
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONIKULTTUURISET VERTAISSUHTEET BYSTRÖMIN 
NUORTENKAHVILASSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laura Pirnes & 
Kaisu Vanttaja 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

MONIKULTTUURISET VERTAISSUHTEET BYSTRÖMIN 
NUORTENKAHVILASSA 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                              

                                                                              Laura Pirnes  & 

Kaisu Vanttaja  

Opinnäytetyö, syksy 2013 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

Sosiaalialan koulutusohjelma 

Lapsi- ja perhetyön suuntau-
tumisvaihtoehto 

Sosionomi (AMK) 



 
 

TIIVISTELMÄ 
 
Pirnes, Laura & Vanttaja, Kaisu. Monikulttuuriset vertaissuhteet Byströmin nuor-
tenkahvilassa. Oulu, syksy 2013, 53 s. 
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Lapsi- ja perhe-
työn suuntautumisvaihtoehto, sosionomi (AMK).  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla, mitkä asiat vaikuttavat nuorten moni-
kulttuuristen vertaissuhteiden syntymiseen Byströmin nuortenkahvilassa. Ta-
voitteena oli vastata Byströmin nuortenkahvilan työntekijöiden tarpeeseen edis-
tää monikulttuuristen vertaissuhteiden syntymistä nuorten keskuudessa.  
 
Opinnäytetyö oli laadullinen tutkimus ja aineisto koostui viiden nuoren teema-
haastattelusta. Haastattelut toteutettiin kevään ja syksyn 2013 aikana Byströmin 
nuortenkahvilassa. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä.  
 
Tulosten mukaan merkittävin monikulttuuristen vertaissuhteiden muodostumista 
edistävä tekijä oli yhteisöllisyys. Yhteinen tekeminen, erityisesti pelaaminen 
nousivat nuorille tärkeiksi asioiksi. Kielitaidon puute hankaloittaa monikulttuuris-
ten vertaissuhteiden muodostumista. Jatkotutkimushaasteena tulisi tutkia pe-
laamisen merkitystä maahanmuuttajien kielitaidon edistäjänä. 
 
Asiasanat: monikulttuurisuus, vertaissuhteet, nuorisotyö, nuoret, kvalitatiivinen 
tutkimus 
 

  



 
 

ABSTRACT 
 
Pirnes, Laura & Vanttaja, Kaisu. Intercultural relationships among peers at By-
ström Youth Café. Oulu, Autumn 2013, 53 pgs. Diaconia University of Applied 
Sciences, Social Services Degree Programme, Youth and Family Work Option, 
Bachelor of in Social Services. 
 
The purpose of this thesis is to depict what conditions give birth to the intercul-
tural relationships of young peers at Byström Youth Café. Our goal was to an-
swer to employees needs of the Cafè employees to develop multicultural rela-
tionships among young peers. 
 
The thesis was a qualitative study and the material was gathered from theme 
interviews of five young people. The interviews were done over the spring and 
autumn of 2013 in Byström Youth Café. The material was analyzed through 
content analysis. 
 
According to the results, the most notable factor in developing intercultural rela-
tionships among peers was the sense of community. Shared activities, especial-
ly playing games, arose as important things for young people. The lack of lan-
guage skills served as a challenge to forming multicultural relationships among 
peers. In the future one could study the function of playing games as improving 
language skills.  
 
Key words: intercultural, peer relations, youth work, youth, qualitative study 
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1 JOHDANTO 

 

 

Maahanmuuttajien osuus Suomessa kasvaa jatkuvasti. Monikulttuurisuus li-

sääntyy ja kotoutuminen mahdollisimman hyvin uuteen asuinympäristöön on 

eduksi sekä maahanmuuttajalle että yhteiskunnalle. Kielen oppimisen lisäksi 

yksi tärkeimmistä kotoutumisen edistäjistä on sosiaalisten suhteiden luominen 

kantaväestöön.  

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on kuvata, mitkä asiat vaikuttavat nuorten mo-

nikulttuuristen vertaissuhteiden syntymiseen Byströmin nuortenkahvilassa. 

Opinnäytetyömme tavoitteena on vastata Byströmin nuortenkahvilan työnteki-

jöiden kysymykseen siitä, miten he voivat edistää monikulttuuristen vertaissuh-

teiden syntymistä. Teemme opinnäytetyömme yhteistyössä Oulun kaupungin 

nuorisotoimen kanssa. Toivomme, että opinnäytetyömme hyödyttää yksittäistä 

työntekijää tarkastelemaan rooliaan monikulttuuristen vertaissuhteiden edistäjä-

nä.  

 

Opinnäytetyömme kaksi tutkimuskysymystä pohjautuvat nuorten näkökulmaan: 

Mitkä asiat edistävät ja mitkä estävät monikulttuuristen vertaissuhteiden synty-

mistä Byströmin nuortenkahvilassa nuorten käsitysten mukaan? Haastattelem-

me nuoria Byströmin nuortenkahvilassa. Teemahaastattelun toteutamme yksilö- 

ja parihaastatteluna. 

 

Yhdistyneiden kansakuntien jo vuonna 1948 tekemä ihmisoikeuksien yleismaa-

ilmallisen julistuksen mukaan jokaisella on oikeudet ja vapaudet ilman minkään-

laista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun 

mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, 

syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta (United Nations Human 

Rights i.a.). Maahanmuuttajien määrä on Suomessa kansainvälisesti verrattuna 

varsin pieni, mutta 1990-luvulla ulkomaalaisten määrä kasvoi Suomessa nope-

ammin kuin missään Länsi-Euroopan maassa (Opetushallitus 1998). Kasvu on 

jatkunut 2000-luvulla (Puuronen 2006, 181). Koska rasismia kuitenkin yhä ilme-

nee, on tärkeä
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selvittää keinoja sen vähentämiseksi ja monikulttuurisen vuorovaikutuksen li-

säämiseksi. Suomessa täytyy tottua monikulttuuriseen yhteiskuntaan. 

 

Oletuksemme on, että vertaissuhteiden merkitys on suurempi nuoruudessa kuin 

muissa elinkaaren vaiheissa. Lapsilla ja aikuisilla usein oma perhe muodostaa 

perusyksikön, kun taas nuoret ovat irtaantumassa perheestään ja vertaiset 

muodostavat monelle tärkeän tukiverkoston. Nuoruusiän kehitystehtäviin kuuluu 

identiteetin muokkaaminen, ikätovereiden merkityksen kasvaminen ja vanhem-

mista irrottautuminen (Nuorten akatemia i.a.).  

 

Vapaa-aika on lisääntynyt, ja sen tärkeys on lisääntynyt samassa suhteessa. 

Tämän nähdään koskevan nuoria. Nuoret viettävät vapaa-aikaansa nuorisota-

loilla muodostaen vertaissuhteita, ja on tärkeä tutkia vertaissuhteiden muodos-

tamista helpottavia asioita. Monikulttuurisille nuorille ajankäyttö ystävien kanssa 

on merkityksellisempää kuin suomalaisille nuorille. (Myllyniemi 2009, 7–31.) 
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2 MONIKULTTUURISUUS JA MAAHANMUUTTAJUUS KÄSITTEINÄ 

 

 

Arkikielessä monikulttuurisuudella tarkoitetaan kulttuurista moniarvoisuutta, joka 

vallitsee maassa ihmisten puhuessa eri kieliä tai koska ihmisillä on erilaisia et-

nisiä tai kulttuurisia taustoja (Sakaranaho 2006, 16). Tutkimukset osoittavat, 

että nuorille monikulttuurisuuden käsite konkretisoituu useimmiten paikoiksi, 

joissa voi tutustua eri kansallisuuksien nuoriin (Kivijärvi 2013, 4). 

 

Monikulttuurisuudesta puhuttaessa täytyy tarkoin määritellä käytettävät käsit-

teet. Kun puhutaan monikulttuurisista nuorista, voidaan tarkoittaa nuoria, joilla 

on paljon kontakteja eri maista lähtöisin oleviin nuoriin. Maahanmuuttajalla tar-

koitetaan jossain elämänsä vaiheessa toiseen maahan muuttanutta henkilöä. 

Maahanmuuttaja tarkoittaa pakolaista, turvapaikanhakijaa, siirtolaista, paluu-

muuttajaa ja ulkomaalaista. (Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan 

eettinen neuvottelukunta ETENE 2004, 27.)  

 

Kiintiöpakolaiselle on myönnetty kansainvälistä suojelua kotimaansa ulkopuolel-

ta. Hän pakenee ihmisoikeusrikkomuksia, sotaa ja levottomuuksia. Suomi ottaa 

vuosittain tietyn määrän pakolaisia suoraan ulkomailta. Turvapaikanhakija ha-

kee turvaa vieraasta valtiosta. Suomesta turvapaikkaa voi hakea rajalta tai polii-

silta. (Pakolaisneuvonta ry i.a.) Siirtolainen on muuttanut toiseen maahan va-

paaehtoisesti esimerkiksi työn, opiskelujen tai parisuhteen vuoksi.  Paluumuut-

taja on asunut ulkomailla, mutta on palannut takaisin kotimaahansa. Ulkomaa-

lainen on yleistermi, joka tarkoittaa ihmistä kotimaansa ulkopuolella.  

 

Koska tutkimme maahanmuuttajanuoria, on tärkeä ottaa huomioon heidän eri-

laiset taustansa. Osa heistä voi olla muuttanut Suomeen jo varhaislapsuudessa 

vanhempiensa kanssa, osa taas voi olla vastikään tulleita. Lisäksi voi olla ky-

seessä niin sanotut toisen polven maahanmuuttajat, eli heidän vanhempansa 

ovat muuttaneet Suomeen, mutta nuoret ovat syntyneet ja asuneet elämänsä 

Suomessa. Myös jotkin suomalaiset nuoret ovat voineet asua pitkiä aikoja van-

hempiensa mukana ulkomailla. Muuttuvassa maailmassa nuoren vanhemmat 
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voivat olla eri maista lähtöisin. Kuten jaottelusta huomaa, taustoja on hyvin eri-

laisia ja kotoutumisella on merkittävä osa sosiaalisten suhteiden synnyssä.  

 

Suomessa asuvista henkilöistä oli vuoden 2012 lopulla ulkomaalaista syntype-

rää 5,2 prosenttia. Suomen kansalaisuuden sai vuoden 2012 aikana 9090 

Suomessa vakinaisesti asunutta ihmistä, naisia heistä oli  4970 ja miehiä 4120. 

Entisen kansalaisuutensa säilytti 94 prosenttia Suomen kansalaisuuden saa-

neista maahanmuuttajista. Ulkomailta Suomeen muutti vuoden 2012 aikana  

31 280 henkeä.  (Tilastokeskus 2013.) 

 

Suomen maahanmuuttopolitiikan perusteena ovat muun muassa Suomea sito-

vat kansainväliset sopimukset, kuten Euroopan ihmisoikeussopimus, lapsen 

oikeuksien sopimus ja Geneven pakolaissopimus. Tavoitteena on rakentaa su-

vaitsevainen, turvallinen ja moniarvoinen Suomi, joka lisää Suomen kansainvä-

listä kilpailukykyä. (Sisäasiainministeriö i.a.) Maahanmuuttopolitiikassaan Ka-

nada suosii assimilaatiota eli sulautumista valtakulttuuriin, Australiassa se oli 

käytössä ennen siirtymistä integraatioon suosimiseen, eli molempiin kulttuurei-

hin suuntautumista. Ruotsissa on käytössä täsmällinen monikulttuurinen poli-

tiikka, johon kuuluu kolme tavoitetta: tasa-arvoisuus, valinnanvapaus ja kump-

panuus. (Berry, Poortinga, Segall & Dasen 1992, 297–298.) 

 

 

2.1 Nuorten kotoutuminen 

 

Kotoutumisella tarkoitetaan sellaista yhteiskunnan ja yksilön välistä kehitystä, 

joka antaa maahanmuuttajalle valmiuksia sopeutua suomalaiseen yhteiskun-

taan ja työelämään. Lisäksi yhteiskunta tukee kotoutujaa oman kielensä ja kult-

tuurinsa ylläpitämisessä. Suomessa on säädetty laki kotoutumisen edistämisek-

si. Lain päätehtävä on vahvistaa ja edistää maahanmuuttajan mahdollisuutta 

osallistua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Tämän lisäksi lain tarkoitukse-

na on lisätä tasavertaisuutta ja positiivista vuorovaikutusta eri väestöryhmien 

välillä. (Laki kotoutumisen edistämisestä 2010/1386.) Oleellisimpia viranomais-

ten taholta tulevia toimenpiteitä ovat kotouttamisohjelma, kotoutumissuunnitel-

ma ja kotoutumistuki (Työministeriö 2005, 7). 
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Kotouttamisohjelma tarkoittaa kuntakohtaisesti suunniteltua maahanmuuttajien 

kotoutumisen edistämiseksi tehtyä ohjelmaa, jonka perusteet nousevat kotou-

tumislaista. Kunta vastaa sen toteutumisesta ja Työvoimatoimisto osallistuu oh-

jelman laatimiseen ja toimintaan (Oulun kaupunki 2007.) Kotoutumissuunnitel-

ma on jokaiselle maahanmuuttajalle tehty henkilökohtainen suunnitelma, jossa 

käy ilmi ne tarvittavat palvelut ja toimenpiteet, joita henkilö tarvitsee kotoutumi-

sen edistämiseksi. Kotoutumistuella tarkoitetaan kaikkea sitä tukea, jota maa-

hanmuuttaja tarvitsee kotoutumissuunnitelman mukaan (Laki kotoutumisen 

edistämisestä 2010/1386.) 

 

Maahanmuuttajien kotoutumista tutkiessa käytetään usein Berryn kuuluisaa 

mallia akkulturaatiosta, eli kaksisuuntaisesta mallista, jossa vähemmistökulttuuri 

sulautuu osaksi valtakulttuuria, mutta vähemmistökulttuurin jäsenet poimivat 

myös malleja molemmista kulttuureista. Integraatio tarkoittaa sitä, että maa-

hanmuuttaja suuntautuu molempiin kulttuureihin, assimilaatiossa sulaudutaan 

vain valtakulttuuriin, separaatiossa sulaudutaan vain omaan kulttuuriin ja mar-

ginalisaatiossa ei kumpaan kulttuuriin. (Suoninen, Pirttilä-Backman, Lahikainen 

& Ahokas 2010, 235.) 

 

Kotoutumisvaiheessa maahanmuuttajien tukeminen osallisuuteen on tärkeää. 

Maahanmuuttajalasten osallistuminen esimerkiksi heitä koskevaan päätöksen-

tekoon on tärkeää kotoutumisvaiheessa, koska sillä on kauaskantoisia vaiku-

tuksia. Lapsen osallisuuden kokemuksista on osoitettu olevan hyötyä myös 

myöhemmissä elämän vaiheissa matkalla aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi. 

(Watters 2008, 158–159.) 

 

Teini-iässä Suomeen muuttaneilla suomen kielen oppiminen on vaikeampaa 

muihin nuoriin verrattuna. Tämä johtuu siitä, että motivaatio muuttaa Suomeen, 

oppia suomea ja käyttää suomen kieltä vaihtelee suuresti. Samanikäisten kan-

taväestön edustajien kontaktien puute on yksi merkittävä tekijä kielen oppimisen 

ja kotoutumisen kannalta teini-iässä Suomeen muuttaneiden keskuudessa. 

(Rynkänen & Pöyhönen 2010, 186.) 
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2.2 Rasismi Suomessa 

 

1700-luvulla sanalla attitude (asenne) tarkoitettiin asentoa. Eräs varhaisimmista 

asenteen määrittelyistä on yksilön mielentila tiettyyn kohteeseen nähden. Mu-

kana on ajatus valmiudesta toimintaan. Muita määritelmiä ovat esimerkiksi 

Thurstonen ”psykologiseen kohteeseen kohdistuvaksi myönteiseksi tai kieltei-

seksi tunteeksi”, Allportin ”opituksi taipumukseksi ajatella, tuntea ja käyttäytyä 

erityisellä tavalla tiettyä kohdetta kohtaan” ja Ajzenin ja Fishbeinin ”ihmisen ar-

vio psykologisesta kohteesta”. (Erwin 2005, 11–14) 

 

Suomalaisessa historiassa nähtiin pitkään suomalaiset rasismin kohteena, eikä 

sen kannattajina. Vasta vuoden 1992 Nykysuomen sanakirjan painoksessa on 

rasismin määritelmä. Väitettä, ettei Suomessa esiintyisi rasismia, on perusteltu 

sillä, ettei Suomi ole koskaan ollut siirtomaavalta. Suomalaiset ovat myös rotu-

teoreettisessa keskustelussa 1900-luvun puoleenväliin asti leimattu alempiar-

voisen mongolirodun edustajaksi. Suomi on myös ollut 1990-luvun alkuun asti 

monokulttuurinen maa. Suomalaisten eurooppalaisuutta ja valkoisuutta raken-

nettiin afrikkalaisuutta vastaan ja näin tehtiin heistä alempiarvoisia. (Jokisalo 

2010, 49–52.) 

 

Äärinationaalinen puhe vetoaa rodun puhtausmyyttiin. Jokisalo (2010, 54–57) 

viittaa Jaakkolan tutkimukseen, jonka mukaan joka seitsemäs suomalainen pi-

tää eri ihonväristen kumppanuutta tai lasten hankintaa luonnonlakien vastaise-

na. Rotuteorioiden perusmyytti on, että rodut ovat olleet alun perin puhtaita ja 

homogeenisiä. Jaakkolan tutkimuksen mukaan runsas kolmannes suomalaisis-

ta ajattelee myös, että eri kansojen välillä on älykkyyseroja.  

 

Souto määrittää rasismin kolmen eri luokkaan. Souton tutkimukseen osallistu-

neille nuorille rasismi määrittyi usein pelkästään fyysiseksi väkivallaksi eikä en-

nakkoluuloisia asenteita ja haukkumista tai pilkkaavia vitsejä mielletä rasismiksi. 

Rasismi voidaan ulkoistaa tiettyjen marginaalikulttuureiden, kuten skinien toi-

minnaksi. Toinen määritelmä rasismista oli liittää se murrosikään kuuluvaksi 

erityisesti ryhmätoimintaan liittyväksi vaiheeksi. Kolmas jäsennys kertoo rasis-

min olevan ihmisen luontaista pelkoa vierasta kohtaan. (Souto 2011, 132–135.) 
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Jo pienet lapset osaavat väittää ”neekeri”-sanaa tavalliseksi ilmaukseksi. Jos 

lapsi tai nuori väittää sanan olevan loukkaava, perustelut kaatuvat yleensä n-

sanan väitettyyn tavallisuuteen. (Rastas 2007, 130–131.) 

 

Nuorisotutkija Souton (2011, 195–197) lähestymiskulma suomalais- ja maa-

hanmuuttajanuorten ryhmäsuhteisiin on saanut epäilemään nuorten joustavaa 

ja moniarvoista yhteisöllisyyttä. Nuoret kiinnittyvät ja tuntevat samanlaisuutta 

kulttuurisesti läheisesti kokemiensa kanssa. Nuorten yhteisöt ja pienryhmät ei-

vät ole aina avoimia. ”Tavalliseen suomalaisuuteen” niputetaan valtavasti ai-

neksia erontekoihin, käsityksiä ”meistä” ja ”heistä”. ”Tavallista suomalaisuutta” 

voi olla se, ettei puutu solvauksiin tai ole aloitteellinen maahanmuuttajia koh-

taan.  

 

Toisaalta rasismin pelko ja aiheen välttäminen voi olla vahingollista ja vahvistaa 

ulkopuolisuuden ja toiseuden tunnetta. Kun esimerkiksi nuorisotalon työntekijät 

eivät halua korostaa tai tuoda keskusteluun monikulttuuristen nuorten eroavai-

suuksia, on ongelmia vaikeampi käsitellä. Kun kulttuurien välisiä eroja ei puhuta 

ääneen, on vaikea yrittää purkaa rajanvetoja. Nuorten ryhmäsuhteita ja ulossul-

kemista on tällöin hankala käsitellä. (Kivijärvi 2013, 9.)  

 

Nuorisotyöntekijät usein olettavat, että tulevasta sukupolvesta kasvaa luonnos-

taan edeltäjäänsä suvaitsevampi, koska yhteiskuntamme muuttuu koko ajan 

monikulttuurisemmaksi. Nuorten mielestä rasismi on asia, jota vain täytyy oppia 

sietämään. Lisäksi kokemus kantaväestön nuorten ja nuorisotyöntekijöiden en-

nakkoluuloisuudesta on merkittävin tekijä, joka estää monikulttuuristen nuorten 

vapaa-ajan toimintaan osallistumista. (Honkasalo & Kivijärvi 2010, 260.) 

 

Suurpää (2002, 182–189) on jaotellut rasismin kolmeksi ydintarinaksi, joita ovat 

rasismi pelonomaisena tunteena, rasismi ja suomalaisuuden voima ja rasismi 

tietämättömyytenä. Ensimmäisessä jaottelussa rasismi on muukalaispelkoa, 

joka kohdistuu vieraaseen vieroksuvina asenteina, ennakkoluuloina ja välinpi-

tämättömyytenä. Toisessa ydintarinassa yhteisöllisyys on tarinan aste, jota 

määrittää pohjoinen kansallismentaliteetti. Tähän liittyy nationalismia ja etnis-

kulttuurisuutta. Kolmas malli on sivistymättömyyttä, eikä monilla ole kontakteja 
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maahanmuuttajien kanssa. Itsetuntoinen ihminen haluaa kohdata uudenlaisia 

ihmisiä.  
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3 YHTEISÖLLISYYS NUORTEN VERTAISSUHTEIDEN EDISTÄJÄNÄ 

 

 

Vertaissuhteilla tarkoitetaan usein ikätovereita, jotka ovat nuoren kanssa melko 

samalla tasolla sosiaalisessa, emotionaalisessa tai kognitiivisessa kehityksessä 

(Salmivalli 2005, 15). Vertaissuhteissa ryhmä toimii eräänlaisena sosiaalisena 

mallina ryhmän jäsenille. Ryhmä vahvistaa tiettyjä käyttäytymismalleja heiken-

tämällä toisia. Vertaisryhmä toimii mallina erilaisiin tilanteisiin, jossa sen jäsenet 

osallistuvat käyttäytymisnormien muodostamiseen. (Kaipio 1999, 222.)  Vertais-

suhteissa opitaan tietoja, taitoja ja asenteita ja niillä on vaikutusta nuoren so-

peutumiseen, hyvinvointiin sekä tulevaisuuteen. Suomalaisten lasten vertais-

ryhmät koostuvat yleensä samanikäisistä lapsista, kun taas toisissa kulttuureis-

sa ryhmän jäsenet voivat poiketa iältään toisistaan. (Salmivalli 2005, 15.) 

 

Nuoret viettävät paljon aikaa kavereidensa kanssa koulussa ja vapaa-ajalla. 

Vaikka nuorilla on yksilöllisyyden vaatimus, sen rajat ovat tarkat ja häilyvät. 

Nuoret saattavat peilata omaa käytöstään sen mukaan, millaisena suosio näyt-

täytyy ja muokata käytöstään sen mukaan. Perhetausta vaikuttaa siihen, millai-

nen nuori on ystävänä. Riidat, välien katkeaminen tai hylkäys kaveripiiristä ovat 

haavoittava kokemus nuorelle, koska ystävien merkitys on suuri. Perinteisesti 

tytöt ovat kahdestaan parhaita ystäviä ja pojat liikkuvat isommissa porukoissa, 

mutta tyypillistä on esimerkiksi tyttöjen pieni ryhmä, jossa on suuri joukkopaine. 

Tällaiset ryhmät rakentuvat tyypillisesti yhden vahvan persoonan ympärille. 

(Pruuki 2008, 90–92.) 

 

Vertaissuhteiden tutkimuksessa käsitetään olevan kolme pääsuuntausta. On 

tutkittu tekijöitä, jotka vaikuttavat lapsen sosiaalisen aseman määräytymiseen; 

ketä syrjitään ja kuka on suosittu. Toinen tutkimuksen kohde on ollut, miten ver-

taisryhmään integroituminen edistää sosiaalisten taitojen oppimista. Nämä toi-

mivat suojaavina tekijöinä kuormittavissa tilanteissa. Toisaalta on pohdittu, vai-

kuttaako vertaissuhteissa koetut vaikeudet myöhemmin negatiivisesti elämässä. 

Kolmantena on käsitelty vertaisryhmissä omaksuttuja asenteita ja käyttäytymis-

tä. Tässä tulee esiin yhdenmukaisuuden paine. (Salmivalli 2005, 16.) 
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Vielä nykyisin suuri osa vertaissuhteita koskevasta tutkimuksesta on tehty län-

simaissa ja erityisesti Yhdysvalloissa. Viime aikoina on kuitenkin ruvettu tarkas-

telemaan kulttuurin merkitystä uudella tavalla. Kulttuurien välisissä tutkimuksis-

sa on tullut ilmi, ettei toverisuosio perustu välttämättä samoihin asioihin eri 

maissa. Täytyy ottaa huomioon valtakulttuurien sisällä olevat alakulttuurit. (Sal-

mivalli 2005, 20–21.) 

 

Sosiaalisen sopeutumista tarkastellaan usein kahdelta eri kantilta, mikä on lap-

sen sosiaalinen asema yhteisössä ja onko hänellä ystäviä. Salmivalli viittaa 

Bowlbyn (1969, 1988) klassiseen kiintymyssuhdeteoriaan, jonka mukaan suhde 

ensisijaiseen hoitajaan luo perustan persoonallisuuden kehitykselle ja sosiaali-

suudelle ja tämä suhde näyttäytyy myöhemmissä suhteissa. Toisen ääripään 

mielestä vanhemmilla ei ole juuri vaikutusta lapsensa kehitykseen, vaan tästä 

vastaa vertaisryhmä. (Salmivalli 2005, 21–22.) Vertaissuhteissa vuorovaikutus 

on vaativampaa verrattuna nuoren suhdetta vanhempiinsa tai sisaruksiinsa, sillä 

hyväksytyksitulemisen paine on suurempi ryhmässä. (Rasku-Puttonen, Keski-

nen & Takala 1998, 240). On edelleen ajankohtaista pohtia, kuka sosiaalistaa 

lapset ja mikä on vertaisryhmien osuus tässä kehityksessä. Molemmat ovat 

merkittäviä lapsuusiän kehitystehtäviä. (Salmivalli 2005, 21–22.) 

 

Toinen ääripää lasten sosiaalistamisen pohtimisessa on vanhempien ja lasten 

välisen kiintymyssuhteen korostaminen. Bowlby (1957, 11) kertoo tutkimukses-

ta, jossa oli havainnoitu sataa 15–18-vuotiasta Englannin kasvatuslaitoksessa 

olevaa nuorta ja todettu, että lapsuusajan epätyydyttävät olosuhteet avittavat 

ihmistä toimimaan epäsosiaalisesti. Useimmat tutkimukseen osallistuvista olivat 

jääneet vaille äidin hoivaa. Hoidon puutteen ohella on muita syitä, miksi lapsen 

ja  vanhempiensa välinen suhde muuttuu epänormaaliksi. Yleisempiä syitä lap-

sen ja vanhemman suhteen epänormaaliksi muuttumiseen ovat, äidin hellyy-

dessä piilevä tiedostamaton torjuva asenne, äidin kohtuuton rakkauden ja luot-

tamuksen vaatimus ja tyytyminen lapsensa käytökseen silloinkin, kun se on pa-

heksuttavaa.  

 

Identiteetti on yleisluonteinen ilmaus sille, että tarkastellaan yksilön kokemuksia 

itsestään ja hänen kuulumistaan johonkin yhteisöön tai kulttuuriin (Talib & Lip-
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ponen 2008, 48). Identiteettiä voidaan tarkastella ihmisen haluna löytää ja säi-

lyttää eheä minäkuva. Minäkuva syntyy persoonaan, kulttuuriin ja sosiaalisuu-

teen vaikuttavista tekijöistä, ja se kehittyy ihmisen sisäisissä psyykkisissä pro-

sesseissa. Yksilöllisiä tekijöitä ovat kognitiivisten toimintojen lisäksi fyysinen 

toiminta ja yhteisön suhde siihen. Ihmisen minuus toimii kehyksenä kokemuksil-

le ja tulkinnoille. Identiteetti korostaa sitä minuutta, joka tulee ilmi erilaisissa so-

siaalisissa vuorovaikutustilanteissa. (Niemelä 2002, 77.) 

 

 

3.1 Ryhmäsosialisaatioteoria 

 

Salmivalli (2005, 165) ottaa käsittelyynsä Harrisin (1995) julkaiseman ryhmäso-

sialisaatioteorian, jonka pääkysymyksenä on, miten vertaiset vaikuttavat lapsen 

kehitykseen. Ryhmäsosialisaatioteoriassa vertaisten merkitys nousee yli van-

hempien, ja tämä näkemys on saanut osakseen runsaasti kritiikkiä. Merkittävin 

ympäristö ei siis Harrisin teorian mukaan ole koti.  

 

Harris väittää, että käyttäytymisgeneettiset tutkimukset ovat todiste siitä, ettei 

kodilla ole jälkikasvuun vaikutusta. Identtiset kaksoset eivät muistuta toisiaan 

enempää, vaikka he olisivat kasvaneet samassa taloudessa kuin heidän kasva-

essaan erillään. Perinnöllisten vaikutusten lisäksi käyttäytymisgeneettisessä 

tutkimuksessa on erotettu kahdenlaisia ympäristövaikutuksia: yhteisen ympäris-

tön ja yksilöllisen ympäristön vaikutukset. Yhteisiä ympäristöjä voivat olla esi-

merkiksi perheen sosioekonominen asema tai asuinalue, yksilöllinen ympäristö 

taas sisarusten eri harrastukset tai koululuokat. Käyttäytymisgeneetikot ovat 

osoittaneet, että yksilölliset ympäristöt suuntaavat pääosin lapsen kehitystä. 

(Salmivalli 2005, 166–167.) 

 

Harris ei usko, että vanhemmat kohtelevat lapsiaan eri tavoin, tai että esimer-

kiksi syntymäjärjestyksellä olisi vaikutusta persoonallisuuteen lukuisista tutki-

muksista huolimatta. Monesti samoissa vertaisryhmissä olevat lapset tulevat 

myös melko samanlaisista perheistä, joten voi olla vaikea erottaa, mikä on ko-

din ja mikä kavereiden vaikutusta. Harriksen esimerkkinä on maahanmuuttaja-

perhe, joka tulee uuteen kulttuuriseen ympäristöön. Lapsi oppii nopeasti uudet 
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kulttuuriset tavat, mikä osoittaa, että kodin ulkopuolinen ympäristö kasvattaa. 

Lapsi oppii, miten käyttäytyä vanhempien läsnä ollessa ja kodin ulkopuolella. 

(Salmivalli 2005, 167–170.) Maahanmuuttajavanhemmat haluavat tutkimusten 

mukaan usein suojella lapsiaan vahingoittavilta ympäristötekijöiltä, kuten suo-

malaisnuorten  avoimelta seksuaalisuudelta, vapaalta kaupungilla kuljeskelulta 

ja alkoholinkäytöltä (Berg 2012, 23). 

 

Oman ryhmän suosiminen ja toisten ryhmää kohti tunteva vihamielisyys pienen-

tävät ryhmän jäsenten eroja ja lisäävät ryhmien välisiä eroja. Ryhmien jäsenten 

välisiä eroja pienentäviä vaikutuksia kutsutaan assimilaatioksi ja ryhmien välisiä 

eroja lisäävät vaikutukset taas ovat differentiaatio. Assimilaatioksi voidaan kut-

sua esimerkiksi sukupuolisidonnaisen käytöksen kehitystä. Esimerkkejä diffe-

rentaatiosta ovat taas statushierarkia ja vertailu ryhmän jäsenten välillä, mikä 

tuottaa ryhmän sisäisiä rooleja. (Salmivalli 2005, 171–174.) 

 

Ryhmäsosialisaatioteoria on saanut kritiikkiä. Teoria ei ota huomioon sitä, että 

vanhemmat vaikuttaisivat lastensa vertaissuhteisiin. Lapsi oppii kotona monen-

laisia taitoja, joita hän käyttää suhteessa kavereihinsa. Vanhemmat myös neu-

vovat lapsiaan suhdeasioissa sekä säätelevät lastensa kavereiden valintaa. 

Teorian puolesta puhuvat esimerkiksi sisarustutkimus, jonka mukaan sisaruk-

set, joilla on erilainen kaveriporukka, muuttuvat toisiinsa nähden erilaisemmiksi 

kuin yhteiset ystävät omaavat sisarukset. (Salmivalli 2005, 174–175.) Toisaalta 

teoria ei ota huomioon myöskään sitä, että yhteisöllisistä kulttuureista kotoisin 

oleville maahanmuuttajille perhekäsitys on huomattavasti laajempi, kuin esimer-

kiksi länsieurooppalaiselle (Turtiainen 2012, 38–39). 

 

Tuhkimo-esimerkin mukaan ilkeät sisarpuolet eivät tunteneet tanssiaisissa Tuh-

kimoa, eikä myöskään prinssi Tuhkimon mökissä, koska koko hänen per-

soonansa oli erilainen, ei vain ulkoasu. Lapsille kehittyy erilaisissa ympäristöis-

sä erilaisia minuuksia ja ihmiset käyttäytyvät erilaisissa konteksteissa eri lailla. 

Nykyiset persoonallisuusteoreetikot eivät kiistä tätä, vaan väittelyn kohteena on, 

onko oikeaa persoonallisuutta. (Harris 2000, 80–82.)  
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Kehityspsykologiset tutkimustulokset ja koko ala on tahdottu viime vuosikym-

meninä hylätä vedoten identiteetin loputtomaan uudelleenrakentumiseen tilan-

teiden muuttuessa. Ajatus ihmisen mukautumiskykyisestä ja joustavasta per-

soonasta tukee ihmisen kaikkivoipuuskuvitelmia, mutta samalla unohdetaan, 

että ihmiset kaipaavat vaihtelua vain turvallisissa puitteissa, eivätkä ole uhattui-

na joustavimmillaan. (Siltala 2013, 84–85.) 

 

 

3.2 Sosiaalisten suhteiden merkitys 

 

Suhteet vertaisiin edistävät lasten sosiaalista kehitystä. Useat vanhemmat hy-

väksyvät lastensa kaverit. Väärinkäsitykset, kuten ettei ikätovereiden merkitystä 

oteta huomioon lapsen tulevalle elämälle ja yritykset tukahduttaa nämä vaiku-

tukset, synnyttävät haitallisia asenteita. Laitokset, jotka ovat tarkoitettu lapsille, 

ovat länsimaissa ikäsidonnaisia, mutta samanikäiset lapset eroavat toisistaan 

kooltaan, älykkyydeltään ja fyysisiltä ja sosiaalisilta taidoiltaan. Ikätovereina tuli-

si pitää lapsia, joiden kehitys on samalla tasolla. (Hartup 1982, 158–160.) 

 

Vertaissuhteet ovat erityisen merkityksellisiä juuri nuoren kotoutumisvaiheessa. 

Vertaissuhteiden muodostumista voi vaikeuttaa perheen tiukat kasvatuskäytän-

nöt, jolloin nuori voi kokea jäävänsä vertaisporukassa erilaiseksi. Ulkopuolelle 

jäämisen pelko johtuu usein myös kielivaikeuksista. Toisten nuorten pelätään 

suhtautuvan erilaisuuteen kielteisesti. Toisaalta kulttuuriset normit ja käyttäyty-

missäännöt voivat aiheuttaa epävarmuutta toiseen nuoreen tutustuttaessa. (Ali-

tolppa-Niitamo & Leinonen 2013, 109–  111.) 

 

Nuorten on haastava selittää vertaissuhteiden muodostumista. Se, mikä yhdis-

tää ystävyksiä, on abstrakti ja vaikeasti vastattava kysymys. Ystävyyttä ei voi 

välttämättä analysoida. Yhteisiä tekijöitä voivat olla asuinpaikka ja koulu tai har-

rastuksiin ja elämäntyyliin liittyvät asiat. Kaikkiin tekijöihin, kuten asuinaluee-

seen, nuoret eivät voi itse vaikuttaa, mutta esimerkiksi harrastuneisuuteen kuu-

luvat asiat liittyvät luokkaulottuvuuteen. Ystäväpiiriä voi yhdistää esimerkiksi 

laitostausta. (Aaltonen, Kivijärvi, Peltola & Tolonen 2011, 33.) Taifelin kuuluisan 

minimaalisten ryhmien koe osoitti sen, että satunnaisesti kahteen ryhmään vali-
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tut ihmiset suosivat omia ryhmäläisiään, vaikkeivät he tunteneet toisiaan aiem-

min. Ryhmäjäsenyydet vaikuttavat voimakkaasti yksilön minäkäsitykseen ja it-

setuntoon (Suoninen ym. 2010, 220–221.) 

 

Ryhmään kuulumisen prosessi voi usein aiheuttaa levottomuutta. Tämä voi olla 

pyrkimystä vähentää epävarmuutta uudessa tilanteessa. Ryhmä sopeuttaa uu-

sia jäseniä, ei vain yksilö koe muutoksia uuteen ryhmään kuulumisen proses-

sissa. Sosiaalinen identiteetti, ketä olemme ja minkä arvoisia olemme, on lähei-

sesti sidoksissa ryhmäjäsenyyksiimme. Ryhmään liittyminen usein vaatii määrit-

telyn ketä olemme, ja vaikuttaa epäsuorasti itsetuntoon. (Brown 1988, 20.) 

 

Joillakin nuorilla ystävyyssuhde juontuu lapsuudesta asti ja varsinkin tytöillä 

esiintyy paras kaveri –suhteita. Samalle koululuokalle pääseminen auttaa näi-

den suhteiden ylläpidossa. Yhteinen historia on tärkeä, vaikkeivät ystävykset 

pystyisikään nykyisessä elämäntilanteessa tapaamaan usein. Yksilöllisyyttä 

painotetaan, vaikka osa nuorista tunnistaakin ystäväpiirejä yhdistävinä tai erot-

tavina tekijöinä esimerkiksi päihteet. (Aaltonen ym. 2011, 34–35.)  

 

Sosiaalisen pääoman määritelmille on yhteistä, että ne koostuvat neljästä osas-

ta. Jotain, joka elää ryhmässä, pitää sisällään kansalaishyveitä esimerkiksi luot-

tamus, suvaitsevaisuus, yhteistyö ja kohteliaisuus, vaati sitoutumista aktiiviseen 

kansalaisuuteen, ja siitä on hyötyä yksilöille ja ryhmille. Keskeistä on, että suh-

teet ovat merkityksellisiä. Tietoa tärkeämpää on kenet tunnet. (Tapani 2009, 

24–25.) 

 

Maahanmuuttajataustaisia nuoria voi yhdistää toiseuden asema. On kokemus 

ulkopuolisuuden asemasta ympäröivään yhteisöön. Toisille maahanmuuttaja-

taustaisille ystäville ei tarvitse selittää erilaisuuttaan. Maahanmuuttajataustaiset 

nuoret määrittelevät itseään avoimiksi, kosmopoliiteiksi ja suvaitsevaisiksi. (Aal-

tonen ym. 2011, 35–37.) Myönteiset asenteet ryhmän sisällä lisäävät yhteen-

kuuluvuuden tunnetta. Erityisesti varhaisnuoruudessa ryhmään kiinnittymisellä 

on iso merkitys vapaa-ajan toiminnassa. (Laine 2002, 203–204.) 
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Nuoret ovat omaksuneet sosiaalisen median käytön ja sen voi katsoa lisäävän 

nuorten kykyä tarkastella asioita useasta eri näkökulmasta (Siltala 2013, 118). 

Internetissä yhteydenpito on nuorille tärkeä osa arkea. Suurin osa nuorista on 

internetissä kuitenkin yhteydessä samoihin ihmisiin kuin normaalissa arjessa ja 

siellä sovitaan esimerkiksi tapaamisista. Tämän lisäksi monilla on tuttavia, joi-

den kanssa ollaan jossain yhteydessä. Internetissä on myös mahdollisuuksia 

luoda uusia suhteita, varsinkin jos niissä on jotain vikaa lähiympäristössä. (Aal-

tonen ym. 2011, 40–43.) Ystävyyssuhteiden luominen verkossa voi olla vain 

illuusio ystävistä, jos nuori ei uskalla sitoutua todellisiin ystävyyssuhteisiin tai 

haluaa vältellä yksinäisyyttä (Siltala 2010, 119). Verkkovuorovaikutus täydentää 

kasvokkaista vuorovaikutusta, mutta ei ole sen korvike (Suoninen ym. 2010, 

73). 

 

Tänään arvostettuja käsityksiä sosiaalisista taidoista ovat, että ihminen kykenee 

solmimaan kontakteja erilaisiin ihmisiin, keskustelemaan ja olemaan luonteva 

heidän seurassaan. Verkostoitumista ja small talkin hallintaa arvostetaan. Ver-

kostoitumisessa tärkeää on toisen ihmisen asema. Tässä ei välttämättä ole tilaa 

auttamiselle tai lojaalisuudelle. Sosiaalisia taitoja tarkastellaan herkästi kognitii-

visina taitoina kuten ongelmanratkaisuna, mutta samalla unohtuu, että niihin 

liittyy eettinen aspekti. Esimerkiksi ryhmässä lapsen käyttämä aggressio voi olla 

tehokkain, mutta epämoraalinen keino saada tahtonsa läpi. (Keltikangas-

Järvinen 2010, 20–24.) 

 

Hengailu näyttäytyy oleskeluna, istuskeluna, juttelua ja kuljeskeluna eli tekemät-

tömyytenä vapaa-ajalla. Kavereiden kanssa oleminen on omaa aikaa. Mitä or-

ganisoidumpaa ajankäyttö on, sitä vähemmän se on omaa aikaa. Hengailua 

luonnehdittaessa korostuu yhdessäolon merkitys, ennakoimattomuus ja pää-

määrättömyys. Hengailu ei tähtää tekemiseen vaan yhteisöllisyyteen. Se on 

aikaa jota eletään tässä ja nyt. Alkoholi voi liittyä hengailuun ja sen nähdään 

laajentavan tuttavapiiriä. Hengailu esimerkiksi ostoskeskuksissa on luokkaky-

symys. He, joilla on varaa valita muita harrastuksia, eivät ehdi ja halua viettää 

aikaa ostoskeskuksissa. Nuorisotilat näyttäytyvät keskiluokkaisesta näkökul-

masta paikkana, jonka kävijöillä on liikaa aikaa ja tarve tutustua uusiin ihmisiin. 
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Harrastuksissa käyvät nuoret viettävät ”parempaa” vapaa-aikaa ja pyrkivät vält-

tämään nuorisotiloja. (Aaltonen ym. 2011, 44–49.) 
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4 NUORISOTYÖ MAAHANMUUTTAJIEN PARISSA 

 

 

Yhteiskunnassa ikään liittyvät siirtymät ja rajakohdat ovat usein tulkinnanvarai-

sia ja niihin on liitetty erilaisia rituaaleja, kuten esimerkiksi rippikoulu 15 vuoden 

iässä. Usein ikään liittyvät poikkeavuudet, kuten liian varhainen murrosikä, koe-

taan uhkaavaksi. Monikulttuurisessa kasvuympäristössä nuoruuden käsite on 

monimutkainen, sillä eri kulttuurit määrittelevät ikään liittyviä siirtymävaiheita eri 

tavoin. Joissain kulttuureissa nuoruus on tuntematon käsite ja muun muassa 

murrosikää pidetään länsimaisena rakennelmana. (Honkasalo & Souto 2008, 

119.) Lapsuutta ja nuoruutta voi pitää myös yksilön kehitys- ja elämänvaiheena 

sekä yhteiskunnallisena asemana (Rastas 2007, 49). 

 

Suomen perustuslaissa on laki alle 29-vuotiaille nuorille. Lain tarkoitus on tukea 

nuoren kasvua ja kehitystä sekä ohjata häntä aktiiviseksi ja itsenäiseksi toimi-

jaksi. Laki määrittelee nuorisotyön sellaiseksi työksi, joka vahvistaa nuorta aktii-

visena kansalaisena, parantaa elämäntaitoja, ehkäisee syrjäytymistä, tukee 

kasvua ja itsenäistymistä sekä sukupolvien välistä vuorovaikutusta. (Nuorisolaki 

2006/72.)  

 

Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää ja yhteisöllisiin toimintatapoihin perustuvaa 

sosiaalityötä. Sen tarkoitus on luoda erilaisia toimintamalleja ja edellytyksiä nuo-

ren omalle toiminnalle. (Aaltonen 2011, 17.) Monikulttuurisen nuorisotyön koh-

teena olevat nuoret edustavat useaa etnistä alkuperää. Monikulttuurisen nuori-

sotyön tavoitteena on lisätä etniseltä identiteetiltään erilaisten nuorten välistä 

vuorovaikutusta. Lisäksi tavoitteena on tukea maahanmuuttajanuoren kotoutu-

mista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä lisätä nuorten keskinäistä suvaitsevuut-

ta. (Nieminen 2013, 296.) Nuorisotyön tehtävät luokitellaan neljään perusfunkti-

oon, joita ovat sosialisaatiofunktio, personalisaatiofunktio, kompensaatiofunktio 

sekä resursointi- ja allokointifunktio (Nieminen 2008, 23). 

 

Sosialisaation tehtävä on liittää nuori kulttuurin, yhteiskunnan ja lähiyhteisön 

jäseneksi. Toisaalta sen tarkoitus on antaa nuorelle mahdollisuus omaksua, 

muuttaa tai hylätä tarjottuja arvoja sekä käyttäytymis- ja toimintamalleja. Per-
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sonalisaation tehtävä on tarjota tilaisuuksia nuoren inhimilliselle kasvulle ja kan-

nustaville oppimiskokemuksille sekä kehittää nuoren omia henkilökohtaisia ky-

kyjä ja mahdollisuuksia. (Nieminen 2008, 23–26.) Monikulttuurisuuden näkö-

kulmasta sosialisaatio- ja personalisaatiofunktio toteutuu, kun nuorisotyö tukee 

eri kulttuureista tulevien nuorten yhteistä toimintaa sekä tukee maahanmuutta-

januoren yksilöllistä kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. (Nieminen 2013, 

298.) 

 

Kompensaation ajatuksena on, että nuorisotyö auttaa nuorta korjaamaan, ta-

soittamaan ja selvittämään niitä ongelmia, mitkä vaikeuttavat yhteiskuntaan liit-

tymistä tai persoonallisten mahdollisuuksien toteuttamista. Nuorisotyö kohdistaa 

toimintansa heikommassa asemassa oleviin tai erityisryhmien nuoriin. (Niemi-

nen 2008, 23–26.) Kompensaatio monikulttuurisuuden näkökulmasta tarkoittaa 

maahanmuuttajanuorille tarkoitettua positiivista erityistukea ja kohdennettua 

toimintaa. (Nieminen 2013, 298).  

 

Neljännen perustehtävän, resursointi- ja allokointifunktion, tarkoitus on vaikuttaa 

yhteiskunnan nuorille osoittamiin voimavaroihin ja niiden suuntaamiseen. Esi-

merkiksi nuorille ja nuorisotyön järjestelmälle pitäisi antaa enemmän todellista 

päätösvaltaa nuoria koskevissa kysymyksissä. (Nieminen 2008, 23–26.) Moni-

kulttuurinen resursointi- ja allokointifunktio näyttäytyy eri kulttuuriryhmien  toi-

minnan tukemisena. (Nieminen 2013, 298).  

 

Nuorisotyö kytkeytyy sellaiseen kehitysvaiheeseen, jossa nuori alkaa irrottautua 

lapsuudestaan, kodistaan ja vanhemmistaan. Siinä kehitysvaiheessa nuorelle 

aukeaa uudella tavalla muut samanikäiset nuoret sekä ympäröivä maailma. Ta-

vallaan nuorisotyötä tehdään aikuistumisen harjoituskentillä, joissa nuoret työs-

tävät niitä odotuksia, joita aikuisten yhteiskunta heille asettaa. (Hoikkala & Sell 

2008, 10–11.) 

 

On yritetty selvittää, miksi nuoret eivät mielellään ota osallistuvaa toimijan roolia 

nuorisotaloilla. Hyvinvointiyhteiskunnissa on olemassa kulttuurinen odottamisen 

piirre: sekä aikuiset että nuoret odottavat, että joku muu toimii hänen puoles-

taan. Tämä koskettaa kuitenkin enemmän nuoria, sillä yleensä poliittisessa pää-
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töksenteossa aikuiset ovat toimijoina. (Gretschel 2011, 16.) Tämän vuoksi nuo-

ria pitäisi rohkaista ottamaan vastuuta pienistä arjen toiminnoista nuorisotaloilla 

sekä herätellä keskustelemaan yhteiskunnallisista ja sosiaalisista kysymyksistä 

(Gretschel 2011, 4). 

 

Monikulttuurinen nuorisotyö on saanut kritiikkiä siitä, että maahanmuuttajanuo-

ria ei välttämättä osata nähdä toimijoina, jotka osallistuvat keskusteluun nuori-

sotyöstä ja vertaissuhteiden merkityksestä. Toimivassa monikulttuurisessa nuo-

risotyössä korostuu erityisesti ennaltaehkäisevän ryhmätoiminnan tarjoaminen 

ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. (Kivijärvi 2013, 5–6). Jos maahanmuut-

tajalasten vanhemmat eivät tiedä, mitä nuorisotyö sisältää, on suurempi riski 

sille, ettei nuoren anneta tulla nuorisotalolle. Siksi maahanmuuttajanuoren osal-

listuminen aktiviteetteihin voi olla rajoitetumpaa. (Peltola 2010, 17). 

 

Nuorisotilojen käyttäjät voivat rajata paikasta tiukan tilan pienten vihjeiden avul-

la, kuten tupakoimalla nuorisotalon oven edessä. Nuorisotyöntekijöiden voi olla 

vaikea ymmärtää, miksi nuoret jakautuvat eri nuorisotiloihin, koska nuoren tilal-

linen kokemusmaailma syntyy aikuisen tavoittamattomissa olevista pienistä asi-

oista. Alueen väestöpopulaatio ei täysin selitä nuorisotilojen mukaan eriytynyttä 

kävijäkuntaa. (Kiilakoski, Kivijärvi, Gretschel, Laine & Merikivi 2011, 71.) 

 

 

4.1 Sukupuolisensitiivinen nuorisotyö 

 

Maahanmuuttajatyttöjä tarkastellaan usein perhekulttuurin ja modernin länsi-

maisen kulttuurin välimaastossa. Tyttöjen omat näkemykset pääsevät harvem-

min esille. Tytöt tuodaan uhripositioin esille. On liian stereotyyppistä kuvata 

maahanmuuttajatyttöjen elinoloja kahden kulttuurin välissä olevaksi. Tyttöjen 

elämässä on monia kulttuurisia vaikutteita, kuten ystävyysverkostot ja paikalliset 

nuorisokulttuuriset asiat. (Honkasalo 2011, 250.) 

 

Nuorisotyötä voidaan tarkastella sukupuolen tasa-arvosta ja monikulttuurisuu-

desta käsin. Tyttötyö ja sukupuolisensitiivinen työ esiintyvät usein maahanmuut-

tajataustaisten tyttöjen kanssa tehtävässä työssä. Usein sukupuolten välinen 
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tasa-arvo ja vaatimus ottaa kulttuurieroja huomioon aiheuttavat ristiriitaa. (Hon-

kasalo 2012, 263–264.) Nuorille suunnattu mediakasvatus ottaa osaltaan huo-

mioon sukupuoliroolien merkityksen digitaalipelien pelaamisessa (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2013, 19). 

 

Nuorisotyöntekijöiden mielestä nuorisotyö on poikavaltaista. Selitystä haetaan 

tyttöjen ja poikien luonnollisista eroista, siitä että pojat liikkuvat isoissa poru-

koissa ja tykkäävät touhuta yhdessä. Tyttöjen houkuttelun vaikeus erilaisiin ak-

tiviteetteihin tuli ilmi monin paikoin. Samalla on ilmaistu, että asian eteen on teh-

ty kaikki voitava, vaikka yleensä kyse on aikuisten suunnittelemasta ohjelmasta. 

Ja osallistumattomuus voi johtua siitä, ettei nuori pääse vaikuttamaan toiminnan 

sisältöön.  (Honkasalo 2012, 265–272.) 

 

Tutkimuksessa ei suoraan kysytty, miten sukupuolten tasa-arvo ilmenee nuori-

sotyössä, vaan missä tilanteessa nuorisotyötä voi pitää kaikille avoimena. Nuo-

risotyöntekijät nostivat itse tasa-arvon aiheeksi ja usein sillä retoriikalla, että 

kaikkia kohdellaan samalla lailla. Tämä ajattelutapa kuitenkin sulkee sen aja-

tuksen, että ihmiset syntyvät eri olosuhteisiin ja erilaisin kyvyin. Sukupuolten 

välistä tasa-arvoa voidaan haastattelujen mukaan tukea parhaiten järjestämällä 

tytöille omaa toimintaa. Tämä ajatustapa jakoi kuitenkin mielipiteitä. (Honkasalo 

2012, 274–275.) Tyttöjen Talo -toimintaa on Suomessa tarjolla Helsingissä, 

Tampereella, Turussa, Oulussa ja Kuopiossa (Smith 2011, 8). 

 

Sukupuolisensitiivinen työ voidaan määritellä neljään eri luokkaan; sukupuo-

lisensitiivisen työn samaistamiseen tyttötyöhön, sukupuolisensitiivinen työ ra-

kenteiden huomioimisena, sukupuolisensitiivinen työ myös poikatyönä ja suku-

puolisensitiivinen työote monenlaisten erojen samanaikaisena huomioon otta-

misena. Ensimmäistä ryhmää määritettiin tyttöjen erilaisella uskonnollisella ja 

kulttuurisella taustalla ja voimaannuttavan näkökulman ollessa tärkeä. Tyttötyö-

tä voidaan perustella myös ajatuksella, että sen avulla voidaan käsitellä naiseut-

ta ja seksuaalisuutta. Tyttöryhmillä voidaan myös pitää yllä perinteisiä sukupuo-

likäsityksiä esimerkiksi tytöille tarjotaan kädentaitoryhmiä. Maahanmuuttajatytöt 

osoittivat kiinnostusta kontakteja suomalaistaustaisiin tyttöihin, vaikka tällaisia 

hankkeita oli harvoin tarjolla. (Honkasalo 2012, 277–278.) 
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Kun sukupuolisensitiivinen työ ottaa huomioon rakenteet, kiinnitetään huomiota 

tyttöjen yleiseen osallistumattomuuteen nuorisotyössä. Tämä haastaa pohti-

maan nuorisotyön sisältöjä. Toisaalta pakko-osallistuminen kohtaa kritiikkiä. 

Kun sukupuolisensitiivinen työ ottaa huomioon myös pojat, se haastaa ajatuk-

sen tasa-arvosta vain naisten ratkaistavana olevana asiana. Poikien kapeita 

maskuliinisia roolimalleja tulee kyseenalaistaa. Kun sukupuolisensitiivisessä 

työssä otetaan monenlaiset erot samanaikaisesti huomioon, tarkoittaa se sitä, 

että sukupuolen mukaan eriytetty toiminta saattaa pahimmassa tapauksessa 

lietsoa kaavamaisia sukupuolirooleja. (Honkasalo 2012, 279–282.) Suomalai-

sessa nuorisotyössä on ohitettu se lähtökohta, että maahanmuuttajatytöt ovat 

säännöstellymmässä asemassa perheessään kuin suomalaistytöt (Peltola 

2010, 17). 

 

 

4.2 Verkkonuorisotyö ja pelaaminen 

 

Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus Verke teki keväällä 2013 

kunnan nuorisotyöntekijöille kyselyn internetin käytöstä työssään.  Kyselyn mu-

kaan nuorisotyöntekijät pitävät verkkotyöskentelyä positiivisena ja he lisäisivät 

internetin käyttöä entisestään nuorisotyössä. Noin puolet vastaajista pitää digi-

taalisia pelejä hyvänä nuorisotyön välineenä ja noin puolet vastustavat niiden 

käyttöä. (Hyry 2013, 5.) 

 

Pelaaminen nuorisotaloilla on hyvä keskustelun avaaja ja luo yhteisöllisyyttä 

nuorten ja työntekijöiden kesken. Nuoret voivat jakaa tietoaan peleistä ja pe-

laamisesta niistä tietämättömille työntekijöille ja toisille nuorille. Niin tytöt kuin 

pojatkin pelaavat mielellään nuorisotaloilla, vaikka yleinen käsitys on, että pe-

laaminen on lähinnä poikien ajanviete. (Ahtiainen 2013, 25.) 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut suuntaviivat vuosille 2013–2016 hyvän 

medialukutaidon edistämiseksi. Siinä on otettu huomioon nuorten lisääntynyt 

pelaaminen ja sen merkitys suhteessa nuoren kasvuun ja kehittymiseen. Yksi 

kehittämisalue on pelaamiseen liittyvä mediakasvatus. Perheissä ei kiinnitetä 
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vielä tarpeeksi huomioita lasten ja nuorten pelaamiseen suhteessa muuhun 

median käyttöön. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013, 18–19.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

Nuorisoasiainkeskuksen Byströmin nuortenkahvila toimii Byströmin talossa Ou-

lussa. Se on Oulun keskustan alueen nuorisotalo, joka tarjoaa monipuolista oh-

jattua vapaa-ajantoimintaa ja harrastusmahdollisuuksia alle 18-vuotiaille nuoril-

le. Nuorisotalo on kohtaamispaikka, jossa nuoret voivat tavata toisiaan valvo-

tussa ympäristössä. Lisäksi Byströmin nuortenkahvila järjestää erilaisia kursse-

ja, retkiä ja tapahtumia Oulun alueen nuorille. (Oulun kaupunki i.a.) 

 

Byströmin nuortenkahvila pyrkii osallistamaan nuoria omaan toimintaansa. 

Nuorten on mahdollista vaikuttaa muun muassa nuorisotilan fyysiseen ympäris-

töön. Toisaalta ohjaajat rohkaisevat nuoria keskustelemaan yhteiskunnallisista 

aiheista. Byströmin nuortenkahvilan suvaitsevainen ilmapiiri kannustaa nuoria 

ilmaisemaan oman mielipiteensä (Martti Ylitalo, henkilökohtainen tiedonanto 

17.1.2013.) 

 

 

5.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on kuvata nuorten näkökulmasta monikulttuu-

risten vertaissuhteiden syntymiseen vaikuttavia tekijöitä Byströmin nuortenkah-

vilassa.  

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää monikulttuuristen vertaissuhteiden 

syntymistä nuorten keskuudessa Byströmin nuortenkahvilassa. Opinnäytetyön 

avulla työntekijät voivat edistää monikulttuuristen vertaissuhteiden syntymistä. 

 

Opinnäytetyömme tutkimuskysymykset: 

 

1. Mikä edistää monikulttuuristen vertaissuhteiden syntymistä  Byströmin nuor-

tenkahvilassa nuorten käsitysten mukaan? 

2. Mikä estää monikulttuuristen vertaissuhteiden syntymistä Byströmin nuorten-

kahvilassa nuorten käsitysten mukaan? 
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5.2 Aineiston keruu ja analysointi 

 

Tutkimustradition valitseminen on yksi tärkeä työvaihe tutkijalle. Valitsimme tut-

kimustraditioksemme kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen. Laadullinen tut-

kimus palvelee tarkoitustamme tutkia nuorten monikulttuurisia vertaissuhteita, 

sillä kuvaamme vertaissuhteiden syntymiseen vaikuttavia tekijöitä nuorten käsi-

tysten ja kokemusten mukaan. 

 

Laadullinen tutkimus on käyttökelpoinen silloin, kun halutaan tutkia luonnolli-

sessa ympäristössä sellaista, mitä ei voida koejärjestelyin tutkia. Lisäksi halu-

taan saada tietoa sellaisista syy- ja seuraussuhteista, mitä ei voida tutkia ko-

keen avulla. (Metsämuuronen 2009, 220.) Opinnäytetyössämme tämä tarkoittaa 

sitä, että keräämme haastatteluaineiston nuorille luonnollisessa ympäristössä 

Byströmin nuortenkahvilassa. 

 

Aineiston hankinnan metodina käytämme teemahaastattelua. Se on sopiva me-

todi monesta eri syystä. Haastattelua kannattaa käyttää silloin, kun tutkitaan 

emotionaalisia asioita. Jos tutkittavilla on alhainen motivaatio, haastattelu lisää 

aineiston määrää. Haastattelu on mielekästä siksi, että tarvittaessa tutkija voi 

tulkita kysymyksiä ja tutkittava täsmentää vastauksia.  Haastattelun avulla tut-

kimukseen saadaan kuvaavia esimerkkejä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2007, 200–201).  

 

Opinnäytetyössämme kysymme nuorten mielipiteitä ja kokemuksia emotionaali-

sista asioista. Haastattelutapaa valitessamme oletimme myös, että nuorilla voisi 

olla alhainen motivaatio täyttää pitkiä kyselylomakkeita. Kun haastattelemme 

nuoria, heillä on mahdollisuus saada tarkennusta epäselviin kysymyksiin ja me 

voimme kysyä täsmentäviä kysymyksiä. Nuorilla oli mahdollisuus tuottaa ku-

vaavia käytännön esimerkkejä haastatteluiden aikana. Toteutimme teemahaas-

tattelut osaksi parihaastatteluina, koska siten saisi haastateltua kahta nuorta 

yhtä aikaa. Lisäksi nuorilla olisi tukea toisistaan haastattelun aikana ja myös 

Byströmin nuortenkahvilan työntekijät suosittelivat parihaastattelua.  
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Arkikeskustelusta poiketen tutkimushaastattelulla on erityinen tarkoitus ja osal-

listujaroolinsa. Tieto on haastateltavalla ja haastattelija on tietämätön osapuoli. 

Tutkija ohjaa tai suuntaa keskustelun kulkua. Vaikka haastattelut voivat olla 

spontaaneja, ne ovat kuitenkin aina institutionaalisia. Tätä korostaa haastattelun 

nauhoitus. Haastattelun erottavat keskustelusta osallistujien roolit. Haastattelija 

on kysyjä ja tiedon kerääjä ja haastateltava vastaaja ja tiedon antaja. (Ruusu-

vuori & Tiittula 2005, 22–23.)  

 

Teemahaastattelu on jaettu aihealueisiin, jonka pohjalta tutkija haastattelee tut-

kittavaa ja ohjaa näin haastattelun kulkua. Haastattelut voidaan toteuttaa yksilö-

, pari-, tai ryhmähaastatteluna.  Niitä voidaan käyttää myös toisiaan täydentävi-

nä. (Hirsjärvi ym. 2007, 203–205). Toteutamme haastattelut Byströmin nuorten-

kahvilassa. Olemme jakaneet haastattelumme teemoihin.  

 

Kysymyksiin valitut teemat liittyvät tutkimuksen viitekehykseen, eli aiheesta jo 

tiedettyyn (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75). Olemme eritelleet haastattelumme 

teemat seuraavasti: 

 

1. Nuoren yksilölliset ominaisuudet (ikä, persoona, sukupuoli, perhe, etni-

nen tausta) 

2. Byströmin nuortenkahvila kohtaamispaikkana (ympäristö, ilmapiiri, osalli-

suus, toiminnot) 

3. Byströmin nuortenkahvilan henkilökunta 

4. Ryhmädynamiikka (vuorovaikutus, luottamus, rasismi, suosio) 

 

Käytämme aineiston keruussa harkinnanvaraista eliittiotantaa, joka tarkoittaa 

sitä, että haastateltaviksi valitaan henkilöitä, joilta ajatellaan saatavan parhaiten 

tietoa. Kriteerinä voi olla esimerkiksi itsensä ilmaisemisen taito. (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 86.) Osaksi haastattelemme nuoria parihaastattelun keinoin ja osaksi 

yksilöhaastatteluna. Byströmin nuortenkahvila on hyvä paikka haastattelujen 

tekemiselle, koska se on nuorten ympäristö ja julkinen tila. 

 

Käytämme aineiston analysoinnissa sisällönanalyysia. Se on analyysimenetel-

mä, joka on paitsi yksittäinen metodi, myös sekoitus monesta eri analyysikoko-
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naisuuksista.  Tuomen ja Sarajärven mukaan (2009, 91–103) se sopii hyvin 

haastatteluaineistojen analyysiin, sillä sen avulla aineistoa voidaan analysoida 

järjestelmällisesti ja objektiivisesti. 

 

Laadullisen tutkimuksen aineistoanalyysissä on pyrkimys tiivistää saatu tieto 

menettämättä kuitenkaan sen sisältämää informaatiota aiheesta. Tarkoitus on 

luoda aineistosta selkeä ja mielekäs ja kasvattaa analyysin avulla aineiston in-

formaatioarvoa. Aineistoa voidaan tutkia kahden eri lähestymistavan mukaan. 

Toisessa tavassa pitäydytään tiukasti aineistossa ja tulkinnat rakennetaan tii-

viisti aineistosta käsin. Toisenlainen tapa on tulkita aineistoa teoreettisen viite-

kehyksen näkökulmasta tai pitää aineistoa teoreettisen ajattelun apuvälineenä. 

(Eskola & Suoranta 1998, 138–146.) Opinnäytetyössämme tutkimme saatua 

haastatteluaineistoa sen antamasta kokemustiedosta käsin. Pitäydymme aineis-

tossa ja tulkinnat rakennamme sen mukaan, mutta vertaamme tuloksia aiem-

paan teoriatietoon. 

 

Ennen varsinaista aineistoanalyysia haastattelut litteroidaan, eli kirjoitetaan 

tekstimuotoon. Aineistoon täytyy tutustua tarkasti ja pyrkiä informaation sisäis-

tämiseen.  Teemahaastattelupohjainen aineisto luokitellaan teemoittain ja tutki-

muskysymykset täsmennetään tarvittaessa. Lopuksi tarkastellaan johtopäätök-

siä ja tuloksia tutkimuskysymyksiin pohjaten. (Metsämuuronen 2009, 254–256.)  

 

Haastatteluaineistosta pelkistimme tutkimuskysymyksiin liittyvät ilmaukset epä-

olennaisista. Alleviivasimme kahteen eri tutkimuskysymykseen vastaavat ilma-

ukset eri väreillä. Muodostimme ilmauksista alaluokkia yhdistämällä samankal-

taisuudet. Sen jälkeen kokosimme yhdistävistä alaluokkien käsitteistä yläluokat. 

Niistä muodostui kaksi pääluokkaa, jotka vastaavat tutkimuskysymyksiä. Analy-

soimme haastattelumme aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmällä.  

 

Esimerkki prosessista: alleviivasimme haastattelusta ilmauksen ”ettei unoha sitä 

omaa kieltä kokonaan”. Tämän pelkistimme peloksi oman kielen unohtamisesta. 

Pelkistys kuuluu alaluokkaan ”tarve puhua äidinkieltä”. Yläluokka on ”nuorten 

yhteinen maahanmuuttajatausta” ja pääluokka ”monikulttuurisia vertaissuhteita 

edistävät tekijät”.  



32 
 

6 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET  

 

 

Toteutimme teemahaastattelut kevään ja syksyn 2013 aikana Byströmin nuor-

tenkahvilassa. Teimme kaksi haastattelua parihaastatteluna ja yhden yksilö-

haastatteluna. Haastateltavia oli yhteensä viisi, jotka olivat 15–18-vuotiaita. 

Heistä neljä oli poikia ja yksi tyttö. Yhdellä haastateltavista toinen vanhemmista 

oli ulkomaalainen, mutta nuori oli asunut koko ikänsä Suomessa. Muut haasta-

teltavat olivat maahanmuuttajia, jotka olivat tulleet Suomeen jo lapsena. Haas-

tateltavat olivat kotoisin Lähi-Idän, Afrikan ja Euroopan maista. Tässä luvussa 

kerromme haastatteluiden tulokset. 
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6.1 Positiivisia tekijöitä vertaissuhteiden muodostumisessa 

 

ALALUOKKA         YLÄLUOKKA                  PÄÄLUOKKA 

 

 

KUVIO 1. Positiivisia tekijöitä monikulttuuristen vertaissuhteiden muodostumi-

sessa nuorten kokemana 

 

 

Monikulttuurisia 
vertaissuhteita 
edistävät tekijät 

Nuorten 
samankaltaiset 
ominaisuudet ja 

vertaisuus 

Nuorten 
samanikäisten 

kavereiden 
tärkeys 

Kavereita 
molempien 
sukupuolten 
edustajista 

Yhteinen kieli 

Yksinäisyyden ja 
ahdistuneisuuden 

lievittyminen 

Ajanvietto 
kavereiden 

kanssa 

Nuorten yhteinen 
maahanmuuttaja-

tausta 

Maahanmuuttajuu
s yhdistää nuoria 

Tarve puhua 
äidinkieltä 

Tarve 
omanmaalaisiin 

kavereihin 
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        ALALUOKKA      YLÄLUOKKA            PÄÄLUOKKA 

 

 

KUVIO 2. Positiivisia tekijöitä monikulttuuristen vertaissuhteiden muodostumi-

sessa nuorten kokemana 

Monikulttuurisia 
vertaissuhteita edistävät tekijät 

Byströmin yhteisöllisyys 

Nuorten keskinäinen 
ryhmähenki ja yhdessä 

tekeminen 

Byström avoin yhteisö 

Ihmiset tekevät viihtyisäksi 

Playstation-turnaukset 

Pelihuone ja mediahuone 

Hyvä sijainti ja kulkuyhteydet 

Byström tunnettu 
maahanmuuttajakävijöistään 

Byströmin henkilökunta 

Työntekijät tutustuttavat nuoria 
toisiinsa 

Työntekijät luovat hyvää 
ilmapiiriä 

Naistyöntekijä toisi vaihtelua 
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Aineiston perusteella nuorten monikulttuurisia vertaissuhteita edistäviksi teki-

jöiksi Byströmin nuortenkahvilassa nousivat nuorten mukaan nuorten samankal-

taiset ominaisuudet, vertaisten keskinäinen tuki toisilleen, nuorten yhteinen 

maahanmuuttajatausta, Byströmin nuortenkahvilan yhteisöllisyys, Byströmin 

nuortenkahvila paikkana sekä henkilökunnan toimintatavat.  

 

Haastateltavat kertoivat, että kavereita on hyvä olla molempien sukupuolten 

edustajista. Kavereilla on merkitys yksinäisyyden ja ahdistuksen lieventäjänä ja 

heidän kanssaan vietetään aikaa. On hyvä olla samanikäisiä ja samankielisiä 

kavereita. 

 

No se menee vähän silleen, että mitä vanhempi on niinku vaikka 
minä oon, niin ei se silleen mua haittaa, mutta jos mennee nuo-
remmaksi nii sitte ei oikeen. Ku se on silleen muutenki, että jotku 
tupakoi tai käyttää nuuskaa ja muuten, nii ei halua olla semmosten 
nuorempien kans, ettei ne opi tai nää semmosta.  

 

Byströmin nuortenkahvilassa maahanmuuttajatausta yhdistää nuoria toisiinsa ja 

auttaa muodostamaan uusia vertaissuhteita. Joillakin maahanmuuttajilla on sa-

ma kotimaa, ja juuri sama lähtöympäristö parantaa vuorovaikutusta. Maahan-

muuttajilla on tarve puhua äidinkieltään ja myös tarve omanmaalaisiin kaverei-

hin. Tutustuttaessa uuteen ihmiseen kansallisuudella ei ollut haastateltavien 

mukaan merkitystä. 

 

Niitten kaa jakkaa asioita mitä ei voi jakkaa ainakin mun mielestä ei 
voi jakkaa jonku toisenmaalaisen kans. 

 

Se johtuu varmaan siitä, että mulla on kummatki tultu samasta ym-
päristöstä ja kaikki vaikutteet, jotka on vaikuttanu meihin, siis ympä-
ristöön, niin nämä ne varmaan ymmärtää paremmin sen, koska ne 
on ollu samoissa paikoissa. Jos mää kerron niille jottain niin sem-
monen, joka ei oo ikinä nähnykkää. 

 

Byströmin nuortenkahvilassa on nuorten mukaan hyvä ryhmähenki, eikä siellä 

tule ulkopuolinen olo. Kävijät tuntevat toisensa ja paikka koetaan avoimena yh-

teisönä. Ihmiset tekevät paikasta viihtyisän, eikä fyysisellä ympäristöllä ole 

nuorten mukaan juurikaan merkitystä. Yhdessä tekeminen on tärkeässä ase-

massa ja esimerkiksi konsolipeliturnauksia toivotaan olevan enemmän. Pelit 
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nousivat useassa haastattelussa merkittävään osaan. Byströmin nuortenkahvila 

tunnetaan maahanmuuttajakävijöistään. Paikan hyvä sijainti ja hyvät kulkuyh-

teydet nousivat esille aineistosta. 

 

Joo siis tunnen, ku täälä on nii paljo kaikkia tuttuja ja kavereita ja 
kaikki tervehtii ja silleen, nii joteki tuntuu, että ne jotka ei käy täällä, 
nii ei niinku tajuu sitä.  
 
No nuo pelit on enemmän sellasia, et pojat enemmän pellaa ja sil-
leen, mut en tiiä. Se ois silleen huono, että tytöille ja pojille omat ju-
tut, koska se vähän niinku erottais ihmisiä silleen. Ja uuet ihmiset ei 
tutustuis. -- Mut ku tytöille on vähän sillen, että ne ei voi oikeen te-
hä, jos on poikiaki, ku ne on vähän ujoja ja tälläin. Jos ois omia 
ryhmiä tytöille ja pojille, nii sillain ne pääsis ommaan elementtiin tai.  

 

Työntekijät tutustuttavat nuoria toisiinsa ja luovat hyvää ilmapiiriä esimerkiksi 

kyselemällä nuorten kuulumisia. Byströmin nuortenkahvilassa on tällä hetkellä 

vain miestyöntekijöitä, joten haastateltavan mukaan naistyöntekijä toisi vaihte-

lua.  

 

No onkai se sillee vähä sillee et ne kumminki tullee juttelee ja kyse-
lee kuulumisia. Ja siinä samalla voi jutella, vaikka monesti on alka-
nu jonkun tuntemattoman kans juttelee. 
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6.2 Negatiivisia tekijöitä vertaissuhteiden muodostumisessa 

 

ALALUOKKA      YLÄLUOKKA       PÄÄLUOKKA 

 

KUVIO 3. Negatiivisia tekijöitä monikulttuuristen vertaissuhteiden muodostumi-

sessa nuorten kokemana 

Monikulttuurisia 
vertaissuhteita estävät 

tekijät 

Rasismi 

Rasismin pelko saattaa 
estää suomalaistaustaiseen 
tutustumisen ja vanhempien 

tapaamisen 

Kävijäkunnan rakenne 

Suomalaisten poikien puute 
Byströmin 

nuortenkahvilassa 

Kaikille 
maahanmuuttajataustaisille 

ei sallittua puhua tytöille 

Perheen mielipiteet Kielto tavata kavereita 

Klikit Byströmin 
nuortenkahvilassa 

Maahanmuuttaja-klikit, joilla 
oma kieli 

Vain oman kielen 
puhuminen estää suomen 

kielen oppimista 

Epävarmuuden tunne 
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Perheen mielipiteet nuoren kaverista voivat vaikuttaa kielteisesti kaveruussuh-

teeseen. Nuoret ottavat huomioon, jos vanhemmat kieltävät tapaamasta tiettyä 

kaveria.  

 

Suljetut maahanmuuttajaklikit, eli kuppikunnat, jotka puhuvat vain omaa kieltä, 

aiheuttavat muille epävarmuuden tunnetta. Vain oman kielen puhuminen estää 

suomen kielen oppimista ja näin suomalaisten kavereiden saantia.  

 

Ei se varmaan mua häiritse, mutta joskus saattaa vaa miettii, et 
puhhuuko nuo musta jottain.  

 

Nuoret ovat kokeneet rasismia vain aikuisten taholta, eikä sitä ole esiintynyt 

Byströmin nuortenkahvilassa. Kuitenkin rasismin kokemukset saattavat estää 

tutustumisen kantaväestöön kuuluvan nuoren kanssa sekä nuoren kotona vie-

railun.  

 

Emmää varmaan, jos joku semmonen kaveri, joka on Suomesta, 
jos mää tunnen sen hyvin, niin oon nähny sen äitin ja näin, kyllä 
mää voin varmaan mennä sinne kyläilee, mutta jos mää en oo vielä 
nähny sen isää ja äitiä enkä tunne ei oo tullu mittään puhetta niitten 
kaa mistään tai ei olla keskusteltu, ni emmää ainakaan mee niille 
kylään.  
 
Tai jos mää haluan mennä tai jos se pyytää mua kyllään niin mää 
en tiiä onko niitten isä ja äiti semmosia, että ne hyväksyy. 
 

Byströmin nuortenkahvilassa ei käy juurikaan suomalaisia poikia. Tämä voi vai-

keuttaa maahanmuuttajapoikien suomen kielen oppimista ja monikulttuuristen 

vertaissuhteiden muodostumista. Lisäksi joillekin maahanmuuttajataustaisille 

pojille ei ole sallittua puhua tytöille.  

 

No ehkä se, että täällä ei käy paljoa semmosia suomalaisia poikia 
ja miehiä tai ei käy poikia paljo. Täällä käy paljo enemmän naisia tai 
tyttöjä. Nii semmoset uuet ulkomaalaiset ei ehkä uskalla heti men-
nä puhuun niile. Katokku ei ossaa kieltä ja ne on tyttöjä ja ku joillaki 
ulkomaalaisilla pojilla on, että ei saa tyttöjen kaa puhua tai sem-
mosta vähän. Nii vähän rajottaa, että ei voi niinku puhua suomea. 
Puhuu sitte omaa kieltä koko ajan, nii ei suomea sitte opi.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

1. Merkittävin nuorten monikulttuuristen vertaissuhteiden muodostumista edis-

tävä tekijä Byströmin nuortenkahvilassa on yhteisöllisyys. Samankaltaiset nuo-

ret hakeutuvat helposti toistensa seuraan. Yhteinen tekeminen, erityisesti pe-

laaminen, nousi nuorille tärkeäksi tekijäksi.  

 

2. Kielitaidon puute hankaloittaa monikulttuuristen vertaissuhteiden syntymistä 

Byströmin nuortenkahvilassa. Kielitaidon puute johtaa muihin haasteisiin, kuten 

suljettuihin maahanmuuttajaklikkeihin. 
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8 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS 

 

 

Tutkimuksen eettisyyttä täytyy pohtia jo tutkimusaihetta valittaessa (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 129).  Opinnäytetyössämme haluamme ottaa selvää, mitkä teki-

jät edistävät tai estävät monikulttuuristen nuorten vertaissuhteiden rakentumis-

ta. Samalla tulemme olettaneeksi, että on tavoiteltavaa luoda monikulttuurisia 

vertaissuhteita.  

 

Tutkittavilta täytyy pyytää lupa tutkimukseen osallistumisesta sekä hänen  täy-

tyy tietää mistä tutkimuksesta on kyse. Tutkimukseen osallistuvat ainoastaan 

vapaaehtoiset tutkittavat. Tutkimustieto on luottamuksellista, eikä sitä saa luo-

vuttaa ulkopuolisille. Myös osallistujien nimettömyys täytyy taata. Tutkimustulos-

ten soveltaminen voi olla eettisesti kyseenalaista, jos tuloksia yleistää laajem-

paan kontekstiin ilman hyviä perusteluita. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 130–131.) 

Kun opinnäytetyössämme haastateltavien määrä on suppea ja haastateltavat 

valikoidaan tiettyjen ominaisuuksien perusteella, ei tuloksia voida kohdistaa ko-

ko nuorisoon. 

 

Tutkijaa koskevat samat eettiset periaatteet kuin ketä tahansa ihmistä. Tutki-

muksen tekeminen on kuitenkin erityinen ala, jota koskevat erityiset näkökoh-

dat. Tutkimuksen perustehtävä on luotettavan informaation tuottaminen. Tiedon 

välittäminen on toinen perustehtävä, johon liittyy tulosten julkistamisen etiikka. 

Koska tietoa käytetään hyväksi, eettiseksi kysymykseksi nousee, mikä on tutki-

jan osuus tiedon käyttämisessä. (Pietarinen 2002, 58–60.) 

 

Kun tutkimustoimintaa tarkastelee, täytyy näitä osa-alueita tarkastella eettisesti: 

ammattitaidon hankkiminen, informaation tuottaminen, informaation välittämi-

nen, informaation käyttäminen ja kollegiaalinen toiminta ja yleinen lojaalisuus. 

Jokaisen tutkijan ammattitaitoon kuuluu oman alansa kehityksen seuraaminen. 

Eettiseksi kysymykseksi nousee usein ajanpuute, kuinka tiiviisti tulee seurata 

muiden tutkijoiden työtä. Informaation tuottamisessa eettiseksi kysymykseksi 

nousee, miten informaatiota saa hankkia ja saako sitä hankkia kaikista asioista. 

Informaation välittämisessä on noudatettava hyvää tieteellistä käytäntöä ja re-
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hellisyyden vaatimusta. Tutkijan tulee vaikuttaa siihen, että informaatiota käyte-

tään eettisesti. Tutkijan tulee edistää tieteen tekemisen mahdollisuuksia. (Pieta-

rinen, 2002, 60–68.) 

 

Luottamuksella haastateltavien ja tutkimuksen tekijän välillä tarkoitetaan sopi-

muksia ja lupauksia, mitä aineistonkäytöllä tehdään sekä kuka aineistoa käyt-

tää, ja mitä sille tehdään aineistonkäytön jälkeen. Tutkimuksen tekijöiden täytyy 

sitoutua aineiston asianmukaiseen säilytykseen. Kokemusten henkilökohtaisen 

merkityksen arviointi on ulkopuoliselle hankalaa. Ilmaisun tapa ei välttämättä 

kerro, miten yksilöllisiä kokemukset ovat. (Karjalainen 2012, 56–57.) 

 

Opinnäytetyössämme ei tarvinnut erityisesti huomioida kielen merkitystä. Haas-

tateltavat maahanmuuttajanuoret osasivat hyvin suomea ja käsitteitä pystyi 

haastattelun aikana tarkentamaan. Käsitteen epäselvyys ei johtunut kielitaidon 

puutteesta vaan nuorelle tuntemattomasta käsitteestä. Byströmin nuortenkahvi-

lan mainitseminen työssämme on olennaista, eikä haastateltavia voi tunnistaa, 

koska kävijöitä on paljon. Aiheen valinnassa huomioimme sen hyödyllisyyden 

Byströmin nuortenkahvilan nuorille. Kaikille haastateltaville osallistuminen oli 

vapaaehtoista. Aineisto perustui nuorten omiin kokemuksiin. Yritimme välttää 

tulkintoja.  

 

Eettisissä pohdinnoissa ammattietiikka koskee ammatillisten tekojen eettisyyttä. 

Ammatin eettistä herkkyyttä mittaa kuinka paljon itsenäisiä valintoja tai valtaa 

ammattiin liittyy. Ammatin eettiseen herkkyyteen vaikuttaa kuinka tunneperäi-

sesti työtuloksiin suhtaudutaan. (Räikkä 2002, 82–84.) Sosionomin työ on juuri 

tällainen ammatti. Sosiaali- ja terveysalalla on kyse ihmiselle tärkeistä asioista, 

joihin suhtaudutaan vakavasti. Opinnäytetyössä täytyy kuitenkin tarkastella itse 

tutkimisen etiikkaa eikä oman ammattialan eettisiä kysymyksiä. 
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9 OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUS 

 

 

Luotettavuus on sitä, että informaatio on perusteltu kriittisesti. Kriittisyys viittaa 

tutkimuksessa käytettyihin menetelmiin. Jos tutkija tuottaa huonosti perusteltua 

informaatiota, hän auttaa huonosti tutkimukselle asetettuja päämääriä. (Pietari-

nen 2002, 59.) 

 

Kaikissa tutkimuksissa on pyrittävä välttämään virheitä ja luotettavuutta tulee 

arvioida kriittisesti. Koherenssiteorian mukaan väittämä on totta, jos se on yhtä-

läinen jo todenmukaiseksi lausuttujen väitteiden kanssa. Pragmaattisen totuus-

teorian mukaan uskomus on tosi, jos se on hyödyllinen ja toimiva. Korrespon-

denssiteorian mukaan väite on totta ainoastaan silloin, kun se vastaa todelli-

suutta ja väitteen voi aistein todentaa. Juuri korrespondenssiteoriassa luotetaan 

ehdottoman objektiivisen tiedon olemassaoloon eli tosi tieto sopii yhteen maail-

masta saatujen havaintojen kanssa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134–135.)  

 

Tutkimuksen täytyy olla puolueeton, eli esimerkiksi tutkijan sukupuoli, ikä tai 

uskonto ei saisi vaikuttaa siihen, mitä havaintoja hän tutkittavistaan tekee. Toi-

saalta täytyy myöntyä siihen, että tutkimus on aina väistämättä tutkijan oma tul-

kinta aiheesta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 136.) Pyrimme opinnäytetyössämme 

puolueettomuuteen, mutta tiedostamme kuitenkin sen, että tekemämme ha-

vainnot ovat meidän tulkintojamme ja ne vaikuttavat opinnäytetyön luotettavuu-

teen. 

 

Luottamussopimus tarkoittaa yleisön vakuuttumista tutkimustulosten luotetta-

vuudesta, pätevyydestä ja kestävyydestä. Kun jokaisessa luvussa kysymyk-

senasettelu ja käytetyt käsitteet yhdistetään aineistoanalyysin yhteyteen, ylei-

sön on helpompi arvioida tutkimustulosten luotettavuutta. Kun kerronta tehdään 

läpinäkyväksi, syntyy vaikutelma, että hypoteesit ja tutkimustulokset näyttäytyi-

sivät yleisölle ilman tutkijan ja yleisön aktiivista panosta. (Törrönen 2002, 38–

39.) Olemme opinnäytetyössämme kertoneet prosessimme eri vaiheista. Kun 

prosessi on kirjoitettu nähtäväksi, se on myös toistettavissa. 
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Validiteetti tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa tutkitaan juuri sitä, mitä on luvattu. 

Reliabiliteetti taas kuvaa tutkimustulosten toistettavuutta. Tutkimuksen kohde ja 

tarkoitus täytyy olla hyvin sisäistetty. Aineiston keruun luotettavuudessa kannat-

taa pohtia tarkkaan, mitä menetelmää käyttää ja miten eri menetelmien erityis-

piirteet vaikuttavat tuloksiin. Haastateltavien ja muun aineiston valintaperusteet 

tulee arvioida kriittisesti. Tutkimuksen kesto, aineiston analyysi, luotettavuus ja 

raportointi vaativat luotettavuuden arviointia. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 136–

141.) 

 

Ennen haastattelua kerroimme haastateltaville opinnäytetyömme aiheesta lisä-

täksemme nuorten ymmärrystä minkä vuoksi teemme haastattelua. Kun nuoret 

ovat tietoisia aiheesta, aineisto on laadukkaampaa ja luotettavampaa. Haaste-

limme yhteensä viittä nuorta. Emme oleta, että voimme yleistää tuloksia koske-

maan kaikkia nuoria, vaan aineisto koskee näitä viittä nuorta. Haastateltavat 

olivat eri ikäisiä, eri sukupuolen edustajia, sekä eri kansalaisuuden omaavia. 

Kävijöiden kokemustiedosta on hyötyä Byströmin nuortenkahvilan työntekijöille. 

Tietoa etsiessämme käytimme monipuolista ja ajankohtaista lähdemateriaalia.  

 

Aineiston tulkinta on monikerroksista. Haastatteluissa haastateltava tekee ensin 

omat tulkintansa arkielämän tapahtumista. Tutkija tekee toisen asteen tulkin-

nan, kun käsittelee aineistoa. Kolmannen asteen tulkinta muotoutuu tutkijan 

laatiessa raporttia käsitellystä aineistosta ja neljäs tulkinta syntyy lukijan omista 

tulkinnoista. (Eskola & Suoranta 1998, 142.) Ymmärrämme, että opinnäytetyön 

tulokset ovat monen tulkintavaiheiden tuloksia ja teemme tulkintoja väistämättä 

meidän näkökulmastamme. Pyrimme mahdollisimman tarkkaan ja puolueetto-

maan tulkintaan, jotta tulokset olisivat luotettavia. Teemahaastattelussa 

avasimme haastateltaville kysymykset ja tarvittaessa haastateltavilla oli mahdol-

lisuus tehdä tarkentavia kysymyksiä.  
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10 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyömme on hyödyllinen Byströmin nuortenkahvilan työntekijöille. He 

saavat nuorten kokemusperäistä tietoa merkityksellisistä asioista vertaissuhtei-

den muodostumisessa Byströmin nuortenkahvilassa. Tuloksista on hyötyä myös 

Byströmin nuortenkahvilan kävijöille, koska työntekijät voivat kehittää toiminta-

tapojaan opinnäytetyössä esille tulleisiin asioihin ja kiinnittää huomiota vertais-

suhteiden muodostumista estäviin seikkoihin. Nuoret saivat kokemuksen, että 

heidän mielipiteitään arvostetaan.  

 

Jokisalon viittaukset Jaakkolan tutkimukseen, jossa lähes 15 prosenttia suoma-

laisista pitää eri ihonväristen kumppanuutta ja lastenhankintaa luonnonlakien 

vastaisena ja runsaan kolmanneksen mielestä eri kansojen välillä on älyk-

kyyseroja, olivat hämmentyneitä (Jokisalo 2010, 54–57). Olimme yllättyneitä 

Souton tutkimuksesta, jossa nuoret määrittelivät rasismin usein pelkästään fyy-

siseksi väkivallaksi (Souto 2011, 132). Honkasalon ja Kivijärven tutkimuksen 

nuorten mielestä rasismi on asia, jota täytyy vain oppia sietämään (Kivijärvi & 

Honkasalo 2010, 260). Olemme huolestuneita kehityssuunnasta, varsinkin kos-

ka Suomesta muodostuu koko ajan monikulttuurisempi maa. On yllättävää, että 

yhä edelleen on jyrkkiä asenteita, koska valistus ja kasvatus ovat muuttuneet 

suvaitsevaisemmaksi. Ennen koulussa opetettiin esimerkiksi rotuoppia. Nyky-

käsityksen mukaan eri rotuja ei ole olemassa.  

 

Opinnäyteprosessimme aikana saimme paljon tietoa monikulttuurisuudesta 

nuorten silmin. Nuorilta saamamme kokemustieto ja tutkimustieto yhdessä te-

kevät meistä tulevaisuudessa parempia työntekijöitä. Vaikka tutkimuksissa 

esiintyi paljon rasismia, olimme iloisesti yllättyneitä, ettei sitä ilmennyt haastatel-

tavien mukaan Byströmin nuortenkahvilassa. Haastateltavat kuvasivat paikkaa 

avoimeksi tilaksi, jossa kaikki tuntevat toisensa. Ihmiset, jotka eivät käy siellä, 

eivät ymmärrä paikan erityistä ilmapiiriä. Työntekijöiden tehtävä on vahvistaa 

tätä erityistä ilmapiiriä. 
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Yhteisöllisyys nousi aineistosta hyvin vahvasti. Ammattilaisena voi kiinnittää 

huomiota esimerkiksi siihen, että vahvistaa maahanmuuttajien suomen kielen 

oppimista maahanmuuttajien ja suomalaisten välistä vuorovaikutusta lisäämällä. 

Samalla täytyy huomioida se, että omankielisten kavereiden merkitys on tärkeä. 

Aineistossa nousi esille, miten työntekijät tutustuttavat nuoria toisiinsa, kun he 

tulevat juttelemaan toisilleen ennestään tuntemattomille nuorille. Työntekijät 

voivat antaa maahanmuuttajapojille kulttuurikasvatusta, muun muassa siitä että 

Suomessa on sallittua jutella tytöille. Työntekijät voivat kiinnittää huomiota klik-

keihin, jos sellaisia ilmenee, ja korostaa yhdessä tekemistä.  

 

Pelit ovat joillekin syy käydä Byströmin nuortenkahvilassa ja pelaaminen vahvis-

taa yhteisöllisyyttä sekä muodostaa vertaissuhteita. Internet ja siellä pelattavat 

verkkopelit ovat käyttäjilleen ensisijaisesti sosiaalinen ympäristö, ja ne edistävät 

uusien ihmissuhteiden muodostumista. (Joensuu 2011, 18).  Haastateltavien 

mukaan konsolipeliturnauksia saisi olla enemmän. Jatkotutkimusideaksi nousee 

pelaamisen merkitys maahanmuuttajanuorten suomen kielen oppimisessa. Me-

diakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen suunnittelija Tossavaisen (Tossavainen 

i.a. 47)  mukaan jo pelatun pelin ääreen hakeudutaan sosiaalisuuden ja vuoro-

vaikutuksen vuoksi. Pelaaminen ylittää kielimuurin.  

 

Sosiaalisten suhteiden ja omanmaalaisten kavereiden tärkeys maahanmuutta-

januorten keskuudessa tulee esille myös Rantakokon pro gradu-työssä. Vertais-

tuen lisäksi omanmaalaiset kaverit ovat yhteys omaan kulttuuritaustan säilymi-

seen, ja näin osaltaan helpottavat kotoutumista Suomeen. Kielitaidottomuus 

näyttäytyi Rantakokon aineistossa haasteena suomalaistaustaisten kavereiden 

saamiselle. (Maahanmuuttajanuorten ohjaushanke. Loppuraportti 2013, 37.) 

Tulokset ovat samansuuntaisia opinnäytetyömme tulosten kanssa. Maahan-

muuttajien suomen kielen oppiminen on avainasemassa vertaissuhteiden muo-

dostumisessa. Kielitaito helpottaa kotoutumista ja sitä kautta koko yhteiskunta 

hyötyy. Suomen kielen oppiminen ehkäisee maahanmuuttajanuoren syrjäyty-

mistä suomalaisesta yhteiskunnasta. 
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