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Esipuhe  
 
Työpoliittisen tutkimus –sarjan 286. niteenä julkaistaan Magdalena Jaak-
kolan tutkimus ”Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin vuosina 
1987-2003”.  
 
Tutkimus on viimeinen osa sarjaa, jossa on tutkittu suomalaisten suhtau-
tumista maahanmuuttajiin vuosina 1987, 1993, 1998 ja 2003. Aiemmat 
tutkimukset on julkaistu työministeriön sarjassa. Tutkimukset valaisevat 
suomalaisten suhtautumista maahanmuuttajiin yhteiskunnan, maahan-
muuttajien määrän ja etnisen rakenteen muuttuessa Suomessa viimeisten 
16 vuoden ajalta. Suhtautumiseen vaikuttavat taloudelliset suhdanteet, 
yksilön työmarkkina-asema, koulutustaso, asuinpaikka, sukupuoli sekä 
useat muut tekijät, joita teoksessa käsitellään kattavasti. Teoksessa poh-
ditaan suhtautumista sekä pakolaisiin että työperäiseen maahanmuuttoon. 
Asenteiden kehitys on ollut pääosin myönteistä lukuun ottamatta lama-
vuotta 1993, jolloin maahanmuuttajat koettiin uhkatekijäksi epävarmassa 
taloudellisessa tilanteessa ja suurtyöttömyydessä. Muun muassa kieltei-
set asenteet ulkomaisen työvoiman vastaanottamiseen ovat vähentyneet 
vuodesta 1993 lähtien.  
 
Tutkimusta ovat rahoittaneet työministeriö, opetusministeriö, sisäasian-
ministeriö, Helsingin kaupungin tietokeskus ja Kuntoutussäätiö. Tutki-
muksen ohjausryhmän puheenjohtajana on ollut neuvotteleva virkamies 
Meri-Sisko Eskola työministeriön maahanmuuttopolitiikka -tiimistä. 
Ennen eläkkeelle jäämistään ohjausryhmän puheenjohtajana toimi neu-
votteleva virkamies Risto Laakkonen työministeriön maahanmuuttopoli-
tiikka –tiimistä. Ohjausryhmän jäseninä ovat toimineet ylitarkastaja Pek-
ka Lampinen opetusministeriöstä, tutkija Arno Tanner ulkomaalaisviras-
tosta, tutkimusjohtaja Aila Järvikoski Kuntoutussäätiöstä, tutkimuspääl-
likkö Harry Schulman Helsingin kaupungin tietokeskuksesta sekä pro-
jektikoordinaattori Saara Patoluoto työministeriön Työpoliittisesta tut-
kimusohjelmasta.  
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Tekijän alkusanat 
 
Työvoimaministeriö teetti vuonna 1987 ensimmäisen suomalaisten asen-
teita maahanmuuttajiin koskevan tutkimuksen. Sen tein työskennellessä, 
tutkijani Helsingin yliopiston Sosiologian laitoksella. Tämän jälkeen 
suomalaisten asenteiden kehitystä on seurattu noin viiden vuoden välein 
toistetuissa asennetutkimuksissa työministeriön, opetusministeriön, sosi-
aali- ja terveysministeriön, sisäasiainministeriön, Helsingin kaupungin 
tietokeskuksen ja Kuntoutussäätiön tuella. 
 Suomalaisten asenteiden kehitystä koskevan tutkimussarjan aloit-
teentekijänä ja ohjausryhmän pitkäaikaisena puheenjohtajana on toimi-
nut työministeriön neuvotteleva virkamies Risto Laakkonen. Kiitän hän-
tä ja työministeriön entistä tutkimusjohtajaa Timo Filpusta lämpimästi 
tuesta ja kannustuksesta tutkimuksen eri vaiheissa. Kiitän myös ohjaus-
ryhmän nykyistä puheenjohtajaa, neuvotteleva virkamies Meri-Sisko 
Eskolaa työministeriöstä ja ohjausryhmän jäseniä: ylitarkastaja Pekka 
Lampista opetusministeriöstä, tutkimusprofessori Harry Schulmania 
Helsingin kaupungin tietokeskuksesta, tohtori Arno Tanneria ulkomaa-
laisvirastosta, professori, tutkimusjohtaja Aila Järvikoskea Kuntoutus-
säätiöstä sekä projektikoordinaattori Saara Patoluotoa työministeriöstä 
hyödyllisistä kommenteista tutkimukseeni. 
 Vuosien 1993, 1998 ja 2003 asennetutkimukset olen tehnyt Kuntou-
tussäätiön tutkimus- ja kehittämisyksikössä. Kiitän lämpimästi sen johta-
jaa Aila Järvikoskea hyvästä yhteistyöstä ja tuesta näinä vuosina. Tutkija 
Anni Reuteria kiitän tutkimusaineiston taitavista atk-analyyseistä. Maa-
hanmuuttajakoordinaattori Liisa Kosonen on kääntänyt tutkimuksen 
yhteenvedon. Poikani, diplomi-insinööri Lauri Jaakkola on viimeistellyt 
tutkimuksen taiton ja graafisen asun. Puolisoni, erikoistutkija Risto 
Jaakkola on tarjonnut minulle ainutlaatuisen mahdollisuuden keskittyä 
tutkimustyöhön huolehtimalla ansiotyön ohella kotitaloudestamme; ai-
van erityisesti olemme nauttineet hänen jokapäiväisistä gourmet-
aterioistaan. 
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Tiivistelmä  
 
Magdalena Jaakkola (2005) Suomalaisten suhtautuminen maahanmuutta-
jiin vuosina 1987-2003. Työpoliittinen tutkimus 286, Työministeriö, 
Helsinki.  
 
Tutkimuksessa kuvataan ja selitetään suomalaisten suhtautumista maa-
hanmuuttajiin vuosina 1987, 1993, 1998 ja 2003 tehtyjen koko väestöä 
edustavien haastattelututkimusten perusteella. Tutkimus osoittaa, että 
suhtautuminen eri syistä ja eri maista tulevien ulkomaalaisten maahan-
muuttoon on muuttunut kaikissa väestöryhmissä myönteisemmäksi la-
man jälkeen. 
 Vuonna 2003 suhtautuminen ulkomaalaisten työnhakijoiden vas-
tanottamiseen oli huomattavasti myönteisempää kuin laman aikana 
(1993) ja vuonna 1998. Puolet suomalaisista oli sitä mieltä, että Suomen 
pitäisi ottaa vastaan nykyistä enemmän ulkomaalaisia ”osaajia”, esimer-
kiksi asiantuntijoita ja tiedemiehiä, opiskelijoita ja kieltenopettajia. Run-
sas kolmasosa toivoi Suomeen entistä enemmän ulkomaalaisia yrittäjiä. 
Enemmistö suhtautui myönteisesti maahanmuuttajien toimimiseen lääkä-
reinä, opettajina, lastenhoitajina, sosiaalityöntekijöinä, työvoimatoimis-
ton virkailijoina ja poliiseina. 
 Myös kielteiset asenteet pakolaisia kohtaan ovat vähentyneet laman 
jälkeen. Suhtautuminen sota- ja ympäristöpakolaisiin ja kehitysmaiden 
nälkää näkeviin oli myönteisempää kuin poliittisesti, uskonnollisesti tai 
rodun vuoksi vainottuihin ja niihin pakolaisiin, joiden paon syytä ei tie-
detty. 
 Pääkaupunkiseudulla asuvat, vihreät ja kokoomuksen kannattajat 
suhtautuvat ulkomaisen työvoiman vastaanottamiseen muita myöntei-
semmin. Vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat olivat muita useam-
min sitä mieltä, että Suomen pitäisi ottaa vastaan nykyistä enemmän 
pakolaisia. 
 Miehet kannattivat naisia useammin koulutuksen perusteella vali-
koivaa muuttoliikettä ja toivoivat tänne entistä enemmän ulkomaalaisia 
yrittäjiä ja erityisosaajia. Naiset suhtautuivat pakolaisiin ja ulkonäöltään 
suomalaisista erottuviin kansallisuusryhmiin myönteisemmin kuin mie-
het. Nuorten (15-17 v) poikien ja eläkeikäisten asenteet eri syistä ja eri 
maista tuleviin maahanmuuttajia kohtaan olivat muita varauksellisempia. 
 Kaikkiin tutkimuksessa mainittuihin kansallisuusryhmiin suhtaudut-
tiin aiempaa myönteisemmin. Kolme neljäsosaa (74 %) suomalaisista 
suhtautui edelleen myönteisesti ”inkerinsuomalaisten” maahanmuuttoon. 
Suhtautuminen virolaisiin on muuttunut laman jälkeen myönteisemmäk-
si. Vuonna 2003 lähes kaksi kolmasosaa (61 %) suomalaisista suhtautui 
myönteisesti virolaisten maahanmuuttoon ja yli puolet (55 %) avioitumi-
seen heidän kanssaan. Myös suhtautuminen venäläisiin on huomattavasti 
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myönteisempää kuin lamavuonna 1993 ja myönteiset asenteet venäläisiä 
kohtaan ovat lisääntyneet myös vuoden 1998 jälkeen. Vaikka myös suh-
tautuminen somaleihin, arabeihin ja kurdeihin on muuttunut laman jäl-
keen myönteisemmäksi, heihin suhtauduttiin myös vuonna 2003 varauk-
sellisemmin kuin muihin tutkimuksissa mainittuihin kansallisuusryh-
miin. 
 Sosioekonomisen uhan kokeminen selitti vähän koulutettujen ja 
heikossa työmarkkina-asemassa olevien varauksellisia asenteita maa-
hanmuuttajiin. Henkilökohtaiset kontaktit ”Suomessa asuviin ulkomaa-
laisiin” olivat yhteydessä myönteisiin asenteisiin ulkomaista työvoimaa, 
pakolaisia ja kaikkia tutkimuksessa mainittuja (24) kansallisuusryhmiä 
kohtaan. Ne vähensivät myös maahanmuuttoon liitettyjä taloudellisia, 
sosiaalisia (rikollisuus) ja terveydellisiä (aids, huumeet) uhkakuvia. 
 Vuonna 2003 valtaosa (84 %) vastaajista oli täysin tai osittain sitä 
mieltä, että maahanmuuttajien olisi hyvä säilyttää äidinkielensä ja opet-
taa sitä lapsilleen. Runsas puolet (57 %) oli ainakin osittain sitä mieltä, 
että Suomen tulee järjestää ulkomaalaisille opetusta heidän äidinkielel-
lään, jos he sitä haluavat”. Joka kolmas antaisi ulkomaan kansalaisten 
äänestää eduskuntavaaleissa sen jälkeen, kun he ovat asuneet muutaman 
vuoden Suomessa. Joka neljäs (27 %) myöntäisi heille myös oikeuden 
asettua kansanedustajaehdokkaaksi. 
 Suomalaisen asenneilmapiirin myönteistyminen helpottanee ulko-
maalaisten maahanmuuttoa ja viihtymistä Suomessa. Tämä on erityisen 
tärkeää nyt, kun Suomea uhkaa työvoimapula. Valtioneuvoston tulevai-
suuselonteossa (2004) aktiivisen maahanmuuttopolitiikan tavoitteeksi on 
asetettu työperusteisen maahanmuuton lisääminen. Asennetutkimukset 
osoittivat, että myönteiset asenteet ulkomaista työvoimaa kohtaan ovat 
yleistyneet enemmän kuin muista syistä muuttavia kohtaan. 
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Sammanfattning 
 
Magdalena Jaakkola (2005) Finländarnas inställning till invandrare 
1987-2003. Arbetspolitisk forskning 286, Arbetsministeriet, Helsingfors. 
 
Undersökningen beskriver och förklarar finländarnas inställning till in-
vandrare utifrån intervjuundersökningar som gjordes 1987, 1993, 1998 
och 2003 och som representerar hela befolkningen. Undersökningen 
visar att finländarnas inställning till invandrare som kommer från olika 
länder och av skilda orsaker har blivit mer positiv efter lågkonjunkturen. 
 År 2003 var inställningen till mottagandet av utländska ar-
betssökande betydligt mer positiv än under lågkonjunkturen (1993) och 
1998. Hälften av finländarna ansåg att Finland borde ta emot flera utlän-
ningar med specialkompetens än vad vi nu gör, till exempel experter och 
vetenskapsmän, studerande och språklärare. En dryg tredjedel önskade 
flera utländska företagare till Finland. Majoriteten ställde sig positiv till 
att invandrare arbetar som läkare, lärare, barnskötare, socialarbetare, 
arbetskraftskonsulent eller polis. 
 Också negativa attityder mot flyktingar har minskat efter lågkon-
junkturen. Inställningen till krigs- och miljöflyktingar och de svältande i 
u-länder var mer positiv än till dem som blivit förföljda av politiska, 
religiösa eller rasrelaterade orsaker samt till flyktingar som flytt av 
okända skäl. 
 De som bor i huvudstadsregionen, gröna och anhängare till samling-
spartiet ställer sig mer positiva än andra till att ta emot utländsk ar-
betskraft. Anhängare till gröna och vänsterförbundet ansåg oftare än 
andra att Finland skall ta emot flera flyktingar än vad vi nu gör. Män 
understödde oftare en efter utbildningen selektiv invandring och önskade 
flera utländska företagare och mer specialkunnande till Finland. Kvinnor 
ställde sig mer positiva än män till flyktingar och etniska grupper som 
till utseendet avviker från finländare. Unga pojkar (15–17 år) och be-
folkningen i pensionsåldern förhöll sig mer kritiskt än andra till invan-
drare som kommer från olika länder och av skilda orsaker. 
 Inställningen till alla etniska grupper som nämns i undersökningen 
var mer positiv än tidigare. Tre fjärdedelar av finländarna (74 %) ställde 
sig fortfarande positiva till ”ingermanlänningarnas” invandring. In-
ställningen till ester har blivit mer positiv efter lågkonjunkturen, år 2003 
nästan två tredjedelar (61 %) förhöll sig positivt till esternas invandring 
och över häften (55 %) ställde sig positiv till äktenskap med ester. Också 
inställningen till ryssar är mycket positivare än under recessionsåret 
1993 och dessa attityder har förbättrats ytterligare efter 1998. Trots att 
inställningen till somalier har förbättrats efter lågkonjunkturen, förhåller 
man sig fortfarande mer kritiskt till dem än till de flesta andra estniska 
grupper som nämns i undersökningen. 
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 Det att de lågutbildade och personer i en dålig ställning på ar-
betsmarknaden förhåller sig kritiskt till invandrade förklaras av att de 
känner sig hotade i socioekonomiskt hänseende. Personliga kontakter till 
”utlänningar bosatta i Finland” hade ett samband med positiva attityder 
till utländsk arbetskraft, flyktingar och alla etniska grupper (24) som 
nämns i undersökningen. De minskade också ekonomiska, sociala (brott-
slighet) och hälsobetingande (aids, droger) hotbilder som associeras med 
invandringen. 
 År 2003 var flertalet (84 %) svarare helt eller delvis av den åsikten 
att invandrare borde bibehålla sitt modersmål och lära sina barn språket. 
Drygt hälften (57 %) var åtminstone delvis av den åsikten att Finland 
skall ordna utlänningar undervisning på deras modersmål om dessa så 
önskar. Var tredje skulle ge utländska medborgare rösträtt i riksdagsvalet 
efter det att varit bosatta i Finland i några år. Var fjärde (27 %) skulle 
bevilja utlänningar rätt att ställa upp som kandidat i riksdagsval. 
 Det faktum att den finländska attitydatmosfären har blivit mer posi-
tiv torde göra det lättare för utlänningar att flytta till Finland och hjälpa 
dem att trivas bättre. Detta är väldigt viktigt just nu när Finland hotas av 
brist på arbetskraft. Enligt statsrådets framtidsredogörelse (2004) är må-
let för den aktiva invandringspolitiken att främja arbetsrelaterad invan-
dring. Attitydundersökningar har visat att positiva attityder till utländsk 
arbetskraft har förstärkts tydligare än attityder till utlänningar som haft 
andra orsaker till sin flyttning. 
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Summary 
 
Magdalena Jaakkola (2005) The Attitudes of Finns towards Immigrants 
in 1987-2003. Labour Policy Studies 286. Ministry of Labour, Helsinki. 
 
On an international scale, Finland has few immigrants. Finland has tradi-
tionally been a land of emigration that people have left to find jobs abro-
ad. After the Second World War (1945-1990) over one half million 
Finns moved to Sweden to find employment, housing or a higher stan-
dard of living. Only less than one half have returned. It was not until the 
beginning of the 1980s that more people have been moving to Finland 
than have left it: Even then a large proportion of the immigrants were 
Swedish-Finnish return migrants. 
 In 2003 there were 107,000 (2 % of the population) foreign citizens 
and 160,000 persons who had been born abroad (3 % of the population) 
living in Finland. About 40 percent of them are originally from the for-
mer Soviet Union: Most are Russian (25,000) or Estonian (14,000) citi-
zens. About 25,000 persons who have migrated from the former Soviet 
Union have an ethnically Finnish return migrant background or are 
members of a return migrant’s family, who were granted the right to 
repatriation to Finland in 1990. Finland has granted residence permits to 
23,500 refugees. The largest refugee groups were born in the former 
Yugoslavia (5,400) and in Somalia (4,700). Because Finland has been a 
labour-releasing country, it has not yet recruited foreign workers. With 
the large age groups born after the Second World War soon coming to 
retirement age, it has been predicted that Finland will have a labour 
shortage already in the near future. 
 The attitudes of Finns towards the immigration of foreigners have 
been studied since the 1980s. In 1987 the first Finnish attitude survey 
was carried out, using corresponding studies made in Sweden as models 
and comparisons. Since then the development of attitudes has been stud-
ied about every five years: in 1993, 1998 and 2003. In 1987-1998 about 
1,000 persons were personally interviewed and in 2003 more than 1,500 
persons. As one third of all immigrants live in the Helsinki Metropolitan 
Area, special data was gathered there in 1993, 1998 and 2003. The inter-
views were carried out by TNS Gallup Ltd. The studies have been fun-
ded by the Ministry of Labour, the Ministry of Education, the Ministry 
of Social Affairs and Health, the Ministry of the Interior, City of Hel-
sinki Urban Facts and the Rehabilitation Foundation. 
 During the period 1987-2003 when the attitude surveys were carried 
out, Finnish society has changed: Finland’s foreign population has in-
creased six-fold and its ethnic structure is more diversified. Economic 
cycles have also varied: in the early 1990s Finland plunged into a reces-
sion and massive unemployment. At the time of the first attitude survey 
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(1987), Finland’s unemployment rate was five percent. By the recession 
year of 1993 – when the next attitude survey was carried out – the un-
employment rate had climbed all the way to 19 percent. When the econ-
omy revived after the recession, the employment situation improved. By 
the time of the 2003 attitude survey, unemployment had declined by half 
to nine percent. These changes in society have had an impact on the atti-
tudes of Finns towards the immigration of foreigners. 
 The research results showed that the attitudes of Finns towards the 
immigration of foreigners who come for different reasons and from dif-
ferent countries have become more favourable after the recession (1993). 
In 1993-2003 attitudes towards foreign labour changed the most: the 
proportion of negative attitudes decreased from 61 percent to 38 percent 
and the proportion with favourable attitudes – those wanting “much 
more or somewhat more“ foreign labour – doubled to 30 percent. In 
2003 attitudes towards accepting foreign labour were more favourable 
than in 1998 and in 1987, when there were only 18,000 foreign citizens 
in Finland, the economy was booming and when a labour shortage was 
previously being predicted. (Figure 1) 
 The immigrant’s occupation had an effect on people’s attitudes. In 
2003 one half of Finns were of the opinion that Finland should accept 
more ”skilled” foreigners than it does now, for example, experts and 
scientists, students and language teachers. Over one third wanted an in-
creasing number of foreign entrepreneurs to come to Finland. Attitudes 
towards these groups were more favourable than towards foreign job-
seekers (as a general term). Attitudes towards foreign athletes, restaurant 
owners and musicians were more reserved. 
 The majority of the respondents’ attitudes were at least rather fa-
vourable towards immigrants working as doctors, teachers, child care 
workers, social workers, employment agency officials and police. The 
preference, however, was for immigrants to be employed in the ”typical 
immigrant occupations” found in many countries, meaning as cleaners 
and taxi drivers. People would also more readily accept immigrants as 
co-workers than as supervisors. Attitudes towards immigrants being 
employed in most of the above-mentioned occupations were more fa-
vourable in 2003 than in 1993. The questions did not mention any spe-
cific nationalities. 
 In 1993-2003 negative attitudes towards refugees have also de-
creased. In 2003 one out of every five Finns was of the opinion that 
Finland should accept many/or somewhat more refugees than it does 
now and almost one half considered the current practice appropriate. One 
out of three respondents was of the opinion that Finland should accept 
fewer refugees than now (Figure 2). The reason for being a refugee also 
had an impact on attitudes: attitudes towards people who had fled from 
war or from environmental catastrophes and people starving in develop-
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ing countries were markedly more favourable than towards people who 
were being persecuted for political or religious reasons or because of 
race. 
 

21
14

21

30
34

24

34 32

44

61

42
38

2 1 2 00

10

20

30

40

50

60

70

1987 1993 1998 2003

More than now Just as much as now

Less than now I don't know

Finland should accept foreign labour

Figure 1. Attitudes towards foreign labour in 1987-2003 (%) 
 

41

20 19 19

40
34

45
48

16

44

35 32

2 1 1 10

10

20

30

40

50

60

1987 1993 1998 2003

More than now Just as many as now

Fewer than now I don't know
 

 
Figure 2. Attitudes towards accepting refugees 1987-2003 (%) 
(”Finland should accept many more/somewhat more refugees…”) 
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In 2003 40 percent of the respondents were of the opinion that Finland 
should accept more people who have fled from war than it does now and 
one in three felt that Finland should accept more people who have fled 
from environmental catastrophes and people starving in developing 
countries. More than one fourth (28 %) felt that Finland should accept 
people persecuted for political or religious reasons or because of race 
and one in five had a favourable attitude toward accepting refugees in 
general. 
 Attitudes towards the immigration of almost all (24) of the nation-
alities mentioned in the studies were more positive in 2003 than in the 
recession year of 1993 (Figure 3). Attitudes towards different nationali-
ties continue to differ, however. During all the survey periods Finnish 
attitudes towards people from the Nordic countries, who are culturally 
closer to Finns and whose standard of living is closer, and towards peo-
ple coming from Anglo-Saxon countries were more favourable than to-
wards the immigration of people who are visibly and culturally different 
from the native population, who come from countries with a lower stan-
dard of living and that are faraway. Attitudes towards the immigration of 
different nationalities were explained partly by the same factors as atti-
tudes towards foreign workers and accepting refugees. 
 Attitudes towards Finns and Estonians, kindred people, coming 
from the former Soviet Union continued to be more favourable than atti-
tudes towards Russians, but attitudes towards Russians and towards visi-
bly different immigrants were also much more positive in 2003 than in 
the recession year of 1993. It is especially significant that the most nega-
tive attitudes had also decreased markedly in 2003 compared to 1993. 
 In 2003 there was more emphasis than before on the positive conse-
quences of immigration: a more diversified cultural life, an increase in 
language skills, tolerance, joy of living and foreign trade and a revital-
ized economy. Only a little over one fourth believed that Finnish culture 
would be threatened by increased immigration. The majority continued 
to fear the spread of drugs, aids, crime and unrest as a result of immigra-
tion. 
 A positive development in attitudes has spread throughout the entire 
society. In 1993-2003 favourable attitudes toward foreign labour and 
different nationalities increased and negative attitudes towards refugees 
decreased in all gender, age and educational groups and among support-
ers of all political parties. Most often at the vanguard of this positive 
development were women, people with higher education, the Greens, 
people living in the Helsinki Metropolitan Area, people who are well-
travelled and people who were personally acquainted with immigrants. 
In 2003, for example, 58 percent of the highly educated, but only one in 
five (21 %) of those with a basic education, felt that Finland should ac-
cept more foreign jobseekers than it does now. Young people and work-
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ing-aged men had a more negative attitude toward accepting foreign 
workers than did the others. 
 Men were in favour of selective migration on the basis of education 
more often than women. They also wanted more foreign entrepreneurs 
and other people with special skills to come to Finland more often than 
women did. The attitudes of women towards refugees and towards na-
tionalities visibly different from Finns were more favourable than those 
of men. The attitudes of young (15-17-year-old) boys towards immi-
grants were especially negative. One boy out of every four considered 
himself racist and at least partially supported the anti-foreigner activities 
of the skinheads. Pensioners agreed even more often with the old racist 
attitude statements. Pensioners were not conscious of this racism, how-
ever, for they considered themselves racist more seldom than the others. 
 A high level of education explained positive attitudes towards im-
migrants the most during all the survey periods. There were also differ-
ences between occupational groups. The attitudes of managers/upper 
white-collar employees and students towards accepting foreign labour 
and refugees were more positive than average, while the attitudes of 
farmers and the unemployed were more negative than the others. The 
attitudes of entrepreneurs towards foreign entrepreneurs were more po-
larized than the others: more than one third were in favour and one third 
opposed. 
 In the Helsinki Metropolitan Area attitudes towards foreign workers 
and refugees were more positive than in the smaller cities and the rural 
areas during all the survey periods. In 2003 already almost one half (43 
%) of the respondents living in the Helsinki Metropolitan Area felt that 
more foreign jobseekers should be accepted than now and only one fifth 
felt that fewer than now should be accepted. More than one third ap-
proved of the current practice. 
 Political ideology also had an impact on attitudes. Supporters of the 
Green League of Finland and of the largest right-wing party, the Na-
tional Coalition Party, had more positive attitudes towards accepting 
foreign workers than did the others. About half of them felt that Finland 
should accept more foreign jobseekers than it now does. The Greens and 
supporters of the Left Alliance, on the other hand, felt more often that 
Finland should accept more refugees than it does now. 
 Experiencing socioeconomic threat explained – according to the 
conflict theory/ethnic competition theory– the reserved attitudes people 
with little education and the weakest position on the job market have 
towards immigrants during all the survey periods. The more the respon-
dents saw immigrants as threatening the employment and social security 
of the native population, the more negative were their attitudes towards 
accepting foreign workers and refugees. During the recession and mas-
sive unemployment (1993) people were afraid that immigrants would 
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compete with the native population for jobs and social benefits more 
often than before (1987) or after the recession (1998 and 2003). The 
people most afraid of competition on the job market and for social bene-
fits were those whose social position was the weakest: workers, the un-
employed and pensioners. People with more education do not experience 
as much socioeconomic threat, because they are more often employed in 
fields demanding language skills and local further training, fields where 
it is harder for immigrants to find employment. 
 The results also supported the contact theory. The more personal 
contacts the respondents had with immigrants, the more positive were 
their attitudes toward immigrants coming to Finland for different reasons 
and from different countries. Contacts with immigrants explain positive 
attitudes toward different nationalities even more than one’s education 
and one’s occupation. They were less afraid of competition from immi-
grants for jobs and social benefits and were less worried than the others 
about the spread of drugs, aids and crime as a result of the immigration 
of foreigners to Finland. 
 In contrast, attitudes towards the language rights and political rights 
of immigrants remained the same. In 2003 the majority (84 %) of the 
respondents were completely or partly of the opinion that immigrants 
should maintain their native language and teach it to their children. Well 
over half (57 %) were at least partly of the opinion that Finland should 
arrange instruction in their native language for foreigners, if they so de-
sire. Almost one half (44 %) were in favour of granting foreign citizens 
the right to vote in municipal elections – a right they already have, if 
they have lived in Finland for at least four years. One in three would also 
give foreign citizens the right to vote in parliamentary elections after 
they have lived in Finland for a few years. One out of four (27 %) would 
also grant them the right to run for parliament. Women, those with the 
most education and those with the most personal contacts with immi-
grants had more positive attitudes than the others towards the political 
rights of foreigners. 
 The fact that the Finnish attitude climate is becoming more favour-
able will most likely make it easier for foreigners to immigrate to 
Finland and enjoy life here. This is especially important now when 
Finland is under the threat of a labour shortage. In the Council of State’s 
Future Report (2004) the goal set for active immigration policy is in-
creased work-based immigration. The attitude surveys showed that fa-
vourable attitudes have increased more towards foreign labour than to-
wards immigrants moving to Finland for other reasons. 
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I 
Johdanto 
 
 
Maahanmuutto ja etniset asenteet 
 
Suomessa on kansainvälisesti katsoen vähän maahanmuuttajia. Suomi on 
ollut perinteellisesti maastamuuttomaa, josta on lähdetty töihin ulkomail-
le: Ruotsiin, Australiaan ja Pohjois-Amerikkaan. 1800-1900 -luvun vaih-
teessa noin 400 000 suomalaista muutti Amerikkaan (Kero 1986). Toisen 
maailmansodan jälkeen Ruotsin nopeasti kasvaneet teollisuuslaitokset 
vetivät Suomesta runsaasti työvoimaa. Vuosina 1945-1990 lähes puoli 
miljoonaa suomalaista muutti Ruotsiin työn, asunnon tai korkeamman 
elintason vuoksi. Vain runsas puolet heistä on muuttanut takaisin Suo-
meen. Ruotsin väkiluku kasvoi vuoteen 1993 mennessä suomalaisten 
siirtolaisten ansiosta 440 000 henkilöllä, kun mukaan otetaan myös siir-
tolaisten lapset (Reinans 1996). Suomesta muualle muuttaneita ensim-
mäisen ja ”toisen polven ulkosuomalaisia” on ulkomailla nykyisellään 
ehkä noin 750 000 - 800 000 (Korkiasaari 2005). 
 Suomen myöhemmin kehittynyt teollisuus ja palvelusektori eivät 
ole tarvinneet toistaiseksi ulkomaista työvoimaa. 1980-luvun alussa 
Suomi muuttui maastamuuttomaasta maahanmuuttomaaksi siinä mieles-
sä, että tänne muuttaa ihmisiä enemmän kuin täältä pois. Osa muuttajista 
on kuitenkin syntyjään suomalaisia eli Ruotsista Suomeen palanneita 
suomalaisia siirtolaisia. Kun Neuvostoliitto hajosi useaksi itsenäiseksi 
valtioksi, Suomeen pyrkivien määrä kasvoi. Vuonna 1990 inkerinsuoma-
laiset rinnastettiin suomalaisiin paluumuuttajiin ja heille ja heidän per-
heenjäsenilleen myönnettiin oikeus muuttaa Suomeen. 1990-luvun alku-
puolella Suomeen alkoi myös hakeutua turvapaikanhakijoita. 
 Suomalaisten suhtautumista ulkomaalaisten maahanmuuttoon on 
tutkittu 1980-luvulta alkaen. Vuonna 1987 tehtiin ensimmäinen suoma-
lainen asennetutkimus. Sen esikuvana ja vertailukohteena olivat ruotsa-
laisten tutkijoiden Arne Trankellin (1969) ja Charles Westinin (1981; 
1987) tutkimukset ruotsalaisten suhtautumista maahanmuuttajiin. Tämän 
jälkeen asenteiden kehitystä on tutkittu noin viiden vuoden välein, vii-
meksi vuonna 2003. Vuosien 1987-2003 välisenä aikana maahanmuutta-
jien määrä on kasvanut ja sen etninen rakenne muuttunut. Myös taloudel-
liset suhdanteet ovat vaihdelleet. 1990-luvun alkupuolella Suomi syöksyi 
lamaan ja suurtyöttömyyteen. Kun ensimmäistä asennetutkimusta tehtiin 
(1987), Suomen työttömyysaste oli viisi prosenttia. Lamavuoteen 1993 
mennessä – jolloin seuraava asennetutkimus tehtiin – työttömyysaste oli 
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kivunnut peräti 19 prosenttiin. Talouden elpyessä laman jälkeen työlli-
syystilanne parani. 
 Vuoden 2003 asennetutkimukseen mennessä työttömyys oli puolit-
tunut yhdeksään prosenttiin ja julkisuudessa ennakoitiin työvoimapulaa 
ja ulkomaisen työvoiman tulevaa tarvetta. Tämä johtui väestön ikäraken-
teen muutoksesta. Suomessa on ollut kolmisen vuosikymmentä suotuisa 
ikärakenne ja huoltosuhde eli paljon työikäistä väestöä suhteessa ikään-
tyneisiin ja lapsiin. Tilanne muuttuu, kun suuret ikäluokat lähtevät eläk-
keelle. Vuonna 2005 työmarkkinoille tuleva ikäluokka on ensi kertaa 
pienempi kuin sieltä poistuva. Yli 65-vuotiaiden määrä alkaa tuntuvasti 
kasvaa jo viiden vuoden kuluttua, kun ensimmäiset suurista ikäluokista 
saavuttavat eläkeiän. Vuonna 2030 Suomessa on 65 vuotta täyttäneitä 
henkilöitä runsaat 600 000 enemmän kuin nyt. Työikäisten määrän en-
nustetaan vähenevän siihen mennessä yli 300 000:lla. (Väestöliitto 2004)  
 
 
Tarvitaanko Suomessa maahanmuuttajia? 
 
Suomi on muuttumassa edullisen huoltosuhteen maasta maaksi, jossa 
ikääntyneiden osuus ja epäedullinen huoltosuhde on Euroopan korkeim-
pia. Vanhimpien ikäryhmien osuuden kasvun uskotaan aiheuttavan työ-
voimapulaa ainakin hoito- ja hoiva-aloilla. Maahanmuutto voi olla osa-
ratkaisu väestön ikääntymisen aiheuttamaan työvoimapulaan siinä tapa-
uksessa, että Suomeen muuttaa työmarkkinoiden tarvitsemia maahan-
muuttajia, jotka työllistyvät (Hämäläinen ym. 2005). 
 Valtioneuvoston tulevaisuuselonteossa (2004) todetaan, että ”Suo-
messa on oltava maahanmuuttopolitiikassa aktiivisia ja edistyksellisiä, 
jotta Suomi voi ylipäänsä kilpailla liikkuvasta työvoimasta”, koska työ-
ikäinen väestö vähenee myös muualla Euroopassa. Myös työministeriön 
asettaman työryhmän ehdotuksessa hallituksen uudeksi maahanmuutto-
poliittiseksi ohjelmaksi (2005, 7-8) pääpaino on työperusteisen maahan-
muuton edistämisessä: ”Maahanmuuttajat voivat helpottaa työvoiman 
saatavuusongelmaa, laajentaa osaamispohjaa ja lisätä innovatiivisuutta. 
... Maahanmuuttajia ei tarvita vain osaavaksi työvoimaksi Suomessa 
toimivien yritysten palvelukseen, vaan myös uuden yritystoiminnan 
käynnistäjiksi, työllistäjiksi ja globaalien verkostojen ylläpitäjiksi.”  
 Nykyisin työperäisen maahanmuuton osuus Suomeen muutosta on 
alle 10 prosenttia. Väestöliiton väestöpoliittisen ohjelman (2004) mu-
kaan huoltosuhteen edullinen kehitys ja työvoiman ikääntymisen pysäyt-
täminen edellyttäisi, että Suomeen muuttaisi vuosittain 7 000 - 10 000 
henkilöä. Vuoteen 2040 maahanmuuttajien määrän tulisi kasvaa nykyi-
sestä 110 000:sta noin 300 000 - 400 000 henkeen. 
 Maahanmuuttajat nähdään taloudellisena voimavarana ensi kertaa 
Suomen historiassa (Forsander ym. 2004). Maahanmuuttajat eivät ole 
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vain työvoimaa. Myös valtioneuvoston tulevaisuusselonteossa (2004) 
korostetaan, että ”maahanmuuttajien ja heidän perheidensä kotoutumista 
on tuettava ja pyrittävä vaikuttamaan asenneilmapiiriin niin, että maa-
hanmuuttajat tuntevat itsensä tervetulleiksi” eikä heitä syrjitä. 
 Jos Suomi koetaan houkuttelevammaksi kuin suuret eurooppalaiset 
maat, Euroopan unionin uusista (2004-), elintasoltaan alhaisemmista 
jäsenmaista voidaan muuttaa Suomeen ilman työlupaa siirtymäajan um-
peutuessa vuonna 2006. Maantieteellisen ja kulttuurisen läheisyyden 
vuoksi Helsinki ja Tallinna – tai Leningrad ja Kaakkois-Suomi – saatta-
vatkin tulevaisuudessa muodostaa yhteisen työssäkäyntialueen (Forsan-
der ym. 2004). 
 
 
Suomen ulkomaalaisväestön rakenne ja 
kehitys 
 
ERI SYISTÄ MUUTTANEET. Tässä tutkimuksessa kuvataan suomalaisten 
suhtautumista eri syistä ja eri maista tuleviin maahanmuuttajiin. Tutki-
musajankohtien välisenä aikana, vuosina 1987-2003 Suomen ulkomaa-
laisväestö on kuusinkertaistunut ja sen etninen, kulttuurinen ja maantie-
teellinen tausta on monipuolistunut. Viime vuosikymmeninä perhesyyt – 
kuten avioitumien suomalaisen kanssa – ja paluumuutto Ruotsista, Poh-
jois-Amerikasta ja Australiasta ovat olleet keskeisiä maahanmuuton syi-
tä.  
 Suomen maahanmuuttopolitiikka muuttui radikaalisti, kun inkerin-
suomalaisille myönnettiin vuonna 1990 ”paluumuutto-oikeus” Suomeen. 
Tähän vaikutti keskeisesti presidentti Mauno Koiviston lausunto 
(10.4.1990), jossa hän totesi, että inkerinsuomalaiset voidaan rinnastaa 
paluumuuttajiin. Koiviston kannanottoon vaikutti ennen muuta halu kor-
vata sodan ja sitä edeltäneet ja sen jälkeiset karkotukset kokeneen kansan 
kärsimyksiä (Työministeriö 1998) 1.  
 
 

Mauno Koivisto: ”Nämä ovat suomalaisia jotka on Ruot-
sin vallan toimesta tänne siirretty. Esimerkiksi uskonnol-
taan he ovat hyvin vahvasti luterilaisia eivätkä ortodokse-
ja niin että heihin kyllä soveltuvat nämä takaisinmuuttaji-
en kriteerit, vaikka nämä suvut ovat siellä varsin pitkään 
olleet.” (Ajankohtainen Kakkonen 10.4.1990) 

                                                      
1 Vuosina 1943 ja 1944 Suomi vastaanotti 63 000 inkerinsuomalaista Leningradia piirittävien saksalais-
ten jaloista. Suomi joutui kuitenkin välirauhansopimuksen mukaan luovuttamaan 55 000 inkerinsuoma-
laista Neuvostoliiton viranomaisille vuosien 1944 ja 1945 vaihteessa. Heitä ei enää päästetty takaisin 
kotiseuduilleen vaan karkotettiin muualle Neuvostoliittoon, muun muassa Siperiaan. (Tuuli 1988; Suni 
1991; Nevalainen 1992; Lehtinen 2003;). 
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Inkerinsuomalaisten ja muiden Neuvostoliiton suomalaisten saatua pa-
luumuutto-oikeuden vuonna 1990 Suomeen on saapunut noin 25 000 
etniseltä taustaltaan suomalaista paluumuuttajaa tai heidän perheenjäsen-
tään – joista osa on venäläisiä, virolaisia tai muiden kansallisuuksien 
edustajia. Neuvostoliiton hajoamisen ja rajojen avautumisen seurauksena 
jo yli 40 prosenttia Suomessa asuvista ulkomaan kansalaisista on Venä-
jän, Viron tai entisen Neuvostoliiton kansalaisia.  
 Inkerinsuomalaisten ja muiden Neuvostoliiton suomalaisten paluu-
muutto Suomeen on viime vuosina vähentynyt. Inkerinsuomalaisten 
maahanpääsyn ehtoja on sitä paitsi tiukennettu. Lokakuussa 2003 astui 
voimaan ulkomaalaislain muutos, jonka mukaan inkerinsuomalaista syn-
typerää olevan henkilön on esitettävä todistus viranomaisen järjestämän 
kielikokeen suorittamisesta. Muuttoliikkeen Venäjältä ja Virosta usko-
taan kuitenkin jatkuvan maiden läheisyyden ja elintasoerojen vuoksi. 
Virolaisilla on uusina EU-kansalaisina oikeus muuttaa Suomeen ilman 
työlupaa 1.5.2006 lähtien, jolloin Suomen asettama siirtymäaika päättyy. 
 Myös avioituminen suomalaisten kanssa on tuonut tänne maahan-
muuttajia. Suomalaiset miehet ovat avioituneet yleisimmin entisen Neu-
vostoliiton alueelta olevien tai thaimaalaisten kanssa. Naiset ovat avioi-
tuneet useimmiten yhdysvaltalaisten, turkkilaisten, brittien tai ruotsalais-
ten kanssa. Vuosina 1994-2003 solmittiin noin 44 000 avio- tai avoliittoa 
suomalaisen ja ulkomailla syntyneen välillä. Noin joka kolmannella tai 
neljännellä maahanmuuttajalla oli 1990-luvulla suomalainen puoliso jo 
maahanmuuttovuonna. (Tilastokeskus 2004; Hämäläinen 2005, 26). 
Myös kansainvälisten adoptioiden määrä on kasvanut. Vuonna 2004 
Suomessa oli noin 2 800 ulkomailta adoptoitua lasta. (STM/Interpedia 
2005). 
 Asennetutkimusten välisenä aikana myös pakolaisten määrä on 
kasvanut (taulukko 1). Vuoden 2003 loppuun mennessä Suomi oli vas-
taanottanut 23 500 pakolaista. Tämän lisäksi pakolaisina tulleille on 
Suomessa syntynyt yli 5 000 lasta. Kun Suomessa syntyneet lapset ote-
taan mukaan, Suomessa arvioitiin asuvan noin 25 000 pakolaista. Arvi-
ossa on otettu huomioon Suomesta muuttaneet ja kuolleet pakolaiset. 
 Vuoden 2003 pakolaiskiintiö oli 750. Suomalaisten suhtautumiseen 
pakolaisiin vaikuttanevat myös turvapaikanhakijat, koska he saavat usein 
erityistä huomiota mediassa. Vuonna 2003 Suomesta haki turvapaikkaa 
 3 221 henkilöä ja vuonna 2004 turvapaikanhakijoita oli 3 821. Turva-
paikan saaminen on ollut harvinaista, mutta osa turvapaikanhakijoista on 
saanut oleskeluluvan suojelun, perheen yhdistämisen tai muun humani-
taarisen syyn perusteella. Vuonna 2004 turvapaikan sai vain 29 henkilöä, 
mutta oleskeluluvan 767 hakijaa. (Tilastokeskus 2004; Hämäläinen 
2005; Työministeriö 2005) 
 Myös ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä on kasvanut. Vuonna 
2004 yliopistoissa oli 4 700 ja ammattikorkeakouluissa 3 800 ulkomaa-
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laista tutkinto-opiskelijaa. Opetusministeriön tavoitteena on nostaa Suo-
messa opiskelevien ulkomaalaisten määrä 12 000 vuoteen 2008 mennes-
sä. (Väestöliitto 2004; HS 2005) Erasmus-vaihto-ohjelman puitteissa 
Suomeen tulee muista Euroopan maista jo enemmän opiskelijoita kuin 
täältä lähtee. Vuonna 2004 eurooppalaisia vaihto-opiskelijoita tai harjoit-
telijoita oli Suomen korkeakouluissa 7 200. He opiskelevat kuitenkin 
täällä korkeintaan vuoden. (Kansainvälisen henkilövaihdon keskus Cimo 
2005). 
 
ULKOMAALAISVÄESTÖN KOKO JA ETNINEN RAKENNE. Vaikka maa-
hanmuuttajien määrä on kasvanut viime aikoina nopeasti, Suomessa asuu 
muihin Euroopan maihin verrattuna suhteellisesti ja absoluuttisesti vähi-
ten ulkomaalaisia – kun otetaan huomioon myös eri maiden tilastoimaton 
ulkomaalaisväestö (Työministeriö 2005). Vuonna 2003 Suomessa asui 
107 000 ulkomaan kansalaista. Heidän osuutensa väestöstä oli kaksi 
prosenttia (2,1 %). Ulkomailla syntyneitä oli lähes 160 000 (3,0 % väes-
töstä), koska osa maahanmuuttajista on saanut Suomen kansalaisuuden. 
Viime vuosina vuosittainen nettomuutto on vaihdellut vajaasta 5000:sta 
lähes 9 000:een. 
 
 
Taulukko 1. Ulkomaan kansalaisten, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrä 
vuosina 1987-2003 
 

 Ulkomaan 
kansalaisia 

% Suomen 
väestöstä 

Pakolaisia Turvapaikan-
hakijoita 

1987 17 724 0,4 900 49 

1993 55 587 1,1 10 050 2 023 

1998 85 060 1,6 16 434 1 272 

2003 107 003 2,1 23 500 3 221 
Lähteet: Tilastokeskus 2004; Monitori 2004 
 
 
Ulkomaan kansalaisista peräti nelisenkymmentä prosenttia oli lähtöisin 
entisen Neuvostoliiton alueelta. Suurin osa heistä on muuttanut Suomeen 
Venäjältä. Vuonna 2003 Suomessa asui vakinaisesti noin 25 000 Venä-
jän, 13 300 Viron kansalaista ja kuutisensataa entisen Neuvostoliiton 
kansalaista. Ruotsista muuttaneet olivat seuraavaksi suurin ryhmä. Osa 
heistä on kuitenkin ruotsinsuomalaisia siirtolaisia tai heidän lapsiaan. 
Tämän vuoksi Ruotsin kansalaisten (8 000) määrä on paljon pienempi 
kuin Ruotsissa syntyneiden määrä (29 000). 
 Ruotsista tulleiden jälkeen suurimmat maahanmuuttajaryhmät ovat 
saapuneet Suomeen alun perin pakolaisina. Suurimmat pakolaisryh-
mämme ovat Somalian (4 600) ja entisen Jugoslavian kansalaisia 
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(4 200). Somalia äidinkielenään puhuvia on enemmän (7 800) kuin So-
maliasta tulleita ja siellä syntyneitä, koska osalle heistä on syntynyt 
Suomessa lapsia. (Tilastokeskus 2004). Liitteessä 1 on lueteltu suurim-
mat maahanmuuttajaryhmät kansalaisuuden ja syntymämaan mukaan. 
 Vuonna 2003 venäjä oli yleisin vieras kieli. Venäjää puhui äidinkie-
lenään noin 35 000 henkilöä. Osa heistä kuuluu Suomen vanhaan venä-
läiseen vähemmistöön. Viroa puhui äidinkielenään 13 000 henkilöä. 
Näiden jälkeen tulivat englanti, somali ja arabia, ja niiden jälkeen alba-
nia, kurdi, vietnam ja kiina. Suomessa oli vuonna 2003 noin 125 000 
vieraskielistä henkilöä. (Tilastokeskus 2004, 15) 
 Lähes puolet maahanmuuttajista asuu pääkaupunkiseudulla. Vuonna 
2003 lähes kolmasosa maahanmuuttajista – noin 30 000 – asui Helsin-
gissä, jonka asukkaista 5,3 prosenttia oli ulkomaan kansalaisia (Tilasto-
keskus 2004). Vuosina 1991-2002 Helsinki vastaanotti noin 4 100 pako-
laista ja 8 000 inkerinsuomalaista paluumuuttajaa perheenjäsenineen. 
Vuoden 2005 alussa Helsingissä asui jo 44 400 (7,9 %) ulkomailla syn-
tynyttä. Osa maahanmuuttajista on keskittynyt tietyille asuma-alueille. 
Afrikkalaiset, aasialaiset, eteläamerikkalaiset ja venäläiset ovat keskitty-
neet Itä-Helsinkiin: peräti 14-19 prosenttia seitsemän eri lähiön asukkais-
ta on taustaltaan ulkomaalaisia. Länsimaista lähtöisin olevat ovat tulleet 
useammin töihin Suomeen ja asuvat tasaisemmin eri puolilla Helsinkiä 
(Helsingin kaupungin tietokeskus 2004; 2005). 
 
 
Taulukko 2. Ulkomaan kansalaisten ja ulkomailla syntyneiden määrä eri paikka-
kunnilla vuosina 1993-2003 
 

 
    Ulkomaan kansalaisia 

Ulkomailla
syntyneitä

 
  Kansalaisuus 2003 

1993 1998 2003 2003 Venäjä Viro Somalia 

Helsinki 16 025 25 465 29 635 39 466 5 548 4 753 2 346 
Espoo /  
Kauniainen 

 
3 890 

 
6 786 

 
9 532 

 
13 143 

 
1 297 

 
1 113 

 
713 

Vantaa 2 926 5 445 7 815 10 370 1 489 1 225 898 
Pääkaupunki-
seutu 

 
22 841 

 
37 696 

 
46 982 

 
62 979 

 
8 334 

 
7 091 

 
3 957 

Koko maa 55 587 85 060 107 003 158 867 24 998 13 397 4 642 
Lähde: Tilastokeskus 2004 
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MAAHANMUUTTAJIEN TYÖMARKKINA-ASEMA. Maahanmuuttajien 
lähtömaassa tai Suomessa hankittu – ja kustannettu – koulutus ja työko-
kemus jää usein ainakin aluksi hyödyntämättä: Vuoden 2003 lopulla 
ulkomaalaisten työttömyysaste oli 29 prosenttia. Eri kansalaisuusryhmi-
en väliset erot olivat suuret. Esimerkiksi Somalian kansalaisista 58 pro-
senttia, Venäjän kansalaisista 40 prosenttia, mutta Viron kansalaista 
”vain” 19 prosenttia oli työttöminä.  
 Tilastot antavat kuitenkin liian synkän kuvan maahanmuuttajien 
työllistymisestä. Niissä ovat mukana myös juuri Suomeen muuttaneet. 
Suomessa asuttu aika vaikuttaa kuitenkin työllistymiseen. Sekä pitkit-
täistutkimukset että poikkileikkaustutkimukset osoittavat, että mitä kau-
emman Suomessa on asuttu, sitä yleisemmin on työllistytty. Esimerkiksi 
puolet Suomeen vuosina 1991-1994 Suomeen muuttaneista oli vielä 
vuonna 1995 työttömänä, mutta vuonna 2002 enää ”vain” joka kolmas. 
Pakolaisina tulleiden työllistyminen on ollut vaikeinta. (Tilastokeskus 
2004, 30; Myrskylä 2003; Reuter & Jaakkola 2005; Joronen 2005; Sutela 
2005). Jos humanitaarinen maahanmuutto jätetään laskelmien ulkopuo-
lelle, maahanmuuttajat maksavat jo kuudentena maassaolovuotenaan 
välittömiä veroja enemmän kuin saavat tulonsiirtoja. OECD-maista, 
Virosta ja Venäjältä tulevat ovat työllistyneet muita nopeammin. (Hämä-
läinen ym. 2005)  
 Pekka Myrskylän (2003) pitkittäistutkimus osoittaa, että ulkomaa-
laisen työvoiman ´suhdanneherkkyys´ molempiin suuntiin on kuitenkin 
suurempaa kuin kantaväestössä: lamakaudella maahanmuuttajien työt-
tömyysaste kohosi nopeammin kuin kantaväestön. Kasvun nopeutuessa 
maahanmuuttajien työttömyys toisaalta myös aleni nopeammin kuin 
kantaväestössä.  
 Vuonna 2001 valtaosa maahanmuuttajista työskenteli erilaisissa 
palveluissa ja teollisuudessa. Teollisuudessa työskentelevistä (noin 
6 000) puolet toimi elektroniikka- ja metalliteollisuudessa. Liike-elämän 
palveluista maahanmuuttajia oli eniten siivouspalveluissa ja tietojenkä-
sittelypalveluissa. Noin 3 000 maahanmuuttajaa työskenteli koulutuspal-
veluissa ja noin 3 000 sosiaali- ja terveyspalveluissa. Noin tuhat maa-
hanmuuttajaa työskenteli lääkäreinä (443) ja muissa terveydenhuollon 
tehtävissä, ja lähes 700 lasten päivähoidossa. (Myrskylä 2003) 
 Eri maista tulleet työskentelivät eri aloilla. Vuonna 2001 EU-maista 
ja Amerikasta tulevat olivat työllistyneet muita yleisemmin julkisiin 
palveluihin, Aasian maista tulleet ravintolapalveluihin, afrikkalaiset lii-
ke-elämän palveluihin ja Virosta ja Venäjältä tulleet työskentelivät muita 
yleisemmin kaupan alalla. Virolaisia ja venäläisiä työskenteli myös maa-
taloudessa ja rakennusalalla. Yhdeksän prosenttia (2 800) työllisistä 
maahanmuuttajista oli ruvennut yrittäjiksi. Yrittäjät olivat useimmiten 
lähtöisin Venäjältä, Virosta tai Aasian maista. Eniten yrittäjiä oli ravinto-
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la-alalla, jonkin verran myös kaupassa ja henkilökohtaisissa palveluissa. 
(Myrskylä 2003) 
 Pohjoismaista ja vanhoista EU-maista tulevat eivät tarvitse työlu-
paa. Toistaiseksi työlupia on myönnetty harkinnanvaraisesti tehtäviin, 
jos niihin ei ole kohtuullisessa ajassa ollut saatavissa suomalaista työnte-
kijää. Vuosina 1999-2002 Suomeen myönnetyistä oleskeluluvista puolet 
– noin 45 000 – oli tilapäisiä työlupia, joista 73 prosenttia myönnettiin 
venäläisille ja virolaisille. Tämä kuvastaa kausiluonteisen – mm. maa- ja 
puutarhatyön – teettämisen lisääntymistä lähialueilta saapuneilla henki-
löillä. Pysyväisluonteisia työlupia myönnettiin 3 800 ja määräaikaisia 
työlupia 8 500. (Hämäläinen ym. 2005) 
 Euroopan unionin vanhat jäsenmaat saavat rajoittaa uusien EU:n 
jäsenmaiden työntekijöiden vapaata liikkumista EU-alueella vuoteen 
2011 asti. Suomen siirtymäaikalainsäädäntö on voimassa kevääseen 
30.4.2006 asti eikä sitä todennäköisesti jatketa. Siihen asti uusien EU-
maiden työntekijöiltä vaaditaan Suomessa työlupaa, vaikka vanhojen 
EU-maiden kansalaiset eivät sitä tarvitse. Elinkeinoelämän keskusliitto 
(EK) on ehdottanut, että siirtymäajasta luovuttaisiin välittömästi. Rajoi-
tukset ovat johtaneet siihen, että monet suomalaiset yritykset käyttävät 
ulkomaalaista vuokratyövoimaa, jolloin verotulot menevät ulkomaille. 
EK:n toimitusjohtaja Leif Fagernäs on huolissaan siitä, että enemmistö 
suomalaista ei vielä tiedä, että työmarkkinoilta poistuu tästä eteenpäin 10 
000 työntekijää vuodessa. Hän peräänkuuluttaa median ja poliitikkojen 
myönteistä asennemuokkausta työperäistä maahanmuuttoa kohtaan. Hal-
lituksen pitäisi hänen mielestään ryhtyä työperusteisen maahanmuuton 
helpottamiseen jo ensi vuonna työministeriön asettaman maahanmuutto-
poliittisen työryhmän suositusten mukaan. (Monitori 2005)  
 Suomen asettaman siirtymäajan päätyttyä myös elintasoltaan alhai-
semmista EU-maista, kuten Virosta ja Puolasta on mahdollista hakeutua 
työhön Suomeen – ellei siirtymäaikaa jatketa. Suomalainen asenneilma-
piiri voi vaikuttaa siihen, miten houkuttelevaksi Suomi koetaan. Tiedot 
siitä kulkevat usein sosiaalisten verkostojen kautta. Maahanmuutto on 
usein ketjumuuttoa aiemmin muuttaneiden sukulaisten ja tuttavien peräs-
sä. Nämä välittävät lähtömaahan jääneille tietoja uudesta maasta ja siitä 
miten siellä suhtaudutaan maahanmuuttajiin. (Jaakkola 1983; 1984; Ny-
man-Kurkiala 1999). 
 
 
MAAHANMUUTTAJIEN SYRJINTÄKOKEMUKSET. Toistaiseksi Suomessa 
ei ole ollut pulaa työvoimasta. Monet maahanmuuttajat ovat kokeneet 
syrjintää työtä hakiessaan. Vuonna 2001 tehdyn tutkimuksen mukaan 
enemmistö somaleista ja arabiankielisistä, noin puolet venäläisistä, vajaa 
puolet entisen Neuvostoliiton alueelta tulleista suomalaisista paluumuut-
tajista ja noin joka kolmas virolainen ilmoitti kokeneensa Suomessa syr-
jintää ulkomaalaistaustansa vuoksi työtä hakiessaan. Somalit, arabit ja 
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venäläiset katsoivat virolaisia ja suomalaisia paluumuuttajia useammin 
tulleensa sivuutetuksi pyrkiessään etenemään työssään. Somalit ja arabit 
kokivat myös muita useammin joutuneensa jopa irtisanotuksi työstään 
maahanmuuttajataustansa vuoksi. (Jasinskaja-Lahti ym. 2002) 
 Inkerinsuomalaisten ja muiden Neuvostoliiton suomalaisten paluu-
muuttajien työllistymisvaikeuksia selittää se, että vain 40 prosenttia heis-
tä puhui vuonna 2001 tehdyn tutkimuksen mukaan myös tai yksinomaan 
suomea äidinkielenään. Läheskään kaikki heistäkään eivät pitäneet ny-
kyistä suomen kielen suullista ja kirjoitustaitoaan hyvänä (Liebkind ym. 
2004; Reuter & Jaakkola 2005; Reuter ym. 2005). Tämä johtuu siitä, 
suomen kielen käyttö Neuvostoliiton kouluissa kiellettiin jo 1930-
luvulla. Sen asema heikkeni edelleen, kun inkerinsuomalaisia karkotet-
tiin kotiseudultaan Siperiaan ja muualle Neuvostoliittoon. Myös avioi-
tuminen venäläisten ja virolaisten kanssa on lisännyt venäjän ja viron 
kielen käyttöä kotikielenä. (Lehtinen 2003; Savijärvi 2002; vrt. Jaakkola 
1973) 
  Joka neljäs - viides suomalainen paluumuuttaja ja venäläinen il-
moitti kokeneensa ainakin joskus naapurien kielteistä suhtautumista ul-
komaalaistaustansa vuoksi. Lähes puolet venäläisistä ja valtaosa soma-
leista ja arabeista ilmoitti, että heitä oli kohdeltu ulkomaalaistaustansa 
vuoksi huonosti myös julkisilla paikoilla, esimerkiksi kadulla tai liiken-
nevälineissä (Jasinskaja-Lahti ym. 2002, 91). Poliisin tietoon tulee vuo-
sittain noin 300-500 rikosta, joiden motiivin arvioidaan olevan rasisti-
nen. Tyypillinen rikos on pahoinpitely, vahingonteko tai laiton uhkaus. 
Vain osa rikoksista päätyy poliisin tietoon. 
  Tässä tutkimuksessa kuvataan suomalaisten asenteita maahanmuut-
tajiin heidän haastattelujensa perusteella. Tutkimuksessa selvitetään, 
miten eri väestöryhmiin kuuluvat suomalaiset suhtautuvat eri syistä ja eri 
maista lähtöisin olevien maahanmuuttoon ja heidän asemaansa Suomes-
sa. Erityistä huomiota kiinnitetään suomalaisten suhtautumiseen ulko-
maalaisen työvoiman vastaanottamiseen. Se saattaa tulla ajankohtaiseksi 
lähivuosina, kun sodanjälkeiset suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. 
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II 
 

Maahanmuuttajiin suhtautumista 
selittävät teoriat 
 
Vuosina 1987-2003 tehtyjen asennetutkimusten välisenä aikana Suomes-
sa asuvien maahanmuuttajien määrä on kuusinkertaistunut ja ulkomaan 
kansalaisten määrä on ylittänyt sadantuhannen rajan. Vierasta kieltä äi-
dinkielenään puhuu noin 125 000 henkilöä. Ulkomailla syntyneitä on 
Suomessa jo noin 160 000.  
 Maahanmuuttajien määrän vaikutuksesta kantaväestön asenteisiin 
on esitetty kaksi vastakkaista olettamusta. Ns. konfliktiteorian mukaan 
syrjintä ja ulkomaalaisvastaisuus kasvavat, kun eri ryhmät joutuvat tois-
tensa kanssa tekemisiin, kun vähemmistön suhteellinen koko kasvaa ja 
enemmistö ja vähemmistö ovat riippuvaisia samoista rajallisista voima-
varoista. Ns. kontaktiteorian mukaan ennakkoluulot sen sijaan vähene-
vät, kun kontaktit enemmistön ja vähemmistön välillä lisääntyvät, tulevat 
monipuolisemmiksi ja henkilökohtaisemmiksi, ja niitä solmitaan statuk-
seltaan samanarvoisten välillä. (Jenssen & Pedersen 1991; Liebkind 
1988; 1998; Duckitt 1992; Allport 1954). 
 
SOSIOEKONOMINEN UHKA. Euroopan unionin kansalaisten maahan-
muuttaja-asenteita tutkineet Scheepers et al. (2002) selittävät maiden 
välisiä asenne-eroja kahden toisiaan täydentävän teorian – realistisen 
konfliktiteorian ja sosiaalista identiteettiä koskevan teorian – avulla. Ne 
perustuvat kahteen toisistaan poikkeavaan, jo 1950-luvulta peräisin ole-
vaan tutkimustraditioon. Sosiaalipsykologiset kokeet ovat osoittaneet, 
että ryhmien välinen kilpailu lisää ryhmien sisäistä solidaarisuutta ja 
kasvattaa ryhmien välistä vihamielisyyttä. Sosiologit ovat keskittyneet 
sen sijaan ryhmien välisten konfliktien yhteiskunnallisiin syihin: kilpai-
luun niukoista resursseista – taloudellisista resursseista, vallasta ja sta-
tuksesta. 
 Sosiaalista identiteettiä koskeva teorian mukaan kielteiset asenteet 
”ulkoryhmiä” kohtaan ovat yhteydessä oman ryhmän suosimiseen. Sen 
mukaan ihmisillä on perustavanlaatuinen tarve pitää omaa ryhmäänsä 
parempana kuin muita. Tämän vuoksi he omaksuvat sisäryhmänsä miel-
lyttäviä piirteitä ”sosiaalisen identifikaatio” -prosessin kautta ja arvotta-
vat ulkoryhmiä kielteisesti sosiaalisen ”kontra-identifikaation” meka-
nismin avulla. Scheepers et al. (2002) uskovat, että kilpailutilanteessa 
nämä myönteiset identifikaatioprosessit vahvistuvat. Tämän vuoksi sosi-
aalisen identiteetin teoria täydentää heidän mielestään realistista konflik-
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titeoriaa. He kutsuvat realistisen konfliktiteorian ja sosiaalisen identiteet-
tiä koskevan teorian yhdistelmää etniseksi kilpailuteoriaksi. 
 Scheepers et al. (2002) korostavat, että valtaväestön kielteisiä asen-
teita maahanmuuttajiin ei selitä pelkästään henkilökohtainen huoli esi-
merkiksi työpaikan tai asunnon saamisesta tai säilyttämisestä. Myös 
kollektiivinen uhka, kuten korkea yleinen työttömyysaste voi lisätä so-
sioekonomisen uhan kokemuksia. He olettavat, että todellista tai koettua 
kilpailua niukoista resursseista esiintyy erityisesti maissa, joissa 
 

1. maahanmuuttajien määrä kasvaa ja yhä useammat ihmiset kilpai-
levat niukoista resursseista ja 

 
2. joissa maahanmuuttajien määrä pysyy ennallaan, mutta työlli-

syystilanne heikkenee, jolloin kantaväestö kokee maahanmuutta-
jat kilpailijoiksi työmarkkinoilla.  

 
Myös pohjoismaisissa tutkimuksissa on lähdetty konfliktiteoreettisesta 
olettamuksesta. Sekä aiemmat suomalaiset asennetutkimukset, että ruot-
salaiset, norjalaiset ja tanskalaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että kiel-
teistä suhtautumista maahanmuuttajiin selittävät keskeisesti sosioekono-
mista asemaa koskevat todelliset tai kuvitellut uhkakuvat eli se pelätään-
kö maahanmuuttajien vievän kantaväestöltä työpaikkoja, asuntoja tai 
sosiaalietuja. (Trankell 1974; Westin 1987; Hernes & Knudsen 1989; 
1990; 1994; Blom 1993; Lange & Westin 1993; Lange 1995; Gaasholt & 
Togeby 1994). 
 Suomessa vuosina 1987-1998 tehdyt asennetutkimukset osoittivat, 
että sosioekonomisen uhan kokemukset voimistuivat selvästi laman ja 
suurtyöttömyyden aikana (1993), johon osui turvapaikanhakijoiden – 
somalien ja etnisten jugoslaavien – määrän yllättävä kasvu. Sitä ennen 
Suomeen ei ollut juurikaan tullut ulkonäöltään suomalaisista erottuvia 
turvapaikanhakijoita Afrikan maista. (Jaakkola 1989; 1995; 1999). Kun 
talous elpyi ja työttömyys väheni, pakolaisten ja muiden ulkomaalaisten 
maahanmuuttoon liitetyt sosioekonomisen uhan kokemukset vähenivät. 
Tämä selittää sitä, että asenteet pakolaisia ja muita maahanmuuttajia 
kohtaan muuttuivat vuoteen 1998 mennessä myönteisemmiksi siitä huo-
limatta, että maahanmuuttajien määrä kasvoi edelleen. 
 Koska työttömyys on vähentynyt myös vuoden 1998 jälkeen ja 
Suomen uskotaan jo lähivuosina tarvitsevan ulkomaista työvoimaa, voi-
taisiin olettaa, että asenteet maahanmuuttajia kohtaan olisivat muuttuneet 
myönteisemmiksi myös vuodesta 1998 vuoteen 2003 mennessä. Toisaal-
ta työttömien suhteellinen ja absoluuttinen määrä oli silti edelleen korkea 
ja suuri osa heistä oli pitkäaikaistyöttömiä. 
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KULTTUURINEN UHKA JA RASISMI. Kielteistä suhtautumista maahan-
muuttajiin voivat selittää myös etniset ennakkoluulot, pelot ja torjunta uutta 
ja vierasta kohtaan (Raittila 2004, 22). Tällainen muukalaispelko eli kseno-
fobia ei vielä merkitse etnisten ryhmien pitämistä eriarvoisina. ”Rasismi 
perustuu sen sijaan kuvitelmiin, joiden mukaan tietty ihmisryhmä on toista 
ryhmää moraalisesti, älyllisesti ja kulttuurisesti korkeammalla tasolla ja sen 
ylivoimaiset ominaisuudet periytyvät sukupolvelta toiselle” (Liebkind 
1994, 39). 
 Robert Miles (1994, 21) toteaa, ettei ole sinänsä rasistista väittää, että 
on ´luonnollista´ pitää ´omaa lajiaan´ muita parempana, vaikka väitteen 
totuudellisuutta on syytä epäillä. Ongelmallista on se, että ”siinä oikeute-
taan eksplisiittisesti suosimisen ja myös syrjimisen prosessi: etusijalle aset-
taminen on arvojärjestykseen asettamista… mikä väistämättä merkitsee 
jonkin toisen asian, henkilön tai ryhmän torjumista. Rasismikeskustelun 
yhteydessä on silloin merkitystä niillä kriteereillä, joilla ´oma laji´ ja siten 
´Toinen´ kategorisoidaan, ja joilla suosiminen ja syrjiminen selitetään.” 
 Toisen maailmansodan kokemukset ja siirtomaavallan luhistuminen 
1900-luvun jälkipuoliskolla ovat johtaneet avoimen rasismin tuomitsemi-
seen ja tilalle on tullut ns. uusrasismi. Uusrasismissa syrjintää ei perustella 
”rotujen” hierarkialla vaan sanomalla ihmisten luontaisesti elävän mieluiten 
kaltaistensa kanssa (Miles 1994, 95). Uusrasismin ohella puhutaan myös 
kulttuurisesta ja symbolisesta rasismista, joissa ”toiseutta” ja syrjintää ei 
enää perustella biologisin vain nationalismiin ja kulttuurieroihin perustu-
vain argumentein. (Raittila 2004) 
 Toiseus ei silti aina ole negatiivista ja etnisten ryhmien arvostus voi 
muuttua. Kuten Pentti Raittila (2004) toteaa, ”nykyinen mainonta, nuoriso-
kulttuuri ja urheilu nostavat esiin tähtiä, joissa ihonväriin ja muihin fyysi-
siin eroihin perustuva ”toiseus” onkin kauneuden ja positiivisen kiinnosta-
vuuden merkki”. Hänen mukaansa länsieurooppalaisten kokemuksissa ja 
esityksissä etniseen ”toiseuteen” liittyykin nykyisin neljä ulottuvuutta: 
alempiarvoisuus, outous, uhkaavuus ja kiehtovuus. ”Kaikkiin neljään ulot-
tuvuuteen liitettyjä ominaisuuksia ovat ihonväri ja muut ilmiasun piirteet, 
toiseksi uskonto, tavat, mentaliteetti ja muut kulttuuriset piirteet sekä kol-
manneksi poliittiset ja talouteen liittyvät piirteet. Nämä aspektit punoutuvat 
”toiseuden” esityksissä yhteen ja niiden erottelu on vain analyyttistä.” 
(Raittila 2004, 23, 31.) 
 
KONTAKTIEN VAIKUTUS. Kontaktihypoteesin (Allport 1954) mukaan 
tehokkain tapa vähentää ryhmien välisiä ennakkoluuloja on saattaa eri 
ryhmät tekemisiin keskenään. Yhdysvalloissa tehtyjen empiiristen tutki-
musten mukaan kontaktien vaikutus on ollut myönteinen varsinkin sil-
loin, kun etniset ryhmät ovat statukseltaan samanarvoisia ja heillä on 
ollut yhteisiä päämääriä (Liebkind ym. 2000). 
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 Kontaktien onnistumismahdollisuuksia vahvistaa sosiaalinen ja 
institutionaalinen tuki sekä suvaitsevia normeja suosiva ilmapiiri. Ryh-
mien väliset ystävyyssuhteet voivat vähentää ennakkoluuloja monista 
syistä: Ystävyyssuhteiden kautta saadaan tietoa ulkoryhmästä, pystytään 
samastumaan siihen ja eläytymään sen kokemuksiin. Ystävystyminen 
voi auttaa näkemään ulkoryhmän jäsenet yksilöinä eikä vain ulkoryhmi-
en stereotyyppisinä edustajina. Tunnetasolla palkitsevat kontaktit etnisen 
ryhmän yksittäisiin jäseniin saattavat vaikuttaa myös yleisemmin koko 
ryhmää koskeviin asenteisiin. (Liebkind ym. 2000, 57-58; Jenssen & 
Pedersen 1991) 
 Aiemmat suomalaiset asennetutkimukset osoittivat, että henkilökoh-
taiset kontaktit maahanmuuttajiin olivat yhteydessä suomalaisten myön-
teisiin asenteisiin maahanmuuttajiin. Seuraavassa tutkitaan, ovatko kon-
taktit maahanmuuttajiin lisääntyneet maahanmuuttajien määrän kasvaes-
sa ja onko niillä edelleen yhteys myönteisiin asenteisiin maahanmuutta-
jia kohtaan. Myös runsas ulkomaanmatkailu ja ulkomailla työskentely 
olivat aiemmin yhteydessä myönteisiin asenteisiin maahanmuuttajia 
kohtaan. Koska ulkomaanmatkailu ja kansainvälinen vuorovaikutus ovat 
lisääntyneet vuosi vuodelta, voitaisiin tälläkin perusteella odottaa myön-
teisiä asennemuutoksia.  
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III 
 

Tutkimuksen tarkoitus ja aineisto 
 
Tutkimuksessa kuvataan ja selitetään suomalaisten suhtautumista maa-
hanmuuttajiin ja heidän asemaansa Suomessa. Erityistä huomiota kiinni-
tetään asennemuutoksiin vuosien 1987-2003 välillä. Ensiksi tutkitaan ja 
selitetään suomalaisten suhtautumista ulkomaalaisten maahanmuuttoon 
ja sen seurauksiin. Tällöin pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 
 

1. Onko suhtautuminen ulkomaalaisten työnhakijoiden vastaanot-
tamiseen muuttunut vuosien 1987-2003 välisenä aikana? Miten 
suhtaudutaan koulutuksen perusteella valikoivaan maahanmuut-
toon? Entä ulkomaalaisten ”osaajien” maahanmuuttoon ja maa-
hanmuuttajien toimimiseen erityyppisissä palveluammateissa? 

 
2. Onko suhtautuminen pakolaisiin muuttunut? Montako pakolaista 

Suomi voisi ottaa vastaan vuosittain? Vaikuttaako paon syy 
asenteisiin: Miten suhtaudutaan sota- ja ympäristöpakolaisiin? 
Entä poliittisesti, uskonnollisesti tai rodun vuoksi vainottuihin? 

 
3. Miten suhtaudutaan eri kansallisuusryhmiin kuuluvien maahan-

muuttoon? Entä kahden kulttuurin avioliittoihin maahanmuutta-
jien ja kotimaisiin etnisiin vähemmistöihin kuuluvien kanssa? 

 
4. Entä suomalaiset itse: Pitävätkö he itseään rasistisina ja onko ra-

sististen asenteiden kannatus lisääntynyt vai vähentynyt? 
 

5. Millaisia hyötyjä ja haittoja suomalaiset liittävät ulkomaalaisten 
maahanmuuttoon? 

 
Toiseksi tutkitaan suomalaisten suhtautumista maahanmuuttajien yhteis-
kunnalliseen asemaan ja oikeuksiin Suomessa. Tällöin pyritään vastaa-
maan seuraaviin kysymyksiin: 
 

1. Onko suhtautuminen sosiaalisen vuorovaikutukseen maahan-
muuttajien kanssa muuttunut? Hyväksyttäisiinkö maahanmuutta-
jat naapureiksi, työtovereiksi tai lähisukulaisen/omaksi aviopuo-
lisoiksi? 

 
2. Millaista vähemmistöpolitiikkaa suomalaiset kannattavat? Miten 

suhtaudutaan maahanmuuttajien oman kieleen ja sen käyttöön 
opetuskielenä? 
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3. Miten suhtaudutaan ulkomaan kansalaisten poliittisiin oikeuk-

siin: kunnalliseen ja valtiolliseen äänioikeuteen ja oikeuteen 
asettua ehdokkaaksi eduskuntavaaleissa? 

 
Tutkimuksessa pyritään myös selittämään asenteita. Tällöin pyritään 
vastaamana seuraaviin kysymyksiin: 
 

1. Miten ikä, sukupuoli, koulutus, ammatti, asuinpaikka, puolue-
kanta ja uskonnollisuus ulkomaalaisten maahanmuuttoa ja oike-
uksia koskeviin asenteisiin? Miten eri väestöryhmissä suhtaudu-
taan eri kansallisuusryhmien maahanmuuttoon ja kahden kult-
tuurin avioliittoihin? 

 
2. Selittääkö sosioekonomisen uhan kokeminen kielteistä suhtau-

tumista ulkomaalaisten maahanmuuttoon, kuten konfliktiteoria 
ja etninen kilpailuteoria olettavat? Onko sosioekonomisen uhan 
kokeminen lisääntynyt tai vähentynyt vuosina 1987-2003? Missä 
väestöryhmissä koetaan eniten sosioekonomista uhkaa ulkomaa-
laisten maahanmuuton vuoksi? 

 
3. Vaikuttavatko henkilökohtaiset kontaktit maahanmuuttajiin 

myönteisesti asenteisiin, kuten kontaktiteoria olettaa? Ovatko 
henkilökohtaiset kontaktit maahanmuuttajiin lisääntyneet maa-
hanmuuttajien määrän kasvaessa? Kenellä on eniten henkilökoh-
taisia kontakteja maahanmuuttajiin? Onko kontakteilla itsenäi-
nen, muista sosiaalisista ja demografisista taustatekijöistä riip-
pumaton yhteys asenteisiin? 

 
TUTKIMUSAINEISTO. Suomalaisten suhtautumista maahanmuuttajiin 
tutkittiin vuosina 1987, 1993, 1998 ja 2003 koko väestöä edustavan hen-
kilökohtaisiin haastattelujen avulla. Suomen Gallup Oy:n eri puolilla 
maata toimiva haastattelijaverkosto teki kaikkina tutkimusajankohtina 
haastattelut haastateltavien kotona. Haastatellut edustavat alueellisesti, 
elinkeino-, ikä- ja sukupuolirakenteeltaan Suomen 15 vuotta täyttänyttä 
väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Otanta toteutettiin monivaihei-
sena ositettuna otantana. Vuonna 1987 haastateltiin 1088, vuonna 1993 
1 035, vuonna 1998 1 020 ja 2003 1 538 henkilöä heidän kodeissaan. 
Vuonna 1987 koottiin lisäksi erityisotos Suomen ruotsinkielisistä, jonka 
avulla voitiin verrata ruotsinkielisten asenteita suomenkielisten asentei-
siin (ks. tarkemmin Jaakkola 1989). 
 Vuosina 1993, 1998 ja 2003 pääkaupunkiseudulla koottiin valta-
kunnalliseen otokseen kuuluvien haastattelujen lisäksi erityisaineisto, 
mikä mahdollistaa pääkaupunkiseudulla asuvien asenteiden tarkemman 
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analyysin. Vuonna 1993 pääkaupunkiseudulla haastateltiin yhteensä 390 
henkilöä ja vuonna 1998 488 henkilöä (Jaakkola 1995; 1999). Vuonna 
2003 valtakunnalliseen aineistoon kuuluvien pääkaupunkiseudulla asuvi-
en (332) haastateltavien lisäksi haastateltiin 150 henkilöä, joten pääkau-
punkiseudulla asuvien haastateltavien kokonaismääräksi tuli 482. Eri-
tyisotokseen kuuluvat eivät ole mukana koko väestöä edustavissa ana-
lyyseissä. 
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IV 
 
Suhtautuminen eri syistä maahan 
muuttaviin 
 
Tutkimus osoitti, että suomalaisten suhtautuminen eri syistä ja eri maista 
tuleviin ulkomaalaisten maahanmuuttoon on muuttunut laman jälkeen 
myönteisemmäksi. Suomalaiset suhtautuivat vuonna 2003 myönteisem-
min kuin vuonna 1993 ulkomaalaisten työnhakijoiden, ”erityisosaajien”, 
opiskelijoiden, eri syistä pakoon lähteneiden ja kehitysmaiden nälkää 
näkevien sekä ulkomaalaisten ottolasten vastaanottamiseen.  
 Myönteiset muutokset olivat erityisen suuria suhtautumisessa ulko-
maalaisiin työnhakijoihin, mitä tutkitaan seuraavassa luvussa tarkemmin. 
Suhtautuminen suomalaisille ”hyödyllisten” turistien, ja ”erityisosaaji-
en”, kuten tiedemiesten ja asiatuntijoiden, kieltenopettajien, opiskelijoi-
den, yrittäjien samoin kuin ottolasten vastaanottamiseen oli myöntei-
sempää kuin suhtautuminen ulkomaalaisiin työnhakijoihin yleiskäsittee-
nä. 
 Suhtautuminen sotaa pakoon lähteneisiin, ympäristötuhojen vuoksi 
paenneisiin ja kehitysmaiden nälkää näkeviin oli puolestaan myöntei-
sempää kuin poliittisesti, uskonnollisesti tai rodun vuoksi vainottujen 
vastaanottamiseen (kuvio 1). Suomi on kuitenkin sitoutunut vastaanot-
tamaan vain poliittisesti, uskonnollisesti, rodun tai muun syyn vuoksi 
vainottuja pakolaisia – eikä sota- tai ympäristöpakolaisia. 
 Kielteisimmin suhtauduttiin edelleen ”taloudellisen asemansa pa-
rantamisen vuoksi” maahan muuttaviin, joiden maahantulon muista mo-
tiiveista ei haastattelussa annettu tietoja.  
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Kuvio 1. Suhtautuminen eri maahantuloryhmiin vuonna 2003 (%) 
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V 
 

Suhtautuminen ulkomaiseen 
työvoimaan 
 
Myönteiset asenteet lisääntyneet, kielteiset 
vähentyneet 
 
Suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisiin työnhakijoihin on vaihdellut 
taloudellisten suhdanteiden mukaan. Taloudellisen laman ja suurtyöttö-
myyden aikana (1993) suhtautuminen ulkomaalaisiin työnhakijoihin 
muuttui aiempaa kielteisemmäksi, mutta talouden elpyessä asenteet ovat 
muuttuneet jälleen myönteisemmiksi. Vuonna 2003 ulkomaalaisten työn-
hakijoiden vastaanottamiseen suhtauduttiin jopa myönteisemmin kuin 
vuonna 1987, jolloin Suomessa oli vähän maahanmuuttajia ja korkea-
suhdanne. 
 Ulkomaalaisia työnhakijoita koskevia myönteisiä asennemuutoksia 
kuvaavat seuraavat luvut: Vuonna 2003 ulkomaalaisiin työnhakijoihin 
myönteisesti (nykyistä enemmän) suhtautuvien osuus oli korkeampi (30 
%) kuin minään aikaisempana tutkimusajankohtana. Etnisten suhteiden 
kannalta merkittävää on kielteisten (nykyistä vähemmän) asenteiden 
huima lasku lamavuoden 1993 61 prosentista 38 prosenttiin vuoteen 
2003 mennessä. Vuosina 1993-2003 myös kaikkien jyrkimpien (nykyistä 
paljon vähemmän) asenteiden osuus väheni huomattavasti: 37 prosentista 
14 prosenttiin. (Taulukko 3) 
 
 
Taulukko 3. Suhtautuminen ulkomaalaisten työnhakijoiden vastaanottamiseen 
vuosina 1987-2003 (%) 
 
Suomen pitäisi ottaa vastaan 
ulkomaalaisia työnhakijoita 1987 1993 1998 2003 

Muutos  
1993-2003 

 

Nykyistä paljon enemmän   5   3   4   6 +3  
Jonkin verran enemmän 16 11 17 24 +13  
Yhtä paljon kuin ennenkin 34  55 24  38 34  55 32  62 +8  
Jonkin verran vähemmän 24 24 24 24 0  
Nykyistä paljon vähemmän 20 37 18 14 -23  
Ei osaa sanoa   2   1   2   1 0  
 100 100 100 100   
 (1088) (1035) (1020) (1538)   
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Vuonna 2003 suomalaiset jakautuvat kolmeen suunnilleen samankokoi-
seen ryhmään: lähes kolmasosa (30 %) oli sitä mieltä, että Suomen pitäi-
si ottaa vastaan ulkomaalaisia työnhakijoita nykyistä enemmän. Joka 
kolmas (32 %) oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi ottaa vastaan ulkomaa-
laisia työnhakijoita yhtä paljon kuin ennenkin. Runsas kolmasosa (38 %) 
oli kuitenkin sitä mieltä, että ulkomaalaisia työnhakijoita pitäisi ottaa 
vastaan nykyistä vähemmän. (Kuvio 2)  
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Kuvio 2. Suhtautuminen ulkomaalaisten työnhakijoiden vastaanottamiseen vuo-
sina 1987-2003 (%) 
 
 
Väestöryhmien erilaiset asenteet 
 
Ulkomaalaisiin työnhakijoihin suhtauduttiin eri tavalla eri väestöryhmis-
sä. Myös kontaktit maahanmuuttajiin olivat yhteydessä asenteisiin. Tässä 
luvussa tarkastellaan sosiaalisten ja demografisten taustatekijöiden ja 
maahanmuuttajakontaktien yhteyttä ulkomaalaisia työnhakijoita koske-
viin asenteisiin. Koska useilla sosiaalisilla ja demografisilla taustateki-
jöillä oli yhteys toisiinsa, tutkittiin monimuuttuja-analyysin (Multiple 
Classification Analysis) avulla myös sitä, mitkä niistä vaikuttivat itsenäi-
sesti, muista taustatekijöistä riippumatta ulkomaalaisia työnhakijoita 
koskeviin asenteisiin. MC-analyysin avulla saatiin myös selville, mikä 
oli selittävien taustatekijöiden tärkeysjärjestys silloin, kun muiden taus-
tatekijöiden vaikutus tuloksiin oli vakioitu. 
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Ikä ja sukupuoli. Vuonna 2003 kaikissa ikäryhmissä suhtauduttiin ulko-
maalaisten työnhakijoiden vastaanottamiseen paljon myönteisemmin 
kuin lamavuonna 1993. Asenteet olivat myös myönteisempiä kuin talou-
dellisen kasvun vuonna 1998. Vuodesta 1987 lamavuoteen 1993 men-
nessä asenteet ulkomaalaisia työnhakijoita kohtaan kiristyneet useimmis-
sa ikäryhmissä. Poikkeuksen muodostavat nuoret aikuiset (18-24 v), 
joiden asenteet ovat muuttuneet suoraviivaisesti myönteisemmiksi vuo-
sina 1987-2003. 
 Myönteiset asenteet ulkomaalaisten työnhakijoiden vastaanottamista 
kohtaan yleistyivät useimmissa ikäryhmissä jo vuoteen 1998 mennessä, 
mutta myönteinen asennekehitys jatkui myös sen jälkeen (1998-2003). 
Vuonna 2003 nuoret työikäiset (25-29 v) suhtautuivat ulkomaalaisten 
työnhakijoiden vastaanottamiseen muita myönteisemmin ja eläkeikäiset 
muita varauksellisemmin. Vaikka eläkeikäisten (65+ v) asenteet olivat 
muita varauksellisempia, myös heidän asenteensa olivat vuonna 2003 
myönteisempiä kuin lamavuonna 1993 – jolloin enemmistö kaikkiin 
ikäryhmiin vielä vastusti ulkomaisen työvoiman vastaanottamista. (Ku-
vio 3) 
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Kuvio 3. Myönteisesti ulkomaalaisten työnhakijoiden vastaanottamiseen suhtau-
tuvien osuus eri ikäryhmissä 1987- 2003 (%) 
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Nuorimpien (15-24 v) asenteet jakautuivat melkein tasan kolmeen ryh-
mään: ulkomaalaisten työnhakijoiden vastaanoton lisäämisen, vähentä-
misen ja ennallaan säilyttämisen kannattajiin. Miesten asenteet olivat 
varauksellisempia kuin naisten. Sukupuolten väliset erot rajoittuivat kui-
tenkin alle 50-vuotiaisiin. Asenne-erot olivat suurimmat nuorimmassa 
ikäryhmässä: 15-17 -vuotiaat pojat suhtautuivat ulkomaalaisten työnha-
kijoiden vastaanottamiseen paljon kielteisemmin kuin tytöt. Lähes puolet 
(44 %) pojista, mutta vain 13 prosenttia tytöistä oli sitä mieltä, että Suo-
men pitäisi vastaanottaa ulkomaalaisia työnhakijoita nykyistä vähem-
män. (Kuvio 4) 
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Kuvio 4. Kielteisesti ulkomaalaisiin työhakijoihin suhtautuvien osuus eri ikä- ja 
sukupuoliryhmissä vuonna 2003 (%) 
 
 
Koulutus. Koulutuksella oli selvä yhteys ulkomaalaisten maahanmuuttoa 
koskeviin asenteisiin. Eniten koulutusta saaneet suhtautuivat kaikkina 
tutkimusajankohtina muita myönteisemmin ulkomaalaisten työnhakijoi-
den vastaanottamiseen. Vuonna 2003 asenteet ulkomaalaisia työnhakijoi-
ta kohtaan olivat kaikissa koulutusryhmissä myönteisempiä kuin minään 
aikaisempana tutkimusajankohtana. (Taulukko 4; kuvio 5) 
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Kuvio 5. Kielteisesti ulkomaalaisiin työnhakijoihin suhtautuvien osuus koulutuk-
sen mukaan 1987-2003 (%) 
 
 
Vuonna 2003 lähes kaksi kolmasosaa (58 %) korkea-asteen, mutta vain 
joka viides (21 %) perusasteen koulutuksen saaneista oli sitä mieltä, että 
Suomen pitäisi ottaa vastaan nykyistä (jonkin verran/paljon) enemmän 
ulkomaalaisia työnhakijoita. Eniten koulutusta saaneet miehet suhtautui-
vat hieman myönteisemmin ulkomaalaisten työnhakijoiden vastaanotta-
miseen kuin vastaavan koulutuksen naiset (kuvio 6). 
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Kuvio 6. Suhtautuminen ulkomaalaisten työhakijoiden vastaanottamiseen vas-
taajan koulutuksen mukaan 2003 (%) 
 
 
Ammatti. Myös ammatti vaikutti ulkomaalaisia työnhakijoita koskeviin 
asenteisiin. Johtaja/ylemmät toimihenkilöt ja opiskelijat suhtautuivat 
muita myönteisemmin ulkomaalaisiin työnhakijoihin (kuvio 7). Myös 
muissa ammattiryhmissä asenteet olivat myönteisempiä kuin suurtyöt-
tömyyden aikana (1993).  
 Useissa ammattiryhmissä asenteet muuttuivat myönteisemmiksi jo 
vuosina 1993-1998 ja myönteinen kehitys jatkui myös vuosina 1998-
2003. Johtajat/ylemmät ja alemmat toimihenkilöt, opiskelijat, maanvilje-
lijät ja eläkeläiset suhtautuivat ulkomaalaisiin työnhakijoihin vuonna 
2003 myönteisemmin kuin vuonna 1998. Yrittäjien asenteet muuttuivat 
sen sijaan varauksellisemmiksi ja työntekijöiden asenteet säilyivät ennal-
laan. 
 
Työmarkkina-asema. Ulkomaalaisia työnhakijoita koskevat asenteet 
riippuivat myös työmarkkina-aseman vakaudesta. Kokopäivätyössä ole-
vien asenteet olivat myönteisempiä kuin osa-aikatyötä tekevien, työttö-
mien ja työelämän ulkopuolella olevien (kuvio 8). Myös työttömien 
asenteet olivat vuonna 2003 myönteisempiä kuin vuonna 1998. 
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Kuvio 7. Suhtautuminen ulkomaalaisten työnhakijoiden vastaanottamiseen eri 
ammattiryhmissä vuonna 2003 (%) 
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Taulukko 4. Myönteisesti ulkomaalaisiin työnhakijoihin suhtautuvien osuus iän, 
koulutuksen, puoluekannan ja kontaktien mukaan vuosina 1987-2003 (%) 
 
 Suomen pitäisi ottaa nykyistä enemmän ulkomaalaisia 

 työnhakijoita 
 1987 1993 1998 2003  1993-2003 1998-2003 
Sukupuoli       
Mies 19 14 21 30 +16 +9 
Nainen 22 14 22 30 +16 +8 
Ikä       
15-17 23 4 17 32 +28 +15 
18-24 16 20 25 30 +10  +5 
25-29 26 13 27 38 +25 +11 
30-39 21 19 31 28 +9  -3 
40-49 23 16 21 31 +15 +10 
50-64 9 8 21 31 +23 +10 
65- 13 6 7 23 +17  +16 
Koulutus       
Ylioppilastutkinto 35 26 38 46 +20 +8 
Keski-, peruskoulu 19 12 21 26 +14  +5 
Kansa-, kansalaiskoulu 11 7           11 21              +14                 +10 
Puoluekanta       
Vihreä Liitto 49 21 45 53 +32   +8 
Kansallinen Kokoomus 20 19 26 46 +27 +20 
Vasemmistoliitto/SKDL 22 9 17 27 +18 +10 
Sosialidemokraatit 11 12 22 24 +12   +2 
Suomen Keskusta 13 8 9 26 +18 +17 
Montako ”Suomessa 
asuvia ulkomaalaista” 
tuntee  henkilö- 
kohtaisesti 

      

yli 10 41 17 39 46 +29  +7 
6-10 20 24 23 34  +10 +11 
3-5 31 18 22 33 +15 +11 
1-2 15 16 21 23  +7   +2 
Ei yhtään 13 8 11 20 +12   +9 

 
Asuinpaikkakunnan kaupunkimaisuus. Pääkaupunkiseudulla suhtaudut-
tiin ulkomaalaisiin työnhakijoihin kaikkina tutkimusajankohtina myön-
teisemmin kuin muualla maassa (ks. Jaakkola 1999, 133-136). Vuonna 
2003 lähes puolet (43 %) pääkaupunkiseudulla asuvista oli sitä mieltä, 
että ulkomaalaisia työnhakijoita pitäisi ottaa vastaan nykyistä enemmän 
ja vain joka viides toivoi heitä otettavan vastaan nykyistä vähemmän. 
Maaseudulla asenteet olivat lähes peilikuva edellisistä (kuvio 9). Myös 
pääkaupunkiseudun kuntien välillä oli eroja: Helsingissä ja Vantaalla 
ulkomaalaisiin työnhakijoihin suhtauduttiin myönteisemmin kuin Es-
poossa/Kauniaisissa. 
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Kuvio 9. Suhtautuminen ulkomaalaisten työnhakijoiden vastaanottamiseen 
asuinpaikkakunnan kaupunkimaisuuden mukaan (%) 
 
 
Talouden elpyminen vaikutti myös pääkaupunkiseudulla asuvien asen-
teisiin: lamavuonna 1993 vain joka neljäs (27 %), mutta vuonna 1998 jo 
runsas kolmasosa (38 %) ja vuonna 2003 lähes puolet (43 %) pääkau-
punkiseudulla asuvista oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi ottaa vastaan 
nykyistä enemmän ulkomaalaisia työnhakijoita. Myös kielteiset asenteet 
vähentyivät: lamavuonna 1993 lähes puolet, vuonna 1998 noin joka nel-
jäs, mutta vuonna 2003 vain joka viides pääkaupunkiseudun asukas oli 
sitä mieltä, että Suomen olisi otettava vastaan nykyistä vähemmän ulko-
maalaisia työnhakijoita. 
 
Puoluekanta. Vuonna 2003 kakkien puolueiden kannattajat suhtautuivat 
ulkomaalaisin työnhakijoihin myönteisemmin kuin lamavuonna 1993. 
Myönteinen asennekehitys oli voimakkainta vihreiden ja kokoomuksen 
kannattajien keskuudessa. Vuonna 1993 joka viides heidän kannattajis-
taan oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi ottaa vastaan nykyistä enemmän 
ulkomaista työvoimaa. Vuonna 2003 jo noin puolet vihreiden (53 %) ja 
kokoomuksen (46 %) kannattajista oli tätä mieltä. Myös muiden puolu-
eiden kannattajien keskuudessa myönteiset asenteet lisääntyivät ja kiel-
teiset asenteet vähenivät huomattavasti. (Taulukot 4 ja 5; kuvio 10) 
 Vihreiden ja kokoomuksen kannattajien muita myönteisemmät 
asenteet voisivat johtua esimerkiksi siitä, että niiden kannattajat ovat 
muita useammin hyvin koulutettuja kaupunkilaisia. MC-analyysi osoitti, 
että poliittisella ideologialla oli myös itsenäinen, koulutuksesta, amma-
tista, asuinpaikkakunnan koosta ja muista taustatekijöistä riippumaton 
yhteys ulkomaalaisia työnhakijoita koskeviin asenteisiin. Kokoomuksen 
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ja vihreiden kannattajat suhtautuivat muita myönteisemmin ja keskustan 
kannattajat muita kielteisemmin ulkomaalaisiin työnhakijoihin myös 
silloin, kun muiden taustatekijöiden vaikutus tuloksiin oli vakioitu. 
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Kuvio 10. Myönteisesti ulkomaalaisiin työnhakijoihin suhtautuvien osuus puolue-
kannan mukaan 1987-2003 (%) 
 
 
Myös kiinnostus politiikkaan oli yhteydessä maahanmuuttopoliittisiin 
asenteisiin. Ne, jotka ilmoittivat olevansa ”hyvin tai melko kiinnostunei-
ta politiikasta”, suhtautuivat kaikkina tutkimusajankohtina myönteisem-
min ulkomaalaisiin työnhakijoihin kuin ne, jotka eivät olleet ”kovin” tai 
”lainkaan kiinnostuneita politiikasta”. 
 
Uskonnollisuus. Uskonnollisuudella oli itsenäinen, iästä ja muista tausta-
tekijöistä riippumaton yhteys myönteisiin asenteisiin. Ne, joiden elämäs-
sä uskonnolla oli ”hyvin tärkeä asema”, suhtautuivat myönteisemmin 
ulkomaalaisiin työnhakijoihin kuin ne, joiden elämässä uskonnolla oli 
vain ”vähäinen” tai ”ei käytännössä minkäänlaista asemaa”. Ne joiden 
elämässä uskonnolla oli ”melko tärkeä asema” sijoittuivat näiden kahden 
ryhmän väliin. 
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Taulukko 5. Kielteisesti ulkomaalaisiin työnhakijoihin suhtautuvien osuus iän, 
koulutuksen, puoluekannan ja kontaktien mukaan vuosina 1987-2003 (%) 
 
 Suomen pitäisi ottaa nykyistä vähemmän  

ulkomaalaisia työnhakijoita 
  Kielteisten asenteiden muutos 

1987 1993 1998 2003 1993-
2003 

1998- 
2003 

1987- 
2003 

Sukupuoli    
Mies 46 62 43 40 -22 -3 -6 
Nainen 41 60 41 34 -26 -7 -7 
        
Ikä        
15-17 47 62 46 32 -30 -14 -15 
18-24 40 52 43 32 -20 -11 -8 
25-29 37 65 35 21 -44 -14 -16 
30-39  40 60 36 32 -28 -4 -8 
40-49 39 61 41 42 -19 +1  +3 
50-64 55 63 38 40 -23 +2 -15 
65- 56 71 58 48 -23 -10 -8 
        
Koulutus        
Ylioppilastutkinto 27 42 20 19 -23 -1 -8 
Keski-, peruskoulu 44 67 45 41 -26 -4 -1 
Kansa-, kansalais-
koulu 54 72 53 49 -23 -4 -7 

        
Työtön/lomautettu 55 59   47 47 -12 0 -8 
        
Puoluekanta            
Vihreä Liitto 22 56 19 19 -38 0 -4 
Kansallinen Kokoo-
mus 46 47 28 22 -19 -8 -17 

Vasemmistoliit-
to/SKDL 49 79 52 41 -34 -7 -5 

Sosialidemokraatit 46 64 45 39 -25 -6 -7 
Keskusta 53 69 60 44 -27 -18 -11 
        
Montako  ”Suomes-
sa asuvaa ulkomaa-
laista” tuntee henki-
lökohtaisesti 

    

   

yli 10 30 52 37 19 -33 -18 -11 
6-10 38 48 34 34 -14 0 -2 
3-5 28 56 45 36 -20 -9 +8 
1-2 54 62 45 42 -20 -3 -12 
Ei yhtään 52 69 51 50 -19 -1 -2 
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Kontaktit selittävät asenteita ulkomaiseen 
työvoimaan 
 
Kontaktihypoteesin mukaan ryhmien väliset ennakkoluulot vähenevät, 
kun niiden väliset kontaktit lisääntyvät. Seuraavassa selvitetään ensin, 
ovatko kontaktit maahanmuuttajiin yleistyneet maahanmuuton lisäänty-
essä ja ketkä tuntevat ”Suomessa asuvia ulkomaalaisia” henkilökohtai-
sesti. Tämän jälkeen tutkitaan, onko henkilökohtaisilla kontakteilla 
”Suomessa asuviin ulkomaalaisiin” yhteys myönteisiin asenteisiin ulko-
maalaisia työnhakijoita kohtaan. 
 Haastattelulomakkeessa on alusta alkaen käytetty termiä ”Suomessa 
asuva ulkomaalainen”. Maahanmuuton alkuaikoina ei vielä yleisesti 
puhuttu ”maahanmuuttajista” vaan ”ulkomaalaisista”, mikä näkyi myös 
vuoden 1987 ja vielä vuoden 1995 asennetutkimukseni nimissä. Haastat-
telulomakkeen alkuperäinen sanamuoto on säilytetty ennallaan ”maa-
hanmuuttaja” -termin käytön vakiintumisesta huolimatta. Tämän vuoksi 
ei voida tietää, ajattelivatko vastaajat vuonna 2003 Suomessa pysyvästi 
asuvia maahanmuuttajia vai täällä tilapäisesti asuvia opiskelijoita, työn-
tekijöitä tai muita ulkomaalaisia, kun heiltä kysyttiin: ”Kuinka monta 
Suomessa asuvaa ulkomaalaista Te tunnette henkilökohtaisesti?” Seu-
raavassa käytetään lukemisen helpottamiseksi ”Suomessa asuvista ulko-
maalaisista” kuitenkin myös termiä ”maahanmuuttaja”.  
 Tutkimus osoitti, että henkilökohtaiset kontaktit ”Suomessa asuviin 
ulkomaalaisiin” ovat yleistyneet. Vuonna 1987 lähes puolet (48 %) suo-
malaisista ilmoitti, että he eivät tunteneet henkilökohtaisesti yhtään maa-
hanmuuttaja. Vuosina 1998 ja 2003 enää runsas neljäsosa oli vailla hen-
kilökohtaisia kontakteja maahanmuuttajiin. Myös Suomessa asuvien 
ulkomaalaisten tuttavien lukumäärä oli lisääntynyt: vuonna 1987 vain 
joka kymmenes, mutta vuonna 2003 jo joka viides suomalainen ilmoitti 
tuntevansa henkilökohtaisesti yli 10 ”Suomessa asuvaa ulkomaalaista” 
(taulukko 6). 
 
 
Taulukko 6. Kuinka monta ”Suomessa asuvaa ulkomaalaista” Te tunnette henki-
lökohtaisesti? 
 
 1993 1998 2003 
En yhtään 32 27 27 
1-2 10 19 16 
3-5 17 24 22 
6-10 13 15 16 
Yli 10 13 15 19 
Ei osaa sanoa/tieto puuttuu 5 0 14 
 100 (1035) 100 (1020) 100 (1538) 
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Vuonna 2003 lähes puolet (44 %) maahanmuuttajia tuntevista ilmoitti, 
että ainakin joku heidän tuttavistaan oli heidän läheinen ystävänsä – jon-
ka he ovat itse voineet valita. Kolmasosa kertoi ”ulkomaalaisten” tutta-
viensa joukossa olevan työtovereita ja vajaa kolmasosa naapureita – joita 
ei yleensä voi valita. Naisten, työntekijöiden ja eläkeläisten ”ulkomaalai-
set” ystävät olivat useammin naapureita kuin miesten ja toimihenkilöi-
den. 
 Eniten koulutusta saaneilla, johtajilla/ylemmillä toimihenkilöillä ja 
yrittäjillä oli eniten henkilökohtaisia kontakteja ”Suomessa asuviin ul-
komaalaisiin”. Yli puolet johtajista/ylemmistä toimihenkilöistä ja opiske-
lijoista ilmoitti, että heillä oli ”ulkomaalaisia” ystäviä Suomessa. Lähes 
puolet toimihenkilöistä ilmoitti näiden joukossa olevan myös heidän 
työtovereitaan. Noin kolmasosa eläkeläisistä, maanviljelijöistä ja työnte-
kijöistä ei tuntenut henkilökohtaisesti yhtään maahanmuuttajaa.  
 Henkilökohtaiset kontaktit maahanmuuttajiin ovat yleistyneet maa-
hanmuuton lisääntymisen myötä kaikissa ammattiryhmissä paitsi maan-
viljelijöiden keskuudessa. Vuosina 1993-2003 kontaktit lisääntyivät var-
sinkin alempien toimihenkilöiden ja yrittäjien keskuudessa (taulukko 7). 
Ne, jotka tunsivat eniten maahanmuuttajia, olivat myös matkustelleet, 
työskennelleet tai asuneet muusta syystä pitempään ulkomailla muita 
useammin. 
 
 
Taulukko 7. Maahanmuuttajakontakteja vailla olevien osuus eri ammattiryhmissä 
vuonna 2003 (%) 
 
 Ei tunne yhtään ”Suomessa asuvaa ulkomaalaista”  

henkilökohtaisesti 
 1993 1998 2003 1993-2003 
Ylemmät toimihenkilöt   12 16 7 -5 
Alemmat toimihenkilöt   33 29 18 -15 
Työntekijät 37 29 30 -7 
Yrittäjät  31 22 21 -10 
Opiskelijat 24 21 20 -4 
Maanviljelijät  32 28 36 4 
Eläkeläiset 45 38 39 -6 
(N) (1035) (1020) (1 538)  

 
 
Kontaktit maahanmuuttajiin vaihtelivat alueellisesti. Lähes puolet Uu-
denmaan ja Kymen läänin asukkaista ilmoitti tuntevansa vähintään viisi 
maahanmuuttaja henkilökohtaisesti ja joka neljäs Uudenmaan asukas 
tunsi henkilökohtaisesti yli 10 ”Suomessa asuvaa ulkomaalaista”. Hel-
singissä ja Espoossa/Kauniaisissa asuvat tunsivat Suomessa asuvia ul-
komaalaisia useammin kuin Vantaalla asuvat. Turun, ja Porin, Kuopion, 
Vaasan ja Pohjois-Karjalan läänin asukkaista peräti kolmasosa oli täysin 
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vailla kontakteja maahanmuuttajiin, kun taas Uudenmaan läänissä asu-
vista vain joka kuudes. 
 Kontaktihypoteesi sai tukea myös vuoden 2003 tutkimustuloksista: 
Ne, jotka tunsivat henkilökohtaisesti maahanmuuttajia, suhtautuivat 
kaikkina tutkimusajankohtina myönteisemmin ulkomaalaisiin työnhaki-
joihin kuin ne, jotka eivät tunteneet yhtään maahanmuuttajaa. Vuonna 
2003 lähes puolet (46 %) yli 10 maahanmuuttajaa tuntevista suhtautui 
ulkomaalaisiin työnhakijoihin myönteisesti, kun taas täysin vailla kon-
takteja olevista vain viidesosa. (Kuviot 11 ja 12) 
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Kuvio 11. Myönteisesti ulkomaalaisiin työnhakijoihin suhtautuvien osuus ”Suo-
messa asuvien ulkomaalaisten” tuttavien lukumäärän mukaan 1987-2003 (%) 
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Kuvio 12. Suhtautuminen ulkomaalaisiin työnhakijoihin ”Suomessa asuvien  
ulkomaalaisten” tuttavien lukumäärän mukaan vuonna 2003 (%) 
 
 
Ulkomaiseen työvoimaan suhtautumista 
selittävien tekijöiden tärkeysjärjestys 
 
Suhtautuminen ulkomaalaisiin työnhakijoihin vaihteli useiden sosiaalis-
ten ja demografisten tekijöiden mukaan. Hyvin koulutetut, johta-
jat/ylemmät toimihenkilöt, opiskelijat, yrittäjät, suurimmissa kaupun-
geissa asuvat sekä vihreiden ja kokoomuksen äänestäjät suhtautuivat 
muita myönteisemmin ulkomaalaisiin työnhakijoihin. Vähän koulutusta 
saaneet, työntekijät, maanviljelijät, eläkeläiset, työttömät ja pienemmissä 
kaupungeissa ja maaseudulla asuvat suhtautuivat heihin muita varauksel-
lisemmin. Ne, joilla oli eniten kontakteja ”Suomessa asuviin ulkomaalai-
siin”, suhtautuivat muita myönteisemmin ulkomaalaisten työnhakijoiden 
vastaanottamiseen myös silloin, kun koulutuksen ja muiden sosiaalisten 
ja demografisten taustatekijöiden vaikutus asenteisiin oli vakioitu. 
 MC-analyysi osoitti, että seuraavat taustatekijät selittivät suhtautu-
mista ulkomaalaisiin työnhakijoihin seuraavassa tärkeysjärjestyksessä: 
Korkea koulutus, henkinen työ, henkilökohtaiset kontaktit ”Suomessa 
asuviin ulkomaalaisiin” ja isoissa kaupungeissa asuminen selittivät eni-
ten myönteisiä asenteita ulkomaalaisia työnhakijoita kohtaan. Seuraavina 
olivat ideologiset tekijät: puoluekanta ja uskonnollisuus. Vihreiden ja 
kokoomuksen kannattajat suhtautuivat muita myönteisemmin ja keskus-
tan kannattajat muita torjuvammin ulkomaisen työvoiman vastaanotta-
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miseen myös silloin kun muiden taustatekijöiden vaikutus asenteisiin oli 
vakioitu.  
 Edellä todettiin, että vanhimmat ihmiset ja miehet suhtautuivat ul-
komaalaisiin työnhakijoihin kielteisemmin kuin nuoret ja naiset. Iän ja 
sukupuolen yhteys asenteisiin katosi, kun koulutuksen ja muiden em. 
taustatekijöiden vaikutus tuloksiin vakioitiin MC-analyysin avulla. 
 
 
Ulkomaalaisten työnhakijoiden vastanottamiseen suhtautumista selittävät tekijät 
tärkeysjärjestyksessä vuonna 2003 
 
 Myönteistä suhtautumista selittä-

vät tekijät 
Kielteistä suhtautumista selittävät 
tekijät 

Koulutus Korkea-aste Perusaste 
Ammatti Johtaja/ylempi ja alempi toimihen-

kilö, opiskelija, eläkeläinen 
Maanviljelijä, työtön 

Kontaktit Tuntee useita maahanmuuttajia Ei tunne useita maahanmuuttajia 
Asuinpaikkakunta Pääkaupunkiseutu, Turku, Tam-

pere 
Asuu muussa kaupungissa tai 
maaseututaajamassa 

Puoluekanta Vihreät, Kokoomus Keskusta 
Uskonnollisuus Uskonnolla hyvin tärkeä asema 

elämässä 
Uskonnolla ei ole hyvin tärkeää 
asemaa elämässä 

 
 
 
Median kuva ulkomaisen työvoiman 
tarpeesta 
 
Vaikka kontaktit maahanmuuttajiin ovat lisääntyneet, osalla suomalaisis-
ta on toistaiseksi vähän tai ei lainkaan henkilökohtaisia yhteyksiä maa-
hanmuuttajiin. Heitä koskevat mielipiteet muodostettaneen kotona ja 
tuttavapiirissä omaksuttujen käsitysten, median välittämien tietojen ja 
niiden synnyttämien keskustelujen perusteella. On mahdollista, että 
suomalaisten aiempaa myönteisempi suhtautuminen ulkomaalaisiin 
työnhakijoihin johtuu siitä, että julkisuudessa ennakoitiin 2000-luvun 
alkuvuosina työvoimapulaa suurten ikäluokkien mennessä eläkkeelle. 
Sekä tutkijat, viranomaiset että poliitikot antoivat yhtä pitäviä lausuntoja 
tiedotusvälineille siitä, että osaratkaisuna työvoimapulaan voisi olla ul-
komaalaisen työvoiman vastaanottaminen. Ennen vuoden 2003 kesällä 
tehtyä asennetutkimusta työvoimapulaa ja ulkomaisen työvoiman tarvet-
ta käsiteltiin Helsingin Sanomissa ja Uutispäivä Demarissa seuraavaan 
tapaan:  
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”SAK:n kysely: Virosta tulisi 400 000 henkeä Suomeen töihin” (Helsingin 
Sanomat 5.9.2000) 
 
”Teollisuus haluaa portit auki ulkomaiselle työvoimalle” (Helsingin Sa-
nomat, Talous 24.11.2000) 
 
”Ulkomaisen työvoiman hankinta jakaa jo rajusti mielipiteitä… Työnanta-
jat vakuuttavat vilpittömyyttään, työntekijäpuoli ratkaisisi ensin omat on-
gelmat” (Helsingin Sanomat, Talous 19.1.2001) 
 
”Maahanmuuttajalääkärien koulutukseen ehdotettu 2,5 miljoonaa mark-
kaa” (Uutispäivä Demari 9.3.2001) 
 
”VM:n raportti: Ulkomailta ammattilaisia ja matalapalkkatyöntekijöitä. 
Suomeen tulisi valikoidusti houkutella ammattitaitoista ulkomaista työvoi-
maa sen vastapainoksi että koulutettua työvoimaa valuu ulkomail-
le…Toisaalta ehkä vielä enemmän tarvitaan ulkomaalaisia työntekijöitä 
sellaisille matalapalkka-aloille, joille ei löydy pitemmällä aikavälillä työ-
halukkuutta kotimaasta” (Helsingin Sanomat 10.3.2001) 
 
”Vehkaoja kannattaa ulkomaalaista lääkärityövoimaa” (Uutispäivä De-
mari 28.3.2001) 
 
”Ikääntyvä Suomi tarvitsee siirtolaisia…Tulevaisuudessa pulaa sekä huip-
puosaajista että perusduunareista…Siivouksella sisään arkeen” (Helsingin 
Sanomat, Talous & työ 12.8.2001) 
 
”Vierastyövoima Suomessa lisääntyy tuntuvasti… Etelä-Suomen yritykset 
eivät löydä työvoimaa kotimaasta… Työvoimapula pahenee etenkin Etelä-
Suomessa. Vierastyövoimaa tarvitsevat etenkin rakennus- ja metalliteolli-
suus” (Helsingin Sanomat 16.5.2002) 
 
”Maahanmuuttajien työpanos on tarpeen” (Pekka Virkamäki. Helsingin 
Sanomat, Mielipide 15.6.2002)  
 
”Palveluala tarvitsee maahanmuuttajia – kausiluonteisesti myös sadonkor-
juu” (Uutispäivä Demari 9.7.2002) 
 
”Suomi tarvitsee maahanmuuttajia” (Olli Poropudas, Erkki Laukkanen. 
Helsingin Sanomat, Vieraskynä 20.8.2002) 
 
”Maahanmuuttajista apu Kymenlaakson työvoimakatoon” (Helsingin Sa-
nomat 1.9.2002) 
 
”Maahanmuuttoa tarvitaan” (Helsingin Sanomat, pääkirjoitus 2.9.2002) 
 
”RKP haluaa Suomeen runsaasti ulkomaista työvoimaa. RKP: Maahan-
muuttajista ratkaisu työvoimapulaan” (Helsingin Sanomat 9.9.2002) 
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”Työvoimapulasta voi tulla iso ongelma” (Helsingin Sanomat 10.9.2002) 
 
”Maahanmuuttajia tarvitaan” (Päätoimittaja Kari Arolan kolumni, Uutis-
päivä Demari 20.9.2002) 
 
”Tutkijat toisivat lisää ulkomaista työvoimaa” (Uutispäivä Demari 
26.9.2002) 
 
”Maahanmuuttoa pitäisi kasvattaa 10 000:een vuodessa (etusivu)... Suomi 
tarvitsee asiantuntijoita” (Uutispäivä Demari 30.9.2002) 
 
”EU:n itälaajentuminen ei pelota työmarkkinajärjestöjä. Kaikki tunnusta-
vat työvoiman tarpeen.” (Uutispäivä Demari 22.10.2002) 
 
”SAK: Joka toinen virolainen kiinnostunut töistä ulkomailla.” (Helsingin 
Sanomat 30.5.2003) 

 
Lehtijuttujen otsikoissa todettiin, että Suomi tarvitsee ulkomaista työ-
voimaa monilla ammattialoilla. Jutuissa mainittiin lääkärien, asiantunti-
joiden, ”huippuosaajien”, rakennus- ja metalliteollisuuden, palvelualan, 
”ammattitaitoisen työvoiman”, mutta myös ”perusduunareiden”, matala-
palkka-alojen ja kausiluonteisen työvoiman tarpeet esimerkiksi sadon-
korjuussa. 
 Seuraavassa tarkastellaan miten ”tavalliset suomalaiset” suhtautui-
vat eräiden ammattiryhmien maahantuloon ja maahanmuuttajien vali-
kointiin koulutuksen perusteella. 
 
 
Maahanmuuttajien valikointi koulutuksen 
mukaan 
 
Kanadassa ja Uudessa Seelannissa maahanmuuttajia valikoidaan erityi-
sen pisteytysjärjestelmän mukaan. Siinä otetaan huomioon kotimaisten 
työmarkkinoiden tarpeet, työnhakijan koulutus, kieli- ja ammattitaito ja 
hänen halukkuutensa asettua asumaan perheineen pysyvästi kohdemaas-
sa (Tanner 2003). Saksan uudessa maahanmuuttolaissa (2005) pysyvä 
oleskelulupa tarjotaan asiantuntijoille, tutkijoille ja henkilöille, joiden 
kuukausitulot ovat vähintään 7 000 euroa. EU:n ulkopuolisista maista 
tulevien yrittäjien oleskeluluvan ehtona on vähintään miljoonan euron 
investointi, kymmenen työpaikan luominen sekä viranomaisten hyväk-
symä liikeidea (Monitori 1/2005). 
 Väestöliiton väestöpoliittisessa ohjelmassa (2004) ehdotetaan, että 
EU:n ulkopuolisista maista tulevia maahanmuuttajia valikoitaisiin iän, 
koulutuksen ja ammattitaidon perusteella. Maahanmuuttajien valikoimi-
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nen sopivan koulutuksen perusteella merkitsisi heidän lähtömaassaan 
hankitun ja lähtömaan kustantaman inhimillisen pääoman – koulutuksen 
ja työkokemuksen – hyödyntämistä Suomessa siinä tapauksessa, että 
heille kyetään järjestämään heidän koulutustaan tai ammattitaitoaan vas-
taavaa työtä. 
 Vuoden 2003 asennetutkimuksessa tiedusteltiin suomalaisten suh-
tautumista maahanmuuttajien valikointiin koulutuksen perusteella. Täl-
löin kävi ilmi, että runsas puolet (58 %) vastaajista kannatti sitä ainakin 
osittain: 15 prosenttia vastaajista oli täysin ja 43 prosenttia osittain sa-
maa mieltä seuraavan väitteen kanssa: ”Suomen tulisi ottaa vastaan ensi-
sijaisesti koulutettuja ulkomaalaisia.” Vain joka kymmenes oli täysin eri 
mieltä. Ajatus maahanmuuttajien valikoimisesta koulutuksen perusteella 
lienee monille uusi, koska vain joka neljäs otti voimakkaasti kantaa sen 
puolesta tai sitä vastaan. 
 
Väestöryhmien asenne-erot. Vanhemmat kannattivat nuorempia useam-
min maahanmuuttajien valikoimista koulutuksen perusteella. Lähes kaksi 
kolmasosaa 40 vuotta täyttäneistä, runsas puolet 18-39-vuotiaista, mutta 
vain vajaa puolet 15-17 -vuotiaista oli täysin tai osittain sitä mieltä, että 
”Suomen pitäisi ottaa vastaan ensisijaisesti koulutettuja ulkomaalaisia”. 
Miehet suhtautuivat koulutuksen perusteella valikoivaan muuttoliikkee-
seen hieman myönteisemmin kuin naiset. 
 Johtajat/ylemmät ja alemmat toimihenkilöt, yrittäjät ja eläkeläiset 
kannattivat valikoivaa muuttoliikettä useammin kuin opiskelijat ja työn-
tekijät. Vastaajien oma koulutus ei vaikuttanut valikoivan muuttoliik-
keen kannatukseen. 
 Kokoomuksen kannattajat suosittelivat muita useammin maahan-
muuttajien valikointia koulutuksen mukaan. Joka neljäs heistä oli täysin 
sitä mieltä, että Suomen pitäisi vastaanottaa ensisijaisesti koulutettuja 
ulkomaalaisia. Kaksi kolmasosaa heistä ja yli puolet muiden suurimpien 
puolueiden kannattajista – paitsi vihreiden – kannatti täysin tai osittain 
maahanmuuttajien valikointia koulutuksen mukaan. Enemmistö vihreistä 
sen sijaan vastusti maahanmuuttajien valikoimista koulutuksen mukaan 
(taulukko 8). 
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Taulukko 8. Suhtautuminen koulutuksen perusteella valikoivaan muuttoliikkee-
seen puoluekannan mukaan vuonna 2003 (%) 
 
Suomen tulisi vas-
taanottaa ensisijai-
sesti koulutettuja 
ulkomaalaisia 

Kokoomus SDP Keskusta Vasemmisto-
liitto 

Vihreät Kaikki 

Täysin samaa 
mieltä 23 15 15 15 8 15 
Osittain samaa 
mieltä 46  69 44  59   42  57 44   59 31   39 43 58 
Osittain eri mieltä 26 26 30 30 44 30 
Täysin eri mieltä 6 13 11 11 16 11 
Ei osaa sanoa 2 2 2  - 2 1 
 100 100 100 100 100 100 
 (167) (330) (276)    (82)          (138)      (1538)

 
 
 
Ulkomaalaisten ”osaajien” maahanmuutto 
 
Suomi on määritelty yhdeksi maailman kilpailukykyisimmistä valtioista. 
Suomea on käytetty esimerkkinä avoimesta, tasaisesti jaetulle hyvin-
voinnille perustuvasta tietoyhteiskunnasta. 
 Yhtenä keinona vahvistaa tietoyhteiskunnan kilpailukykyä pidetään 
”aivotuonnin” – ulkomaalaisten urasuuntautuneiden huippuosaajien – 
hankkimista yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. He voisivat levittää teo-
reettista ja metodista osaamistaan Suomeen ja liittää tutkijoita kansainvä-
lisiin tutkijaverkostoihin. Monissa yhteyksissä on korostettu sitä, että 
Suomi tarvitsee myös korkeasti koulutettuja, innovatiivisia ja ammatti-
taitoisia työntekijöitä – jotka lisäävät Suomen kansainvälistä kilpailuky-
kyä ja luovat uusia työpaikkoja. Aktiivisina palvelujen käyttäjinä ja ku-
luttajina he tukevat palveluelinkeinojen kannattavuutta. (Ks. mm For-
sander ym. 2004) 
 Suomessa opiskelee noin 6 000 ulkomaalaista, joista noin 4 500 
opiskelee korkeakouluissa. Nykyisin vain kymmenen prosenttia Suomes-
sa tutkinnon suorittaneista ulkomaalaisista jää tänne töihin. (Väestöliitto 
2004, 40-41). Opiskelijoiden, tutkijoiden ja tiedemiesten ja heidän per-
heidensä – houkutteleminen ja sitoutuminen Suomeen voi riippua myös 
täällä vallitsevasta asenneilmapiiristä. Seuraavassa tutkitaan, miten suo-
malaiset suhtautuvat eri alojen erityisosaajien maahanmuuttoon. 
 
Ulkomaalaiset asiantuntijat, tiedemiehet ja opiskelijat. Ulkomaalaisiin 
asiantuntijoihin, tiedemiehiin ja opiskelijoihin suhtauduttiin myöntei-
semmin kuin ”ulkomaalaisiin työnhakijoihin” yleiskäsitteenä. Vuonna 
2003 noin puolet suomalaisista oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi ottaa 
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vastaan nykyistä enemmän asiantuntijoita, tiedemiehiä, kieltenopettajia 
ja opiskelijoita.  
 Eniten koulutettujen ja johtajien/ylempien toimihenkilöiden asenteet 
olivat muita myönteisempiä (taulukko 10). Lähes kolme neljäsosaa (71 
%) korkea-asteen koulutuksen saaneista oli sitä mieltä, että Suomen pi-
täisi ottaa vastaan nykyistä enemmän ulkomaalaisia opiskelijoita; joka 
viides heistä oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi ottaa heitä vastaan jopa 
paljon enemmän kuin nykyisin. 
 Naiset suhtautuivat ulkomaalaisiin opiskelijoihin myönteisemmin 
kuin miehet (taulukko 9). Peräti 60 prosenttia naisista, mutta vain vajaa 
puolet (44 %) miehistä oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi ottaa vastaa 
nykyistä enemmän ulkomaalaisia opiskelijoita. Eläkeikäiset suhtautuivat 
ulkomaalaisiin opiskelijoihin muita ikäryhmiä varauksellisemmin. 
 Vuonna 2003 suhtautuminen ulkomaalaisiin asiantuntijoihin, tiede-
miehiin, kieltenopettajiin ja opiskelijoihin oli myönteisempää kuin laman 
aikana (1993), mutta ei aivan yhtä myönteistä kuin vuonna 1998. 
 
Taulukko 9. Suhtautuminen ulkomaalaisten erityisosaajien vastaanottamiseen 
sukupuolen mukaan vuosina 1993-2003 (%) 
 

 
Suomen pitäisi ottaa vastaan nykyistä 
 

 Enemmän Enemmän Vähemmän 
 1993 1998 2003 Miehet Naiset Miehet Naiset 
Asiantuntijoita, 
tiedemiehiä 47 56 51 52 50 14 12 
Opiskelijoita 41 53 47 44 60 14 13 
Kieltenopettajia 38 53 46 46 47 16 13 
Yrittäjiä e.t. 43 39 42 34 26 21 
Urheilijoita 20 24 21 22 21 30 25 
Ravintolanpitäjiä 15 19 14 14 14 45 39 
Muusikoita 14 16 14 14 14 47 38 

 
Taulukko 10. Suhtautuminen ulkomaalaisten erityisosaajien vastaanottamiseen 
koulutuksen mukaan vuonna 2003 (%) 
 
Suomen pitäisi  
ottaa enemmän Perusaste Keskiaste 

Ylempi 
keskiaste Korkea-aste Kaikki 

Asiantuntijoita, 
tiedemiehiä 38 50 59 75 51 
Opiskelijoita 36 46 53 71 47 
Kieltenopettajia 38 44 52 64 46 
Yrittäjiä 36 34 39 56 38 
Urheilijoita 20 21 21 26 21 
Ravintolanpitäjiä 14 12 10 25 14 
Muusikoita 11 14 14 21 14 
(N) (457) (631) (213) (234) (1538) 
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Ulkomaalaiset yrittäjät. Runsas kolmasosa vastaajista oli sitä mieltä, että 
Suomen pitäisi ottaa vastaan ulkomaalaisia yrittäjiä nykyistä enemmän. 
Lähes neljäsosa oli eri mieltä: heidän mielestään yrittäjiä pitäisi ottaa 
vastaan päinvastoin entistä vähemmän. Miehet, työikäiset, eniten koulu-
tetut ja johtajat/ylemmät toimihenkilöt suhtautuivat ulkomaalaisiin yrit-
täjiin muita myönteisemmin. Lähes puolet (42 %) miehistä, mutta vain 
kolmasosa naisista toivoi Suomeen nykyistä enemmän ulkomaalaisia 
yrittäjiä.  
 Runsas puolet (56 %) korkea-asteen koulutuksen saaneista, mutta 
vain runsas kolmasosa vähemmän koulutetuista toivoi Suomen ottavan 
vastaan nykyistä enemmän ulkomaalaisia yrittäjiä. Korkea-asteen koulu-
tuksen saaneet miesten asenteet olivat myönteisimpiä: peräti 60 prosent-
tia heistä oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi ottaa vastaan nykyistä 
enemmän ulkomaalaisia yrittäjiä. Myös ammatti vaikutti asenteisiin: 
Runsas puolet johtajista/ylemmistä toimihenkilöistä (57 %) suositteli 
ulkomaalaisten yrittäjien vastaanottamista. Myös useimmissa muissa 
ammattiryhmissä oli enemmän myönteisesti (nykyistä enemmän) kuin 
torjuvasti (vähemmän) ulkomaalaisiin yrittäjiin suhtautuvia.  
 Yrittäjien mielipiteet ulkomaalaisten kollegojensa vastaanottamises-
ta jakautuivat sen sijaan tasaisesti: runsas kolmasosa (39 %) heistä kat-
soi, että Suomen pitäisi ottaa vastaan ulkomaisia yrittäjiä nykyistä 
enemmän. Lähes yhtä moni oli sitä mieltä, että ulkomaalaisia yrittäjiä 
pitäisi ottaa vastaan nykyistä vähemmän; ehkä he pelkäsivät ulkomaa-
laisten yrittäjien kilpailua suomalaisten kollegojensa kanssa. Työnteki-
jöiden asenteet jakautuvat lähes samalla tavalla kuin yrittäjien, mutta ne 
eivät olleet yhtä polarisoituneita. Valtaosa kaikkiin ammattiryhmiin kuu-
luvista oli kuitenkin sitä mieltä, että ulkomaalaisia yrittäjiä pitäisi ottaa 
vastaan enemmän tai ainakin yhtä paljon kuin ennenkin. 
 
Ulkomaalaiset ravintolanpitäjät ja muusikot. Ulkomaalaisiin ravintolan-
pitäjiin ja muusikoihin suhtauduttiin varauksellisemmin. Lähes puolet 
miehistä ja joka kolmas nainen oli sitä mieltä, että heitä pitäisi ottaa vas-
taan nykyistä vähemmän. Osa vastusti erittäin jyrkästi heidän maahantu-
loaan. Joka neljäs – viides mies, mutta vain joka seitsemäs nainen oli sitä 
mieltä, että ulkomaalaisia muusikoita ja ravintolanpitäjiä pitäisi ottaa 
vastaan paljon vähemmän kuin nykyisin.  
 Asenteet riippuivat myös iästä: mitä vanhempi vastaaja oli, sitä 
kielteisemmin hän suhtautui ulkomaalaisten muusikoiden vastaanottami-
seen. Runsas puolet eläkeikäisistä, mutta vain runsas kolmasosa 15-17-
vuotiaista oli sitä mieltä, että ulkomaalaisia muusikoita pitäisi vastaanot-
taa nykyistä vähemmän. 
 Sukupuolen ja koulutuksen samanaikainen tarkastelu osoitti, että 
eniten koulutusta saaneet naiset suhtautuivat myönteisimmin myös näi-
hin maahanmuuttajaryhmiin. Vähiten koulutetut miehet suhtautuivat 
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erityisen torjuvasti ulkomaalaisiin muusikoihin. Johtajat/ylemmät toimi-
henkilöt suhtautuivat myös ulkomaisiin ravintoloitsijoihin ja muusikoi-
hin muita myönteisemmin.  
 
Urheilijat. Myös suhtautuminen ”suomalaisissa sarjoissa pelaaviin ul-
komaalaisiin urheilijoihin” jakoi kansaa: Joka neljäs vastaaja oli sitä 
mieltä, että ulkomaalaisia urheilijoita pitäisi ottaa vastaan nykyistä 
enemmän, mutta toinen neljännes oli päinvastaista mieltä (nykyistä vä-
hemmän). 
 Suhtautuminen ulkomaalaisiin urheilijoihin oli varauksellista kai-
kissa väestöryhmissä, mutta erityisen torjuvaa se oli eläkeikäisten kes-
kuudessa: Runsas kolmasosa (34 %) eläkeikäisistä, kun taas vain 15 
prosenttia alaikäisistä oli sitä mieltä, että ulkomaalaisia urheilijoita pitäi-
si ottaa vastaan nykyistä vähemmän. Runsas kolmasosa (37 %) nuorim-
paan ikäryhmään, mutta vain 17 prosenttia vanhimpaan ikäryhmään kuu-
luvista oli puolestaan sitä mieltä, että Suomen pitäisi ottaa vastaan ny-
kyistä enemmän ulkomaalaisia urheilijoita. Nuorimman ja vanhimman 
ikäryhmän asenteet olivat lähes toistensa peilikuvia. 
 Miesten asenteet ulkomaalaisia urheilijoita kohtaan olivat hieman 
torjuvampia kuin naisten. Eniten koulutusta saaneet, opiskelijat ja yrittä-
jät suhtautuivat ulkomaalaisiin urheilijoihin muita myönteisemmin. 
(Taulukot 9 ja 10) 
 
Turistit ja matkailijat. Suhtautuminen Suomea taloudellisesti hyödyttä-
viin turisteihin ja matkailijoihin oli kaikkina tutkimusajankohtina myön-
teisempää kuin muihin maahantulijoihin. Vuonna 2003 runsas puolet 
vastaajista oli sitä mieltä, että heitä pitäisi ottaa vastaan paljon enemmän 
(56 %) kuin nykyisin. Eniten koulutusta saaneet, johtajat/ylemmät toimi-
henkilöt ja yrittäjät sekä kokoomuksen ja vasemmistoliiton kannattajat 
suhtautuivat muita myönteisimmin turisteihin. 
 Nuorimpien vastaajien suhtautuminen turisteihin oli varaukselli-
sempaa. Vain vajaa viidesosa teini-ikäisistä, mutta noin puolet 18-39-
vuotiaista ja lähes kaksi kolmasosaa sitä vanhemmista toivoi, että Suo-
meen tulisi nykyistä paljon enemmän turisteja.  
 
”Taloudellisen asemansa parantamisen toivossa muuttaviin” suhtaudut-
tiin kaikkein kielteisimmin. Vuonna 2003 enemmistö (71 %) vastaajista 
toivoi, että heitä otettaisiin vastaan nykyistä vähemmän (kuvio 1). Lähes 
puolet (43 %) vastaajista oli sitä mieltä, että heitä pitäisi ottaa vastaan 
paljon vähemmän kuin nykyisin. Lamavuonna 1993 asenteet taloudelli-
sista syitä muuttavia kohtaan olivat vielä jyrkempiä. 
 Iäkkäimmät, vähiten koulutetut, pääkaupunkiseudun ulkopuolella 
asuvat ja ne, jotka eivät tunteneet maahanmuuttajia henkilökohtaisesti, 
suhtautuivat muita kielteisemmin taloudellisista syistä muuttaviin. Vih-
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reiden keskuudessa oli eniten (17 %) niitä, jotka olivat sitä mieltä, että 
myös taloudellisista syistä Suomeen hakeutuvia olisi otettava vastaan 
nykyistä enemmän. 
 Iäkkäimmät, vähiten koulutetut, pääkaupunkiseudun ulkopuolella 
asuvat ja ne, jotka eivät tunteneet maahanmuuttajia henkilökohtaisesti, 
suhtautuivat muita kielteisemmin taloudellisista syistä muuttaviin.  
 
 
Maahanmuuttajien toimiminen eri 
ammateissa 
 
Vuonna 2003 myös ulkomaalaisten työskentelyyn Suomessa suhtaudut-
tiin aiempaa myönteisemmin. Haastattelulomakkeessa käytettiin kaikki-
na tutkimusajankohtina tässäkin yhteydessä sanaa ”ulkomaalainen”, joka 
oli tavallinen siihen aikaan, kun kaksi ensimmäistä tutkimusta tehtiin. 
Tämän vuoksi ei voida tietää, ajattelivatko vastaajat Suomessa pysyvästi 
asuvia maahanmuuttajia vai täällä tilapäisesti oleskelevia ulkomaalaisia 
tai kenties muualla asuvia ulkomaalaisia, kun heiltä tiedusteltiin suhtau-
tumista sosiaaliseen vuorovaikutukseen ulkomaalaisten kanssa. 
 Kaikkina tutkimusajankohtina enemmistö suomalaisista ”kokisi 
hyvin tai melko mieluisana kanssakäymisen ulkomaalaisen kanssa” mah-
dollisina työtovereinaan: Vuonna 1987 peräti 85 prosenttia, vuonna 1993 
74 prosenttia, vuosina 1998 ja 2003 jälleen noin 80 prosenttia ilmoitti, 
että heistä olisi hyvin tai melko mieluista, jos heillä olisi työtoverina ul-
komaalainen”. 
 Huomattavasti harvempi hyväksyisi ulkomaalaisen esimiehekseen. 
Vuonna 1993 vain noin puolet, kun taas vuosina 1998 ja 2003 jo noin 
kaksi kolmasosaa vastaajista ilmoitti hyväksyvänsä hyvin tai melko mie-
lellään myös esimiehekseen ulkomaalaisen. Vuonna 1993 vain runsas 
neljäsosa, mutta vuosina 1998 ja 2003 jo runsas kolmasosa pitäisi ulko-
maalaista työtoveria jopa hyvin mieluisina. Joka viides katsoi Suomessa 
asuvan ulkomaalaisen sopivan hyvin myös omaksi esimiehekseen. 
 Myös suhtautuminen ulkomaalaisten toimimiseen palveluammateis-
sa oli myönteistä. Suomalaiset hyväksyisivät ulkomaalaisen kuitenkin 
mieluummin työpaikan siivoojaksi ja taksinkuljettajaksi kuin arvoste-
tumpiin ammatteihin (kuvio 13). Siivooja on usein kielitaidottoman 
maahanmuuttajan ns. sisääntuloammatti ja portti suomalaiseen työelä-
mään (Forsander 2002). 
 Ulkomaalainen hyväksyttäisiin omien lasten opettajiksi tai hoitajiksi 
ja hoitavaksi lääkäriksi mieluummin kuin viranomaisiksi: poliisiksi, työ-
voimatoimiston virkailijaksi ja sosiaalityöntekijäksi. Yli puolet hyväk-
syisi ainakin melko mielellään ulkomaalaisen toimimisen myös viran-
omaisina. 
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 Vuonna 2003 ulkomaalaisten toimimiseen siivoojina, taksinkuljetta-
jina, lastenhoitajina ja lääkäreinä suhtauduttiin myönteisemmin kuin 
lamavuonna 1993. Asenteet ulkomaalaisten toimimiseen poliisina olivat 
hiukan myönteisempiä kuin viisi vuotta aikaisemmin (1998). Aikaisem-
missa tutkimuksissa ei esitetty kysymyksiä suomalaisten suhtautumisesta 
eri ammateissa toimiviin ulkomaalaisiin. 
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Kuvio 13. Suhtautuminen ulkomaalaisten toimimiseen erilaisissa ammateissa  
vuonna 2003 (%) 
 
 
Miehet ja eläkeikäiset suhtautuivat ulkomaalaisten toimimiseen palvelu-
ammateissa ja viranomaisina kielteisemmin kuin naiset ja nuoremmat 
vastaajat. Lähes puolet (40 %) naisista, mutta vain runsas neljännes mie-
histä (28 %) piti hyvin mieluisana ajatusta siitä, että heillä olisi ulkomaa-
lainen työtoverinaan. 
 Eniten koulutusta saaneet, johtajat/ylemmät toimihenkilöt ja opiske-
lijat suhtautuivat ulkomaalaisten toimimiseen kaikissa em. ammateissa 
muita myönteisimmin ja vähemmän koulutetut ja maanviljelijät varauk-
sellisimmin. Suuremmilla paikkakunnilla asenteet olivat hieman myön-
teisempiä kuin maaseudulla. Vihreiden kannattajat suhtautuivat ulko-
maalaisten toimimiseen palveluammateissa myönteisemmin – ja keskus-
tan kannattajat kielteisemmin – kuin muiden puolueiden kannattajat. 
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VI 
 

Suhtautuminen pakolaisiin 
 
Kielteiset asenteet ovat vähentyneet 
 
Myös suhtautuminen pakolaisten vastaanottamiseen on muuttunut talou-
dellisen laman jälkeen myönteisemmäksi. Vuosina 1998 ja 2003 jo lähes 
puolet vastaajista hyväksyi ”nykyisen” vastaanottokäytännön: ”Suomen 
pitäisi ottaa vastaan pakolaisia yhtä paljon kuin ennenkin”. Joka viides 
oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi ottaa vastaan nykyistä enemmän pako-
laisia. Joka kolmas vastaaja oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi ottaa vas-
taan pakolaisia nykyistä vähemmän. Lamavuonna 1993 tätä mieltä oli 
vielä lähes puolet vastaajista. (Taulukko 11) 
 Myös kaikkein varauksellisimmat (nykyistä paljon vähemmän) 
asenteet vähentyivät laman jälkeen 24 prosentista 13-14 prosenttiin. 
Vuosina 1998-2003 asenteet pysyivät suunnilleen ennallaan, vaikka pa-
kolaisten määrä kasvoi ja tänne hakeutuvien turvapaikanhakijoiden mää-
rä yli kaksinkertaistui. 
 
 
Taulukko 11. Suhtautuminen pakolaisten vastaanottamiseen 1987-2003 (%) 
 
Suomen pitäisi ottaa  
vastaan pakolaisia 1987 1993 1998 2003 

Muutos 
1993-2003 

Nykyistä paljon enemmän 11 4 3 3 -1 
Jonkin verran enemmän 30 16 16 17 +1 
Yhtä paljon kuin ennenkin 40    81 34    54 45    64 46    66 +12 
Jonkin verran vähemmän 8 20 21 19 -1 
Nykyistä paljon vähemmän 8 24 14 13 -11 
Ei osaa sanoa 2 1 1 2 +1 
 100 100 100 100  
 (1088) (1035) (1020) (1538)  

 
 
Vaikka suhtautuminen pakolaisiin näyttää olleen vuonna 1987 nykyistä 
myönteisempää (kuvio 14), se ei merkitse sitä, että tuohon aikaan oltai-
siin oltu valmiita ottamaan suurempia pakolaismääriä kuin nykyisin. 
”Nykyistä enemmän” merkitsi tuohon aikaan huomattavasti pienempiä  
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pakolaismääriä kuin myöhempinä tutkimusajankohtina. Vuonna 1987 
Suomessa oli vasta 900 pakolaista, 46 turvapaikanhakijaa ja pakolais-
kiintiö oli 100. 2 
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Kuvio 14. Suhtautuminen pakolaisten vastaanottamiseen 1987-2003 (%) 
 
 
 Lamavuoteen 1993 mennessä asenteet pakolaisia kohtaan kiristyivät 
ja maahanmuuttajia alettiin pitää sosioekonomisena uhkatekijänä. Vuo-
den 1991 kuluessa Suomeen muutti peräti 11 000 henkilöä. Neuvostolii-
ton suomalaisten paluumuuttajien ja heidän perheenjäsentensä lisäksi 
Suomeen saapui ensimmäinen, suomalaisista ulkoisesti erottuva turva-
paikanhakijaryhmä sisällissotaa käyvästä Somaliasta. Vuonna 1991 
                                                      
2 Tästä huolimatta lehdistössä käytiin vuonna 1987 vilkasta keskustelua siitä, voisiko 
myös Suomi ottaa vastaan lainkaan pakolaisia, ja jos voisi, voitaisiinko heitä ottaa vas-
taan 100 vai 200.  Kielteisiä mielipiteitä argumentoitiin samaan tapaan kuin myöhem-
minkin: pakolaiset aiheuttavat liikaa kustannuksia ja vievät työpaikkoja ja asuntoja suo-
malaisilta – vaikka pakolaisia oli silloin sekä absoluuttisesti että suhteellisesti vähemmän 
kuin missään muussa Euroopan maassa ja Suomessa vallitsi taloudellinen korkeasuhdan-
ne. Myönteisiä kannanottoja perusteltiin Suomen kansainvälisillä velvoitteilla, Suomen 
pienillä pakolaismäärillä ja humanitaarisilla näkökohdilla. Kuvaavaa on, että Helsingin 
Sanomiin tuli vuonna 1987 puolen vuoden aikana peräti 293 pakolaisaiheista mielipide-
kirjoitusta, joista 98 julkaistiin. (Ks. tarkemmin Jaakkola 1989, 35-36) 
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Suomeen oli tullut jo 1 500 somalia. Vuonna 1993 Suomeen tuli enem-
män turvapaikanhakijoita – lähes 3 700 – kuin minään muuna tutkimus-
ajankohtana. Suurin osa heistä tuli entisen Jugoslavian alueelta. Myös 
pakolaiskiintiötä oli korotettu. Lamavuonna 1993 pakolaisten kokonais-
määrä oli yli kymmenkertainen määrä (10 050) korkeasuhdanteen vuo-
teen 1987 verrattuna.  
 Talouden elpyessä laman jälkeen varaukselliset (nykyistä vähem-
män) asenteet pakolaisia kohtaan vähenivät huomattavasti vuoteen 1998 
mennessä. Varauksellisesti suhtautuvien osuus väheni hieman myös 
vuodesta 1998 vuoteen 2003 mennessä. Merkille pantavaa on myös se, 
että vuosina 1998 ja 2003 vallitseva tilanne (yhtä paljon kuin ennenkin) 
hyväksyttiin useammin kuin lamavuonna 1993. Vuonna 2003 vain joka 
kolmas, mutta vuosina 1998 ja vuonna 1993 lähes puolet vastaajista oli 
sitä mieltä, että pakolaisia pitäisi ottaa vastaan yhtä paljon kuin ennen-
kin. Koska monet vastaajista eivät tiedä, kuinka paljon pakolaisia Suomi 
on vastaanottanut edellisinä vuosina, ”yhtä paljon kuin ennenkin” –
vastaus voi merkitä myös turvallisen, sovinnaisen ja säilyttävän vaihto-
ehdon valitsemista. Tämän vastausvaihtoehdon valinneet eivät näe pako-
laisten vastaanottamista erityisenä ongelmana tai sosioekonomisena uh-
kana. 
 
 
Suhtautuminen eri syistä paenneisiin 
 
Pakolaisuus voi johtua eri syistä. Tutkimuksessa selvitettiin, vaikuttaako 
tieto maastapaon syystä asenteisiin. Tällöin kävi ilmi, että niihin pakolai-
siin, joiden paon syy ilmoitettiin haastattelussa, suhtauduttiin myöntei-
semmin kuin ”pakolaisiin” yleiskäsitteenä. 
 ”Sotaa pakoon lähteneisiin”, ”ympäristötuhojen vuoksi pakoon läh-
teneisiin” ja ”kehitysmaiden nälkää näkevien” vastaanottamiseen suh-
tauduttiin myönteisemmin kuin poliittisista, uskonnollisista, rodun ym. 
vuoksi vainottuihin, joita Suomi on Geneven sopimuksessa (1951) sitou-
tunut vastaanottamaan. Vuonna 2003 40 prosenttia vastaajista ilmoitti, 
että Suomen pitäisi ottaa vastaan nykyistä enemmän ”sotaa pakoon läh-
teneitä”. Runsas kolmasosa vastaajista (35 %) oli sitä mieltä, että Suo-
men pitäisi ottaa vastaan nykyistä enemmän ympäristöpakolaisia ja kehi-
tysmaiden nälkää näkeviä (33 %). Sen sijaan vain runsas neljäsosa (28 
%) vastaajista oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi ottaa vastaan nykyistä 
enemmän ”poliittisesti, uskonnollisesti tai rodun vuoksi vainottuja” pa-
kolaisia. 
 Kaikkia edellä mainittuja pakolaisryhmiä oltiin valmiita vastaanot-
tamaan vähintään yhtä paljon kuin ennenkin (taulukko 12; kuvio 1). Po-
liittisista, uskonnollisista tai rodun vuoksi vainottuja koskevat mielipiteet 
jakautuivat muita tasaisemmin: joka neljäs vastaaja suhtautui vainottujen 
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vastaanottamiseen myönteisesti (nykyistä enemmän) ja yhtä moni vara-
uksellisesti (nykyistä vähemmän). Lähes puolet vastaajista kannatti ny-
kykäytäntöä (yhtä paljon kuin ennenkin). 
 Laman jälkeen – vuodesta 1993 vuosiin 1998 ja 2003 mennessä – 
myönteinen suhtautuminen (nykyistä enemmän) lisääntyi kaikkia niitä 
ryhmiä kohtaan, joiden pakolaisuuden syy mainittiin lomakkeessa. Sa-
maan aikaan myös kielteiset asenteet pakolaisia (yleiskäsitteenä) kohtaan 
vähenivät. 
 
 
Taulukko 12. Suhtautuminen pakolaisten vastaanottamiseen pakolaisuuden 
perusteen mukaan vuonna 2003 (%) 
 
 Suomen pitäisi ottaa vastaan pakolaisia nykyistä 

 Enemmän Yhtä paljon Vähemmän 
Ei osaa 
sanoa Yhteensä 

Sotaa pakoon lähteneet 40 39 21 1 100 (1538) 
Kehitysmaiden nälkää 
näkevät 35 38 25 2 100 (1538) 
Ympäristötuhojen vuoksi 
pakoon lähteneet 33 45 20 2 100 (1538) 
Poliittisesti, uskonnolli-
sesti ja rodun vuoksi 
vainotut 28 42 29 1 100 (1538) 
Pakolaiset  
(yleiskäsitteenä) 19 48 32 1 100 (1538) 

 
 
Myönteistä suhtautumista sota- ja ympäristöpakolaisiin sekä kehitysmai-
den nälkää näkeviin voidaan selittää kontaktiteorian avulla – jos otetaan 
huomioon välillisten kontaktien, kuten median vaikutus asenteisiin. Te-
levisio välittää kuvia sotaa pakenevista naisista, lapsista ja vanhuksista 
koteihin reaaliajassa. Tämä voi lisätä myötätuntoa hätää kärsiviä koh-
taan.  
 Tätä tulkintaa tukevat vuonna 1999 saadut tulokset suomalaisten 
myönteisestä suhtautumisesta Kosovon albaaneihin, joiden epäinhimilli-
sistä olosuhteista ja etnisistä puhdistuksista kerrottiin laajasti televisios-
sa. Puolet suomalaisista oli Kosovon sodan ratkaisuhetkillä sitä mieltä, 
että Suomi voisi ottaa vastaan vähintään 2000 ”Kosovon pakolaista”, 
kun taas vain neljäsosa oli sitä mieltä, että Suomi voisi ottaa vuosittain 
saman määrän sellaisia ”pakolaisia” (yleiskäsitteenä), joiden paon syistä 
ei ollut tietoja.  
 Joka kuudes suomalainen oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi ottaa 
vastaan vähintään 10 000 Kosovon pakolaista – eli enemmän kuin Suo-
men valtio oli sitoutunut ja ehtinyt ottaa vastaan ennen sodan loppumis-
ta. Järkyttävät kuvat siviilien – lasten, naisten ja vanhusten – kärsimyk-
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sistä sodan jaloissa näyttivät hellyttäneen suomalaisten asenteita Koso-
von pakolaisia kohtaan. (Ks. tarkemmin Jaakkola 1999, 54-55.) 
 Ennen vuoden 2003 kesällä tehtyjä haastatteluja suomalaisten kotiin 
levisivät reaaliaikaisesti tiedot Afganistanin ja Irakin sodasta. ”Terroris-
min vastainen sota” kiinnitti myös suomalaisten huomion maailmanlaa-
juisiin etnisiin konflikteihin ja islamilaisen maailman ongelmiin. Myös 
nämä pakolaisuutta synnyttäneet tapahtumat saattavat selittää kielteisten 
asenteiden vähentymistä pakolaisia kohtaan vuosina 1993-2003. 
 Pakolaisten vastaanottamista ei minään tutkimusajankohtana nähty 
vaihtoehtona kehitysavulle. Ne, jotka suhtautuivat myönteisesti pakolais-
ten vastaanottamiseen, suhtautuivat muita myönteisemmin kehitysavun 
lisäämiseen. Myös suhtautuminen kehitysapuun on muuttunut laman 
jälkeen myönteisemmäksi. Vuonna 2003 runsas kolmasosa (39 %) vas-
taajista oli sitä mieltä, että Suomen tulisi lähettää nykyistä enemmän 
apua kehitysmaihin, vuonna 1998 vastaava luku oli 35, mutta vuonna 
1993 vasta 28 prosenttia. Lamavuonna 1993 yhtä suuri osa (28 %) toivoi, 
että kehitysapua lähetettäisiin nykyistä vähemmän, kun taas vuonna 1998 
vain 19 ja vuonna 2003 enää 14 prosenttia vastaajista oli tätä mieltä. 
 
 
Kuinka monta pakolaista Suomi voisi ottaa 
vastaan? 
 
Asenneilmapiirin muutosta kuvaa myös se, että vuonna 2003 suomalaiset 
kannattivat suurempien pakolaismäärien vastaanottamista kuin lama-
vuonna 1993. Lamavuonna (1993) lähes viidesosa vastaajista kannatti 
rajojen sulkemista kokonaan pakolaisilta, kun taas talouden elvyttyä 
vuosina 1998 ja 2003 ”vain” joka kymmenes oli näin jyrkällä kannalla. 
Rajojen sulkemista kannattavien osuus oli puolittunut lamavuoden 1993 
jälkeen. 
 Vuoden 2003 pakolaiskiintiö oli 750. Lähes puolet (42 %) vastaajis-
ta oli sitä mieltä, että Suomi voisi ottaa vastaan vuosittain vähintään 
1 000 pakolaista. Neljäsosa hyväksyisi vähintään 5 000 pakolaisen ja 
joka seitsemäs vähintään 10 000 pakolaisen vastaanottamisen vuosittain. 
Vähintään 10 000 pakolaisen vastaanottamisen kannalla olevien osuus 
on lisääntynyt vuosi vuodelta. Lamavuonna 1993 lähes neljäsosa ei 
osannut vastata tähän kysymykseen. (Taulukko 13) 
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Taulukko 13. Suhtautuminen vuosittain vastaanotettavien pakolaisten määrään 
1993-2003 (%) 
 
Suomi voisi vastaanottaa  
vuosittain pakolaisia 1993 1998 2003 
Ei yhtään  19 10 10 
1-499 19 22 23 
500-999 7 11 11 
1000-4999 18 24 22 
5000-9999 5 6 6 
10000- 8 11 14 
Ei osaa sanoa 23 15 14 
 100 100 100 
 (1035)    (1020)       (1538)     

 
 
Tutkimuksessa pyydettiin vastaajia lisäksi arvioimaan, kuinka monta 
pakolaista Suomessa jo on. Tällöin kävi odotetusti ilmi, että monet eivät 
tienneet Suomessa asuvien pakolaisten määrää. Vuoteen 2003 mennessä 
Suomi oli vastaanottanut 23 452 pakolaista. Vain yhdeksän prosenttia 
vastaajista arvioi pakolaisten määrän suurin piirtein oikein: heidän arvi-
onsa vaihtelivat 20 000 - 24 999 pakolaisen välillä. Joka neljäs luuli 
Suomessa olevan vähintään 50 000 pakolaista. Toista ääripäätä edustivat 
ne 12 prosenttia, jotka uskoivat Suomessa olevan vasta alle tuhat pako-
laista. Kuusi prosenttia luuli, että Suomessa on vain 1 000 - 4 999 pako-
laista ja joka kymmenes arveli, että Suomessa on 5 000 - 9 999 pakolais-
ta. 
 Vastaajien arvio Suomessa asuvien pakolaisten määrästä korreloi 
vahvasti (.87) vastaajien ehdottamiin pakolaismääriin: Mitä enemmän 
pakolaisia Suomessa uskottiin jo olevan, sitä suurempia pakolaismääriä 
oltiin valmiita ottamaan vastaan vuosittain. Vastaavasti: mitä pienem-
mäksi pakolaisten kokonaismäärää luultiin, sitä pienempiä pakolaismää-
riä ehdotettiin. Todellista suuremmiksi luullut pakolaismäärät eivät li-
sänneet pelkoa pakolaismäärien kasvusta vaan pikemmin päinvastoin. 
 
 
Väestöryhmien asenne-erot 
 
Sukupuoli ja ikä. Naiset suhtautuivat pakolaisiin kaikkina tutkimusajan-
kohtina myönteisemmin kuin miehet. Sukupuolten väliset erot olivat 
suuremmat suhtautumisessa sotapakolaisiin ja poliittisesti ym. syistä 
vainottuihin kuin ympäristöpakolaisiin ja pakolaisiin yleiskäsitteenä.  
 Varaukselliset (nykyistä vähemmän) asenteet ovat vähentyneet kai-
kissa ikäryhmissä laman jälkeen. Eläkeikäisten (65+ v) varauksellisuus 
on vähentynyt myös vuoden 1998 jälkeen. Vuonna 2003 enemmistö 
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kaikkiin ikäryhmiin kuuluvista oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi ottaa 
vastaan pakolaisia nykyistä enemmän tai ainakin yhtä paljon kuin en-
nenkin riippumatta siitä, mistä syystä he ovat lähteneet maanpakoon. 
(Taulukko 14) 
 Sukupuolen ja iän samanaikainen tarkastelu osoitti, että sukupuolten 
väliset erot olivat tässäkin suhteessa suurimmat nuorimmassa ikäryhmäs-
sä: vain joka seitsemäs 15-17 -vuotias tyttö, kun taas joka kolmas saman-
ikäinen poika suhtautui pakolaisten vastaanottamiseen varauksellisesti 
(nykyistä vähemmän). Kielteiset asenteet lisääntyivät naisten keskuudes-
sa lineaarisesti iän myötä. (Kuvio 15) 
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Kuvio 15. Kielteisesti pakolaisten vastaanottamiseen suhtautuvien osuus eri ikä- 
ja sukupuoliryhmissä vuonna 2003 (%) 
 
 
Koulutus. Koulutuksella oli selvä yhteys asenteisiin: Mitä korkeampi 
koulutus, sitä myönteisemmin pakolaisiin suhtauduttiin. Vuonna 2003 
lähes puolet korkea-asteen koulutuksen saaneista, mutta vain joka viides 
- seitsemäs vähemmän koulutusta saanut oli sitä mieltä, että Suomen 
pitäisi ottaa vastaan nykyistä enemmän pakolaisia (taulukko 14; ku-
vio 16). 
 Kielteiset asenteet pakolaisia kohtaan lisääntyivät laman aikana, 
mutta vähenivät sen jälkeen kaikissa koulutusryhmissä. Vähintään yliop-
pilastutkinnon suorittaneiden asenteet poikkesivat kaikkina tutkimusvuo-
sina eniten muista koulutusryhmistä. Enemmistö kaikkiin koulutusryh-
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miin kuuluvista oli kaikkina tutkimusajankohtina sitä mieltä, että Suo-
men pitäisi ottaa vastaan nykyistä enemmän tai ainakin yhtä paljon pako-
laisia kuin ennenkin. (Kuvio 17) 
 
Taulukko 14. Kielteisesti pakolaisten vastaanottamiseen suhtautuvien osuus iän, 
koulutuksen, puoluekannan ja maahanmuuttajakontaktien mukaan vuosina 
1987-2003 (%)  
 
 Suomen pitäisi vastaanottaa  nykyistä vähemmän pakolaisia 
   Kielteisten asenteiden muutos 
 1993 1998 2003 1993-

1998 
1993- 
2003 

1998- 
2003 

Sukupuoli       
Mies 51 38 35 -12 -16 -3 
Nainen 38 33 29 -5 -9 -4 
       
Ikä       
15-17 44 34 27 -14 -17 -7 
18-24 38 30 29 -8 -9 -1 
25-29 54 31 24 -13 -30 -7 
30-39 40 31 34 -9 -6 +4 
40-49 44 32 36 -12 -8 +2 
50-64 42 35 31 -7 -11 -4 
65- 54 48 32 -6 -22 -4 
            
Koulutus        
Ylioppilastutkinto               28 18 20 - 10 - 8 +2 
Keski-, peruskoulu             50 41 38 - 9 -12 -3 
Kansa-, kansalaiskoulu 53 40 40 -13 -13 - 
       
Puoluekanta3       
Vihreä Liitto 30 18 9 -12 -21 -9 
Kansallinen Kokoomus 38 29 32 -9 -6 +3 
Vasemmistoliitto(SKDL) 41 26 32 -15 -9 +6 
Sosialidemokraatit 44 38 30 -6 -14 -8 
Keskusta 47 41 36 -6       -11 -5 
       
Tuntee Suomessa 
asuvia ulkomaalaisia       

yli 10 38 26     24    -12 -14 -2 
6-10 38 39     31 +1 -7 -8 
3-5 36 31     27 -5 -9 -4 
1-2 46 32     42 -14 -4 +10 
Ei yhtään 50 42     36 -8 -14 -6 

 

                                                      
3 Äänestäisi ko. puoluetta, jos nyt olisi eduskuntavaalit.   
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Kuvio 16. Suhtautuminen pakolaisten vastaanottamiseen koulutuksen mukaan 
2003 (%) 
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Kuvio 17. Kielteisesti pakolaisten vastaanottamiseen suhtautuvien osuus  
koulutuksen mukaan 1987-2003 (%) 
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Kun sukupuolta ja koulutusta tarkasteltiin samanaikaisesti havaittiin, että 
runsas puolet korkea-asteen koulutuksen saaneista naisista, mutta vain run-
sas kolmasosa vastaavan koulutuksen saaneista miehistä suhtautui myöntei-
sesti pakolaisten vastaanottamiseen (nykyistä enemmän) (kuvio 18). Kor-
keakoulututkinnon suorittaneet miehet ja naiset suhtautuivat sen sijaan 
suurin piirtein yhtä myönteisesti ulkomaalaisten työnhakijoiden vastaanot-
tamiseen: kuutisenkymmentä prosenttia heistä oli sitä mieltä, että Suomen 
pitäisi ottaa vastaan nykyistä enemmän ulkomaalaisia työnhakijoita.  
 Miesten instrumentaalista asennoitumista kuvaa se, että eniten koulu-
tetut suhtautuivat ulkomaalaisten työnhakijoiden vastaanottamiseen paljon 
myönteisemmin kuin pakolaisten vastaanottamiseen. Naisten humanitaari-
sempaa asennoitumista kuvaa se, että eniten koulutetut naiset suhtautuivat 
pakolaisten vastaanottamiseen suunnilleen yhtä myönteisesti kuin ulkomaa-
laisten työnhakijoiden vastaanottamiseen. (Kuvio 18) 
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Kuvio 18. ”Suomen pitäisi ottaa vastaan nykyistä enemmän ulkomaalaisia työn-
hakijoita / pakolaisia” vastanneiden osuus eri sukupuoli- ja koulutusryhmissä 
vuonna 2003 (%) 
 
 
Vähiten koulutusta saaneet ja eläkeikäiset yhtyivät kaikkina tutkimus-
ajankohtina muita useammin väitteeseen, jonka mukaan ”Suomi on jo 
tehnyt riittävästi pakolaisongelman ratkaisemiseksi sijoittaessaan Karja-
lan siirtoväen”. Vuonna 2003 joka viides (22 %) perusasteen koulutuk-
sen saaneista, mutta vain viisi prosenttia korkea-asteen koulutuksen saa-
neista oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa. Sen kannatus on vähen-
tynyt sitä mukaa, kun etäisyys sota-aikaan on kasvanut.  
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Ammatti. Vuonna 2003 enemmistö kaikkiin ammattiryhmiin kuuluvista 
vastaajista oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi ottaa vastaan pakolaisia 
nykyistä enemmän tai ainakin yhtä paljon kuin ennenkin. Ammattiryh-
mien välillä oli kuitenkin eroja. Johtajat/ylemmät toimihenkilöt ja opis-
kelijat suhtautuivat muita myönteisemmin pakolaisten vastaanottami-
seen. Useimmissa ammattiryhmissä – yrittäjiä lukuun ottamatta – suosi-
tuin vastausvaihtoehto oli nykykäytännön säilyttäminen (yhtä paljon 
kuin ennenkin). Nelisenkymmentä prosenttia maanviljelijöistä, yrittäjistä 
ja työntekijöistä oli kuitenkin sitä mieltä, että Suomen pitäisi ottaa vas-
taan pakolaisia nykyistä vähemmän. (Kuvio 19) 
 

37

28

14

16

15

16

44

47

59

39

44

52

48

14

24

26

43

40

29

448

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Johtaja / ylempi thlö

Opiskelija

Alempi toimihlö

Yrittäjä

Työntekijä

Eläkeläinen

Maanviljelijä

nykyistä paljon/jonkin verran enemmän
yhtä paljon kuin ennenkin
nykyistä paljon/jonkin verran vähemmän
ei osaa sanoa

Suomen pitäisi ottaa vastaan pakolaisia

Kuvio 19. Suhtautuminen pakolaisten vastaanottamiseen eri ammattiryhmissä 
2003 (%) 
 
 
Joka neljäs maanviljelijä ja eläkeläinen oli vielä vuonna 2003 täysin sitä 
mieltä, että ”Suomi on jo tehnyt riittävästi pakolaisongelman ratkaisemi-
seksi sijoittaessaan Karjalan siirtoväen”. Johtajista/ylemmistä ja alem-
mista toimihenkilöistä ja opiskelijoista vain ani harva (4-8 %) oli tätä 
mieltä. 
 
Työmarkkina-asema. Pakolaisia koskevat asenteet riippuivat myös työ-
markkina-aseman vakaudesta. Työttömien asenteet olivat odotetusti kiel-
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teisimpiä: lähes puolet (46 %) työttömistä – ja runsas kolmasosa (39 %) 
osa-aikatyössä olevista – oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi ottaa vastaan 
nykyistä vähemmän pakolaisia. Kokopäivätyössä ja työelämän ulkopuo-
lella olevista kolmisenkymmentä prosenttia suhtautui näin varaukselli-
sesti pakolaisiin ja puolet heistä kannatti nykykäytännön jatkamista.  
 
Asuinpaikkakunta. Pakolaisiin suhtauduttiin edelleen myönteisimmin 
pääkaupunkiseudulla – eli siellä, missä lähes puolet Suomen ulkomaa-
laisväestöstä asuu. Myös pääkaupunkiseudulla poliittisiin pakolaisiin, 
sota- ja ympäristöpakolaisiin sekä kehitysmaiden nälkää näkeviin suh-
tauduttiin myönteisemmin kuin niihin pakolaisiin, joiden maastapaon 
syytä ei tiedetty. 
 Muissa kaupunkimaisissa kunniassa suhtautuminen pakolaisiin oli 
toiseksi myönteisintä ja maaseudulla – jossa asuu vähiten maahanmuut-
tajia – pakolaisiin suhtauduttiin varauksellisimmin. Enemmistö sekä 
kaupungeissa että maaseudulla asuvista oli kuitenkin sitä mieltä, että 
pakolaisia pitäisi ottaa vastaan nykyistä enemmän tai ainakin yhtä paljon 
kuin ennenkin. (Kuvio 20) 
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Kuvio 20. Suhtautuminen pakolaisiin asuinpaikkakunnan kaupunkimaisuuden 
mukaan vuonna 2003 (%) 
 
 
Myös pääkaupunkiseudun kuntien välillä oli eroja. Vuonna 2003 pako-
laisiin suhtauduttiin Helsingissä myönteisemmin kuin Espoos-
sa/Kauniaisissa ja Vantaalla. Joka kolmas helsinkiläinen, mutta vain joka 
viides Espoossa/Kauniaisissa asuva ja joka kymmenes vantaalainen oli 
sitä mieltä, että pakolaisia pitäisi ottaa vastaan nykyistä enemmän. Van-
taalla oltiin sen sijaan varsin tyytyväisiä vallitsevaan käytäntöön. Lähes 
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kaksi kolmasosaa vantaalaisista oli sitä mieltä, että pakolaisia pitäisi 
ottaa vastaan yhtä paljon kuin ennenkin. 
 Kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa pakolaisten vastaanottami-
seen suhtauduttiin varauksellisemmin kuin ulkomaalaisten työnhakijoi-
den vastaanottamiseen. Vantaalla erot olivat erityisen suuret. (Kuvio 21) 
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Kuvio 21. Suhtautuminen ulkomaalaisten työnhakijoiden ja pakolaisten vastaan-
ottamiseen pääkaupunkiseudun kunnissa 2003 (%) 
 
 
Kontaktit selittävät asenteita pakolaisiin 
 
Kontaktiteoria sai tukea myös pakolaisasenteita koskevista tutkimus-
tuloksista. Ne, jotka tunsivat henkilökohtaisesti vähintään kolme ”Suo-
messa asuvia ulkomaalaisia”, suhtautuivat myönteisemmin pakolaisten 
vastaanottamiseen kuin ne, jotka eivät tunteet yhtään tai korkeintaan 
kaksi ”Suomessa asuvaa ulkomaalaista” (kuvio 22).  
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Kuvio 22. Suhtautuminen pakolaisten vastaanottamiseen ”Suomessa asuvien 
ulkomaalaisten” tuttavien lukumäärän mukaan 2003 (%) 
 
 
Puoluekanta. Mediatutkimuksen mukaan poliitikot ovat ottaneet harvoin 
selvää kantaa pakolaisten vastaanottamiseen (Raittila 2002). 
Poliitikkojen haluttomuutta osallistua julkiseen keskusteluun selittänee 
osittain se, että suhtautuminen pakolaisten vastaanottamiseen vaihtelee 
sekä eri puolueiden välillä että sisällä. Kaikissa puolueissa on sekä 
pakolaisiin myönteisesti että varauksellisesti suhtautuvia äänestäjiä. 
 Vuonna 2003 vihreiden kannattajat suhtautuivat muita 
myönteisemmin pakolaisten vastaanottamiseen. Lähes puolet (48 %) 
heistä oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi ottaa vastaan nykyistä 
enemmän pakolaisia. Vasemmistoliiton kannattajien keskuudessa oli 
toiseksi eniten myönteisesti suhtautuvia. Heidän mielipiteensä 
jakautuivat kuitenkin kolmeen suunnilleen yhtä suureen ryhmään: noin 
joka kolmas heistä toivoi Suomen ottavan nykyistä enemmän pakolaisia, 
joka kolmas kannatti vallitsevaa käytäntöä ja noin joka kolmas toivoi 
pakolaisia otettavan nykyistä vähemmän. Keskustan kannattajien 
asenteet olivat muita varauksellisempia. 
 Enemmistö kaikkien suurimpien puolueiden kannattajista oli sitä 
mieltä, että Suomen pitäisi ottaa vastaan pakolaisia nykyistä enemmän 
tai ainakin yhtä paljon kuin ennenkin. Noin joka kolmas muiden – paitsi 
vihreiden – kannattajista oli sitä mieltä, että pakolaisia olisi otettava 
vastaan nykyistä vähemmän. Vihreistä vain vajaa kymmenesosa oli 
heidän kanssaan samaa mieltä. (Taulukko 15) 
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 Vuosina 1993-2003 kielteiset asenteet (nykyistä vähemmän) 
pakolaisia kohtaan vähenivät kaikkien puolueiden kannattajien 
keskuudessa. Kielteisyys väheni eniten vihreiden, sosiaalidemokraattien 
ja keskustan kannattajien keskuudessa. (Taulukko 14) 
 
Taulukko 15. Suhtautuminen pakolaisten vastaanottamiseen puoluekannan 
mukaan 2003 (%) 
 
Suomen pitäisi ottaa vas-
taan pakolaisia 

Vihreät Vasem-
mistoliitto 

Kokoomus Sosiaali- 
demo-
kraatit 

Keskusta 

Nykyistä paljon enemmän 7 6 3 1 2 
Jonkin verran enemmän 41    49 25    31 15    18 14    15 12    14 
Yhtä paljon kuin ennenkin 40 35 51 54 49 
Jonkin verran vähemmän 8 13 19 19 25 
Nykyistä paljon vähemmän  1      9 19    32 13    32 11    30 11    36 
Ei osaa sanoa 2 1 - 1 2 
Painottamaton 100 (138) 100 (82) 100 (167) 100 (330) 100 (276) 
Painotettu (118) (76) (157) (333) (283) 

 
 
Myös poliittinen kiinnostus vaikutti pakolaisasenteisiin. Ne, jotka ilmoit-
tivat olevansa hyvin tai melko kiinnostuneita politiikasta, suhtautuivat 
kaikkina tutkimusajankohtina myönteisemmin pakolaisten vastaanotta-
miseen kuin ne, jotka olivat vähemmän kiinnostuneita politiikasta. 
 
Uskonnollisuus. Vastaajien uskonnollisuudella oli kaikkina tutkimus-
ajankohtina yhteys pakolaisten vastaanottamista koskeviin asenteisiin. 
Ne, joiden elämässä uskonnolla oli ”hyvin” tai ”melko tärkeä asema” 
suhtautuivat myönteisemmin pakolaisten vastaanottamiseen kuin ne, 
joiden elämässä uskonnolla ”ei ollut mitään” tai ”vähäinen asema”. 
 
 
Pakolaisiin suhtautumista selittävien 
tekijöiden tärkeysjärjestys 
 
MC-analyysi osoitti, että korkea koulutus selitti eniten myönteistä suh-
tautumista pakolaisten vastaanottamiseen silloin, kun muiden taustateki-
jöiden vaikutus oli vakioitu. 
 Puoluekanta oli toiseksi paras selittäjä. Puolueiden järjestys muuttui 
kuitenkin sen jälkeen, kun koulutuksen ja muiden sosiaalisten ja demo-
grafisten taustatekijöiden vaikutus tuloksiin vakioitiin: Vihreät ja va-
semmistoliiton kannattajat suhtautuivat silloinkin muita myönteisemmin 
pakolaisten vastaanottamiseen. Kokoomuksen ja keskustan kannattajien 
asenteet olivat sen sijaan muita varauksellisempia silloin, kun koulutuk-
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sen ja muiden asenteisiin vaikuttavien taustatekijöiden vaikutus asentei-
siin vakioitiin. 
 MC-analyysi osoitti, että ammattiryhmien väliset erot eivät johtu-
neet vain niiden jäsenten erilaisesta koulutuksesta tai muista sosiaalisista 
tai demografisista taustatekijöistä. Ammatilla oli myös itsenäinen, muista 
taustatekijöistä riippumaton yhteys asenteisiin. Edellä todettiin, että joh-
tajat/ylemmät toimihenkilöt suhtautuivat muita myönteisemmin pakolai-
siin. Ammattiryhmien järjestys muuttui kuitenkin sen jälkeen, kun kou-
lutuksen ja muiden em. taustatekijöiden vaikutus tuloksiin vakioitiin. 
Opiskelijoiden ja eläkeläisten asenteet pakolaisiin kohtaan osoittautuivat 
tällöin muita myönteisemmiksi. Yrittäjien, maanviljelijöiden ja työttömi-
en asenteet pakolaisia olivat silloinkin muita varauksellisempia.  
 Myös kontaktiteoria sai tukea. MC-analyysi osoitti, että kontaktien 
yhteys myönteisiin asenteisiin ei johtunut vain siitä, että eniten koulutus-
ta saaneet tunsivat muita useammin Suomessa asuvia ulkomaalaisia. 
Henkilökohtaisilla kontakteilla oli myös itsenäinen, koulutuksesta riip-
pumaton yhteys myönteisiin asenteisiin. Ne, jotka ilmoittivat tuntevansa 
henkilökohtaisesti yli 10 ”Suomessa asuvaa ulkomaalaista”, suhtautuivat 
muita myönteisemmin pakolaisten vastaanottamiseen myös silloin, kun 
koulutuksen ja muiden taustatekijöiden vaikutus asenteisiin oli vakioitu. 
Kielteisimmin pakolaisiin suhtautuivat tällöinkin ne, jotka eivät tunte-
neet yhtään tai tunsivat korkeintaan kaksi maahanmuuttajaa henkilökoh-
taisesti. 
 Hyvin uskonnollisten ihmisten ja naisten suhtautuminen pakolaisiin 
oli keskimääräistä myönteisempää myös silloin, kun muiden taustateki-
jöiden vaikutus asenteisiin oli vakioitu. 
 Ikä ei vaikuttanut pakolaisia koskeviin asenteisiin enää silloin, kun 
muiden taustatekijöiden yhteys tuloksiin oli vakioitu. Ikäryhmien välisiä 
asenne-eroja selittivät täten muut ikäryhmiä erottavat sosiaaliset ja de-
mografiset taustatekijät. 
 Myös pääkaupunkiseudun ja muiden asuinpaikkakuntien väliset erot 
katosivat sen jälkeen, kun muiden taustatekijöiden vaikutus tuloksiin 
vakioitiin. Pääkaupunkiseudulla asuvien muita myönteisemmät asenteet 
johtuivat toisin sanoen muista pääkaupunkiseudulle ominaisista tekijöis-
tä – mm. korkeammasta koulutuksesta – kuin asuinpaikkakunnan koosta. 
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Pakolaisten vastaanottamiseen suhtautumista selittävät sosiaaliset ja demografi-
set tekijät tärkeysjärjestyksessä MC-analyysin mukaan vuonna 2003 
 
 Myönteistä suhtautumista selit-

tävät tekijät 
Kielteistä suhtautumista selittävät 
tekijät 

Koulutus Korkea-aste Perusaste 
Puoluekanta Vihreät, Vasemmistoliitto Kokoomus, Keskusta 
Ammatti Opiskelija, eläkeläinen Yrittäjä, maanviljelijä, työtön 
Kontaktit Tuntee useita maahanmuuttajia Ei tunne useita maahanmuuttajia 
Uskonnollisuus Uskonnon merkitys elämässä 

hyvin tärkeä 
Uskonnon merkitys elämässä melko 
tärkeä, vähäinen, ei lainkaan tärkeä 

Sukupuoli Nainen Mies 

 
 
Perheiden yhdistäminen ja ottolapset 
 
Suhtautuminen maahanmuuttajien perheiden yhdistämisen – heidän su-
kulaistensa vastaanottamiseen – on pysynyt suurin piirtein ennallaan 
vuosina 1993-2003. Runsas neljäsosa vastaajista oli edelleen sitä mieltä, 
että ulkomaalaisia, joilla on sukulaisia Suomessa, pitäisi ottaa vastaan 
nykyistä enemmän. Lähes neljäsosa oli toista mieltä: heidän mielestään 
maahanmuuttajien sukulaisia pitäisi ottaa vastaan nykyistä vähemmän. 
Lähes puolet piti nykykäytäntöä sopivana.  
 Suhtautuminen ulkomaalaisiin ottolapsiin oli kaikkina tutkimus-
ajankohtina myönteisempää kuin useimpiin muihin maahantuloryhmiin. 
Vuonna 2003 yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että ulkomaalaisia 
ottolapsia pitäisi ottaa vastaan nykyistä enemmän ja runsas kolmasosa oli 
sitä mieltä, että heitä pitäisi ottaa vastaan yhtä paljon kuin nykyisin (ku-
vio 1). Taloudellisen laman (1993) kokonaisvaltaista vaikutusta asen-
neilmapiiriin kuvaa se, että jopa ulkomaalaisiin ottolapsiin suhtauduttiin 
laman aikana varauksellisemmin kuin sitä ennen (1987) ja sen jälkeen 
(1998 ja 2003) (ks. tarkemmin Jaakkola 1989; 1995; 1999). 
 Naiset suhtautuivat ulkomaalaisiin ottolapsiin hieman myönteisem-
min kuin miehet. Joka viides nainen, mutta vain joka kymmenes mies oli 
sitä mieltä, että ulkomaalaisia ottolapsia pitäisi ottaa vastaan jopa paljon 
enemmän kuin nykyisin. Myös ikä-, koulutus- ja ammattiryhmien välillä 
oli eroja. Tavanomaisessa lastenhankintaiässä olevien suhtautuminen oli 
myönteisempää kuin nuorempien ja vanhempien. Lähes kaksi kolmas-
osaa 25-29-vuotiaista, korkea-asteen koulutuksen saaneista ja johtajis-
ta/ylemmistä toimihenkilöistä oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi ottaa 
vastaan ulkomaalaisia ottolapsia nykyistä enemmän.  
 Puoluekannaltaan vihreät ja ne, joilla oli eniten kontakteja ”Suo-
messa asuviin ulkomaalaisiin”, suhtautuivat muita myönteisemmin myös 
ulkomaalaisten ottolasten vastaanottamiseen.  
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VII 
 

Sosioekonominen uhka selittää 
asenteita 
 
Sosioekonomisen uhan kokeminen 
vähentynyt 
 
Realistisen konfliktiteorian ja etnisen kilpailuteorian mukaan todellinen 
tai kuviteltu kilpailu työpaikoista ja sosiaalietuuksista selittää valtaväes-
tön kielteisiä asenteita maahanmuuttajiin. Kielteisiä asenteita maahan-
muuttajiin ei selitä pelkästään henkilökohtainen huoli esimerkiksi työ-
paikan tai sosiaalietuuksien saamisesta tai säilyttämisestä. Myös kollek-
tiivinen uhka, kuten korkea työttömyysaste voi lisätä maahanmuuttoon 
liitettyjä sosioekonomisen uhan kokemuksia. Tässä jaksossa tutkitaan, 
kokevatko suomalaiset sosioekonomista uhkaa ulkomaalaisten maahan-
muuton vuoksi ja onko sitä kokevien osuus kasvanut, laskenut vai säily-
nyt ennallaan vuosina 1987-2003. Tämän jälkeen tarkastellaan sosioeko-
nomisen uhan kokemisen yhteyttä ulkomaalaisia työnhakijoita ja pako-
laisia vastaanottamista koskeviin asenteisiin.  
  Lopuksi tutkitaan, mitkä sosiaaliset ja demografiset taustatekijät 
ovat yhteydessä sosioekonomisen uhan kokemuksiin sekä sitä, vaikutta-
vatko kontaktit maahanmuuttajiin ulkomaalaisten maahanmuuttoon lii-
tettyihin uhkakuviin. Sosioekonomisen uhan kokemista tutkittiin samoil-
la väittämillä, joita Charles Westin (1984; 1987) ja Anders Lange (Lange 
& Westin 1983) ovat käyttäneet Ruotsissa. Ne on esitetty taulukossa 16. 
 Tutkimusajankohtien välinen vertailu osoittaa, että sosioekonomisen 
uhan kokeminen on vähentynyt laman jälkeen, vaikka maahanmuuttajien 
määrä on kasvanut. Lamavuonna 1993 lähes puolet, mutta vuonna 2003 
enää noin joka kolmas vastaaja oli esimerkiksi täysin sitä mieltä, ”monet 
ulkomaalaiset tulevat Suomeen vain käyttääkseen hyväksi sosiaalietu-
jamme”. Lähes viidesosa (18 %) oli täysin sitä mieltä, että ”jos työttö-
myys lisääntyy, osa ulkomaalaisista olisi lähetettävä pois Suomesta”. 
Suomalaisten ensisijaista oikeutta hyötyä korkeasta elintasostaan ei pi-
detty vuonna 2003 enää yhtä usein oikeudenmukaisena kuin aikaisem-
min eikä maahanmuuton rajoittamista ”niin kauan kuin Suomessa on 
työttömyyttä” edellytetty enää yhtä usein kuin laman aikana. 
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Taulukko 16. Sosioekonomisen uhan kokemista koskevien väittämien kannatta-
minen vuosina 1987-2003 (%) 
 
 Täysin 

samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

Osittain 
eri 

mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

Ei osaa 
sanoa 

N        

Suomen on ensisijaisesti huolehdittava, että ainakin maan omalle väestölle on tarjolla töitä 
1987 
1993 
1998 
2003 

68 
69 
57 
60 

24 
23 
31 
27 

7 
6 
8 
9 

1 
1 
2 
4 

1 
1 
0 
0 

100 (1 088) 
100 (1 035) 
100 (1 020) 
100 (1 538) 

Koska me suomalaiset olemme tämän maan rakentaneet, on aivan oikeudenmukaista, että 
me myös ensisijaisesti hyödymme korkeasta elintasostamme 
1987 
1993 
1998 
2003 

24 
43 
39 
37 

32 
34 
33 
36 

26 
16 
19 
19 

16 
  6 
  7 
  7 

2 
1 
2 
1 

100 (1 088) 
100 (1 035) 
100 (1 020) 
100 (1 538) 

Monet ulkomaalaiset tulevat Suomeen vain käyttääkseen hyväksi sosiaalietujamme 
1987 
1993 
1998 
2003 

15 
43 
32 
34 

31 
33 
39 
39 

32 
17 
19 
19 

18 
  5 
  8 
  7 

4 
1 
2 
1 

100 (1 088) 
100 (1 035) 
100 (1 020) 
100 (1 538) 

Jos työttömyys lisääntyy, osa ulkomaalaisista olisi lähetettävä pois Suomesta  
1987 
1993 
1998 
2003 

13 
26 
17 
18 

17 
26 
27 
27 

28 
28 
33 
33 

39 
17 
20 
20 

3 
3 
3 
2 

100 (1 088) 
100 (1 035) 
100 (1 020) 
100 (1 538) 

Ulkomaalaisten Suomeen muuttoa tulisi rajoittaa niin kauan kun Suomessa on työttömyyttä 
1987 
1993 
1998 
2003 

26 
45 
28 
31 

32 
31 
36 
31 

26 
16 
23 
26 

15 
7 
11 
11 

1 
1 
2 
1 

100 (1 088) 
100 (1 035) 
100 (1 020) 
100 (1 538) 

 
 
Taulukossa 16 esitetyistä viidestä sosioekonomista uhkaa koskevasta 
väittämästä muodostettiin summa-asteikko. Väittämät mittasivat samaa 
asenneulottuvuutta, koska niihin saadut vastaukset korreloivat vahvasti. 
Sosioekonomista uhkaa koskevan mittarin reliabiliteetti oli korkea 
(Cronbachin alpha .84). Vastaajat jaettiin summa-asteikon perusteella 
neljään yhtä suureen osaan (kvartiiliin): vähän, melko vähän, melko pal-
jon ja paljon sosioekonomista uhkaa kokeviin. 
 Tutkimustulokset osoittivat, että ne jotka kokivat eniten sosioeko-
nomista uhkaa, suhtautuivat kielteisimmin ulkomaalaisten työnhakijoi-
den ja pakolaisten vastaanottamiseen (kuviot 23 ja 24). He hyväksyivät 
muita harvemmin myös ajatuksen ”Suomessa asuvasta ulkomaalaisesta” 
työtoverina. 
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Kuvio 23. Sosioekonomisen uhan kokemisen yhteys ulkomaalaisia työnhakijoita 
koskeviin asenteisiin vuonna 2003 (%) 
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Kuvio 24. Sosioekonomisen uhan kokemisen yhteys pakolaisia koskeviin asen-
teisiin vuonna 2003 (%) 
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Ketkä kokevat sosioekonomista uhkaa? 
 
Ikä ja sukupuoli. Sosioekonomisen uhan kokeminen selitti ainakin osit-
tain eri väestöryhmien erilaista suhtautumista ulkomaalaisiin työnhaki-
joihin ja pakolaisiin. Vanhempien ihmisten kielteisempiä asenteita selitti 
se, että he olivat muita useammin huolissaan kantaväestön työllisyydestä 
ja sosiaaliturvasta.  
 Miehet kokivat kaikissa ikäryhmissä enemmän sosioekonomista 
uhkaa kuin naiset. Tätä voi selittää miehen perinteellinen rooli perheen 
pääasiallisena elättäjänä. Sukupuolten väliset erot olivat kuitenkin jälleen 
suurimmat nuorten (15-17 v) tyttöjen ja poikien välillä. Melkein joka 
neljäs poika, mutta vain kolme prosenttia tytöistä kuului eniten sosio-
ekonomista uhkaa kokevaan kvartiiliin. Sukupuolten väliset erot väheni-
vät iän lisääntyessä eikä niitä ollut juuri lainkaan eläkeikäisten keskuu-
dessa. (Kuvio 25) 
 

23
20 19

26
23

34

41

3

7

12 13

20

24

39

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

15-17-
vuotta

18-24-
vuotta

25-29-
vuotta

30-39-
vuotta

40-49-
vuotta

50-64-
vuotta

65+
vuotta

Mies Nainen

Kuvio 25. Eniten sosioekonomisen uhkaa kokevaan neljännekseen kuuluvien 
osuus iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2003 (%) 
 
 
Koulutus ja ammatti. Myös koulutuksella oli selvä yhteys sosioekonomi-
sen uhan kokemiseen. Vähän koulutetut pelkäsivät muita useammin 
maahanmuuttajien uhkaavan suomalaisten työllisyyttä ja sosiaaliturvaa. 
Tämän vuoksi ei ole yllättävää, että he suhtautuivat muita varaukselli-
semmin ulkomaalaisiin työnhakijoihin (taulukko 17). 
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 Lähes puolet perusasteen koulutuksen saaneista uskoi esimerkiksi 
täysin väitteeseen, että ”ulkomaalaiset tulevat Suomeen vain käyttääk-
seen hyväksi sosiaalietujamme”. Suurin piirtein yhtä moni heistä oli 
valmis rajoittamaan ulkomaalaisten Suomeen muuttoa ”niin kauan kuin 
Suomessa on työttömyyttä”. Melkein joka neljäs pelkän perusasteen 
koulutuksen saaneista – ja lähes yhtä moni maanviljelijä, eläkeläinen ja 
työntekijä – oli täysin valmis karkottamaan maassa jo asuvia ulkomaalai-
sia siinä tapauksessa, että työttömyys lisääntyisi. He kannattivat siis pe-
rinteellistä saksalaista vierastyövoimapolitiikkaa. 
 
 
Taulukko 17. Sosioekonomisen uhan kokeminen peruskoulutuksen mukaan 
vuonna 2003 (%) 
 
Täysin samaa mieltä ao. väittämän 
kanssa 

Perusaste Keskiaste Ylempi 
keskiaste 

Korkea-
aste 

Suomen on ensisijaisesti huolehdit-
tava, että ainakin maan omalle 
väestölle on tarjolla työtä 70 60 57 37 
Koska me suomalaiset olemme 
tämän maan rakentaneet, on aivan 
oikeudenmukaista, että me myös 
ensisijaisesti hyödymme korkeasta 
elintasostamme 52 34 33 17 
Ulkomaalaisten Suomeen muuttoa 
tulisi rajoittaa niin kauan kuin Suo-
messa on työttömyyttä 46 32 23 5 
Monet ulkomaalaiset tulevat Suo-
meen vain käyttääkseen hyväksi 
sosiaalietujamme 43 35 31 13 
Jos työttömyys lisääntyy, osa ulko-
maalaisista on lähetettävä pois 
Suomesta 23 20 14 4 
Tänne muuttaville ulkomaalaisille on 
suotava sama elintaso kuin maam-
me omalle väestölle 17 17 19 29 
Suomi on jo tehnyt riittävästi pako-
laisongelman ratkaisemiseksi sijoit-
taessaan Karjalan siirtoväen 22 13 11 5 

 
 
Koulutus vaikutti myös suhtautumiseen muihin tutkimuksessa esitettyi-
hin sosioekonomista uhkaa koskeviin asenneväittämiin. Mitä vähemmän 
koulutusta vastaajilla oli, sitä useammin he kuuluivat em. summa-
asteikon mukaan eniten sosioekonomista uhkaa kokevaan neljännekseen. 
Perusasteen koulutuksen saaneista runsas kolmasosa, kun taas korkea-
asteen koulutuksen saaneista vain viisi prosenttia kuului eniten sosio-
ekonomista uhkaa kokevaan kvartiiliin (kuvio 26). Eläkeläiset, työttömät 
ja työntekijät kuuluivat muita useammin kahteen eniten sosioekonomista 
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uhkaa kokevaan kvartiiliin, kun taas johtajat/ylemmät toimihenkilöt ja 
opiskelijat kuulivat siihen muita harvemmin.  
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Kuvio 26. Sosioekonomisen uhan kokeminen koulutuksen mukaan vuonna 2003 
(%) 
 
 
Asuinpaikkakunta. Sosioekonomisen uhan kokeminen vaihteli myös 
asuinpaikkakunnan kaupunkimaisuuden mukaan. Pääkaupunkiseudulla 
asuvat eivät pitäneet ulkomaalaisten maahanmuuttoa uhkana kantaväes-
tön sosioekonomiselle asemalle yhtä usein kuin muissa kaupungeissa ja 
maaseudulla asuvat. 
 
Puoluekanta. Sosiaalidemokraatit olivat eniten huolissaan maahanmuu-
ton vaikutuksista kantaväestön työllisyyteen. Vihreät kokivat kaikkien 
sosioekonomista uhkaa koskevien väittämien mukaan vähiten uhkaa 
maahanmuuton vuoksi. (Taulukko 18) 
 
Henkilökohtaiset kontaktit Suomessa asuviin ulkomaalaisiin – samoin 
kuin runsas ulkomaanmatkailu – vähensivät maahanmuuttajiin liitettyjä 
pelkoja. Ne, joilla oli Suomessa asuvia ystäviä, naapureita tai työtoverei-
ta, suhtautuivat muita ennakkoluulottomammin maahanmuuttajiin. He 
eivät kuvitelleet yhtä usein kuin muut, että ”monet ulkomaalaiset tulevat 
Suomeen vain käyttääkseen hyväksi sosiaaliturvaamme”. He vastustivat 
muita useammin maahanmuuttajien kohtelemista vierastyöläisinä, joita 
voidaan lähettää pois maasta, jos työttömyys kasvaa. He olivat muita 
harvemmin sitä mieltä, että maahanmuuttoa tulisi rajoittaa siihen asti kun 
Suomessa on työttömyyttä – sillä siitä tuskin päästään koskaan täysin 
eroon. 
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Taulukko 18. Sosioekonomisen uhan kokeminen puoluekannan mukaan vuonna 
2003 (%) 
 
Täysin samaa mieltä  Vihreät Vas SDP Kok    Keskusta 

Suomen on ensisijaisesti huoleh-
dittava, että ainakin maan omalle 
väestölle on tarjolla töitä 29 57 65 55 63 

Koska me suomalaiset olemme 
tämän maan rakentaneet, on 
aivan oikeudenmukaista, että me 
myös ensisijaisesti hyödymme 
korkeasta elintasostamme 15 37 42 34 36 

Monet ulkomaalaiset tulevat Suo-
meen vain käyttääkseen hyväksi 
sosiaalietujamme 10 32 37 34 34 

Jos työttömyys lisääntyy, osa 
ulkomaalaisista on lähetettävä 
pois Suomesta 3 18 22 14 22 

Ulkomaalaisten Suomeen muuttoa 
tulisi rajoittaa niin kauan, kun 
Suomessa on työttömyyttä 8 32 39 24 31 

 
 
 
Sosioekonomisen uhan kokemista selittävien 
tekijöiden tärkeysjärjestys 
 
MC-analyysi osoitti, että sukupuolella, koulutuksella, ammatilla, puo-
luekannalla ja henkilökohtaisilla kontakteilla maahanmuuttajiin oli itse-
näinen, muista sosiaalisista ja demografisista taustatekijöistä riippumaton 
yhteys sosioekonomisen uhan kokemiseen; sosioekonomisen uhan ko-
kemista mitattiin tällöin viidestä asenneväittämästä muodostetulla sum-
ma-asteikolla (ks. taulukko 16). 
 Koulutus selitti eniten sosioekonomisen uhan kokemista: Mitä vä-
hemmän koulutusta oli satu, sitä yleisemmin pelättiin maahanmuuttajien 
heikentävän kantaväestön työmarkkina-asemaa ja sosiaalietuja.  
 Ammatti. Toiseksi eniten sosioekonomisen uhan kokemista selitti 
ammatti. Edellä todettiin, että työttömät, eläkeläiset ja työntekijät pelkä-
sivät eniten maahanmuuttajien kilpailua työmarkkinoilla ja sosiaalitur-
vasta. Ammatin yhteys sosioekonomiseen uhan kokemiseen muuttui 
kuitenkin sen jälkeen, kun iän, koulutuksen ja muiden taustatekijöiden 
vaikutus tuloksiin vakioitiin. Tällöin opiskelijat ja maanviljelijät kokivat 
muita vähemmän sosioekonomista uhkaa. Ennen vakiointia johta-
jat/ylemmät toimihenkilöt katsoivat muita harvemmin maahanmuuton 
vaikuttavan kielteisesti kantaväestön sosioekonomiseen asemaan. 
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 Puoluekanta. Myös puolueiden järjestys muuttui, kun koulutuksen 
ja muiden taustatekijöiden vaikutus otettiin huomioon. Kokoomuksen 
kannattajat kokivat tai korostivat silloin muita yleisemmin maahanmuut-
tajien ”aiheuttamaa” sosioekonomista uhkaa kantaväestölle. Vihreät ja 
vasemmistoliiton kannattajat kokivat tai korostivat sitä tällöin vähiten. 
 Kontaktit. Myös henkilökohtaiset kontaktit olivat yhteydessä sosio-
ekonomisen uhan kokemiseen: Ne, joilla oli eniten kontakteja Suomessa 
asuviin ulkomaalaisiin, uskoivat muita harvemmin maahanmuuton kiel-
teisiin sosioekonomisiin seurauksiin riippumatta siitä, millainen koulutus 
tai ammatti heillä oli. 
 Sukupuoli. Miehet kokivat sosioekonomista uhkaa enemmän kuin 
naiset. Ikäryhmien välillä ei ollut sen sijaan eroja enää silloin, kun suku-
puolen, koulutuksen ja muiden taustatekijöiden vaikutus tuloksiin oli 
vakioitu. 
 MC-analyysi osoitti, että myös asuinkunnan kaupunkimaisuuden 
yhteys sosioekonomisen uhan kokemiseen katosi, kun koulutuksen, am-
matin, puoluekannan ja muiden taustatekijöiden vaikutus asenteisiin 
vakioitiin. 
 
 
Sosioekonomisen uhan kokemista selittävät tekijät tärkeysjärjestyksessä vuonna 
2003 
 
 Kokee paljon sosioekonomista 

uhkaa 
Kokee vähän sosioekonomista 
uhkaa 

Koulutus Perusaste Korkea-asteen koulutus 

Ammatti Työntekijä, eläkeläinen, työtön Opiskelija, maanviljelijä 

Puoluekanta Kokoomus Vihreät, Vasemmistoliitto 

Kontaktit Ei tunne maahanmuuttajia Tuntee useita maahanmuuttajia 

Sukupuoli Mies Nainen 
r = .483, R2 = .233 
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VIII 
 

Etninen hierarkia 
 
Asenteet eri kansallisuusryhmien 
maahanmuuttoon 
 
Vuonna 2003 suomalaisten suhtautuivat kaikkiin tutkimuksissa mainit-
tuihin kansallisuusryhmiin myönteisemmin kuin lamavuonna 1993 (tau-
lukko 19). Eri kansallisuusryhmiin suhtauduttiin kuitenkin edelleen eri 
tavalla. Suomalaiset suhtautuivat kaikkina tutkimusajankohtina myöntei-
simmin kulttuurisesti läheisimmistä, korkean elintason maista tuleviin 
maahanmuuttajiin. Suhtautuminen meitä köyhemmistä maista lähtöisin 
oleviin, ulkonäöltään ja kulttuuriltaan suomalaista selvästi erottuviin 
ihmisiin on ollut kaiken aikaa varauksellisempaa kuin meitä enemmän 
muistuttaviin.  
 Tutkimusajankohtien välinen vertailu osoitti, että eri kansallisuus-
ryhmien pitämisjärjestys, etninen hierarkia on pysynyt pääpiirteissään 
samanlaisena, vaikka lähes kaikkiin etnisiin ryhmiin suhtauduttiin kor-
keasuhdanteiden aikana vuosina 1987, 1998 ja 2003 myönteisemmin 
kuin lamavuonna 1993. Poikkeuksen muodostavat venäläiset ja virolai-
set, joihin suhtauduttiin (1987) ennen Neuvostoliiton hajoamista myön-
teisemmin kuin 1990-luvulla ja vuonna 2003 – jolloin lehdistössä oli 
uumoiltu ”miljoonien venäläisten” ja ”400 000 virolaisen” aikovan 
muuttaa Suomeen. 
 Joitakin muitakin muutoksia eri kansallisuusryhmien ”suosiossa” on 
havaittavissa. Vuonna 2003 etnisen hierarkian huipulle kipusivat norja-
laisten rinnalle englantilaiset, joihin neljä viidesosaa vastaajista suhtautui 
myönteisesti. Seuraavina olivat ruotsalaiset, tanskalaiset ja inkerinsuo-
malaiset. Myönteiset asenteet ruotsalaisten maahanmuuttoa kohtaan ovat 
lisääntyneet laman jälkeen peräti 15 prosenttiyksikköä. (Kuvio 27) 
 Inkerinsuomalaisten maahanmuuttoon suhtauduttiin jo pian paluu-
muutto-oikeuden myöntämisen (1990) jälkeen (1993) tehtyjen haastatte-
lujen mukaan myönteisesti, vaikka Suomessa oli lama ja suurtyöttömyys. 
Vuosina 1993-2003 noin kolme neljäsosaa suomalaisista suhtautui 
myönteisesti inkerinsuomalaisten maahanmuuttoon. Myönteisiä asenteita 
inkerinsuomalaisia kohtaan selittänee yhteinen etninen tausta, joka on 
omiaan luomaan mielikuvia yhteisestä kulttuurista ja samaan ryhmään 
kuulumisesta. Inkerinsuomalaisten maahanmuuttoon suhtaudutaan ny-
kyisin suurin piirtein yhtä myönteisesti kuin ruotsalaisten maahanmuut-
toon. 
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 Suhtautuminen venäläisiin on muuttunut laman jälkeen huomatta-
vasti myönteisemmäksi. Vuonna 1993 vain noin joka neljäs, vuonna 
1998 joka kolmas ja vuonna 2003 jo 40 prosenttia vastaajista ilmoitti 
”näkevänsä hyvin tai melko mielellään” venäläisten muuttavan maahan 
kuvio 27). Vielä merkittävämpää lienee se, että kielteisimpien osuus on 
vähentynyt: Laman aikana (1993) runsas kolmasosa (37 %), mutta vuon-
na 2003 ”vain” runsas neljäsosa (27 %) vastaajista ilmoitti, että he ”eivät 
näkisi lainkaan mielellään” venäläisten muuttavan Suomeen. 
 Laman jälkeen myös myönteiset asenteet virolaisia kohtaan ovat 
lisääntyneet. Vuonna 1993 runsas puolet (55 %), mutta vuosina 1998 ja 
2003 vajaa kaksi kolmasosaa (61 %) vastaajista suhtautui myönteisesti 
virolaisten maahanmuuttoon. Vain 12 prosenttia suhtautui hyvin torju-
vasti heidän maahanmuuttoonsa. (Liite 2) 
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Kuvio 27. Myönteinen suhtautuminen eräiden kansallisuusryhmien maahanmuut-
toon vuosina 1987-2003 (%) 
 
 
Elintasoerojen vuoksi myös puolalaisten työnhakijoiden maahanmuutto 
saattaa lisääntyä sen jälkeen, kun he eivät enää tarvitse työlupaa muutta-
essaan Suomeen. Suomen asettaman siirtymäaika menee umpeen 
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20.4.2006 ellei sitä jatketa. Siihen asti uusien EU-maiden työntekijöiltä 
vaaditaan Suomessa työlupaa, vaikka vanhojen EU-maiden kansalaiset 
eivät sitä tarvitse. Vuonna 2003 runsas puolet (56 %) suomalaisista suh-
tautui hyvin tai melko myönteisesti puolalaisten maahanmuuttoon.  
 Vuonna 2003 suhtautuminen myös Suomeen alun perin ”kiintiöpa-
kolaisina” tulleisiin chileläisiin ja vietnamilaisiin oli huomattavasti 
myönteisempää kuin laman aikana. Chileläiset olivat Suomen ensimmäi-
nen YK:n suosituksesta valitsema ”kiintiöpakolaisryhmä”. Heitä ruvet-
tiin ottamaan vastaan Chilen sotilasvallankaappauksen jälkeen (1973-). 
Vietnamin ”venepakolaiset” olivat Suomen seuraavaksi valitsema kiin-
tiöpakolaisryhmä, jonka jäseniä alettiin ottaa vastaan Vietnamin sodan 
päättymisen (1975) jälkeen vuodesta 1979 lähtien. 
 Myös suhtautuminen 1990-luvun alkupuolelta lähtien turvapaikan-
hakijoina tulleisiin somaleihin on muuttunut myönteisemmäksi. Lama-
vuonna 1993 vain joka neljäs suhtautui somalien maahanmuuttoon 
myönteisesti, mutta vuonna 2003 jo joka kolmas vastaaja. Myös asenteet 
kurdeja ja arabeja kohtaan olivat myönteisempiä kuin laman aikana.  
 
Merkittävää on se, että myös kaikkein torjuvimpien asenteiden osuus 
ulkoisesti suomalaista erottuvia vähemmistöjä kohtaan on vähentynyt 
selvästi laman jälkeen. Vuonna 2003 ”vain” joka neljäs vastaaja suhtau-
tui hyvin torjuvasti arabien ja kurdien maahanmuuttoon, ja vajaa kol-
masosa somalien maahanmuuttoon (liite 2). Lamavuonna 1993 kielteis-
ten osuus oli huomattavasti suurempi: lähes puolet vastaajista suhtautui 
hyvin torjuvasti somalien ja joka kolmas arabien ja kurdien maahan-
muuttoon. 
 Asennetutkimukset osoittavat, että suomalaisten suhtautuminen 
erilaisiin etnisiin ryhmiin on samantyyppistä kuin Ruotsissa. Ruotsalai-
sissa tutkimuksissa ei kysytty suoraan vastaajien suhtautumista eri kan-
sallisuusryhmiin. Heiltä tiedusteltiin sen sijaan, minkälaisina he pitivät 
eri kansallisuusryhmien asemaa Ruotsissa ja kuinka samankaltaisina he 
pitivät ko. kansallisuusryhmään kuuluvia itseensä verrattuna. Tällöin 
kävi ilmi, että ruotsalaiset pitivät niiden kansallisuusryhmien yleistä 
arvostusta ja statusta Ruotsissa parhaana, jotka muistuttivat heidän mie-
lestään eniten heitä itseään. Näitä olivat norjalaiset, suomalaiset ja eng-
lantilaiset. Ruotsalaiset pitivät kiinalaisia, japanilaisia, iranilaisia, turkki-
laisia, serbejä, kroaatteja ja chileläisiä hyvin erilaisina kuin itseään ja 
katsoivat heidän yleisen arvostuksensa ruotsalaisessa yhteiskunnassa 
olevan heikomman kuin heitä itseään enemmän muistuttavien ryhmien 
(Lange & Westin 1993, 133-134). 
 Ruotsalaisissa tutkimuksissa todettiin, että ruotsalaisten mielipiteet 
etnisten ryhmien kulttuurien, elämäntapojen ja arvostuksen eroista ja 
heidän tietonsa eri ryhmistä vastasivat paljolti ruotsalaisten ja ko. etnis-
ten ryhmien `kulttuurien analyyttista samanlaisuutta´. Westinin (1984) 
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käyttämä Bittermanin kulttuurien analyyttista samanlaisuutta koskeva 
mitta perustuu viiteen kriteeriin: kielellisiin, uskonnollisiin, isäntämaan 
ja siirtolaisten lähtömaan taloudellisen kehitystason eroihin sekä maan-
tieteelliseen etäisyyteen ja kaupankäyntiin isäntämaan ja siirtolaisten 
lähtömaan välillä (Westin 1984, 204-205; 1987, 37-44). Nämä tekijät 
erottavat myös suomalaisia niistä ryhmistä, joihin he suhtautuvat varauk-
sellisimmin. 
 
Taulukko 19. Suhtautuminen eri kansallisuusryhmien maahanmuuttoon vuosina 
1987-2003 (%). ”Näkisi hyvin tai melko mielellään ko. kansallisuusryhmään kuu-
luvan muuttavan Suomeen” 
 

  
1987 1993 1998 2003 Muutos

1987-
1993 

Muutos 
1993-
1998 

Muutos 
1998-
2003 

Muutos 
laman 
jälkeen 

1993-2003 
Englantilaiset 76 72 77 81 -4 +5 +4 +9 
Norjalaiset 77 74 80 80 -3 +6 - +6 
Tanskalaiset 65   75 79     +4  
Ruotsalaiset 62 61 72 76 -1 +11 +4 +15 
Inkerin-
suomalaiset   73 79 74   +6 -5 +1 
Valkoiset 
amerikkalaiset 63 66 70 71 +3 +4 +1 +5 
Japanilaiset 59 51 63 65 -8 +12 +2 +14 
Italialaiset 54 47 63 65 -7 +16 +2  
Saksalaiset 53 55 62 65 +2 +7 +3 +10 
Kreikkalaiset 55 48 57 65 -7 +9 +6 +17 
Virolaiset 71 55 61 61 -16 +6 - +6 
Portugalilaiset     54 60     +6  
Kiinalaiset 51 41 54 59 -10 +13 +5 +18 
Puolalaiset 52 37 52 56 -15 +15 +4 +19 
Chileläiset 51 35 50 53 -16 +15 +3 +18 
Vietnamilaiset 54 35 49 53 -19 +14 +4  
Entiset jugos-
laavit 47   45 47      +2  
   Serbit  22       
   Kroaatit  27       
Mustat afrik-
kalaiset 50 31 42 46 -19 +11 +4 +15 
Turkkilaiset 39 28 37 44 -11 +9 +7 +16 
Marokkolaiset   26 38 41     +3 +15 
Venäläiset 52 25 34 40 -20 +9 +6 +15 
Kurdit  26 35 37   +9 +2 +11 
Arabit  24 33 35   +9 +2 +14 
Somalit  24 32 32   +8 - +8 

(N) (1088) (1035) (1020) (1538)     
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Eri kansallisuusryhmien maahanmuuttoon 
suhtautumista selittävät tekijät 
 
Suhtautumista eri kansallisuusryhmien maahanmuuttoon selittivät suurin 
piirtein samat tekijät kuin suhtautumista ulkomaalaisiin työnhakijoihin ja 
pakolaisiin. Henkilökohtaiset kontaktit Suomessa asuviin ulkomaalaisiin 
olivat yhteydessä myönteisiin asenteisiin kaikkia (24) tutkimuksessa 
mainittuja kansallisuusryhmiä kohtaan. MC-analyysi osoitti, että henki-
lökohtaisilla kontakteilla maahanmuuttajiin oli suurempi vaikutus eri 
kansallisuusryhmien maahanmuuttoa koskeviin asenteisiin kuin ulko-
maista työvoimaa ja pakolaisia koskeviin asenteisiin – joita koulutus ja 
ammatti ja puoluekanta selittivät vielä enemmän. 
 Seuraavassa tarkastellaan erilaisten sosiaalisten ja demografisten 
tekijöiden yhteyttä asenteisiin 24 kansallisuusryhmään kuuluvien maa-
hanmuuttoon. MC-analyysin avulla tutkittiin lisäksi tarkemmin asenteita 
kahdeksaa kansallisuusryhmää kohtaan. Erityistarkastelun kohteena oli-
vat ensinnäkin lähialueilta muuttavat inkerinsuomalaiset, virolaiset, ve-
näläiset ja puolalaiset. Toiseksi tarkasteltiin suomalaisten suhtautumista 
Suomeen alun perin kiintiöpakolaisina tulleisiin vietnamilaisiin ja 1990-
luvun alusta lähtien Suomeen turvapaikanhakijoina tulleisiin somaleihin. 
Kolmanneksi tarkasteltiin suomalaisten suhtautumista kiinalaisten ja 
japanilaisten maahanmuuttoon. 
 MC-analyysi osoitti, että henkilökohtaiset kontaktit ”Suomessa 
asuviin ulkomaalaisiin” selittivät eniten myönteistä suhtautumista kaik-
kiin erityistarkastelun kohteina oleviin ryhmiin: Mitä useampia ”Suo-
messa asuvia ulkomaalaisia” tunnettiin henkilökohtaisesti, sitä myöntei-
semmin suhtauduttiin inkerinsuomalaisten, virolaisten, venäläisten, puo-
lalaisten, somalien, vietnamilaisten, japanilaisten ja kiinalaisten maa-
hanmuuttoon. Ne, jotka eivät tunteneet yhtään tai tunsivat enintään kaksi 
”Suomessa asuvaa ulkomaalaista”, suhtautuivat heidän maahanmuut-
toonsa varauksellisemmin myös silloin, kun muiden taustatekijöiden 
(iän, sukupuolen, koulutuksen, ammatin, asuinpaikan, uskonnollisuuden 
tai puoluekannan) vaikutus asenteisiin oli vakioitu MC-analyysin avulla. 
 Korkea koulutus oli yhteydessä myönteisiin asenteisiin kaikkia (24) 
tutkimuksessa mainittuja kansallisuusryhmiä kohtaan (taulukko 20). 
Mitä enemmän koulutusta oli saatu, sitä myönteisemmin suhtauduttiin 
kaikkien kansallisuusryhmiin kuuluvien maahanmuuttoon. MC-analyysi 
osoitti, että koulutuksella oli myös itsenäinen, muista taustatekijöistä 
riippumaton vaikutus myönteisiin asenteisiin kaikkia erityistarkastelun 
kohteen olevia kansallisuusryhmiä kohtaan. Korkeakoulututkinnon suo-
rittaneiden asenteet poikkesivat muiden koulutusryhmien asenteista eni-
ten myös silloin, kun muiden taustatekijöiden vaikutus tuloksiin oli va-
kioitu. 
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Taulukko 20. Suhtautuminen eri kansallisuusryhmien maahanmuuttoon koulu-
tuksen mukaan vuonna 2003 (%) 
 
 Näkisi hyvin tai melko mielellään ko. kansallisuusryhmään 

kuuluvan muuttavan Suomeen 
 Perusaste Keskiaste Ylempi 

keskiaste 
Korkea-

aste 
Korkea-
aste - 

perusaste 
Englantilaiset 78 81 90 95 +17 
Norjalaiset 76 80 91 94 +18 
Tanskalaiset 75 81 91 94 +19 
Ruotsalaiset 69 76 89 92 +23 
Japanilaiset 56 65 80 91 +35 
Saksalaiset 58 67 77 87 +29 
Valkoiset amerikkalaiset 66 70 80 86 +20 
Inkerinsuomalaiset 74 73 80 85 +11 
Kreikkalaiset 57 66 74 85 +28 
Portugalilaiset 53 59 72 85 +32 
Virolaiset 58 57 65 84 +26 
Italialaiset 61 64 77 83 +22 
Kiinalaiset 49 58 69 83 +34 
Chileläiset 46 53 62 83 +37 
Puolalaiset 51 55 63 80 +29 
Vietnamilaiset 44 52 64 79 +35 
Entiset jugoslaavit 41 46 55 74 +33 
Mustat afrikkalaiset 40 46 56 70 +30 
Kurdit 30 36 46 65 +35 
Turkkilaiset 39 43 47 64 +25 
Marokkolaiset 36 41 46 62 +26 
Venäläiset 34 39 46 57 +23 
Arabit 31 36 40 57 +26 
Somalit 28 33 36 53 +25 
(N) (457) (631) (213) (234)  

 
 
Taloudellinen lama ja suurtyöttömyys vaikuttivat kaikkien koulutusryhmi-
en asenteisiin vuonna 1993. Kuviosta 28 nähdään, kuinka voimakkaasti 
lama vaikutti kaikissa koulutusryhmissä esimerkiksi venäläisten maahan-
muuttoa koskeviin asenteisiin. Eniten koulutetut suhtautuivat kuitenkin 
myös laman aikana muita myönteisemmin venäläisiin.  
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Kuvio 28. Myönteisesti venäläisten maahanmuuttoon suhtautuvien osuus koulu-
tuksen mukaan vuosina 1987-2003 (%) 
 
Ikä. Nuoremmat ihmiset suhtautuivat kaikkiin tutkimuksessa mainittui-
hin kansallisuusryhmiin (24) myönteisemmin kuin vanhempi sukupolvi. 
Eläkeikäisten asenteet kaikkia etnisiä ryhmiä kohtaan olivat muita vara-
uksellisempia. Ikäryhmien välisiä eroja selittivät kuitenkin ikään liittyvät 
sosiaaliset ja demografiset tekijät pikemmin kuin ikä sinänsä. MC-
analyysi osoitti, että kun koulutuksen ja muiden sosiaalisten ja demogra-
fisten taustatekijöiden vaikutus tuloksiin vakioitiin, ikäryhmien välillä ei 
ollut enää eroja suhtautumisessa virolaisiin, puolalaisiin ja somaleihin. 
 Eläkeikäiset suhtautuivat venäläisten maahanmuuttoon muita vara-
uksellisemmin. Miesten ja naisten väliset erot olivat tässä ikäryhmässä 
vähäiset. Kun koulutuksen ja muiden taustatekijöiden vaikutus asentei-
siin vakioitiin, havaittiin, että 50 vuotta täyttäneet vastaajat suhtautuivat 
muita varauksellisemmin venäläisten maahanmuuttoon. Vanhimman 
polven muita varauksellisempia asenteita selittänee heihin sota-aikana 
juurtunut Venäjän pelko. 
 
Sukupuoli. Myönteiset asenteet useimpien kansallisuusryhmien maa-
hanmuuttoa kohtaan ovat lisääntyneet laman jälkeen sekä miesten että 
naisten keskuudessa. Sukupuolten välillä ei ollut juurikaan eroja suhtau-
tumisessa meille tutuimpien kansallisuusryhmien maahanmuuttoon: 
miehet ja naiset suhtautuivat suunnilleen yhtä myönteisesti pohjoismaa-
laisten, inkerinsuomalaisten ja virolaisten maahanmuuttoon. Naiset suh-
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tautuivat sen sijaan miehiä myönteisemmin suomalaisista ulkoisesti erot-
tuvien kansallisuusryhmien ja kaukaisista kulttuureista lähtöisin olevien 
maahanmuuttoon. (Taulukko 21) 
 
Taulukko 21. ”Näkisi hyvin tai melko mielellään ko. kansallisuusryhmään kuulu-
van muuttavan Suomeen” sukupuolen mukaan vuosina 1993 ja 2003 (%) 
 
     Erotus 
 Miehet Miehet Naiset Naiset Naiset-

Miehet 
Naiset-
Miehet 

Miehet Naiset 

 1993 2003 1993 2003 1993 2003 1993-
2003 

1993-
2003 

Norjalaiset 74 79 75 80 +1 +1 +5 +5 
Tanskalaiset 73 79 74 81 +2 +2 +6 +7 
Englantilaiset 70 78 74 83 +4 +5 +8 +9 
Ruotsalaiset 59 74 63 79 +4 +5 +15 +16 
Inkerin-
suomalaiset 73 73 74 75 +1 +2 - +1 
Valkoiset 
amerikkalai-
set 67 69 65 72 -2 +3 +2 +7 
Japanilaiset 51 66 52 67 +1 +1 +15 +15 
Saksalaiset 54 66 55 63 +1 -3 +12 +8 
Kreikkalaiset 43 62 53 68 +10 +6 +9 +15 
Italialaiset 43 61 51 69 +8 +8 +8 +18 
Virolaiset 53 61 57 61 +4 0 +8 +4 
Portugalilaiset 36 56 47 64 +11 +8 +20 +17 
Kiinalaiset 36 55 46 62 +8 +7 +19 +16 
Puolalaiset 32 51 41 60 +9 +9 +19 +19 
Chileläiset 31 50 38 55 +7 +5 +19 +17 
Vietnamilaiset 31 47 38 57 +7 +10 +16 +9 
Turkkilaiset 21 39 43 48 +12 +9 +18 +5 
Mustat afrik-
kalaiset 25 38 36 52 +11 +14 +13 +6 
Marokkolaiset 22 35 30 47 +8 +12 +13 +17 
Venäläiset 22 35 29 43 +7 +8 +13 +14 
Kurdit 23 33 29 41 +6 +8 +10 +12 
Arabit 21 30 27 40 +6 +10 +9 +13 
Somalit 18 27 28 39 +10 +12 +9 +11 
(N) (510) (740) (510) (797)     

 
 
Sukupuolten väliset asenne-erot olivat suurimmat nuorimmassa (15-
17 v) ikäryhmässä: teini-ikäiset pojat suhtautuivat kaikkiin (24) kansalli-
suusryhmiin – mm. venäläisiin ja somaleihin – huomattavasti varauksel-
lisemmin kuin samanikäiset tytöt (kuviot 29 ja 30). Eläkeikäisten asen-
teet olivat vielä varauksellisempia kuin nuorten poikien. 
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Kuvio 29. Myönteinen suhtautuminen venäläisten maahanmuuttoon eri ikä- ja 
sukupuoliryhmissä (%) 
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Näkisi hyvin tai melko mielellään somalien muuttavan Suomeen

 
Kuvio 30. Myönteinen suhtautuminen somalien maahanmuuttoon eri ikä- ja su-
kupuoliryhmissä vuonna 2003 (%) 
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Sukupuolen ja koulutuksen samanaikainen tarkastelu osoitti, että 
koulutus ei vaikuttanut miesten asenteisiin yhtä paljon kuin naisten. 
Korkeakoulututkinnon suorittaneiden naisten asenteet esimerkiksi 
venäläisten ja somalien maahanmuuttoa kohtaan olivat myönteisempiä 
kuin miesten (kuvio 31). 
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Kuvio 31. Myönteinen suhtautuminen eräisiin kansallisuusryhmiin kuuluvien 
maahanmuuttoon sukupuolen ja peruskoulutuksen mukaan vuonna 2003 (%) 
 
Miesten ja naisten väliset asenne-erot säilyivät samansuuntaisina myös 
silloin, kun muiden taustatekijöiden – iän, koulutuksen, ammatin, asuin-
paikkakunnan, puoluekannan ja uskonnollisuuden ja maahanmuuttaja-
kontaktien – yhteys asenteisiin oli vakioitu MC-analyysin avulla. 
 
Ammatti. Johtajat/ylemmät toimihenkilöt ja opiskelijat suhtautuivat 
useimpien kansallisuusryhmien – esimerkiksi venäläisten, virolaisten ja 
puolalaisten ja somalien – maahanmuuttoon muita ammattiryhmiä myön-
teisemmin. Valtaosa johtajista/ylemmistä toimihenkilöistä näkisi hyvin 
tai melko mielellään inkerinsuomalaisten, virolaisten ja puolalaisten 
muuttavan maahan. Runsas puolet heistä suhtautui myös venäläisten ja 
vajaa puolet somalien maahanmuuttoon hyvin tai melko myönteisesti.  
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Asuinpaikkakunta. Etnisiin ryhmiin suhtautuminen vaihteli myös asuin-
paikkakunnan koon mukaan. Pääkaupunkiseudulla asuvista kolme nel-
jäsosaa suhtautui ainakin melko myönteisesti esimerkiksi inkerinsuoma-
laisten, virolaisten ja puolalaisten ja vajaa puolet venäläisten ja somalien 
maahanmuuttoon. Maaseudulla ja pienissä kaupungeissa meille tutumpi-
en virolaisten maahanmuuttoon suhtauduttiin myönteisemmin kuin puo-
lalaisten maahanmuuttoon. (Taulukko 22) 
 Asuinpaikkakunnan yhteys asenteisiin johtui niiden erilaisesta väes-
törakenteesta. Asuinpaikkakunnan kaupunkimaisuuden yhteys ”kansalli-
suusasenteisiin” katosi, kun koulutuksen ja muiden taustatekijöiden vai-
kutus vakioitiin. Vain inkerinsuomalaiset muodostivat poikkeuksen. 
Inkerinsuomalaisiin suhtauduttiin maaseudulla myönteisemmin kuin 
pääkaupunkiseudulla myös silloin, kun muiden taustatekijöiden vaikutus 
tuloksiin oli vakioitu. 
 
Taulukko 22. Myönteinen suhtautuminen eräisiin kansallisuusryhmiin kuuluvien 
Suomeen muuttoon vuonna 2003 (%) 
 

 
Inkerin-

suomalaiset Virolaiset Puolalaiset Venäläiset Somalit (N) 
Pääkaupunkiseutu     75 71 71 46 42 (482) 
Tampere/Turku 80 63 61 44 40 (112) 
Muu kaupunki 
(yli 30 000 as.) 71 57 54 39 31 (443) 
Pienempi kaupunki 73 56 49 33 37 (301) 
Maaseutu 77 62 52 38 30 (415) 

Pääkaupunkiseutua koskevat tiedot ovat peräisin pääkaupunkiseudulla kerätystä erityisai-
neistosta (N=482). 
 
 
Puoluekanta. Vihreiden kannattajat suhtautuivat kaikkien kansallisuus-
ryhmien maahanmuuttoon myönteisemmin kuin muiden puolueiden 
kannattajat. Kuviosta 32 ja 33 nähdään, että vasemmistoliiton kannattaji-
en suhtautuminen venäläisten ja somalien maahanmuuttoon oli toiseksi 
myönteisintä – samoin kuin muidenkin kansallisuusryhmien maahan-
muuttoon. Kaikkien viiden suurimman puolueen kannattajien asenteet 
venäläisiä ja somaleja kohtaan olivat vuonna 2003 myönteisempiä kuin 
lamavuonna 1993. 
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Kuvio 32. Myönteinen suhtautuminen venäläisten maahanmuuttoon puoluekan-
nan mukaan vuosina 1987-2003 (%) 
 
Vuonna 2003 yli kaksi kolmasosaa vihreiden kannattajista ”näkisi hyvin 
tai melko mielellään” somalien muuttavan maahan. Toiseksi myöntei-
simmin somaleihin suhtautuivat vasemmistoliiton kannattajat. Vaikka 
keskustan kannattajat suhtautuivat muita varauksellisemmin somaleihin, 
heidänkin asenteensa olivat vuonna 2003 myönteisempiä kuin lama-
vuonna 1993. Liitteistä 3-6 nähdään tarkemmin eri puolueiden kannatta-
jien asenteet inkerinsuomalaisten, venäläisten, virolaisten ja somalien 
maahanmuuttoa kohtaan. 
 Vihreiden myönteiset asenteet eivät johtuneet vain heidän keski-
määräistä korkeammasta koulutuksestaan tai muista taustatekijöistä. 
Tulos säilyi myös silloin, kun koulutuksen ja muiden taustatekijöiden 
vaikutus asenteisiin vakioitiin. 
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Kuvio 33. Myönteinen suhtautuminen somalien maahanmuuttoon puoluekannan 
mukaan vuosina 1987-2003 (%) 
 
 
 Uskonnollisuus. Ne, joiden elämässä uskonnolla oli ”hyvin tärkeä 
asema” elämässä, suhtautuivat muita myönteisemmin inkerinsuomalais-
ten, virolaisten ja somalien maahanmuuttoon. Venäläisten ja puolalaisten 
maahanmuuttoon suhtautuivat sen sijaan myönteisimmin toisaalta hyvin 
uskonnolliset ja toisaalta ne, joiden elämässä uskonnolla ”ei ollut lain-
kaan tärkeää asemaa”. Uskonnollisuudella ei ollut yhteyttä vietnamilai-
sia, kiinalaisia ja japanilaisia koskeviin asenteisiin. 
 
 
Suhtautuminen kahden kulttuurin avioliittoihin 
 
Vaikka avioliitto on kahden kauppa, maahanmuuttajat voidaan kokea 
uhkana myös seurustelu- kuin avioliittomarkkinoilla. Vuonna 2003 run-
sas puolet vastaajista oli täysin (27 %) tai osittain (25 %) sitä mieltä, että 
”suomalaiset naiset ihastuvat aivan liian helposti ulkomaalaisiin mie-
hiin”. Miehet olivat tätä mieltä useammin kuin naiset. Myös ikä vaikutti 
asenteisiin: Peräti kolme neljäsosaa eläkeikäisistä oli täysin tai osittain 
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sitä mieltä, että ”suomalaiset naiset ihastuvat aivan liian helposti ulko-
maalaisiin miehiin”. (Kuvio 34) 
 Suhtautuminen suomalaisten naisten ”liian helppoon” ihastumiseen 
ulkomaalaisiin miehiin oli osa maahanmuuttajiin liittyvää ennakkoluu-
loista asennekokonaisuutta. Sitä selittivät samat sosiaaliset ja demografi-
set taustatekijät kuin suhtautumista ulkomaalaisiin työnhakijoihin ja 
pakolaisiin sekä eri kansallisuusryhmien maahanmuuttoon. Suomalaisten 
naisten ”liian helposta” ihastumisesta ulkomaalaisiin miehiin oltiin eni-
ten huolissaan maaseudulla ja pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa. 
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Kuvio 34. Täysin tai osittain sitä mieltä, että ”suomalaiset naiset ihastuvat aivan 
liian helposti ulkomaalaisiin miehiin” (%) 
 
 
Tutkimuksessa selvitettiin myös suomalaisten suhtautumista avioitumi-
seen eri kansallisuutta edustavien maahanmuuttajien ja kotimaisiin vä-
hemmistöihin kuuluvien kanssa. Vuonna 2003 tiedusteltiin haastateltavi-
en suhtautumista lähisukulaisen tai omaan avioitumiseen kymmeneen eri 
kansallisuusryhmään kuuluvien ulkomaalaisten kanssa. Vertailun vuoksi 
tutkittiin myös suhtautumista avioitumiseen Suomen kantaväestöön kuu-
luvien etnisiin vähemmistöjen jäsenten kanssa. Liitteestä 3 nähdään, 
millä tavoin suomalaiset suhtautuivat avioitumiseen eri kansallisuusryh-
miin kuuluvien ulkomaalaisten ja kotimaisten etnisten vähemmistöjen 
jäsenten kanssa. 
 Ulkomaalaisten kanssa avioitumiseen suhtauduttiin odotetusti vara-
uksellisemmin kuin heidän maahanmuuttoonsa. Suhtautuminen ulko-
maalaisten kanssa avioitumiseen riippui siitä, mihin kansallisuusryhmiin 
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he kuuluivat. Ne, joiden maahanmuuttoon suhtauduttiin myönteisimmin, 
olivat odotetusti mieluisimpia myös mahdollisina aviokumppaneina. 
(Kuvio 35) 
 Myös suhtautuminen kahden kulttuurin ”seka-avioliittoihin” on 
muuttunut myönteisemmäksi. Vuonna 2003 suhtautuminen kaikkien 
kymmenen kansallisuusryhmän jäsenten kanssa avioitumiseen oli myön-
teisempää kuin lamavuonna 1993. Taloudellinen ahdinko näyttää heiken-
tävän yleisemminkin erilaisuuden sietoa. Kuvaavaa on, että jopa asenteet 
kotimaisia etnisiä vähemmistöjä kohtaan kiristyivät taloudellisen laman 
aikana (1993) – vaikka heidän ei voitu ajatella uhkaavan suomalaisten 
sosioekonomista asemaa silloin sen enempää kuin muulloinkaan. Talou-
den elvyttyä suhtautuminen kotimaisiin vähemmistöihin palautui ennal-
leen. Vuonna 2003 saamelaisiin suhtauduttiin jopa hieman myönteisem-
min kuin vuonna 1987.  
 Kotimaisista etnisistä vähemmistöistä pidetyimpiä olivat suomen-
ruotsalaiset ja saamelaiset. Uskonnollisista ryhmistä juutalaisten kanssa 
avioitumiseen suhtauduttiin huomattavasti myönteisemmin kuin musli-
mien kanssa avioitumiseen. Suhtautuminen romanien kanssa avioitumi-
seen oli varauksellisempaa, mutta sekin on muuttunut laman jälkeen 
myönteisemmäksi. Haastattelulomakkeessa käytettiin kaikkina tutkimus-
ajankohtina selvyyden vuoksi samaa termiä ”mustalaiset”. (Kuvio 36) 
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Kuvio 35. Hyvin tai melko myönteinen suhtautuminen eräisiin kansallisuusryh-
miin kuuluvien kanssa avioitumiseen vuosina 1987-2003 (%) 
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Kuvio 36. Myönteinen suhtautuminen kotimaisiin etnisiin vähemmistöihin kuulu-
vien kanssa avioitumiseen vuosina 1987-2003 (%) 
 
 
Avioitumisasenteita selittävät tekijät 
 
Ikä ja sukupuoli. Kun sukupuolta ja ikää tarkasteltiin samanaikaisesti, 
havaittiin, että nuoret (15-17 v) tytöt suhtautuivat myös avioitumiseen 
kaikkiin 24 kansallisuusryhmään kuuluvien kanssa paljon myönteisem-
min kuin pojat. Tytöt suhtautuivat myös kaikkiin kotimaisiin vähemmis-
töihin kuuluvien kanssa avioitumiseen poikia ennakkoluulottomammin. 
 Vanhimpia ikäryhmiä lukuun ottamatta naiset suhtautuivat myös 
avioitumiseen ulkoisesti suomalaisista erottuviin vähemmistöihin kuulu-
vien kanssa myönteisemmin kuin miehet (kuviot 37 ja 38). 
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Kuvio 37. Myönteinen suhtautuminen somalien kanssa avioitumiseen iän ja 
sukupuolen mukaan (%) 
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Kuvio 38. Myönteinen suhtautuminen ”mustalaisten” kanssa avioitumiseen iän ja 
sukupuolen mukaan (%) 
 
 
Sukupuoli ja koulutus. Eniten koulutusta saaneet, johtajat/ylemmät toi-
mihenkilöt ja opiskelijat suhtautuivat myös kahden kulttuurin avioliittoi-
hin muita myönteisemmin. Naisten asenteet somalien kanssa avioitumi-
seen myönteistyivät suoraviivaisesti koulutuksen lisääntyessä. Miehistä 
sen sijaan ylemmän keskiasteen koulutuksen saaneet miehet suhtautuivat 
somalien kanssa avioitumiseen myönteisemmin kuin muut. Naiset suh-
tautuivat ”mustalaisten” kanssa avioitumiseen kaikissa koulutusryhmissä 
myönteisemmin kuin miehet. (Kuvio 39) 
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Kuvio 39. Myönteinen suhtautuminen somalien ja ”mustalaisten” kanssa avioitu-
miseen sukupuolen ja peruskoulutuksen mukaan vuonna 2003 (%) 
 
 
Kontaktit maahanmuuttajiin. Ne, joilla oli eniten henkilökohtaisia kon-
takteja ”Suomessa asuviin ulkomaalaisiin”, suhtautuivat muita myöntei-
semmin avioitumiseen kaikkien etnisten ryhmien jäsenten kanssa. 
 Puoluekanta. Vihreiden kannattajat suhtautuivat muita myöntei-
semmin avioitumiseen kaikkien tutkimuksessa mainittuihin kansallisuus-
ryhmiin ja kotimaisiin vähemmistöihin kuuluvien kanssa. Vasemmisto-
liiton kannattajat olivat toiseksi myönteisimpiä – lukuun ottamatta suo-
menruotsalaisia, joiden kanssa avioitumiseen kaikkien muidenkin puolu-
eiden kannattajat suhtautuivat lähes yhtä myönteisesti kuin vihreiden 
kannattajat (95 %). 
 Asuinpaikkakunta. Pääkaupunkiseudulla asuvat suhtautuivat muita 
myönteisemmin virolaisten ja venäläisten kanssa avioitumiseen. Isoissa 
kaupungeissa suhtauduttiin myös somalien kanssa avioitumiseen myön-
teisemmin kuin maaseudulla. Maaseudulla suhtauduttiin sen sijaan inke-
rinsuomalaisten kanssa avioitumiseen myönteisemmin kuin suuremmilla 
paikkakunnilla. 
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IX 
 

Ovatko suomalaiset rasisteja? 
 
Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että sekä Suomessa että Ruotsissa 
arvostetaan ´omaa lajia´ enemmän kuin muita. Robert Milesin (1994) 
mukaan ei ole sinänsä rasistista väittää, että on ´luonnollista´ pitää ´omaa 
lajiaan´ parempana, vaikka väitteen totuudellisuutta on syytä epäillä. 
Ongelmallista on se, että ”siinä oikeutetaan eksplisiittisesti suosimisen ja 
myös syrjimisen prosessi: etusijalle asettaminen on arvojärjestyksen 
asettamista… mikä väistämättä merkitsee jonkin toisen asian, henkilön 
tai ryhmän torjumista. Rasismikeskustelun yhteydessä on silloin merki-
tystä niillä kriteereillä, joilla ´oma laji´ ja siten ´Toinen´ kategorisoidaan, 
ja joilla suosiminen ja syrjiminen selitetään.” (Miles 1994, 21) 
 Tässä luvussa tutkitaan, ovatko rasistiset asenteet lisääntyneet vai 
vähentyneet ja mitkä tekijät selittävät niiden kannatusta. Vertailuajan-
kohtina ovat vuodet 1993-2003, koska vuonna 1987 rasistisia asenneväit-
tämiä ei vielä esitetty. Aluksi kuvataan suomalaisten käsityksiä omasta 
rasistisuudestaan ja sen yhteyttä rasististen asenneväittämien kannatuk-
seen. 
 
Itse arvioitu rasismi 
 
Haastattelututkimukseen osallistuneita vastaajia pyydettiin arvioimaan, 
kuinka rasistisia he ovat. Heitä kehotettiin valitsemaan kymmenportai-
selta (1-10) asteikolta numero, joka vastaa heidän rasistisuusastettaan. 
Numero 1 tarkoitti, että vastaaja ei pidä itse itseään lainkaan rasistisena 
ja numero 10, että he pitävät itse itseään erittäin rasistisina. 
 Tutkimustulokset osoittivat, että nuoret pojat pitivät itse itseään 
useammin rasistisina kuin tytöt: lähes joka neljäs nuori (15-17 v) poika, 
mutta vain kahdeksan prosenttia tytöistä piti itseään keskimääräistä rasis-
tisempina (7-10 pistettä rasistisuusasteikolla) (kuvio 44). 
 Sosiologiasta tuttua ”joukkoharhaa” kuvaa se, että haastateltavat 
pitivät muita suomalaisia rasistisempina kuin itseään: Vain 11 prosenttia 
vastaajista piti itseään erittäin rasistisena (7-10/10), mutta peräti 30 pro-
senttia heistä piti muita suomalaisia erittäin rasistisina. Vastaavasti joka 
viides vastaaja ei ollut omasta mielestään lainkaan rasistinen, mutta vain 
yksi prosentti vastaajista oli sitä mieltä, että muut suomalaiset eivät ole 
lainkaan rasistisia. Ne, jotka pitivät itseään muita rasistisempina, vastus-
tivat eniten pakolaisten, ulkomaisen työvoiman ja kaikkien edellä mainit-
tujen kansallisuusryhmien (24) maahanmuuttoa. 
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 He uskoivat myös muita useammin maahanmuuttajien uhkaavan 
suomalaisten sosioekonomista asemaa: työllisyyttä ja sosiaaliturvaa. 
Keskimääräistä rasistisimpina itseään pitävät olivat myös muita useam-
min sitä mieltä, että pakolaisten tulisi tulla toimeen ilman yhteiskunnan 
tukea. He pitivät muita useammin pakolaisten elintasoa Suomessa liian 
korkeana ja olivat useammin sitä mieltä, että Suomi on jo tehnyt riittä-
västi pakolaisongelmien ratkaisemiseksi sijoittaessaan Karjalan siirtovä-
en. 
 Keskimääräistä rasistisemmiksi itsensä arvioineet kannattivat myös 
muita useammin perinteistä rasistista ideologiaa. He olivat muita use-
ammin sitä mieltä, ”etteivät joihinkin rotuihin kuuluvat sovi asumaan 
modernissa yhteiskunnassa” ja että ”on luonnonlakien vastaista, että eri 
rotuihin kuuluvat ihmiset saavat lapsia keskenään”. He olivat myös kes-
kimääräistä useammin sitä mieltä, että ”jotkut kansat ovat älykkäämpiä 
kuin toiset”. 
 
 
Rasististen asenteiden muutokset 
 
Taloudelliset suhdanteet vaikuttivat myös rasistisiin asenteisiin. Suoma-
laiset kannattivat rasistisia asenneväittämiä taloudellisen laman ja suur-
työttömyyden aikana (1993) enemmän kuin talouden elvyttyä (1998 ja 
2003). Täysin samaa mieltä rasististen väitteiden kanssa olevien osuus 
vähentyi ja täysin eri mieltä niiden kanssa olevien osuus lisääntyi vuosi-
na 1993-1998. Vuosina 1998-2003 rasistisen asenteiden kannatus pysyi 
suurin piirtein ennallaan. (Taulukko 23) 
 Esimerkiksi selvästi rasistista väittämää: ”Joihinkin rotuihin kuulu-
vat ihmiset eivät kerta kaikkiaan sovi asumaan modernissa yhteiskunnas-
sa” vastusti vuonna 1993 jyrkästi vain runsas viidesosa, kun taas vuonna 
2003 ”jo” joka kolmas vastaaja. Myös uskonnollinen suvaitsemattomuus 
on vähentynyt hieman. Vuonna 1993 vielä 15 prosenttia, mutta vuonna 
2003 enää ”vain” 10 prosenttia yhtyi täysin väittämään, jonka mukaan 
”Suomessa ei tulisi sallia islamin uskon harjoittamista, koska se uhkaa 
meidän kulttuuriamme”.  
 Maahanmuuttajien erilaista oikeudellista kohtelua kannatti entistä 
harvempi. Vuonna 1993 lähes puolet, mutta vuonna 2003 enää ”vain” 
joka kolmas yhtyi täysin seuraavaan väittämään: ”Kaikki ulkomaalaiset, 
jotka syyllistyvät rikoksiin, on pakotettava lähtemään maasta”. 
 Osa rasistista väittämistä esitettiin ensi kertaa vasta vuoden 1998 
tutkimuksessa. Myös niihin vastattiin suunnilleen samalla tavalla kuin 
viisi vuotta aikaisemmin. Vuonna 2003 joka kymmenes hyväksyi täysin 
väittämän, jonka mukaan ”on tunnustettava se tosiasia, että jotkut kansat 
ovat älykkäämpiä kuin muut” ja vain runsas kolmasosa oli täysin eri 
mieltä. Skinheadien kannatus ja vastustus oli vuonna 2003 suunnilleen 
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samanlaista kuin viisi vuotta aiemmin. Joka kymmenes hyväksyi täysin 
(2 %) tai osittain (8 %) ”skinheadien toiminnan ulkomaalaisia vastaan”, 
mutta enemmistö tuomitsi sen täysin. 
 Rasistisia asenteita koskeviin kysymyksiin saadut vastaukset korre-
loivat toistensa kanssa positiivisesti. Viidestä rasistisesta väittämästä 
muodostettiin rasistisuutta mittaava summa-asteikko, jonka reliabiliteetti 
oli korkea .95 (Cronbachin alpha). Taulukossa 23 nähdään rasistisuusas-
teikkoon kuuluvien asenneväittämien vastausjakaumat ja niiden rasistis-
ten väittämien vastausjakautumat, jotka eivät kuulu siihen. 
  
Taulukko 23. Suhtautuminen eräisiin rasistisiin väittämiin vuosina 1987-2003 (%) 
 
Rasistisuusasteikkoon kuuluvat väittämät 
 Täysin 

samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

Osittain eri 
mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

Ei osaa 
sanoa 

(N)     

Joihinkin rotuihin kuuluvat ihmiset eivät kerta kaikkiaan sovi asumaan modernissa  
yhteiskunnassa. 
1993 20 31 22 22 5 100 (1 035) 
1998 12 30 19 33 6 100 (1 020) 
2003 15 30 21 30 4 100 (1 538) 
Suomessa ei tulisi sallia islamin uskon harjoittamista, koska se uhkaa meidän  
kulttuuriamme. 
1993 15 13 25 41 6 100 (1 035) 
1998 12 16 24 42 6 100 (1 020) 
2003 10 14 30 43 3 100 (1 538) 
Ihmiset, joiden ulkonäkö ja kulttuuri poikkeaa paljon suomalaisesta, ovat ennustamattomia 
ja pelottavia. 
1993 7 16 32 42 2 100 (1 035) 
1998 3 14 28 52 4 100 (1 020) 
2003 4 15 26 55 1 100 (1 538) 
On luonnonlakien vastaista, että eri rotuihin kuuluvat ihmiset saavat lapsia keskenään. 
1998 3 10 19 66 3 100 (1 020) 
2003 4 9 19 65 2 100 (1 538) 
Yhteiskunnan kannalta on parempi, että eri kulttuureista lähtöisin olevat ihmiset elävät 
toisistaan erillään eivätkä sekoitu keskenään. 
1998 5 14 30 46 4 100 (1 020) 
2003 6 16 28 46 3 100 (1 538) 

 
(taulukko jatkuu seuraavalla sivulla) 
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Muut rasistiset väittämät  
 Täysin 

samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

Osittain eri 
mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

Ei osaa 
sanoa 

(N)     

Kaikki ulkomaalaiset, jotka syyllistyvät rikoksiin, on pakotettava lähtemään maasta. 
1993 45 23 22 8 1 100 (1 035) 
1998 33 31 25 10 2 100 (1 020) 
2003 35 30 23 11 1 100 (1 538) 
Suomalaiset naiset ihastuvat aivan liian helposti ulkomaalaisiin miehiin. 
1987 35 30 18 12 5 100 (1 088) 
1993 27 27 24 16 6 100 (1 035) 
1998 26 29 21 16 8 100 (1 020) 
2003 27 25 26 17 6 100 (1 538) 
On tunnistettava se tosiasia, että jotkut kansat ovat älykkäämpiä kuin muut. 
1998 12 22 20 41 5 100 (1 020) 
2003 11 24 23 39 3 100 (1 538) 
On hyväksyttävää osallistua ulkomaalaisia vastaan järjestettävään mielenosoitukseen. 
1998 8 16 27 44 5 100 (1 020) 
2003 7 16 28 48 2 100 (1 538) 
Hyväksyn skinheadien toiminnan ulkomaalaisia vastaan. 
1998 2 7 13 75 2 100 (1 020) 
2003 2 8 13 76 1 100 (1 538) 
Euroopan ulkopuolelta tulleiden maahanmuuttajien on palattava kotimaihinsa. 
1998 8 22 34 31 5 100 (1 020) 
2003 9 20 34 33 3 100 (1 538) 

 
 
Rasististen asenneväittämien kannatuksella oli selvä yhteys kielteisiin 
asenteisiin ulkomaista työvoimaa, pakolaisia ja kaikkia kansallisuusryh-
miä kohtaan (kuviot 40 ja 41). Ne, jotka kannattivat eniten rasistisia 
asenteita, suhtautuivat muita kielteisemmin eri syistä ja eri maista muut-
taviin ja avioitumiseen erilaisten etnisten ryhmien kanssa. He korostivat 
myös muita useammin maahanmuuton kielteisiä vaikutuksia kantaväes-
tön sosioekonomiseen asemaan. 
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Kuvio 40. Rasististen asenteiden yhteys ulkomaalaisten työnhakijoiden vastaan-
ottamista koskeviin asenteisiin vuonna 2003 (%) 
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Kuvio 41. Rasististen asenteiden yhteys suhtautumiseen pakolaisten vastaanot-
tamiseen vuonna 2003 (%) 
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Rasistisuutta selittävien tekijöiden 
tärkeysjärjestys 
 
Rasististen asenteiden kannatusta selittivät tärkeysjärjestyksessä seuraa-
vat tekijät silloin, kun muiden taustatekijöiden vaikutus tuloksiin on va-
kioitu MC-analyysin avulla. 
 
Koulutus. Taulukosta 24 nähdään joitakin esimerkkejä koulutuksen yh-
teydestä rasististen asenteiden kannatukseen. MC-analyysi osoitti, että 
koulutus selitti eniten rasististen väitteiden kannatusta. Mitä vähemmän 
koulutusta vastaajalla oli, sitä useammin he kuuluivat rasistisuusasteikon 
rasistisimpaan neljännekseen. Koulutus ei vaikuttanut yhtä paljon mies-
ten kuin naisten asenteisiin. Korkea-asteen koulutuksen saaneet naiset 
kuuluivat miehiä useammin rasistisuusasteikon vähiten rasistiseen nel-
jännekseen. Keski- ja perusasteen koulutuksen saaneet miehet kuuluivat 
puolestaan vastaavan koulutuksen saaneita naisia useammin rasistisim-
paan neljännekseen.  
 
Taulukko 24. Eräiden ”rasististen” väittämien kannattaminen koulutuksen ja 
puoluekannan mukaan vuonna 2003 (%) 
 
 Täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että 

 

Joihinkin rotuihin 
kuuluvat ihmiset 
eivät kerta kaikki-

aan sovi asu-
maan modernissa 
yhteiskunnassa 

On tunnustettava 
se tosiasia, että 

jotkut kansat ovat 
älykkäämpiä kuin 

muut 

Suomessa ei tulisi 
sallia islamin 

uskon harjoitta-
mista, koska se 
uhkaa kulttuuri-

amme 

(N) 

Perusaste 52 42 34 (457) 
Keskiaste 46 38 26 (631) 
Ylempi keskiaste 41 31 13 (213) 
Korkea-aste 29 17 10 (234) 
Suomen Keskusta 53 43 33 (276) 
Sosiaalidemokraatit 49 34 24 (330) 
Kansallinen Kokoomus 40 32 20 (167) 
Vasemmistoliitto 35 26 12 (82) 
Vihreät 23 19 7 (138) 
Kaikki 45 36 24 (1538) 

 
 
Puoluekanta. Myös puoluekannalla oli yhteys rasististen asenteiden kan-
natukseen. Taulukossa 24 on siitä joitakin esimerkkejä. MC-analyysi 
osoitti, että puoluekanta selitti rasistisia asenteita toiseksi eniten. Vihrei-
den ja vasemmistoliiton kannattajien asenteet olivat muita harvemmin 
rasistisia myös silloin, kun muiden taustatekijöiden vaikutus asenteisiin 
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vakioitiin. Keskustan kannattajat yhtyivät muita useammin rasistisiin 
väittämiin. Sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen kannattajat sijoittui-
vat näiden ääripäiden väliin myös silloin, kun muiden taustatekijöiden 
vaikutus tuloksiin oli vakioitu. 
 
Kontaktit. Kontaktiteoria sai tukea myös rasistisia asenteita koskevista 
tuloksista. Ne, jotka tunsivat henkilökohtaisesti eniten ”Suomessa asuvia 
ulkomaalaisia”, kannattivat vähiten rasistisia asenneväittämiä (kuvio 42). 
Ne, jotka eivät tunteneet yhtään maahanmuuttajaa henkilökohtaisesti, 
kuuluivat muita useammin rasistisuusasteikon rasistisimpaan kvartiiliin. 
Kontaktien yhteys myönteisiin asenteisiin säilyi myös silloin, kun mui-
den taustatekijöiden vaikutus tuloksiin vakioitiin. 
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Kuvio 42. Rasistisuuden yhteys Suomessa asuvien ulkomaalaisten tuttavien 
lukumäärän mukaan vuonna 2003 (%) 
 
 
Ikä selitti rasistisia asenteita seuraavaksi eniten. Eläkeikäiset (65+ v) 
kannattivat muita useammin rasistisia asenteita (kuvio 43). Tulokset 
säilyivät samansuuntaisina myös silloin, kun muiden taustatekijöiden 
vaikutus asenteisiin vakioitiin. 
 
Myös ammatilla oli itsenäinen, koulutuksesta ja muista taustatekijöistä 
riippumaton yhteys rasistisiin mielipiteisiin. Johtajat/ylemmät ylemmät 
ja alemmat toimihenkilöt kannattivat rasistisia asenteita muita ammatti-
ryhmiä harvemmin. 
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Sukupuoli. Miehet pitivät itse itseään rasistisempina kuin naiset. Rasisti-
suutta mittaavan summa-asteikon mukaan miehet kannattivat rasistisia 
asenneväittämiä useimmissa ikäryhmissä yleisemmin kuin naiset. Tulok-
set säilyivät samansuuntaisina myös silloin, kun muiden taustatekijöiden 
vaikutus rasistisiin asenteisiin vakioitiin. 
 Vaikka eläkeikäiset pitivät itse itseään vähemmän rasistisina kuin 
muut ikäryhmät keskimäärin, he kannattivat rasistisia asenneväittämiä 
muita useammin. Eläkeikäiset miehet kannattivat sitä paitsi rasistisia 
väittämiä useammin kuin naiset siitä huolimatta, että he pitivät itse itse-
ään rasistisina harvemmin kuin naiset. (Kuvio 43) 
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Kuvio 43. Rasististen väitteiden kannattaminen iän ja sukupuolen mukaan. Ra-
sistisimpaan neljännekseen (kvartiiliin) kuuluvien osuus (%) 
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Kuvio 44. Erittäin rasistisina itseään pitävien (7-10/10) osuus eri ikä- ja sukupuo-
liryhmissä vuonna 2003 (%) 
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Kuvio 45. Myönteisesti skinheadien toimintaan suhtautuvien osuus iän ja suku-
puolen mukaan vuonna 2003. ”Hyväksyn skinheadien toiminnan ulkomaalaisia 
vastaan”. Täysin/osittain samaa mieltä olevien osuus (%) 
 
 
Myös asuinpaikkakunnan kaupunkimaisuus selitti rasistisia asenteita. 
Pääkaupunkiseudulla ja muissa suurimmissa kaupungeissa rasistisia 
asenteita kannatettiin vähemmän kuin avoimella maaseudulla. Tuloksia 
selittävät kuitenkin kuntien väestörakenteen erot, pikemmin kuin kuntien 
koko. Kun koulutuksen, ammatin, kontaktien ja muiden MC-analyysissä 
mukana olleiden sosiaalisten ja demografisten taustatekijöiden vaikutus 
vakioitiin, tulokset muuttuivat päinvastaisiksi. Pääkaupunkiseudulla, 
Tampereella tai Turussa asuvat kannattivat silloin enemmän rasistisia 
asenneväittämiä kuin maaseudulla asuvat. Muunkokoiset paikkakunnat 
sijoittuivat näiden väliin. 
 
Uskonnollisuus. Uskonnolliset kannattivat useammin rasistisia asenne-
väittämiä kuin ne, joiden elämässä ”uskonnolla ei ole käytännössä mi-
tään asemaa”. Uskonnollisuuden yhteys rasistisia asenteiden kannatuk-
seen katosi kuitenkin sen jälkeen, kun muiden taustatekijöiden, iän, su-
kupuolen, koulutuksen, ammatin, asuinpaikkakunnan ja kontaktien, vai-
kutus asenteisiin vakioitiin. 
 



 

 
 
 

96

Rasististen asenteiden kannatusta selittävien tekijöiden tärkeysjärjestys MC-
analyysin mukaan 
 
 Kannattaa rasistisia  

asenneväittämiä 
Ei kannata rasistisia  
asenneväittämiä 

Koulutus Perus- tai keskiaste Korkea-aste 
Puoluekanta Keskusta Vihreät, vasemmistoliitto 
Kontaktit Ei tunne maahanmuuttajia  

henkilökohtaisesti 
Tuntee maahanmuuttajia 
henkilökohtaisesti 

Ikä 15-17 v, 65 v- 25-49 v 
Ammatti Maanviljelijä, yrittäjä, työntekijä Johtaja/ylempi ja alempi toimi-

henkilö 
Sukupuoli Mies Nainen 
Asuinpaikkakunta Isot kaupungit Avoin maaseutu 

r= .488,  R2=.238 
 
 
Skinheadien ulkomaalaisvastaisen toiminnan hyväksymistä selittävät tekijät 
tärkeysjärjestyksessä MC-analyysin mukaan 
 
 Hyväksyy skinheadien toiminnan 

ulkomaalaisia vastaan 
Ei hyväksy skinheadien toimintaa 

Ammatti Yrittäjä Eläkeläinen, johtaja/ylempi tai 
alempi toimihenkilö 

Ikä 15-17 v 40 v- 
Puoluekanta Keskusta, Kokoomus Vihreät, Vasemmistoliitto 
Koulutus Keski- ja perusaste Korkea-aste 
Sukupuoli Mies Nainen 
Kontaktit Ei tunne maahanmuuttajia Tuntee useita maahanmuuttajia 
Asuinpaikkakunta Isot kaupungit Avoin maaseutu 
Uskonnollisuus Ei ole hyvin uskonnollinen Hyvin uskonnollinen 

r= .359, R2= .129 
 
 
Skinheadien kannatusta selittävät tekijät 
 
Skinheadien väkivaltainen käyttäytyminen Joensuussa asuvia afrikkalai-
sia maahanmuuttajia kohtaan on herättänyt huomiota myös julkisuudessa 
(ks. Puuronen 2001). Vuosina 1998 ja 2003 tehdyissä asennetutkimuk-
sissa tiedusteltiin myös ”tavallisten” suomalaisten suhtautumista skin-
headien ulkomaalaisvastaiseen toimintaan.  
 Tällöin kävi ilmi, etteivät kaikki vastaajat tuominneet sitä ainakaan 
täysin. Vuonna 2003 joka kymmenes ”tavallinen suomalainen” ilmoitti 
olevansa päinvastoin täysin (2 %) tai osittain (8 %) samaa mieltä seuraa-
van väittämän kanssa: ”Hyväksyn skinheadien toiminnan ulkomaalaisia 
vastaan”. Vuonna 1998 skinheadien kannatus oli hiukan harvinaisempaa. 
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Aikaisemmassa tutkimuksessa skinheadeja koskevaa kysymystä ei esitet-
ty. 
 Skinheadien ulkomaalaisvastaisen toiminnan hyväksyvien sosiode-
mografinen profiili muistuttaa rasististen asenteiden kannattajien muoto-
kuvaa, mutta siinä on myös jotakin eroja. Seuraavat sosiaaliset ja demo-
grafiset tekijät selittivät suomalaisten suhtautumista skinheadien ulko-
maalaisvastaisen toimintaan sen jälkeen, kun muiden MC-analyysissä 
mukana olleiden ao. taustatekijöiden vaikutus tuloksiin oli vakioitu. 
 Ammatti selitti eniten suhtautumista skinheadien ulkomaalaisvastai-
seen toimintaan. Yrittäjät olivat muita harvemmin täysin eri mieltä väit-
teestä: ”Hyväksyn skinheadien toiminnan ulkomaalaisia vastaan”. Eläke-
läiset ja toimihenkilöt tuomitsivat muita useammin skinheadien toimin-
nan ja muut ammattiryhmät sijoittuivat heidän ja yrittäjien väliin. 
 Koulutus vaikutti odotetusti skinheadeja koskeviin asenteisiin. Kor-
kea-asteen koulutuksen saaneet tuomitsivat muita useammin skinheadien 
toiminnan ulkomaalaisia vastaan. 
 Sukupuoli. Miehet hyväksyivät skinheadien ulkomaalaisvastaisen 
toiminnan kaikissa ikäryhmissä useammin kuin naiset. Sukupuolten väli-
set erot olivat suurimmat nuorimmassa ikäryhmässä. Nuoret (15-17 v) 
pojat hyväksyvät skinheadien toiminnan ainakin osittain huomattavasti 
useammin kuin samanikäiset tytöt ja vanhemmat ihmiset (kuvio 45). He 
pitivät myös itseään rasistisina useammin kuin muut (kuviot 44). 
 Myös puoluekanta oli yhteydessä asenteisiin. Vihreiden ja vasem-
mistoliiton kannattajat tuomitsivat muita useammin skinheadien ulko-
maalaisvastaisen toiminnan. 
 Asuinpaikkakunnalla oli yhteys skinheadien kannatukseen. Isoim-
missa kaupungeissa skinheadien toimintaa ei tuomittu aivan yhtä usein 
kuin muualla maassa silloin, kun koulutuksen ja muiden taustatekijöiden 
vaikutus tuloksiin oli vakioitu. 
 Uskonnollisuus oli yhteydessä skinheadeja koskeviin asenteisiin. 
Hyvin uskonnolliset tuomitsivat muita useammin skinheadien toiminnan 
ulkomaalaisia vastaan. Ne, joiden elämässä uskonnolla ei ollut minkään-
laista asemaa, hyväksyivät skinheadien toiminnan ainakin osittain muita 
useammin myös silloin, kun muiden taustatekijöiden vaikutus tuloksiin 
oli vakioitu.  
 Myös kontaktiteoria sai tukea. Ne, joilla oli eniten henkilökohtaisia 
kontakteja ”Suomessa asuviin ulkomaalaisiin”, tuomitsivat muita use-
ammin skinheadien ulkomaalaisvastaisen toiminnan. Ne, jotka eivät 
tunteneet yhtään tai korkeintaan kaksi Suomessa asuvaa ulkomaalaista 
henkilökohtaisesti, hyväksyivät muita useammin ainakin osittain skin-
headien toiminnan ulkomaalaisia vastaan. 
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X 
 

Ulkomaalaisten maahanmuuttoon 
liitetyt hyödyt ja haitat 
 
Tiedotusvälineiden kuva maahanmuuttajista 
 
Läheskään kaikki suomalaiset eivät tunne henkilökohtaisesti maahan-
muuttajia. Enemmistö saa heitä koskevat tiedot median välityksellä. Tie-
dotusvälineet muokkaavat symbolisesti ja ideologisesti ihmisten käsityk-
siä maahanmuuttajista. Teun van Dijkin (1993) mukaan niiden vaikutus 
on ylivoimainen myös rasististen asenteiden tuottamisessa. 
 Mediaseurantatutkimusten (Raittila 2002) mukaan maahanmuuttajia 
koskevan lehdistökirjoittelun keskeinen aihepiiri oli vuonna 2000 valta-
väestön ja etnisten vähemmistöjen suhde: toisaalta suomalaisten suhtau-
tuminen maahanmuuttajiin ja toisaalta maahanmuuttoa koskevat lait ja 
viranomaistoiminta. Valtaväestön ja etnisten vähemmistöjen välisiä suh-
teita käsiteltiin 17 tutkitun sanomalehden pääkirjoituksissa lähes yhtä 
usein kuin mielipidekirjoituksissa. Kolmanneksi suurimman ryhmän 
muodostivat vähemmistöjen jäsenten tekemät rikokset, jotka esitettiin 
uutisina. Vähemmistöjen sosiaalisiin ongelmiin keskittyviä juttuja oli 
vähän: Ne koskivat yleensä heidän työllistymistään, harvemmin asunto- 
tai terveysongelmia. Kulttuuria ja uskontoa koskevat jutut olivat harvi-
naisia. 
 Pentti Raittilan (2002) mukaan tiedotusvälineiden antama yleiskuva 
kertoo ”hyvistä ja pahoista” vähemmistöistä, joista toiset pääsevät lehti-
en palstoille rikosten tekijöinä, toiset taas uhreina tai hyvin maahamme 
sopeutuneina menestyjinä. Vuonna 2000 tutkituista jutuista yli neljäsosa 
liittyi rikoksiin ja konflikteihin. Niiden osuus uutisista oli lähes 30 pro-
senttia. Pääkirjoituksissa ja kolumneissa rikokset eivät olleet pääaiheina 
juuri koskaan.  
 Rikosjuttujen leimaava otsikointi näytti riippuvan enemmän etnises-
tä ryhmästä kuin rikoksen laadusta. Määrällisesti useimmin etninen taus-
ta tuotiin esiin venäläisiä ja virolaisia koskevien rikosten otsikoissa. Yli 
puolet rikos- ja konfliktijutuista käsitteli maahanmuuttajien tai Suomessa 
turisteina olleiden ulkomaalaisten tekemiä huume- ja omaisuusrikoksia.  
 Venäläisiä koskevia juttuja oli tutkituissa sanomalehdissä yhteensä 
261. Niistä noin joka kolmannessa venäläisten etninen tausta mainittiin 
jo otsikossa tai valokuvassa. Neljäsosa venäläisiä käsittelevistä jutuista 
koski heidän tekemiään rikoksia tai niiden oikeuskäsittelyä. Vain yhdes-
sä jutussa pääteemana oli väkivaltarikos; muut olivat pääasiassa omai-
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suus- tai huumerikoksia sekä salakuljetusta tai laitonta kauppaa koskevia 
juttuja.  
 Raittilan (2002) mukaan yhden merkittävän aiheryhmän muodosti-
vat ”suvaitsevaisuusjutut” sekä suomalaisten ja venäläisten suhteen poh-
diskelu. Hän arvelee että lukuisilla suomalaisten ja venäläisten suhteita 
käsittelevillä haastatteluihin ja reportaaseihin perustuvilla ”suvaitsevai-
suusjutuilla” on ehkä tietoisesti pyritty tasapainottamaan rikosjuttujen 
suuren määrän synnyttämää yksipuolista kuvaa venäläisistä. 
 Virolaiset olivat keskeinen vähemmistöryhmä 121 rasismia ja etni-
syyttä koskevassa jutussa (Raittila 2002). Virolaisten osuus jutuista oli 
puolet venäläisten osuuteen verrattuna. Virolaiset näkyivät myös har-
vemmin juttujen otsikoissa ja valokuvissa. Peräti 40 prosenttia virolaisia 
koskevista jutuista oli rikosjuttuja. Joka kymmenes rikosjuttu koski vä-
kivaltarikoksia. 
 Myönteisiä ”suvaitsevaisuusjuttuja” virolaisista julkaistiin vähem-
män kuin venäläisistä. Raittila (2002) arvelee, että sukukansaksi miellet-
tyjä virolaisia koskevia myönteisiä juttuja ei ehkä ole pidetty yhtä tar-
peellisina kuin venäläisiä koskevia kirjoituksia. Suvaitsevaisuusjutuissa 
– joita oli noin kymmenesosa kaikista lehtijutuista – puolustettiin moni-
kulttuurisuutta ja kerrottiin erityisesti somalien, muiden tummaihoisten 
ja venäläisten selviytymis- ja menestystarinoita. ”Valistusjutuissa” oli 
usein myös kasvatuksellinen näkökulma ja niissä kuvattiin rasismin syn-
tyä ja historiaa. 
 Myös vuosina 2001-2003 maahanmuuttajien etninen tausta on ollut 
näyttävästi esillä monissa rikosuutisissa. Erityisesti lähialueilta muutta-
neiden huumerikollisuutta koskevat uutiset ovat saaneet suuria otsikoita 
ja runsaasti palstatilaa lehdistössä. Seuraavassa joitakin esimerkkejä 
maan suurimman päivälehden näkyvästä uutisoinnista ennen viimeisintä 
asennetutkimusta: 
 
”Suomen huumekauppa lähes täysin lähialueiden rikollisten käsissä… 
Huumevelkaantuneita maahanmuuttajia kadonnut. Poliisi epäilee että 
nuoret on surmattu ja ruumiit paloiteltu. Maahanmuuttajien joukossa 
ainakin 500 heroinistia.” (Helsingin Sanomat 12.2.2002) 
 
”Venäjänkielisiä huumenuoria lähetetään Pietariin, …Kieli- ja kulttuu-
riongelmat, jopa ryssittely, syynä vähäiseen hoitoon hakeutumiseen” 
(Helsingin Sanomat 23.4.2002) 
 
”Virolais-venäläinen mies välitti huumeita kännykän avulla.” (Helsingin 
Sanomat 14.5.2002) 
 
”Seitsemän virolaista sai syytteen parituksesta” (Helsingin Sanomat 
28.6.2002) 
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Haastateltujen näkemys maahanmuuton 
seurauksista 
 
Rikoksia ja rasismia koskevat uutiset selittävät sitä, että ulkomaalaisten 
maahanmuuton uskotaan aiheuttavan monenlaisia ongelmia kantaväes-
tölle. Tutkimuksessa tiedusteltiin, pitivätkö haastateltavat todennäköise-
nä vai epätodennäköisenä sitä, että työttömyys, levottomuudet ja mella-
kat, huumeet, järjestäytynyt rikollisuus, aids, sukupuolinen ahdistelu ja 
häirintä lisääntyvät ulkomaalaisten maahanmuuton myötä. Lisäksi tie-
dusteltiin, pitivätkö vastaajat todennäköisenä sitä, että veronmaksajille 
tulee tällöin liikaa kustannuksia, tai että suomalainen kulttuuri joutuu 
uhanalaiseksi tai että ulkomaalaiset joutuvat rasismin kohteeksi. 
 Asennetutkimukset osoittavat, että ulkomaalaisten maahanmuuttoon 
liitetyt uhkakuvat ovat lisääntyneet selvästi vuoden 1987 jälkeen. Huu-
meiden, järjestäytyneen rikollisuuden, levottomuuksien ja mellakoiden 
pelko kasvoi erittäin voimakkaasti lamavuoteen 1993 mennessä. Vaikka 
huumeiden pelko on sen jälkeen hieman vähentynyt, kolme neljäsosaa 
suomalaisista piti myös vuonna 2003 todennäköisenä sitä, että huumeet 
ja järjestäytynyt rikollisuus leviävät Suomeen maahanmuuton seurauk-
sena. Kaksi kolmasosaa uskoi levottomuuksien ja mellakoiden lisäänty-
vän maahanmuuttajien määrän kasvaessa. 
 Suomalaiset ovat toistaiseksi säilyneet melko hyvin aidsilta eikä 
siitä ole kirjoiteltu enää yhtä paljon lehdissä kuin 1980- ja 90-luvulla. 
Tämä selittänee sitä, että aidsin pelko on 1990-luvun korkeimpien luku-
jen jälkeen vähentynyt lähes vuoden 1987 tasolle. Vuonna 2003 enää 
”vain” kaksi kolmasosaa piti todennäköisenä aidsin leviämistä Suomeen 
ulkomaalaisten maahanmuuton seurauksena. Sukupuolisen ahdistelun 
lisääntymistä pelkäsi noin puolet suomalaisista. (Kuvio 46) Huomatta-
vasti useammat pitivät todennäköisenä, että ulkomaalaiset joutuvat ra-
sismin kohteeksi. 
 Talouden elvyttyä laman jälkeen suomalaiset eivät pitäneet enää 
työttömyyden lisääntymistä ja veronmaksajille koituvia kustannuksia 
yhtä todennäköisinä maahanmuuton seurauksina kuin aikaisemmin. Vain 
runsas neljäsosa uskoi suomalaisten joutuvan uhanalaiseksi ulkomaalais-
ten maahanmuuton seurauksena. 
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Kuvio 46. Ulkomaalaisten maahanmuuttoon liitettyjä uhkia todennäköisinä pitävi-
en osuus vuosina 1987-2003 (%) 
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Kuvio 47. Ulkomaalaisten maahanmuuttoon liitettyjä hyötyjä todennäköisinä 
pitävien osuus vuosina 1987-2003 (%) 
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Vuonna 2003 suomalaiset korostivat aiempaa enemmän maahanmuuton 
myönteisiä seurauksia. Noin kaksi kolmasosaa haastatelluista piti toden-
näköisenä sitä, että ”Suomen kulttuurielämä tulee monipuolisemmaksi” 
maahanmuuton lisääntyessä. Myös ”suomalaisten suvaitsevaisuuden 
kasvua muita kansoja kohtaan” pidettiin aiempaa todennäköisempänä 
samoin kuin sitä, että ”elämäniloisuus lisääntyy Suomessa”. Suvaitsevien 
asenteiden ja elämäniloisuuden lisääntymistä korostettiin ennen lamaa ja 
laman jälkeen huomattavasti yleisemmin kuin laman aikana – jolloin 
asenteet olivat kielteisimmillään. (Kuvio 47) 
 Vuonna 2003 uskottiin myös aiempaa yleisemmin, että ”Suomen 
kaupankäynti muiden maiden kanssa kasvaa maahanmuuton seuraukse-
na”. Yli puolet vastaajista piti sitä todennäköisenä. Suomalaiset eivät sen 
sijaan suhtautuneet kovin optimistisesti talouselämän elpymiseen ulko-
maalaisten maahanmuuton lisääntyessä, vaikka myös tässä suhteessa 
myönteiset odotukset ovat laman jälkeen kasvaneet. Vuonna 2003 joka 
kolmas uskoi, että ”Suomen talouselämä elpyy” maahanmuuton lisään-
tyessä, kun taas lamavuonna 1993 vain joka neljäs oli tätä mieltä. Vain 
runsas neljännes haastatelluista pelkäsi suomalaisen kulttuurin joutuvan 
uhanalaiseksi ulkomaalaisten maahanmuuton lisääntyessä. 
 
 
Eri väestöryhmiä pelottavat ja ilahduttavat 
asiat 
 
Ikä ja sukupuoli. Korkealla iällä oli selvä yhteys turvattomuudentuntei-
siin: Eläkeikäiset pelkäsivät muita useammin sekä maahanmuuton kiel-
teisiä taloudellisia että terveydellisiä ja sosiaalisia seurauksia. He olivat 
eniten huolissaan työttömyyden, veronmaksajille koituvien kustannusten, 
huumeiden, järjestäytyneen rikollisuuden, aidsin, sukupuolisen ahdiste-
lun ja häirinnän lisääntymisestä ulkomaalaisten maahanmuuton seurauk-
sena. ”Keski-ikäiset” olivat seuraavaksi eniten huolissaan ja alle 30-
vuotiaat vähiten huolissaan huumeiden, rikollisuuden ja aidsin leviämi-
sestä Suomeen.  
 Noin kaksi kolmasosaa työikäisistä, mutta peräti 82 prosenttia elä-
keikäisistä piti todennäköisenä, että aids lisääntyy Suomessa maahan-
muuton seurauksena. Noin kaksi kolmasosaa alle 30-vuotiaista, kolme 
neljäsosaa 30-64 -vuotiaista ja peräti 85-88 prosenttia eläkeikäisistä us-
koi, että huumeet ja järjestäytynyt rikollisuus leviävät Suomeen maa-
hanmuuton lisääntyessä. 
 Nuorten optimismia ja vanhojen pessimismiä kuvaa myös se, että 
nuorimmat vastaajat (15-17 v) uskoivat muita useammin – ja eläkeikäiset 
muita harvemmin – ulkomaankaupan kasvuun maahanmuuton lisäänty-
essä. Nuoret uskoivat myös eniten suvaitsevaisuuden kasvuun. Alle 30-
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vuotiaista kolme neljäsosaa, 30-64-vuotiaista kaksi kolmasosaa, mutta 
eläkeikäisistä vain puolet uskoi suomalaisten suvaitsevaisuuden muita 
kansoja kohtaan lisääntyvän maahanmuuton kasvun myötä. Eläkeikäiset 
pelkäsivät myös eniten (65 %) ja teini-ikäiset vähiten (47 %) sukupuoli-
sen ahdistelun ja häirinnän lisääntymistä maahanmuuton seurauksena. 
 Sukupuolten väliset erot olivat vähäiset. Miehet korostivat kuitenkin 
naisia useammin maahanmuuton kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen ja 
talouteen sekä sukupuolisen ahdistelun ja häirinnän mahdollisuutta. Nai-
set korostivat sen sijaan miehiä useammin maahanmuuton myönteisiä 
seurauksia: suomalaisten kielitaidon parantumista, kulttuurielämän mo-
nipuolistumista, ja suvaitsevaisuuden ja elämäniloisuuden yleistymistä. 
Huumeita, aidsia ja järjestäytynyttä rikollisuutta miehet ja naiset pelkäsi-
vät yhtä paljon. 
 
Koulutus. On ymmärrettävää, että vähän koulutusta saaneet pelkäävät 
muita useammin työttömyyttä ja taloudellisen asemansa heikkenemistä. 
Yhtä itsestään selvää ei ole se, että he tuntevat muita useammin turvat-
tomuutta myös muilla elämänalueilla. Asennetutkimukset osoittivat, että 
vähän koulutetut pelkäsivät kaikkina tutkimusajankohtina eniten myös 
huumeiden, aidsin, järjestäytyneen rikollisuuden, levottomuuksien ja 
mellakoiden sekä sukupuolisen ahdistelun ja häirinnän lisääntymistä – 
samoin kuin suomalaisen kulttuurin joutumista uhanalaiseksi ulkomaa-
laisten maahanmuuton seurauksena. (Liite 8) 
 Eniten koulutusta saaneet eivät yleistäneet yksittäisiä rikosuutisia 
koskemaan kaikki maahanmuuttajia. He korostivat kaikkina tutkimus-
ajankohtina muita useammin maahanmuuton myönteisiä seurauksia: 
suomalaisten kielitaidon parantumista, kulttuurielämän monipuolistusta, 
elämäniloisuuden ja suomalaisten suvaitsevaisuuden lisääntymistä sa-
moin kuin Suomen ulkomaankaupan kasvua ja talouselämän elpymistä. 
Usko maahanmuuton myönteisiin seurauksiin yleistyi kaikissa koulutus-
ryhmissä vuosina 1993-2003. (Liite 9) 
 
Ammatti. Myös ammattiryhmien välillä on eroja. Ylemmät toimihenkilöt 
ja opiskelijat korostivat muita useammin maahanmuuton myönteisiä 
seurauksia. Johtajat/ylemmät toimihenkilöt uskoivat muita useammin (41 
%) Suomen talouselämän elpymiseen maahanmuuton seurauksena. Myös 
suurituloisuus oli yhteydessä myönteisiin odotuksiin talouselämän elpy-
misestä. Yrittäjät (61 %) ja opiskelijat (65 %) uskoivat muita useammin 
”Suomen kaupankäynnin muiden maiden kanssa kasvavan” maahanmuu-
ton lisääntymisen myötä. Yrittäjät (68 %) ja työntekijät (64 %) pelkäsi-
vät toisaalta myös eniten maahanmuuton aiheuttamia kustannuksia ve-
ronmaksajille. 
 Sosioekonomisen aseman yhteyttä turvallisuudentunteisiin – tai 
ennakkoluuloihin – kuvaa se, että maanviljelijät pelkäsivät eniten ja joh-
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tajat/ylemmät toimihenkilöt vähiten huumeiden leviämistä Suomeen. 
Eläkeläiset pelkäsivät eniten ja johtajat/ylemmät toimihenkilöt vähiten 
sukupuolisen ahdistelun ja aidsin leviämistä Suomeen. Eläkeläisten kes-
kuudessa myös järjestäytyneen rikollisuuden pelko oli yleisintä ja johta-
jien/ylempien toimihenkilöiden ja opiskelijoiden keskuudessa harvi-
naisinta. 
 
Asuinpaikkakunta. Harvaan asutulla maaseudulla – jossa asuu vähiten 
maahanmuuttajia – pelättiin eniten levottomuuksien, mellakoiden ja aid-
sin leviämistä Suomeen. Turussa ja Tampereella ei pelätty levottomuuk-
sia ja mellakoita, sukupuolista ahdistelua eikä työttömyyden lisääntymis-
tä yhtä usein kuin pääkaupunkiseudulla ja pienemmissä kaupungeissa ja 
maaseudulla. 
 Suomen talouselämän elpymisen uskovien osuus oli lineaarisessa 
suhteessa asuinpaikkakunnan kokoon. Mitä suuremmalla paikkakunnalla 
asuttiin, sitä useammin uskottiin talouselämän elpymiseen maahanmuu-
ton ansiosta. Pääkaupunkiseudulla asuvista peräti 40 prosenttia, mutta 
maaseudulla asuvista vain runsas neljäsosa (28 %) uskoi Suomen talous-
elämän elpyvän ulkomaalaisten maahanmuuton lisääntyessä. 
 
Puoluekanta. Vihreiden kannattajat korostivat muita useammin maa-
hanmuuton myönteisiä seurauksia. Keskustan ja sosialidemokraattien 
kannattajat olivat eniten huolissaan maahanmuuton vaikutuksista työlli-
syyteen ja veronmaksajille aiheutuviin kustannuksiin. Heidän lisäkseen 
myös kokoomuksen kannattajat pelkäsivät vihreitä ja vasemmistoliitto-
laisia useammin huumeiden, aidsin, sekä sukupuolisen ahdistelun ja häi-
rinnän leviämistä Suomeen. Keskustan kannattajat pelkäsivät muita use-
ammin (36 %) suomalaisen kulttuurin joutumista uhanalaiseksi maa-
hanmuuton seurauksena. 
 Vihreät ja kokoomuksen kannattajat uskoivat muita useammin suo-
malaisten kielitaidon paranevan maahanmuuttajien määrän kasvaessa. 
Lähes kaikki vihreät ja valtaosa muiden puolueiden kannattajista uskoi, 
että Suomen kulttuurielämä monipuolistuu maahanmuuton kasvaessa.  
 Vihreät uskoivat muita useammin (80 %) suomalaisten suvaitsevai-
suuden lisääntymiseen; myös enemmistö vasemmistoliiton (72 %) ja 
sosiaalidemokraattien, keskustan ja kokoomuksen kannattajista (62-63 
%) piti sitä todennäköisenä. Lähes kaksi kolmasosaa vihreistä ja melkein 
yhtä moni vasemmistoliiton kannattajista uskoi elämäniloisuuden lisään-
tyvän maahanmuuttajien määrän kasvaessa; vain puolet keskustan, sosia-
lidemokraattien ja kokoomuksen kannattajista oli heidän kanssaan samaa 
mieltä. 
 
Henkilökohtaiset kontaktit Suomessa asuviin ulkomaalaisiin vähensivät 
maahanmuuttoon liitettyjä uhkakuvia kaikkina tutkimusajankohtina. 
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Mitä useampia maahanmuuttajia vastaajat tunsivat henkilökohtaisesti, 
sitä vähemmän he pelkäsivät maahanmuuton kielteisiä taloudellisia, ter-
veydellisiä, kulttuurisia ja yhteiskuntarauhaa uhkaavia seurauksia. Tu-
lokset eivät johtuneet vain siitä, että ne jotka tunsivat eniten ”Suomessa 
asuvia ulkomaalaisia” olivat saaneet eniten koulutusta ja olivat muita 
useammin johtajia tai ylempiä toimihenkilöitä. Tulokset säilyivät saman-
suuntaisina myös silloin, kun koulutuksen, ammatin ja muiden sosiaalis-
ten ja demografisten taustatekijöiden yhteys asenteisiin vakioitiin. 
 Myös ulkomaanmatkailu oli yhteydessä maahanmuuton vaikutuksia 
koskeviin käsityksiin. Ne, jotka olivat matkustelleet eniten ulkomailla, 
korostivat eniten maahanmuuton myönteisiä taloudellisia, kielellisiä, 
kulttuurisia ja sosiaalisia seurauksia: Suomen talouselämän elpymistä, 
ulkomaankaupan kasvua, kielitaidon, suvaitsevaisuuden ja elämäniloi-
suuden lisääntymistä ja kulttuurielämän monipuolistumista. 
 Maahanmuuton kielteisten ja myönteisten seurausten korostaminen 
oli yhteydessä maahanmuuttopoliittisiin mielipiteisiin. Ne, jotka korosti-
vat maahanmuuton myönteisiä seurauksia, suhtautuivat ulkomaalaisten 
maahanmuuttoon odotetusti myönteisemmin kuin ne, jotka pitivät maa-
hanmuuton kielteisiä seurauksia todennäköisempinä. 
 Ne, jotka pelkäsivät eniten maahanmuuton kielteisiä seurauksia, 
suosittelivat muita useammin rajojemme sulkemista pakolaisilta tai vain 
pienten pakolaismäärien – vähemmän kuin 500 pakolaista – vastaanot-
tamista vuosittain. Ne, jotka korostivat eniten maahanmuuton myönteisiä 
seurauksia, olivat muita useammin sitä mieltä, että Suomi voisi ottaa 
vastaan vähintään 5 000 pakolaista vuodessa. 
 Ulkomaalaisten maahanmuuttoon liitetyt sosioekonomiset, tervey-
delliset ja yhteiskuntarauhan järkkymistä koskevat uhat selittävät osal-
taan sitä, että vuonna 2003 lähes kolmasosa (31 %) vastaajista oli sitä 
mieltä, että ”ulkomaalaisten maahanmuuttoa koskevat määräykset olivat 
jonkin verran (22 %) tai aivan liian (9 %) sallivia”. Myös tässä suhteessa 
asenteet ulkomaalaisten maahanmuuttoa kohtaan olivat laman aikana 
nykyistä kielteisempiä. Lamavuonna 1993 vielä peräti 40 prosenttia vas-
taajista piti maahanmuuttoa koskevia määräyksiä jonkin verran (23 %) 
tai aivan liian (17 %) sallivina. Heidän mielestään ulkomaalaisia otettiin 
vastaan liikaa. Asenteiden kiristymistä selittää se, että taloudellisen la-
man ja korkean työttömyyden aikana Suomeen tuli yllättäen runsaasti 
turvapaikanhakijoita Somalaista ja Jugoslaviasta ja heidän maahantulon-
sa sai runsaasti julkisuutta. 
 Vuonna 2003 noin puolet (48 %) piti ulkomaalaisten maahanmuut-
toa koskevia määräyksiä sopivina. Joka kuudes vastaaja piti ulkomaalais-
ten maahanmuuttoa koskevia määräyksiä jonkin verran (14 %) tai aivan 
liian (3 %) rajoittavina. Yhteensä kaksi kolmasosaa (65 %) vastaajista 
toisin sanoen hyväksyi nykykäytännön tai piti sitä ulkomaalaisten maa-
hantuloa koskevia määräyksiä liian rajoittavina. 
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XI 
 

Maahanmuuttajat yhteiskunnan 
jäseninä  
 
Sosiaalinen vuorovaikutus 
 
Tutkimuksessa selvitettiin myös suomalaisten valmiutta epäviralliseen 
sosiaaliseen vuorovaikutukseen maahanmuuttajien kanssa. Sitä tutkittiin 
sosiaalista etäisyyttä mittaavalla asteikolla (ks. Lange & Westin 1991, 
136-143). Haastateltavilta tiedusteltiin, kuinka läheiseen kanssakäymi-
seen he olivat valmiita ”ulkomaalaisten” kanssa. Kysymys kuului: 
”Kuinka mieluisaksi kokisitte kanssakäymisen”: ”jos ystäväpiiriinne 
kuuluu ulkomaalaisia”, ”naapurustossa asuu ulkomaalaisia”, ”työtove-
rinne on ulkomaalainen” tai ”jos lähisukulaisenne – siis vanhempanne, 
sisaruksenne tai lapsenne – menee naimisiin ulkomaalaisen kanssa” tai 
”menisitte itse naimisiin ulkomaalaisen kanssa, jos ette olisi naimisissa”? 
Koska ei voida tietää, ajattelivatko haastatellut kysymyksiin vastatessaan 
maahanmuuttajia, Suomessa tilapäisesti asuvia ulkomaalaisia vai lä-
hisukulaisten avioitumista ulkomailla asuvan ulkomaalaisen kanssa, 
seuraavassa käytetään haastattelulomakkeen alkuperäistä sanamuotoa 
”ulkomaalainen”. 
 Tutkimus osoitti, että myös suhtautuminen epäviralliseen sosiaali-
seen vuorovaikutukseen ulkomaalaisten kanssa on muuttunut myöntei-
semmäksi lamavuoden 1993 jälkeen. Vuonna 2003 asenteet olivat myös 
hieman myönteisempää kuin 1998. Suurin osa, 81 prosenttia vastaajista 
kokisi hyvin (39 %) tai melko mieluisana (42 %) ystävystymisen ulko-
maalaisten kanssa. (Liite 10) 
 Kuviossa 48 esitetyt prosenttiluvut koskevat niitä, jotka suhtautuivat 
erityisen myönteisesti (hyvin mieluista) kanssakäymiseen ulkomaalaisten 
kanssa edellä mainituissa epävirallisissa rooleissa. Liitteestä 9 näkyy, 
että enemmistö suomalaisista suhtautui hyvin tai ainakin melko myöntei-
sesti sosiaaliseen vuorovaikutukseen ulkomaalaisten kanssa kaikissa em. 
rooleissa. 
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Kuvio 48. Hyvin myönteinen suhtautuminen kanssakäymiseen ulkomaalaisten 
kanssa sosiaalisen etäisyyden mukaan vuonna 2003 (%) 
 
 
Ulkomaalainen olisi haastatelluille työtoverina mieluisampi kuin naapu-
rina tai lähisukulaisen puolisona. Joka kolmas piti ajatusta ulkomaalai-
sesta työtoverista hyvin mieluisana. Varauksellisimmin suhtauduttiin 
ajatukseen ulkomaalaisesta omana puolisona, mutta joka viides suhtautui 
siihenkin mahdollisuuteen hyvin myönteisesti. 
 
 
Epäviralliseen vuorovaikutukseen 
suhtautumista selittävät tekijät  
 
Seuraavassa tarkastellaan sosiaalisten ja demografisten tekijöiden vaiku-
tusta suomalaisten suhtautumiseen ulkomaalaisiin erilaisissa epäviralli-
sissa ja virallisissa rooleissa. 
 
Sukupuoli. Naiset suhtautuivat ulkomaalaisiin kaikissa epävirallisissa 
rooleissa – paitsi omana mahdollisena puolisonaan – myönteisemmin 
kuin miehet.  
 
Ikä. Nuoret aikuiset (18-29) suhtautuivat muita myönteisemmin ulko-
maalaisiin mahdollisina naapureina, työtovereina (42 %), lähisukulaisen 
puolisona. Alle 40-vuotiaat suhtautuivat muita myönteisemmin ystävys-
tymiseen ulkomaalaisten kanssa. Lähes puolet heistä pitäisi hyvin mie-
luisana sitä, että heillä olisi joku ulkomaalainen ystävänään. Eläkeikäiset 
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suhtautuivat kaikkein varauksellisimmin ulkomaalaisiin kaikissa epävi-
rallisissa sosiaalisissa rooleissa.  
 
Koulutus ja ammatti. Eniten koulutusta saaneet suhtautuivat muita 
myönteisemmin ulkomaalaisiin mahdollisina ystävinä, naapureina, työ-
tovereina ja aviopuolisoina. Vuonna 2003 lähes kaksi kolmasosaa kor-
kea-asteen koulutuksen, mutta vain joka neljäs vain peruskoulun käy-
neistä ilmoitti, että heille olisi ”hyvin mieluisaa” saada ”ulkomaalainen” 
työtoverikseen.  
 Vajaa puolet korkea-asteen koulutuksen saaneista ja joka neljäs - 
viides peruskoulun käyneistä hyväksyisi ulkomaalaisen ”hyvin mielel-
lään” naapuriksi tai lähisukulaisen puolisoksi. Peräti 29 prosenttia kor-
kea-asteen koulutuksen saaneista, mutta vain viidesosa peruskoulun käy-
neistä piti hyvin mieluisana ajatusta avioitumisesta ulkomaalaisen kans-
sa. (Kuvio 49) 
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Kuvio 49. Hyvin myönteinen suhtautuminen ”ulkomaalaisiin” sosiaalisen etäisyy-
den mukaan eri koulutusryhmissä vuonna 2003 (%) 
 
 
Asuinpaikkakunta. Isoimmissa kaupungeissa ulkomaalaisiin suhtaudut-
tiin kaikissa edellä mainituissa epävirallisissa rooleissa myönteisemmin 
kuin muualla maassa. Pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa 
asuvista nelisenkymmentä prosenttia hyväksyisi hyvin mielellään ulko-
maalaisen työtoverikseen, kun taas pienissä kaupungeissa ja maaseudulla 
noin joka kolmas tai neljäs.  
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Puoluekanta. Vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat suhtautuivat 
muita myönteisemmin sosiaaliseen vuorovaikutukseen ulkomaalaisten 
kanssa useimmissa edellä mainituista rooleista. Avioituminen ulkomaa-
laisen kanssa muodosti poikkeuksen. Kokoomuksen kannattajien suhtau-
tuminen (omaan) avioitumiseen ulkomaalaisen kanssa oli vihreiden jäl-
keen myönteisintä. Lähes puolet (42 %) vihreiden, joka neljäs kokoo-
muksen kannattajista, mutta vain joka kymmenes keskustan kannattaja 
suhtautui hyvin myönteisesti ajatukseen avioitumisesta ulkomaalaisen 
kanssa. 
 Lähes kaksi kolmasosaa vihreiden, nelisenkymmentä prosenttia 
kokoomuksen ja vasemmistoliiton kannattajista ja joka viides keskustan 
kannattaja piti hyvin mieluisana ajatusta ulkomaalaisesta mahdollisena 
työtoverina. 
 
Kontaktihypoteesi sai voimakasta tukea tuloksista. Mitä useampia ”Suo-
messa asuvia ulkomaalaisia” tunnettiin henkilökohtaisesti, sitä myöntei-
semmin suhtauduttiin ulkomaalaisiin kaikissa edellä mainituissa rooleis-
sa. 
 Myös kansallinen identiteetti oli yhteydessä asenteisiin. Ne jo ”tun-
sivat itsensä hyvin suomalaisiksi”, suhtautuivat muita torjuvammin kans-
sakäymiseen ulkomaalaisten kanssa kaikissa mainituissa rooleissa. Mitä 
pohjoismaalaisemmiksi ja eurooppalaisemmiksi vastaajat tunsivat itsen-
sä, sitä myönteisemmin he suhtautuivat ulkomaalaisiin kaikissa edellä 
mainituissa rooleissa. 
 
 
Mitkä tekijät selittävät eniten suhtautumista 
ulkomaalaisiin eri rooleissa? 
 
Suhtautumisesta ulkomaalaisiin epävirallisissa ja virallisissa rooleissa 
laadittiin summa-asteikot. Epävirallista vuorovaikutusta mittaavaan 
summa-asteikkoon kuuluivat suhtautuminen ulkomaalaisiin ystävänä, 
naapurina, työtoverina, lähisukulaisen puolisona ja omana puolisona. 
Virallista vuorovaikutusta koskevaan asteikkoon kuuluvat asenteet ul-
komaalaisten toimimiseen palveluammateissa ja viranomaisina: lasten-
hoitajana, vastaajan omien lasten opettajana, hoitavana lääkärinä, työpai-
kan siivoojana, esimiehenä, sosiaalityöntekijänä, työvoimatoimiston 
virkailijana ja poliisina. (Kuvio 13) 
 Seuraavassa esitetään tärkeysjärjestyksessä, mitkä sosiaaliset ja 
demografiset taustatekijät selittivät suomalaisten suhtautumista ulkomaa-
laisiin epävirallisissa ja virallisissa rooleissa silloin, kun muiden tausta-
tekijöiden vaikutus tuloksiin oli vakioitu MC-analyysin avulla:  



 

 
 
 

110

 Henkilökohtaiset kontaktit maahanmuuttajiin selittivät eniten myön-
teistä suhtautumista sekä epäviralliseen että viralliseen vuorovaikutuk-
seen ulkomaalaisten kanssa. Ne, jotka tunsivat eniten ”Suomessa asuvia 
ulkomaalaisia”, suhtautuivat muita myönteisemmin ulkomaalaisiin eri-
laisissa sosiaalisissa rooleissa. 
 Puoluekanta selitti toiseksi eniten asenteita sosiaaliseen vuorovaiku-
tukseen. Vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat suhtautuivat muita 
myönteisemmin sekä epäviralliseen että viralliseen sosiaaliseen vuoro-
vaikutukseen ulkomaalaisten kanssa. Keskustan kannattajien asennoitu-
minen oli kielteisintä. Kokoomuksen ja sosialidemokraattien kannattajat 
sijoittuivat heidän väliinsä. 
 Ammatti. Johtajat/ylemmät ja alemmat toimihenkilöt ja opiskelijat 
suhtautuivat muita myönteisimmin epäviralliseen vuorovaikutukseen 
ulkomaalaisten kanssa. Opiskelijat ja eläkeläiset suhtautuivat sen sijaan 
muita myönteisemmin ulkomaalaisten toimimiseen erilaisissa palvelu-
ammateissa ja viranomaisina. 
 Ikä ja sukupuoli. Teini-ikäiset ja iäkkäimmät vastaajat suhtautuivat 
muita varauksellisemmin sekä epäviralliseen että viralliseen vuorovaiku-
tukseen ulkomaalaisten kanssa. Naisten suhtautuminen monipuoliseen 
sosiaaliseen vuorovaikutukseen ulkomaalaisten kanssa oli myönteisem-
pää kuin miesten.  
 Uskonnollisuus. Hyvin uskonnolliset ihmiset suhtautuivat muita 
myönteisemmin vain epäviralliseen – mutta eivät viralliseen – vuorovai-
kutukseen ulkomaalaisten kanssa. 
 Asuinpaikkakunnan koolla ei ollut yhteyttä eri rooleissa toimiviin 
ulkomaalaisiin enää silloin, kun muiden taustatekijöiden vaikutus oli 
vakioitu. 
 Seuraavaan asetelmaan on koottu ne sosiaaliset ja demografiset 
tekijät, jotka selittivät tärkeysjärjestyksessä eniten suomalaisten suhtau-
tumista ulkomaalaisiin epävirallisissa ja virallisissa rooleissa silloin, kun 
muiden taustatekijöiden vaikutus oli monimuuttuja-analyysin (MCA) 
avulla vakioitu. 
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Suhtautuminen ulkomaalaisiin epävirallisissa rooleissa 
 
 Myönteinen Kielteinen 
Kontaktit Tuntee useita maahanmuuttajia Ei tunne yhtään tai tuntee vain 

muutamia maahanmuuttajia 
Puoluekanta Vihreät, vasemmistoliitto Keskusta 
Koulutus Korkea-aste Perus- ja keskiaste 
Ammatti Opiskelija, eläkeläinen,  

maanviljelijä 
Yrittäjä, työntekijä 

Ikä 18-49 vuotta 15-17 v, 50 v - 
Sukupuoli Nainen Mies 
Uskonnollisuus Uskonnolla tärkeä tai 

ei mitään asemaa elämässä  
Uskonnolla vähäinen asema 
elämässä 

r=.511, R2=.261 
 
 
Suhtautuminen ulkomaalaisten toimimiseen palveluammateissa ja viranomaisina  
 
 Myönteinen Kielteinen 
Kontaktit Tuntee useita maahanmuuttajia Ei tunne tai tuntee vähän maa-

hanmuuttajia 
Puoluekanta Vihreät, vasemmistoliitto Keskusta 
Koulutus Korkea-aste Perus- ja keskiaste 
Ammatti Opiskelija, eläkeläinen Maanviljelijä, yrittäjä, työntekijä 
Ikä 18-39 v - 15-17, 65 v - 
Sukupuoli Nainen Mies 
Uskonnollisuus Uskonnolla ei mitään asemaa tai 

hyvin tärkeä asema elämässä 
Uskonnolla vähäinen tai melko 
tärkeä asema 

r=.462 , R2=.213 
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XII 
 

Kulttuuriset ja poliittiset oikeudet 
 
Oikeus äidinkieleen ja kulttuuriin 
 
Suomen virallisen maahanmuuttopolitiikan tavoitteena on maahanmuut-
tajien kotoutuminen Suomeen. Kotoutumisella tarkoitetaan sitä, että 
”maahanmuuttajat osallistuvat yhteiskunnan taloudelliseen, poliittiseen 
ja sosiaaliseen elämään yhteiskunnan tasavertaisina jäseninä, joilla on 
samat oikeudet ja velvollisuudet kuin valtaväestöllä. Maahanmuuttajilla 
on myös samalla mahdollisuus ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan ja 
uskontoaan sopusoinnussa Suomen lainsäädännön kanssa” (Maahan-
muutto- ja pakolaispoliittinen toimikunta 1997).  
 Maahanmuuttajien kotouttamista ja turvapaikanhakijoiden vastaan-
ottoa koskeva laki astui voimaan 1.5.1999. Kotouttamislaissa kotoutumi-
sella tarkoitetaan ”maahanmuuttajien yksilöllistä kehitystä tavoitteena 
osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla oma kieltään 
ja kulttuuriaan säilyttäen”. Kotouttamisella tarkoitetaan puolestaan ”vi-
ranomaisten järjestämiä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä”.  
 Tässä luvussa tarkastellaan suomalaisten suhtautumista maahan-
muuttajien oman kielen säilymiseen ja sen käyttämiseen opetuskielenä. 
Lisäksi tutkitaan sitä, mitä mieltä suomalaiset ovat maahanmuuttajien 
assimiloitumisesta kantaväestöön: kannattaisiko maahanmuuttajien yrit-
tää sulautua kantaväestöön ja ”tulla niin suomalaisten kaltaisiksi kuin 
mahdollista”. Aikaisemmat Suomessa tehdyt asennetutkimukset osoitta-
vat, että näistä kysymyksistä ollaan eri väestöryhmissä eri mieltä (Jaak-
kola 1989; 1995; 1999). Näitä kysymyksiä koskevat asenteet edustavat 
erilaisia vähemmistöpoliittisia ideologioita, joita Kaija Matinheikki-
Kokko (1994) on kuvannut seuraavaan tapaan. 
 Etnisten ryhmien muodollista tasa-arvoa korostavat ideologia lähtee 
oletuksesta, että vähemmistöt sulautuvat ennemmin tai myöhemmin val-
taväestöön. Kaikkien kansalaisten samanlaisen kohtelun arvellaan johta-
van samanarvoiseen lopputulokseen. Erityispalveluja, kuten äidinkielen 
opetusta pidetään tässä katsannossa vähemmistöjä leimaavina, ”me ja 
muut” -asetelmaa korostavina. Valtaväestön oletuksena saattaa olla, että 
se, mikä valtaväestön mielestä on luonnollista, normaalia ja oikein, pätee 
kaikkiin muihinkin. Muodollisen tasa-arvon lähtökohtana olevaa, kaikki-
en ihmisten samankaltaista kohtelua edustaa oikeuden jumalattaren ku-
vaaminen side silmien edessä. 
 Valikoivan sosiaalipolitiikan kannattajat vaativat sen sijaan myön-
teistä eriyttämistä etnisten vähemmistöjen epätasa-arvoisen aseman kor-



 

 
 
 

113

jaamiseksi. Tasa-arvon ja kulttuurisen moniarvoisuuden saavuttaminen 
edellyttää erilaisia käytäntöjä samanlaisen kohtelun sijaan. Tämä merkit-
see vähemmistöjen erityistarpeiden huomioonottamista mm. työelämässä 
ja koulutuksessa. Kaikkien ihmisten samanlaista kohtelua koskeva, muo-
dollista tasa-arvoa tähdentävät lähestymistapa johtaa tämän katsannon 
mukaan ennen pitkää vähemmistöjen sulautumiseen enemmistöön tai 
vähemmistön syrjäytymiseen muusta yhteiskunnasta. 
 Integraatioon tähtäävässä vähemmistöpolitiikassa korostetaan vä-
hemmistöjen oikeutta säilyttää kulttuurinsa omilla ehdoillaan. Keskeinen 
kysymys on tällöin, kuinka laajasti etnisten ryhmien kulttuurin ja kielen 
säilyttämismahdollisuuksia tuetaan uudessa ympäristössä.  
 Myös kulttuuripluralistit pitävät tärkeänä sitä, että etnisten vähem-
mistöjen omaa kulttuuria ja kulttuuri-identiteettiä suojellaan. He pyrkivät 
osoittamaan, että maahanmuuttajien oma etninen yhteisö ja kulttuuri 
auttaa näitä selviytymään ”rasistisessa” ympäristössä. Suomen venäläi-
siä, virolaisia ja inkerinsuomalaisia koskeva tutkimus osoitti, että moni-
puoliset, sekä oman etnisen ryhmän että kantaväestön jäsenistä koostuvat 
sosiaaliset verkostot olivat yhteydessä maahanmuuttajien hyvinvointiin 
(Matinheikki-Kokko 1994; ks. myös Liebkind ym. 2004).  
 Tässä tutkimuksessa suomalaisten vähemmistöpoliittisia asenteita 
mitattiin kysymyksillä, jotka koskivat toisaalta suhtautumista maahan-
muuttajien oman kielen säilyttämiseen ja toisaalta heidän sulautumistaan 
kantaväestöön. Tutkimustulokset osoittivat, että suhtautuminen maa-
hanmuuttajien oman kielen säilyttämiseen oli edelleen myönteistä. Val-
taosa (84 %) vastaajista oli täysin tai osittain myös sitä mieltä, että ”on 
hyvä, että Suomen tulevat ulkomaalaiset säilyttävät äidinkielensä ja opet-
tavat sitä lapsilleen”. Runsas puolet (57 %) vastaajista oli myös täysin tai 
osittain sitä mieltä, että ”Suomen tulee järjestää ulkomaalaisille opetusta 
heidän äidinkielellään, jos he itse sitä haluavat”. (Taulukko 25) 
 Maahanmuuttajien sulautumista kannattavien osuus oli kuitenkin 
kasvanut hieman. Vuonna 2003 lähes puolet vastaajista oli täysin (19 %) 
tai osittain (28 %) sitä mieltä, että ”jos ulkomaalaiset aikovat jäädä Suo-
meen, heidän on oman etunsa vuoksi yritettävä tulla niin suomalaisten 
kaltaisiksi kuin mahdollista”.  
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Taulukko 25. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajien sulautumiseen 
suomalaisiin ja heidän äidinkieleensä vuosina 1987-2003 (%) 
 
 Täysin 

samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

Osittain eri 
mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

Ei osaa 
sanoa 

 

% (N)     

Jos ulkomaalaiset aikovat jäädä Suomeen, heidän on oman etunsa vuoksi yritettävä tulla 
niin suomalaisten kaltaisiksi kuin mahdollista 
1987 15 22 33 29 1 100 (1088) 
1993 12 23 33 29 3 100 (1035) 
1998 13 24 34 27 1 100 (1020) 
2003 19 28 32 20 0 100 (1538) 
On hyvä, että Suomen tulevat ulkomaalaiset säilyttävät äidinkielensä ja opettavat sitä 
lapsilleen 
1987 59 29 9 2 1 100 (1088) 
1993 47 37 10 4 3 100 (1035) 
1998 50 35 10 3 2 100 (1020) 
2003 46 38 10 6 0 100 (1538) 
Suomen tulee järjestää ulkomaalaisille opetusta heidän äidinkielellään, jos he itse sitä 
haluavat 
1987 32 35 20 11 2 100 (1088) 
1993 23 37 22 15 3 100 (1035) 
1998 23 37 25 13 2 100 (1020) 
2003 19 38 27 15 1 100 (1538) 

 
 
 
Kuka antaisi maahanmuuttajien säilyttää 
kielensä ja kulttuurinsa? 
 
Eri väestöryhmät suhtautuivat myös maahanmuuttajien kielen säilyttämi-
sen ja heidän sulautumiseensa valtaväestöön eri tavalla. Vuonna 2003 
miehet, vanhemmat ihmiset ja vähiten koulutusta saaneet kannattivat 
muita useammin maahanmuuttajien sulautumista suomalaisiin. Mitä 
vanhempiin ikäryhmiin siirryttiin, sitä tärkeämpänä pidettiin maahan-
muuttajien sulautumista suomalaisiin. Myös aikaisempina tutkimusajan-
kohtina eläkeikäiset, vähän koulutetut ja miehet suosittelivat muita use-
ammin maahanmuuttajien assimilaatiota valtaväestöön. 
 
 Puoluekanta vaikutti vähemmistöpoliittisiin mielipiteisiin. Vihrei-
den kannattajat olivat vuonna 2003 aiempaa useammin sitä mieltä, että 
Suomen tulee järjestää ulkomaalaisille opetusta heidän äidinkielellään, 
jos he itse sitä haluavat”. Myös kuutisenkymmentä prosenttia vasemmis-
toliiton ja sosiaalidemokraattien, ja noin puolet keskustan ja kokoomuk-
sen kannattajista oli ainakin osittain sitä mieltä, että ”Suomen tulee jär-
jestää ulkomaalaisille opetusta heidän äidinkielellään, jos he itse sitä 
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haluavat”. Vihreät ja vasemmistoliiton kannattajat suosittelivat muita 
harvemmin maahanmuuttajien sulautumista suomalaisiin. (Taulukko 26) 
 Koulutus ja sukupuoli. Naiset ja eniten koulutusta saaneet kannatti-
vat muita useammin maahanmuuttajien oman kielen säilyttämistä ja sen 
käyttämistä opetuskielenä. Lähes kaikki (93 %) korkea-asteen koulutuk-
sen olivat täysin tai osittain mieltä, että ”on hyvä, että Suomeen tulevat 
ulkomaalaiset säilyttävät äidinkielensä ja opettavat sitä lapsilleen”. Run-
sas kaksi kolmasosaa (68 %) heistä oli myös täysin tai osittain sitä miel-
tä, että ” Suomen tulee järjestää ulkomaalaisille opetusta heidän äidinkie-
lellään, jos he itse sitä haluavat”. Myös muihin koulutusryhmiin kuulu-
vista valtaosa kannatti ainakin osittain maahanmuuttajien äidinkielen 
säilyttämistä, ja yli puolet heistä kannatti myös maahanmuuttajien äidin-
kielellä annettavan opetuksen järjestämistä sitä haluaville. (Taulukko 26) 
 Asuinpaikkakunta. Helsinkiläiset kannattivat muita useammin maa-
hanmuuttajien äidinkielen säilyttämistä ja opettamista heidän lapsilleen. 
He suosittelivat muita harvemmin maahanmuuttajille sulautumista suo-
malaisiin. 
 Kontaktiteoria sai jälleen tukea: ne jotka tunsivat eniten Suomessa 
asuvia ulkomaalaisia, suhtautuivat huomattavasti myönteisemmin maa-
hanmuuttajien äidinkielellä annettavaan opetukseen kuin ne, jotka eivät 
tunteneet yhtään tai vain muutamia täällä asuvia ulkomaalaisia. 
 Myös vastaajien etninen identiteetti oli yhteydessä asenteisiin. Ne, 
jotka tunsivat eniten yhteenkuuluvuutta Eurooppaan ja samastuivat eu-
rooppalaisiin, kannattivat vuonna 2003 – kuten aiemminkin – muita ylei-
semmin maahanmuuttajien äidinkielen säilyttämistä ja äidinkielisen ope-
tuksen järjestämistä heille yhteiskunnan kustannuksella. He yhtyivät 
muita harvemmin maahanmuuttajien assimilaatiota suosittelevaan väit-
teeseen.  
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Taulukko 26. Suhtautuminen maahanmuuttajien sulautumiseen suomalaisiin ja 
heidän äidinkielellään annettavaan opetukseen vuosina 1987-2003 (%) 
 
Täysin tai 
osittain samaa 
mieltä väittä-
män kanssa 

Jos ulkomaalaiset aikovat jäädä 
Suomeen, heidän on oman etunsa 
vuoksi yritettävä tulla niin suoma-
laisten kaltaisiksi kuin mahdollista 

Suomen tulee järjestää ulkomaalai-
sille opetusta heidän äidinkielellään, 
jos he itse sitä haluavat 

 1987 1993 1998 2003 1987 1993 1998 2003 
Sukupuoli         
Nainen 30 31 34 45 70 67 64 65 
Mies 43 40 41 51 65 53 59 48 
         
Ikä         
15-17 36 43 33 32 64 40 56 63 
18-24 26 32 22 36 67 62 57 52 
25-29 21 25 27 41 67 57 63 46 
30-39 38 32 27 40 68 67 66 51 
40-49 31 34 32 45 75 61 62 67 
50-64 51 44 47 53 63 57 66 61 
65- 61 49 61 60 62 58 46 53 
         
Peruskoulutus         
Kansakoulu, 
peruskoulun 
ala-aste 51 48 55 56 69 59 54 61 
Keski-, perus-
koulu 31 33 33 46 65 55 61 51 
Ylioppilastut-
kinto 23 25 14 38 65 68 67 60 
-  joista kor-
kea-aste    31    68 
         
Puoluekanta         
Vihreä Liitto 14 21 25 36 62 67 70 72 
SKDL / Va-
semmistoliitto 41 33 47 41 80 67 80 61 
Sosiaalide-
mokraatit 40 41 34 47 73 69 65 59 
Kokoomus 41 28 30 52 56 57 67 48 
Keskusta 46 39 35 49 65 58 51 50 
         
Kaikki 37 35 37 47 67 60 60 57 
(N) (1 088) (1 035) (1 020) (1 538) (1 088) (1 035) (1 020) (1 538) 
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Uskonnonvapaus 
 
Suomeen on muuttanut entistä enemmän islaminuskoisia. Suhtautuminen 
islamin uskon harjoittamiseen ja avioitumiseen muslimien kanssa on 
muuttunut hieman myönteisemmäksi vuosien 1993 ja 1998 jälkeen (tau-
lukko 23; kuvio 36). Vuonna 2003 enää ”vain” joka neljäs vastaaja oli 
täysin (10 %) tai osittain (14 %) sitä mieltä, että ”Suomessa ei tulisi sal-
lia islamin uskonnon harjoittamista, koska se uhkaa kulttuuriamme.” 
Naiset, eniten koulutetut, isoissa kaupungeissa asuvat, ulkomailla mat-
kustelleet ja ne, jotka tunsivat henkilökohtaisesti useita Suomessa asuvia 
ulkomaalaisia, suhtautuivat muita sallivammin islamin uskonnon harjoit-
tamisen Suomessa. Nuoret pojat ja eläkeikäiset suhtautuivat siihen muita 
torjuvammin. 
 
 
Poliittiset oikeudet 
 
Suomen kansalaisuuden saaneilla maahanmuuttajilla on luonnollisesti 
oikeus äänestää sekä kunnallisissa että valtiollisissa vaaleissa. Myös 
ulkomaan kansalaisilla on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa, jos he ovat 
asuneet Suomessa vähintään neljä vuotta. Ulkomaan kansalaiset saivat 
äänestää ensimmäistä kertaa vuoden 1996 kunnallisvaaleissa (Lepola 
20004). 
 Vuosina 1987-2003 tehdyissä tutkimuksissa tiedusteltiin suomalais-
ten suhtautumista ulkomaalaisten äänioikeuteen. Tällöin kävi ilmi, että 
vain vajaa puolet (44 %) suomalaisista kannatti ”kunnallisen äänioikeu-
den myöntämistä ulkomaalaisille, jotka ovat asuneet Suomessa muuta-
man vuoden”. Tämä kysymys esitettiin suomalaisille alkuperäisessä 
muodossaan vielä vuosina 1998 ja 2003, vaikka ulkomaan kansalaiset 
olivat tuolloin jo saaneet kunnallisen äänioikeuden. 
 Ulkomaan kansalaiset eivät sen sijaan saa äänestää eduskuntavaa-
leissa, vaikka olisivat asuneet pitkään Suomessa. Vuonna 2003 joka kol-
mas suomalainen kannatti ulkomaan kansalaisten äänioikeuden laajen-
tamista myös eduskuntavaaleihin siinä tapauksessa, että he ovat asuneet 
Suomessa ”muutaman vuoden”. Vain runsas neljäsosa oli sitä mieltä, että 
heillä pitäisi olla silloin oikeus asettua myös kansanedustajaehdokkaiksi. 
 Suhtautuminen maahanmuuttajien poliittisiin oikeuksiin on säilynyt 
suunnilleen ennallaan vuosina 1993-2003, vaikka maahanmuuttajien 
määrä on kasvanut. Vuonna 1987 ulkomaan kansalaisten äänioikeuteen 
suhtauduttiin myönteisemmin kuin vuonna 2003. Maahanmuuttajien 

                                                      
4 Ruotsissa vähintään kolme vuotta asuneet ulkomaan kansalaiset saivat äänestää kunnallis- ja maakä-
räjävaaleissa ensimmäistä kertaa jo vuonna 1976 (ks. Widgren 1980). 
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vähäisen määrän vuoksi heidän äänioikeudellaan ei olisi ollut silloin 
vaikutusta poliittisten puolueiden voimasuhteisiin. 
 Eri väestöryhmät suhtautuivat eri tavalla maahanmuuttajien poliitti-
siin oikeuksiin. Naiset, nuoret ja paljon koulutusta saaneet suhtautuivat 
ulkomaan kansalaisten kunnalliseen ja valtiolliseen äänioikeuteen myön-
teisemmin kuin miehet, vanhemmat ja vähemmän koulutusta saaneet 
vastaajat. Vuonna 2003 puolet nuorimmista, mutta vain runsas neljäsosa 
vanhimpaan ikäryhmään kuuluvista vastaajista kannatti valtiollisen ääni-
oikeuden myöntämistä ulkomaan kansalaisille, jotka ovat asuneet Suo-
messa muutaman vuoden. 
 Korkea-asteen koulutuksen saaneista yli puolet kannatti ulkomaan 
kansalaisten kunnallista äänioikeutta. Runsas kolmasosa heistä antaisi 
myös valtiollisten äänioikeuden muutaman vuoden Suomessa asuneille 
ulkomaan kansalaisille. (Taulukko 27) 
 Myös ammatti vaikutti asenteisiin. Runsas puolet johtajista / ylem-
mistä toimihenkilöistä ja opiskelijoista suhtautui myönteisesti ulkomaan 
kansalaisten kunnalliseen äänioikeuteen. Alemmat toimihenkilöt ja 
maanviljelijät suhtautuivat sen sijaan muita myönteisemmin ulkomaan 
kansalaisten valtiolliseen äänioikeuteen. Johtajat/ylemmät toimihenkilöt 
olivat kuitenkin muita valmiimpia antamaan ulkomaan kansalaisille oi-
keuden asettua ehdokkaaksi eduskuntavaaleissa, mutta heistäkin vain 
joka kolmas kannatti tätä oikeutta. 
 Puoluekantakin vaikutti asenteisiin. Vihreät suhtautuivat myöntei-
semmin ja vasemmistoliiton kannattajat toiseksi myönteisimmin ulko-
maan kansalaisten kunnalliseen äänioikeuteen. Vihreiden asenteet ulko-
maan kansalaisten valtiollista äänioikeutta kohtaan ovat muuttuneet va-
rauksellisemmiksi ja kokoomuksen myönteisemmiksi. Vuonna 2003 eri 
puolueiden kannattajien välillä ei ollut tämän vuoksi enää juurikaan eroja 
(Taulukko 27). Myös poliittinen kiinnostuneisuus vaikutti asenteisiin. 
Ne, jotka olivat kiinnostuneita politiikasta, olivat muita valmiimpia an-
tamaan ulkomaan kansalaisille poliittiset oikeudet, vaikka nämä eivät 
olisi Suomen kansalaisia. 
 Kontaktiteoria sai tukea: ne jotka tunsivat henkilökohtaisesti useita 
maahanmuuttajia ja olivat matkustelleet tai asuneet pitkähköjä aikoja 
ulkomailla, suhtautuivat muita myönteisemmin ulkomaan kansalaisten – 
jo voimassa olevaan – kunnalliseen äänioikeuteen. Vuoden 2004 kunnal-
lisvaaleissa oli jo 234 ulkomaalaistaustaista ehdokasta. 
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Taulukko 27. Maahanmuuttajien kunnallista ja valtiollista äänioikeutta kannatta-
vien osuus sukupuolen, iän, koulutuksen ja puoluekannan mukaan vuosina 
1987-2003 (%) 
 
 Kannattaa oikeutta äänestää 
 Kunnallisvaaleissa Eduskuntavaaleissa 
 1987 1993 1998 2003 1987 1993 1998 2003 
Sukupuoli         
Nainen 70 45 46 46 64 36 36       36 
Mies 64 41 41 42 52 28 29 29 
         
Ikä         
15-17 67 44 45 53 52 38 41 43 
18-24 66 48 44 50 59 37 35 39 
25-29 64 40 44 44 55 29 30 33 
30-39 72 44 47 46 61 30 36 36 
40-49 79 43 51 41 49 35 38 31 
50-64 59 46 45 46 49 35 29 32 
65- 59 32 30 38 55 28 24 26 
         
Koulutus         
Kansakoulu, 
peruskoulun 
ala-aste 65 36 36 40 59 30 26 29 
Keskikoulu, 
peruskoulu 64 39 43 42 56 29 36 32 
Ylioppilas-
tutkinto 73 56  57 53 59 39 37 36 
- joista 
korkea-aste    59    39 
         
Puoluekanta         
Vihreä Liitto 67 58 60 59 63 50 46 38 
Vasemmis-
toliitto/SKDL 72 56 48 51 66 32 30 38 
Sosialide-
mokraatit 71 45 46 45 61 34 32 36 
Kokoomus 64 41 39 47 56 27 29 35 
Keskusta 62 36 44 42 52 23 37 33 
         
Kaikki 67 43 44 44 58 32 33 33 
(N) (1 088) (1 035) (1 020) (1 538) (1 088) (1 035) (1 020) (1 538) 
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Maahanmuuttajien järjestäytyminen 
 
Vuonna 2003 myös maahanmuuttajien omaehtoiseen järjestäytymiseensä 
suhtauduttiin aiempaa myönteisemmin. Kaksi kolmasosaa vastaajista oli 
täysin (15 %) tai osittain (51 %) sitä mieltä, että ”pakolaisten ja muiden 
ulkomaalaisten tulisi järjestäytyä ajamaan omia asioitaan Suomessa”. 
 Puolueiden välillä oli tässä suhteessa eroja. Vihreiden kannattajista 
peräti 83 prosenttia oli täysin (16 %) tai osittain (67 %) sitä mieltä, että 
maahanmuuttajien tulisi järjestäytyä ajamaan omia etujaan. Kokoomuk-
sen kannattajista sen sijaan vain runsas puolet oli täysin (9 %) tai osittain 
(44 %) tätä mieltä. Muiden puolueiden kannattajat sijoittuivat heidän 
väliinsä. Maahanmuuttajien järjestäytymistä ajamaan omia asioitaan 
vastusti jyrkästi vain kahdeksan prosenttia vastaajista. 
 Korkeakoulututkinnon suorittaneet kannattivat myös maahanmuut-
tajien omaehtoista järjestäytymistä useammin kuin vähemmän koulutusta 
saaneet. 
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XIII 
 

Miksi hyvin koulutettujen asenteet 
ovat myönteisimpiä? 
 
Korkea koulutus selitti kaikkina tutkimusajankohtina myönteistä suhtau-
tumista ulkomaalaisten työnhakijoiden, pakolaisten ja muista syistä 
maahan tulevien vastaanottamiseen. Eniten koulutusta saaneet suhtautui-
vat myös muita myönteisemmin eri kansallisuusryhmien maahanmuut-
toon ja kahden kulttuurin avioliittoihin. He suhtautuivat myös maahan-
muuttajien poliittisiin oikeuksiin myönteisemmin kuin vähemmän koulu-
tusta saaneet. 
 Koulutuksen yhteyttä asenteisiin on selitetty monella tavalla. Norja-
laiset tutkijat Anders Todal Jenssen ja Heidi Engesbak (1994, 2-4) ovat 
tarjonneet kuusi selitystä:  
 

1. Kouluissa pyritään opettamaan suvaitsevaisuutta ja toisten ih-
misten kunnioittamista rodusta, uskonnosta ja poliittisista mieli-
piteistä riippumatta. 

 
2. Korkea koulutus tarjoaa tietoja eri kulttuureista ja elämäntyyleis-

tä, mikä voi vähentää kielteisten stereotypioiden syntymistä. 
 
3. Pitkä koulutus kehittää kognitiivista kompetenssia ja tekee ihmi-

set vastustuskykyisemmiksi siirtolaisvihamieliselle propagandal-
le. Se voi auttaa heitä ymmärtämään ryhmien välisten konflikti-
en todellisia syitä. 

 
Stereotyyppisiin asenteisiin liittyy yleensä oman ryhmän arvojen ja kult-
tuurin korkea arvostus. Kaikkein yksinkertaisimmat ja julmimmat stereo-
typiat esitetään yleensä vähiten tunnetuista ulkoryhmistä. Koska koulun 
uskotaan antavan tietoja maahanmuuttajien taustasta, elämäntilanteesta 
ja sosiaalisista oloista, korkeasti koulutettujen pitäisi olla immuuneja 
ehdottomalle tuomitsemiselle, väärille tiedoille ja sokealle vihalle. 
 Koulutuksessa pyritään myös kehittämään opiskelijoiden kykyä 
itsenäiseen ajatteluun. Oppilaiden huomiota yritetään suunnata ilmiöiden 
vivahteisiin yksinkertaistusten sijaan ja eri informaatiolähteisiin pikem-
min kuin yksipuolisiin lähteisiin. Heitä koulutetaan näkemään yleisten 
periaatteiden ja erityistapausten välinen yhteys. Koulu pyrkii kehittä-
mään oppilaiden kognitiivista kompetenssia: kykyä järjestää ja soveltaa 
tietoa. Tällainen harjoitus sisältää epäilyksen yksioikoisia totuudenpuhu-
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jia kohtaan. Koulutettujen pitäisi nähdä stereotypioiden ja maahanmuut-
tajien yksipuolisen tuomitsemisen läpi. 
 Vähemmistöjen oikeuksia kunnioittavien normien sisäistäminen vie 
kuitenkin aikaa. Se edellyttää oppilailta tietynlaista kypsyyttä, joka li-
sääntyy koulutuksen kuluessa. Myös tämän vuoksi pisimmälle koulutetut 
olisivat suvaitsevaisimpia. 
 

4. Korkea koulutus ei tarjoa mahdollisuuksia vain aineelliseen me-
nestykseen. Se voi tarjota myös tunteen oman elämän hallinnasta 
ja psykologisen tasapainon tunteen. Ne joiden elämä on 
´hallinnassa´ ovat vähemmän taipuvaisia syyttämään muita ihmi-
siä vastoinkäymisistään. Vähän koulutetut ja heikommin elä-
määnsä hallitsevat saattavat sen sijaan valita maahanmuuttajat 
omien turhautumiensa syntipukeiksi. 

 
5. Korkea koulutus voi johtaa opportunistiseen käyttäytymiseen 

ristiriitaisissa tilanteissa. Hyvin koulutetut ihmiset tietävät, että 
heiltä odotetaan suvaitsevaisuutta maahanmuuttajia kohtaan ja 
he osaavat parhaiten salata kielteiset asenteensa haastattelutilan-
teessa. 

 
6. Kuudes olettamus liittää sosiaalista liikkuvuutta koskevat tulok-

set konfliktiteoriaan. Konfliktiteorian mukaan etninen vihamieli-
syys johtuu etnisten ryhmien välisestä kilpailusta rajatuista re-
sursseista. Koska sekä maahanmuuttajat että vähän koulutusta 
saaneet ovat vähiten kilpailukykyisiä työmarkkinoilla, he joutu-
vat usein kilpailemaan samoista työpaikoista ja asunnoista. Kor-
kea koulutus mahdollistaa pääsyn sosiaalisesti arvostettuihin 
ammatteihin, joissa ei useinkaan tarvitse kilpailla maahanmuut-
tajien kanssa. (Jenssen & Engesbak 1994) 

 
Kun liberaalit poliitikot ja päätöksentekijät ovat etsineet keinoja parantaa 
etnisten ryhmien välisiä suhteita, koulutuksen avulla annettu valistus on 
tuntunut sekä realistiselta että houkuttelevalta: realistiselta, koska koulu-
tus näyttää `toimivan` ja houkuttelevalta, koska se ei edellytä mitään 
mullistavia yhteiskunnallisia muutoksia. 
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XIV 
 

Suomalaisten ja muiden 
eurooppalaisten asenteiden vertailu 
 
Vuonna 2003 Euroopan Unionin maissa tehtiin kaksi asennetutkimusta – 
ns. Eurobarometri ja European Social Survey – joissa selvitettiin kanta-
väestön asenteita maahanmuuttajiin. Eurobarometria varten haastateltiin 
noin 1000 henkilöä 15 EU-maassa. European Social Survey tehtiin ”län-
tisissä ja itäisissä Euroopan maissa” (”ennen 1989/1990 vallinneen geo-
poliittisen jaon mukaan”). Useimmissa näistä 22 maasta haastateltiin 1 
500 – 2 500 henkilöä. Molemmissa tutkimuksissa kysymyksessä oli 
edustava otos kunkin maan väestöstä. (EUMC 2005)5 
 European Social Surveyssä (2003) tutkittiin haastateltavien suhtau-
tumista seuraavien ryhmien maahanmuuttoon: 1) eri ”rotuun” tai etni-
seen ryhmään (kuin useimmat ko. maan asukkaat) kuuluvien, 2) (ko. 
maata) köyhemmistä Euroopan maista lähtöisin olevien ja 3) (ko. maata) 
köyhemmistä Euroopan ulkopuolisista maista lähtöisin olevien maahan-
muuttoon. Vastausvaihtoehdot olivat: 1) sallii monien tulla asumaan 
maahan, 2) sallii joidenkin, 3) sallii harvojen, 4) ei salli kenenkään (tulla 
asumaan maahan). Näiden erilaisten kysymysten ja vastausten perusteel-
la vastaajat luokiteltiin em. ryhmien maahanmuuton hyväksyviin ja sitä 
vastustaviin (many/few). 
 Tulokset osoittivat, että Euroopan maiden välillä oli suuria eroja. 
Em. ryhmiin kuuluvien henkilöiden maahantuloa vastustettiin eniten (87 
%) Kreikassa ja Unkarissa ja vähiten Ruotsissa (16 %). Muut Euroopan 
maat sijoittuivat näiden ääripäiden väliin. Itävallassa ja Portugalissa näi-
den ryhmien maahanmuuton vastustus oli seuraavaksi yleisintä (64 – 63 
%). Suomessa keskiarvo oli 59 prosenttia ja Euroopan maissa se oli 50 
prosenttia. Saksassa, Italiassa ja Islannissa joka kolmas vastusti näiden 
ryhmien maahanmuuttoa. Muissa Euroopan maissa vastustajien osuudet 
vaihtelivat 43-53 prosenttiin. (EUMC 2005) 
 Suomalaiset suhtautuivat sosiaalisen vuorovaikutukseen muihin 
”rotuihin”/etnisiin ryhmiin kuuluvien kanssa hieman myönteisemmin 
kuin eurooppalaiset keskimäärin. Tutkimuksessa tiedusteltiin suhtautu-
mista näihin ryhmiin kuuluvien valitsemiseen esimieheksi ja avioitumi-
seen lähisukulaisen kanssa. Kreikkalaisten asenteet olivat tässäkin suh-

                                                      
5 Osa tutkimuksiin kuuluvista maista oli vuonna 2003 vasta EU:n jäsenehdokkaita. Euroopan komissio 
rahoitti molempia tutkimuksia. European Social Surveyn rahoitukseen osallistuivat myös European 
Science Foundation ja ko. maiden tieteelliset rahastot. 
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teessa torjuvimpia ja ruotsalaisten myönteisimpiä. (European Social Sur-
vey 2003, ks. EUMC 2005) 
 Suomalaisten suhtautuminen monikulttuurisuuteen oli suunnilleen 
samanlaista kuin eurooppalaisten keskimäärin. Eurobarometrissä (2003) 
asenteita monikulttuurisuuteen mitattiin suhtautumisella eri ”rotujen”, 
uskontojen ja kulttuurien edustajien elämiseen samassa maassa. Europe-
an Social Surveyssä (2003) erilaisuuden (diversity) hyväksymistä mitat-
tiin puolestaan suhtautumisella maan tapojen, traditioiden ja uskontojen 
homogeenisuuteen ja heterogeenisuuteen. (EUMC 2005) 
 Suomalaiset olivat 30 Euroopan maasta toiseksi harvimmin (22 %) 
sitä mieltä, että ”monikulttuurisuus on saavuttanut rajansa”. Meitä har-
vemmin tätä mieltä olivat vain slovakialaiset (Eurobarometer 2003). 
Suomalaisten asenteita selittänee maahanmuuttajien vähäinen määrä. 
 Myös suomalaisten ja ruotsalaisten suhtautuminen turvapaikanhaki-
joiden oikeuksiin oli toiseksi myönteisintä Euroopan maissa. He sallisi-
vat muita useammin turvapaikanhakijoiden työskennellä oleskelulupaa 
odottaessaan. He olivat muita useammin myös sitä mieltä, että turvapai-
kanhakijoita pitäisi tukea taloudellisesti odotusaikana ja että pakolaisten 
pitäisi saada tuoda myös perheenjäsenensä maahan. (European Social 
Survey 2003) 
 Suomalaiset ja ruotsalaiset liittivät muita harvemmin kollektiivisia 
etnisiä uhkakuvia maahanmuuttoon. Kreikkalaiset, tsekit ja unkarilaiset 
pelkäsivät eniten maahanmuuton kielteisiä seurauksia. Uhkakuvia kos-
kevaan summa-asteikkoon sisältyivät sekä sosioekonomiset uhat (työ-
paikkojen menetys, verojen korotus, talouselämän ongelmat) että näke-
mykset maahanmuuton kielteisistä vaikutuksista kulttuuriin, rikollisuu-
teen ja omaan maahan asuinpaikkana (European Social Survey 2003) 
 Suomalaiset ja ruotsalaiset puolustivat myös keskimääräistä ylei-
semmin maahanmuuttajien oikeuksia jäädä maahan. He vastustivat kes-
kimääräistä yleisemmin ”laillisten maahanmuuttajien” palauttamista 
lähtömaahansa (Eurobarometer 2003) ja rikoksia tehneiden maahan-
muuttajien lähettämistä kotimaihinsa (European Social Survey 2003). 
 Kaikissa Euroopan maissa eniten koulutusta saaneet, eniten ansait-
sevat, kaupungeissa asuvat ja nuoret ihmiset suhtautuivat maahanmuut-
toon ja monikulttuurisuuteen muita myönteisemmin. Korkean koulutuk-
sen yhteys myönteisiin asenteisiin oli vanhoissa EU-maissa voimak-
kaampi kuin uusissa EU-maissa. (EUMC 2005) Mikael Hjermin (2001) 
kahdeksaa Euroopan maata, Kanadaa ja Australiaa koskeva tutkimus 
osoitti korkean koulutuksen ja suvaitsevien asenteiden voimakkaan yh-
teyden, vaikka tutkittujen maiden koulutusjärjestelmät poikkesivat huo-
mattavasti toisistaan. 
 Myös ammattiryhmien välillä oli eroja EU-maissa. Ruumiillisen 
työn tekijät, yksityisyrittäjät ja sosiaaliturvan varassa elävät suhtautuivat 
keskimääräistä torjuvammin maahanmuuttajiin. Oikeistopuolueiden kan-
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nattajien asenteet maahanmuuttajia kohtaan olivat varauksellisempia 
kuin muiden puolueiden kannattajien asenteet. (EUMC 2005) 
 Euroopan maiden välisiä eroja tutkineen hollantilaisen tutkimus-
ryhmän6) olettamuksena oli, että maahanmuuttajien kanssa vastaavassa 
asemassa olevat suhtautuisivat näihin torjuvimmin. Tämä olettamus pe-
rustui konfliktiteoriaan. Maahanmuuttajien kanssa vastaavassa sosiaali-
sessa asemassa olevien oletettiin pelkäävän eniten kilpailua työpaikoista 
ja asunnoista. Koska maahanmuuttajat asuvat yleisimmin kaupungeissa, 
varsinkin kaupunkilaisten oletettiin pelkäävän joutumista kilpailemaan 
näiden kanssa työpaikoista ja asunnoista. Tulokset olivat kuitenkin päin-
vastaisia: kaupunkilaisten asenteet olivat myös muissa EU-maissa kuin 
Suomessa myönteisempiä kuin maalla asuvien. Tutkijoiden yllätykseksi 
läheiset kontaktit maahanmuuttajiin lisäsivät myönteisiä asenteita maa-
hanmuuttajiin. (EUMC 2005) 
 Suomessa tehdyt asennetutkimukset selittävät näitä tuloksia. Kuten 
edellä todettiin, kaupunkilaisten ja maalaisten asenne-erot johtuivat kau-
punkien ja maaseudun erilaisesta väestörakenteesta. Kun koulutuksen ja 
muiden sosiaalisten ja demografisten tekijöiden vaikutus vakioitiin MC-
analyysin avulla, kaupunkilaisten ja maalaisten väliset erot katosivat. 
Asenne-erot johtuivat muun muassa siitä, että maaseudulla asuvien kou-
lutustaso oli keskimääräistä alhaisempi ja vähän koulutetut kokivat eni-
ten sosioekonomista uhkaa ulkomaalaisten maahanmuuton vuoksi. 
 Yksilöllisten ominaisuuksien lisäksi myös kansalliset olot vaikuttivat 
asenteisiin. EU-maiden väliset elintasoerot, erilainen työllisyystilanne ja 
maahanmuuttajien määrä selittävät eurooppalaisten tutkimusten mukaan 
maiden välisiä eroja. Mitä korkeampi bruttokansantuote maassa oli, sitä 
myönteisemmin maahanmuuttajiin asennoiduttiin. Korkean työttömyy-
den maissa suhtautuminen monikulttuurisuuteen oli keskimääräistä kiel-
teisempää. Kielteiset asenteet maahanmuuttajia kohtaan olivat vuonna 
2003 yleisempiä niissä maissa, joissa oli eniten maahanmuuttajia ja net-
tomuutto oli suurinta. 
 Maahanmuuttajien etninen ”ulossulkeminen” (ethnic exclusionism) 
oli tutkijoiden mukaan yleisintä Välimeren maissa – erityisesti Kreikassa 
– ja vähäisintä pohjoismaissa. Uusista EU-maista torjuvimmin maahan-
muuttajiin suhtauduttiin Baltian maissa, varsinkin Virossa ja Latviassa. 
(EUMC 2005)  

                                                      
6 Nijmegen Institute for Social and Cultural Science Research at the Radboud Universiteit Nijmegen in 
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XV 
 

Yhteenveto 
 
MYÖNTEISYYS ON LISÄÄNTYNYT. Suomalaisten suhtautumista ulko-
maalaisten maahanmuuttoon on tutkittu 1980-luvulta alkaen. Vuosina 
1987-2003 tehtyjen asennetutkimusten välisenä aikana Suomeen muutto 
on lisääntynyt. Neuvostoliiton hajoamisen (1991) jälkeen Suomeen on 
muuttanut erityisesti etniseltä taustaltaan inkerinsuomalaisia paluumuut-
tajia, venäläisiä ja virolaisia, joiden osuus maahanmuuttajista oli vuonna 
2003 peräti 40 prosenttia. 1990-luvun alussa Suomeen alkoi hakeutua 
turvapaikanhakijoita erityisesti Somaliasta ja Jugoslaviasta. 
 Tutkimusajankohtien välisenä aikana myös taloudelliset suhdanteet 
ovat vaihdelleet. Ensimmäinen asennetutkimus tehtiin korkeasuhdanteen 
vuonna 1987. Silloin Suomessa oli vasta vähän maahanmuuttajia. Toinen 
tutkimus tehtiin vuonna 1993, jolloin maahanmuuttajien ja pakolaisten 
määrä oli moninkertaistunut ja Suomessa vallitsi lama ja korkea työttö-
myys. Kolmas asennetutkimus tehtiin vuonna 1998, jolloin talouselämä 
oli elpynyt ja työttömyys vähentynyt. 
 Viimeisin asennetutkimus tehtiin vuonna 2003. Työttömyys oli 
silloin jo puolittunut laman jälkeen ja maahanmuuttopolitiikka oli mur-
rosvaiheessa. Tutkijat, poliitikot, viranomaiset ja toimittajat ennakoivat 
työvoimapulaa ja ulkomaisen työvoiman tarvetta viimeistään silloin, kun 
sodanjälkeiset suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. Nämä yhteiskunnalli-
set muutokset selittävät ainakin osittain sitä, että suomalaisten asenteet 
ulkomaista työvoimaa kohtaan ovat muuttuneet aiempaa myönteisem-
miksi. Vuosina 1993-2003 kielteiset asenteet ulkomaalaisten työnhaki-
joiden vastaanottamiseen vähenivät 61 prosentista 38 prosenttiin. 
 Taloudellisen kilpailukyvyn takaamiseksi Suomeen pyritään hou-
kuttelemaan ulkomaalaisia huippuosaajia, innovatiivisia yrittäjiä ja ul-
komaalaisia opiskelijoita. Poliitikkojen lisäksi myös ”tavalliset” suoma-
laiset suhtautuvat heidän maahantuloonsa myönteisesti. Vuonna 2003 
puolet suomalaisista oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi ottaa vastaan 
nykyistä enemmän asiantuntijoita ja tiedemiehiä, opiskelijoita ja kielten-
opettajia. Runsas kolmasosa toivoi Suomeen entistä enemmän ulkomaa-
laisia yrittäjiä. Valtaosa suomalaisista oli sitä mieltä, että näihin ryhmiin 
kuuluvia pitäisi ottaa vastaan vähintään yhtä paljon kuin nykyisin. 
 Enemmistö vastaajista suhtautui hyvin tai melko myönteisesti myös 
ulkomaalaisten toimimiseen lääkäreinä, opettajina, lastenhoitajina, sosi-
aalityöntekijöinä, työvoimatoimiston virkailijoina ja poliiseina. Mielui-
ten maahanmuuttajat nähtäisiin kuitenkin ”tyypillisissä siirtolaisamma-
teissa”, kuten siivoojina ja taksinkuljettajina. Maahanmuuttajat hyväk-
syttäisiin työtovereiksi mieluummin kuin esimiehiksi. Vuonna 2003 suh-
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tautuminen maahanmuuttajien toimimiseen useimmissa edellä mainituis-
sa ammateissa samoin kuin työtovereina ja esimiehinä oli myönteisem-
pää kuin lamavuonna 1993. 
 Laman jälkeen myös kielteiset asenteet pakolaisia kohtaan ovat 
vähentyneet. Pakolaisuuden syy vaikuttaa kuitenkin asenteisiin: suhtau-
tuminen sota- ja ympäristöpakolaisiin oli myönteisempää kuin poliitti-
sesti, uskonnollisesti tai rodun vuoksi vainottuihin. Vuonna 2003 peräti 
40 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi ottaa vastaan 
nykyistä enemmän sotapakolaisia. Joka kolmas oli sitä mieltä, että Suo-
men pitäisi ottaa vastaan myös nykyistä enemmän ympäristöpakolaisia ja 
kehitysmaiden nälkää näkeviä. Sen sijaan vain runsas neljäsosa oli sitä 
mieltä, että Suomen pitäisi ottaa vastaan nykyistä enemmän poliittisista, 
uskonnollisista tai rodun vuoksi vainottuja, joita Suomi on sitoutunut jo 
Geneven sopimuksen (1951) mukaan vastaanottamaan. Valtaosa haasta-
telluista oli joka tapauksessa sitä mieltä, että Suomen pitäisi ottaa vas-
taan kaikkiin em. ryhmiin kuuluvia pakolaisia vähintään yhtä paljon kuin 
ennenkin. 
 Pakolaisten vastaanottamista ei ole minään tutkimusajankohtana 
nähty vaihtoehtona kehitysavulle. Ne, jotka suhtautuivat myönteisimmin 
pakolaisten vastaanottamiseen, kannattivat muita useammin myös kehi-
tysavun kasvattamista. Samoin ne, jotka suhtautuivat myönteisimmin 
inkerinsuomalaisten maahanmuuttoon, olivat muita useammin sitä miel-
tä, että ”Suomen tulisi parantaa inkerinsuomalaisten elinolosuhteita hei-
dän kotiseudullaan”. Kysymyksessä oli laajempi humanitaarinen asenne-
kokonaisuus. 
 Vuonna 2003 myös useimpiin tutkimuksessa mainittuihin kansalli-
suusryhmiin kuuluvien maahanmuuttoon ja avioitumiseen heidän kans-
saan suhtauduttiin myönteisemmin kuin aiemmin. Eri kansallisuusryh-
miin asennoiduttiin kuitenkin edelleen eri tavalla. Niiden muodostama 
´etninen hierarkia´ näyttää kiteytyneen suomalaisten mielissä. Suomalai-
set suhtautuivat kaikkina tutkimusajankohtina myönteisimmin meitä 
kulttuuriltaan ja elintasoltaan lähimpänä oleviin pohjoismaalaisiin ja 
anglosaksisista maista tuleviin. Asenteet olivat varauksellisempia ulko-
näöltään ja kulttuuriltaan kantaväestöstä erottuviin ja elintasoltaan alhai-
semmista maista tulevien maahanmuuttoon. 
 Suhtautuminen inkerinsuomalaisten paluumuuttoon oli jo laman 
aikana myönteistä. Vuonna 2003 kolme neljäsosaa suomalaisista suhtau-
tui hyvin tai melko myönteisesti inkerinsuomalaisten maahanmuuttoon. 
Vuonna 2003 suhtautuminen venäläisten maahanmuuttoon oli huomatta-
vasti myönteisempää kuin lamavuonna 1993. ”Terrorismin vastaisesta 
sodasta” huolimatta asennoituminen muslimeihin ja arabeihin oli vuonna 
2003 myönteisempää kuin ennen New Yorkin kaksoistorneihin kohdis-
tuneita iskuja (11.9.2001). Myös suhtautuminen somaleihin on muuttu-
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nut laman jälkeen myönteisemmäksi. Näiden ryhmien asema ´etnisessä 
hierarkiassa´ on silti edelleen alhainen. 
 Vuonna 2003 maahanmuuton seurauksiin suhtauduttiin aiempaa 
optimistisemmin. Vastaajat korostivat entistä enemmän kulttuurielämän 
monipuolistumista, kielitaidon, suvaitsevaisuuden, elämäniloisuuden ja 
ulkomaankaupan lisääntymistä samoin kuin talouselämän elpymistä 
maahanmuuton seurauksena. Vain runsas neljäsosa vastaajista uskoi 
suomalaisen kulttuurin joutuvan uhanalaiseksi maahanmuuton lisäänty-
essä. Enemmistö piti kuitenkin todennäköisenä huumeiden, aidsin, rikol-
lisuuden ja levottomuuksien leviämistä Suomeen maahanmuuton lisään-
tyessä. 
 
VÄESTÖRYHMIEN ASENNE-EROT. Myönteinen asennekehitys läpäisi 
koko yhteiskunnan. Vuosina 1993-2003 myönteiset asenteet ulkomaalai-
sia työnhakijoita ja eri kansallisuusryhmiä kohtaan lisääntyivät ja vara-
ukselliset asenteet pakolaisia kohtaan vähenivät kaikissa sukupuoli-, ikä- 
ja koulutusryhmissä, ja kaikkien puolueiden kannattajien keskuudessa. 
Myönteisen kehityksen airueina olivat naiset, korkeasti koulutetut, vihre-
ät, pääkaupunkiseudulla asuvat, paljon matkustelleet ja ne, jotka tunsivat 
henkilökohtaisesti ”Suomessa asuvia ulkomaalaisia”. 
  Vuonna 2003 korkea-asteen koulutuksen saaneista peräti 58 pro-
senttia oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi ottaa vastaan nykyistä enem-
män ulkomaalaisia työnhakijoita. Miesten suhtautuminen maahanmuut-
tajiin oli instrumentaalisempaa kuin naisten. He kannattivat naisia use-
ammin koulutuksen perusteella valikoivaa muuttoliikettä. He toivoivat 
myös naisia useammin Suomeen lisää ulkomaalaisia yrittäjiä ja muita 
erityisosaajia. Naiset korostivat enemmän humanitaarisia näkökohtia. He 
suhtautuivat pakolaisiin ja ulkoisesti suomalaisista erottuviin kansalli-
suusryhmiin myönteisemmin kuin miehet. 
 Nuorten (15-17 v) poikien asenteet maahanmuuttajia kohtaan olivat 
huomattavasti varauksellisempia kuin samanikäisten tyttöjen. Joka neljäs 
poika piti itse itseään rasistisena ja kannatti ainakin osittain skinheadien 
ulkomaalaisvastaista toimintaa. Eläkeikäiset yhtyivät vanhoihin rasisti-
siin asenneväittämiin vielä useammin. Eläkeikäisten rasistisuus oli kui-
tenkin tiedostamatonta, sillä he pitivät itse itseään muita harvemmin 
rasistisina. 
 Korkea koulutus selitti kaikkina tutkimusajankohtina eniten myön-
teistä suhtautumista maahanmuuttajiin. Myös ammattiryhmien välillä oli 
eroja. Johtajat/ylemmät toimihenkilöt ja opiskelijat suhtautuivat ulko-
maalaisiin työnhakijoihin ja pakolaisiin muita myönteisimmin, ja maan-
viljelijät ja työttömät muita varauksellisemmin. Yrittäjien asenteet ulko-
maalaisia yrittäjiä kohtaan olivat muita polarisoituneempia: runsas kol-
masosa kannatti ja yhtä moni vastusti heidän maahantuloaan. 
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 Pääkaupunkiseudulla suhtauduttiin ulkomaisen työvoiman ja pako-
laisten vastaanottamiseen myönteisemmin kuin pienissä kaupungeissa ja 
maaseudulla. Vuonna 2003 lähes puolet pääkaupunkiseudulla asuvista 
vastaajista oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi ottaa vastaan ulkomaalaisia 
työnhakijoita nykyistä enemmän. Pääkaupunkiseudulla asuvat suhtautui-
vat myös useimpien kansallisuusryhmien maahanmuuttoon myöntei-
semmin kuin pienissä kaupungeissa ja maaseudulla asuvat. Pääkaupun-
kiseudulla ja muissa suurimmissa kaupungeissa kannatettiin muita vä-
hemmän rasistisia asenneväittämiä. 
 Myös poliittinen ideologia vaikutti asenteisiin. Vihreiden ja kokoo-
muksen kannattajat suhtautuivat muita myönteisemmin ulkomaalaisiin 
työnhakijoihin. Noin puolet heistä oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi 
ottaa vastaan nykyistä enemmän ulkomaalaisia työnhakijoita. Vasemmis-
toliiton kannattajat korostivat sen sijaan – vihreiden ohella – muita ylei-
semmin humanitaarisia näkökohtia. He olivat muita useammin sitä miel-
tä, että Suomen pitäisi ottaa vastaan nykyistä enemmän pakolaisia. 
 Positiivista on se, että Suomessa ei ole toistaiseksi yhtään merkittä-
vää, maahanmuuttajiin kielteisesti suhtautuvaa populistista puoluetta. 
Norjassa ja Tanskassa niiden kannatus on lisääntynyt. Syyskuussa 2005 
Carl I. Hagenin populistinen ”edistyspuolue” nousi Norjan suurkäräjien 
toiseksi suurimmaksi puolueeksi 22 prosentin ääniosuudella. Saman 
vuoden keväällä Tanskan pakolaisvastaisesta kansanpuolueesta oli tullut 
kansankäräjien kolmanneksi suurin puolue Pia Kjærgaardin johdolla. 
 Sosioekonomisen uhan kokeminen selitti – konfliktiteorian/etnisen 
kilpailuteorian mukaisesti – varauksellista suhtautumista maahanmuutta-
jiin kaikkina tutkimusajankohtina. Mitä enemmän vastaajat pelkäsivät 
maahanmuuttajien uhkaavan suomalaisten työllisyyttä ja sosiaaliturvaa, 
sitä varauksellisemmin he suhtautuivat ulkomaalaisen työvoiman ja pa-
kolaisten vastaanottamiseen. Laman ja suurtyöttömyyden aikana (1993) 
sosioekonomista uhkaa koettiin yleisemmin kuin ennen lamaa (1987) ja 
sen jälkeen (1998 ja 2003). Kilpailua työmarkkinoilla ja sosiaaliturvasta 
pelkäsivät eniten ne, joiden oma työmarkkina-asema oli heikoin: työnte-
kijät, työttömät ja eläkeläiset. 
 Myös kontaktiteoria sai tukea. Mitä enemmän vastaajilla oli henki-
lökohtaisia kontakteja maahanmuuttajiin, sitä myönteisemmin he suhtau-
tuivat eri syistä ja eri maista tuleviin maahanmuuttajiin. Henkilökohtaiset 
kontaktit maahanmuuttajiin vähensivät jopa sosioekonomisen uhan ko-
kemista. Ne, jotka tunsivat henkilökohtaisesti maahanmuuttajia, olivat 
sitä paitsi muita vähemmän huolissaan huumeiden, aidsin ja rikollisuu-
den leviämisestä Suomeen. Ne, joilla ei ollut kontakteja maahanmuutta-
jiin, olivat eniten huolissaan em. ongelmista. He suhtautuivat muita kiel-
teisemmin kaikkiin tutkimuksessa mainittuihin kansallisuusryhmiin ja 
kannattivat muita useammin rasistisia asenneväittämiä. Henkilökohtais-
ten kontaktien yhteys myönteisiin asenteisiin säilyi myös silloin, kun iän, 



 

 
 
 

130

sukupuolen, koulutuksen, ammatin, asuinpaikan kaupunkimaisuuden, 
puoluekannan ja uskonnollisuuden vaikutus asenteisiin oli otettu huomi-
oon. 
 Vuonna 2003 suomalaiset suhtautuivat aiempaa myönteisemmin 
ulkomaalaisiin mahdollisina ystävinään, työtovereinaan, naapureinaan ja 
lähisukulaisen tai omana puolisona. Esimerkiksi suhtautuminen avioitu-
miseen inkerinsuomalaisten, virolaisten, venäläisten, somalien – ja kaik-
kiin kotimaisiin etnisiin vähemmistöihin kuuluvien – kanssa oli myöntei-
sempää kuin aikaisemmin. Kahden kulttuurin avioliittojen yleistyminen 
on konkreettinen osoitus etnisten ennakkoluulojen vähentymisestä. 
 Suhtautuminen maahanmuuttajien kielellisiin ja poliittisiin oikeuk-
siin on säilynyt suunnilleen ennallaan. Vuonna 2003 valtaosa (84 %) 
vastaajista oli edelleen täysin tai osittain sitä mieltä, että maahanmuutta-
jien olisi hyvä säilyttää äidinkielensä ja opettaa sitä lapsilleen. Runsas 
puolet (57 %) oli ainakin osittain sitä mieltä, että Suomen tulee järjestää 
ulkomaalaisille opetusta heidän äidinkielellään, jos he sitä haluavat”. 
Vähintään neljä vuotta Suomessa asuneilla ulkomaan kansalaisilla on jo 
kunnallinen äänioikeus. Joka kolmas antaisi ulkomaan kansalaisten ää-
nestää eduskuntavaaleissa sen jälkeen, kun he ovat asuneet muutaman 
vuoden Suomessa. Joka neljäs (27 %) myöntäisi heille oikeuden asettua 
myös kansanedustajaehdokkaaksi. 
 Suomalaisen asenneilmapiirin myönteistyminen helpottanee ulko-
maalaisten maahanmuuttoa ja viihtymistä Suomessa. Tämä on erityisen 
tärkeää nyt, kun Suomea uhkaa työvoimapula. Valtioneuvoston tulevai-
suuselonteossa (2004) aktiivisen maahanmuuttopolitiikan tavoitteeksi on 
asetettu työperusteisen maahanmuuton lisääminen. Asennetutkimukset 
osoittivat, että myönteiset asenteet ulkomaista työvoimaa kohtaan ovat 
yleistyneet enemmän kuin muista syistä muuttavia kohtaan. 
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Liitteet 
 
 
Liite 1. Suomessa asuvat ulkomaalaiset kansalaisuuden ja syntymämaan mu-
kaan 2003 
 
 Kansalaisuus Syntymämaa 
Entinen NL / Venäjä 24998   
Viro 13397 10299 
Ruotsi 8124 28855 
Somalia 4642 4700 
Jugoslavian ltv 4243 5407 
Irak 3485 3998 
Britannia 2651 3245 
Saksa 2565 4080 
Iran 2531 2712 
Kiina 2372 3096 
Turkki 2287 2852 
Yhdysvallat 2149 3108 
Thaimaa 2055 2754 
Bosnia 1694 286 
Vietnam 1661 3046 
Afganistan 1312 1130 
Ranska 1051 1303 
Italia 943 371 
Intia 943 1638 
Puola 802 1324 
Ukraina 768 369 
Alankomaat 759 876 
Norja 741 1106 
Espanja 700 947 
Unkari 678 907 
Kanada 658 1293 
Japani 643 782 
Tanska 634 785 
Marokko 613 1181 
Entinen  
Neuvostoliitto 612 37283 
Filippiinit 598 935 
Romania 557 824 
Kongon Dem.Tasavalta 520 403 
Australia 511 692 

Lähde: Tilastokeskus 2004  
 



 

 
 
 

138

Liite 2. Suhtautuminen eräiden kansallisuusryhmien maahanmuuttoon vuonna 
2003 (%) 
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Liite 3. Suhtautuminen avioitumiseen eräisiin etnisiin ryhmiin kuukuvien kanssa 
vuonna 2003 (%) 
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Liite 4. Suhtautuminen inkerinsuomalaisten maahanmuuttoon puoluekannan 
mukaan vuonna 2003 (%)  
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Liite 5. Suhtautuminen virolaisten maahanmuuttoon puoluekannan mukaan 
vuonna 2003 (%)  
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Liite 6. Suhtautuminen venäläisten maahanmuuttoon puoluekannan mukaan 
vuonna 2003 (%) 
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Liite 7. Suhtautuminen somalialaisten maahanmuuttoon puoluekannan mukaan 
vuonna 2003 (%) 
 

22

15

11

7

6

45

26

19

24

16

19

31

32

34

46

15

29

37

34

30

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Vihreät

Vasemmistoliitto

Kokoomus

SDP

Keskusta

Hyvin mielellään Melko mielellään
Ei kovin mielellään Ei lainkaan mielellään

 



 

 
 
 

142

Liite 8. Ulkomaalaisten maahanmuuttoon liitettyjä uhkia todennäköisinä pitävien 
osuus koulutuksen mukaan vuosina 1987-2003 (%) 
Täysin tai osittain 
samaa mieltä, että 

Kansa-, kansa-
laiskoulu 

Keski-,  
peruskoulu 

Ylioppilastutkinto Kaikki (N) 

Huumeet leviävät Suomeen 
1987 64 57 44 56 (1088) 
1993 90 85 70 82 (1 035) 
1998 84 79 63 77 (1 020) 
2003 89 75 65 73 (1 538) 
Aids lisääntyy Suomessa 
1987 67 65 50 61 (1 088) 
1993 83 77 60 74 (1 035) 
1998 84 71 61 74 (1 020) 
2003 76 69 56 65 (1 538) 
Järjestäytynyt rikollisuus leviää Suomeen 
19877 48 33 22 36 (1 088) 
1993 85 78 64 76 (1 035) 
1998 83 75 56 73 (1 020) 
2003 90 73 67 74 (1 538) 
Levottomuudet ja mellakat lisääntyvät 
1987 49 40 39 33 (1 088) 
1993 75 60 54 66 (1 035) 
1998 81 73 63 73 (1 020) 
2003 77 71 63 69 (1 538) 
Työttömyys lisääntyy 
1987 63 58 39 55 (1 088) 
1993 74 70 51 66 (1 035) 
1998 67 58 35 56 (1 020) 
2003 64 60 39 52 (1 538) 
Ulkomaalaiset joutuvat rasismin kohteeksi 
1993 73 79 85 79 (1 035) 
1998 81 83 85 83 (1 020) 
2003 82 82 82 82 (1 538) 
Veronmaksajille tulee liikaa kustannuksia 
1993 77 68 50 65 (1 035) 
1998 75 62 43 60 (1 020) 
2003 74 61 42 56 (1 538) 
Sukupuolinen ahdistelu ja häirintä lisääntyy 
1993 68 57 42 56 (1 035) 
1998 63 48 30 49 (1 020) 
2003 66 57 42 52 (1 538) 
Suomalainen kulttuuri joutuu uhanalaiseksi 
1993 31 24 12 23 (1 035) 
1998 32 21 8 22 (1 020) 
2003 36 34 19 28 (1 538) 

                                                      
7 Kansainvälinen terrorismi 
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Liite 9. Ulkomaalaisten maahanmuuttoon liitettyjä etuja todennäköisinä pitävien 
osuus peruskoulutuksen mukaan vuosina 1987-2003 (%) 
 
Täysin tai osittain 
samaa mieltä, että 

Kansa-, 
kansalaiskoulu 

Keski-, perus-
koulu 

Ylioppilas- 
tutkinto 

Kaikki (N) 

Suomen kaupankäynti muiden maiden kanssa kasvaa 
1987 36 39 37 37 (1 088) 
1993 34 42 41 39 (1 035) 
1998 42 52 56 50 (1 020) 
2003 49 57 57 56 (1 538) 
Suomalaisten kielitaito paranee 
1987 48 52 55 51 (1 088) 
1993 56 59 64 60 (1 035) 
1998 59 70 71 66 (1 020) 
2003 64 64 72 67 (1 538) 
Kulttuurielämä tulee monipuolisemmaksi 
1987 66 78 81 74 (1 088) 
1993 62 73 81 74 (1 035) 
1998 75 81 90 81 (1 020) 
2003 79 79 88 82 (1 538) 
Elämäniloisuus lisääntyy Suomessa 
1987 47 48 49 48 (1 088) 
1993 31 43 49 41 (1 035) 
1998 45 46 59 48 (1 020) 
2003 47 51 60 54 (1 538) 
Suomalaisten suvaitsevaisuus muita kansoja kohtaan kasvaa 
1987 64 70 73 68 (1 088) 
1993 46 52 58 52 (1 035) 
1998 57 66 72 64 (1 020) 
2003 51 64 71 65 (1 538) 
Suomen talouselämä elpyy 
1998 17 25 36 25 (1 020) 
2003 28 30 35 32 (1 538) 
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Liite 10. Suhtautuminen ulkomaalaisiin eri rooleissa vuosina 1987-2003 (%) 
 

 Hyvin 
mieluista 

Melko 
mieluista 

Ei kovin 
mieluista 

Ei lainkaan 
mieluista 

Ei osaa 
sanoa 

(N) 

Ystäväpiirin jäsen* 
1987 52 37 6 2 2 100 (1 088) 
1993 33 41 16 6 4 100 (1 035) 
1998 39 42 12 4 4 100 (1 020) 
2003 39 42 12 5 1 100 (1 538) 
Naapuri* 
1987 40 43 11 2 4 100 (1 088) 
1993 21 42 23 8 6 100 (1 035) 
1998 28 46 15 6 5 100 (1 020) 
2003 27 47 19 7 1 100 (1 538) 
Työtoveri* 
1987 43 42 8 2 5 100 (1 088) 
1993 25 43 17 7 7 100 (1 035) 
1998 35 45 12 4 5 100 (1 020) 
2003 34 44 14 6 1 100 (1 538) 
Lähisukulaisen puoliso* 
1987 30 37 22 6 5 100 (1 088) 
1993 20 33 26 15 6 100 (1 035) 
1998 24 37 24 9 5 100 (1 020) 
2003 28 39 22 9 1 100 (1 538) 
Oma puoliso (jos ei olisi naimisissa)* 
1987 20 27 23 22 8 100 (1 088) 
1993 14 25 24 30 7 100 (1 035) 
1998 17 28 23 26 6 100 (1 020) 
2003 20 30 22 25 3 100 (1 538) 
Oman lapsen hoitaja** 
1993 17 36 27 15 5 100 (1 035) 
1998 21 40 25 9 5 100 (1 020) 
2003 22 42 24 10 2 100 (1 538) 
Oman työpaikan siivooja** 
1993 22 47 18 7 6 100 (1 035) 
1998 30 50 12 3 6 100 (1 020) 
2003 34 48 12 5 1 100 (1 538) 
Taksinkuljettaja** 
1993 20 42 22 11 5 100 (1 035) 
1998 27 46 19 4 5 100 (1 020) 
2003 29 45 18 7 1 100 (1 538) 
Itseä hoitava lääkäri** 
1993 18 38 25 17 3 100 (1 035) 
1998 25 42 23 8 5 100 (1 020) 
2003 25 42 20 12 1 100 (1 538) 

(jatkuu seuraavalla sivulla) 
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 Hyvin 

mieluista 
Melko 

mieluista 
Ei kovin 
mieluista 

Ei lainkaan 
mieluista 

Ei osaa 
sanoa 

(N) 

Oma esimies** 
1993 17 34 26 18 5 100 (1 035) 
1998 22 42 23 8 5 100 (1 020) 
2003 22 39 26 12 1 100 (1 538) 

  
*Kysymykset kuuluvat summa-asteikkoon, joka mittaa suhtautumista ulkomaalaisin epävi-
rallisissa rooleissa. 
 
** Kysymykset kuuluvat summa-asteikkoon, joka mittaa suhtautumista ulkomaalaisten 
toimimiseen eri palveluammateissa ja viranomaisina. 
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