen tyylin nähdään olevan 

esteettisesti niin korkean, että se todistaa kirjan jumalallisesta alkuperästä 

(Hukari 2005,70). 

 

Palva (2004,180) kertoo, että noin vuonna 610 esiintyi Mekassa uskonnollinen 

julistaja, joka vaati kuulijoitaan luopumaan itsekeskeisestä elämästä ja kään-

tymään Jumalan puoleen. Tämä mies oli Muhammed (arab. muhammad ’ylis-

tetty’). 

 

Koraani ei ollut kirjoitettu Muhammedin aikana. Se kirjoitettiin vasta Muham-

madin kuoleman jälkeen, jolloin arabiankieliset kirjaimet olivat hyvin yksinker-

taisia ja hyvin paljon erilaisia kuin tänään. Jos näytät yhden sivun alkuperäi-

sestä käsikirjoituksesta tavalliselle muslimille, hän ei osa lukea sanaakaan. 

Siinä mielessä Koraania on muutettu ja lisätty kirjaimia koko ajan, jotta sitä 

pystytään lukemaan.  
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 Lähde: Lamsiah (2017, 201), Koraanin käsikirjoitukset, Johdanto antiikin kä-

sikirjoitusten tutkimukseen. Arabian kielellä 

 

Saksalainen tutkija Gerd Puin sanoi haastattelussa (Brother Rachid TV 2015) 

12.8.2015 arabian kielellä ’’Rohkea kysymys 417’’-ohjelmassa, että Sanaan 

käsikirjoitukset löytyivät vuonna 1972 jemeniläisestä Sanaan kaupungista Sa-

naan suurmoskeijan kunnostustöiden yhteydessä. Löydetyt Koraanin käsikir-

joitukset ovat vanhin versio Koraanista ja ovat kirjoitettu Hijazin kirjaimilla.  

Lamsiahin (2017, 33) mukaan vanhat arabinkieliset fontit, joita kutsutaan Hi-

jazin fontiksi, olivat kehittyneet Nabitian fontista. Alkuvaiheessa kun alettiin 

kirjoittaa Koraania, arabiankieliset kirjaimet olivat vielä varhaisvaiheessa, 

niitä ei ollut vielä 28 vaan niitä oli yhteensä vain viisitoista. 

 

Löydön tehneet rakennusmiehet eivät ymmärtäneet käsikirjoituspergament-

tien arvoa, vaan pakkasivat ne perunasäkkeihin ja jättivät ne moskeijan yhden 

minareetin portaille. Jemenin viranomaiset pyrkivät järjestämään kansainvä-

listä apua käsikirjoitusten tutkimiseen. Puin työskenteli 4 vuotta 1980-1984 Sa-

naassa ja johti työryhmäänsä selvittäessään Koraanin käsikirjoituspergament-

teja, joita oli satoja kappaleita. Radiohiiliajoituksen mukaan osa pergamen-

teista on peräisin vuosilta 645-690 jaa.  
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Islamin uskonnossa Koraanin sisältöä pidetään Jumalan sanana ja se on pyhä 

ja muuttumaton. Koraaniin ei saa tehdä muutoksia eikä lisätä mitään. Usko-

vaisten mielestä Koraanin sisältö pätee tänäkin päivänä. Ongelma on siinä, 

että uskovaiset ihmiset haluavat soveltaa näitä arvoja arkielämässään, ja sen 

takia he kohtaavat paljon ristiriitoja uudessa kulttuurissa Suomessa.  

 

Koraanin sisällön ja profeetta Muhammadin perimätietojen muuttaminen/kor-

jaaminen tai epäsopivien kohtien poistaminen (esim. rukous mitätöidään, jos 

nainen, musta koira tai aasi kulkee rukoilijan edestä) on ehdottomasti kielletty. 

Reformeja ei saa tehdä, koska asiat on ilmoitettu valmiiksi ikuisiksi ajoiksi, jo-

ten ihmisten tehtävä on totella ja toteuttaa niitä.  

Koraanissakin todetaan, että muutoksia ei saa tehdä. Siinä todetaan mm. näin:  

- ’’Jotka uskovat ja pelkäävät Jumalaa! He saavat ilosanoman tässä ja 

tuonpuoleisessa elämässä. Jumalan sanoja ei voi muuttaa. Tämä on 

suurin voitto’’ (Koraani 157: 10-64) 

- ’’Jumala lupaa niille, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, että heitä odot-

taa anteeksianto ja suuri palkka, mutta ne, jotka kieltävät ja väittävät 

merkkejämme valheeksi, joutuvat tuleen’’ (Koraani 85: 5-10). 

- Koraanin mukaan vain Jumala voi muuttaa Koraania. ’’Jos me pyy-

himme pois jonkin jakeen tai annamme sen unohtua, annamme tilalle 

samanlaisen tai paremman’’ (Koraani 27: 2-106).  

 

Tämä asenne on hyvin haastava ja se asettaa ihmiset hankalaan asemaan, 

koska monet asiat koskevat menneitä aikoja ja niiden aikojen käsityksiä. Esi-

merkiksi Koraanissa kerrotaan, miten voit käyttää toista ihmistä. Miestä tai 

naista rangaistaan yleisön edessä raipan iskuilla, jos syyllistyy seksirikoksiin, 

varkaiden käsiä amputoidaan ja niin edelleen.  

Poikalapset palvelevat muslimimiehiä paratiisissa ja tarjoavat heille alkoholia: 

Heidän parissaan kiertelee palvelupoikia, jotka ovat kuin kallisarvoisia helmiä. 

(Koraani 1995, 397) 

Ikuisesti nuoret pojat kiertävät helmenkaltaisina tarjoamassa juomaa. Kun kat-

sot siellä ympärillesi, näet vain onnea ja suurta autuutta. Heidän yllään on vih-

reät silkki- ja brokadinvaatteet ja heillä on koruina hopeisia rannerenkaita, ja 

heidän Herransa antaa heidän juoda puhdasta juomaa: Tämä on teidän palk-

kanne. (Koraani 1995, 457). 
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Modernissa yhteiskunnassa lasten työvoima on kielletty, ja alle 18-vuotiaille 

alkoholin käyttö on kielletty. Mutta Koraani kertoo, että nuoria poikia palvelevat 

muslimi miehiä paratiisissa mm. tarjoamalla heille alkoholia.  

 

2.3 Lasten oikeudet ja lastensuojelu 

 

Lasten kasvatus on yksi tärkeimmistä asioista yhteiskunnassa, ja Suomessa 

siinä noudatetaan kansainvälistä yleissopimusta lapsen oikeuksista. Se on Yh-

distyneiden kansakuntien tekemä sopimus. YK:n yleissopimuksessa lapsen 

oikeuksista määritellään lasten oikeudet ja todetaan, että ne ovat ihmisoikeuk-

sia, jotka ovat kohdennettu nimenomaan lapsille. (YK:n yleissopimus lapsen 

oikeuksista) Suomi noudattaa YK:n yleissopimusta, joten päiväkodit, neuvolat, 

koulut, lastensuojelu ja muut tahot toimivat tämän sopimuksen perusteella ja 

valvovat, että sopimusta ei rikota. Jos lapsen oikeuksia rikotaan, viranomaiset 

ovat velvoitettuja ilmoittamaan lastensuojeluun. Suomessa on tullut esille ta-

pauksia, että YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksia on rikottu, esim. lasta on 

pahoinpidelty tai lasten nähden käytetty väkivalta, joten viranomaiset ovat teh-

neet lastensuojeluilmoituksen. 

 

Tiedotusväleissä ja sosiaalisessa mediassa on tullut ilmi, että monessa Aasian 

ja Afrikan maassa kuten Afganistanissa, Pakistanissa, Irakissa, Sudanissa ja 

Egyptissä lastenoikeuksien sopimusta ei noudateta olleenkaan, esimerkiksi 

alaikäisiä tyttöjä pakotetaan avioliittoon, lapsityövoima käytetään laajasti, fyy-

sinen kuritus on käytössä lapsen kasvatuksessa sekä kotona että koulussa, 

vaikka nämä maat ovat allekirjoittaneet YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuk-

sia koskevan kohdan. Kyseiset maat korostavat omia kulttuurisia ja yhteiskun-

nallisia identiteettejään ja ennen kaikkea omaa uskontoaan. Monet uskonnol-

liset tekstit on kirjoitettu satoja, ellei tuhansia vuosia sitten. Esim. islamin us-

konnon pyhä kirja Koraani on kaudelta, jolloin yhteiskunnan arvot olivat erilai-

sia. Yhteiskunnalliset arvot olivat hyvin julmia ja epäinhimillisiä. Ihmiskauppa, 

kosto, vankien tappaminen, lapsityövoima, alaikäisten tyttöjen avioliitto, toisen 

seksuaalinen hyväksi käyttäminen ja orjien pitäminen olivat hyväksyttyä tai 

kuuluivat silloin yhteiskunnan normaalikäytäntöön. Nyt tänä päivänä ainakin 

Suomessa näitä asioita pidetään rikoksina. 
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Toiset uskontoon liittyvät asenteet ja määräykset eivät toimi Suomessa ja on 

myös asioita, jotka eivät ole sallittuja Suomessa. Silloin perheet joutuvat risti-

riitatilanteeseen, koska heidän asenteensa vaarantaa lasten kehityksen ja luo 

lapselle epäterveellisen ympäristön. 

 

Kun kaksi kulttuuria kohtaa, se tuottaa monia ongelmia. Koulut, päiväkodit, 

lastensuojeluviranomaiset, sosiaalityöntekijät, neuvolat ja muut tahot havait-

sevat näitä ongelmia ja asenteita. He pyrkivät auttamaan asiakkaita yrittäen 

samalla estää vakavampia tai lisää ongelmia syntymästä. 

 

Ihminen, joka on menettänyt identiteettinsä tai ainakin hänestä tuntuu siltä, 

turvautuu muihin asioihin. Uskonto on yksi väline, joka saa hänet pysymään 

pystyssä vieraassa maassa ja kulttuurissa. Uskonnon korostamisesta tulee 

hänelle kunnia- ja identiteettikysymys, kuten kirjassa Hijabi huwiyati (Hijabini 

on identiteettini) nimessä ilmenee (Giraud & Sintomer 2004). Kun huivista tu-

lee identiteetti, uskonto muuttuu kilveksi ja sen avulla ihminen korostaa omaa 

erilaisuuttaan valtakulttuurin edessä.  

 

Lasten oikeudet on määritelty sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Käsitte-

len tässä YK:n Lapsen oikeuden julistusta ja Suomen lainsäädäntöä. Lasten-

suojelu lain mukaan vanhemmat ovat vastuussa lapsen kasvatuksesta ja huo-

lenpidosta. Tähän velvollisuuden ja tehtävän heillä on oikeus saada apua ja 

tukea yhteiskunnalta. (Lastensuojelu info, lastensuojelun perusta)   

 

2.3.1 YK:n Lapsen oikeuksien julistus 

 

Lapsen oikeuksien julistus hyväksyttiin 20.11.1959. Julistus on hyvin yleis-

luontoinen, eikä sido valtioita oikeudellisesti. Vasta vuonna 1989 lapsen oi-

keudet kirjattiin valtioita sitovaksi YK:n lapsen oikeuksien sopimukseksi, 

jonka lähes kaikki maailman valtiot ovat ratifioineet. Julistuksen kymmenen 

periaatetta on sisällytetty sopimukseen.  

 

Periaate 1 
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Lapsen tulee saada nauttia kaikkia tässä julistuksessa määriteltyjä oi-

keuksia. Nämä oikeudet kuuluvat poikkeuksetta jokaiselle lapselle yh-

täläisesti ja erottamatta katsomatta hänen tai hänen perheensä rotuun, 

ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen vakaumuk-

seen, kansalliseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen tai syn-

typerästä taikka muusta johtuvaan asemaan. 

 

Periaate 2 

Lapsen tulee saada nauttia erityistä suojelua ja hänelle tulee lainsää-

dännöllä tai muulla tavoin suoda edellytykset ruumiillisesti, henkisesti, 

moraalisesti, sielullisesti ja sosiaalisesti terveeseen ja normaaliin kehi-

tykseen vapaissa ja ihmisarvon mukaisissa oloissa. Säädettäessä tätä 

tarkoittavia lakeja lapsen etujen tulee olla tärkeimpänä näkökohtana. 

 

Periaate 3 

Lapsella tulee syntymästään lähtien olla oikeus nimeen ja kansalaisuu-

teen. 

 

Periaate 4 

Lapsen tulee saada nauttia sosiaalista turvaa. Hänen tulee saada kas-

vaa ja kehittyä terveenä. Lapsen ja hänen äitinsä on sen vuoksi saatava 

erityistä hoitoa ja huolenpitoa siihen luettuna asianmukainen hoito en-

nen ja jälkeen synnytyksen. Lapsella tulee olla oikeus asianmukaiseen 

ravintoon, asumiseen, virkistykseen ja lääkintähuoltoon. 

 

Periaate 5 

Lapsen, joka on ruumiillisesti, henkisesti tai sosiaalisesti vajaakykyinen, 

tulee saada erityistä tilansa edellyttämää erikoishoitoa, -kasvatusta ja   

-huolenpitoa. 

 

Periaate 6 

Lapsi tarvitsee kehittyäkseen tasapainoiseksi yksilöksi rakkautta ja ym-

märtämystä. Hänen tulee saada kasvaa, mikäli mahdollista, vanhem-

piensa huolenpidon ja vastuun alaisena, ja joka tapauksessa ilmapii-

rissä, jossa hän saa tuntea hellyyttä sekä moraalista ja siveellistä 
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turvallisuutta; varhaisiässä olevaa lasta ei saa erottaa äidistään kuin 

poikkeustapauksessa. Yhteiskunnan ja viranomaisten velvollisuutena 

on osoittaa erityistä huolenpitoa niille lapsille, jotka ovat vailla per-

heensä turvaa ja riittäviä toimeentulomahdollisuuksia. On suotava, että 

suurten perheiden lasten ylläpitoa helpotetaan valtion avustuksin ja 

muulla avustustoiminnalla. 

 

Periaate 7 

Lapsella on oikeus saada koulutusta, jonka ainakin alkeisasteella tulee 

olla maksuton ja pakollinen. Hänen tulee saada koulutusta, joka edistää 

hänen yleissivistystään ja suo jokaiselle yhtäläisen mahdollisuuden ke-

hittää kykyjään, yksilöllistä arvostelukykyään sekä moraalista ja sosiaa-

lista vastuuntuntoaan tullakseen hyödylliseksi yhteiskunnan jäseneksi. 

Lapsen koulutuksesta ja ohjauksesta vastuussa olevien on johtavana 

periaatteena pidettävä lapsen parasta; ensisijaisesti tämä vastuu kuu-

luu lapsen vanhemmille. Lapsella tulee olla riittävät mahdollisuudet leik-

kiin ja virkistykseen, jotka olisi ohjattava palvelemaan samoja päämää-

riä kuin koulutuskin. Yhteiskunnan ja viranomaisten tulee pyrkiä edistä-

mään mahdollisuuksia tämän oikeuden nauttimiseen. 

 

Periaate 8 

Lapsen tulee aina ja kaikissa olosuhteissa olla ensisijalla suojelua ja 

apua annettaessa. 

 

Periaate 9 

Lasta on suojeltava kaikelta laiminlyönneiltä, julmuudelta ja väärinkäy-

töltä. Häntä ei saa missään muodossa saattaa kaupankäynnin koh-

teeksi. Lasta ei saa ottaa työhön ennen asianmukaista minimi-ikää, mis-

sään tapauksessa häntä ei saa panna työhön eikä sallia hänen ryhtyä 

työhön, joka saattaisi olla hänen terveydelleen tai koulutukselleen vaa-

raksi taikka haitata hänen ruumiillista, henkistä tai moraalista kehitys-

tään. 

 

Periaate 10 
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Lasta tulee suojella sellaisilta toiminnoilta, jotka saattavat kasvattaa hä-

nessä taipumuksia rodulliseen, uskonnolliseen tai muunlaiseen syrjin-

tään. Häntä on kasvatettava ymmärtämykseen, suvaitsevaisuuteen, 

kansojen välisen ystävyyden, rauhan ja yleismaailmallisen veljeyden 

hengessä sekä täysin tietäen, että hänen tarmonsa ja kykynsä olisi saa-

tettava palvelemaan hänen lähimmäisiään. 

 

Hyväksytty Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 20. marras-

kuuta 1959 

 

Tasan kolmekymmentä vuotta myöhemmin, 20. marraskuuta 

1989, YK:n yleiskokouksessa hyväksyttiin YK:n lapsen oikeuksien so-

pimus. 

 

2.3.2 Lastensuojelu Suomessa 

 

 Suomen viranomaiset toimivat lainmukaisesti ja suomalaisen yhteiskun-

nan periaatteiden mukaan. Eduskunnan oikeusasiamies määrittelee, että 

lapsen oikeuksia seuraavaksi:  

Oikeudet koskevat kaikkia lapsia. Ne pohjautuvat seuraaviin periaat-

teisiin: 

• Lapsia ei saa syrjiä. 

• Lapsen etu pitää ottaa huomioon. 

• Lapsella on oikeus elämään ja kehittymiseen. 

• Lapsen näkemystä pitää kunnioittaa. (Oikeusasiamies 2018) 

 

Suomen lastensuojelulaki on keskeisin lastensuojelua ohjaava laki. 

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäris-

töön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suoje-

luun. Suomen lastensuojelulaki 1 luku 4 § säätelee Lastensuojelun keskei-

set periaatteet, jossa kerrotaan että ’’ Lastensuojelun on edistettävä lapsen 

suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lastensuojelun on tuettava vanhempia, 

huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä 

lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelun on pyrittävä eh-

käisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain 
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havaittuihin ongelmiin. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuoje-

lua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. 

Lapsen etua arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri toi-

menpidevaihtoehdot ja ratkaisut turvaavat lapselle: 

1) tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin sekä läheiset ja jatkuvat ih-

missuhteet; 

2) mahdollisuuden saada ymmärtämystä ja hellyyttä sekä iän ja kehitys-

tason mukaisen valvonnan ja huolenpidon; 

3) taipumuksia ja toivomuksia vastaavan koulutuksen; 

4) turvallisen kasvuympäristön ja ruumiillisen sekä henkisen koskematto-

muuden; 

5) itsenäistymisen ja kasvamisen vastuullisuuteen; 

6) mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan; 

sekä 

7) kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioimisen. 

Lastensuojelussa on toimittava mahdollisimman hienovaraisesti ja käytet-

tävä ensisijaisesti avohuollon tukitoimia, jollei lapsen etu muuta vaadi. 

Kun sijaishuolto on lapsen edun kannalta tarpeen, se on järjestettävä vii-

vytyksettä. Sijaishuoltoa toteutettaessa on otettava lapsen edun mukai-

sella tavalla huomioon tavoite perheen jälleenyhdistämisestä. (FINLEX, 

Lastensuojelulaki 417/2007.) 

 

Myös Suomen perustuslaissa 2 luku 6 § säädetään lapsen oikeuksia, jossa 

kerrotaan, että ”lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän 

tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti”. 

Perustuslaki 2 luku 19 § säätelee lapsen oikeudet sosiaaliturvaan niin, että 

”julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, 

jokaisella riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön ter-

veyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolen-

pidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilölli-

nen kasvu”. (Finlex Perustuslaki 731/1999). 
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2.4 Tabut 

 

Suomen tulevat maahanmuuttajat noudattavat usein omia arvojaan ja omaa 

kulttuuriaan. Oman kielen ja kulttuurin ylläpitäminen on rikkaus ihmisille. He 

voivat sitä kautta esimerkiksi pitää yhteyttä omiin sukulaisiinsa lähtömaas-

saan. Mutta asian tekee monimutkaiseksi se, että kulttuuriarvot sekoitetaan 

uskonnon määräyksiin ja oppeihin. Silloin kyseeseen voi tulla niin sanottuja 

tabuja. Tabut kieltävät ihmisiä käsittelemästä ja kyseenalaistamasta yhteis-

kunnallisia asioita. Tabut vaikeuttavat arkielämäämme ja tekevät sen mahdot-

tomaksi, koska ne ovat taantumuksellisia asioita ja arvoja. Tabut estävät ihmi-

siä ja heidän elämäänsä kehittymästä. Tabujen takia ihmisten arvomaailma 

pohjautuu muinaisen yhteiskunnan arvoihin, jotka eivät salli kehitystä tai muu-

toksia. Ihmiset, jotka arvostavat ja noudattavat näitä tabuja, joutuvat mitta-

maan joka asian arkielämässään niiden perusteella. 

 

Laitisen (2009, 5–6) mukaan sanan tabu etymologinen alkuversio on ollut 

tapu-sana, joka on peräisin Polynesian ja Tyynen valtameren saarikulttuu-

reista. Sana tuli käyttöön yleistermiksi kulttuuriantropologien kautta 1870-lu-

vulla: ’’kuvaamaan eri kulttuureissa kohdattavia asioita ja ilmiöitä, joihin liittyi 

saastaiseksi luokitetusta epäpuhtaudesta johtuva kosketuskielto ja välttämis-

sääntö. Tapu-sana on luonteeltaan erottuva ja rajaava, mutta myös sitova, jol-

loin tapuksi luokitellun asiaan, esineen, ilmiön tai henkilön liikkeen, liikkumisen 

pysäyttäminen ja vaikutuksen rajaaminen sisältyvät sen määrittelyyn. Suomen 

kielessä pyhä- ja tabu-käsitteet erottavat kahta pyhyyden laatua. Pyhän käsite 

viittaa yhteiskunnallisesti, kulttuurisesti, taiteellisesti tai muuten tärkeisiin asi-

oihin, joiden arvo on sellaisenaan loukkaamaton ja kyseenalaistamaton. 

 

Laitinen (2009,6) kertoo, että tabuihin liittyy vahvasti tiedon vastakohtana pi-

detyt uskomukset eli myyttiset ja maagiset käsitykset, jotka tulevat ilmi esimer-

kiksi suhteessa sairauksiin, kuolemaan tai kuukautisiin. Nykyajan tabut liittyvät 

myös yhteisön vaalimiin uskomuksiin, mutta niiden sidos on toisenlainen. Kyse 

ei ole tiedon vajavuudesta, vaan pikemminkin sen korvautumisesta uskomuk-

silla. Kulttuurisilla myyteillä on voima tehdä ilmiöistä tabuja. Ilmiöistä ja teoista 

tulee tabuja, kun yhteisö uskoo ja luottaa arvostettuihin käytäntöihin ja kulttuu-

riseen perimään kyseenalaistamattomasti.  
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3 AINEISTON KERUU JA ANALYYSIMENETELMÄ 

 

 Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, minkälaisia ongelmatilanteita lasten-

suojelutyössä esiintyy ja analyysin avulla selittää, mistä ne mahdollisesti joh-

tuvat. Pyritään käsittelemään islamin uskonnossa ihmisoikeuksia loukkaavia 

seikkoja, jotka ovat haittana lapsen kasvatuksessa. 

 

Haastattelin kolme sosiaalityöntekijää, jotka työskentelevät maahanmuuttajien 

kanssa, koulukuraattoreina ja lastensuojelussa. Sen lisäksi haastattelin kolme 

eri kielten tulkkia, joilla on pitkä kokemus tulkkaustyöstä. Haasteltavien henki-

lötietoja ei mainita, koska haluan pitää heidät nimettömänä. Nauhoitin haas-

tattelut ja litteroin ne jälkeenpäin. Sosiaalityöntekijät puhuivat varovaisesti ja 

yleisesti, joten he antoivat haastatteluissa vähän tietoja. Tulkkien oli helppo 

puhua ja kertoa tapauksista, joissa keskustelu oli koskenut kulttuuria tai us-

kontoa. Tulkit olivat kokeneita ja koulutettuja tulkkeja, jokaisella oli yli 10 vuotta 

tulkkauskokemusta.  

 

Kirjoitin kaksi listaa kysymyksiä haastateltaville, erilliset kysymykset sosiaali-

työntekijöille ja tulkeille syys-lokakuun aikana. Kysyin sosiaalityöntekijöiltä työ-

tehtävistä, koulutuksesta, työkokemuksesta ja heidän tiedoistaan islamin us-

konnosta. Kysyin myös ovatko he saaneet nämä tiedot työn kautta vai ovatko 

he itse hankkineet niitä, kuinka usein heillä on asiakkaita, joilla on eri kuin suo-

malainen kulttuuritausta. Pyysin heitä kertomaan esimerkkejä tapauksista, 

joissa islamin uskonto tai kulttuuri on vaikuttanut asiakkaiden kanssa käsitel-

täviin asioihin. Lopuksi kysyin tulkin kanssa työskentelystä ja kuinka usein, hei-

dän käsityksensä tulkkauksesta ja tulkin työstä. Esimerkiksi kysyin sosiaali-

työntekijöiltä, haluaako hän, että tulkki tulkkaa vain sen minkä asiakas sanoo, 

vai haluaako että tulkki myös selittää esille tulleet kulttuuriin ja uskontoon liit-

tyvät asiat. 

 

 Tulkeilta kysyin eri kysymyksiä. Aloitin heidän kielistään ja toiminnastaan tulk-

kina, taustasta ja koulutuksesta, minkä jälkeen kysyin heidän tiedoistaan isla-

min uskonnosta. Esimerkiksi kysyin onko hän saanut tiedot koulusta vai hank-

kinut itsenäisesti ja kuinka usein hän on saanut islamiin ja muslimikulttuuriin 

liittyviä toimeksiantoja. Pyysin kertomaan esimerkkejä tapauksista, joissa 
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tulkkauksen aikana islamin uskonto tai kulttuuri on tullut esille tai vaikuttanut 

asiakkaiden kanssa käsiteltäviin asioihin (esimerkiksi lasten pukeutuminen tai 

vaatteiden riisuminen, ympärileikkaus, urheilu/musiikki/piirtäminen). Kysyin 

myös, miten hän toimii, jos viranomainen ei ymmärrä tulkattavan puheen si-

sältöä kulttuurieron vuoksi. Kysyin tulkkien etiikasta ja ammattisäännöistä, mi-

ten tulkki toimii, jos tulkkausaihe liittyy kulttuuriin ja uskontoon. Pitäisikö tulkin 

tulkata vain sen minkä asiakas sanoo, vai myös selittää esille tulleet kulttuuriin 

ja uskontoon liittyvät asiat.  
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4 HAASTATTELUJEN TULOKSET  

 

Opinnäytetyöni tulokset perustuvat haastatteluaineistoon, jonka pohjalta tein 

analyysit. Haastateltavia oli kolme sosiaalityöntekijää ja kolme tulkkia, tulkit 

edustivat erilaisia etnisiä ja kulttuuritaustoja sekä ammatillisen pätevyyden ta-

soja. Kysyin haastateltavilta 12 kysymystä sekä tarkentavia kysymyksiä.  

 

4.1 Tabut ja uskonnolliset aiheet 

 

Haastatteluissa tuli esille asioita, jotka liittyvät kulttuurieroihin, mutta ne liittyi-

vät vahvasti myös islamin uskontoon. Tabuja, jotka ovat hyvin haastavia, joten 

ihmiset uskovat niihin, eivät uskalla muuttaa tai ohittaa niitä 

  

Tärkeitä ja keskeisiä aiheitä, joita tuli esille ja jotka liittyvät lastensuojeluun: 

- Lasten osallistuminen koulun juhliin 

- Pukeutuminen ja riisuuntuminen päiväkodissa 

- Ympärileikkaus 

- Tyttöjen asema perheessä, asuminen ja opiskelu 

- Poikien ylikorostettu asema perheessä 

- Tyttö- ja naispotilaan huivin riisuminen lääkärin vastaanotolla 

Muita aiheita: 

- Kunnian puolustaminen 

- Perheen rahat 

Haastattelujen tulosten luvussa 4 tuon esimerkkejä yllä mainituista asioista. 

Siinä pohditaan myös, miten nämä luvun otsikoissa mainitut asiat perustuvat 

islamin uskontoon ja tabuihin. 

Analyysissa en ole pitänyt aineistojen määrää tärkeänä vaan vastauksia sekä  

opinnäytetyöhön ja heidän työhönsä liittyviä asioista.  

 

Tabuille löytyy selityksiä uskonnosta ja kulttuurista. Annan tässä muutaman 

esimerkin: 

Kun joku muslimihenkilö sanoo ’’Me emme käy uimassa’’, hän tarkoittaa, että 

musliminaiset eivät käy uimassa, koska jos niin käy he rikkovat Jumalan käs-

kyä. Jumala on antanut käskyn naiselle peittää vartalonsa, pysyä kotona ja 

pitää katseensa alaspäin.  
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Koraanissa lukee: pysykää taloissanne älkääkä koristautuko pakanuuden ajan 

tapaan (Koraani: 310, 33-33).  

KORAANI käskee uskovien naisten pitää katseensa kurissa ja varjella siveyt-

tään, olla näyttämättä muita sulojaan kuin niitä, jotka tavallisestikin ovat näky-

vissä, ja peittää kaulansa hunnulla (Koraani: 260: 24-31)  

 

Tällaisia määräyksiä ja pyhiä käskyjä noudatetaan nykypäivänäkin. Sen takia 

monet nuoret tytöt, jopa vauvat ovat hunnutettuja, eivät harrasta mitään, pu-

keutuvat peittävästi, pyrkivät pysyttelemään kodin seinien sisäpuolella eivätkä 

ole minkäänlaisessa kontaktissa vastakkaiseen sukupuoleen lukuun ottamatta 

sukunsa jäseniä.  

 

Väestöliiton julkaisu Katsaus islamilaiseen maailmaan, naiset, perhe ja seksu-

aaliterveys, väestötietosarja 13 kirjassa kerrotaan tyttöjen ympärileikkauk-

sesta: Ympärileikkausikä vaihtelee, mutta tavallisimmin tytöt ympärileikataan 

4–10 vuoden iässä. Myös ympärileikkauskäytännöissä on suuria eroja. Ympä-

rileikkauksen laajuus voi vaihdella muutaman veripisaran vuodattamisesta laa-

jempiin leikkauksiin, joista radikaaleinta kutsutaan infibulaatioksi tai fa-

raoniseksi ympärileikkaukseksi. Tällöin tytön ulkoiset sukuelimet poistetaan ja 

typistetyt häpyhuulet ommellaan yhteen lukuun ottamatta pientä aukkoa virt-

san ja kuukautisveren poistumiseksi. Faraonisia ympärileikkauksia tehdään 

erityisesti Somaliassa, Djiboutissa, Malissa, Pohjois-Sudanissa, eteläisessä 

Egyptissä lähellä Sudanin rajaa sekä Eritreassa ja Etiopiassa erityisesti Suda-

niin, Somaliaan ja Djiboutiin rajoittuvilla alueilla. (Akar & Tiilikainen 2004, 18.) 

  

Perimätietojen mukaan profeetta Muhammad itse on hyväksynyt tyttöjen ym-

pärileikkaukset ja kerrotaan, että Madinassa oli nainen nimeltään Umm Atiya, 

joka teki tyttöjen ympärileikkausta, Profeetta Muhammad tapasi häntä ja sanoi: 

Hei Umm Atiya! Tee ympärileikkaus, mutta älä leikkaa liikaa. (Fatwa.islamweb 

2002). 

Toinen perimätieto on, että puhtaan luonteen mukaisia toimia on viisi: ympäri-

leikkaus, häpykarvojen poistaminen, kynsien leikkaaminen, kainalokarvojen 

poistaminen ja viiksien lyhentäminen. (The book of virtues i.a). 
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Profeetta Muhammed on käskenyt vanhempia pakottamaan omat lapsensa 

rukoilemaan. Jos 10-vuotias lapsi kieltäytyy rukoilemasta, vanhemman täytyy 

lyödä häntä. 

 

4.2 Kunnia 

 

Kunnian puolustamista muslimimaissa ja vastaavasti uskonnossa pidetään py-

hänä asiana. Muslimimaissa tai yleensä Lähi-idässä yhteiskunnan muoto on 

yhteisöllinen yhteiskunta, jossa heimo tai suku määrää ja määrittää ihmisten 

yksityistä elämää. Ihmistä yksilönä ei tunnusteta, vaan ihminen kuuluu yhtei-

söön, hänen käyttäytymisensä, pukeutumisensa, avioliittonsa ja lasten kasvat-

tamisensa ovat yhteisön tarkkailun alla. Usein sukulaiset päättävät, ei ihminen 

itse. Naisten asema on miehiä heikompi, joten rajat naisia kohtaan ovat vielä 

ankarampia. Tyttöjen seurustelu on kielletty, naisten yksityiselämä on yhtei-

sölle kunnia-asia ja hyvin arkaluonteinen asia, joten sitä puolustetaan hyvin 

vahvasti. Täällä Suomessa nämä epäkohdat ovat olleet näkyvissä, ja se tuli 

sosiaaliviranomaisten haastatteluissa varovaisesti esille, kun kerrottiin tyttöjen 

ja poikien asemasta perheessä ja perheen rahan käytöstä. 

Pienet tytöt pakotetaan käyttämään huivia ja heille asetetaan muita rajoja, jotta 

he alistuvat. Esimerkiksi pientä tyttöä opetetaan laittamaan huivin päähänsä, 

mutta hän ei tiedä, miksi hänen on pakko käyttää huivia. Myös kunniaan liitty-

vistä asioista löytyy selityksiä kirjallisuudesta. 

 

Käytännössä on todettu, että tytöille asetetaan huomattavasti enemmän rajoi-

tuksia, velvoitteita ja vaatimuksia kuin pojille.  

Kirjassa Hijabi huwiyati (Hijabini on identiteettini), jossa on haastateltu kahta 

muslimityttöä, toinen haastateltava sanoo: 

- Leila: … sanoin sinulle aikaisemmin, aloitin käyttää hijabia, mutta luo-

kassa riisuin sen, pikkuhiljaa hijabin riisuminen oli minulle kiusallista 

enemmän ja enemmän, aloin tuntea olevani nakuna. Tämän takia 

loppujen lopuksi otin riskin suututtamalla äitini ja pitämällä hijabista 

kiinni. Nyt en voi millään ottaa sitä pois, vaikka pyydettäisiinkin. (Gi-

raud & Sintomer 2004, 65.) 
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Naisten heikko asema yhteiskunnassa, pakko huivin käyttö ja kaikki muut ra-

joitukset elämässään pohjautuu naisten asemaan islamin uskonnossa. Nais-

ten vartalo on tabu, koska Jumala on antanut käskyn naiselle peittää varta-

lonsa, pysyä kotona ja pitää katseensa alaspäin.  

 

Naisen kehoa ja seksuaalisuutta koskevat tabut aiheuttavat haasteita tulkeille 

ja esimerkiksi tulkin (miespuolisen tulkin) pitää poistua tulkkaustilanteista, kun-

nes pikkutyttö tai aikuinen nainen poistaa pelkästään huivinsa päästään. Hi-

jabista on tehty naisten identiteetti, joten sen poistaminen miehen edessä tar-

koittaa kunnian menettämistä. Uskonnolliset tabut ovat tuoneet tulkeille haas-

teita, varsinkin tabut, jotka liittyvät naisten asemaan. 

 
4.3 Sosiaaliviranomaisten haastattelujen tulokset 

 

Haastatellut sosiaalityöntekijät olivat hyvin koulutettuja. He olivat valmistuneet 

sosionomeiksi tai humanististen tieteiden kandidaateiksi pääaineena kasva-

tustiede ja sosiaalitiede, sosiaalipolitiikka, erityispedagogiikka ja teoreettinen 

filosofia. Heillä oli tietoa islamin uskonnosta. Pääasiassa he itse olivat lukeneet 

ja hankkineet nämä tiedot esimerkiksi lukemalla, TV-dokumentteja seuraa-

malla ja ihmiskontaktien välityksellä.  He toivat esille yleisesti erilaisia asioita, 

jotka liittyvät kulttuuriin ja uskontoon, esimerkiksi muslimilapsia on estetty osal-

listumasta joulu- ja pääsiäisjuhliin tai piirtämästä tonttua. Tytöillä on heikompi 

asema perheessä, ja lapset ovat eriarvoisia sukupuolen perusteella. Perheen 

rahankäyttö on myös katsottu olevan enemmän miesten asia.  

Sosiaalityöntekijä kertoi, 

Naisten ja tyttöjen asemaan liittyy ehkä asumiskuviot, että 
missä, kuka voi ja kenen kanssa asua ja olla. Tällaiset kysymyk-
set, tai ajatus siitä opiskelusta tai oppimisesta, kuka hoitaa per-
heen raha-asiat. […] Se liittyy myös poikien asemaan, kun jos-
kus saattaa näkyä ylikorostettuna, voisi kysyä miksi se poika on 
täällä jossain jalustalla. […] Meille tulee joskus vastaan asioita 
esim. voiko tyttö mennä ja tehdä asioita, mutta poika voi, tyttö 
taas ei voi, mutta täytyy olla perheen kanssa tai isän kanssa, 
semmoisessa asioissa ja se vaikutta koko perheen dynamiikka 
moniin asioihin, tai tytön täytyy osallistua enemmän kotitöihin ja 
pojat saa mennä huidella missä vaan.  
 
  

Haastatteluissa mainittiin tyttöjen ja poikien ympärileikkaus, ja sitä että tyttö-

lapsi viedään ulkomaille ja hänet ympärileikataan. Harrastus on ollut myös 
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tärkeä aihe haastattelussa: hyvin tarkkaan seurataan tyttöjen harrastuksia, 

esimerkiksi tytön täytyy pukeutua peittävästi, joten hän ei saa käydä uimassa 

uimahallissa, jossa on myös miehiä. Sosiaalityöntekijä kertoi tapauksesta, 

jossa perhe on estänyt tanssin harrastamisen. Hän kertoi myös uintiin liitty-

vistä ongelmista, mm. musliminaiset eivät käy yleisissä uimahalleissa, vaikka 

naisilla on oma uimavuoro. Ongelmana on myös, että äidit eivät voi ottaa 

omia kouluikäisiä pieniä poikia mukaan.  

 

Työskentely monikulttuuristaperheiden ja muslimiasiakkaiden kanssa on ollut 

melkein päivittäin tai useampi kerta viikossa. 

 

Tulkin työskentelystä sosiaalityöntekijät kaikki toivoivat, että tulkki tulkka asi-

akkaan puheita ei muuta. Heillä oli selvä käsitys tulkkaustyöstä, he toivoivat 

asiakkaan viesti menisi heille perillä. Toisaalta he toivoivat tulkin apua kerto-

maan joitakin uskomuksiin liittyviä asioita, kun he kohtaavat hankaluuksia ym-

märtää tiettyjä aiheita. 

Haastateltava työntekijä vastasi tulkin työskentelystä: 

Tulkin ei pitäisi tarjota mitään, jos minä työntekijänä kysyn josta-
kin […]. Esim. tiedätkö tästä ilmiöstä jotakin, se on eri asia, mutta 
jos tulkki rupea tyrkyttää se ei ole minusta hyvää, koska tavallaan 
tulkki voi pyrkii vaikuttamaan sitä mitä minä ajattelen tästä per-
heestä. se on niin päin, jos minä haluan jonkun tiedon, mutta se-
kin on vähän kysein alainen juttu jotkut voi sanoa ei sillä kuuluu 
mitään muuta kuin tulkkaus. Minä olen joskus kysynyt semmoisia 
kulttuuri yleisiä kulttuuri kysymyksiä. 

  

4.4 Tulkkien haastattelujen tulokset 

 
Haastatteluissa tulkkien kanssa sain enemmän tietoja ja konkreettisempia 

vastauksia. Tulkit olivat saaneet koulutusta kotimaassaan, ja täällä kaksi 

heistä olivat suorittaneet tulkin ammattikoulutuksen. Heillä oli vahvat pohjat 

kulttuurista ja uskonnosta, varsinkin islamin uskonnosta. He olivat koke-

neita tulkkeja, koska he ovat työskennelleet yli 10 vuotta tulkkeina.  He oli-

vat tulkanneet mm. oikeudessa, poliisissa, lääkärin vastaanotolla, sairaa-

lassa, sosiaalitoimistossa, päiväkodissa ja koulussa. Kaksi tulkkia mainitsi 

pikkutyttöjen pakkohuivin käytön päiväkodissa ja kouluissa sekä he mainit-

sivat myös tyttöjen pukeutumisongelman, ruokarajoitukset ja lasten 
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harrastusrajoitukset. Ympärileikkaus on eräs tärkeä aihe, jonka erityisesti 

kysyin heiltä. He kaikki olivat kohdanneet tulkkauksen aikana tämän aiheen. 

 
Kokenut tulkki kertoi omasta kokemuksestaan:  

’’Tulkattavat olivat murrosikäinen tyttö sekä hänen äiti. Äidillä oli 
huntu ja koko keho peitettynä, joten en nähnyt hänen kasvoja. Myös 
tyttärellä oli huivi päässä. […]. Pian terveydenhoitaja kutsui meidät 
vastaanotolle, jossa oli myös koululääkäri, sillä tämän ajan tarkoitus 
oli lääkärintarkastus koululla. 
Lääkäri kysyi paljon tytön voinnista, ruokavaliosta, kuukautisten al-
kamisesta ja kaikista muista ajankohtaisista asioista. Viimeinen ky-
symys oli kuitenkin äidille. 
Häneltä kysyttiin, oliko hän tehnyt ympärileikkauksen tyttärelleen. 
Äiti myönsi sen. 

 

Tulkki kertoi, että tilanne oli epämiellyttävä ja hyvin kireä. Toinen haasteltava 

tulkki kertoi tapauksista, joissa tulkkauksen aikana islamin uskonto tai kult-

tuuri on tullut esille vaatteiden riisumisesta: 

Kaikista mainitusta asioista tulee esille, pukeutumisessa, urheilussa 
ja vaateiden riisumisessa. 
Yksi tapaus oli viime viikolla käräjäoikeudessa, asia oli pahoinpitely 
käsittelyssä ja asianomistaja oli nainen, ilmeni, että lääkäri ei pys-
tynyt tutkimaan perusteellisesti pahoinpitelyn jäljet, miten se näkyy 
vartalossa niin kuin asianomistajan kertomuksessa oli mainittu. 
Siinä selvisi, että henkilö ei voinut riisua, koska hänellä oli mieslää-
käri, koska uskonto kieltää. Lääkärin lausunnolla oli iso rooli, mutta 
se ei näkynyt tutkimuksessa, joten se aiheutti ristiriita, Vastaaja 
vaati todistusta, että sen täytyy näkyä. Lääkärin lausunto olisi vahva 
todistus ja tuomarin mielestä se ei ollut peruste sitä, että hän ei voi-
nut näytä itsensä lääkärille.  

 

Vaikka yllä mainittu tilanne kertoo aikuisen naisen tapauksesta, mutta sa-

mat säännöt ja rajoitukset vaatetuksen suhteen koskevat myös nuoria tyt-

tölapsia. Kysyin kuinka usein islamin ja kulttuurin liittyvät aiheet tulkkauk-

sessa tulee esiin. He vastasivat, että useita kertoja viikossa he tulkkaavat 

mainitut asiat.  

Tulkin työskentelystä tulkeilla oli eri käsitykset. Toinen vastasi, että tulkki 

vain tulkkaa eikä hän tekee mitään muuta, koska tulkki ei ole kulttuurin vä-

littäjä. Toinen oli sitä mieltä, että joitakin asioita on pakko selittää tai kertoa 

suomalaiselle viranomaiselle mistä on kysymys tai miksi näin ajatellaan.  
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6 YHTEENVETO JA POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyöni tavoite oli tutkia ja avata tabujen ja islamin uskonnon vaikutuk-

sia lasten kasvatukseen ja miten se näkyy tulkkaustilanteissa. Haastatteluissa 

sain arvokasta tietoa tabuista ja islamin uskontoon liittyvää materiaalia. Sosi-

aalityöntekijät ja tulkit kertoivat eri tilanteista, tyttöjen asemasta ja elämästä 

perheessä ja yhteiskunnassa, hijabista ja ympärileikkauksen ongelmasta ja 

opinnäytetyössä mainittiin, että nämä asiat ja ongelmakohteet liittyvät suoraan 

islamin uskontoon. Modernissa yhteiskunnassa kuten Suomessa toimii toisen-

laiset säännöt. Ne kieltävät tietyt tabut ja arvot, kuten miesten ja naisten epä-

tasa-arvon tai tyttöjen ympärileikkauksen. tulkki kohtaa usein ristiriitaisia tilan-

teita, kun hänen on tulkattava tabuja ja uskonnollisia asioita, jota pidetään tär-

keänä elämässä, mutta toisaalta moderni yhteiskunta ei salli niitä enää. Tulkki 

on puristuksessa tulkattavien välissä. Tulkin paikka fyysisesti ja henkisesti on 

molempien tulkattavien välissä. Kyseisen tilanteen voi kuvitella kädenvään-

nöksi, joten se vaatii tulkilta kärsivällisyyttä, ymmärtämistä ja joustavuutta. 

Tulkki voi helpottaa oloaan katsomalla itseään tulkkausaiheiden ulkopuolelta 

ja keskittymällä oman tulkkauksensa laatuun noudattaen asioimistulkin am-

mattisäännöstöä. Silloin tulkista tuntuu helppomalta, koska hänen ei tarvitse 

ottaa kantaa mihinkään asiaan vaan hän on vain viestin välittäjä  

 

Uskonnon ja hallinnon erottaminen on tärkeä periaate yhteiskunnassa ja se 

luo terveen ympäristön lapselle ja lasten kasvatukselle, koska lapsilla syntyes-

sään ei ole uskontoa, heidän muistinsa on vielä tyhjä. Heti maailmaan tultuaan 

lapsi kohtaa kulttuuriasiat, tabut, uskonnon kielteiset ja positiiviset seikat. Lapsi 

saa tiedot uskonnosta yhteiskunnalta ja oman perheensä kautta. Tämä ei ole 

sattumaa: jos lapsi syntyy arabimaissa, hänestä tulee muslimi, jos hän syntyy 

Intiassa, hänen uskontonsa voi olla hindu, jos lapsi syntyy Thaimaassa, hänen 

uskontonsa voi olla buddhismi ja niin edelleen.  

 

Muslimit väittävät, että syntyvä lapsi on automaattisesti muslimi, koska islamin 

uskonto on viimeinen Jumalan viesti ihmiskunnalle. Lapsi kuitenkin perii us-

kontonsa perheeltään ja yhteiskunnalta. Pienestä saakka hänelle opetetaan 

uskonnon arvoja ja sääntöjä. Suurin osa ihmisistä ei ole perehtynyt uskonnon 
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perusteisiin, eikä lapsille ole annettu lupaa päättää siitä, haluako hän hyväksyä 

vanhempiensa uskonnon itselleen.  

  

Islamin uskonto ilmestyi 1440 vuotta sitten arabiaavikolla orjuuden kaudella. 

Silloin vankien tai orjien uhkaaminen, kiduttaminen, raiskaaminen ja tappami-

nen, ihmiskauppa ja ihmisten nöyryyttäminen kuului heimojen arkielämään. 

Nämä arvot heijastuvat aivan selvästi Koraanissa ja perimätiedossa. Näitä or-

juuden ajan yhteiskunnallisia arvoja pidettiin tärkeinä ja niitä oli pakko noudat-

taa, mutta nykypäivänä niitä pidetään modernissa yhteiskunnassa rikoksina.  

  

Uskonnon korostaminen ei ole terve väline tai käytäntö nykymaailmassa, 

koska uskonto muuttuu pikkuhiljaa häkiksi ja vainon välineeksi muita kohtaan. 

Se ajaa ihmisiä taaksepäin ja rikkoo heidän oikeuksiaan ja ihmisarvoaan.  

Ihmisten eriarvoisuus perheessä ja yhteiskunnassa ei päde nykypäivänä län-

simaissa. Maailma on kehittynyt ja ihmiskunta on luonut itselleen parempia 

nykyaikaisia sääntöjä. Ihmisten olosuhteet ovat muuttuneet, joten on luonnol-

lista pyrkiä kehittymään ja parantamaan omaa elämänlaatuaan. 

  

Modernissa yhteiskunnassa valtiot ovat säätäneet yhteiskunnalle olosuhteiden 

mukaisia sääntöjä ja lakeja. Niitä kehitetään koko ajan, ei voi enää pysähtyä 

paikalleen ja noudattaa keskiaikaisia määräyksiä. Orjuuden kausi on päättynyt 

ja olemme kapitalismin kaudella. Kun uskontoon ja kulttuuriin liittyvät tabuja 

kuitenkin vielä on, tulkki on todellakin uskonnon tabujen ja modernin yhteis-

kunnan puristuksessa. On tärkeä, että tulkki työssään noudattaa ammattisään-

töjä, varsinkin puolueettomuutta ja neutraaliutta kaikissa tulkkaustilanteissa 

suojellen itseään ja omaa ammattiaan.   
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LIITE 1. Asioimistulkin eettiset ohjeet 

 

1. Tulkilla on salassapitovelvollisuus.  

2. Tulkki ei käytä väärin mitään tulkkauksen yhteydessä tietoonsa tullutta.  

3. Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hän on esteellinen. 

 4. Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hänellä ei ole riittävää päte-

vyyttä.  

5. Tulkki valmistautuu tehtäväänsä huolellisesti ja ajoissa. 

 6. Tulkki tulkkaa kattavasti, ei jätä mitään pois eikä lisää mitään asiaankuulu-

matonta. 

 7. Tulkki on puolueeton viestinvälittäjä eikä anna tunteidensa, asenteidensa 

ja mielipiteidensä vaikuttaa työhönsä.  

8. Tulkki ei toimi tulkattavien avustajana tai asiamiehenä eikä toimeksiantonsa 

aikana ole velvollinen hoitamaan muita kuin tulkkaustehtäviä.  

9. Tulkki käyttäytyy tilanteen ja toimeksiannon vaatimalla tavalla.  

10. Tulkki ilmoittaa seikoista, jotka vaikeuttavat oleellisesti tulkkausta tulkkaus-

tilanteessa.  

11. Tulkki ei toimi ammattikuntaansa haittaavalla tavalla. 

12. Tulkki kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan (https://www.sktl.fi)  
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LIITE 2. Haastattelukysymykset sosiaalityöntekijöille ja tulkeille: 

 

 

1- Missä työskentelet 

2- Minkälaisissa työtehtävissä työskentelet  

3- Mikä on koulutuksesi 

4- Työskentely alalla ja kokemus (kuinka kauan olet työskentelyt tällä 

alalla) 

5- Oletko hakenut/saanut tietoa islamin uskonnosta työn kautta/kokemuk-

sen kautta 

6- Minkälaista myönteistä tai kielteistä kokemusta sinulla on työskentelystä 

monikulttuurisissa tehtävissä? 

7- Oletko hankkinut tai saanut tietoa islamin uskonnosta tai eri kulttuurista? 

• Jos vastaus on kyllä: kerro minkälaista tietoa ja missä olet saanut tai 

hankkinut tietoa 

Jos vastaus on ei: olisitko tarvinnut sellaista tietoa ja mitä tietoa olisit tar-

vinnut? 

 

8- Työskentely monikulttuurisissa tehtävissä: Kuinka usein sinulla on 

asiakkaita, joilla on eri kuin suomalainen kulttuuritausta? 

  

Vaihtoehdot ovat: 

a. päivittäin 

b. joka viikko 

c. joka kuukausi 

d. joitakin kertoja vuodessa 

e. erittäin harvoin 

f. en ollenkaan 

 

9- Voitko antaa esimerkkejä tapauksista, joissa islamin uskonto tai kult-

tuuri on vaikuttanut asiakkaiden kanssa käsiteltäviin asioihin. 

 

10-Onko tapauksia, joissa on viitattu siihen, että ”meidän uskonnos-

samme tai kulttuurissa toimimme näin”? 
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• Onko tapauksia, joissa on puhuttu lasten pukeutumisesta tai 

vaatteiden riisumisesta? 

• Onko tapauksia, joissa on puhuttu sopivista tai sopimatto-

mista harrastuksista (esimerkiksi urheilu, musiikki, piirtämi-

nen)? 

• Tuleeko mieleen muita tapauksia? 

 

11- Kuinka usein keskustelet asiakkaiden kanssa tulkin välityksellä? 

Vaihtoehdot ovat: 

a. päivittäin 

b. joka viikko 

c. joka kuukausi 

d. joitakin kertoja vuodessa 

e. erittäin harvoin 

f. en ollenkaan 

  

12- Halutako, että tulkki tulkaa vain sen minkä asiakas sanoo, vai halu-

atko että tulkki myös selittää esille tulleet kulttuuriin ja uskontoon liit ty-

vät asiat? Miksi olet tätä mieltä? 
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Kysymykset tulkeille tarkoitetut: 

 

Minkä kielen/kielten tulkki olet? 

1- Kuinka kauan olet toiminut tulkkina? 

2- Mikä on sinun koulutuksesi? Onko sinulla tulkkikoulutusta? Mikä kou-

lutus? 

3- Missä olet syntynyt ja mistä olet kotoisin? 

4- Oletko opiskellut islamin uskontoa koulussa kotimaassasi? 

5- Oletko itsenäisesti perehtynyt islamin uskontoon tai lukenut islamin us-
kontoon liittyvää materiaalia? 

Jos vastaus on kyllä: kerro minkälaista tietoa ja missä olet saanut 

tai hankkinut tietoa 

Jos vastaus on ei: olisitko tarvinnut sellaista tietoa ja mitä tietoa 

olisit tarvinnut? 

 

6- Tulkkaus islamin uskontoon liittyvissä asioissa: Kuinka usein sinulla on 

tulkkauksia, joissa tulee esille islamin uskontoon liittyviä asioita? 

 

7-  Tulkkaus kulttuurieroihin liittyvissä asioissa: Kuinka usein sinulla on tulk-
kauksia, joissa tulee esille kulttuurieroihin liittyviä asioita? 

 

Vaihtoehdot ovat: 

a. päivittäin 

b. joka viikko 

c. joka kuukausi 

d. joitakin kertoja vuodessa 

e. erittäin harvoin 

f. ei ollenkaan 

  

8- Voitko antaa esimerkkejä tapauksista, joissa tulkkauksen aikana islamin 
uskonto tai kulttuuri on tullut esille tai vaikuttanut asiakkaiden kanssa kä-
siteltäviin asioihin (esimerkiksi lasten pukeutuminen tai vaatteiden riisumi-
nen, ympärileikkaus, urheilu/musiikki/piirtäminen) 

 

9- Miten toimit, jos viranomainen ei ymmärrä tulkattavan puheen sisältöä 

kulttuurieron vuoiksi?  
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10-Pitäisikö tulkki tulkata vain sen minkä asiakas sanoo, vai tulkki myös 

selittää esille tulleet kulttuuriin ja uskontoon liittyvät asiat? Miksi olet 

tätä mieltä? 

11-Onko tapauksia, joissa on puhuttu sopivista tai sopimattomista harras-

tuksista (esimerkiksi urheilu, musiikki, piirtäminen)? 

12-Tuleeko mieleen muita tapauksia? ympärileikkaus ja ymt. 

  

 


