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Johdanto

Koska ulkomaalaisten ja kansalaisuuden saaneiden lukumäärä lisääntyy 
vuosi vuodelta, mieleeni juolahti, että olisi syytä kuvata tätä uutta 
suomalaisen yhteiskunnan kuvaa.  Vuoden 2005 tilastotietojen mukaan 
vuoden lopussa Suomessa asui vakituisesti 113 852 ulkomaan 
kansalaista, mikä on  2.2% koko väestöstä.  Suomen kansalaisuuden 
saaneita oli noin 60 000 eli 1.1% väestöstä. Myöhemmin arvelin, että olisi 
hyvä kysellä kantasuomalaisten mielipiteitä molempia osapuolia 
koskettavista seikoista.  Monet uussuomalaiset tai ulkomaalaiset ovat 
aviossa kantasuomalaisen kanssa, joten katsoin, että olisi mielenkiintoista 
kuulla molempien puolten mielipiteitä.

Syvensin vielä tutkimusta kysymällä, mitä mieltä osapuolet ovat 
toisistaan ja onko samasta asiasta erilaisia mielipiteitä, kuten: Mitä 
kantasuomalaiset ajattelevat maahanmuuttajista ja maahanmuutosta 
yleensä; mitä mieltä kumpikin osapuoli on työnteosta ja elämästä 
Suomessa, myös rasismista; ja näkymistä sekä mahdollisuuksista 
maassamme. 770 kantasuomalaista ja 70 uussuomalaista tai 
ulkomaalaista Varsinais-Suomessa osallistui vastauksillaan tämän kirjan 
tekoon.  

Suomen kansalaisuuden saaneista maahanmuuttajista haluan käyttää 
nimitystä ”uussuomalainen”. Koska monille tämä sana on vielä 
tuntematon, olen käyttänyt tekemässäni kyselytutkimuksessa monessa 
kohdassa sanaa ”maahanmuuttaja”. 

Kirjani tarkoitus on edistää tietoisuutta ja ymmärrystä 
yhteiskunnassamme. Uskon että avoin ja rehellinen keskustelu hyödyttää 
meitä kaikkia auttamalla meitä ymmärtämään toisiamme ja toistemme 
katsantokantoja. Suomi muuttuu hiljalleen monikulttuuriseksi maaksi, ja 
mitä aikaisemmin käsittelemme jokapäiväiseen elämäämme vaikuttavia 
seikkoja, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on luoda kansallista 
yhteisymmärrystä.



Luku 1

Uussuomalaisena Suomessa

Olen asunut Suomessa vuodesta 1985 lähtien, ja Salo on nyt 
kotikaupunkini samoin kuin oli Kibondo Tansaniassa missä synnyin.
Tullessani Suomeen minulla ei ollut aikomustakaan jäädä tänne 
loppuiäkseni, mutta elettävä on siellä mistä saa toimeentulon.  

Monen vuoden ajan suunnittelin paluuta Tansaniaan tekemään samoja 
tehtäviä, joita teen tässä maassa. Minulla oli suunnitelmissa avata 
Tansaniassa televisioalan ammattikoulu, sitten asettua ehdolle 
parlamenttivaaleissa, ja jos tulisin valituksi, tavoitella ministerin tehtäviä, 
vaikkapa  liikenneministeriötä. 

Vuosien mittaan aloin oivaltaa että Suomi on nyt minun kotimaani ja 
minun olisi viisainta toteuttaa unelmiani täällä. Nyt kun olen elänyt 
Euroopassa yli puolet iästäni, ymmärrän, että synnyinmaani ei ole enää 
se sama, jonka tunsin nuoruuteni päivinä. Muutos on ollut niin suuri että 
vieraillessani synnyinmaassani tunnen olevani muukalainen. Voin kävellä 
koko päivän jossain kaupungissa, jossa tunsin paljon ihmisiä, ja kuitenkin 
näen vain tuntemattomia. Salossa minulla on hyviä ystäviä, joihin voin 
aina luottaa. 



Elämän myötä- ja vastatuulta

Katson elämää perspektiivissä siten, että joka sekunti, joka minuutti, joka 
tunti, joka päivä, kuukausi ja vuosi elämässämme avaa meille erikokoisia 
laatikoita, joiden sisältöä emme ennalta arvaa. Jotkut laatikot antavat 
meille elämässämme tärkeitä myönteisiä seikkoja, kun taas toisista löytyy 
outoja asioita, joita emme lainkaan haluaisi. 

       Erikokoisia laatikoita, joiden sisältöä emme ennalta arvaa.

Elämä on tällaista ja meidän on hyväksyttävä, että menneisyyden 
tunnemme, mutta tulevaisuuden anti saattaa olla yhtä lailla miellyttävää 
kuin pettymyksen tuottavaa. Näin ollen jokaisen pitää oppia tulemaan 
toimeen elämänsä epävarmuudessa. 

Elämäni Suomessa ei ole ollut pelkkää myötätuulta. Vuonna 1998 
sairastuin, ja tammikuun alussa 1999 minut leikattiin TYKSissä. Luojan ja 
lääkärien taidon ansiosta toimenpide onnistui,  ja vielä samana vuonna 
juoksin 10 maratonia vaikeuksitta.

Ikä

Aika



Salon kaupunki

Salon kaupunki on täällä oloni aikana elokuusta 1985 lähtien kasvanut 
väestöltään 20500 asukkaasta 25200 asukkaaseen. Kaupunki on 
laajentunut rajua tahtia. Monia teollisuuslaitoksia on perustettu, ja on 
rakennettu paljon uusia asuin- ja liikerakennuksia. Myös vapaa-ajan 
tarpeet on huomioitu urheilutilojen rakentamisella. Urheiluhalli täältä 
löytyy ja uimahalli on rakenteilla. 

Turun yliopisto tuli Saloon vuokralaiseksi Turun ammattikorkeakoulun 
tiloihin jo 2001. Nyt Salossa voi opiskella aina tohtorintutkintoon asti. 
Itse suoritan tohtorintutkintoa suosituksi tulleessa Elektroniikan 
tuotteistaminen -koulutuksessa professori Aulis Tuomisen ohjauksessa.  

Kaupunki on nähteni kasvanut kuten lapsi vanhempiensa silmien alla. 
Suuri tulevaisuuden asia on Salon seutukunnan perustaminen, jota nyt 
suunnitellaan vuodeksi 2009.

Juoksutapahtumia ja muita harrastuksia

Unelmani oli järjestää maratontapahtuma Kigomassa Tanganyika järven 
rannalla ja nimetä se Tanganyika järven maratoniksi. Tämä jäi kuitenkin 
unelmaksi. Sen sijaan päätin v. 2001 perustaa Salossa urheiluseuran, joka 
järjestäisi pitkän matkan juoksutapahtumia, myös maratoneja. Kahden 
ystäväni avulla syntyi Salo Maraton Club nimen saanut urheiluseura. 
Ensimmäinen  Salon Maraton järjestettiin  joulukuun 18.  vuonna 2001 
-18 asteen pakkasessa.
Olen siitä lähtien järjestänyt viisi vuosittaista juoksutapahtumaa. Salon 
kevätjuoksu avaa vuoden. Elokuussa järjestään Twiga mini-maraton
3-17 vuotiaille, myöhemmin syksyllä täyspitkä maraton ja ultra maraton.
Joulujuoksu on vuoden ensimmäisenä adventtisunnuntaina. 
Uudenvuoden aattona juostaan vuoden viimeinen juoksutapahtuma. 

Tunnustan, että olen ylpeä aikaansaannoksistani asuinyhteisöni hyväksi. 
Vaikka ne ovatkin vähäiset, kiitän Jumalaa saamastani mahdollisuudesta. 
Vakaumukseni on että jos jollakin on mahdollisuus tehdä jotain yhteisönsä 
hyväksi, hänen olisi yritettävä. Aloitin maratonjuoksun kun olin iältäni 40 
v. Tähän mennessä olen juossut 70 maratonia kolmella mantereella, 
seitsemässä maassa, neljässätoista kaupungissa. Kahdesti olen juossut 
USA:ssa, kerran Uudessa Seelannissa ja 67 kertaa  Euroopassa. 
Henkilökohtainen ennätykseni on 3.21 Tukholman maratonilla vuonna 
2000.



Salossa olen oppinut uimaan. Tansaniassa krokotiilit ja käärmeet eivät 
anna tilaisuutta uimiseen.  Kesäisin hoidan puutarhaa, pyöräilen ja 
kirjoitan.  Olen kirjoittanut Ha-kielisen keskustelukirjan, jonka nimi on 
“Tugaanire Mugiha” eli ”Puhukaamme Ha’ta”.  Se kirjoitettiin ja painettiin 
Salossa. 

Vaikka olen elänyt Suomessa jo 21 vuotta, en ole oppinut hiihtämään 
enkä luistelemaan. Avantoonkaan en uskalla mennä uimaan. 
En myöskään osaa nauttia mämmistä pääsiäisenä. Jääkylmien ruokien 
syöminen seisovasta pöydästä on minulle vielä vierasta. Lapsuuteni 
kotimaassa ei ollut juurikaan jääkaappeja, vaan ruoka tuotiin aina 
suoraan hellalta ruokapöytään ja syötiin kuumana. Siksi en ole tottunut 
kylmiin ruokiin alkupaloinakaan. 

En ole oppinut tanssimaan kansallisia tansseja, kuten humppaa. 
Toisaalta olen oppinut nauttimaan saunasta ja kestän kun löylyä heitetään 
kiukaalle. Pidän kalasta, varsinkin lohikeitosta. Jouluna syön mielelläni 
kalkkunaa.  Kaurapuuro on suosikki aamiaisruokanani. Pidän yleensä 
Suomen ilmastosta paitsi lumituiskuista,  jolloin minun on pitää ottaa 
polkupyörä olalle. Silloin ymmärrän niitä suomalaisia jotka pakenevat 
eteläiseen Eurooppaan talveksi. Kesä on Suomessa mukavaa aikaa, 
uiminen ja kalastus ovat parhaat harrastukset.  

Politiikkaa 

Nuoruudestani saakka olen ollut kiinnostunut politiikasta. Liityin Tansanian 
ainoaan sinä aikana sallittuun puolueeseen v. 1978. Kun unelmani 
paluusta ja ryhtymisestä politiikkaan hiipuivat, päätin liittyä Suomessa 
johonkin poliittiseen puolueeseen.

Kun aloin tutustua Suomen poliittiseen elämään, aloin pitää 
Keskustapuolueesta aluksi sen logon takia.  Tämä saattaa kuulostaa aika 
erikoiselta, mutta logossa on samat värit kuin Tansaniassa suositun 
jalkapallojoukkueen YANGAn lipussa. Vaikka en siihen aikaan tiennyt vielä 
juuri mitään Keskustapuolueesta, äänestin sitä vaaleissa. 

Kuitenkin vuonna 2004 liityin Suomen Kristillisdemokraattiseen 
Puolueeseen. Tämä johtui siitä, että mielestäni sillä puolueella on samat 
arvot kuin itselläni. Kasvoin kristillisessä perheessä ja olen itse kristitty. 
Toisaalta arvelin, että jos liittyisin johonkin suureen puolueeseen, kuten 
Suomen Keskustaan, minusta ei oltaisi kiinnostuneita, eikä minulla olisi 
etenemisen mahdollisuuksia politiikan näyttämöllä.  



Havaitsin kuitenkin pian, että tämä oli harhaluulo. Toimittuani vuoden 
päivät kaupunginvaltuutettuna Salossa huomasin, että suuressakin 
puolueessa on mahdollisuuksia edetä.  

Niinpä pitkän harkinnan jälkeen huhtikuussa 2006 päätin siirtyä 
Kristillisdemokraateista  Suomen Keskustan jäseneksi. Olihan se 
ensimmäinen puolue, josta olin kiinnostunut Suomeen saavuttuani, ja nyt 
ei ollut enää kysymys logon väreistä, vaan periaatteista ja arvoista, joita 
se edustaa.
 
Syy siihen, miksi lähdin Kristillisdemokraateista oli, että halusin erottaa 
uskonnon asiat politiikasta. Huomasin, että monet sekoittavat politiikan ja 
uskonnon. Monet ihmiset ajattelevat, että Kristillisdemokraatit ovat 
uskovaisia, jotka haluavat yhdistää aatteensa politiikkaan. Jotkut kristityt 
eivät näe mitään eroa Kristillisdemokraattisen puolueen ja muiden 
puolueiden välillä, kun Eduskunnassa käsitellään ja päätetään asioita.  

Siirryttyäni Suomen Keskustaan kristilliset arvoni eivät ole vesittyneet, 
vaan olen säilyttänyt ne ja pidän ne aina mukanani. Motiivini politiikassa 
toimimiseen on tehdä työtä ihmisten hyväksi osallistumalla 
päätöksentekoon heidän päivittäiseen elämäänsä vaikuttavissa asioissa. 
Mielestäni politiikan ei pitäisi koskaan olla tärkeämpää kuin ihmisten 
arvot. 

Keväällä 2006 sain sitten kuulla suuren uutisen, että minut oli hyväksytty 
Suomen Keskustan eduskuntavaaliehdokkaaksi. Tämä hyvin nopea nousu 
politiikan ulkopuolelta kaupunginvaltuutetuksi ja edelleen Suomen 
suurimman puolueen kansanedustajaehdokkaaksi on ehkä suurin muutos 
elämässäni viimeisen parinkymmenen vuoden aikana.   



Luku 2

Suomalaiset, uussuomalaiset ja ulkomaalaiset

Uussuomalainen olisi myönteisempi termi kuin maahanmuuttaja 

Suomen maahanmuuttoviranomaisilla ja poliittisilla päättäjillä olisi nyt 
mainio mahdollisuus tehdä paremmin jotain, mitä muissa maissa ei ole 
osattu. Kysymys kuuluu: Mitä nimitystä käytetään maassa vakituisesti 
asuvasta henkilöstä, joka on syntynyt ulkomailla? Yleensä asukkaiden ja 
kansalaisten nimeäminen ja luokittelu ei ole suotavaa. Kuitenkin 
viranomaisilla on tarve tunnistaa yhteiskunnan eri ryhmät, joten 
nimeäminen tai ryhmittely on tarpeellista. Mielestäni "uussuomalainen" on 
myönteisempi termi kuin "maahanmuuttaja". Sanaa "maahanmuuttaja" 
tulisi käyttää vain sanan alkuperäisessä tarkoituksessa, eli niistä 
Suomessa asuvista, joilla ei vielä ole Suomen kansalaisuutta. 

Uussuomalaiset ovat osa suomalaisia, yhdessä viemme maatamme eteenpäin.



Sana "uussuomalainen" välittää alkuperäiselle suomalaiselle viestin, että 
kyseinen henkilö kuuluu yhteiskuntaamme ja on yksi heistä alkuperään 
tai ihonväriin katsomatta. Jotkut alkuperäiset suomalaiset ovat sitä 
mieltä, että adjektiivi "suomalainen" liittyy rotuun. Eihän 
suomalaista(kaan) rotua ole, vaan sana " suomalainen " ilmaisee vain, 
että henkilö on Suomen kansalainen alkuperään ja ihonväriin katsomatta. 
Tuskin on pahempaa kuin asua muussa kuin syntymämaassaan pitkän 
aikaa ja silti tuntea olevansa toisen tai kolmannen luokan kansalainen. 

Joku voi kysyä, miksi ei voisi käyttää termiä "maahanmuuttaja", joka on 
ollut käytössä pitkän aikaa. Minun mielestäni meidän Suomessa ei tarvitse 
toistaa muiden virheitä maamme imagon luomisessa. Meillä on 
mahdollisuus tehdä maastamme sisäisesti yhtenäinen ilman, että 
kenenkään tarvitsee tuntea jäävänsä alakynteen. En kuitenkaan tarkoita, 
että ihmiset eivät saisi muistaa alkuperäänsä, vaan päinvastoin, olla 
ylpeitä molemmista maista: Siitä jossa syntyi ja kasvoi, sekä siitä, jossa 
nyt asuu ja vaikuttaa. Minusta "maahanmuuttaja" on sana, joka erottaa 
yhteiskuntamme kansalaisia toisistaan. Kansallisen yhtenäisyyden 
ylläpitämiseksi uussuomalaisten ja viranomaisten olisi toimittava 
yhteistyössä. 

Uussuomalaisten ja muiden maahan muuttaneiden ryhmien tulisi 
avoimesti ja aktiivisesti ilmaista mielipiteensä heidän asioitaan 
käsitteleville viranomaisille ja päättäjille. Yhteistoiminnan kautta luomme 
tasapainoisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan maahamme! 



Kyselytutkimuksen tuloksia:

                     

Mitä kantasuomalaiset ajattelevat 
uussuomalaisista 

Kyselyssä yhtenä kohtana kysyttiin:
Oma mielipiteesi maahanmuuttajista? 

Mielipiteensä antaneet jakautuivat maahanmuuttajiin positiivisesti 
(89%), neutraalisti (8%) tai negatiivisesti (3%) suhtautuviin 
joukkoihin (500 vastausta). 

Positiivisesti maahanmuuttajiin suhtautunut suuri enemmistö vastaajista 
(89%) jakautui edelleen kahteen selvästi erottuvaan ryhmään: avoimen 
positiivisiin (52% kaikista vastaajista) ja varauksellisen positiivisiin 
(37% kaikista vastanneista). 

Avoimen positiivisesti maahanmuuttajiin suhtautuvat pitivät usein 
maahanmuuttoa rikkautena niin kulttuurisena kuin yhteiskunnallisena 
voimana ja halusivat toivottaa maahanmuuttajat tervetulleiksi 
suomalaiseen yhteiskuntaan, sekä vaikuttaa positiivisesti heidän 
kotoutumiseensa. Samaan ajatusmaailmaan kuului ajatus 
maahanmuutosta ja sopeutumisesta molemminpuolisena prosessina, 
jossa sekä uus- että kantasuomalaisilla on sekä annettavaa että saatavaa. 
Osalle avoimen positiivinen suhtautuminen kumpusi 
maailmankatsomuksesta, joka tiivistyi kommentteihin kuten ”tämä on 
kaikille yhteinen maailma” ja ” ihmisiä olemme kaikki ja samanarvoisia”. 
Toisille taas huomion keskipisteeseen nousivat käytännölliset 
kotouttamisen kysymykset, joihin jotkut toivoivat yhteiskunnalta entistä 
parempia toimenpiteitä. Edelleen osa vastaajista koki maahanmuuttajat 
välttämättömänä voimavarana nykyisessä tilanteessa, jossa Suomi 
tarvitsee lisää työvoimaa, toivoipa joku maahanmuuttoa ja 
monikulttuurisia avioliittoja geeniperimän parantamiseksikin.    

Varauksellisen positiivia vastaajia yhdistivät kotouttamiseen ja sen 
mahdollisiin ongelmakohtiin liittyvät kysymykset. Avarimmillaan tämä 
merkitsi molemminpuolisen sopeutumisen korostamista samoin avoimen 
positiivisesti maahanmuuttajiin suhtautuneiden vastausten tavoin, 
vaativimmillaan puolestaan suomenkielen ja suomalaisen kulttuurin täyttä 
sisäistämistä. Suurin osa näistä vastaajista korosti maan kulttuuriin 
sopeutumisen ja työn teon merkitystä. Edustavaksi mielipiteeksi käy 
erään vastaajan määritelmä siitä, että maahanmuuttajat eivät ole uhka 
”kun elävät maassa maan tavalla ja haluavat tehdä myös töitä.” Vastaus 
itsessään kertoo kantasuomalaisten korkeasta työn arvostuksesta sekä 



toiveesta säilyttää oma kulttuurinsa mahdollisimman muuttumattomana 
maahanmuutosta riippumatta. Toisin sanoen maahanmuuttajat ovat 
tervetulleita niin kauan kuin he sopeutuvat kantasuomalaiseen 
elämänmenoon. Sen sijaan kantasuomalaisten vastavuoroista 
sopeutumista uussuomalaisiin tuli ajatelleeksi tai pitäneeksi tärkeänä vain 
pieni joukko tähän ryhmään kuuluneista. Kantasuomalaisten peloista 
kertovat omalta osaltaan myös tähän ryhmään kuuluneet 
maahanmuuttajien rikollisuuteen liittyvät kommentit: ”jos eivät rupea 
mellakoimaan täällä” tai ”kaikki paitsi rikolliset” tervetulleita. Edelleen osa 
vastaajista korosti sitä, että jotkin maahanmuuttajaryhmät eivät sopeudu 
yhtä hyvin kuin toiset ja että juuri nämä sopeutumattomat leimaavat 
suhtautumista kaikkiin maahanmuuttajiin.   

Myös sinänsä neutraaleita kommentteja antaneista (8%) suurin osa 
voisi aivan yhtä hyvin sijoittua positiivisten vastaajien joukkoon. Ryhmän 
sisäinen ehdottomasti yleisin mielipide oli, että maahanmuuttajien ja 
uussuomalaisten joukossa on aivan samalla tavalla hyviä ja huonoja 
yksilöitä kuten kantasuomalaistenkin, eikä maahanmuuttajia pitäisi näin 
ollen yleistää yhdeksi suureksi ryhmäksi. Kuvaavana voidaan pitää myös 
yksittäistä vastausta, jossa vastaaja koki mielipiteensä 
maahanmuuttajista neutraaliksi toivoen samalla, että he viihtyisivät 
Suomessa. 

Vastaajien ehdoton vähemmistö suhtautui maahanmuuttajiin 
negatiivisesti (3%). Maahanmuuttajiin negatiivisesti vastanneiden 
keskuudessa mielipiteet vaihtelivat äärimmäisestä toivosta, että Suomeen 
tulleet maahanmuuttajat palaisivat entiseen kotimaahansa aina lievempiin 
ilmauksiin kotoutumisen vaikeudesta ja maahanmuuttajien määrän 
rajoittamisesta täällä jo asuviin henkilöihin. Ehkä mielenkiintoisin 
maahanmuuttoa vastustanut argumentti kytkeytyi naisten asemaan siten, 
että maahanmuuttajanaisten pelättiin aiheuttavan takaiskun suomalaiselle 
sukupuolten väliselle tasa-arvolle liiallisen ’miesten paapomisen’ 
muodossa. Toisaalta voidaan kysyä kuinka moni avoimen negatiivisesti 
maahanmuuttajiin suhtautuva henkilö haluaa erikseen eritellä negatiivisen 
mielipiteensä syitä tai ylipäätään vastata tällaiseen kyselyyn.



Kantasuomalaisten mielipiteet maahanmuuttajista:
                                                             

- Tämä on kaikille yhteinen maailma
- Ei uhka kun elävät maassa maan tavalla ja haluavat tehdä myös 

töitä
- Metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan!
- Ok, elättävät itsensä 
- Ihmisiä olemme kaikki ja samanarvoisia
- Kaikki ihmiset yhtä arvokkaitta
- He ovat omija persooniaan 
- Positiivinen
- Ihmisiä kuten mekin
- Rikkautta antavia
- Tunnen vain onnistuneitta, eli kotiutuneita
- Ihan OK, rikastuttaa kulttuuria ja Suomi tarvitsee lisää työvoimaa
- Ulkomaalaiset, jotka tulevat Suomeen töihin tai opiskelemaan, ovat 

tervetulleita. Pakolaisten tulemista en kannata 
- Tervetulleita sydämellisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia
- Pitää sopeutua puolin sun toisin  
- Hyvä juttu
- Ok, jos olevat/hakevat aktiivisesti töitä 
- OK, rikastuttaa kulttuuria, mutta jokainen valtio/maa saa määritellä 

sopeutumisehdot, esim. kielitaito ym. kriteerit  Kunhan 
ihmisoikeuksia  vaan kunnioitetaan.

- OK, kunhan yrittäisivät löytää töitä
- Sopeutuminen uuteen kulttuuriin tärkeää
- Ihan OK, jos pystyvät elättämään itsensä pitkässä juoksussa
- Täysin OK, eli ei ongelmia
- Ihan OK, varsinkin ne jotka ovat tulleet tänne töihin
- Suosin koulutettuja maahanmuuttajia
- OK, työelämässä
- Jos ottavat osaa töihin eivätkä elä pelkän sosiaaliturvan varassa 

niin maahanmuuttajat pelastus Suomen työvoimapulalle
- On tiettyjä maahanmuuttaja ryhmiä jotka aiheuttavat ongelmia ja 

leimaavat kaikkia maahanmuuttajia
- Hyvä asia
- Rehellisesti työtä tekevät OK/ Lintsarit voidaan palauttaa.
- Nykytilanteessa he ovat välttämättömiä Suomen kannalta
- Hyviä ja huonoja 
- En mitään vastaan jos tekee töitä
- OK – yleensä
- Rikkaus
- Vaihteleva – henkilöistä riippuen
- OK, ehkä liian erilaisesta kulttuurista tulevilla enemmän 

sopeutumisvaikeuksia
- Positiivinen



- Jos omaavat maamme tavat ja lait. Silloin OK!
- Maassa maan tavalla, ei ongelmaa, jos ei aiheuta ongelmaa sen 

enempää kuin muutkaan
- Eivät ole uhka jos tekevät täällä töitä ja kustantavat elantonsa 

kuten me ”kantasuomalaisetkin”
- Hyvin jos tekevät töitä/opiskelevat ja elävät suomalaisen 

yhteiskunnan sääntöjen ts. lakien (ei normien) mukaan
- Ei nimi miestä pahenna , vaan mies nimeä. Sama pätee 

syntyperästä 
- Jos ei sosiaalipummeja.  OK! 
- Myönteinen
- Hyvää geeniperimä muuten paremmaksi
- Jotkut ihan hyviä sitten myös epäonnistuneet meidän järjestelmään
- Tervetuloa rakentamaan Suomea kanssamme
- Itsensä elättävät = OK
- Töihin. Ei taakaksi 
- Jos heillä on tarjoilla tekemistä, ihan OK. Tai jos lähtömaassa on 

tilanne sellainen, että sieltä on ollut pakko lähteä.
- Suomalaiseen kulttuurin kunnioitus olisi tärkeä. Toisaalta 

suomalaisten olisi myös kunnioitettava maahanmuuttajan kulttuuria 
- Heissä löytyy sekä rehellistä että epärehellistä porukkaa aivan 

kuten suomalaisissakin
- Yleensä mukavaa porukkaa
- Suurin osa on ystävällistä porukkaa
- Monikulttuurisuus avartaa 
- Minulla ei ole mitään maahanmuuttajia vastaan. Olen saanut 

muutaman ystävän heistä
- Minulla ei ole huonoja kokemuksia
- Mainettaan parempia, pieni vähemmistö pilaa enemmistön 

maineen. Valitettavasti. 
- Saman arvoisia kuin muut
- Ei Liiaksi, ne jotka otetaan hoidetaan kunnolla
- Samanlasia ihmisiä kuin muutkin
- Integroituna suomalaiseen yhteiskuntaan erittäin terve tullut asia
- Meitä on kaikkia moneksi ei voi yleistää
- On hyviä ja huonoja
- Eläminen vieraassa maassa edellyttää maan tapojen ja kulttuurin 

kunnioittamista 
- Suomi tarvitsee heitä!
- Ei kaikkia maahanmuuttajia pitäisi ottaa  tänne jos ei töitä tarjolla 

ja ellei heillä ei ole intoa tehdä kunnon töitä: 
- Maassa maan tavalla
- Elävöittävät kulttuuria  
- Ovat tervetulleita Suomeen, kannustaisin heitä Suomen kielen 

oppimiseen, koska se mielestäni on  tärkeä osa Suomeen 
kotiutumista.

- Kiinnostusta suomea/suomalasia kohtaa pitäisi olla



- Ei vaikuta tämän hetken tilanteeseeni. Ihan OK jos ovat oikealla 
asialla esim. töissä tai naimisissa. Eivät ”sosiaalipummeja” 

- Riippuu henkilöstä eli samoin kuin Suomalaisiinkin
- Osa sopeutuu hyvin joukkoon, väkivaltataustaisilla 

sotapakolaisilla  ongelmia. 
- Osa hyviä, osa huonoja
- Jos perehdytys hoidettu ja henkilö kokee itsensä tervetulleeksi! 
- Omat kokemukset positiivisia
- Jokainen on yksilö, ei synnyinmaan perusteella voi luoda yleistä 

mielipidettä
- Riski on heidän
- Pääasiassa positiivinen, kaikki ovat ihmisiä..
- Ihan OK, kokemukset hyviä. Itse olen kuitenkin liian laiska 

tutustumaan heihin ellei ole välttämätöntä esim.  työelämässä
- Täytyy integroida hyvin, että pääse työelämään! Täytyy opettaa 

kommunikoimaan tavalla 
- Kaikki ovat yksilöitä, itse olen tutustunut hyviin tyyppeihin ja pidän 

heistä
- Yleensä ystävällisiä ihmisiä
- Riippuu ihmisistä, ei kulttuuritaustasta
- Kaikenlaisia löytyy
- Sekä hyviä että huonoja kokemuksia
- Rikastuttavat suomea liian omissa oloissamme muutumme 

ahdasmielisiksi. Sääli että vähemmistöt leimautuvat (Leimastaan) 
helposti esim. yksittäisten jäsenten virheiden perusteella.

-  Ei, mikäli osallistuvat työelämään kuten muutkin suomalaiset
- Rikastuttavat yhteiskuntaamme ja kulttuuriamme
- Tuovat tervetullutta diversiteettiä suomalaiseen yhteiskuntaan 
- Onnea ja menestystä !
- Heillä tulisi olla Suomalaisia ystäviä
- Suurin osa OK. Jotkut eivät sopeudu Suomen oloihin!
- Pääsääntöisesti mukavia ihmisiä
- Minulla on ainoastaan positiivisia  kokemuksia maahanmuuttajista. 

He tuovat Suomalaiseen yhteyskuntaan tänne kaivattua väriä ja 
rikkautta. Suomalaisten pitäisi suhtautua suvaitsevammin 
maahanmuuttajiin sekä erilaisuuteen yleensä 

- Yhteiskunnan eli Suomen pitää antaa tukea, että maahanmuuttajat 
sopeutuvat ja saavat työtä niin että pysyvät elättämään itsensä ja 
perheensä ja tuntevat itsensä tarpeellisesti!

- Onko maahanmuuttaja uhka kantasuomalaisille? Ei, Jos on valmis 
elämään maassa maan tavalla

- Värikäs, mukava lisä väestöön, mutta on ”vaikea” hyväksyä   niitä 
jotka eivät edes yritä tehdä töitä

- Kunhan määrä pysyy järkevän kohtuullisena 
- Lisää ahkeria maahanmuuttaja
- Suurin osa tuntemistani on yritteliästä ja avointa luonteeltaan 



- Voivat parhaimmillaan rikastuttaa suomalaista kulttuuria, mutta on 
tärkeä on, että valtiolla on politiikka maahanmuuttajien suhteen.

- Yleisellä tasolla kaikkia tarvitaan 
- Jos tekee duunia ja elättää itsensä niin OK muuten EI
-  Ihan OK, ei minulla ole mitään maahanmuuttajia vastaan (jos eivät 

rupea mellakoimaan täällä) 
- OK,  sopivassa määrin!
- Jos töitä tekemään se on OK 
- Suomalaiset ei osaa hyödyntää maahanmuuttajien koulutus ja 

kulttuuri taustan tuomaa ” lisäarvoa ”  tälle omalle kulttuurillemme. 
Maahanmuuttajaa ei saa nähdä pelkkänä työvoima  reservinä. 
”Loiset” maahanmuuttajat on huono asia! 

- Ihan hyvää, tarvitaan
- Rikastuttavat suomalaista sisäsiittoista kansaa
- Tervetuloa suomeen!
- Hyvä kun ja tuovat uusia näkemyksiä ja tapoja 

suomalaiseen kulttuuriin
- Kantasuomalaisnaiset ovat historian edelläkävijöitä tasa-arvoiseen 

elämään, nyt ” thai” vaimot passaavat miehiä ja vesittävät tulokset. 
- Rohkeutta  kielenopiskeluun, sitä kautta avautuu paljon uusia ovia
- Rikastuttavat omaa kulttuuriamme omalla kulttuurillaan
- Kulttuurin vaihto hyvää
- Ok, jos sopeutuvat suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään
- Sopiva lisämauste, kun noudatetaan suomen normeja. Ongelma voi 

olla jos maahanmuuttaja ei sitoudu myös suomalaiseen 
yhteiskuntaan

- Tervetuloa!
- Se vaatii kunnioitusta ja erilaisuuden sietämistä voi rikastaa elämää 

ja opettaa uusia taitoa, antaa tietoa ja sivistää.
- Liian iso osa ammattitaidottomia/kielitaidottomia. Islaminuskoiset 

sopeutuvat huonosti 
- Tervetuloa!
- Ei voi yleistää. On monenlaisia muuttajia!
- Suurin osa heistä on OK, mutta osa ei. Harmi sillä huonot esimerkit 

pilaavat helposti suuren ryhmän maineen
- Ihan OK jos sopeutuvat suomen kulttuurin
- Valtaosaltaan ihan OK
- OK, kunhan tekevät töitä eivät elä toisien kustannuksella!
- Ihania ihmisiä 
- Muuttaminen vieraaseen maahan vaatii aina sopeutumista, puolin 

ja toisin
- Ei mitään rahaa sanottava. Rikastavat kulttuuria
- Pääasiassa positiivisia kokemuksia rikastuttavat suomalasia 

yhteiskuntaa
- Joukkoon mahtuu monenlaisia ihmisiä, niin kuin massa 

kantasuomalaisissakin
- Jokainen olkoon kotonaan - vaikea sopeutua uutteen maahan 



- Maahanmuuttajat tuovat mukanaan uusia ajatuksia ja näkökulmia, 
jotka rikastuttavat kantaväestön kulttuuria

- Maahanmuuttajat ovat tervetulleita Suomeen, naapureiksi, 
työtovereiksi, sukulaisiksi, ystäviksi…

- Hyvä asia, valitettavasti jotkut Suomalaiset ovat rasisteja. Se on 
kovin ikävää kaikkea hyvää toivottaen!

- Tervetuloa
- Hyvin harkitusti,  työtä pelkäämättömiä, kulttuuriimme sopeutuvia!
- Nykyään usein unohdetaan, että monien teollisuuslaitosten 

kauppojen ja muiden yritystenperustajina on ollut muualta 
suomeen muuttanut henkilö, ei kai se tilanne tänä päivänä ole 
muuksi muuttunut. Maahanmuuttajille toki samat kansalaisoikeudet 
– mutta myös velvollisuudet kuin kantaväestöllä

- Minulle on sattunut vain mukavia tuttavuuksia
- Eletään maassa maan tavalla! Saisivat palata kotimaahansa! 
- Ei ole mitään vastaan
- Neutraali. Tervetuloa ja toivottavasti viihtyvät Suomessa!
- Tervetuloa Suomeen
- Maassa maan tavalla
- Sama oikeudet kuin kantasuomalaisille
- Ei uhka, vaan päinvastoin HEITÄ TARVITAAN! (Heitä on jo nyt 

korkeissa viroissa) 
- He rikastuttavat Suomen kulttuuri elämää ja tuovat uusia 

liiketoiminta – ajatuksia ja  - innovaatiota Suomeen. He tuovat 
myös uusia hyviä ruokia Suomen ruokavakkaan 

- On erittäin hyviä ja vähemmän hyviäkin 
- Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia!
- Pitävät liian tiukasti kiinni entisestä elämästään!
- Ei verovaroilla hyötymään vieraaseen maahan
- Toiset sopeutuvat paremmin, kun toiset.
- Minun puolestani tervetuloa, toivon heiltä omaa aktiivisuutta
- Teitä tarvitaan!!
- OK, byrokratian hitaus vain vaikeuttaa kotoutumista ja tästä seuraa 

muuta ongelmaa ulkomaalaisille henkilökohtaisella tasolla 
- Ihmisen oma persoona ja tapa toimia ratkaisee, ei se onko mamu 

vai kantasuomalainen
- Tullut toimeen samalla tavalla kuin kantasuomalaisteinkin
- Tervetuloa
- OK, mutta elettävä maassa maan tavalla! 
- Opittava suomea ja heti töihin ! 
- Ok, mielellään työelämässä Suomessa.       
- Jos työssä ja toimeentulo itsellä, niin ei ongelmaa, 

rikolliset pois maasta heti!
- Aina tapauskohtainen. Periaatteessa en vastusta 
- Tärkeä voimavara, uuden tuojia uusien näkökulmien avaajia
- Tervetuloa Suomeen! Sydämen sivistyksestä riippuu miten otamme 

vastaa eri kulttuurien edustajat 



- Maahanmuuttajia on moneksi niin suomalaisiakin, joten ei pidä 
mennä tuomitsemaan kaikkia, jos joku tekee väärin

- OK, jos tekevät työtä
- Muutama mätä omena pilaa koko sadon, valitettavasti!
- Ihan OK
- Suomalaisia siinä kuin muutkin 
- Maahanmuuttajat ovat tervetulleita Suomeen, jos he haluavat myös 

sopeutua yhteiskuntaamme!
- Maassa maan tavalla 
- Suhtaudun jokseenkin samoin kuin kantasuomalaisiin  
- En haluaisi enää lisää 
- Ihmisiä me kaikki ollaan
- Riippuu enemmän yksilöstä kuin taustasta
- Työssä käyvät OK
- Niin kauan, kun hoitavat omat asiansa, käyvät 

töissä jne....  niin ihan OK
- No problemo
- Ihan jees
- Ilman teitä olisi Suomen maassa tylsää ja tyhjää    
- Ystävällisiä ihmisiä 
- Eletään sääntöjen mukaan. OK
- Lisää ”erilaisuutta” tänne!
- Ihan hyvä 
- Ei mitään maahanmuuttajia vastan
- Lisä suomalaiseen kulttuurin, positiivinen asia, emme pärjää ilman 

(esim. työtilanne)
- Kyllä tänne ihmisiä mahtuu, tervetuloa niin saadaan kansainvälinen 

kaupunki
- Tervetulleita, mutta eletään maassa maan tavalla  
- Ihan OK
- Rikastavat kulttuuriamme, auttavat yleisemminkin poistamaan 

ennakkoluuloja
- Erilaisia, kuten suomalaisetkin
- Tavallisten ihmisten väliset tuttavuudet ja sidokset parasta 

kulttuurivaihtoa ja rauhantyötä, hyvä , että tulee muitakin 
näkökulmia kuin suomalainen 

- Hyvä käytös ja lakien noudattaminen on KAIKKIEN myös 
maahanmuuttajien velvollisuus

- Oman kulttuurin voi säilyttää, mutta toimia maan tavalla 
etuoikeuksia vaatimatta

- Tervetuloa, tänne kyllä mahtuu!
- Ihan Ok, jos ovat ystävällisiä ihmisiä
- Myönteinen heitä kohtaan, jos he meitä kohtaan
- He tuovat värikkyyttä ja elämänrikkautta
- Rock!
- Tervetuloa, pitää kuitenkin muistaa: Maassa maan tavalla



- Ahkerat, yritteliäät ja ympäröivään yhteiskuntaan sopeutuvat ovat 
kunnioitusta herättäviä mutta vain sosiaaliavun varassa elävät ja 
omaan piiriinsä sulkeutuvat eivät koskaan pysty elättämään itseään 
ja siten luovat negatiivisen kuvan itsestään ja yhteisöstään.

- Jokapäiväinen asia, Suomi  on ollut kansainvälinen aina. Vieraat 
kulttuurit ovat tuoneet vaikutteita ja ne on sulautettu osaksi 
suomalaista kulttuuria – HYVÄÄ ON TULLUT 

- Kaikista ryhmistä löytyy kaikenlasia ihmisiä
- OK, kun opetellaan kieli, valmis töihin ja noudatetaan kyseisen 

maan lakeja ja muita normeja 
- Rikastuttavat kulttuuria ja varmistavat työntekijöiden riittämisen 

Suomessa myös tulevaisuudessa 
- On se että maassa maan tavalla, ja osattava äidinkieltämme
- Suurin osa varmasti kunniallisia kansalaisia. Valitettavasti on myös 

niitä, jotka käyttävät tilannettaan hyväkseen negatiivisessa 
mielessä (rikollisuus esimerkiksi)

- Virkistävät lisä yhteiskunnassamme, jos vain sopeutuvat meidän 
joukkoomme

- Maahanmuuttajat ovat tervetulleita, jos he haluavat sopeutua 
suomalaiseen yhteiskuntaan

- Tervetuloa, pidän siitä, että Suomessa on rikas avoin 
monikulttuurinen väestö

- Suurin osa varsin mukavaa porukkaa
- Maahanmuuttajien pitäisi opetella Suomen kieli mahdollisimman 

nopeasti. On hyvä asia jos saa töitä Suomesta. Mutta ei pidä vain 
odottaa, että yhteiskunta huolehtii ja maksaa kaiken. 

- Ok, mutta muutamia ikäviä tapauksia Somaliasta tulleiden 
käytöksessä

- Riippuu täysin henkilöstä itsestään, mahdotonta yleistää
- Eri maahanmuuttajilla on erilaiset taustat ja erilaiset 

elämäntilanteet, mm syyt miksi tulevat Suomeen, erilaisia, sen 
vuoksi eivät ole yhtenäinen ryhmä, jota voisi luonnehtia yhdellä 
kommentilla … Kaikki niin maahanmuuttajat kuin syntyperäiset 
suomalaisetkin ovat ensisijaisesti ihmisiä, joilla ihmisen tarpeet ja 
tunteet. Toivon meille kaikille erilaista taustoista oleville ihmisille 
suvaitsevaisuutta toisiamme kohtaan 

- Asia on ihan OK jos he noudattavat maassa vallitsevia lakeja.
- Tervetuloa
- Voisi yrittää sopeutua enemmän Suomen tapoihin ja kulttuuriin 
- OK, jos noudattavat sääntöjä
- Monikulttuurisuus on rikkaus, maan tapoja pitää noudattaa 

kuitenkin
- Ne jotka edes yrittävät ansaita itse elantonsa, niin tervetuloa vaan, 

jos kotimaissa on kurjempaa!!
- Kaikki ovat tervetulleita, paitsi rikolliset
- Tarvitaan lisää, hyvä asia



- Suurin osa heistä hyviä ihmisiä, jotka ansaitsevat ”toisen” 
mahdollisuuden uudessa maassa. Sen sijaan rikollisista ja  uutta 
kotimaataan  halveksivista maahanmuuttajista en pidä lainkaan 

- Sulassa sovussa yhdessä eteenpäin lakien mukaan, jotka  kaikilla 
samat 

- Ei voi sanoa ryhmästä, joka koostuu erilaisuudesta
- Hyväkysyttyään suomalaisuuden, itsensä kouluttamisen ja 

aktiivisesti työelämään hakeutumisen, kaikki on tervetulleita!
- Kaikki rehelliset ovat tervetulleita, jos työpaikka ja asunto 

pystytään järjestämään. Myös vainottuja on otettava turvaan
- Tulee sopeutua Suomen tapoihin ja tulla työelämään
- Pieni kieli taito ja työ antavat kontakteja valtaväestöön
- Tervetuloa Suomen jos osaat/ opettelet suomen kielen ja olet 

valmis tekemään työtä täällä
- Kielen opettelu + työnteko välttämättömiä
- Tarvitsee osata suomenkieltä 
- Ok, heitä tarvitaan
- Maahanmuuttajat tuovat väriä ja eloa suomalaiseen yhteiskuntaan 

ja opettavat suomalasia ymmärtämään muita kulttuureita
- Kunnon ihminen on OK kansallisuudesta riippumatta
- Rikastuttavat suomalaista kulttuuria
- Heillä on mielenkiintoisia näkemyksiä elämästä, hyviä tyyppejä!
- Maahanmuuttajia tulee käsitellä yksilönä 
- Olisi kiva oppia tuntemaan lisää maahanmuuttajaa
- Myönteinen
- Tuovat väriä monessa mielessä
- Rikkaus meille
- Ovat tervetulleita!
- Työtätekevät maahanmuuttajat todella ok.
- Samanlaisia kun muutkin
- Max Jakobssonin sanoin: ” Maassa maan tavalla tai maasta pois” 
- Sama kuin suomalaista. Ei väkivaltaa ja rikollisuutta
- 90% heistä hienoja ihmisiä pieni vähemmistö yrittää pilata 

toimillaan enemmistön maineen!
- Tervetuloa vaan Suomeen
- Jos tekevät työtä - Tervetuloa 
- Erilaisia ihmisiä kuten me suomalaisetkin
- Hyvä, jos tekevät työtä, sopeutuvat maan lakeihin
- Maassa maan tavalla
- Tervetuloa
- Minun tuntemani maahanmuuttajat ovat ahkera, sisukkaita, 

auttavia, lämminsydämisiä ihmisiä. Ovat laajakatseisempia kuin 
kantasuomalaiset ja siksi avoimia uusille haasteille

- Ovat tervetulleita Suomen
- Ihan Ok, kannatan kuitenkin suomalaiseen 

kulttuuriin/yhteiskuntaan sopeutumista, muuten molemmilla 
osapuolilla aika vaikeaa.



- Jos tulevat tekemään töitä, niin O.K 
- Kaikki ihmiset on saman arvoisia
- Yleensä erittäin positiivisia ja ystävällisiä
- Meitä on moneksi
- Tervetuloa 
- Yleisesti ottaen jees :-), Mielelläni ajattelisin ihmisistä aina 

tapauskohtaisesti, vaikea kuitenkin sanoa kun tuttavapiirissä ei 
maahanmuuttajia

- Tarpeellisia suomalaiselle yhteiskunnalle 
- Tervetuloa! Maassa maan tavalla
- Maahanmuuttaja eivät ole ongelma, vaan tapa jolla suomalainen 

yhteiskunta epäonnistuu ns. ulkomaalaispolitiikassa
- Jotka haluavat sopeutua oikeasti niin OK
- Monikulttuurinen Suomi on hyvä asia
- Toivottavasti viihtyvät suomessa ja kotiutuvat = Aika raskasta….. 
- Ei ongelmia
- Positiivinen 
- Samanlaisia ihmisiä (hyvässä ja pahassa) kuin kantasuomalaisetkin
- Pidän heistä, jotka tunnen ja tiedän joten tähänastiset 

kokemukseni ovat olleet positiivisia 
- Tervetuloa! Tärkeintä, että valmiit sopeutumaan suomalaisen 

yhteiskuntaan. Toki omat tavat on myös säilytettävä. Joustoa 
tarvitaan molemmilta puolilta.

- Ei mitään murheitta
- Meillä kaikilla on tilaa jos vain haluamme
- Tervetuloa
- 99% Ok, niin kuin Suomalaistakin (alkuperäisistä) 
- Niin kauan kun maahanmuuttajat toimivat Suomen 

lakien mukaan, ei ongelmia
- Ihan sama minulle mistä joku on kotoisin
- Monikulttuurisuus on tulevaisuus, ei uhka
- Tervetuloa!
- Maahanmuuttajilla on sitä helpompaa elää ja asua Suomessa, mitä 

nopeammin he onnistuvat integroitumaan Suomaiseen 
yhteiskuntaan ja oppivat kielen

- On varmasti vaikea sopeutua toiseen kulttuuriin. 
Maassa maan tavalla.

- Jokainen on oma yksilönsä 
- Tervetulleita, jos ovat valmiita sopeutumaan elämään 

Suomalaisessa yhteiskunnassa. On myös hyvä jos 
maahanmuuttajat opiskelevat kieltä sen verran, että selviävät 
keskustelutilanteissa, se varmasti parantaa suomalaisten ja 
uussuomalaisten suhteita ja molemminpuolista ymmärrystä

- Ilman yritystä ei tule mitään
- Ihan jees, jos yrittää sopeutua 
- Kivat maahanmuuttajat on kivoja, ikävät ikäviä. Kannatan sitä, että 

Suomeen muuttaa paljon ihmisiä muista maista



- Ihmisiä kun ihmisiä
- Sekä suomalaisten suhtautumisessa maahanmuuttajiin , että 

maahanmuuttajien suhtautumisessa suomalaisin on 
parantamisen varaa.

- Kaikki vaan  tänne!
- Tervetuloa! Olisi hyvä jos he kunnioittaisivat myös suomalaista 

kulttuuria ja elämänmuotoa omansa lisäksi 
- Koittakaa käyttäytyä
- Mukavia, ainakin ne jotka tunnen. Vaatii rohkeutta tulla suomeen 

muualta, kun kieli on vaikea ja yhteiskunta ei kovin 
monikulttuurinen vielä ainakin.

- Oman taustaansa ja kulttuuria ei tarvitse unohtaa, mutta 
vastanottajamaan kulttuuria ja tapoja tulee ymmärtää ja hyväksyä

- Ihan jees
- Minulla ei ole ollut ongelmia heidän kanssaan. Ainakaan kovin 

suuria ongelmia. Joitain väärin käsityksiä on saattanut esiintyä 
- En hyväksy joidenkin pyrkimystä pysyä irrallaan suomalaisesta 

yhteiskunnasta. Omat juuret ja tavat täytyy pitää arvossa mutta 
samalla täytyy kyetä sulautumaan uuteen kulttuurin.

- Rosvot ja roskajoukot, jotka pilaavat  tietysti kaikkien 
maahanmuuttajien maineen, pitäisi saada 
häädettyä Suomesta.  

- 95% takaisin
- Ihan sama minulle
- Kivoja!
- Ei muistuttamista 
- Hyvin olen tullut toimeen, mukavia ihmisiä
- Samanlaisia kuin kaikki muutkin
- OK kyllä maailmaan mahtuu!
- Oma positiivinen asenne auttaa sopeutumaan paremmin
- Samassa ”veneessä” kaikki kunhan kaikki hoitavat oman osansa 
- Fifty-fifty
- Myönteinen
- Ihan Ok, jos tekevät töitä ja maksavat veroa
- Lainkuuliaiset (Suomen laki) ihmiset ok, oli tausta mikä tahansa. 

Rikolliset takaisin sinne, mistä tulivat
- Heidän on opeteltava Suomalaiset tavat ja arvot, sitten kaikki ok.
- Myönteinen. Tärkeää kuitenkin elää ”maassa maan tavoilla”
- ”Maassa maan tavalla”
- Yleisesti ihan OK!
- Ei mitään ongelmaa, jos asiat hoitavat hienosti ja täytyy muistaa, 

että maassa maan tavalla!
- Mielipiteet jakautuu kahtia: on positiivisija tapauksia 

ja myös negatiivisia 
- Erilaisia ihmisiä (monenlaisia), niin kuin Suomalaisetkin
- Tervetuloa lisä työvoimaan
- Piristävää  saada erilaisia ihmisiä Suomeen



- Jos reilu peli niin ok. Jos ei reilu niin huono
- En tee eroa heihin ja meihin. Maahanmuuttajat ovat minulle tasa-

arvoisia ihmisiä
- Tulkoon vaan tänne, mutta eletään maassa maan tavalla
- Käyttämätön resurssi; tieto, taito, kokemus 
- Tervetulleita
- Tuovat uusia asioita ja tapoja, eräänlainen rikkaus
- Kunhan kaikki hoitavat oman osansa on sitten maahanmuuttaja tai 

ei samana veneessä ollaan. Kenelläkään ei pidä olla erilisiä 
vaatimuksia tai odotuksia.

- Ovat ihan OK
- Samanlaisia ihmisiä kuin suomalaiset
- OK, kun tekevät työtä kuten Suomalaiset
- Ymmärrän, että vaikeaa sopeutua, …. Kun on itse aktiivinen on 

varmasti ”helpompi” sopeutua!
- Paitsi ulkoisesti (joskus) en erota heitä ”ei – maahanmuuttajista” 
- Pääasiassa OK
- Riippuen heidän omasta motivaatiosta
- OK, mutta ei Somaliasta 
- Mukavia, ei ole huonoja ja kokemuksia
- OK, toivon heidän ymmärtävän (kuten toivon Suomalaistenkin) 

kulttuurierot
- Tänne vaan, mutta maassa maan tavalla
- Kulttuurien vuorovaikutus on edellytys edistykseen 
- Maahanmuuttajat ok- Muut?
- Heitä(kin) on moneen junaan…
- Oma paikka on ansaittava, eli on itsestä kiinni kuinka pärjää
- Suomi on yksi maailman homogeenisimmista maista, varmaan sen 

vuoksi monet tuntevat itsensä ja kulttuurinsa uhatuksi 
maahanmuuttajien taholta 

- En tunne ketään
- Yksilöistä siinä missä suomalaisetkin 
- Ihan ok, mutta jengiytymistä pitää välttää 
- Ei mitään vastaan
- Ei minua häiritse
- Ei pahaa sanottavaa, kaikki tuntemani ovat mukavia
- Hyvä asia, jos ei elä sosiaalituella aina
- Lisää tänne! Oikein hyvä
- Kun sopeutuvat kulttuuriimme, ovat tervetulleita!
- Yksilöt yksilöinä, en halua yleistää, on mukavia ja ei mukavia 

tuttavuuksia
- Tärkeä voimavara Suomelle
- Hyviä ihmisiä
- Hädässä olevia pitää auttaa, mutta töitä pitää tehdä jos niitä saa
- Ok jos eletään maassa maan tavalla (saa toki olla perinteikäs 

omille tavoille)



- Kotimaassaan todellista hätää kärsivä voidaan ottaa vastaan 
kunnes olot maahanmuuttajan kotimaassa. .rauhoittuvat 

- Erilaisia ihmisiä
- Ei koe uhkaa
- Hyvä
- Tarvitsemme maahanmuuttajia!
- Positiivinen lisä suomalaiseen kulttuuriin
- Pitää tehdä paljon työtä, että maahanmuuttajat sekoittuivat 

Suomen kansaan 
- Ihan ok, kaikki tuntemani maahanmuuttajat ovat mukavia, mutta 

aina kuulee paljon huonoja juttuja suomalaisten ja 
maahanmuuttajien tapaamisista

- Kiva kun Suomessakin on eri kulttuureja edustettuina 
- Päällisin puolin positiivinen
- Ihan sama
- Maassa maan tavalla
- Jotkut ovat OK
- Rikastuttavat yhteiskuntaa monin tavoin
- Hyvä sekoittaa pakkaa 
- Kulttuurin rikastuminen ja geenipoolin laajuus aina hyväksi
- Joillakin vaikeuksia sopeutua 
- Teitä tarvitaan 2000 – luvun yhteiskunnan rakentamisessa!
- Sekä että hyviä ja huonoja kokemuksia
- Suuri osa OK. Pieni joukko pilaa maineen
- Mikäs siinä
- Myönteinen
- Ei mitään heitä vastaan
- Tarvitsemme maahanmuuttajia sopivassa määrin työ elämään ja 

rikastuttaa kulttuuriamme
- Pääsääntöisesti mukavia ihmisiä
- OK, kunhan eivät tule/ole pelkillä valtion maksamilla. Tuilla eläjiä. 

Jos tekevät töitä niin kuin suurin osa kantasuomalaista, niin 
tervetuloa

- Ihan hyvä juttu, jos tekevät töitä. Jos tulevat tänne vain olemaan 
eli eivät edes harkitse töiden tekoa, niin takaisin vaan 
sinne mistä tullutkin

- Maailma muuttuu, Suomi myös
- Tervetuloa
- No hard feelings
- Enimmäkseen mukavia ja hauskoja ihmisiä. Tiettyjä poikkeuksia 

löytyy, kuten joka kulttuurista ryhmästä
- Maassa  maan tavalla, tai maasta poisi. Ei mitään haittaa kun eivät 

vaadi alkuperäisväestöä muuttamaan omia tapojaan.   
- Jos ollaan maassa maan tavalla, homma toimi
- Maahanmuuttajia tarvitaan, mutta pelin henki on ”maassa maan 

tavalla” - niin itsekin eläisin Ruotsalaisena, jamaikalaisena tai 
jenkkinä” ! 



- Takapajuiset ideologiat voivat olla uhka (vanhoillinen islam). 
Yksittäisiä maahanmuuttajia en vieroksu pelkän 
taustan perusteella. 

- Nuoria naisia lisää sinkkumiehille
- Tsemppiä!
- Neutraali
- Tervetuloa, kun muistatte, että maassa maan tavalla
- Positiivinen
- OK kunhan sopeutuvat Suomalaiseen yhteiskuntaan 

(Maassa maan tavalla)
- OK, ovat usein aktiivisempia kuin suomalaiset
- Erilaisuus on voimavara, jos sitä hyödynnetään avoimin silmin
- Ei liikaa maahanmuuttajia Suomeen
- Mukava ja kunnianhimoista väkeä
- Rikastuttavat kulttuuria, mutta voi olla monia ongelmiakin, 

työttömyys, syrjäytyminen, mitkä pitää hoitaa
- OK, jos ovat ”maassa maan tavalla” toki voivat omaa 

kulttuuritaustaansa tuoda esiin 
- Uussuomalaisin kuten meitä kantasuomalaisia on monenlaisia. Ei 

voi yleistää ovatko kaikki vain osa? 
- Toiset sopeutuvat erinomaisesti toiset taas eivät koskaan. Siis 

todella paljon itsestä kiinni
- Maassa maan tavalla – Suomen lakia ja tapoja kunnioitettava ja 

noudatettava soveltuvin osin
- Hyvä, ellei tarkoitusperät väärät 
- Jos ansiotyössä asia on OK,  mutta sosiaaliparasiiteista en pidä 
- Väkivaltaisuuteen ja rikollisuuteen taipuvaiset 

maahanmuuttajat harmittavat
- Hyvät Suomalaiset ovat hyviä tyyppejä. Hyvät maahanmuuttajat 

ovat myös hyviä tyyppejä. Ikävät tyypit ovat ikäviä tyyppejä ovat 
he kotoisin mistä tahansa!!

- Jos työtä saatavilla ja perusasiat kunnossa, ei varmaan sen 
”ihmeellisempiä” kuin suomalaisetkaan

- Tervetulleita ja tarpeellisia jos opettelevat suomenkielen, tekevät 
töitä ja sopeutuvat maan tavoille jos ei niin sitten ei

- Rikastuttavat suomen väestöpohja
- Rikkaus , että on myös ulkomaalasia Suomessa
- Ei mitään maahanmuuttajia vastaan
- Suomessa maahanmuuttajia on tasaisesti kasvavasta määrästä 

huolimatta vielä verrattain vähän, eikä maahanmuuttajaväestön 
merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle tähän mennessä ole täysin 
ymmärretty. Maahanmuuttajat tuovat mukanaan uusia 
perspektiivejä, ajattelutapoja, taitoja ja kykyjä, jotka 
parhaimmillaan muodostavat sekä kulttuurisen että taloudellisen 
voimavaran hyödyttäen niin maahanmuuttajaa itseään kuin hänen 
uutta elinympäristöäänkin. Globalisoituneessa maailmassa 
esimerkiksi kielitaidon sekä eri kulttuurien tuntemuksen merkitys 



korostuu ja maahanmuuttajat ovat tässä vahvoilla, sillä heistä 
kehittyy usein jo olosuhteiden pakosta vähintään kahden kielen ja 
kulttuurin taitajia (oman alkuperämaansa sekä uuden kotimaansa). 
Valitettavan usein maahanmuuttajien potentiaali valuu toisaalta 
myös hukkaan. Irakilaissyntyinen lääkäri, joka Suomessa 
työskentelee vaikkapa siivousalalla, saattaa tehdä siivoustyötkin 
hyvin, mutta motivoivampaa hänelle itselleen ja hyödyllisempää 
koko yhteiskuntaa ajatellen olisi saada hänet omaa alaansa tai 
erikoisosaamistaan vastaaviin töihin.

- Poden kroonista sairautta, joka on kiusallinen, muttei vakava. 
Minua hoitava lääkäri on ulkomaalaistaustainen tohtoriksi 
Suomessa väitellyt mies henkilö. Saamani hoito on aina ollut 
ensiluokkaista! Osaltaan uskon tähän vaikuttavan hänen etnisen 
taustansa. Hänen asenteensa ja sosiaalinen silmänsä on hyvä. Sitä 
ei useinkaan löydy suomalaiselta lääkäriltä. Tämä on mielestäni 
vaikuttanut olennaisesti myös omaan suhtautumiseeni sairautta 
kohtaan. 

- Maahanmuuttajan tulisi pyrkiä sopeutumaan mahdollisimman hyvin 
vallitseviin oloihin. Mahdollisten muutosten on lähdettävä itsestään, 
ympäristön muuttumisen odottaminen vie liian kauan ja turhauttaa. 
Oman kulttuurin esiin tuominen positiivisella tavalla on hyvä juttu. 
Esimerkiksi eri kulttuureja esitteleviä tapahtumia on kovin vähän.

- Tervetuloa
- Jokaisen tulee vapaasti saada valita asuin paikkansa
- Jos maahanmuuttaja tekee työtä ja maksaa normaalisti veroja, niin 

OK. En hyväksy maahanmuuttajia, jotka tulevat Suomeen elämään 
pelkästään yhteiskunnan kustannuksella

- OK , jos molemmat joustavat
- Ihan  hyvä, jos sopeutuvat Suomen tapoihin ja hyväkysyvät 

suomalaiset käytännöt, en halua kulttuurillisia ristiriitoja
- Jokaisen on yritettävä myös sopeutua maan tapoihin jossa asuu, 

opeteltava kieli ja antaa oma panoksensa yhteiskunnalle
- Hieman varautunut
- OK juttu
- Kaikki ollaan samalla viivalla
- Positiivinen kuva
- On hyvä
- Hyvä
- Työvoima ja rikkaus’
- Minulla on aika vähän kokemusta aiheesta mutta tällä tiedolla en 

koe heitä uhaksi



Yhteenveto: Millä ehdoilla suomalaiset hyväksyvät uussuomalaiset 
ja ulkomaalaiset

Kantaväestö näyttäisi asettavan uussuomalaisuudelle joitakin sosiaalisia 
ehtoja. Uussuomalainen hyväksytään paremmin:

1) Jos hän on työssä tai opiskelee ammattia varten ja 
elättää itse itsensä.

2) Jos hän noudattaa Suomen lakeja ja käyttäytymisnormeja.
3) Jos hän hallitsee suomen kielen tai haluaa opiskella sitä.
4) Jos hän ei korosta liikaa omaa kulttuuriaan, 

tapojaan ja uskontoaan.
5) Jos hän haluaa elää ”maassa maan tavalla”.
6) Jos hän on naimisissa suomalaisen kanssa.

Kommenteissa näkyy suomalaisten suuri työn ja omillaan toimeen 
tulemisen arvostus. Uussuomalaiseksi sopisi työelämässä aktiivinen 
henkilö. Osa kantaväestöstä pelkää maahanmuuttajien tulevan Suomeen 
sosiaaliseksi taakaksi ja elämään kantaväestön kustannuksella. Jos 
maahanmuuttaja työllistyy ja elättää itsensä, hän täyttää samalla yhden 
kunnon suomalaisuuden kriteerin. Joittenkin mielestä potentiaaliset 
”laiskurit” pitäisi karsia joukosta tai palauttaa tulomaahansa. 

Maahanmuuttajista ei haluta lisää kuluja, ylimääräistä vaivaa tai 
hankaluuksia. Heidän toivotaan kunnioittavan maan tapoja, lakeja ja 
kulttuuria. Kukaan vastaajista ei ole kuitenkaan määritellyt, mitä tapoja ja 
minkälaista kulttuuria uussuomalaisten toivotaan omaksuvan.
Osa kantaväestöstä toivottaa suoraan uussuomalaiset lämpimästi 
tervetulleiksi. He ovat valmiita hyväksymään uussuomalaiset ehdoitta ja 
näkemään erilaisuuden rikkautena. Uussuomalaisten koetaan 
rikastuttavan suomalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa ja tuovan siihen 
kaivattua väriä  ja avarakatseisuutta. 

Uussuomalaiset nähdään myös tarpeellisina. Suomi tarvitsee 
tulevaisuudessa työvoimaa ja uusia kykyjä ratkaisemaan muuttuvan 
yhteiskunnan haasteita. Jotkut lähestyivät uussuomalaisuutta puhtaasti 
biologiselta kannalta. Heidän mielestään Suomessa kaivataan 
uussuomalaisten vierasta perimää. 

Suomi siis tarvitsee uussuomalaisia ja heidän panostaan työssä, 
yhteiskunnassa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Suomi tarvitsee myös 
toimenpiteitä, joilla uussuomalaisten kotoutumista voidaan edistää. Sitä 
paitsi maahanmuuttajilla on paljon erikoisosaamista, jota emme vielä 
osaa hyödyntää. Kuten eräs vastaajista kirjoitti:” Nykyään unohdetaan 
usein, että monien teollisuuslaitosten, kauppojen ja muiden yritysten 
perustajina on ollut muualta Suomeen muuttanut henkilö. Ei kai se tilanne 
ole muuksi muuttunut.”



Mitä uussuomalaiset ajattelevat suomalaisista ja rasismista 

Yhteenveto vastauksesta: Mielipiteitä syrjinnästä

Uussuomalaisten kyselyssä tiedusteltiin vastaajien omia kommentteja siitä, mitä 
Suomessa pitäisi tehdä syrjinnän vähentämiseksi.

Eniten kommentteja annettiin keinoista syrjinnän vähentämiseksi 
Suomessa. Suurin osa näistä kommenteista tähtäsi kantasuomalaisten 
asenteiden parantamiseen. Uussuomalaiset toivoivat valistusta ja 
koulutusta myös kantasuomalaisille monikulttuurisuuden eduista sekä 
pahoittelivat kantasuomalaisten keskuudessa ilmenevää 
ennakkoluuloisuutta ja rasismia. Edelleen kaivattiin avointa keskustelua, 
positiivista asennoitumista ja molemminpuolista kunnioitusta. Jotkut 
vastaajista tarjosivat ratkaisuksi uussuomalaisten entistä parempaa 
tukemista suomalaiseen työelämään sijoittumisessa, kun taas toiset 
nostivat kantasuomalaisten kasvatuksen etusijalle. Yksittäisissä 
vastauksissa apua kaivattiin niin poliitikoilta kuin elämänkatsomustiedon 
opetuksen nostamisessa koulussa uskonnonopetuksen tilalle.  
Syrjintä ei kosketa vain kokijaansa vaan myös koko yhteisöä. Se kertoo 
siitä, että yhteisö sietää huonosti erilaisuutta ja pyrkii samankaltaisuuteen 
käytöksessä, arvoissa, elintavoissa ja toiminnassa. Syrjintä ei ole 
kenenkään oma, henkilökohtainen asia, sillä Suomen lait kieltävät 
syrjinnän mm. työelämässä. 

Kriminalisointi ei ole kuitenkaan vastaajien mielestä poistanut syrjintää, 
vaikka se ei ehkä ilmenekään selvinä rikkomuksina. Kantasuomalaisten on 
koettu osoittavan hiljaista ylenkatsetta ja aliarvioivan muualta tulleita.
”Minua kohdeltiin kuin pikkulasta…”

Jotkut ovat kokeneet suomalaisen lupamenettelyn ja kansalaisuuden 
saamisen edellytykset epäoikeudenmukaisina.
”Suomi on äärirasistinen maa…”

Pari vastaajaa näkee suomalaisten toiminnan suorastaan rikollisena.
”Suomen hallituksen täytyy…”
”Kato asuin siellä 8 v…”

Useimmiten syrjintä on kuitenkin ilmennyt eristämisenä eli ovet eivät ole 
avautuneet. Uussuomalaista ei oteta helposti mukaan, oli sitten kyse 
yksityiselämästä, vapaa-ajasta tai työelämästä. ”pitää lisätä 
kanssakäymistä ja kommunikointia.” ”Suomalaisten pitää lähestyä 
maahanmuuttajia.” ”Kotouttamisohjelmia myös kantasuomalaisille eikä 
vain maahanmuuttajille.” Monikulttuurinen oppiminen olisi tarpeen 
puolin ja toisin.



Niinpä vastaajat ehdottavatkin monikulttuurisuusvalistusta ja –koulutusta, 
jotta kantaväestö näkisi maahanmuuttajat kaltaisinaan ihmisinä, 
hyväksyisi heidät paremmin ja lähestyisi heitä. Suomessa on oikeastaan 
jo reagoitu vastaajien toivomalla tavalla. Kaikkien kouluasteiden 
opetussuunnitelmat ovat nyt muuttumassa niin, että 
monikulttuurisuuskasvatusta tullaan antamaan pienestä asti.

Kantasuomalaiset ovat uussuomalaisten vastaajien mielestä 
parhaimmillaan ystävällisiä, ahkeria ja rehellisiä, mutta pahimmillaan 
sulkeutuneita, varautuneita ja nurkkakuntaisia. ”He sanovat, mitä 
ajattelevat, eivätkä paljon välitä muista.” Kantasuomalaiset noudattavat 
lakia ja käyttävät maalaisjärkeä. Suomalaista koulutusjärjestelmää 
kehutaan ja kiitetään parissa mielipiteessä.
”Olemme ylpeät kun lapset…”
”Suomessa on hyvä koulutusjärjestelmä.”

Uussuomalaisilla on tarve aitoon kohtaamiseen kantaväestön kanssa. 
Toisilla oli jo valmiita ehdotuksia. ” Jokaisella pitäisi olla positiivinen 
asenne…”
”Valistakaa ihmisiä…”
”Jos otettaisiin enemmän ulkomaalaisia töihin…”
”Kunnioittaa toisia ihmisiä.”
”Altistakaa nuoret suomalaiset ulkomaalaisille jo kouluiässä…”
”Monikulttuuriset avioliitot auttavat…”
Hiljaisesta syrjinnästä olisi päästävä rauhanomaiseen rinnakkaiseloon ja 
eristämisestä yhteyteen ihmisten välillä. 

Rasismi Suomessa – Mielipiteitä syrjinnästä uussuomalaisesta 
näkökulmasta

- Kantasuomalaisten pitäisi paremmin kyetä hyväksymään 
toisten ihmisten arvoja.

- Avoin keskustelu asiasta tarpeen.
- Kato asuin siellä jonkun 8 v. Ne eivät anna kellekään ulkomaalaiselle 

oikeutta elää rauhassa ja menestyä. Ikinä en asuisi siellä toista kertaa, 
se on maa joka tuki Natseja toisessa maailmansodassa eikä ole tähän 
päivään mennessä luopunut näkökulmastaan. Olen levittänyt sanaa 
tuosta maasta täällä Ameriikassa , ja jotkut ovat kuulleet samaa 
muiltakin. Sana pienestä rasistimaasta kulkee ja leviää! Varokaa 
kaikki, Suomi on myös poliisivaltio – uskokaa pois että rasistipoliiisi 
lukee postinne ja e-mailinne.



- Minua kohdeltiin kuin pikkulasta suomalaiset olivat liian usein 
kertomassa minulle mitä pitää tehdä ja mitä ei, niin kuin minulla ei 
olisi järkeä päässä. Minun piti ottaa lopputili ja aloittaa oma liike.

- Pitää lisätä kanssakäymistä ja kommunikointia.
- Suomen hallituksen täytyy maksaa maahanmuuttajille aiheuttamistaan 

rikoksista erittäin kova hinta, kun joku on joutuessaan menettämään 
Suomen kansalaisuuden karkotettu Uralille takaisin. Eli, vasta silloin 
kun Ulkomaalaisviraston sekä poliisilaitoksien henkilöstöt joutuvat 
todellakin vastaamaan rasismistaan ja rikoksistaan, menettämällä 
omaisuutensa , ehkä tilanne muuttuu paremmaksi.

- Lisää ammattikoulutusta.
- Parempi työllisyys maahanmuuttajille.
- Kun maan talouden tilanne muuttuu paremmaksi voi 

syrjivä asenne helpottua. 
- Katso asioita aina positiivisesti.
- Keskustelu asiasta avoimesti vaikka kantasuomalaiset ovat hitaita ja 

varovaisia kun asia koskee vieraita, ehkä sitten ajan myötä tilanne 
muuttuu parempaan suuntaan.

- Pitää puhua siitä avoimesti.
- Suomalaisten pitäisi oppia paremmin sopeutumaan ulkomaalaisiin.
- Odotusten maahaanmuuttajia kohtaan pitäisi olla pienempiä.
- Jos otettaisiin enemmän ulkomaalaisia töihin, että suomalaiset 

näkisivät: olemme kaikki ihmisiä.”
- Suomalaisten tarvitsee lähestyä maahanmuuttajia.
- Ehkä elämäkatsomustietoa uskonnon sijaan kouluopetuksessa
- Kunnioittakaa toisia ihmisiä.
- Kaikki on vanhempien kasvatuksesta kiinni, antaa itse hyvä esimerkki.
- Altistakaa nuoret suomalaiset ulkomaalaisille jo kouluiässä, 

ulkomaanmatkoja joissa ovat paikalliset isännät, kouluihin vierailevia 
ryhmiä muista maista.

- Ollaan rehellisiä, maassa maan tavalla !
- Kotiuttamisohjelmia myös kantasuomalaisille eikä vain 

maahanmuuttajille.
- Suomalaisille tiedoksi että globalisoituneessa maailmassa Suomen 

tulee lisää maahanmuuttajia ja ne jäävät tänne. Muuta ei voi tehdä 
kuin sopeutua todellisuuteen. Halvat tekosyyt kuten olemme pieni 
kansa, olimme Ruotsin ja Venäjän siirtomaa, eivät auta heitä. Heidän 
pitää hyväksyä tosiasiana että siirtomaa-aika on ohi ja heidän on 
löydettävä paikkansa globalisoituneessa maailmassa, johon kuuluu 
hyväksyä se että vähemmistöillä on yhtäläiset oikeudet 
kuin suomalaisilla. 

- A) Valistakaa ihmisiä monikulttuurisuuden eduista tiedotusvälineissä. 
B) Kovat rangaistukset rasismista olipa syyllinen suomalainen 
tai maahanmuuttaja

- Toivottavasti politiikot auttaisivat 
- Lähettäkää enemmän suomalaisia ulkomaille oppimaan kuinka muut 

kansat ovat oppineet elämään keskenään samassa maassa.



- Sulauttamisohjelmia myös syntyperäisille eikä vain maahanmuuttajille.
- Monikulttuuriset avioliitot auttavat rasismin vähentämisessä.
- Asennekasvatusta tarvitaan leikkikoulusta lähtien.
- Ennakkoluulot ulkomaalaisia vastaan on lopetettava!
- Ihmisten ei ole helppoa noin vaan hyväksyä ja arvostaa toisia.  

Vaikkapa valkoiset Afrikassa… he tulivat sinne yli 500 vuotta sitten ja 
heidät otettiin hyvin vastaan koska afrikkalaiset näkivät heidät 
yhdenvertaisina. Valkoiset vastasivat Raamatulla ja tuliaseilla. 
Vieläkään koulutuetutkaan valkoiset eivät hyväksy eivätkä arvosta 
afrikkalaisia. Rasismi on suurin seikka joka varjostaa vielä vuosia 
kulttuurisia ja taloussuhteita.

- Suomalaisten pitäisi lähestyä ulkomaalaisia.
- Monikulttuurinen oppiminen olisi tarpeen.
- Lisää ulkomaalaisia.

Työelämä Suomessa – Uussuomalaisten mielipiteet

- Koska on vaikea löytää töitä , se ei anna motivaatiota 
opiskella suomea.

- Jossain maissa palkat ovat parempia ja yrittäjyyttä tuetaan.
- Uussuomalaiset tai ulkomaalaiset eivät kestä kilpailua kantaväestön 

kanssa kun hakevat töitä, koska lähtökohta ei ole sama. Tämä johtuu 
monista syistä esim. kielen taso, yhteiskuntatieto, jne,. Siksi työn 
hakeminen pitäisi olla erilainen lähtökohdissaan, tuettaisiin alustavasti 
sen verran että me voimme olla itsenäisiä oltuamme 
2-3 vuotta työelämässä.

- Suomi on äärirasistinen maa. Mikäli tulee ongelmia oleskelulupien 
kanssa (esim. pitkittyvä hakemuksen käsittelyä useiksi kuukaudeksi, 
josta työnantaja kyllästyy, tai kielteinen päätös, josta joudutaan 
valittamaan), maahanmuuttajan koko elämä menee aivan pieleen 
lopullisesti. Työkokemus ei enää ole ajan tasalla ja työnantajat uskovat 
aina, että jos kerran tuli oleskelulupaongelmia, niin varmaan 
jatkossakin tulee lisäongelmia. Joka tapauksessa, silloin luulo on 
oletuksena se, että maahanmuuttaja on varmaan tehnyt rikoksia josta 
johtuu pitkittyvä käsittely tai kielteinen oleskelulupapäätös. Eli, 
viranomaiset tekevät hyvästä maahanmuuttaja-osaajasta 
ongelmatapauksen, jota kukaan ei jatkossa juuri enää halua..

- Suomi muuttuu melkoisesti mitä tulee ulkomaalaisten työnsaannin 
mahdollisuuksiin. On vaikeaa sanoa mitä tällä maalla on tarjota 
ammattilaisille seuraavan kahden vuoden aikana. Viimeisten neljän 
vuoden aikana en voinut ajatellakaan työntekoa Suomessa opintojen 
jälkeen koska se näytti mahdottomalta! 

- Olen myös sitä mieltä, että pitää elää maassa maan tavalla 
tai maasta pois.



Yhteenveto: Työelämä Suomessa 

Työelämä Suomessa ei kirvoittanut ylimalkaan kovin montaa kommenttia. 
Vähät kommentit jakautuivat tässäkin samaan tapaan kuin 
kantasuomalaisten kyselyssä. Toisessa ääripäässä kehotettiin toimimaan 
maassa maan tavalla ja toisessa taas pidettiin Suomea äärirasistisena 
maana. Näiden väliin sijoittuivat mielipiteet, jotka korostivat 
uussuomalaisten vaikeuksia suomalaiseen työelämään sijoittumisessa. 
Ongelmina esiin nousivat niin työnsaannin hankaluus kuin 
yksityisyrittäjyyden vaikeus ja palkkojen verrattain alhainen taso joihinkin 
muihin maihin verrattuna.

Kantasuomalaiset - Uussuomalaisten mielipiteitä
  
- Luotettavia, rehellisiä, ahkeria ja järkeviä.
- Ihan normaali ihmisiä.
- Asiallinen ja rehellinen.
- Se riippuu yksilön luonteesta ja koulutuksesta.
- Ystävällisiä mutta alkuun varautuneita.
- Sulkeutuneita, vaikeita lähestyä, “ystävyys” tarkoittaa eri 

asiaa kuin muilla.
- Sulkeutuneita.
- Joka suomalainen on erilainen: on hyviä ja huonoja tyyppejä.
- Ystävällinen, rasisti, ovat hyvät ihmiset ja toiset….
- Joka ihmiset on erilainen.
- Hiljaisia ja kylmiä ihmisiä.
- Ystävällinen.
- Melko varautuneita ja ryhmäkuntaisia. Pysyttelevät omissa 

“sisäpiireissään”. Jyväskylä oli varsinkin epäystävällinen kaupunki.
- Rehellisiä, avuliaita pyydettäessä, sanovat mitä ajattelevat, eivät 

paljoa välitä muista.
- Melko varautuneita (eivät kaikki!), noudattavat lakia, maalaisjärkeä 

käyttäviä, omalla laillaan ja yhteiskuntansa tapojen 
mukaan kohteliaita.”yhteenveto kantas

- Melko ystävällisiä.
- Rehellisia, ystävällisiä, ja suorasanaisia.
- Ujoja, hyvin varautuneita, kateellisia, pitkästyttäviä juhlittaessa, 

itsenäisiä; kun heihin tutustuu ja he luottavat johonkin, he ovat 
lämpimiä, läheisiä, rakastavia ja suojelevia. 

- Hyvin varautuneita, eivät ole ystävällisiä niin kuin me asian 
ymmärrämme, mutta ovat äärimmäisen ymmärtäviä ja ahkeria 
työntekoon, pidän siitä heissä, ja isänmaallisia. 

- Yhdenmukainen yhteiskunta.
- Ystävällinen ja rehellinen
- Kyllä ne ovat aika sulkeutuneet ihmiset.
- Sulkeutuneita.



Yhteenveto kantasuomalaisista

Uussuomalaisten mielipiteet kantasuomalaisista jakautuivat melko tasan 
positiivisiin, negatiivisiin ja neutraaleihin. Positiivisella puolella 
kantasuomalaiset näyttäytyivät ystävällisinä ja rehellisinä, joskin ujoina. 
Negatiivisella puolella taas esiin nousivat kantasuomalaisten 
sulkeutuneisuus ja varautuneisuus. Neutraalit kommentit perustuivat 
ajatukseen kunkin yksilön erilaisuudesta, jonka vuoksi kantasuomalaisista 
löytyi niin ”hyviä” kuin ”huonoja tyyppejä”. 

Muita kommentteja – uussuomalaisten ja ulkomaalaisten 
mielipiteitä

- Tutkimuksessasi oletetaan, että uussuomalainen on sellainen, jolle 
viranomaiset päättivät myöntää kansalaisuuden. Käytännössä, 
viranomaiset tekevät valtaosan hakijoista kelvottomiksi jo ennakkoon, 
antamalla tahallisesti heille väärän oleskeluluvan (oleskelulupa 
luokassa, jota ei lasketa oleskeluajaksi pysyvään oleskelulupaan, eikä 
kansalaisuushakemusta varten) tai epäämällä heiltä luvan jatkon 
kokonaan, jolloin maahanmuuttaja joutuu valittamaan päätöksestä. 
Silloin oleskelua ei enää lasketa yhtäjaksoisena, eli 
kansalaisuushakemuksen pääsee jättämään paljon myöhemmin kuin 
olisi ollut tarkoitus. Näin ollen vaikka olen asunut Suomessa melkein 9 
vuotta, minulta puuttuu vielä pysyvä oleskelulupa, joten 
kansalaisuushakemus on vielä monta vuotta kauempana. Eli, 
maahanmuuttaja olen, myös pitkään Suomessa oleskellut, mutta sinun 
käsitteen mukaan en ole mikään uussuomalainen, koska minulta 
puuttuu lähes 9 vuotta oleskelusta huolimatta vielä Suomen 
kansalaisuus. Olisiko syytä harkita kyselysi sanamuotoa uudelleen?

- Ennakkoluulot ulkomaalaisia vastaan on lopetettava!
- Suomessa on hyvä koulutusjärjestelmä.
- Suomi on loistava maa.
- Työvoimatoimiston kautta työn etsiminen on tavattoman hidasta.
- Rakasta sitä maata missä asut
- Jokaisella ihmisellä pitäisi olla positiivinen asenne. Melko varmaan 

asiat sujuvat paljon paremmin.
- Olemme ylpeät kun lapset ovat syntynyt turvallisessa maassa. Olen 

tyytyväinen kansalainen kun heillä on hyvä koulu.  Peruskoulussa on 
hyvää opetusta ja lapsilla on myös hyviä harrastusmahdollisuuksia. 
Tärkeintä ja  ainut mitä minä toivon on, että heillä olisi hyvä 
tulevaisuus. Ei muuta kuin kiitetään Suomea kaikista 
mahdollisuuksista mitä on antanut meille ulkomaalaisille aikuisille ja 
lapsille - kiitos, kiitos.

- Haluaisin viettää eläkepäivät lämpimämmässä, mutta puoliso ei tätä 
halua. Kaupunkimaisemat ovat kalseita, musiikkielämä 
korkealaatuista. Ihmiset kunnioittavat liian paljon auktoriteettia.

- Että Suomesta tulisi lämmin maa!



- Olemme ylpeät kun lapset ovat syntynyt turvallisessa maassa. Olen 
tyytyväinen

- Suomessa on ihmisillä vähän tietoa siitä, että inkeriläiset ovat 
alkuperäisiä kantasuomalasia, eikä venäläisiä, kuten monet luulevat. 
Inkeri on meidän paikka, missä olimme syntyneet.  

Yhteenveto muista kommenteista

Yleisissä kommenteissa toistuivat hyvin selkeästi muiden kysymysten 
aihepiirit ja kysymyksenasettelut. Monet kommentoineista osoittivat 
kiitollisuutensa ja tyytyväisyytensä elämäänsä Suomessa, jotkut esittivät 
kritiikkiä kantasuomalaisten ennakkoluuloja, työnsaannin vaikeutta tai 
Suomen kylmyyttä kohtaan. 

Yksi mielenkiintoisimmista kritiikinaiheista oli erään vastaajan 
uussuomalaisuuden käsitettä kohtaan esittämä kritiikki. Tämän mukaan 
kommentoija ei voinut pitää itseään uussuomalaisena, vaikka olikin 
asunut Suomessa jo yhdeksän vuotta. Näin ollen parantamisen varaa 
löytyy varmasti vielä niin monikulttuurisuuden tutkimuksessa kuin koko 
väestön asenteissa ja käytöksessä sekä yhteiskunnan rakenteissa 
monikulttuurisessa Suomessa.     



Luku 3

Monikulttuuriset avioliitot

Vielä äskettäin moni ihminen saattoi odottaa, että hän kasvaa ja menee 
naimisiin samalla paikkakunnalla missä syntyi. Puoliso olisi 
todennäköisesti löytynyt lähiseudulta. Niinpä pariskunnalla olisi ollut 
yhteinen kansallinen ja kulttuurinen tausta sekä kieli. Mutta 
kansainvälisen muuttoliikkeen ja nykyajan kuljetus- ja viestintävälineiden 
ansiosta ihmiset sekoittuvat keskenään ennen näkemättömään tahtiin. 
Tultuani Suomeen 80-luvun puolivälissä olen nähnyt, miten 
maahanmuuttajien lukumäärä lisääntyy vuosittain.  Samalla ovat 
lisääntyneet suomalaisten ja maahanmuuttajien väliset avioliitot.

Mitä tässä esitän, on vain oma mielipiteeni, joka perustuu omiin 
kokemuksiini ja toisten henkilöiden minulle kertomaan. Ensiksikin uskon 
kokemuksen vahvistamana, että kaikki ihmiset ovat luonnostaan tasa-
arvoisia. Ihonväristä riippumatta heidän perustarpeensa ovat samat. Sekä 
rikkaat että köyhät tarvitsevat huolenpitoa ja huomiota. Käytös- ja 
ajattelutapojen erot ovat kasvuympäristön tuotetta. Jokainen avioliitto on 
tavallaan kulttuurienvälinen luomus, sillä jokaisella maailman perheellä on 
oma kulttuurinsa.  Ei ole kahta täysin samanlaista suomalaista, 
tansanialaista, brasilialaista, amerikkalaista, mongolialaista… Joka 
perheellä on omat perinteensä ja uskomuksensa, jokainen avioliitto on 
kahden perinteen sulauttaminen yhdeksi uudeksi.  Jos puolisot ovat eri 
kansallisista kulttuureista, prosessi on vielä laajempi.

Avioliitto on monitahoinen asia.  Mielestäni ei ole mitään valmista ohjetta 
avioliiton onnistumiselle. Ohjeita on kyllä, mutta ne eivät sovi yhtä lailla 
kaikille aviopareille.

Olen elänyt monessa kulttuurissa – Tansaniassa, Neuvostoliitossa ja 
Suomessa – ja nähnyt sekä hyviä että epäonnisia avioliittoja, ja todennut, 
että niissä on ollut monia yhtäläisyyksiä. Käytännön kotiasioissa kaikissa 
avioliitoissa näyttäisi olevan samat perusongelmat. Olen kokenut, että 
logiikka, jota kumpikin puoliso soveltaa opiskelu- tai työpaikalla ei sovellu 
kotioloihin. Tämä saattaisi johtua siitä miten miehet ja naiset  kokevat 
asiat. Mutta kovin monet seikat vaikuttavat avioliiton onnistumiseen tai 
epäonnistumiseen. 



Ensiksikin jokainen meistä on yksilö, joka on kasvanut omanlaisessaan 
perheessä omien arvojensa ympäröimänä. Kuten tiedämme jokaisessa 
suhteessa on paljon seikkoja, joita pitäisi harkita vakavasti ennen 
avioitumispäätöstä.  Monikulttuurisessa suhteessa on vielä haastavampaa 
miettiä asiat loppuun saakka ennen naimisiin menoa. Kulttuuriero on 
tärkeässä osassa suhteen alkuvaiheissa. Se mikä on tavallista yhtäällä, 
voikin osoittautua olevan loukkaavaa toisaalla. 

Esimerkiksi afrikkalaisilla on suurperheet ja perheenjäsenet auttavat 
toisiaan selviytymään, koska sosiaaliturvaa ei ole ja jokaisen on selvittävä 
itse. Aikuistuneiden lasten odotetaan auttavan vanhempiaan. Jos 
suomalainen puoliso ei ole asunut Afrikassa eikä tunne suurperheen 
käsitettä saattaa hänelle olla järkytys, kun afrikkalainen lähettää 
vähistäkin tuloistaan rahaa vanhemmilleen tai sukulaisilleen. 
Synnyinmaassani perheeseen kuuluvat miehen ja vaimon sukulaiset. 
Tässä piirissä ei kukaan ole toista tärkeämpi, vaan apua annetaan sitä 
eniten tarvitsevalle. Esimerkiksi jos äiti tarvitsee rahaa välttämättömään 
sairaalahoitoon, hänen perheensä antaa vähästäänkin. Tällaiset 
ajattelutapojen erot saattavat olla hyvin rasittavia kummallekin puolisolle 
ellei niitä ole käsitelty ennen avioitumista.  

Luulen, että elämä oli samanlaista Suomessa esiteollisena aikana. Ihmiset 
kävivät vieraisilla ennakolta ilmoittamatta ja antoivat omastaan toisten 
tarpeeseen. Näin eletään vielä monessa kehitysmaassa.  Jokainen 
avioliiton kokenut tietää totuuden: Avioliitto on kovaa ponnistelua ja 
vaikka se helpottuisi ajan myötä, niin herpaantua ei voi. Avioliitto on 
kahden ihmisen aktiivista yhteistyötä, se on monimutkaista, eikä aina 
tunnu hyvältä.

Vaikka monikulttuurinen avioliitto on haasteellisempi puolisoille kuin 
saman kulttuurin piiristä oleville, mielestäni monikulttuurisuus on 
onnistuessaan rikkaampi ja epäonnistuessaan onnettomampi. Rikkaudella 
tarkoitan sitä, että kahden kulttuurin liitto ulottuu kielestä ajattelutapaan 
ja elämänkatsomukseen. Onnettomuus kohdistuu varsinkin lapsiin. Lapset 
saattavat menettää mahdollisuutensa tutustua kahteen 
kulttuuriperintöön. He putoavat vanhempiensa väliin eivätkä tiedä mitä he 
todella ovat ja miksi he ovat sellaisia kuin ovat. Kulttuurierot voidaan 
silloittaa, jos molemmat puolisot haluavat toimia asian hyväksi. Vertaisin 
eri kulttuureista kotoisin olevien avioliiton hajoamista pommin 
räjähdykseen, sillä sen sirpaleet sinkoavat kauas. Toisaalta yksikansallisen 
avioliiton loppumisella ei ole yhtä huonot seuraukset. Lapset voivat yhä 
tavata isän ja äidin sukulaisineen. Jos taas toinen puoliso on vaikkapa 
Nigeriasta ja toinen Tansaniasta, niin avioliiton hajotessa on jokaiselle 
vaikeampaa tavata tai toimia tarvittaessa yhdessä.  

Ajattelen, että avioituminen jonkun kanssa tarkoittaa tavallaan sitä, että 
hänestä tulee sukulainen.  Hän on verrattavissa veljeesi, sisareesi, isääsi, 



äitiisi ja hän on parasta ystävääsi tärkeämpi. Voit hylätä sukulaisesi vain 
äärimmäisessä tapauksessa. Minusta tällainen tapaus voi olla esimerkiksi 
silloin , jos  hän uhkaa henkeäsi.  Jos kummatkin puolisot vain 
ymmärtäisivät tämän vertauksen, olisi avioero harvinainen tapaus. Kaikki 
me varmaankin muistamme, että meillä on ollut, ja ehkä vieläkin on 
rajuja väittelyitä perhepiirissä äidin, isän ja sisarusten kesken. Harvoin 
kuitenkin hylkäämme toinen toisemme. Joka kerran kun eroamme ja 
ryhdymme uuteen suhteeseen kohtaamme uudestaan asiat, jotka meidän 
olisi pitänyt käsitellä edellisessä suhteessa, jotta se olisi jatkunut ja 
kehittynyt.   

Vaikka viisaat sanovat että rakkaus on sokea, ei tätä pitäisi ottaa 
kirjaimellisesti. Seuraavassa on muutamia seikkoja, joita olisi hyvä harkita 
ennen kuin astuu monikulttuuriseen avioliittoon.

Ennen kuin solmit monikulttuurisen avioliiton - muutamia neuvoja 
minulta ja muilta

1. Tutustukaa toistenne kulttuuriin käymällä toistenne kotimaissa tai 
kulttuuripiirissä, ja jos mahdollista asumalla siellä. 

2. Lukekaa mahdollisimman paljon toistenne kulttuureista 
kertovia kirjoja.

3. Älkää ihastuko pelkkään ulkonäköön, se rapistuu ajan myötä. 
Ulkonäkö voi jopa turmeltua milloin tahansa vaikka onnettomuuden 
tai sairauden johdosta.

4. Pystyttekö keskustelemaan asioista niin syvällisesti kuin 
haluaisitte? Jos jokin asia hiertää ennen avioliittoa, on turhaa 
toivoa että asia muuttuisi vihkimisen jälkeen, päinvastoin se tuntuu 
pahenevan avioliitossa.

5. Pitäkää huoli siitä, että teillä on enemmän yhdistäviä kuin erottavia 
seikkoja, esimerkiksi uskonnossa, elämänarvoissa jne.

6. Sopikaa lapsiin liittyvissä asioissa yhteiset päämäärät, kuten heille 
opetettava kieli, molempien kulttuurien arvostus ja se kuinka 
toimia tämän hyväksi asuinyhteisössänne. 

7. Keskustelkaa pitkän tähtäimen suunnitelmista ja tulevaisuudesta, 
kuten eläkkeelle jäämisestä, kuolemasta ja mahdollisesta 
avioerosta. Näitä ei pitäisi tietenkään pitää jatkuvasti mielessä, 
mutta muistakaa, että onnettomuus voi kohdata jokaista 
olosuhteista riippuen. 

8. Sopikaa mitkä ovat roolinne ja suhteenne perheenjäseninä. 
9. Tutustukaa toisiin monikulttuurisessa avioliitossa oleviin henkilöihin. 

Ottakaa opiksenne heidän kokemuksistaan ja keskustelkaa asioista 
jotta voisitte selvittää olisiko avioliitolle  edellytyksiä. 

10. Talousasiat olisi puhuttava selväksi, koska tämä näyttäisi olevan 
selvästi suurin aviollisten ongelmien syy monissa avioliitoissa. 



11. Hankkikaa asiantuntevaa apua ennen kuin teette lopullisen 
päätöksen. Se auttaa teitä havaitsemaan seikat joista saattaa 
syntyä ristiriitoja myöhemmin. Saatte myös apua kehittää 
realistisia odotuksia toistenne. 

Olette jo monikulttuurisessa avioliitossa – tässä muutamia 
soveltamisen arvoisia neuvoja

1. Rakastakaa puolisoanne yhtä paljon kuin itseänne. Rakkaus on 
tunne joka vuoroin kasvaa, vuoroin hiipuu. Lämpimät rohkaisun ja 
tuen sanat luovat luottamusta ja kunnioitusta.

2. Varatkaa aikaa. Ajan varaaminen toisianne varten saattaa merkitä 
sitä, että jostain muusta on luovuttava mutta muistakaa, että 
kyseessä on sijoitus tulevaan onnellisuuteenne.

3. Puhukaa toisillenne. Parempi viestintä henkilöiden keskeinen 
tarkoittaa, että opitte avoimesti ja rehellisesti kertomaan mitä 
ajattelette ja miltä teistä tuntuu. Tähän kuuluu myös se että 
kuuntelette puolisoanne ennakkoluulottomasti. 

4. Riidelkää rakentavasti. On tärkeää hyväksyä, että väittelyt ovat 
luonnollinen osa suhdettanne. Jokaisella yksilöllä on pakostakin 
omat ominaisuutensa. Pariskunnat, jotka väittelevät oikein, eivät 
pyri olemaan aina yhtä mieltä. Jos ette pääse sopimukseen tänään, 
voitte toivoa parempaa tulosta toiste. 

5. Kunnioittakaa ja hyväksykää aina toistenne kulttuuritausta. Tämän 
unohtaminen on monikulttuuristen avioliittojen yksi 
suuri kitkatekijä. 

6. Hyväksykää muutokset. Elämä muuttuu jatkuvasti, eikä aina 
haluamaamme suuntaan. Muutos on ihmiselämän väistämätön 
ominaisuus, tukekaa toisianne hyvinä ja pahoina päivinä.

Tiedostamattomien odotusten ymmärtäminen

Mikään ei erota meitä toisistamme enemmän kuin täyttymättömät 
odotukset. Aloitamme ihmissuhteen odotusten ja unelmien kanssa. Jotkin 
niistä tiedostamme, toisia emme. Mikään ei ole suurempi pettymyksen 
syy kuin tyhjäksi jäänyt odotus.

Miettikää hetki hiljaa, jotta tulisitte tietoisiksi siitä, mitä odotatte 
kumppaniltanne. Onko hänelle mahdollista täyttää nämä toiveet? Ovatko 
hänen toiveensa suhteestanne samat?

Toiveiden raukeaminen saattaa meidät pahoittamaan mielemme. 
Tyydyttävässä ihmissuhteessa on ratkaisevan tärkeää että odotuksenne 
vastaavat kumppaninne odotuksia. Ratkaisevan tärkeää tyydyttävälle 



suhteelle on myös, että odotuksenne kumppanista vastaavat todellisuutta. 
Miettikää voiko kukaan täyttää kaikkia odotuksianne? Ovatko 
odotuksenne realistisia vai ovatko ne lapsuuden unelmia joita olette 
hautoneet mielessänne?

Monikulttuurisen avioliiton uhka - ja mahdollisuusanalyysi 
(SWOT-analyysi) 

Monikulttuurisen avioliiton vahvuudet:

1. Kulttuurisesti rikas.
2. Ongelmanratkaisukyky, koska sitä joudutaan käyttämään.
3. Ystävyyssuhteet, usein vaivan arvoinen ja tyydytyksen tuova.

Monikulttuurisen avioliiton heikot kohdat:

1. Useimmat monirotuiset perheet kohtaavat rasismia jossain 
muodossa. Lapsille pitää  opettaa miten tulla toimeen 
rasismin kanssa.

2. Kuten avioliitot yleensä, monikulttuurinen avioliitto ei ole kaikkein 
helpointa elämässä.

Monikulttuurisen avioliiton mahdollisuudet:

    1. Laajentaa elämänkatsomusta.
    2. Laajentaa ihmissuhdeverkostoa.
    3. Lasten kasvatus niin, että he saisivat parhaat osat 

molemmista kulttuureista.

Monikulttuurisen avioliiton uhat:

1. Hyväksyvätkö sukulaiset ja ystävät liiton ?
2. Tietämättömyys puolison kulttuurista .
3. Alttiimpi purkautumaan.

Monikulttuurisen avioliiton lapset

1. Lapset saavat laajemman näkemyksen elämästä.
2. He kohtaavat erilaisia periaatteita ja toimintatapoja kasvaessaan, 

mikä auttaa heitä kehittymään avomielisemmiksi.
3. Molempien vanhempien ajatukset ja tavat vaikuttavat heidän 

kasvatukseensa. Sen pitäisi auttaa heitä hyväksymään ihmisten 
erilaisuutta.



Vanhempien pitää keskustella lapsistaan, heidän kuristaan, 
kasvatuksestaan, nimien antamisesta, lemmikkieläinten hankinnasta, 
ajanvietosta jne. Oppikaa keskustelemaan avoimesti ja rehellisesti.  Olkaa 
valmiit sovitteluratkaisuihin. 

Kulttuurierot

Kulttuurieroja luonnollisesti on, mutta niiden kohtaaminen avoimin mielin 
rikastuttaa ja syventää suhdetta. Kun erimielisyyksiä kehittyy, ei ole aina 
selvää johtuvatko ne henkilöistä vai kulttuureista. 

Kulttuurien ristiriitaa avioliitossa

1. Keskustelkaa ja sovitelkaa keskenänne.
2. Rukoilkaa kykyä hyväksyä kumppaninne ja rakastaa häntä 

sellaisena kuin hän on, sen sijaan, että yrittäisitte muuttaa hänet 
toiveittenne mukaiseksi.

3. Pysykää kumpikin rauhallisena, antakaa asian hautua ja palatkaa 
asiaan myöhemmin.

Yhteenveto monikulttuurisesta avioliitosta

 Kun olette soveltaneet yllä kerrotun, ei siitä seuraa, että keskustelu voi 
loppua ja avioelämä sujuisi kuin TV sarjoissa . Avioliitto, siinä kuin 
muutkin ihmissuhteet, on jatkuvaa oppimista ja kehittymistä. Niin kuin 
kukat tarvitsevat vettä kukoistaakseen, niin ihmissuhteitakin on 
hoidettava. 

Monikulttuurisessa avioliitossa on kiusaus syyttää vaikeuksista 
kulttuurieroja. Aina ne eivät ole kuitenkaan syynä.  Todellisuudessa 
miehen ja naisen erilainen näkemys asioista voi yhtä lailla olla vaikeuksien 
taustalla. Tämä on vanha väittämä ja arvelen että se pysyy. Kuitenkin 
voimme tunnistaa näkökantojen erot ja niiden syyt. Silloin voimme 
keskustella niistä, sopia ja oppia elämään erilaisuuden kanssa ilman, että 
avioliittoa tarvitsee purkaa.

Jotta monikulttuuriset ihmissuhteet suvaittaisiin, yhteiskunnan pitäisi 
parantaa tietoisuuttaan rodullisista ennakkoluuloista ja syrjinnästä. Mitä 
useampi kansalainen on tietoinen syrjinnästä ja ennakkoluuloista, sitä 
vähemmän hän todennäköisesti lankeaa niihin.  

Varmaa on, että monikulttuuriset ihmissuhteet lisääntyvät 
lukumääräisesti, koska monikulttuurisia lapsia syntyy yhä enemmän, ja 
he aikanaan alkavat seurustella todennäköisesti kulttuuritaustaltaan 



erilaisten kumppanien kanssa. Yhteiskunnan muutos edistää 
monikulttuuristen suhteiden kestävyyttä.

Onnistunut avioliitto ei tarkoita vain sitä, että puolisot ovat onnellisia. 
Syntyvien lasten toivotaan olevan terveitä ja onnellisia.  Yhteensopivuus 
on olennaista onnelliselle avioliitolle. 

Seurustelukumppanit tulevat tietoisiksi kulttuurierosta.  Vaikka heillä 
olisikin sama kulttuuritausta, eroja on vaikkapa ajattelu- ja 
toimintatavoissa, ei välttämättä kovin suuria, mutta kuitenkin niitä on. 
Siitä seuraa, että asioista on puhuttava. Avioliitto saattaa olla Taivaassa 
päätetty, mutta sen ylläpitoon tarvitaan paljon ponnistelua.
Kulttuurierot tulevat selvemmin esille vihkimisen jälkeen.  Puoliso voi 
esimerkiksi pitää itsestään selvänä, että toinen osaa käyttäytyä 
paikallisesti hyväksytyllä tavalla. Aina näin ei kuitenkaan tapahdu.

Jos puolisollanne on eri äidinkieli, pyrkikää kaikin tavoin oppimaan sitä, 
sillä sitä ei tarvitse katua. Kieliopinnot voivat olla vähemmän tärkeitä kuin 
ihmissuhde, mutta siitä on todellista hyötyä vaikkapa perhejuhlissa. 
On tärkeää oppia tuntemaan puolisonsa tausta ja hänen kulttuurinsa, sillä 
se auttaa ymmärtämään, miksi hän toimii tai ajattelee niin 
kuin hän tekee.

Kantasuomalaisten mielipiteitä monikulttuurisesta avioliitosta  

Millaisena pidät monikulttuurista avioliittoa?

Kyselylomakkeessa kysyttiin omaa kommenttia monikulttuurisesta 
avioliitosta.  (316 kommenttia)

Oman kommenttinsa antaneista suurin osa arvioi monikulttuuristen 
avioliittojen olevan toimintakykyisiä (71%). Loput vastaajista pitivät 
monikulttuurisia avioliittoja samankulttuurisia haastavampina tai 
vaikeampina (11%), suhtautuivat niihin jokseenkin neutraalisti 
(4%), pitivät niitä yleensä toimimattomina (8%) tai eivät osanneet 
kuvitella sellaista omalle kohdalleen tai ottaa kantaa varsinaisesti niiden 
toimivuuteen (6%).

Monikulttuurisia avioliittoja toimivina pitävät jakautuivat edelleen liittoja 
sinänsä toimivina pitäviin (45% kaikista vastaajista) ja liittoja 
tietyin ehdoin toimivina pitäviin (26% kaikista vastaajista). 
Monikulttuurisia avioliittoja sinänsä toimivina pitävät ajattelivat usein 
liittojen toimivan tapauskohtaisesti samoin kuin esimerkiksi 
kantasuomalaisten välisetkin liitot. 



Moni myös mainitsi monikulttuurisen avioliiton voivan olla ”hyvä mutta 
haasteellinen”. Osa vastaajista piti monikulttuurisuutta itsessään 
rikkautena, toisten mielestä taas ”rakkaus ei katso kulttuuriin” tai että 
sillä ei ollut mitään ”merkitystä mistä kulttuurista tulee.” Jotkut taas 
halusivat korostaa, että kysymyksessä oli ”jokaisen oma asia.” Näin ollen 
monikulttuurisia avioliittoja sinänsä toimivina pitävien joukko oli hyvin 
heterogeeninen pitäen sisällään niin monikulttuurisuutta rikkautena 
pitävät kuin kulttuurien välisistä eroista piittaamattomat ja 
yksilönvapautta korostavat. 

Suurimpana yksittäisenä yhteisenä tekijänä tässä ryhmässä esiin nousi 
kuitenkin mielipide, jonka mukaan monikulttuuriset liitot ovat 
yksikulttuuristen liittojen tapaan tapauskohtaisia ja omalla tavallaan sekä 
rikastuttavia että haastavia.  

Monikulttuurisia avioliittoja tietyin ehdoin toimivina pitävät vastaajat 
epäilivät usein liiton toimivuutta, jos puolisot tulivat kovin erilaisista 
kulttuureista. Liiton onnistumisen takeeksi asetettiin yleensä 
kulttuurierojen yhteensovittaminen, yleinen joustaminen, rohkeus, 
suvaitsevaisuus, ymmärrys, tasapuolinen kohtelu tai puolisoiden välinen 
tasa-arvo. Samalla korostettiin sitä, että monikulttuurinen liitto on yhden 
kulttuurin sisäistä liittoa riskialttiimpi tai haastavampi. Muutamat tämän 
ryhmän vastaajista korostivat erityisesti eri uskontojen 
yhteensovittamisen ja lasten kasvatuksen haastavuutta monikulttuurisissa 
liitoissa. 

Lähelle edellistä ryhmää tulivat joissain kohdin myös ne, jotka pitivät 
monikulttuurisia liittoja samankulttuurisia haastavampina tai 
vaikeampina tai jotka ilmaisivat suhtautuvansa monikulttuurisiin 
liittoihin neutraalisti. Pääjakona edellisessä ryhmässä voidaan ehkä pitää 
sitä, että monikulttuurisia liittoja haastavina pitäviin saattaa hyvinkin 
sijoittua niihin sinänsä positiivisesti suhtautuvia vastaajia, kun taas 
monikulttuurisia liittoja vaikeina pitävät kallistuvat mielipiteissään jo niitä 
toimimattomina pitävien joukkoa kohti.   

Monikulttuurisia avioliitto toimimattomina pitävät viittasivat usein 
yleiseen, omaan tai läheisen huonoon kokemukseen ani harvojen 
yksittäisten vastaajien pitäessä monikulttuurisia liittoja sinänsä ”ei 
toivottuina” tai peräti ”kyseenalaisina”. Yleisestä pessimismistä puolestaan 
kertoi lausunto, jonka mukaan monikulttuurinen liitto ”harvoin onnistuu, 
mutta eipä nuo muutkaan juuri.”   
 
Jäljelle jääneisiin sekalaisiin kuuluvat vastaukset, jotka eivät varsinaisesti 
ottaneet kantaa liittojen toimivuuteen esimerkiksi siitä syystä, ettei 
vastaajalla ollut aiheesta omaa kokemusta. 



Tilastotietoja monikulttuurisuudesta tilastollisesta 
keskustoimistosta

Suomen kansalaisten avioliitot ulkomaalaisten kanssa 
1991-2005

Vuosi 

Nainen 
suomalainen,

mies 
ulkomaalainen 

Mies suomalainen,
nainen 

ulkomaalainen 
             Yht. 

1991 1516 1018 2535 

1992 944          1083 2 027 

1993 1 309 991 2 300 

1994 1 199 986 2 185 

1995 1 036 1 041 2 077 

1996 1 139 1 194 2 333 

1997 1 140 1 304 2 444 

1998 1 166 1 436 2 602 

1999 1 216    1636 2852

2000 1199        1594 2793

2001 1166 1595 2761

2002 1131 1593 2724

2003 1057 1218 2275

2004 1440 1516 2956

2005 1434 1604 3038

Monikulttuuristen avioliittojen purkautuminen  1991-
2005

Vuosi 

Nainen 
suomalainen,

mies 
ulkomaalainen 

Mies suomalainen,
nainen 

ulkomaalainen 
     Yht. 

1991  194 123 317

1992 382 222 604 

1993 374 289 663 

1994 486 322 808 

1995 536 333 869 

1996 525 399 924 

1997 501 465 966 



1998 525 469 994 

1999 510 510 1 020 

2000 546 494 1 040

2001 531 540 1071

2002 572 509 1081

2003 574 492 1066

2004 652 528 1180

2005 664 500 1164

Suomessa syntyneiden miesten ja naisten ulkomailla 
syntyneet- ja avopuolisot vuonna 1994-2005

Vuosi 
Nainen 

suomalainen,
mies ulkomaalainen 

Mies suomalainen,
nainen 

ulkomaalainen 
Yht. 

1994 13 239 12 373 25 612 

1995 14 754 14 364 29 118 

1996 15 260 15 218 30 478 

1997 15 922 16 255 32 177 

1998 16 649 17 253 33 902 

1999 17 242 18 090 35 332 

2000 17 871 19 429 37 300

2001 18880 20976 39856

2002 19689 22298 41987

2003 20561 23339 43900

2004 21421 24669 46090

2005 22604 25915 48519 

Monikulttuuriset avioliitot – kantasuomalaisten kommentit

- Joissakin tapauksissa toimii jos kulttuurit eivät poikkea suuresti
- Tapauskohtainen
- Vaikeuksia on!
- Riippuu yksilöistä, kulttuurihaasteet olemassa
- Hyvä, mutta haasteellinen
- Ok, tuo tietynlaista rikkautta 



- Sivusta seuranneena ongelmat on moninaiset, mutta näin se on 
suomalaisetkin liitoissa

- Haasteellinen
- Aviopuoliso voi löytyä mistä vaan, ei kulttuurista kiinni
- Osa onnistuu, osa ei ollenkaan
- Riippuu monesta asiasta, vaatii kulttuurien erojen tuntemusta ym.
- Voi onnistua tai ei, kuten yksikulttuurinen 
- Ei mitään tätä vastaan kunhan vaan pysytään sovussa
- Samat mahdollisuudet kuin muillakin liitolla
- Monikulttuurisuus on rikkautta
- OK, jos molempia kohdellaan oikein
- OK vaatii ehkä enemmän joustamista ja sopeutumista puolisoilta 

kuin yksi kulttuurinen avioliitto.
- Usein miten ei onnistu
- En näe ongelmaa
- Aivan normaalin
- Jos avioliitto toimii ja puolisot ovat tasavertaisia niin miksi ei!
- Hyvä liitto OK, ero tosi huono!
- On huonoja ja hyviä
- Riippuu ihmisistä, saattaa joskus onnistuakin 
- Jokaisen oma asia
- Aiheuttaa usein monia vaikeuksia!
- Rakkaus ei katso kieleen/kulttuuriin
- Vaikea, olen naimisissa venäläisen kanssa
- Voi onnistua oikein hyvin tai oikein huonosti kuten mikä

tahansa avioliitto
- Kulttuurierot voivat aiheuttaa ongelmia
- Voi toimia, mutta voi olla myös vaikea
- Kyllä saa olla, ei häiritse 
- Avioliitto on kahden ihmisen kauppa 
- Se on rakentavaa jos on oikea linja
- Sopii
- Ei ole kulttuurista kiinni, onnistuuko avioliitto. Eli ihan OK
- Varmasti kulttuurien väliset erot voivat tuoda ylimääräistä vaikeutta
- Ei ole kokemuksia siitä omalta tai ystävien osalta
- Ei ole kokemusta. Mutta seurustelen Aasialaisen naisen kanssa
- Varmaan toimii yhtä hyvin kuin muutkin
- Ei merkitystä mistä kulttuurista tulee
- Varmasti omalla tavallaan ainutlaatuisia kuten kaikki muutkin 
- Avioliitossa rakkaus tärkeintä
- Ei tahdo onnistua, valitettavasti!
- Riippuu ihmisistä, ei ole eroa muihin avioliittoihin
- Avioliitto on kahden kauppa
- Kuin mikä tahansa avioliitto
- Vaatii rohkeutta ja avointa ymmärrystä
- Toiselle sopii, toiselle ehkä ei



- Jos kulttuuri taustat poikkeavat hyvin paljon toisistaan ei 
välttämättä hyvä avioliito

- Riippuu täysin ihmisistä. Naisen asema voi olla ongelma
- Sekä hyvää ja huonoja
- Tuo uusin näkö kantoja. Tärkeä olisi että toisesta kulttuurista 

tulleelle löytyisi myös omia ystäviä. Joskus voi olla vaikea tutustua 
suomalaisiin esim. kieliongelman vuoksi.

- Jokainen valitse itse
- Vaikea lasten kannalta
- Harvoin onnistuu, mutta eipä nuo muutkaan juuri.
- Riskialttiimpi
- Vaaditaan suvaitsevuutta tavallista enemmän – eri kulttuuri
- Hyvä, haasteellista! 
- OK, kunhan tasa-arvo toteutuu
- Koska naisten tasa-arvo kyseenalainen, samoin  lasten asema 
- Saattaa olla vaikeampaa jos taustat on hyvin erilaiset
- Asettaa varmasti enemmän haasteita, mutta onnistuu jos tarpeeksi 

tahtoo, sama pätee samasta kulttuurista tuleviinkin
- Onnellisuus ei tunne rajoja
- Kulttuuri erot joidenkin maiden välillä voi joskus olla suuret
- Kulttuurit saattavat aiheuttaa ongelmia
- Voi olla hyvä tai huono kuten avioliitto yleensäkin
- Ei omaa kokemusta vielä!
- Ongelmia voi tulla
- Haasteellisina, parhaimmillaan rikkaina, varmasti toimivina, jos 

molemmat kulttuurit ovat yhtä tärkeitä liitossa
- Ei väliä, kunhan on onnellinen avioliitto
- Jos monikulttuurisessa avioliitossa kumpikin puolisko tasa-

arvoinen, avioliitto OK.
- Näyttää  + tuntuu hyvältä  
- Ihan hyvä, mutta haasteita riittää eikä välttämättä sopisi minulle
- Vaikea yhdistelmä erilaisten kulttuuri ja uskonnollisten 

taustojen takia
- Riippuu liitosta ja kulttuurista
- Mikäli liiton molemmat osapuolet ovat onnellisia, on 

monikulttuurinen avioliitto hyvä. Muuten huono, kuten 
avioliitoissa yleensäkin

- Jokaisessa avioliitossa on omat hyvät ja huonot puolensa ja 
monikulttuurisuus tuo vielä omia haasteita

- Voi onnistuakin, mutta haastavampi kuin tavallinen ”yhden 
kulttuurin” liitto

- Jokaiselle tekee kuin tykkää!
- Ongelmia voisi varmaan, joskus olla
- Todella haastavaa!
- Paljon haasteita
- Monikulttuurisessa avioliitossa erityishaasteita esimerkiksi 

uskonnon ja lasten kasvatuksen suhteen! 



- Jokainen ihminen saa välit oman aviopuolisonsa
- Voi toimia, mutta vaatii punaa
- OK, osaa onnistuu, osa ei, samoin kuin yksikulttuuriset avioliitot
- Jos kieli ja kulttuuri kiinnostavat molempia voi hyvinkin toimia
- On ystävien kautta kokemuksia ovat toimineet
- Jossain kulttuureissa niin syviä eroavaisuuksia ettei 

monikulttuurinen avioliitto ole mahdollista 
- Omassa suvussa huonoja kokemuksia
- Uskoisin että tapahtuma rikasta elämää ja mielenkiintoista
- Haasteellinen suhde!
- Riippuu kulttuurierosta ja maasta. Jos lian isot kulttuurierot, niin en 

usko, että onnistuu!
- Riippuu yksilöistä kuten aina ihmissuhteissa
- Haaste. Kahden ihmisen liitto on aina ”riski” ja paljon 

kompromisseja ja kärsivällisyyttä. Erilainen kulttuuritausta lisää 
näitä haasteita. Tietysti kaksi kulttuuria tuo myös 
enemmän rikkautta.

- Yksi hyvin tärkeä tekijä kumppanin on valinnassa on mielestäni 
kieli. Vaikka osaankin hyvin englantia ja olen opetellut muitakin 
kieliä, tunnen, etten osaa täysin ilmaista itseäni muilla kuin 
suomenkielellä. Vaikka pystynkin keskustelemaan vierailla kielillä, 
ei vieraalla kielellä tavoita samoja sävyjä kuin omalla äidinkielellä. 
Omien tunteiden täsmälliseen ilmaisemiseen oma äidinkieli on 
paras. Jos menisin naimisiin vieraskielisen kanssa (siis ei 
välttämättä ulkomaalaisen, myös suomenruotsalaisen kanssa olisi 
tämä sama ongelma), menettäisin yhden merkittävän osan 
kommunikointia. Eikä vieraskielisen kanssa voisi samalla lailla 
leikkiä kielen kanssa. Huomaatkos: 'leikkiä kielen kanssa', 
tämänkin voi suomenkielessä ymmärtää kahdella tavalla ;-) 
Toisaalta kyllä suomenkieltä opetteleva huomaa kyllä asioita mitä 
äidinkielenään suomea puhua ei näe (miksi sanotaan hattu päässä 
eikä pää hatussa).

- Olen nähnyt sekä hyviä, että huonoja monikulttuurisia suhteita, 
kaikki riippuu pitkälti suhteen osapuolien taustoista ja siitä miten 
pysyvät sulauttamaan kahden eri kulttuurin ”ominaisuudet”
omaan yhteiseen elämäänsä.

- Hyvä, kunhan molemmat ottaa toisen kulttuuritaustan huomioon ja 
kunnioittaa sitä. Pitää myös osata tehdä kompromisseja 
puolin ja toisin.

- Monikulttuurisuus tuo oman rikkautensa avioliittoon, muuten 
varmasti hyviä ja huonoja puolia samoin kuin samaan kulttuuriin 
kuuluvienkin avioliitoissa.

- Jossain tapauksessa se käy. Yleensä huono.  
- Eri kulttuuritaustan omaavat joutuvat tekemään enemmän töitä 

jotta parisuhde olisi toimiva kuin samanlaisen  kokemusmaailma 
omaavat. 

- Kokeilemisen arvoinen



- Ei toivottavia
- Ensi huuman jälkeen arki voi tuoda molemmille osapuolille 

yllättäviä haasteita, joista selviäminen vaatii ymmärrystä ja 
sivistystä. Valitettavasti uskonto usein on sivistyksen ja järjen 
käytön vastakohta.

- Vaatii juostavuutta ja ymmärtämystä
- Voi onnistua oikein hyvin, mutta ei aina
- Uskon, että monikulttuurisuus on rikkaus; toisaalta kulttuurierojen 

yhteen sovittaminen vaatii joustavuutta ja tahtoa molemmilta 
osapuolilta 

- Vaatii varmasti joustavuutta molemmilta
- Vaatii sopeutumista
- Antoisa, mutta muistettava myös ”maassa maan tavalla” 
- Onnistuu, jos ponnistelee! 
- Jos alkuvaikeudet voitetaan, tai hyväksytään asiat ovat hyvin, 

muuten EI
- Onnistuu siinä kun suomalainenkin. Molempien on tehtävä lujasti 

töitä suhteen eteen!
- Vaikeana, mutta onnistuessaan varmasti todella antoisa
- Vaatii paljon, mutta antaa moninkertaisesti takaisin. 
- Ihan OK, mutta voi olla vaikeaa (kulttuuriset törmäykset)
- Riippuu ihmisten arvojen kohtaamisesta, ei taustasta, 

ei voi arvata joko/tai 
- Hyvänä, jos molemmat ovat avoimia oppimaan toisen kulttuurista !
- En osaisi itse kuvitella omalle kohdalle
- Vaativa ja antoisa!
- Monikulttuurinen avioliitto voi olla hyvä tai huono, niin kuin saman 

kulttuurin sisäiset avioliitot 
- Vaikea, kulttuuri erot suuret, esim. muslimit
- Vaatii onnistuakseen suuri kompromisseja
- Voi olla ihan yhtä hyvä kuin samaa taustaa olevien liitto
- Vaatii varmasti kompromisseja
- Joskus voi ilmetä ongelmia
- Riippuu ihmisistä onnistuuko avioliito
- Ihan OK
- Kulttuurit yhdistyvät ja molemmilla on paljon annettava toiselle!
- Vaatii rauhallisuutta/muuten OK
- Hyvä, että hiukan sekoittuu kulttuurit 
- On kyseen alainen 
- Ihan OK, ei väliä
- Riippuu ihmisistä itsestään, myös asuinpaikasta
- Ihan yhtä mahdollisena tai mahdottomana kuin yksikulttuuristakin
- Se toimii ja rikastuttaa koko sukua
- Jos molemmat huomioivat toisen kulttuurin
- En ymmärrä mikä siinä olisi huonoa.
- Ihan hyvä
- Toimii, kunhan kulttuurit eivät ole kovin erilaisia ja



löytyy joustavuutta
- Yhtä hyvä/huono kuin ”kantasuomalaisten” avioliitto
- Olen nähnyt läheltä myös yhden epäonnistuneen 

monikulttuurisen avioliiton
- Ei rakkaus katso kansallisuutta
- Kuin mikä tahansa avioliitto siis normaali
- Ihmisten henkilökohtaiset ominaisuudet 

kulttuuritaustaa tärkeämpiä 
- Avioliitossa on aina hyvät ja huonot hetkensä 
- Hyvä jos onnistuu
- Koettelee liittoa enemmän kuin samaan kulttuuria 

edustava avioliitot 
- Jokainen ihminen on aina yksilö 
- Ihmisillä on ”vapaus valita”, kukin tavallaan miltä itsestä tuntuu
- Eri uskonnot sekoittaa asiat
- Rikas, antoisa
- Kahden ihmisen välinen ”sormus”. Riippuu aviopuolisoista 

onnistuko vai ei. 
- Voi olla Haasteellinen
- Riippuu täysin kulttuureista
- Toimii kun molemmat hyväksyvät toisen kulttuurin erityispiirteet
- Näyttää julkisuudessa ”kohutapaukset” 
- Erittäin rikastuttavaa ja jälkipolvia ajatellen, muokkaa varmasti 

käsityksiä ennakkoluulottomampaan suuntaan     
- OK, jos he ovat onnellisia ja tuleva hyvin toimeen keskenään
- Sinänsä ei hyvä tai huono, mutta monikulttuurisessa avioliitossa 

puolisoilla voi olla erilaiset kulttuurit mikä saattaa 
vaikeuttaa avioliittoa   

- Pitää olla hyvin joustava ja avarakatseinen.
- Aivan yhtä Ok, ”sama kulttuurinen”
- Kuten avioliitot yleensä, monikulttuurisuus lisänä tuo 

mahdollisuuksia, mutta saattaa myös rajoittaa
- Monikulttuurisuus tekee tilanteen vaativammaksi. Puolisoiden 

erilaiset taustat ja tottumukset edellyttävät kummaltakin vielä 
enemmän joustoa ja sopeutumista kuin samaa kansallisuutta 
olevien liitossa, mutta voi onnistua hyvinkin! 

- Kyllä toiseen Kristilliseen kirkkokuntaan tai seurakuntaan kuuluvan 
kanssa mutta  EI muuhun uskontoon kuin Kristinuskoon 
lukeutuvan kanssa 

- Edellyttää sopeutumista ja joustavuutta
- Haastavana
- Sopeutumisongelmia enemmän kuin saman kulttuurin omaavilla 
- Usein miten ei toimi, ei voi yleistää
- Riippuu henkilöistä, ei voi yleistää 
- Ei kulttuurilla väliä, jos oikea löytyy!!
- Hyvä, jos kulttuurieroavuuksista ei synny liian 

isoa yhteentörmäystä



- Voi tulla hankaluuksia, jos ei ole tarpeeksi tietoa 
toisesta kulttuurista

- Uusia geenejä Suomeen
- Varmasti haasteellinen, yhteensovittamista vaativa, mutta 

myös rikastuttava
- Usein tulee ymmärretyksi toinen väärin
- Voi onnistua hyvin, mutta vaarat ongelmista ovat suurempia
- Minulla on ystäviä jotka olivat naimisissa ulkomaalaisten, mutta 

kaikki ovat eronneet nopeasti 
- Yleensä eroavat
- Avioliiton onnistuminen riippuu puolisoin kuten saman 

kulttuurin sisälläkin
- Helppoa ei ole
- Jokaisessa liitossa on omat haasteensa ja rikkautensa
- Yksityisasia
- Haasteellisena
- Huono
- On siinä paljon rikkautta, mutta myös paljon työtä. Täytyy miettiä 

mitä haluaa avioliitolta. Millainen mies/naisrooli kuva on, 
uskontokysymyksiä.  

- Mustavalkoinen kysymyksen asettelu
- Toimi omalla lapsellani mainiosti – rikastuttava
- Paljon mahdollisuuksia mutta myös usein vaikeuksia
- Rakkaus yhdistää
- Yksilöistä riippuu onnistuuko
- Näen aika sopivaksi
- Vaatii tietoja ja sopeutumista puolison kulttuuriin
- Mennään naimisiin mahdollisesti läheisesti luterilaisuuteen 

sitoutuneen kanssa
- Kulttuuri on laaja käsite, samassa maassa asuvilla voi olla erilaisia 

tapoja/Kulttuureja, voivat olla suvaitsevasiat a ei. Ei kulttuurien 
erilaisuus ole ongelma, vaan se, että ei olla suvaitsevaisia. Myös 
muiden sukulaisten. Ei riita, että yksi hyväksyy ja toiset vaativat, 
kaikilla pitää olla oikeuksia ja velvollisuuksia

- Ehkä ennemaan haastetta, kuin kansallisessa
- Ei poikkea yksikulttuurisesta
- Avartavaa!
- Sopeutuvainen, molempien kulttuurin hyväksyminen
- Kasvattaa yksilöä ja ympärillä olevia avarakatseisuuteen 

ja suvaitsevuuteen 
- Vaativa, haasteellinen
- Hyvyys/huonous riippuu ihmisistä, ei kulttuurista.
- Liian vähän yhteisyyttä ns. ”valtaväestön kanssa”
- Liikaa yhteentörmäyksiä ja eri arvot. Haluaisin puhua suomea 
- Ihmisiä on moneksi
- Hyvä, jos kulttuurit sopivat yhteen, eikä aiheuta ongelmia 

suhteessa



- Rakkaus ei katso ihoväriä
- Mikäs siinä, jos rakkautta riittää
- Haastava
- Kulttuurien yhteiseloa  parhaimmillaan, ruohonjuuri tasolla 
- Onnistuminen tai epäonnistuminen riippuu ihmisistä itsestään ja 

yhteisön asenteista 
- Mieheni on syntynyt Afrikassa ja hän on  islaminuskoinen 

ja ei mitä ongelmia 
- Jokaisella on oikeus vapaasti valita kumppaninsa
- Saattaa vaatia enemmän yhteisymmärrystä kuin sama 

kulttuurinen, mutta sinänsä  suosittelisin useammalle juuri siksi 
- Ei mikään huono asia
- Riippuu persoonista, tietysti
- Samanlainen kuin yksikulttuurinen, paitsi ehkä mielenkiintoisempi
- Ihan sama minulle mistä joku on kotoisin
- Saattaa olla vaikea löytää ns. kultaista keskitietä
- Toimii varmasti, jos erot kulttuureissa pystytään selvittämään 

jos niitä on 
- Kulttuurilla ei ole väliä
- Ei sen erilaisempi kuin samakulttuurinen   
- Liitto kuin liitto !
- Ei se parempi tai huonompi kuin muutkaan avioliitot, 

riippuu tapauksesta
- Olen kuullut sekä hyvistä, että huonoista kokemuksista  
- En osaa kuvitella menevän naimisiin mihinkään uskontokuntaan 

kuuluvan kanssa.
- Hyvin on sujunut minulla
- Periaatteessa sama asia kuin yksikulttuuri nekin, riippuu yksilöistä
- Voi toimia tai ei, riipun persoonasta
- Liitto voi toimia hyvinkin, muttei välttämättä
- Kai se voi toimia ihan yhtä hyvin kuin yksikulttuurinenkin, vaikka 

jossain asioissa varmasti joutuu miettimään ja tekemään 
enemmän töitä 

- Eri kulttuureista olevat juuret voivat hankaloittaa avioliitoa, ei 
välttämättä   

- Aivan toimiva saattaa olla
- Monikulttuurinen avioliitto ei eroa ”tavallisesta”
- Suuri riski
- Voi toimia hyvinkin 
- Sama kuin avioliitto yleensä
- Kaikenlaiset liitot voivat toimia tai sitten ei
- Voi olla hyvä tai huono, riippuu tapauksesta niin kuin ns. 

kotimainenkin liitto
- Ei varmaankaan paras mahdollinen
- Eri kulttuuritausta voi olla rikkaus, mutta tuo varmasti 

myös hankaluuksia
- Varmasti paljon vaikeuksia kulttuurierojen takia



- Varmasti vaikeuksia,  jos taustat hyvin erilaiset. Muuten OK 
- Toiset toimivat, toiset eivät, kuten saman kulttuurin edustajillakin 
- Parhaimmassa tapauksessa voi olla hyvinkin rikastuttava 
- Varmasti voi olla niin hyvä kuin huonokin
- Kaikki riippuu aina ihmisistä , vaatii ainakin sopeutuvuutta 
- Haastava, vaikea
- Kansallisuus ei ole hyvän liiton ehto tai este   
- Toimi – toimi, kaikki tältä väliltä  
- Toimii jos ihmiset tulevat toimeen
- Sopii joillekin
- Monikulttuurinen tai ei voi toimia tai ei, riippuu tapauksesta
- Jokainen päättää itse nämä asiat
- Varauksellinen!
- Rakkaus on sokea (ja hyvä niin)
- Välillä vaikea, toimii jos molemmat valmiita kompromisseihin 

(oma kokemus)
- Vaatii joustavuutta, järjestelykykyä ja kärsivällisyyttä
- Hyvä asia
- Ongelmia voi olla, mutta enemmän ne ovat ihmisistä 

yksilöinä, kun kulttuurista!
- Voi onnistua, riippuu ihmisistä
- Päät kolisee likaa yhteen
- Jokaisen oma asia
- Ainoa huoleni on suomen kielen altavastaajaksi  jääminen 

uussuomalaisten kanssa solmituista avioliitoista syntyneiden lasten 
keskuudessa (muutenkin pieni kieli)

- En vastusta, mutta en hakemalla haekaan 
- Ei  mitään vastaan. Hyvä juttu
- Kieliero mutkistaa kanssakäymistä ja toisen ymmärtämistä 
- Ihmiset rakastuvat taustoista riippumatta
- OK, mutta itse en siihen ryhtyisi
- Haasteellinen
- Vaatii paljon molemmilta, mutta hyvä juttu
- Ei kai sille mitään mahda keneen rakastuu
- Kulttuurilla ei ole merkitystä
- Joskus toimii, joskus ei toimi. Samoin kuin meillä
- On aina hyvä asia, kun ihmiset löytävät toisensa
- Mahdoton ulkopuolisena ottaa kantaa
- Toimii, kun molemmat kunnioittavat toisensa kulttuuria
- Tyttäreni asuu kreikkalaisen miehen Lontoossa kanssa!
- Rikastuttaa maailman väestöpohjaa  
- Maailma yhtenäistyy ja ihmiset oppii toistaan
- Jos toimi, hyvää – jos ei niin ei
- Kannatan jos molempien kulttuurien kannat otetaan huomioon 
- Yhtä hyvä tai huono kuin mikään muukaan avioliitto
- Voi olla vaikeaa
- Voi onnistuakin



- Ei mitään vastaan
- Joskus hämmästelee suomalaisten naisten rohkeutta 

ryhtyä sellaiseen!
- Saattaa onnistua, mutta ei ole helppo
- Vaatii molemmin puolista sopeutumista
- Molempien täytyy ymmärtää toisensa kulttuurin
- Ihmiset ratkaisevat
- Riippuu 1) Siitä, miten kulttuurin käsite määritellään 2) ko. 

Henkilöistä itsestään  
- En minkään uskonto kuntalaisen kanssa 
- Mielestäni kulttuuritausta ei ole tärkeä, kuten ei ikä, sukupuoli jne.
- Tärkeintä . että aviopari tulee toimeen keskenään, eikä 

kumpaakaan alisteta suvun tms. taholta 
- Jos ei ole kulttuurisidonnaisia ristiriitoja niin ok
- Ei ole kokemusta omalta kohdalta, mutta ”ei rakkaus rajoja tunne”
- Löytyy varmasti hyviä ja huonoja kuten kaikista avioliitosta
- Paljon joustoa molemmin puolin. Niin OK!
- Suhtaudun neutraalisti
- Jokaisen avioliiton eteen täytyy nähdä vaivaa tavalla tai toisella 
- OK, kunhan todella tunnetaan toisen kulttuuri
- Rakkaus ja sopusointu ovat tärkeitä
- OK, riippuu kulttuurierosta ja miten ne ratkaistaan
- Kehittää ymmärrystä muihin kulttuureihin/uskonto ja 

suvaitsevasuutta
- Varmaan mielenkiintoinen kokemus 
- On siinä varmasti omat haasteensa
- Avioliitto muutenkin vaikea / haaste; kulttuuriero 

vain lisää vaikeutta 
- Haastava monessa mielessä, rikkaus perhe-elämässä kaksi 

kulttuuria 
- Riippuu täysin kyseessä olevista henkilöistä
- Parisuhteet ovat tuskin koskaan helppoja ja mutkattomia, mutta 

monikulttuurisuus tuo niihin vielä aivan omanlaisensa 
lisäulottuvuuden. Eri äidinkieli, erilainen perhetausta, erilaiset 
tavat, kokemusympäristöt ja maailmankatsomukset muuttuvat 
helposti konfliktin aineksiksi, mutta ovat toisaalta myös valtava 
rikkauden lähde, jonka kautta voi oppia ymmärtämään paremmin 
sekä toiseen kulttuuriin kuuluvia että myös itseään ja omaa 
identiteettiään. Monikulttuurisuus ei missään nimessä ole este 
toimivalle avioliitolle tai parisuhteelle 

- Yksilöllistä. Tapojen yhteensovittaminen vaatii työtä 
molemmilta osapuolilta

- Mielestäni entinen tausta ei vaikuta onko avioliitto hyvä tai huono
- En ymmärrä naisia, jotka naivat miehen sellaisesta kulttuurista, 

jossa naista/naisen asema ei arvosteta
- Mielenkiintoinen



- Useimmiten haasteellinen, vaatii enemmän joustoa 
- Kahden kulttuurin yhteen sovittamine voi olla vaikea
- Rikastuta elämää – tuo myös varmaan ristiriitoja
- Kyse on jokaisen omasta asiasta
- Hyvä
- Riippuu täysin siitä kuinka suuret kulttuurierot on

Kantasuomalaisten mielipiteitä monikulttuurisesta avioliitosta - 
yhteenveto

Nykyisin merkittävä osa maahanmuuttajista saapuu Suomeen rakkauden 
takia. Monikulttuurista avioliittoa ei voi Suomessa solmia hetken 
päähänpistosta eikä yhtä helposti kuin liittoa kantasuomalaisen kanssa. 
Parin pitää hankkia ulkomailta asiakirjoja ja todistaa, ettei liiton 
solmimiseen ole mitään laillisia esteitä. Asiointi ulkomailla ei aina suju 
yhtä helposti kuin Suomessa ja asiakirjat täytyy ehkä vielä käännättää 
Suomessa sopivalle kielelle. Ulkomaalaisen puolison täytyy myös saada 
oleskelulupa, jotta hän voi avioitumisen jälkeen saapua Suomeen. Joskus 
odotus voi kestää kuukausia.
 
Mikäli henkilö asuu pysyvästi Suomessa, hänen pitää silti todistaa, ettei 
hän ole naimisissa kotimaassaan ja ettei avioitumiselle ole muita esteitä. 
Ulkomaalaisen kanssa avioituva saa siis miettiä ja harkita avioitumistaan 
useamman kerran, ennen kuin kaikki on täysin selvää ja vihkiminen 
voidaan suorittaa.
 
Muodollisuuksien lisäksi monikulttuurisen avioparin yhteiseloa 
hankaloittavat käytännön ongelmat. Parin pitää valita, kumman maassa 
asutaan ja miten kaksi maata, eri kielet ja kulttuurit ja ehkä uskonnolliset 
taustat sovitetaan yhteen. Toinen joutuu ehkä uhrautumaan yhteisen 
onnen eteen ja luopumaan paljosta saamatta mitään takuita siitä, että 
Suomessa olisi jotenkin paremmin. Sen vuoksi monikulttuuristen liitojen 
yleisin maahanmuuttaja näyttäisi olevan kaikkialla maailmassa nainen. 
Naisen sosiaalinen status on yleensä heikompi kuin miehen ja 
tunnevaltaisena hän on sopeutuvaisempi ja joustavampi 
maahanmuuttotilanteessa kuin vastaavanikäinen mies. Naisesta voi sitä 
paitsi tulla kotirouva missä maassa tahansa, sitä vastoin kun koti-isän 
rooli on monelle miehelle täysin mahdoton ajatus.

Monikulttuurisia liittoja solmitaan, koska ihmisen rakkaus ei tunne rajoja. 
Rakkaus on suurin ihmistä liikuttava voima. Monikulttuurisen liittoon 
ryhtyvät ovat rohkeita, sillä suurin osa vastaajista pitää tällaista liittoa 
haasteellisena, vaativana ja jopa vaikeana. 
”Ensi huuman jälkeen arki voi…”
”Vaatii onnistuakseen suuria kompromisseja.”
”Varmasti kulttuurien väliset erot…”



”OK, vaatii ehkä enemmän.”  ”Vaikea…”

Mielipiteissä monikulttuurisen avioliiton mainitaan vaativan suuria 
kompromisseja, rauhallisuutta, ymmärrystä, sivistystä, joustavuutta, 
tahtoa ja ponnistelua. Tavallaan monikulttuurisessa liitossa korostuu 
kaiken voittavan rakkauden ja aidon välittämisen vaatimus, sillä liitto 
vaatii ehkä enemmän toisen kunnioittamista ja kärsivällistä vaivannäköä 
kuin kahden kantasuomalaisen välinen liitto.
”Vaatii paljon, mutta antaa moninkertaisesti takaisin.”

Usko aitoon kohtaamiseen ja rakkauteen näkyy selvästi monissa 
mielipiteissä.
”Ei rakkaus katso kansallisuutta.”
”Rakkaus ei katso ihonväriä.”
”Rakkaus ei katso kieleen/kulttuuriin.”
”Rakkaus yhdistää.”
”Rakkaus ja sopusointu ovat tärkeitä.”
”Riippuu ihmisistä, onnistuuko avioliitto.”
”Riippuu ihmisten arvojen kohtaamisesta…”
”Kokeilemisen arvoinen.”

Jotkut vastaajista epäilevät kuitenkin rakkauden voimaan uskovia ja 
luottavia.
”Joskus hämmästelee suomalaisten naisten rohkeutta ryhtyä sellaiseen.”
”Rakkaus on sokea (ja hyvä niin).”

Suomalaiset ovat tottuneet valitsemaan itse puolisonsa oman 
mieltymyksensä mukaan. Avioliitto on kahden kauppa eikä sen 
solmimiseen tarvita ulkopuolisten hyväksyntää. Osa vastaajista 
huomauttaakin tästä oikeudesta ja siitä, että puolison valinta on jokaisen 
oma asia.
”Jokainen valitsee itse.”
”Jokainen ihminen saa valita oman puolisonsa.” ” yksityisasia.”

Monet vastaajista eivät pidä monikulttuurista liittoa mitenkään erilaisena.
”Jokaisessa liitossa on omat haasteensa ja rikkautensa.”
”Yhtä hyvä/huono kuin…”
”Jokaisen avioliiton eteen…”
”Joskus toimii, joskus ei toimi. Samoin kuin meillä.”
”Kuin mikä tahansa avioliitto.”
”Varmaan toimii yhtä hyvin…”

Liiton onnistuminen riippuu siitä, miten puolisot sopivat toisilleen ja miten 
he hoitavat suhdettaan.
”Riippuu ihmisistä, onnistuuko liitto.”
”Riippuu ihmisistä itsestään, myös asuinpaikasta.”



”Riippuu ihmisten arvojen kohtaamisesta, ei taustasta, ei voi arvottaa 
joko/tai.”

Toiset ilmoittavat suoraan, ettei monikulttuurinen avioliitto voi heidän 
mielestään onnistua.
”Ei tahdo onnistua, valitettavasti.” ” Ei toivottavia.”

Liiton onnistumiselle asetetaan ehtoja.
”Onnistuu, jos ponnistelee.”
”Jos alkuvaikeudet voitetaan tai hyväksytään, asiat ovat hyvin, 
muuten EI.”
Onnistumiseen uskovat ovat selvästi vähemmistönä.
”Ihan OK.” ” Rikas, antoisa.”

Mitkä seikat sitten varjostavat vastaajien mielestä monikulttuurisen parin 
yhteiseloa? Suurin osa vastaajista mainitsee ongelmiksi kulttuurierot, 
tasa-arvoisuuden ja eri uskonnon. Nämä seikat lisäävät suhteen 
haasteellisuutta ja vähentävät vastaajien mielestä mahdollisuuksia 
onnistua yhdessä.
”Monikulttuurisuus tekee…”
”Haaste. Kahden ihmisen liitto…”
”Kulttuurierot…”
”Joissakin tapauksissa toimii, jos kulttuurit…”
”Varmasti kulttuurien väliset erot…”
”Eri uskonnot sekoittaa asiat.”
”Vaikea, kulttuurierot suuret, esim. muslimit.”
”Koska naisten tasa-arvo kyseenalainen…”

Monikulttuurisen liiton ongelmana pidetään myös kieltä ja lasten 
kasvattamista.
”Yksi tärkeä tekijä…”
”Liikaa yhteentörmäyksiä. Haluaisin puhua suomea.”
”Ainoa huoleni on…”
”Vaikea lasten kannalta.”

Joillakin on omakohtaista kokemusta monikulttuurisesta liitosta.
”Mieheni on syntynyt Afrikassa…”
”Ei ole kokemusta, mutta seurustelen aasialaisen naisen kanssa.”
”Vaikea, olen naimisissa venäläisen kanssa.”
”Omassa suvussa huonoja kokemuksia.”
”Toimii omalla lapsellani mainiosti -rikastuttava.”
”Minulla on ystäviä, jotka…”
”Tyttäreni asuu kreikkalaisen…”
”Olen nähnyt sekä hyviä että huonoja monikulttuurisia suhteita…”



Ehkä meidän pitäisi kuunnella enemmän heitä, jotka elävät tai ovat itse 
eläneet monikulttuurisessa avioliitossa. Sillä kuten jotkut vastaajat 
huomauttavat, monikulttuurisuus ja erilaisuus ovat rikkautta.
”Kulttuurit yhdistävät…”
”Hyvä, että hiukan sekoittuu…”
”Se toimii ja rikastuttaa koko sukua.”
”Tuo uusia näkökantoja.”
”Avioliitossa on aina hyvät ja huonot hetkensä.” Onnea matkaan.

Uussuomalaisten mielipiteitä monikulttuurisesta avioliitosta

- Monikulttuurisuus on rikkaus
- Monikulttuuriset avioliitot on OK koska olemme samalla planeetalla.
- Jossakin vaiheessa tulee ongelmia kulttuurierojen takia 

ja lopulta ero! 
- Se on ydin nykyajan sivilisaatiolle.
- Rikastuttaa omaa kulttuuria.
- Toiset kulttuurit vain rikastuttavat ihmisiä.
- Auttaa integroitumaan ja ymmärtämään erinäköisiä.
- Voit oppia puolisolta paljon uutta.
- Ne rikastuttavat ihmisiä.
- Huono - siksi että ei aina ymmärretä toisia. Kommunikointi vaikeaa.
- Monikulttuurisuus on rikkautta.
- Minulle se ei ole hyvä tai huono asia; kaikki ihmiset ovat 

samanlaisia, vaikka kulttuuri on erilainen.
- Joskus kulttuurishokki jonka maahanmuuttajat kokevat voi olla 

liikaa avioliitolle.
- Monikulttuurinen avioliitto laajentaa elämänpiiriä ja tekee 

elämästä mielenkiintoisemman.
- Mielestäni kenen tahansa pitäisi saada nauttia kulttuurillisesti 

rikkaasta avioelämästä puolisonsa kanssa, riippumatta 
kansallisuus- tai kulttuurieroista, mutta kaikki riippuu motiiveista. 
Erinomaista olisi jos pelkkä rakkaus olisi kaiken takana.

- Niissä on enemmän riski – tai rasitetekijöitä kuin saman kulttuurin 
liitoissa, mutta tarjoavat suuria mahdollisuuksia rikastuttaa omaa 
ja lasten elämää.

- Uskonnon ja omaisuuden ei pitäisi vaikuttaa kunhan puolisoilla on 
jotain yhteistä ja he ovat sitoutuneet toisiinsa.



Yhteenveto monikulttuurisista avioliitoista - uussuomalaiset 

Monikulttuurisista avioliitoista uussuomalaisten mielipiteet jakaantuivat 
hyvin pitkälle samaan tapaan kuin kantasuomalaisillakin. Uussuomalaisten 
enemmistön mielestä monikulttuuriset avioliitot rikastuttivat elämää, osa 
vastaajista toi esiin liittojen samanarvoisuuden samankulttuuristen 
liittojen kanssa, jotkut korostivat monikulttuuristen liittojen suurempia 
riskejä ja ongelmia, kun taas osa oli hyvin pessimistisiä monikulttuuristen 
liittojen onnistumisen suhteen. 



Loppusanat

Olen uussuomalainen ja vielä enemmän salolainen. Minulla on täällä niin 
hyviä ystäviä, että uskallan kutsua joitain heistä sukulaisikseni, niin 
oudolta kuin se saattaa kuulostaakin. Kun kotimaassani – jossa on yli 120 
kieltä ja kansaa – altistuin erilaisille kulttuurivaikutteille, ja lisäksi 
entisessä Neuvostoliitossa ja vielä Suomessa, katson nyt, että ihmiset 
ovat ihmisiä kansallisuudesta ja rodusta riippumatta.

Jokaisessa yhteiskunnassa on jokaista lajia ihmisiä, kunnollisia ja ei niin 
kunnollisia, eikä Suomi ole poikkeus. Mielestäni Suomi on oikein hyvä 
maa asua ja voin ylpeydellä lausua, että missään maassa jossa olen 
asunut ei ole sen enempää rasismia kuin synnyinmaassani. Olen 
havainnut syrjintää ja rasismia kaikkialla. Syrjintä vain sattuu kovempaa, 
jos joutuu sen kohteeksi kaukana sieltä, missä olet syntynyt ja kasvanut. 
Mielestäni, koti on siellä mihin ihminen on asettunut. Ei kodin tarvitse olla 
synnyinkylässä tai edes synnyinvaltiossa.
 
Suomi on hyvä maa, missä demokratia toimii kansan hyväksi ja lahjontaa 
on vähemmän kuin missään muualla. Niinä 21 vuotena jotka olen asunut 
täällä, minulta ei ole pyydetty eikä tarjottu lahjusta.

En myöskään ole nähnyt kenenkään lahjovan ketään. Suomessa on hyvä 
koulutus ja  paljon mahdollisuuksia edistyä.  Suomi on verraten kallis maa 
sijaintinsa takia. 

Kantasuomalaisten, uussuomalaisten sekä täällä asuvien ulkomaalaisten 
pitäisi pysyä ruodussa ja rakentaa maatamme, joka vähitellen muuttuu 
monikulttuuriseksi. 

Useimmissa vaalikoneissa kysytään, pitäisikö Suomeen ottaa lisää 
siirtolaisia. Minun vastaukseni on, että meidän pitää ensin huolehtia 
niistä, jotka jo ovat täällä työttöminä ja vailla tulevaisuuden toivoa.
 
YK:n kiintiöpakolaiset ovat eri asia, koska meillä on velvollisuutemme 
muuta maailmaa kohtaan. Kuka tahansa, joka nyt luulee olevansa 
turvassa omassa maassaan, saattaa jonain päivänä huomata, että 
tilanteet muuttuvat ja hän itse on turvan tarpeessa.

Toivon, että kirjani osaltaan vaikuttaa keskinäisen ymmärryksen 
luomiseen maamme väestöryhmien välillä. Jatkuva oppiminen ja avoin 
keskustelu auttavat poistamaan ennakkoluuloja, joita meillä on 
toisistamme ja auttaa meitä luomaan kansallista sopua.



LIITE 1.

LYHYT YHTEENVETO TÄSSÄ KIRJASSA ESITETYSTÄ 
KYSELYTUTKIMUKSESTA

Tässä kirjassa esitetty kyselytutkimus toimitettiin marraskuun 2006 ja 
tammikuun 2007 välisenä aikana.  

Kantasuomalaiset osallistujat:

• 14 kysymystä
• Yhteensä 770 osallistujaa, joista 50% naisia ja 48% miehiä 
• ja 3% puuttuu 
• 70 % koko Varsinais-Suomen alueesta (kunnat ja kaupungit) oli 

edustettuna tässä tutkimuksessa  
• Mukana oli vastaajia myös 12 muusta kaupungista mukaan lukien 

Helsinki, Tampere, Jyväskylä ja Espoo
• Suurin yksittäinen osallistujajoukko sijoittui ikävuosien 31-40 väliin. 

He edustivat 28% kaikista vastaajista.
• 91% kantasuomalaisista ei pitänyt ulkomaalaisia tai uussuomalaisia 

uhkana, uhkana heitä piti vain 2%.  
• 80% oli ulkomaalaisia tai uussuomalaisia ystäviä 
• 74% ei ollut asunut ulkomailla 
• 91 % puhui ainakin yhtä muuta kieltä kuin suomea 
• 42% piti monikulttuurisia liittoja OK:na
• 72 % oli ystäviä tai sukulaisia, jotka olivat naimisissa 

ulkomaalaisen tai uussuomalaisen kanssa 
• 1% kantasuomalaisista vastaajista oli naimisissa ulkomaalaisen tai 

uussuomalaisen kanssa 

Ulkomaalaiset ja uussuomalaiset osallistujat:

• 32 kysymystä
• Yhteensä 70 osallistujaa, joista 36% oli naisia ja 62% miehiä
• Alkuperältään kotoisin 25:stä eri maasta 
• 14 eri kieltä
• Suurin yksittäinen osallistujajoukko sijoittui ikävuosien 26-30 väliin. 

He edustivat 30% kaikista vastaajista.
• Osallistujat tulivat Helsingistä, Salosta, Turusta, Tampereelta, 

Jyväskylästä, Espoosta ja Vantaalta sekä USAsta ja Englannista
• 47% ei ollut kokenut syrjintää Suomessa
• 24 % oli kokenut syrjintää Suomessa 



• 56% ei pitänyt Suomea kaikkein syrjivimpänä maana, jonka he 
tunsivat mukaan lukien heidän alkuperäiset kotimaansa.

• 15% piti Suomea kaikkein syrjivämpänä maana verrattuna toisiin 
maihin, jotka he tunsivat alkuperäinen kotimaa mukaan luettuna. 

• 61% piti monikulttuurisia avioliittoja hyvinä ja 
yhteiskuntaa rakentavina 

• 65% ei ollut naimisissa kantasuomalaisen kanssa 
• 27% oli saanut täyden koulutuksen siihen työhön, jota he 

parhaillaan tekivät.



LIITE 2.

KANTASUOMALAISTEN KYSELY 2006

1. Ikä  18 - 25      26 – 30     31 - 40      41 - 50    51-60     > 60 v . 
2. Sukupuoli:        Nainen         Mies 
3. Perhetilanne:   Sinkku          Naimisissa      Avoliitossa      Leski  

Eronnut                               
4. Koulutus:         Peruskoulu    Keskiaste      Lukio  
                            Ammattikoulu            Korkeakoulu 
5. Oletko:            Opiskelija     Eläkeläinen     Työelämässä       Työtön  ?
6. Millä paikkakunnalla asutte?  _________________________
7. Onko sinulla ulkomaalaisia tai ulkomaalaistaustaisia ystäviä?

Kyllä  
Ei      

8. Oletko asunut ulkomailla?
Kyllä 
En     

9. Jos vastasit kysymykseen 8.kyllä,kuinka kauan olet asunut ulkomailla? __ 
10.Osaatko muuta kieltä kuin suomea? 

Kyllä 
En     

11.Millaisena pidät monikulttuurista avioliittoa?
Hyvänä   
Huonona 
EOS         
Oma kommenttisi monikulttuurisesta avioliitosta:
 ___________________________________________________

12. Voisitko, tai olisitko voinut ajatella naimisiin menoa toiseen uskontoon  
kuuluvan kanssa?  

        Kyllä  
        Ehkä  
        Ei      
        EOS   
13. Onko sinulla ystävä, tuttava tai sukulainen joka on naimisissa 
      ulkomaalaisen tai ulkomaalaistaustaisen  kanssa?

Kyllä       
Ei            
Itse olen  

14. Ovatko uussuomalaiset (ei syntynyt suomalaisena) uhka 
   Kantasuomalaisille?

Kyllä 
Ei      
EOS  

      Oma mielipiteesi maahanmuuttajista:

          ____________________________________________________



LIITE 3.

UUSSUOMALAISTEN KYSELY 2006

TAUSTATIEDOT 

1. Syntymämaa: __________ 
2. Ikä   18-25  26–30   31-40  41-50  51-60  > 60 v. 
3. Sukupuoli  Nainen  Mies
4. Uskonto           Ei mitään  Kristitty   Muslimi  

 Jokin muu, mikä __________
5. Perhetilanne  Naimaton  Naimisissa  

 Avoliitossa   Eronnut  Leski
6. Kuinka kauan olet ollut naimisissa? ___ vuotta
7. Jos sinulla on perhe, mitä kieliä/kieltä käytätte kotona?  

______________
8. Koulutus   Peruskoulu  Lukio  

  Ammattikoulu   Korkeakoulu
9. Kuinka kauan olet asunut  Suomessa    _____ vuotta
10.Millä paikkakunnalla asut ?  _________________
11.Oletko asunut muussa maassa kuin syntymämaassanne tai  

Suomessa   Kyllä    Ei
12. Jos vastasit edelliseen ”kyllä”, niin kuinka kauan asuit ulkomailla? 

 _________ vuotta

RASISMI SUOMESSA

13.  Oletko kokenut syrjintää  Suomessa ? 
 En   Jonkin verran   Kyllä

14. Jos vastasit KYLLÄ, niin missä tämä yleensä tapahtuu?  Koulussa 
 Työpaikalla  Julkisella paikalla  Jossain muualla, missä ? 
_______________________

15. Onko Suomi mielestäsi syrjivämpi maa kuin kotimaasi tai joku muu 
maa minkä tunnet?       Ei  Jonkin verran  Kyllä

16. Mitä mielestäsi Suomessa pitäisi tehdä syrjinnän vähentämiseksi ? 
_______________________________________

MONIKULTTUURIAVIOLIITOT

     17. Ovatko monikulttuuriavioliitot mielestäsi hyvä asia?  Kyllä   Ei 
 En osaa sanoa

18. Jos vastasit ”Kyllä” tai ”Ei” niin osaatko selittää tarkemmin?  
     19. Voisitko tai olisitko voinut ajatella naimisiin menoa toiseen  

uskontoon kuuluvan kanssa?
            Kyllä     Ei      Ehkä     En osaa sanoa

20.Oletko naimisissa syntyperäisen suomalaisen kanssa ?  
 Ei    Kyllä 



ELÄMÄ SUOMESSA 

21.Oletko saanut koulutuksen työhösi Suomessa  En  
 Osittain  Kyllä

22.Oliko työn löytäminen helppoa Suomessa?  Ei 
 Aikalailla  Kyllä

23.Onko sinulla pysyvä työ?  Ei   Kyllä
24. Jos olet  ollut työssä, niin kuinka pitkä on työurasi Suomessa ? 

25.Katsotko, että Sinulla on paremmat mahdollisuudet kehittää itseäsi 
Suomessa kuin jossain muussa maassa, syntymämaa mukaan 
lukien?  Ei  En tiedä  Kyllä 

26.Jos vastasit Ei tai En tiedä, niin voitko tarkentaa? 
         

27.Onko Sinua mielestäsi kohdeltu  hyvin siksi, että   olet 
uussuomalainen?

       Ei  Joskus  Usein
28.Osallistutko mielestäsi  aktiivisesti suomalaiseen yhteiskuntaan 

työn, urheilun, lasten harrastusten tai  jollain muulla tavalla? 
 Ei    Osittain    Kyllä  En tiedä

29.Millaisiksi kuvailisit syntyperäisiä suomalaisia? (esim. ystävällinen, 
sulkeutunut, jne.)           

       
30.Mikä on mielipiteesi  suomalaisesta ruuasta?  Ei maistu 

 Syötävää  Hyvää
31.Joko olet tottunut Suomen ilmastoon?  Ei  

 Joten kuten   Kyllä
32.Aiotko viettää eläkepäivä Suomessa vai jossain lämpimässä 

maassa? 
 SUOMESSA  ALKUPERÄISESSÄ KOTIMAASSA  
 MUUALLA    En osaa sanoa

           
               Olisiko vielä jokin muu asia jonka haluaisit kertoa tutkimuksen 

tekijälle? ________________________

               


	Uussuomalainen olisi myönteisempi termi kuin maahanmuuttaja 

