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Tutkielmassani selvitän, miten suomalaiset suhtautuvat maahanmuuttaja-
työvoimaan ja maahanmuuttajien Suomeen tuloon. Teoriataustan 
tutkimukselleni muodostavat maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa 
Suomessa käsitelleet aiemmat tutkimukset. Tutkimuksen aineistona on 
Aamulehden verkkokeskustelu, jossa kirjoittajat pohtivat, tarvitseeko Suomi 
maahanmuuttajia mahdollisen työvoimapulan uhatessa ja väestön 
ikääntyessä. Analysoin aineistoa kahden eri metodin avulla. Ensimmäinen 
metodi on Margaret Wetherellin ja Jonathan Potterin kehittämä 
sosiaalipsykologinen diskurssianalyysi, jonka avulla he ovat tutkineet rasistisia 
asenteita. Toinen menetelmä on Jukka Törrösen ja Antti Maunun kulttuurisia 
erontekoja tutkiva tekniikka. Näiden metodien avulla selvitän, minkälaisia 
merkityksiä maahanmuuttajatyövoimaan aineistossa liitetään ja minkälaisia 
erontekoja siinä tehdään suomalaisista ja maahanmuuttajista puhuttaessa. 
Tutkin myös aineistossa esiintyvää rasismia ja sen eri muotoja.

Tutkimuksessa tuli esiin paljon erontekoja ensinnäkin suomalaisten ja 
maahanmuuttajien ja toiseksi eri maahanmuuttajaryhmien välillä. 
Maahanmuuttajia luokiteltiin ennen kaikkea työhalukkuuden ja työkyvyn 
mukaan. Tervetulleina pidettiin ennen kaikkea työhön tulevia, kun taas 
paremman elintason perässä tulevien maahantulo kiellettiin. Vähemmän 
erotteluja tehtiin eri kansallisuuksien ja maahantulosyiden perusteella. Monet 
kokivat maahanmuuttajat edelleen uhkana Suomelle. Maahanmuuttoon 
negatiivisesti suhtautuvat vetosivat puheissaan ensinnäkin siihen, että 
maahanmuuttajat tulevat tänne vain paremman toimeentulon toivossa.
Toiseksi korostettiin sitä, että suomalaiset selviytyvät omillaan niin kun ovat 
ennenkin selvinneet. Kolmanneksi vedottiin siihen, että ensin on työllistettävä 
Suomen omat työttömät. Positiivisesti maahanmuuttoon suhtautuvissa 
viesteissä sen sijaan oltiin huolissaan väestön ikääntymisestä, tulevasta 
työvoimapulasta ja työvoiman riittävyydestä. Ensinnäkin maahanmuuttajia 
ajateltiin tarvittavan työvoimapulan paikkaamiseen. Toiseksi kaiken työn ei 
ajateltu kelpaavan suomalaisille, ja siksi ajateltiin tarvittavan maahanmuuttajia 
tekemään suomalaisten hyljeksimiä töitä. Näissä puheissa maahanmuuttajat 
koettiin voimavarana tulevaisuuden Suomessa. 

Avainsanoja: maahanmuuttajat, työmarkkinat, toiseus, rasismi, kulttuuriset 
eronteot
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1. JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen aiheesta

Tutkin suomalaisten asenteita maahanmuuttajatyövoimaa kohtaan. Selvitän 

tutkimuksessani, miten tavalliset kansalaiset suhtautuvat maahanmuuttajiin 

työnhakijoina ja työntekijöinä sekä heidän Suomeen tuloonsa. 

Tiedotusvälineissä ovat olleet esillä eri arviot uhkaavasta työvoimapulasta, 

väestön ikääntymisestä ja tulevaisuuden työvoimapulasta. Esimerkiksi 

valtioneuvoston työllisyysryhmän väliraportin (2003, 18–19) mukaan väestön 

ikärakenne muuttuu seuraavien vuosikymmenien aikana Suomessa 

nopeammin kuin yhdessäkään muussa EU-maassa.  Aivan viime kuukausina 

keskustelu maahanmuutosta ja maahanmuuttopolitiikasta tuntuu vain 

kiihtyneen. Itseäni kiinnostaa, mitä mieltä ovat tavalliset kansalaiset 

maahanmuuttajien tulosta työmarkkinoillemme, ja kokevatko he Suomen 

tarvitsevan maahanmuuttajia.

Median välittämä kanta näyttäisi olevan, että Suomen tulisi heti alkaa 

toteuttamaan aktiivisempaa maahanmuuttopolitiikkaa. Toisaalta taas monien 

tutkimusten mukaan suomalaisten asenteet maahanmuuttajia kohtaan ovat 

varsin negatiivisia ja maahanmuuttajien työllistyminen Suomessa on paljon 

vaikeampaa kuin suomalaisten. Juuri tällä hetkellä työttömyyden ollessa 

korkealla ja yritysten irtisanoessa surutta ihmisiä tuntuu puhe työvoimapulasta 

varsin kaukaiselta. Eri tiedotusvälineissä maahanmuuttajista puhuttaessa 

heidät kuitenkin jo ajatellaan voimavarana tulevaisuuden Suomessa. 

Tutkimuksessani haluan selvittää, näkyykö ajatus maahanmuuttajista 

voimavarana myös ihmisten maahanmuuttaja-asenteissa, vai pidetäänkö 

heitä edelleen ennen kaikkea uhkana omalle hyvinvoinnille. Oma 

kiinnostukseni aiheeseen on syntynyt seuratessani eri tiedotusvälineitä ja 

niiden välittämää kuvaa aiheesta, ja samalla kohdattuani usein hyvinkin 

rasistisia asenteita arkielämässä. Negatiivinen suhtautuminen 



5

maahanmuuttoon kansainvälistyvässä maailmassa ja yhdistyvässä 

Euroopassa on mielestäni erittäin vakava ongelma

Viime aikoina ovat myös maahanmuuttajien työmarkkinatilanne ja 

työnsaantiongelmat olleet paljon esillä. Aiempien tutkimusten (ks. esim. 

Forsander 2002; Jaakkola 2000) perusteella on selvää, että maahanmuuttajat 

muodostavat suomalaisilla työmarkkinoilla eriarvoisen ryhmän. Haluan tässä 

tutkimuksessa selvittää, miten suomalaiset arkipuheissaan määrittävät tätä 

eriarvoisuutta ja maahanmuuttajatyövoiman asemaa.

Aihe vaatii mielestäni tutkimista, koska sitä ei ole aiemmin kuin sivuttu eri 

tutkimuksissa (ks. esim. Jaakkola 1999). Lisäksi aihe on hyvin merkittävä 

ajankohtaisuutensa vuoksi. Keskustelu maahanmuutosta käy vilkkaana 

uusien EU-maiden liityttyä unioniin, maahanmuuton lisääntyessä sekä 

puhuttaessa mahdollisesti tulevasta työvoimapulasta, väestön ikääntymisestä 

ja lisätyövoiman tarpeesta. Aihe on mielestäni merkittävä myös inhimillisistä 

syistä. Suomen tulisi mielestäni pystyä turvaamaan tasa-arvoinen kohtelu 

maahanmuuttajille niin arkipäivän elämässä kuin työmarkkinoillakin.

1.2 Tutkimusasetelma

Taustana omalle aiheelleni kuvaan aiempien tutkimusten perusteella 

maahanmuuttajia Suomessa ja heidän työmarkkina-asemaansa. Vertaan 

omassa aineistossani esiintyviä mielipiteitä ja kulttuurisia erontekoja 

aiemmissa tutkimuksissa havaittuihin työmarkkinoilla esiintyviin erotteluihin. 

Onkin mielenkiintoista nähdä, ovatko nämä samanlaisia kuin omassa 

aineistossani esiintyvät.  Työmarkkinatutkimus siis sekä taustoittaa oman 

tutkimukseni aihealuetta, että tarjoaa omassa tutkimuksessani esiin tuleville 

asenteille vertailukohtia työmarkkinoilta.

Tutkielman aineistona käytän Aamulehden verkkokeskustelua, jonka aiheena 

on ”Tarvitseeko Suomi maahanmuuttajia?”. Etsin siitä kulttuurisia erontekoja 

meihin ja muihin sekä maahanmuuttajatyövoimaan ja heidän Suomeen 
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tuloonsa liitettyjä merkityksiä. Sovellan aineiston analyysissä kahta eri 

analyysitapaa. Ensinnäkin käytän Jonathan Potterin ja Margaret Wetherellin 

(1987; 1988; 1992) sosiaalipsykologista diskurssianalyysiä. He ovat 

käyttäneet analyysitapaa tutkiessaan Uuden-Seelannin väestön 

suhtautumista Maori-vähemmistöön. Toiseksi sovellan Jukka Törrösen ja Antti 

Maunun (2004) menetelmää, jonka avulla he ovat tutkineet kulttuurisia 

erontekoja, joita esiintyy suomalaisissa ravintoloissa. Analyysitapa on 

sovellettavissa myös omaan tutkimukseeni, vaikka aihealue onkin varsin 

erityyppinen. Tutkijat ovat erotteluja tutkiessaan kiinnostuneet 

samantapaisista me ja muut -luokitteluista kuin mitä tulee esiin Aamulehden 

keskustelua analysoidessa.

Aineistoa analysoidessa keskeiseksi nousevat rasismin ja toiseuden käsitteet. 

Niiden pohjalta mietin, esiintyykö aineistossa biologista, kulttuurista, 

nationalistista tai arkipäivän rasismia sekä sitä, miten toiseus määrittyy 

keskustelussa. Aineistossa esiintyvien mielipiteiden sekä aiemman 

tutkimuksen kautta käsittelen myös kulttuurien kohtaamista, maahanmuuton 

merkitystä Suomelle sekä Suomessa käytyä ja parhaillaan käytävää 

keskustelua maahanmuuttajista ja erityisesti maahanmuuttajatyövoimasta.

Selvitän maahanmuuttajatyövoimaan liitettyjä merkityksiä ja erontekoja eri 

ryhmien kuten suomalaisten, maahanmuuttajien, pakolaisten, 

turvapaikanhakijoiden ja ulkomaalaisten välillä sekä eri ryhmiin keskustelussa 

liitettyjä merkityksiä. 

Tutkimuskysymykseni ovat:

Miten suomalaiset suhtautuvat maahanmuuttajien Suomeen tuloon sekä 
maahanmuuttajiin työnhakijoina ja työntekijöinä? 

Millaisia merkityksiä suomalaiset liittävät maahanmuuttaja-työvoimaan, 
ja millaisia erontekoja he tekevät heistä puhuessaan?

Näkyykö ajatus maahanmuuttajista voimavarana maahanmuutto-
asenteissa?
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1.3 Aiheen käsittelystä

Luvussa kaksi kuvaan yleisesti maahanmuuttajia Suomessa, heidän 

lähtömaitaan ja maahanmuuttajien määrän kehitystä. Tässä käytän lähteenä 

lähinnä tilastoja vuodelta 2003, jotka ovat tutkimuksen tekohetkellä uusimpia 

työministeriön julkaistuja tietoja (Maahanmuuttoasiat vuonna 2003; Tilastoja ja 

kaavioita maahanmuutosta 2003). Muita maahanmuuttajia tutkineita ja 

tutkimukseni kannalta keskeisiä tutkijoita ovat suomalaisten 

maahanmuuttajakäsityksiä tutkinut Leena Suurpää (2002) ja 

maahanmuuttajien työllistymistä tutkinut Annika Forsander (2001; 2002). 

Luvussa kaksi määrittelen myös tutkielman keskeisiä käsitteitä, joita 

maahanmuuttajamäärittelyn lisäksi ovat rasismin eri muodot, syrjintä, 

ksenofobia, etnisyys, toiseus ja työmarkkinat. Käsittelen myös 

maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa Suomessa. Sitä tarkastellessani 

keskeiseksi nousevat työmarkkinoiden jakautuminen primääri- ja 

sekundaarisektoreihin sekä etninen työnjako. Tarkastelen näitä ennen 

kaikkea Annika Forsanderin (2002) ja Timo Jaakkolan (2000) tutkimusten 

perusteella. Molemmat tutkijat ovat tutkineet nimenomaan maahanmuuttajien 

työmarkkina-asemaa ja työllistymisen ongelmia. Työmarkkinatilanteen 

tarkastelun yhteydessä  esiin nousevat myös työllistymisen merkitys 

maahanmuuttajille, työnsaantiongelmat ja työsyrjintä. Omassa analyysissani 

pyrin peilaamaan näitä tuloksia suhteessa aineistooni ja tarkastelemaan, 

esiintyykö siinä samoja erontekoja kuin aiemmassa 

työmarkkinatutkimuksessa.

Luvussa kolme kuvaan käyttämiäni metodeita sekä aineistoani. Metodit 

perustuvat Jonathan Potterin ja Margaret Wetherelllin (1987; 1988; 1992) 

diskurssianalyysiin ja Antti Maunun ja Jukka Törrösen (2004) kulttuurisia 

erontekoja tutkivaan metodiin. Esittelen lyhyesti Potterin ja Wetherellin avulla 

myös asennetutkimusta. Pyrin kuvaamaan tutkimukseni taustalla olevaa 

metodologiaa sekä lopuksi konkreettisemmin käyttämiäni metodeja 
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selvittämällä, mitä käytännössä tein aineistolle, joka siis on Aamulehden 

verkkokeskustelu ”Tarvitseeko Suomi maahanmuuttajia?”.

Käsittelen luvussa neljä rasismia ja toiseutta suhteessa omaan aineistooni.  

Rasismi nousee keskeiseksi käsitteeksi pyrkiessäni vastaamaan 

tutkimuskysymykseeni ja pohtiessani aineiston pohjalta, onko käyty 

keskustelu rasistista. Tässä tarkastelussa myös eri rasismin muodot nousevat 

tarkastelun ja analyysin kohteiksi. Rasismin eri muotoja esitellessäni viittaan 

ennen kaikkea englantilaisen kulttuurin, rodun ja etnisyyden tutkijan Stuart 

Hallin (1992; 2003) määritelmiin. Hän on tutkinut länsimaalaisten 

suhtautumista etnisiin vähemmistöihin, mistä hänellä jamaikalaissyntyisenä 

on myös omakohtaisia kokemuksia. Rasismin määrittelyjen pohjalta mietin, 

miten rasismi ilmenee aineistossani. Kulttuurisia erontekoja etsiessäni pohdin, 

miten toiseus aineistossani  määrittyy. Toiseuden teorian ja määrittelyjen 

yhteydessä Pentti Raittilan (2004) ja Olli Löytyn (1994) tutkimukset  ovat 

keskeisiä. Pentti Raittila on tutkinut virolaisten ja venäläisten toiseutta 

suomalaisissa sanomalehdissä ja Löytty taas muun muassa eri Afrikka-

diskursseja. 

Luvussa viisi käsittelen ennen kaikkea tietoyhteiskuntatutkijoiden Manuel 

Castelssin ja Pekka Himasen (2001) innoittamana kulttuurien kohtaamista ja 

maahanmuuton merkitystä Suomelle. Sen jälkeen peilaan aiemmin tehtyä 

tutkimusta suomalaisten käymästä maahanmuuttajakeskustelusta omaan 

aineistooni. Keskityn ennen kaikkea asenteisiin maahanmuuttajatyövoimaa 

kohtaan. Keskeinen maahanmuuttaja-asenteiden tutkija Suomessa on 

Magdalena Jaakkola, joka on tutkinut maahanmuuttaja-asenteita vuosina 

1991, 1995 ja 1999. Jaakkola käsittelee tutkimuksessaan myös suomalaisten 

suhtautumista maahanmuuttajiin työmarkkinoilla.

Kuudennessa luvussa kertaan lyhyesti keskeisimmät tulokset ja pohdin niiden 

merkittävyyttä sekä suhdetta aiempaan tutkimukseen. Pohdin myös metodien 

toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta omassa tutkimuksessani. 
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2. MAAHANMUUTTAJAT SUOMALAISILLA TYÖMARKKINOILLA

Suomalaisten maahanmuuttajakäsityksiä tutkinut Leena Suurpää (2002, 13) 

korostaa maahanmuuttajien olevan varsin heterogeeninen ryhmä. He ovat 

monenlaisista taustoista tulevia ja erilaisissa asemissa eläviä ihmisiä, jotka 

ovat asuneet Suomessa vasta vähän aikaa tai jo pidempään. He muodostavat 

heterogeenisen ryhmän paitsi taustoiltaan, myös sillä perusteella, millaisen 

roolin he antavat ja haluavat antaa erityiseen maahanmuuttajayhteisöön tai 

suomalaisiin kuulumiselle. Maahanmuuttajajoukon heterogeenisyys asettaa 

haasteita myös maahanmuuttajatutkimukselle. Tutkimusta tehdessä olisi 

syytä koko ajan muistaa, kuinka moninaisesta ryhmästä puhutaan, ja näin 

välttää tekemästä yleistyksiä ja välttää turhat kategorisoinnit ja luokittelut, 

joihin helposti sorrutaan.

Annika Forsander (2001, 30) painottaa lisäksi sitä, että maahanmuuttajat ovat 

tulleet Suomeen monista eri syistä ja erilaisin valmiuksin, ja siksi myös heidän 

työllisyystilannettaan on vaikea vertailla sen yleismitattomuuden vuoksi. 

Suomen kansalaisuuden saaminen on prosessina melko liberaali, kolmen tai 

viiden vuoden maassa asuminen oikeuttaa kansalaisuuden hakemiseen. 

Pidempään maassa asuneet maahanmuuttajat, joilla on paremmat 

mahdollisuudet työllistyä, katoavat tästä syystä ulkomaalaisia kuvaavista 

tilastoista saatuaan Suomen kansalaisuuden. Työttömyystilastoissa 

korostuukin vastatulleiden maahanmuuttajien osuus. Työttömyyslukujen 

vertailu ei siksi kerro koko totuutta työllisyystilanteesta, jos 

tilastointiperusteena pidetään kansalaisuutta.

2.1 Maahanmuuttajat Suomessa

Inga Jaskinskaja-Lahden, Karmela Liebkindin ja Tiina Vesalan (2002, 17) 

tutkimuksen mukaan yleisimmät Suomeen tulon syyt ovat paluumuutto, 

pakolaisuus, turvapaikan hakeminen, avioituminen ja muut perhesyyt. 

Suurimmalla osalla Suomeen muuttavista on ennestään siteitä Suomeen, eli 

he ovat joko paluumuuttajia, suomalaisten kanssa avioituneita tai muita 

perheenjäseniä. Pakolaiset muodostavat vain viidenneksen Suomen 
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maahanmuuttajaväestöstä, ja työn ja opiskelun vuoksi maahan tulleita on noin 

kymmenesosa. (Forsander ym. 2004, 34.)

Työministeriön julkaisemien tilastojen (Maahanmuuttoasiat vuonna 2003) 

mukaan Suomen väestöstä 2,1 prosenttia eli 107 000 oli vuonna 2003 

ulkomaalaissyntyisiä. Pirkko Pitkänen (2003, 260) painottaa, että Suomi oli 

pitkään maa, josta pääasiassa lähdettiin, muun muassa Amerikkaan ja 

Ruotsiin. Tilanne muuttui vasta 1990-luvulla, jolloin maahanmuuttajien 

suhteellinen määrä lisääntyi nopeammin kuin yhdessäkään muussa Länsi-

Euroopan maassa: tällöin voi sanoa Suomesta tulleen maahanmuuttomaa. 

Edelleen maahanmuuttajien määrä on kuitenkin Suomessa sekä suhteellisesti 

että absoluuttisesti EU-maiden alhaisin. Esimerkiksi Ruotsissa 

maahanmuuttajia on noin kymmenen prosenttia väestöstä. Suomessa 

vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista eniten on venäläisiä, virolaisia, 

ruotsalaisia, somalialaisia ja irakilaisia tässä järjestyksessä (Tilastoja ja 

kaavioita maahanmuutosta 2003). Kolme suurinta ryhmää muodostavat siis 

naapurimaista Suomeen muuttaneet.

Suomen Akatemian julkaisun Rasismi ja etniset suhteet (1999, 13) mukaan 

Suomeen suuntautuvaan muuttoliikkeeseen ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat 

edelleen Venäjällä, Baltiassa ja koko Euroopassa tapahtuvat muutokset, 

Neuvostoliiton hajoaminen ja Euroopan yhdentymiskehitys. Maahanmuuttajia 

tulee myös muualta maailmasta, missä köyhyys, väkivaltaiset konfliktit, 

ihmisoikeusloukkaukset ja puutteellinen demokratia aiheuttavat pakolaisuutta. 

Suomen vuosittaiset pakolaiskiintiöt ja turvapaikanhakijoiden määrät ovat 

kasvaneet viime vuosina rajusti. 

Ensimmäisessä maahanmuuttoaallossa toisen maailmansodan jälkeen 

muuton syynä oli ennen kaikkea siirtotyövoiman tarve. Suomi tuli kuitenkin 

varsinaiseksi maahanmuuttomaaksi vasta siirtolaisuuden toisessa aallossa, 

jolloin muutto on ollut pääosin humanitaarisista syistä tapahtuvaa. (Pitkänen 

2003, 261.) Ismo Söderlingin (1997, 7) mukaan maassa asuvien 

ulkomaalaisten määrä kolminkertaistui Suomessa 1990-luvulla. 

Maahanmuutto onkin tapahtunut pääasiassa taloudellisen taantuman aikana: 
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maamme talous meni alaspäin 1990-luvun alkupuoliskolla, ja samaan aikaan 

maahanmuuttoa kuvaava käyrä on ollut voimakkaan nouseva. Näin ollen 

maahanmuutto ei ole juurikaan ollut työvoiman muuttoliikettä. 

2.2 Käsitteistä

Ulkomaalainen on yhteiskunnallisesti viileä käsite ja tarkoittaa oikeudellisessa 

mielessä ihmistä, joka ei ole Suomen kansalainen. Ulkomaalainen ja 

maahanmuuttaja ovat tiettyyn rajaan asti vaihtoehtoisia käsitteitä, kun taas 

turvapaikanhakija, pakolainen ja paluumuuttaja ovat hallinnollisia ja tilanteisia 

termejä. Ulkomaalainen-sanalla voi ottaa ainakin symbolisesti etäisyyttä 

muiden maiden asukkaisiin.  Maahanmuuttaja-sanaa käytettäessä ei pyritä 

korostamaan valvontaa tai juridiikkaa vaan maahanmuuton tavanomaisuutta. 

(Paananen 1999, 10–11.)

Etnisyys on ihmisen tai ryhmän tapa jäsentää itseään suhteessa toisiin. 

Etninen samaistuminen ja erottelu voivat perustua syntyperään, historiaan tai 

kulttuurisiin erityispiirteisiin. Etnisten identiteettien muodostuminen on jatkuva 

prosessi. Etninen erottelu ei välttämättä sisällä eriarvoisuutta ja vieroksuntaa, 

mutta varsinkin enemmistöryhmän ulkoakäsin tekemät etniset erottelut voivat 

olla myös syrjinnän ja peitellyn rasismin perusta. (Raittila 2004, 22.) Etnisellä 

vähemmistöllä tai etnisellä vähemmistöryhmällä pyritään kuvaamaan ihmisiä, 

jotka muodostavat määrällisen vähemmistön tai joiden alkuperä eroaa 

isäntämaasta. Näiden sanojen rinnalla voidaan käyttää ulkomaalainen tai 

maahanmuuttaja -käsitteitä. Näitä termejä kuitenkin käytetään osittain 

harhaanjohtavasti, kun esimerkiksi kutsumme kymmeniä vuosia maassa 

asuneita maahanmuuttajiksi. Etnisiksi vähemmistöiksi voidaan kutsua myös 

kotimaisia  vähemmistöjä. (Craig 2002, 149.) 

Muun muassa työvoimahallintoon on vakiintunut maahanmuuttaja-sanan 

käyttö. Itsekin käytän tätä termiä, joka käsittää mielestäni parhaiten tämän 

heterogeenisen joukon, jota pyrin tutkimuksessani kuvaamaan. 

Maahanmuuttaja-määritelmä sisältää myös paluumuuttajat. Esitellessäni 



12

muiden tutkimusten tuloksia käytän myös käsitteitä etninen vähemmistö ja 

ulkomaalainen.  

Rasismi on ihmisten ja ihmisryhmien luokittelua biologisten, fyysisten tai 

kulttuuristen ominaisuuksien ja tuntomerkkien perusteella ”rotuihin”, erilaisiin 

tuntomerkkeihin perustuvia väittämiä sekä ihmisryhmän asettamista niiden 

perusteella eriarvoiseen asemaan keskenään (Raittila 2004, 22). Rasismi on 

siis ideologia, jossa kielteisiksi määritellyt ominaisuudet kohdistetaan tiettyyn 

”rotuun” tai erilaiseen ihmisryhmään. Toisenlaisuus tuotetaan ihmisten 

välisessä kanssakäymisessä esimerkiksi uskonnon, kulttuurin, kielen, 

etnisyyden tai rodun eroista käsin. Eri puolilla maailmaa rasistiset liikkeet ja 

ideologiat, jotka perustuvat käsityksiin muukalaisten älyllisestä, moraalisesta 

tai kulttuurisesta alempiarvoisuudesta, käyttävät näitä mekanismeja 

hyväkseen. (Rasismi ja etniset suhteet 1999, 18.) Rasismille on nimetty 

lukuisia eri muotoja kuten uusrasismi, kulttuurirasismi, viitteellinen rasismi, 

arkipäivän rasismi ja avoin rasismi. (vrt. Hall 1992; Büchi 1996; Puuronen 

2003.) Käsittelen näitä muotoja tarkemmin luvussa 4.1, jossa pohdin eri 

rasismin  muotoja ja niiden esiintymistä aineistossa.

Syrjintä on ihmisten asettamista eriarvoiseen asemaan sellaisten 

ominaisuuksien perusteella, joilla ei ole merkitystä esimerkiksi työtehtävän 

kannalta (Forsander 2002, 64). Syrjintä liittyy tietyille vähemmistöille 

tunnusomaisiin piirteisiin kuten ihonväriin, kansallisuuteen, kieleen tai 

kulttuurisiin tekijöihin (Jaakkola 2000, 91–94). Rasismi on siis yksi syrjinnän 

muoto, jolloin syrjintä perustuu esimerkiksi biologisiin tai kulttuurisiin tekijöihin. 

Rasismi-luvun lisäksi käsittelen syrjintää luvussa 2.7 kuvatessani 

maahanmuuttajien työsyrjintää.   

Ksenofobia on muukalaispelkoa eli voimakasta kielteistä suhtautumista 

vieraiden kulttuurien edustajiin. Erona rasismiin on se, että omasta kulttuurista 

eroavia ihmisiä ei pidetä eriarvoisina vaan taustalla ovat ennakkoluulot, pelot 

ja torjunta uutta ja vierasta kohtaan. (Raittila 2004, 22.) Ksenofobia on vasta 

viime vuosina käyttöön otettu käsite, joka soveltuu tilanteisiin, joissa henkilö 

pyrkii välttämään vastenmieliseksi kokemaansa väkeä, kuten naapureita, 
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alkoholisteja, maahanmuuttajia tai ketä tahansa oudoksi kokemaansa. 

(Seppälä 2003, 225–226.)

Pentti Raittila (2004, 17) määrittelee toiseuden itsestä ja omasta sisäryhmästä 

poikkeavaksi etniseksi vieraudeksi. Toiseuden perustana voivat olla ihonväri 

ja muut ”luonnollisen” ilmiasun erot ja erilaiset tavat, mentaliteetti, historia, 

uskonto tai muut kulttuuriset piirteet tai poliittisin perustein rakentuvat 

erottelut. Kaikki yhteiskunnat rakentuvat erilasten sisä- ja ulkoryhmien 

keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Toiseus määritellään suhteessa omaan 

kulttuuriin. Ihmisen sosiaalistuessa hänen identiteettinsä kehittyy, paitsi 

suhteessa omaan sisäryhmään, aina myös suhteessa toisiin eli ulkoryhmään. 

Käsittelen toiseutta tarkemmin luvussa 4.2.

Maahanmuuttajien asemaa työmarkkinoilla tarkasteltaessa myös työmarkkinat 

kaipaavat määrittelyä. Työmarkkinatutkija Jouko Nätti (1989, 2) on määritellyt 

työmarkkinat paikaksi tai areenaksi, jossa työvoimaa  ostetaan ja myydään. 

Työmarkkinat koostuvat työvoiman ostajista, joita ovat eri yritykset ja 

organisaatiot; työvoiman myyjistä, eli työvoimasta sekä työmarkkinoita 

säätelevistä organisaatioista, kuten laeista, sopimuksista, ay-liikkeestä ja 

julkisesta vallasta. Keskeisiä prosesseja työmarkkinoilla ovat allokaatio eli 

työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaaminen ja hinnoittelu eli palkanmuodostus 

ja laajemminkin tulonjako.

2.3 Maahanmuuttajien työllistyminen Suomessa

Suomessa asuvista maahanmuuttajista työvoimaan kuului vuonna 2003 noin 

45 prosenttia (Maahanmuuttoasiat vuonna 2003). Työministeriön tilastoinnin 

mukaan maahanmuuttajien työttömyysaste oli samana vuonna 29 prosenttia, 

kun koko väestön työttömyys oli noin yhdeksän prosenttia. Suurinta 

työttömyys oli afganistanilaisilla, irakilaisilla, iranilaisilla ja somalialaisilla, kun 

taas parhaiten suomalaisten lisäksi työllistyivät saksalaiset, kiinalaiset, 

USA:laiset ja ruotsalaiset. Erot työttömyysluvuissa olivat huomattavia: kun 

parhaiten työllistyvistä saksalaisista vain yhdeksän prosenttia oli työttöminä, 
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oli afganistanilaisista jopa 83 prosenttia vailla työtä. (Maahanmuuttajien 

työllisyysaste vuosina 1996–2003.)

Varsinaisia maahanmuuttoaloja ei ole muodostunut Suomeen. Viitteitä tähän 

suuntaan on kuitenkin jo nähtävissä lähinnä pääkaupunkiseudulla, jossa on 

eniten maahanmuuttajia. Tällaisia aloja ovat ainakin ravintola- ja siivousala. 

Myös hotelli- ja palveluala työllistävät suhteellisen paljon maahanmuuttajia. 

Julkisella puolella maahanmuuttajat työllistyvät useimmiten opetus-, 

terveydenhuolto- ja sosiaalisektoreille. (ks. esim. Forsander 2002, 143, 154, 

231; Paananen 1999, 53.) Työvoimatoimiston puoltamien työlupien 

perusteella voi seurata Euroopan talousalueen (ETA:n) ulkopuolelta tulleiden 

ulkomaalaisten työhön sijoittumista työaloittain. Eniten työlupia myönnettiin 

puutarha-, maatalous-, kuljetus- ja atk-alalle. (Maahanmuuttoasiat vuonna 

2003.) 

Maahanmuuttajat ovat yliedustettuina koulutusrakenteen ääripäissä: sekä 

kouluttamattomien että hyvin koulutettujen joukossa heitä on suhteessa 

suomalaisia enemmän. Maahanmuuttajanaisten koulutustaso on parempi kuin 

miesten. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin kehitysmaista tulleet naiset, 

joiden koulutustaso on selvästi miesten koulutustasoa heikompi. (Forsander 

2002, 122–130.) Korkea koulutustaso ei kuitenkaan aina takaa työpaikkaa. 

Maahanmuuttajien työllistymiselle onkin tyypillistä, että naiset ovat pääosin 

useammin työttömiä tai tekevät kotitöitä kuin suomalaiset, mutta eri 

kansallisuuksien välillä on tässäkin paljon eroja. (Jaakkola 1991, 61.)

Maahanmuuttajien työllisyys- ja työmarkkinatilanne heikkeni 1980-luvulta 

2000-luvulle. Syitä tähän on monia. Ensinnäkin maahanmuuttajien määrä on 

viisinkertaistunut samassa ajassa. Lisäksi maahanmuuttajaväestön 

ikärakenne ja muuton syyt ovat muuttuneet. Kun 1980-luvulla Suomeen tultiin 

lähinnä tietyn työtehtävän tai perhesyyn takia, 1990-luvulla maahan muuttivat 

enenevissä määrin paluumuuttajat ja pakolaiset, joilla ei yleensä ole 

työllistymistä edesauttavia sosiaalisia verkostoja. EU-kansalaiset ja 

yhdysvaltalaiset maahanmuuttajat muodostavat tässä poikkeuksen, heidän 

työttömyytensä ei juurikaan eroa suomalaisten työttömyysluvuista. 
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Taloudellinen lama sen sijaan aiheutti kaikissa yhteiskuntaryhmissä 

työttömyyttä. Jo vakaalla uralla olleet maahanmuuttajat menettivät 

työpaikkansa, ja uusien tulijoiden työllistyminen vaikeutui huomattavasti. 

Työelämän muutokset, kuten teollisuuden automatisoituminen, puolestaan 

ovat vähentäneet varsinkin vähän kielitaitoa ja koulutusta vaativien 

työpaikkojen määrää. (Forsander 2002, 42.)

Työllisten maahanmuuttajien määrä on noussut tasaisesti 1990-luvun 

puolivälin laman jälkeen. Työttömyys on hieman laskenut, mutta se on 

edelleen suuri verrattuna koko väestön työttömyyteen. Työttömyyden 

väheneminen on ollut lähinnä parantuneen taloudellisen tilanteen ansiota, 

mutta myös työvoimapoliittisilla toimilla kuten koulutuksella ja 

työelämäkontakteilla on ollut tärkeä rooli työelämään integroitumisessa.  

Maahanmuuttajien työmarkkina-asema myös paranee nopeasti 

maassaolovuosien karttuessa. (ks. esim. Forsander 2001, 30; Forsander 

2002, 127, 234; Forsander ym. 2004, 34–35,127.)

2.4 Työmarkkinoiden etninen kahtiajako Suomessa 

Työmarkkinat ovat jaettavissa primääri- ja sekundaarisektoreihin. 

Primäärityömarkkinoille ovat tyypillistä korkea palkkataso, hyvät 

etenemismahdollisuudet, työsuhteen pysyvyys ja mahdollisuus vaikuttaa 

omaan työhön. Sekundaarityömarkkinoille, joille naiset ja maahanmuuttajat 

usein sijoittuvat, ovat ominaisia alhaiset palkat, epävarmuus työsuhteen 

jatkuvuudesta ja suuri työttömyysriski. Lisäksi työskentelyolosuhteet ja uralla 

etenemismahdollisuudet ovat heikot. Liikkuvuus kahden eri sektorin välillä on 

vähäistä. Sekundaarityömarkkinoille joutuminen ei johdu niinkään heikosta 

koulutuksesta tai työn vaatimista erityistaidoista vaan ennemminkin 

syrjinnästä, joka kohdistuu erityisesti maahanmuuttajiin. Työmarkkinoiden 

lohkoutumista tutkinut Jouko Nätti (1989, 30) näkee lohkoutumisen 

yhteiskunnallisena prosessina, joka ei tapahdu itsestään. Lohkoutumisen syitä 

on etsittävä keskeisistä työmarkkinoiden toimijoista, kuten yrityksistä, 

työntekijöistä ja näiden järjestöistä sekä ryhmien välisestä 
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vuorovaikutuksesta. Lisäksi on otettava huomioon valtion vaikutus 

työmarkkinoiden säätelijänä ja merkittävänä työllistäjänä.  

Riippumatta siitä, johtuuko sekundaarityömarkkinoille joutuminen syrjinnästä 

vai inhimillisen pääoman huonosta siirrettävyydestä, on kahtiajakautuneilla 

työmarkkinoilla niin taloudellisia kuin yhteiskuntarauhaakin koskevia 

negatiivisia seurauksia. (Jaakkola 1991, 11–12.) Suomessa 

maahanmuuttajien työllistyminen matalapalkkaisiin ja epävarmoihin 

työsuhteisiin voidaan tulkita joko yksilöllisen urakehityksen vaiheeksi tai 

laajemmaksi kehitykseksi kohti lohkoutuneita työmarkkinoita, joilla 

maahanmuuttajat ovat toisen luokan joustavaa ja halpaa työvoimaa 

(Forsander 2002, 43). 

Timo Jaakkolan (2000, 133–134) tutkimuksen mukaan työmarkkinat ovat 

Suomessa jakautuneet kahtia kaksi kertaa. Ensinnäkin ne ovat jaettavissa 

suomalaisten ja ulkomaalaisten erillisiin työmarkkinoihin. Nämä työmarkkinat 

vetävät maahanmuuttajia ja kantaväestöä erilaisiin töihin. Kahtiajako hyvissä 

suomalaisissa töissä ja niin sanotuissa suorittavissa ulkomaalaisten töissä 

olevien välillä on syvä. Toiseksi myös maahanmuuttajien työmarkkinat ovat 

jakautuneet kahteen eriarvoiseen osaan. Suomeen on kehittynyt 

vähemmistöjen työllistymisen suhteen kahtiajako, jossa työmarkkinat ovat 

jakautumassa siten, että maahanmuuttajista kaikkein heikoimmassa 

asemassa ovat pakolaisina tulleet ja parhaassa asemassa eurooppalaiset tai 

yleensä länsimaalaiset. (ks. esim. Forsander ym. 2004, 15; Jaakkola 2000, 

91–94.) 

Timo Jaakkola (2000, 91–94) jakaa maahanmuuttajat työmarkkina-asemansa 

suhteen kahteen eriarvoiseen ryhmään: niin sanottuihin menestyjiin ja 

punnertajiin. Jako vastaa pitkälti jakoa sekundaari- ja primäärityömarkkinoihin. 

On työpaikkoja menestyjille, joita ovat pääasiassa korkeakoulutetut 

länsimaalaiset, jotka jopa kutsutaan töihin ulkomailta. Tähän ryhmään 

kuuluvat joutuvat tuskin koskaan hakemaan työtä, ja he ovat yleensä 

korkeassa asemassa. Heillä on toimivat suhteet kotimaahansa, ja he liikkuvat 

maasta toiseen uusien haasteiden mukana. Ainoana ongelmana heillä tuntuisi 
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olevan omankielisen taustainformaation ja virikkeiden puuttumien. Toisen 

ryhmän Jaakkolan jaottelussa muodostavat punnertajat, joihin kuuluvat 

kouluttamattomat maahanmuuttajat ja ne, joilla on vain vähän työkokemusta. 

Heillä on usein pakolaistausta, ja he ovat tulleet kehitysmaista. Ryhmä on 

hyvin heterogeeninen: ainoana yhteisenä nimittäjänä on ulkomaalaisuus. He 

usein ovat tai ovat jossain vaiheessa olleet työvoimatoimiston asiakkaita ja 

joutuvat jatkuvasti kamppailemaan tukiviidakoiden maailmassa. Heille paluu 

kotimaahan on usein mahdotonta, ja he kokevat muita enemmän syrjintää 

sekä työhönotossa että työpaikoilla. 

Timo Jaakkolan (2000, 91–94, 133–134) tutkimuksen mukaan 

vapaaehtoisesti maahan tulleiden on paljon helpompi hyväksyä se, että 

suomalaisia suositaan työmarkkinoilla, kun he itse kuuluvat niin sanottuun 

työmarkkinoiden alempaan kastiin. Kotimaastaan pakon edessä lähteneiden 

sen sijaan on vaikeampi hyväksyä tilanne. Magdalena Jaakkolan (1991, 102) 

tutkimus osoitti, että yleisesti ottaen bruttokansantuotteeltaan Suomea 

rikkaammista maista tulevat ulkomaalaiset ovat sijoittuneet kantaväestöä 

paremmin palkattuihin tehtäviin, kun taas köyhemmistä maista tulleet ovat 

usein Suomessakin muita huonommin palkatuissa töissä.  

Suomessa asuu vaihtelevan pitkäksi aikaa työskentelemään tulleita 

ulkomaalaisia, joilla kaikilla ei ole aikomusta jäädä maahan. Osalla on 

valmiina vaihtoehto: he voivat valita organisaation, jossa työskennellä. Sen 

sijaan työmarkkinoiden punnertajilla eli pakolaisena tai perheenyhdistämisen 

vuoksi tulleilla on heikompi asema, koska he eivät ole voineet valita paikkaa, 

johon tulla, ja heidän koulutuksensa saattaa olla Suomeen kelpaamaton. 

Nuorten asema on vanhempia parempi, koska he voivat hankkia koulutuksen 

Suomessa. (Jaakkola 2000, 125–126.)

Seppo Paananen (1999, 66) nimittää ulkomaalaisten luokittelua 

työmarkkinoilla etniseksi työnjaoksi ja tarkoittaa sillä hierarkkista järjestelmää, 

jossa kullakin kansallisuudella tai etnisellä ryhmällä on niin sanottu sopiva 

tehtävänsä. Etniseen luokitteluun totutaan usein niin hyvin, että sitä aletaan 

pitää normaaliin järjestykseen kuuluvana asiana. Tämä luokittelu määrää 
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työntekijät ryhmiensä mukaisiin ”luonnollisiin” tehtäviin. Vaikka syrjintä ei 

perustukaan välttämättä ”rotuun” vaan kulttuuriin, on lopputulos silti sama. Eri

kansallisuuksien sijoittuminen eri ammatteihin eli etninen työnjako näyttää 

olevan yleismaailmallinen ilmiö (ks. esim. Jaakkola 1991, 9; Forsander 2002, 

39–40). 

Puhutaan myös etnospesifeistä ammateista, niitä ovat muun muassa 

maahanmuuttajapalveluiden mukana syntyneet ammatit, jotka edellyttävät 

jonkin kielen tai kulttuurin hallintaa eli usein käytännössä tietyn etnisen 

ryhmän jäsenyyttä (Forsander 2002, 31,43). Ulkomaalaisen lähtömaa saattaa 

vaikuttaa esimerkiksi siten, että kehitysmaasta tuleva etnistetään eli hänelle 

tarjotaan työtä vain oman etnisen ryhmänsä parista. Jonkin 

ryhmäominaisuuden perusteella voi syntyä niin vahva käsitys hakijan 

soveltuvuudesta, ettei häntä pidetä tarpeellisena arvioida tarkemmin yksilönä. 

(Paananen 1999, 101, 111.) Toisaalta etnisestä taustasta voi olla hyötyä 

ainakin tulkin, omaa äidinkieltä opettavan sekä kouluavustajan töissä. 

Maahanmuuttajien kohdalla puhutaan myös niin sanotuista 

sisääntuloammateista, joita ovat epävakaat ja epävarmat työsuhteet, joissa 

tarvittavat resurssit ovat tavalla tai toisella rajattuja. Ne ovat joko etnospesifejä 

ammatteja tai ammatteja, joissa ei tarvita ammatti- ja kielitaitoa. (Forsander 

2002, 43.)  

2.5 Työllistymisen merkitys maahanmuuttajille

Maahanmuuttajien kotoutumisen perusedellytykset ovat työ ja koulutus. 

Useiden tutkimusten mukaan juuri työllisyys on keskeinen tekijä 

maahanmuuttajien sopeutumisessa, koska työ merkitsee taloudellista 

riippumattomuutta, sosiaalisia suhteita ja kohentunutta itsetuntoa. Tämä toimii 

myös toisinpäin: mitä paremmin maahanmuuttaja on sopeutunut 

yhteiskuntaan, sitä paremmat työllistymismahdollisuudet hänellä on. 

(Jaskinskaja-Lahti ym. 2002, 22.)
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Työn merkitystä ihmisen hyvinvoinnille ei voi korostaa liikaa. Timo Jaakkolan 

(2000, 87–88) tutkimuksen mukaan maahanmuuttajat pyrkivät työssä 

ollessaan sopeutumaan yhteiskuntaan ja työpaikkaansa varsin mielellään ja 

vapaaehtoisesti. Magdalena Jaakkola (1991, 7) on tutkimuksessaan 

havainnut, että ulkomaalaisten asema työmarkkinoilla vaikuttaa tulojen lisäksi 

usein asuinpaikkaan, ihmissuhteisiin työssä ja sen ulkopuolella sekä 

yhteiskunnalliseen arvostukseen. Jos ulkomaalaisilla on mahdollisuus 

työllistyä vain tiettyjen alojen töihin, he keskittyvät tiettyihin työpaikkoihin, 

kaupunkeihin ja tietyille asuinalueille. Huonot sosiaaliset olot ovat tällöin 

seurausta huonosta työmarkkina-asemasta. 

Työttömillä maahanmuuttajilla on enemmän stressi-, masennus- ja 

ahdistusoireita kuin työssäkäyvillä. Heillä on myös enemmän 

psykosomaattisia stressioireita kuin työssäkäyvillä ja opiskelijoilla. Toisaalta 

taas sekä työsyrjintä että muu ympäristön syrjintä vaikuttivat huomattavasti 

myös työssäkäyvien maahanmuuttajien ahdistus- ja masennusoireisiin. 

(Jaskinskaja-Lahti ym. 2002, 138.) Kansalaisuuteen tai ihonväriin liittyvä 

syrjintä saattaa johtaa myös vapaaehtoiseen työttömyyteen (Jaakkola 2000, 

91–94). Maahanmuuttajien syrjäytyminen työmarkkinoilta jakaa laajemminkin 

yhteiskuntaa ja uhkaa sen koheesiota, koska työ on keskeinen tekijä 

yhteiskuntaan integroitumisessa. Työmarkkinoilla on tärkeä rooli väylänä tasa-

arvoiseen osallistumiseen, koska tasa-arvoon perustuvissa yhteiskunnissa 

hyvinvoinnin ensijako tapahtuu juuri työmarkkinoilla. (Forsander 2001, 29–30.) 

2.6 Työnsaantiongelmat

Työllistyminen on usein ongelmallista muista kuin työvoimapoliittisista syistä 

maahan muuttaneille. Suomi on samassa asemassa kuin muut 

maahanmuuttomaat: ongelmana on, kuinka työllistää maahanmuuttajat, jotka 

kuuluvat työvoimaan, mutta joiden maahantulo ei perustu heidän työvoimansa 

kysyntään. (Forsander 2001, 29.)
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Ulkomaisen työnhakijan markkina-arvon kannalta keskeisin asia voidaan 

tiivistää ammattitaidon uskottavuudeksi. Rekrytoijan usko syntyy paitsi 

todistuksista myös ennakkoluuloista: hakijan lähtömaan ajatellaan kertovan, 

kuinka käyttökelpoinen ammattitaito työnhakijalla on. Länsi-Euroopasta ja 

Pohjois-Amerikasta tulleiden ammattitaidon ajatellaan olevan sopivampi 

Suomeen kuin esimerkiksi idästä tai kehitysmaista tulleiden. Myös 

maahantulosyy vaikuttaa työllistymiseen: pakolaisina tulleet työllistyvät muita 

vaikeammin. (ks. esim. Paananen 1999, 100–101; Forsander 2002, 231.) 

Tutkimusten mukaan parhaiten Suomen työmarkkinoille ajatellaan sopivan 

suomalaisen kun taas huonoiten sopii romani tai somalialainen. Keskeiseksi 

luokitteluperusteeksi nouseekin tietyn ryhmän maine, joka kerran synnyttyään 

elää vahvana.  (Paananen 1999, 103.)

Inhimillisellä pääomalla työnhakutilanteessa tarkoitetaan työnhakijan 

ammattitaidon, koulutuksen ja kielitaidon yhdistelmää. Mitä heikommin 

maahanmuuttajien inhimillinen pääoma on siirrettävissä toiseen maahan, sitä 

alhaisemmat ovat hänen tulonsa ja ammatillinen asema ainakin heti muuton 

jälkeen. Uudessa kotimaassa tarvittava koulutus ja kokemus saavutetaan 

kuitenkin asteittain, ja usein maahanmuuttajien sosiaalinen asema kohoaa 

vähitellen. (Jaakkola 1991, 9; Forsander 2001, 32.) Forsander (2001, 32) 

nimittää sosiaaliseksi kompetenssiksi sitä, mikä ylittää inhimillisen pääoman. 

Sosiaalinen kompetenssi kuvaa siis kaikkia vaatimuksia, joita työpaikalla 

voidaan vaatia: työtaitoja, valmiuksia, kokemusta, soveltuvuutta ja 

arvostuksia. Ongelmana on käsitteen hämäryys ja siten myös asetettujen 

kvalifikaatiovaatimusten mielivaltaisuus. Työnantajilla ja työtovereilla on omat 

mielikuvansa siitä, millainen työntekijän tulisi olla kulloinkin täytettävään 

tehtävään. Näihin mielikuviin sopivat valitettavan harvoin yhteiskunnan toiset: 

maahanmuuttajat, vammaiset, vääränikäiset tai väärännäköiset. Sosiaalisen 

kompetenssin ajatus sisältää vaatimuksen assimilaatiosta eli sulautumisesta. 

Työpaikan saadakseen on maahanmuuttajan siis minimoitava 

”ulkomaalaishaittansa” näyttämällä, kuulostamalla ja kaikin puolin 

vaikuttamalla luotettavalta suomalaiselta työntekijältä. Vaatimus on kohtuuton 

ja suosii länsimaisia maahanmuuttajia, jotka eroavat kulttuuritaustaltaan ja 

ulkonäöltään vähiten suomalaisista.    
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Kielitaitovaatimukset ovat Suomessa melko korkeat. Vain monikansallisissa 

yrityksissä ja kansainvälishenkisissä organisaatioissa, kuten yliopistoissa, 

uudessa tietotekniikassa ja markkinoinnissa, ei välttämättä tarvita suomea 

työkielenä, koska käyttökieli ja tuotekehityksen kieli on englanti. Ongelmaksi 

voi näissäkin työpaikoissa nousta se, että suomea taitamaton ei välttämättä 

viihdy hyvin suomenkielisessä ympäristössä. Suorittavan työn yritykset sen

sijaan tarvitsevat suomen kieltä osaavaa työvoimaa työtehtävien 

määrittämisen vuoksi. Jonkinasteinen kielitaidon vaatimus on toki 

kohtuullinen, varsinkin jos työnjohtajakin osaa vain suomea. (ks. esim. 

Jaakkola 2000, 64–65; Paananen 1999, 100, 125.) Usein painotetaan myös 

sitä, että suomen kielen osaaminen kertoo sitoutumisesta maahan ja sen 

työelämään. Sitä voidaan myös pitää merkkinä halukkuudesta luopua 

vieraista tavoista ja opetella suomalaisten työmarkkinoiden pelisäännöt.  

(Paananen 1999, 99.) 

Ulkomaalaisten naisten mahdollisuudet työllistyä Suomessa ovat huonommat 

kuin miesten. Tämä saattaa johtua siitä että naisvaltaisilla aloilla, kuten hoiva-

ja palvelualoilla, kielen käyttö on yleisempää kuin miesvaltaisilla aloilla.  

(Jaakkola 1991, 61.) Maahanmuuttajat hyväksytään helpoiten manuaaliseen 

työhön, johon ei vaadita korkeaa koulutusta tai ammattitutkintoa. 

Korkeakoulutettujen työllistyminen on vaikeampaa: työtä saattaa saada, mutta 

harvemmin omaa koulutusta vastaavaa. (Jaakkola 2000, 133–134.) 

Maahanmuuttajien työnsaantiongelmat voidaan jakaa konkreettiseen ja 

abstraktiin ongelmaan. Konkreettinen ongelma on se, että vaikka siivous- ja 

ravintola-alalta saisikin kokemusta, yhteiskuntatietoa ja kielitaitoa, työt eivät 

välttämättä kasvata henkilön pääomaa omalla alalla. Sen sijaan pienikin 

kokemus omalta alalta, lyhytkin työsuhde tai työllistäminen, lisäävät 

mahdollisuutta ja alentavat rajaa saada pysyvämpääkin koulutusta vastaavaa 

työtä ja nopeuttavat alalle integroitumista. Abstrakti ongelma on se, missä 

kulkee raja, jolloin luotettavuus on kasvanut niin paljon, että maahanmuuttaja 

saa koulutustaan vastaavaa työtä. Tämä raja tuntuu olevan 

korkeakoulutetuilla todella korkea. Työllistymisrajan ylittymiseksi 
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maahanmuuttajille tulisi antaa tilapäisiäkin mahdollisuuksia harjoittaa omaa 

ammattiaan lähellä olevaa työtä. Muun muassa lääkäreiden kohdalla se 

saattaa kuitenkin olla mahdotonta ilman pätevöittämiskoulutusta. (emt., 64–

65, 133–134.)

Maahanmuuttajien työmarkkina-asemaan vaikuttaa hyvin paljon myös se, 

millaisia yhteyksiä heillä tai heidän suomalaisilla yhdyshenkilöillään on 

työmarkkinoihin. Esimerkiksi kaikilla akateemisilla urilla menestyneillä 

afrikkalaisilla on Paanasen (1999, 67) tekemän tutkimuksen mukaan 

taustallaan vaikutusvaltainen suomalainen tukija. Maahanmuuttajien omien 

verkostojen kautta saa lähinnä siivous- tai mainostenjakotyötä.

Työelämän muuttuessa uudet kvalifikaatiovaatimukset, eli tekniikan nopea 

uudistuminen ja erilaiset kompetenssivaatimukset, vaikeuttavat eniten 

kulttuurisesti poikkeavien, kuten maahanmuuttajien, työmarkkina-asemaa. 

Myös tiimityössä suositaan ennemmin samaa kulttuuria edustavien seuraa. 

Kehitys, joka on muovannut tuotantotapoja työntekijöille mielekkäämmäksi, 

rakentaa toisaalta kielteisiä mielikuvia kulttuurisesta ja sosiaalisesta 

toiseudesta. Kvalifikaatiovaatimukset muodostuvat sosiaalisten sopimusten 

kautta ja näillä sopimuksilla pätevyyttä määriteltäessä tulee samalla 

määritellyksi epäpätevyys. Epätoivottavaan ominaisuuteen kuten 

sukupuoleen, ikään sekä kielelliseen tai kulttuuriseen taustaan liitetään usein 

oletuksia puuttuvista ominaisuuksista, ja nämä ominaisuudet nähdään usein 

modernin vastakohtana. (Forsander 2001, 31.)   

2.7 Työsyrjintä

Vaikka maahanmuuttajat kokevat paljon työsyrjintää, ovat ongelmat osittain 

samoja kuin suomalaisillakin: työn saamiseksi pitää olla nuori ja kielitaitoinen, 

ja työkokemusta on oltava paljon. (Jaakkola 2000, 87–88.) Inga Jaskinskaja-

Lahden, Karmela Liebkindin ja Tiina Vesalan (2002, 33, 86–89) 

haastattelemista maahanmuuttajista  81 prosenttia kertoi hakeneensa työtä 

Suomessa ollessaan. Puolet heistä kertoi kokeneensa ainakin kerran, etteivät 
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saaneet työtä nimenomaan ulkomaalaistaustansa vuoksi. Maahanmuuttajien 

työhön liittyvät syrjintäkokemukset ovatkin varsin yleisiä. 

Ulkomaalaistaustasta johtuvaa työnhakuun liittyvää syrjintää on kokenut 46 

prosenttia työtä hakeneista. Joka kolmas on kokenut työpaikalla loukkauksia 

ja kiusaamista ja joka neljäs työssä etenemiseen liittyvää syrjintää. Lisäksi 

yhdeksän prosenttia maahanmuuttajista on kokenut irtisanomiseen liittyvää 

syrjintää ulkomaalaistaustansa vuoksi. Somalialaiset ja arabit olivat kokeneet 

loukkauksia ja syrjintää huomattavasti enemmän kuin muut. 

Maahanmuuttajamiehet kokivat työsyrjintää naisia enemmän, nuoremmat 

vanhempia enemmän ja Suomessa pidemmän aikaa asuneet lyhyemmän 

aikaa asuneita enemmän. Tutkimuksessa selvisi yllättäen myös, että suomen 

kieltä paremmin osaavat kokivat enemmän työsyrjintää kuin kieltä huonommin 

osaavat. (emt., 103, 129, 138.) 

Työsyrjintä oli lisääntynyt vuoden 1997 ja 2001 välillä niin, että vuonna 2001 

oli enemmän sekä ulkomaalaistaustasta johtuvia vaikeuksia työnhaussa että 

loukkauksia ja kiusaamista työpaikoilla. Kokemukset työssä sivuuttamisesta ja 

irtisanomisesta olivat myös yleisiä. (emt., 119.) Työnantajat suhtautuvat 

yleensä ottaen etnisiä vähemmistöjä kohtaan korrektisti, mutta vähemmistöt 

kokevat tulevansa epäsuorasti huonosti kohdelluiksi. Maahanmuuttoasiat ovat 

kaiken kaikkiaan melko vieraita työnantajille, jotka keskittyvät ennen kaikkea 

organisaationsa toimivuuden parantamiseen. (Jaakkola 2000, 64–65, 94–95.) 

Työnantajat eivät syrji ulkomaalaisia vain työntekijöitä valitessaan, vaan he 

jatkavat sitä usein vielä kun työntekijä on valittu työhön. (Jaakkola 1991, 11.)   

Timo Jaakkolan (2000, 91) tekemien työvoimaviranomaisten haastattelujen 

perusteella työnantajat kertovat suoraan ja selvästi, että tiettyjä ryhmiä ei 

haluta ottaa töihin kuten ”ei me mitään afrikkalaisia oteta”. Työnantajat eivät 

suoraan haastatteluissa kerro, miksi suomalaisia suositaan maahanmuuttajien 

kustannuksella. He tietävät, että asiasta on vaiettava, koska tietävät 

tekevänsä väärin. Eri tutkimustulosten perusteella on kuitenkin selvää, että 

syrjintää tapahtuu myös työhönottotilanteessa (ks. esim. Jaakkola 2000; 

Jaskinskaja-Lahti ym. 2002; Paananen 1999). Syrjinnän taustalla olevia 

tekijöitä näyttäisi olevan kovin vaikea tutkia ainakaan työnantajia 
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haastattelemalla, koska he kieltävät syrjinnän. Työhönotto on niin 

monimutkainen tapahtuma haastatteluineen ja testeineen, että syrjintään on 

vaikea päästä kiinni. Työpaikan jo saaneiden syrjintä on helpompi näyttää 

toteen, esimerkiksi ilman perusteita maksettu huonompi palkka on 

työsyrjintää. (Seppälä 2003, 225–226.) Maahanmuuttajien palkat ovatkin 

hieman alhaisemmat kuin suomalaisten palkat keskimäärin (Jaakkola 2000, 

87–88).

Vähemmistöjen syrjintään työhönottotilanteessa voisi olla syynä työpaikan 

maineen ylläpitäminen. Koska esimerkiksi mediassa ei ole aiheesta kirjoitettu 

paheksuvasti, Jaakkola (emt., 95–95) päätyy johtopäätökseen, jonka mukaan 

syrjintä on rakenteellista, ja suomalaiset puolustautuvat vierasta vastaan, 

mikä hyväksytään myös työntekijöiden keskuudessa. Työnantajat eivät koe 

suorittavassa työssä esteitä etnisten vähemmistöjen työllistämisen suhteen,

mutta sille ei nähdä puoltaviakaan syitä. Työnantajat, joilla on kokemusta 

etnisen työvoiman palkkaamisesta, palkkaavat heitä helpommin jatkossakin. 

Harvemmin kuitenkaan työhön etsitään erityisesti etnistä vähemmistöä 

edustavia työntekijöitä. 

Vanhemmat suomalaiset työntekijät suhtautuvat nuorempia myönteisemmin 

vähemmistöihin. Nuoret sen sijaan saattavat epävarmuudessaan turvautua 

jopa väkivaltaan. Koettu syrjintä kohdistuu erityisesti kulttuurisesti ja 

ulkonäöllisesti eniten eroaviin ihmisiin. Työnantajat joutuvat turvautumaan 

preventiivisiin keinoihin syrjinnän estämiseksi, tällainen keino voi olla 

esimerkiksi eri työtehtävään sijoittaminen. (emt., 94–95.)

Yhteenveto 

Vaikka Suomessa on vasta vähän maahanmuuttajia verrattuna muihin maihin, 

on työmarkkinoilla nähtävissä tiettyä jakoa suomalaisten ja maahanmuuttajien 

töihin ja toisaalta maahanmuuttajien keskuudessa länsimaisten 

huippuosaajien vakaisiin työsuhteisiin ja lähinnä pakolaistaustaisten 

määräaikaisiin, epävarmoihin ja matalapalkkaisiin suorittaviin töihin. 
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Etnospesifejä ammatteja Suomessa ovat ainakin kieltenopettajien ja tulkkien 

ammatit. Työmarkkinoilla on siis näkyvissä tietty jako meihin ja muihin, jossa 

toisen eriarvoisen ryhmän muodostavat joko maahanmuuttajat yleensä tai 

eniten suomalaisista kulttuurisesti tai ulkonäöllisesti eroavat. 

Maahanmuuttajien pääsy työmarkkinoille voi olla vaikeaa. 

Kielitaitovaatimukset korostuvat suorittavissa töissä ja palvelualalla, kun taas 

esimerkiksi atk-alalla voi selvitä englannin kielellä. Kielitaidon ajatellaankin 

yleisesti kertovan myös sitoutumisesta Suomeen ja halusta oppia maan 

tavoille. Ulkomailla hankittu koulutus ei useinkaan kelpaa sellaisenaan 

Suomessa, vaan työllistymiseksi tarvitaan Suomessa hankittu koulutus. 

Ennen kaikkea työhönottotilanteessa korostuu kielitaito, Suomessa hankittu 

koulutus ja työkokemus sekä erityisosaaminen. Maahanmuuttajien ongelma 

työnhaun suhteen ei näyttäsi olevan pelkästään työantajan nyreä 

suhtautuminen vaan riittävän kulttuurisen kompetenssin puuttuminen. 

Maahanmuuttajien toiseus näkyy selvästi työmarkkinoilla, jossa heidät 

nähdään usein heterogeenisinä ryhminä, jotka määritellään ennemmin 

kansallisuuden tai kulttuurin kuin yksilöominaisuuksien mukaan. Tämä on niin 

sanottua arkipäivän rasismia (Puuronen 2003, 193–196), jossa ihmisiä 

arvioidaan työtehtävän kannalta täysin merkityksettömien ominaisuuksien 

kuten ihonvärin perusteella. Tällaista jokapäiväistä rasismia on vaikea 

havaita, koska sen juuret ovat syvällä ja valtaväestöön kuuluvat oppivat nämä 

käytännöt sosiaalituessaan osaksi vallitsevaa kulttuuria. 
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3. MAAHANMUUTTAJA-ASENTEIDEN TUTKIMINEN

Aineistonani on Aamulehden verkkokeskustelu, jossa keskustellaan siitä, 

tarvitseeko Suomi maahanmuuttajia väestön ikääntyessä ja mahdollisen 

työvoimapulan uhatessa suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Valitsin 

aineiston, koska mielestäni käyty keskustelu on hyvin värikästä ja 

suorasanaista. Verkkokeskustelu tarjoaakin hyvän näköalapaikan aiheesta 

käytyyn keskusteluun. Valmiin aineiston käyttö tuntui mielekkäältä, kun juuri 

kiinnostukseni aiheesta löytyi keskustelua. Laadullisen tutkimuksen 

perusperiaatteita valottaneet Jari Eskola ja Juha Suoranta (2000, 117–118) 

ovatkin todenneet, että monissa tapauksissa valmiin aineiston käyttäminen on 

järkevää. He painottavat, että erityisesti joukkotiedotus ja populaarikulttuuri 

tuottavat kiihtyvällä tahdilla aineistoa, joka sopii varsin hyvin laadullisen 

analyysin kohteeksi. Tällaisia aineistoja ovat myös verkkokeskustelut, joiden 

tutkimisesta monet tutkijat ovat viime vuosina kiinnostuneet (emt., 54).

Valitsin kvalitatiivisen tutkimuksen, koska halusin tutkia ennen kaikkea 

käytettyä kieltä ja sen merkityksiä aineistossa. Lisäksi ainakin Magdalena 

Jaakkola (1991, 1995, 1999) on tutkinut aihetta kvantitatiivisin menetelmin ja 

mitannut näin suomalaisten suhtautumista maahanmuuttajatyövoimaan. 

Itseäni on jäänyt kiinnostamaan esitettyjen lukujen lisäksi asenteiden 

perustelut ja maahanmuuttajiin työmarkkinoilla liitetyt merkitykset, joita 

mielestäni tuleekin esiin Aamulehden verkkokeskustelussa. Analyysini 

pohjautuu  Margaret Wetherellin ja Jonathan Potterin (ks. 1987; 1988; 1992) 

sosiaalipsykologiseen diskurssianalyysiin, jota he ovat käyttäneet tutkiessaan 

rasistisia asenteita, ilmauksia ja mielipiteitä. Lisäksi käytän Jukka Törrösen ja 

Antti Maunun (2004) tekniikkaa, jonka avulla he ovat tutkineet puheissa 

esiintyviä kulttuurisia erontekoja meihin ja muihin. 

Potterin ja Wetherellin (ks. esim. 1992) metodologia on diskurssianalyysiä, 

jota he ovat soveltaneet erityisesti rasismin tutkimiseen sopivaksi. 

Diskurssianalyysi Pentti Raittilan (2004, 19) määritelmän mukaan monenlaista 

tutkimusta sisältävä väljä metodologinen viitekehys, jonka tutkimustraditio 
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voidaan määritellä monin perustein. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita 

kielen tutkimisesta avaimena yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärtämiseen. 

Eero Suoninen (1999, 19) tarkentaa diskurssianalyysin tutkivan kaikkea 

kielenkäyttöä tekemisenä. Puheet ja teot eivät ole vastakohtia, vaan niiden 

molempien katsotaan olevan osa toimintaa, joka ylläpitää tai muuntaa 

sosiaalista todellisuutta. 

Diskurssianalyysissä perusajatuksena on Suonisen mukaan (emt., 17–19) 

kielenkäytön tarkastelu tekemisenä, joka muotoutuu sosiaalisissa 

prosesseissa ja rakentaa sosiaalista todellisuutta. Kiinnostus on siinä, miten 

toimijat tekevät ymmärrettäviksi asioita kielenkäytöllään, millaiset kuvaukset ja 

selitykset ovat erilaisissa tilanteissa ja keskustelun kohdissa ymmärrettäviä 

sekä millaisia asiantiloja tai muita seurauksia selityksillä kulloinkin 

rakennetaan. Kieli on diskurssianalyysin näkökulmasta enemmän kuin vain 

kommunikaation väline, se on aktiivisesti mukana ajattelun ja 

merkityksellistämisen prosessissa. Kielen tutkiminen nähdään hedelmällisenä, 

koska kieli on perustavanlaatuinen ja kaikkialle ulottuva vuorovaikutuksen 

muoto. Suuri osa sosiaalisesta elämästä kuluu puhuessa toisille, lukiessa 

lehtiä, katsoessa televisiota ja kirjoittaessa: merkittävä osa 

vuorovaikutuksesta on siis puhumista ja kuuntelemista tai kirjoitetun tekstin 

tuottamista ja lukemista. (Potter & Wetherell 1987, 9.)

3.1 Rasististen asenteiden tutkiminen 

Perinteisessä asennetutkimuksessa asenne nähdään erillisenä ajatuksen 

kohteesta, ja koko tutkimussuunnan logiikka perustuu tälle olettamukselle. 

Tämän ajattelutavan mukaan asenteita ei ole järkevää tutkia, jos kohde ei ole 

kaikille sama. Tutkijat Jonathan Potter ja Margaret Wetherell (1987, 51–52) 

sen sijaan näkevät tämän jaon mahdottomaksi. Heidän mielestään objekti, eli 

ajatuksen kohde, on kaikkea muuta kuin selkeä yksiselitteinen kokonaisuus. 

Se ennemminkin muokataan ja rakennetaan diskursseissa arviointeja 

tehtäessä. Arvioitaessa luonnollista diskurssia yksityiskohtaisesti on heidän 

mielestään mahdotonta tehdä selkeää eroa ajatuksen kohteen ja asenteen 

välille. 
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Ilmaistaessa asenteita on tutkijan mietittävä tarkkaan, ilmaistaanko puheessa 

todellista asennetta, vai käytetäänkö totuttua puhetapaa, jota sovelletaan 

kyseiseen kontekstiin. Vaikka tietty asenne ilmaistaan tietyssä tilanteessa, ei 

myöskään voida olettaa, että sama asenne ilmaistaisiin toisessakin 

tilanteessa. Yksilön asenne ei välttämättä ole johdonmukainen ja yhtenäinen. 

Eri tarkoituksessa tai eri tilanteissa ihminen voi omaksua ja ilmaista varsin 

erilaisia asenteita. Huomiota kiinnitetään ennemminkin diskurssiin itseensä: 

sen rakentumiseen ja tehtävään  kyseisessä kontekstissa. (emt., 45–49.)

3.1.1 Kielen funktio, variaatio ja rakentuminen

Jonathan Potterin ja Margaret Wetherellin (ks. 1987; 1988; 1992) analyysitapa 

voidaan parhaiten ymmärtää seuraavien toisiinsa liittyvien käsitteiden avulla: 

funktio (function), rakentuminen (construction), variaatio (variation) ja 

tulkintarepertuaarit (interpretative repertoires).

Puheessa tehdään asioita kuten syytetään, kysytään, perustellaan, 

puolustellaan ja vaaditaan. Puheilla on tämän lisäksi ei-tarkoitettuja 

seurauksia, jotka eivät aina ole puhujan tai kirjoittajan ohjaamia tai edes 

tiedostettuja. Diskurssianalyysissä nämä tarkoitetut ja ei-tarkoitetut muodot 

sisällytetään funktio-käsitteeseen. Jossain tapauksissa funktio on helppo 

tunnistaa. Tällaisesta selkeästä ilmauksesta kirjoittajat antavat esimerkin 

”Nimeän tämän laivan Titaniciksi”: tässä lauseessa funktio on selvästikin 

laivan nimeäminen. Aina puheen funktio ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen. 

Ilmaukset voidaan eri syistä pitää epämääräisinä, jolloin niiden tulkinta ei ole 

yksiselitteistä. Diskurssianalyysi ei siis voi olla vain funktion analysointia, 

koska funktiot eivät ole suoraan havaittavissa. Funktio on nähtävä 

ennemminkin löydöksenä, yhtenä mahdollisena tuloksena kuin puhtaana 

tietona.  (Potter & Wetherell 1988, 169–170.)

Ihmiset ilmaisevat usein itseään ristiriitaisesti: se, mitä he sanovat tai 

kirjoittavat, saattaa poiketa siitä mitä he tekevät. Diskurssilla siis on eri 

funktioita. Puhujat antavat muuttuvia, ristiriitaisia ja vaihtelevia kuvia 
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sosiaalisesta maailmastaan. Tällä variaatiolla on tutkimuksessa tärkeä 

analyyttinen rooli. Tunnistamalla variaation voimme yrittää hahmottaa myös 

puheen funktiota. Diskurssianalyysissa tulisi ottaa huomioon se, että ihmiset 

käyttävät kieltä funktionaalisesti ja vaihtelevasti diskursiivisen kontekstin 

muuttuessa. (emt., 170–174.) 

Potter ja Wetherell (1987, 35; 1988,171–172) korostavat, että kieltä käytetään 

moniin eri tarkoituksiin ja sen käytöllä on monia eri seurauksia. Kieli on sekä 

rakennettua että itsessään todellisuutta rakentavaa. Sama ilmiö voidaan 

kuvata lukuisilla eri tavoilla, ja siksi syyt ja perusteet vaihtelevat eri 

henkilöiden ja eri kertomusten välillä. Rakentava tapa, jolla kieltä käytetään, 

tulisi itsessään olla tutkimuksen kohteena. Diskurssin eri funktiot, jotka tuovat 

esiin kielellisen variaation, kertovat siitä, että diskurssia käytetään 

rakentavasti. Diskurssianalyysissä kieli nähdään rakennettuna tiettyä 

tarkoitusta varten ja saavuttamaan tiettyjä seurauksia. 

3.1.2 Analyysi ja tulkintarepertuaarit

Analyysin työkaluina ovat Potterin ja Wetherellin (1988, 172) tutkimuksessa 

tulkintarepertuaarit. Tulkintarepertuaarit ovat ikään kuin rakennuspalikoita, 

joita puhujat käyttävät rakentaessaan versioita tapahtumista, kognitiivisista 

prosesseista ja muista ilmiöistä. Ne ovat havaittavissa olevia puheen termien, 

kuvauksien ja muotojen ryhmiä, jotka ryhmittyvät kielikuvien ja kuvausten 

ympärille. Niitä voidaan ajatella myös merkityksellistämisen keinoina, joita 

käytetään puheessa rakennettaessa versioita tapahtumista, itsestä ja 

sosiaalisista rakenteista. Tulkintarepertuaarit ovat olennainen osa sekä 

diskurssien sisällön että niiden sisällön rakentumisen ymmärtämistä. 

Repertuaarit ovat rakentuneet tietyistä sanoista, joita on käytetty tietyn 

tyylisellä ja kieliopillisella tavalla. Usein nämä termit on johdettu yhdestä tai 

useammasta avainmetaforasta, ja repertuaarin mukanaolo välittyy jonkin 

kielikuvan tai käytetyn muodon kautta. (Potter & Wetherell 1988, 172; 1992,

90.)
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Potterin ja Wetherellin (1987, 162, 168) analyysi koostuu kahdesta vaiheesta. 

Ensinnäkin aineistosta etsitään toistuvia malleja. Mallit sisältävät sekä 

variaatiota, eli joko sisällön tai muodon eroja, että yhdenmukaisuutta, eli 

selityksillä on yhteisiä piirteitä. Toisessa vaiheessa näistä muodostetaan 

hypoteesi ja etsitään sille kielellisiä todisteita. Analyysi alkaa toistuvilla 

aineiston lukemisilla, ja sen suhteen käytetään sisällyttävää otetta: mukaan 

hyväksytään myös kaikki rajatapaukset ja poikkeukset. Aineistosta etsitään 

malleja ja toistuvia rakenteita. Kyse ei ole sääntöjen ja valmiiden ohjeiden 

noudattamisesta vaan ennemminkin omien aavistusten seuraamisesta ja 

alustavien tulkintamallien luomisesta. Näitä malleja voidaan myöhemmin 

muokata tai hylätä ne kokonaan. Ihmisiä ei voida kuitenkaan jakaa ryhmiin 

sen mukaan, mihin malliin heidän mielipiteensä kuuluvat, vaan samat ihmiset 

yhdistelevät eri repertuaareja puheessaan. Ainoastaan tarkasteltaessa 

diskurssien selitysmalleja kokonaisuutena puheen hajanainen ja 

ristiriitainenkin luonne tulee esille. Tarkastellessamme rasistisia selityksiä, 

ymmärrämme erilaisia tulkintarepertuaareja sen kautta, miten rasistiset 

selitykset ovat rakentuneet ja miten ne on oikeutettu. Ja vain näin voidaan 

jatkossa miettiä, miten näitä selitysmalleja ja rasistisia asenteista voitaisiin 

heikentää tai muuttaa. (Potter & Wetherell 1988, 178–183.)

3.2 Kulttuuriset eronteot

Jukka Törrönen ja Antti Maunu (2004) ovat tutkineet, millaisia samastumisia ja 

erontekoja meihin ja muihin ihmiset tekevät, kun he puhuvat omasta 

ravintolakäyttäytymisestään sekä viihtyisistä ja epäviihtyisistä ravintoloista. 

Itseäni kiinnostavat juuri kulttuuriset me ja muut -eronteot, joita on runsaasti 

myös omassa aineistossani. Tutkimuksessaan Törrönen ja Maunu pyrkivät 

tuomaan esille, millaisten me ja muut -luokitusten varassa suomalaisessa 

kulttuurissa jäsennetään sosiaalisuutta. Näillä luokitteluilla on tärkeä rooli 

sosiaalisten identiteettien määrittelyssä.  (emt., 322, 327.)

Erottautumisen ja samastumisen mekanismit ilmenevät kommunikaatiossa 

luokituksina. Näiden jaotteluiden avulla ihmiset erottautuvat muista ja tuovat 

samalla esille, millaisten ihmisten kanssa he tuntevat yhteenkuuluvuutta.  
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Luokitusten avulla ihmiset tekevät ulko- ja sisäryhmäjakoja kulttuurisesti 

havaittaviksi ja ymmärrettäviksi. Luokitukset eivät ole yksilön itsensä keksimiä 

vaan kulttuurin kiteyttämiä: luokitukset kulkevat suusta suuhun ja 

muokkaantuvat ryhmäjakoja ja sosiaalisia suhteita jäsentäviksi 

merkitysrakenteiksi. Saman luokittelun esiintyessä toistuvasti voidaan olettaa 

sen saavuttaneen kulttuurialueen piirissä totunnaisen aseman. Luokituksen 

esiintyminen usein aineistossa viittaa merkityksen jähmettymisen sijaan 

ennemminkin sen alituiseen päivittymiseen. Sama luokitus voikin eri 

yhteyksissä ja eri aikoina merkitä eri asioita. Luokituksen ollessa kovassa 

kulutuksessa se muokkaantuu vastaamaan muuttuvia olosuhteita ja uusien 

tilanteiden vaatimuksia. (emt., 325–236.)

Claude Lévi-Straussin mukaan (1958 ref. Törrönen & Maunu 2004, 326.) 

sosiaalista elämää jäsentää jatkuva eronteko kulttuuriin ja luontoon kaikissa 

kulttuureissa. Oman kulttuurin tapojen ja uskomuksien ajatellaan olevan 

luonnollisia, ikään kuin vastakohtana toisten kulttuureille, joilla ajatellaan 

olevan keinotekoisia piirteitä. Törrönen ja Maunu ovat soveltaneet Lévi-

Straussin menetelmää tarkastelemalla, millaisia vertauskuvallisia sisältöjä 

kulttuuri-luontoerottelut saavat haastateltavien puheissa.

3.3 ”Tarvitseeko Suomi maahanmuuttajia?” -keskustelu

Aineistona tutkimuksessani on Aamulehden verkkosivuilla käytävä avoin 

keskustelu, jonka aiheena on ”Tarvitseeko Suomi maahanmuuttajia?”. 

Keskustelua käydään nimenomaan siitä, tarvitaanko meillä 

maahanmuuttajatyövoimaa väestön ikääntyessä ja mahdollisen 

työvoimapulan uhatessa. Keskustelu on alkanut jo 5.7.2002 ja se jatkuu yhä. 

Otin tutkimukseen mukaan 31.1.2005 mennessä kirjoitetut viestit. 

Aamulehden verkkotoimitus on muotoillut aloituspuheenvuoron ja esittänyt 

kysymyksiä ensimmäisessä keskustelun viestissä:

”Varma-Sammon toimitusjohtaja Paavo Pitkänen katsoo, että Suomi 
tarvitsee noin 10000 maahanmuuttajaa joka vuosi. Omilta 
työmarkkinoiltamme poistuu jo muutaman vuoden kuluttua enemmän 
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ihmisiä, kuin mitä sinne tulee. Ovatko maahanmuuttajat ratkaisu 
uhkaavaan työvoimapulaan? Mitä mieltä olet?” 

Aineisto koostuu yhteensä 106 viestistä, tosin osa viesteistä ei ole kirjoitettu 

annetusta aiheesta. Keskusteluun osallistuu yhteensä 51 eri kirjoittajaa. 

Aineisto on melko värikästä, ja mielipiteitä on laidasta laitaan. Valitsin 

aineistoksi verkkokeskustelun, koska se on tällä hetkellä suosittu ja varsin 

yleinen mielipidekirjoittelun paikka. Lisäksi siellä on helppo saada 

mielipiteensä kuuluville. Luulen, että verkkokeskustelun etuna onkin juuri se, 

että siellä mielipiteensä voi esittää myös ilman nimeä, jolloin ihmisten on 

helppo turhia kaunistelematta kirjoittaa tuntemuksistaan. Perinteisiin 

yleisönosastokirjoituksiin verrattuna kirjoitukset näyttäisivät olevan 

verkkokeskustelussa monipuolisempia ja värikkäämpiä. Veikko Pietilä (2001, 

31) on tutkinut verkkokeskustelujen ja yleisönosastokirjoittelun eroja. Yhtenä 

aineistona hänen tutkimuksessaan  oli juuri Aamulehden verkkokeskustelu. 

Hän tuli tutkimuksessaan siihen tulokseen, että verkkokeskustelu on 

yleisönosastokeskustelua dialogimaisempaa, eli toisten kirjoituksiin 

reagoidaan yleisönosastokirjoituksia enemmän. Muuten verkkokeskustelut 

ovat hänen mielestään tarjonneet lähinnä uuden tilan keskusteluille. 

Teknisesti keskustelut ovat uudenlaisia, mutta muuten niitä muotittavat vanhat 

rakenteet. Keskusteluissa kertautuvat myös tutut asenteet ja asetelmat – tosin 

entistä räväkämmässä muodossa. 

Aineistoa muokkaa melko paljon myös kysymyksenasettelu. Koska kysymys 

on nimenomaan siitä, tarvitaanko Suomessa vastaajien mielestä 

maahanmuuttajia, vastauksissakin pohditaan asiaa lähinnä Suomen 

näkökulmasta. Näkökulma on varsin mielenkiintoinen, ja tuo esiin myös 

kirjoittajien ajatuksia Suomesta ja suomalaisuudesta kansainvälistyvässä 

maailmassa.

Keskustelu on kaikkien internetin käyttäjien nähtävissä osoitteessa 

http://www.aamulehti.fi/keskustelu. Aamulehden ja käytävien keskustelujen 

lukeminen samoin kuin keskusteluun osallistuminen vaatii käyttäjäksi 



33

rekisteröitymisen ja käyttäjätunnuksen, joka on ilmaiseksi saatavilla lehden 

sivuilla. 

Laadullisen tutkimuksen etiikkaa pohtineet Jari Eskola ja Juha Suoranta 

(2000, 54) ovat sitä mieltä, että myös sähköisten keskustelupalstojen käytöstä 

aineistona pitäisi kertoa keskustelijoille. Jos taas kyseessä on jo olemassa 

oleva keskustelu, tulisi siihen osallistujilta pyytää suostumus tutkimukseen. 

Eskola ja Suoranta ovat perustelleet vaatimustaan tutkittavien informoinnista 

sillä, että kysymys on vapaan vuorovaikutuksen säilymisestä vapaana. Itse en 

koe osallistujien informointia tarpeelliseksi, koska keskusteluun osallistujat 

eivät ole millään tapaa tunnistettavissa analyysissäni. Olen poistanut 

tunnistamismahdollisuuden poistamiseksi nimien lisäksi myös käytetyt 

nimimerkit. En ole myöskään valinnut sitaatteihin kohtia, joissa tulisi ilmi nimiä 

tai muita henkilötietoja. Sitaatit ovat yksittäisiä lauseita, joiden perusteella ei 

pysty vastaajia tunnistamaan. Luvan pyytäminen kaikilta keskustelijoilta olisi 

tässä tapauksessa ollut myös lähes mahdotonta. Keskusteluun on osallistunut 

kymmeniä ihmisiä, eivätkä he välttämättä enää käy lukemassa keskustelua. 

Todennäköisesti en siis olisi palstalta lupaa kysyessäni saanut montaakaan 

vastausta, ja tämä toimenpide olisi muuttanut aineistoani, koska olisin 

todennäköisesti voinut tutkia vain osaa kirjoituksista. Sen sijaan sovin 

verkkotoimituksen kanssa, että poistan käytetyt nimet ja nimimerkit. Aineiston 

käsittelyn mahdollistamiseksi numeroin viestit aikajärjestyksessä. Viittaan 

viesteihin näillä numeroilla (esim. V38).  

Aamulehden verkkotoimituksessa kaikki lähetetyt viestit luetaan etukäteen, 

jonka jälkeen päätetään niiden julkaisemisesta. Viestien tulee yleisesti ottaen 

olla asiallisia ja hyvän maun mukaisia. Alatyylisiä kommentteja tai henkilöön 

tai tiettyyn väestönryhmään kohdistuvia loukkaavia tai herjaavia viestejä ei 

hyväksytä. Myös runsaasti kiroilua sisältävät viestit joko siivotaan tai jätetään 

julkaisematta. Asiattomia viestejä tulee verkkotoimituksen mukaan 

keskusteluun kuitenkin hyvin harvoin, joten en pidä tätä viestien 

ennakkotarkastusta ongelmana aineiston analysoinnin suhteen. 

Verkkotoimituksessa arvioitiin, että keskustelun käyttäjät ovat tietoisia 

toimintaperiaatteista ja myös noudattavat annettuja ehtoja, ja siksi viestejä ei 
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juurikaan jouduta poistamaan. (Kati Kalliosaari, henkilökohtainen 

sähköpostiviesti 9.5.2005)

Matti Piispa (2002) on tutkinut A-klinikkasäätiössä internetin 

keskustelupalstalla käytävää huumekeskustelua ja listannut piirteitä, jotka 

ovat ominaisia ennen kaikkea verkkofoorumeilla käytäville keskusteluille. 

Arvioin seuraavaksi näiden piirteiden toteutumista omassa aineistossani:

”Lyhytjänteisyys: uusia keskusteluteemoja syntyy tiuhaan tahtiin ja aiemmat 

teemat painuvat alkuinnostuksen jälkeen usein nopeasti unohduksiin (Piispa 

2002).” Aamulehden verkkokeskustelussa ”Tarvitseeko Suomi 

maahanmuuttajia?” sama keskustelua on jatkunut jo muutaman vuoden ajan. 

Keskustelua ei siis voi luonnehtia lyhytjänteiseksi. Tosin keskustelu on 

ajoittain vilkkaampaa ja välillä taas mielipiteitä vaihdetaan vain harvakseltaan. 

”Rönsyilevyys: keskusteluketjun sisällä hyppelehditään teemasta toiseen ja 

usein kauaksi ketjun alkuperäisestä aiheesta (Piispa 2002).” Rönsyilevyys sen 

sijaan kuvaa hyvin aineistoa. Välillä keskustelun aihe muuttuu kokonaan, 

mutta jokin viesti palauttaa sen taas alkuperäiseen aiheeseen. Keskustelussa 

käydään välillä hyvinkin kaukana alkuperäisestä aiheesta.

”Aktiivisuuden kasaantuminen: suuren osan puheenvuoroista kirjoittaa 

suhteellisen pieni ydinjoukko (Piispa 2002).” Aktiivisuuden kasaantuminen 

näkyy aineistossa, vaikka kaikkiaan eri nimimerkkejä on yhteensä 51 ja 

viestejä 106. Monet ovat kirjoittaneet vain yhden viestin, mutta keskustelussa 

näkyy selvästi pari nimimerkkiä, jotka ovat todella aktiivisia. Välillä keskustelu 

on pelkästään kahden ihmisen välistä väittelyä. 

”Osallistujien yhdenvertaisuus: mm. anonyymiyden johdosta kenelläkään ei 

ole auktoriteetin asemaa apriori, vaan se on ansaittava keskustelun kuluessa 

(Piispa 2002).” Aineistossa kaikki keskustelijat ovat tasavertaisia 

nimimerkkejä, joista ei tiedetä sen enempää. Tämä onkin mielenkiintoinen 

piirre keskustelussa: kaikkien mielipiteet ovat ennakkoon yhtä vakavasti 
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otettavia. Auktoriteettiasemia saavutetaan keskustelun kuluessa ennen 

kaikkea vakuuttavalla argumentoinnilla. 

”Puhekielenomaisuus: puheenvuorot kirjoitetaan usein varsin 

vapaamuotoisesti, epätäydellisin virkkein, ilmaisuja hakien (Piispa 2002).” 

Aineistossa käytetään suurimmaksi osaksi puhekieltä. Kirjoituksesta näkyy 

myös nopea kirjoitustahti. Tekstissä on paljon kirjoitusvirheitä, ja välillä jää 

lukijan tulkinnan varaan, mitä viestissä on tarkoitettu.  

”Läimintä (flaming): puheenvuorot voivat olla sävyltään hyvinkin 

suorasukaisia, hyökkääviä ja eri mieltä olevia kohtaan ilkeitä (Piispa 2002).” 

Myös tämä piirre on selkeästi nähtävissä aineistossa. Keskustelun 

luonteeseen näyttää kuuluvan hyökkäävä puhetyyli, jolla samalla 

provosoidaan muita osallistumaan keskusteluun. Keskustelussa esiintyy 

syytöksiä, ivailua ja henkilötasolle menevää arvostelua.

3.4 Oma analyysi

Valitsin Potterin ja Wetherellin metodologian tutkimukseeni, koska he ovat 

omassa tutkimuksessaan kiinnostuneet samantapaisista asioista, joista olen 

omassa tutkimuksessani kiinnostunut. Potter ja Wetherell (1988, 178) itse 

käyttivät analyysitapaansa tutkiessaan Uuden-Seelannin väestön 

suhtautumista Maori-vähemmistöön. He löysivät eri tulkintarepertuaareja eli 

eri ihmisten puheissa toistuvia malleja. Kolme yleisintä repertuaaria, joita 

haastateltavat käyttivät vähemmistöstä puhuessaan olivat kulttuurin 

vaaliminen, pragmaattinen realismi ja yhteisyys. Käytän itsekin 

tulkintarepertuaari-nimitystä aineistosta muodostamistani malleista. Mielestäni 

käsitteen käyttö on perusteltua, koska etsin Potterin ja Wetherellin tavoin 

keskustelusta tiettyjä toistuvia malleja, joihin puhujat ikään kuin vetoavat 

mielipiteitään perustellessaan ja puhuessaan vähemmistöistä. Myös Törrösen 

ja Maunun (2004) tekniikka sopii hyvin omaan analyysiini pyrkiessäni 

etsimään kulttuurisia erontekoja, joita aineistossa esiintyy. Eronteot ovat 
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luonnollisesti hyvin erilaisia kuin ravintolamaailmassa, mutta silti heidän 

tekniikkansa tuntuu tukevan myös omaa analyysiani. 

Käytän analyysissa soveltaen molempia edellä esiteltyjä analyysitapoja. Teen 

sitä kuitenkin hyvin aineistolähtöisesti. Kuten Potter ja Wetherellkin (1988, 

178–183) painottavat, analyysi on ennen kaikkea omien aavistusten ja 

ideoiden seuraamista vastakohtana jonkin tekniikan mekaaniselle 

soveltamiselle. Luen siis aineistoa avoimin mielin, ja pyrin antamaan tilaa 

myös odottamattomille löydöksille. 

Aloitin aineiston käsittelyn lukemalla sen huolellisesti läpi moneen kertaan. 

Muutaman lukukerran jälkeen aloin tehdä aineistosta luokitteluja. Listasin 

usein toistuvia sekä maahanmuuttajiin positiivisesti että negatiivisesti 

suhtautuvien kirjoittajien mielipiteitä.

Tässä on listattu yleisimmät perustelut sille, miksi vastaajat eivät ajatelleet 

Suomen tarvitsevan maahanmuuttajia: 

1. ”Maahanmuuttajat tuovat tauteja ja rikollisuutta Suomeen.”

2. ”Suomalaisuus vaarantuu, kun maahanmuuttajien määrä lisääntyy.”

3. ”Maahanmuuttajat tulevat vain paremman toimeentulon ja sosiaalietuuksien 

takia.”

4. ”Ensin on työllistettävä Suomen omat työttömät.”

5. ”Pärjäämme omalla porukalla.”

6. ”Toimettomia ja työttömiä maahanmuuttajia on jo tarpeeksi Suomessa.”

7. ”Maahanmuuttajilla ei ole Suomeen sopivaa kielitaitoa tai koulutusta.”

8. ”Viemme köyhiltä mailta niiden kouluttamat ihmiset.”

Seuraavassa on listattu maahanmuuttajien suomalaisille työmarkkinoille 

tuloon positiivisesti suhtautuvien toistuvia mielipiteitä: 

1. ”Maahanmuuttajat rikastuttavat kulttuuria.”

2. ”Maahanmuuttajat ovat valmiita tekemään töitä, joihin ei löydy halukkaita 

suomalaisia.”

3. ”Maahanmuuttajat ovat tyytyväisiä työhönsä ja palkkaansa.”

4. ”Suomen väestö vanhenee ja tarvitsemme lisää työvoimaa.”
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5. ”Maahanmuuttajat ovat tervetulleita, jos he ovat kielitaitoisia ja valmiita 

tekemään työtä.”

Nämä toistuvat ajatukset ovat suhteellisen helposti löydettävissä aineistosta. 

Seuraava vaihe osoittautui vaikeammaksi: pyrin valitsemaan edellisistä 

ajatustiivistymistä tulkintarepertuaareja, jotka parhaiten kuvaavat aineistoa ja 

joihin eri ihmiset toistuvasti vetoavat puheessaan. Negatiiviset asenteet olivat 

paljon helpommin luokiteltavissa ja analysoitavissa, kun taas positiiviset 

asenteet ja etenkin repertuaarien nimeäminen oli melko vaikeaa. Löydettyäni 

ja nimettyäni repertuaarit pohdin vielä niiden funktioita keskustelussa sekä 

sitä, kuinka rasistisia puheet olivat. 

Etsin aineistosta myös eri erontekoja. Listasin kaikki mainitut erottelut ja etsin 

niistä yhdistäviä tekijöitä eli sitä, minkä tekijöiden mukaan tekstissä erotellaan 

ihmisiä meihin ja muihin. Tässä pari esimerkkiä aineistossa tehdyistä 

erotteluista:

oma porukka vs.  ulkomaalaiset, muslimit, afrikkalaiset, arabit (V7)

omat kansalaiset vs. pakolaiset, toimettomat nuoret pakolaismiehet(V12)

Listattuani eri eronteot etsin niistäkin toistuvia piirteitä, ja mietin, mitkä 

erottelutavat ja -perusteet toistuivat aineistossa eli millä perusteilla ihmisiä 

pääasiassa luokiteltiin. Näiden erottelujen pohjalta pohdin mielipiteiden 

rasistisuutta ja toiseutta, jota keskustelussa määriteltiin. 

Aineistoa lukiessani löysin sieltä mielenkiintoisia maahanmuuttajien Suomeen 

tuloa kuvaavia sanavalintoja, jotka myös listasin. Mielestäni nämä sanat 

ilmentävät suomalaisten suhtautumista maahanmuuttajien Suomeen tuloon.  

”… Ulkomailta on yksinkertaisesti pakko ottaa työhalukkaita tekemään 
työtä. …” (V75)

Löydettyäni toistuvat ajattelutavat niin asenteissa kuin eronteoissakin etsin 

yhtymäkohtia ja eroja aiempiin tutkimuksiin ja esitin tulokset 

vuorovaikutuksessa niiden kanssa. 
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4. RASISMI JA TOISEUS

Rasismi ja toiseus nousevat esille aineistossa. Eri rasismin muotojen 

määrittely on sen moninaisuuden ymmärtämisen kannalta tärkeää. Lisäksi 

vain rasismin eri muodot määrittelemällä aineistossa esiintyvien mielipiteiden 

rasistisuus tulee esiin. 

4.1 Rasismi

Rasismia tutkineen Stuart Hallin (1992, 19) mukaan rasismin kaksi ääripäätä 

ovat aggressiiviset rasistit ja heidän uhrinsa, mutta väliin mahtuu 

sateenkaaren kirjo muunlaisia tapauksia. Rasismi on historiallisesti spesifiä 

kunkin aikakauden, kulttuurin ja yhteiskuntamuodon määrittämällä tavalla. 

Raisa Simola ja Kaija Heikkinen (2003, 6–7) toteavat, että tällä hetkellä on 

poliittisesti korrektia olla antirasisti, mutta käytännössä ihmiset saattavat 

uusintaa kulttuurin usein tunnistamattomia rasismin muotoja. Rasismi onkin 

ollut aina Ranskan vallankumouksesta asti keskeinen peruste 

yhteiskunnallisen eriarvoisuuden oikeuttamiselle. 

Perinteinen rasismi perustuu ihmisten asettamiseen eriarvoiseen asemaan 

”rodun” perusteella. ”Rotu” on kuitenkin vain sosiaalinen tuote ja 

arkiantropologinen kuvitelma: rodun uskotaan laajasti olevan biologinen tyyppi 

tai luokka, vaikka väitteelle ei löydy biologisia perusteita. Jos kansoja 

tyydyttäisiin kuvaamaan vain niiden kulttuurin, historian ja kielen perusteella, 

kansallisen identiteetin perusta lepäisi suhteellisen terveellä perustalla. Sen 

sijaan kansoihin ja kansallisuuksiin liittyvät arkikielen ilmaukset ovat täynnä 

biologisoivaa periaatetta, ja tällaisiin käsitteisiin liittyvät tunteet ovat hyvin 

vahvoja. (Rasismi ja etniset suhteet 1999, 41–42.)

Luonnollisestikin on olemassa fysiologisia ja fenotyyppisiä eli ilmiasua 

koskevia eroja kuten ihonväri ja ruumiinrakenne. Tutkimuksissa on kuitenkin 

osoitettu, että yksilöiden erot tietyn geeniryhmän sisällä ovat yhtä merkittäviä 

kuin erot kahden geneettisesti osin erilaisiksi määritellyn ryhmän välillä. Tämä 

kumoaa väitteet ”rotujen” olemassaolosta ja todistaa, että rasismi ei perustu 
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biologisiin tosiseikkoihin, vaan on ennemminkin sosiaalinen käytäntö, jossa 

tiettyjä väestönryhmiä luokitellaan ruumiillisiin tuntomerkkeihin perustuen. 

Rasistisessa diskurssissa ruumiilliset tuntomerkit ovat merkityksenantajia eli 

ne ovat eroja tuottavan diskurssin käyttämiä merkkejä. Rasistisista 

käytännöistä on kyse silloin, kun tällaista luokittelujärjestelmää käytetään 

sellaisten sosiaalisten, poliittisten ja taloudellisten käytäntöjen 

perustelemiseen, jotka estävät tiettyjä ryhmiä pääsemästä materiaalisiin tai 

symbolisiin resursseihin. (Hall 1992, 296.) Amerikkalaiset sarjafilmit, elokuvat 

ja tutkimukset ovat tuoneet ”rodullistamisen” myös Suomeen, vaikka se ei 

kuulu perinteisesti kansalliseen identiteettiin (Paananen 1999, 60).

Aamulehden keskustelussa ei niinkään esiinny perinteistä biologista rasismia,  

”rotu” mainitaan aineistossa vain kerran (V52). Jälkikolonialistisena aikana 

geneettisen rasismin tilalle onkin tullut kulttuurinen rasismi (Hall 1992, 19). 

Tämä uusi rasismi, kuten sveitsiläinen politiikan tutkija Rolf Büchi (1996) sitä 

nimittää, perustuu eri rotujen eriarvoistamisen sijasta puhumaan kulttuurisista 

erilaisuuksista eri ihmisryhmien välillä. ”Rotu” ihmisiä erottavana tekijänä on 

siis korvattu kulttuurilla ja eriarvoisuus erilaisuudella. Uusrasismi ei 

välttämättä käytä halventavaa kieltä vaan korostaa kulttuurien erilaisuutta ja 

oikeutta siihen. Sille on tyypillistä oikeistolainen nationalismi eli kulttuurien ja 

kansojen  sekoittumisen kauhu. Tämä uusi rasismi konstruoi kansallisen 

yhteenkuuluvuuden ja tietyn ryhmän jäsenyyden toisensa poissulkeviksi 

kategorioiksi. Kulttuuria käytetään eristämään eri ihmisryhmät toisistaan. Uusi 

rasismi naturalisoi eri ihmisryhmät käyttäen kulttuuriin perustuvia väitteitä 

samaan tapaan kuin ennen puhuttiin ”rodusta”. (Büchi 1996) Aamulehden 

keskustelussa näkyikin hyvin tämä Büchin kuvaama uusi rasismi, jolloin 

eriarvoisuutta ei määritellä biologisiin eroihin perustuen, vaan nimenomaan 

perustuen kulttuurisiin eroihin.

Hall (1992, 275–276) jakaa rasismin kahteen eri muotoon, avoimeen ja 

viitteelliseen rasismiin. Avoimella rasismilla hän tarkoittaa tapauksia, joissa 

viestimet antavat äänen avoimesti rasistisiin asettamuksiin nojautuville 

väitteille, näkökannoille ja puhujille, jotka kehittelevät rasistisia 

argumentaatioita tai ajavat rasistista politiikkaa tai rasistisia näkemyksiä. 
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Viitteellinen rasismi on kyseessä, kun tosiasiallisia ja fiktiivisiä  tapahtumia, 

jotka perustuvat kyseenalaistamattomille ja huomaamattomille rasistisille 

asettamuksille, esitetään luonnollisina. Tämä mahdollistaa rasististen 

väitteiden muotoilemisen tavalla, jossa niiden pohjana olevat rasistiset 

olettamukset eivät nouse koskaan tietoisuuteen. Viitteellinen rasismi on 

yleisempää ja vallitsevampaa ja monin tavoin läpitunkevampaa kuin avoin 

rasismi, koska puheen rasistisuutta on vaikea huomata. 

Kulttuurista tai uutta rasismia – ihmisten luokittelua ja arvostelua jonkin 

ryhmän edustaman kulttuurin tai kansallisuuden perusteella – esiintyy 

Aamulehden keskustelussa jonkin verran. Kansoihin liitetään eri 

ominaisuuksia ilman kyseenalaistamista. Määrällisesti näitä erotteluja ei 

kuitenkaan ollut kovin montaa. Tämä on Hallin (emt., 275–276) määritelmän 

mukaan nimenomaan viitteellistä rasismia: väitteet esitetään kuin yleisinä 

totuuksina, joita ei pidetä tarpeellisena perustella. Kuvaava esimerkki on 

käsitys virolaisten ja pimeän työn yhteenkuuluvuudesta: 

”Turun verottaja on jo sen pannut alkuun, kaikki päivärahat verolle ja 
virosta halpaa työvoimaa tilalle. Se on oikein pimeitten 
työvoimamarkkinoiden riemulaulu. Mutta jos järki tekee lakon sen 
virkaura korvaa.” (V106) 

Joitain muitakin kansalaisuuteen ja uskontoon perustuvia erotteluja esiintyy 

aineistossa. Esimerkiksi afrikkalaisiin liitettiin varsin negatiivisia merkityksiä, 

eikä heidän ajatella sopivan Suomen työmarkkinoille (V62). Lisäksi tiettyjen 

ihmisryhmien Suomeen tulon katsottiin aiheuttavan ongelmia:

”Afrikkalaisten, muslimien ja arabien tänne siirtäminen johtaa vain 
ongelmiin, kuten on jo monissa muissa maissa tapahtunut. Katsokaa 
vaikka rikostilastoja, nyt jo ulkomaalaiset tekevät monta kertaa 
enemmän rikoksia kuin suomalaiset. Sitäkö sosiaalitantat haluavat? 
Entä kun raiskaajat osuvat oman tyttären kohdalle?” (V7)

Suomen läheltä tulleiden ajateltiin ehkä olevan tarpeeksi suomalaisten 

kaltaisia kieleltään, kulttuuriltaan ja tavoiltaan, ja ehkä juuri siksi heidät 

näyttäisi olevan helpompi hyväksyä suomalaisille työmarkkinoille. Erottelu 

tehdään seuraavissa viesteissä ensinnäkin nykyisenkaltaisten 
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maahanmuuttajien ja hyvin koulutettujen, ”normaalien” välille, sekä toiseksi 

inkerinsuomalaisten, siirtolaisten ja sosiaalituristien välillä: 

”Suomi ei tarvitse nykyisenkaltaisia maahanmuuttajia, joita tänä 
päivänä näkee… Mutta esim. Virosta hyvin koulutettuja ja normaaleita 
työtätekeviä henkilöitä voidaan helposti sijoittaa Suomeen ja 
kieliongelmaakaan ei ole.”(V58)

”Tarvitsee maahanmuuttajia töihin, siis luvallisia tulijoita ja itsensä 
elättäjiä. Siirtolaisia siis tai inkeriläisiä. Sen sijaan tänne väkisin 
pyrkiviä sosiaalituristeja pitää karsia, pikakäännytys heti rajalta 
mahdolliseksi.” (V95)

4.2 Nationalistinen rasismi

Rasismin yhtenä muotona voidaan pitää Päivi Harisen ja Sonja Hyvösen 

(2003, 136–137) mukaan nationalistista rasismia. Tällöin rasismi on torjuvaa 

ja etnosentristä ajattelua. Keskeistä on silloin representaationaalinen  

idealistinen käsitys omasta kansakunnasta ja sen puolustamisesta 

ulkopuoliselta ja vaaralliselta uhalta. Harisen ja Hyvösen tekemässä 

haastattelututkimuksessa nationalismi ja sen johdannaisena myös rasismi 

määrittyvät kansakunnan yhteisöllisessä kontekstissa eri tavoin. Nationalismi 

isänmaallisuutena on puhdasta ja ylevää, diskurssiivista ja maskuliinista. 

Rasismi sen sijaan on tutkijoiden mukaan nationalismin likaantunut muoto, 

jota usein kuvataan esimerkiksi ymmärtämättömien ja huonosti kasvatettujen 

huligaanien toiminnaksi.

Antti Paasin (1998, 216) mukaan nationalismi pyrkii rajaamaan territorion ja 

liittämään siihen merkityksiä, joiden kautta ihmiset voivat identifioitua 

alueeseen ja yhteisöön. Territorio tässä tarkoittaa aluetta, jonka rajoja 

käytetään vaikuttamaan ihmisen toimintaan ja käyttäytymiseen. Samalla kun 

määritellään tietyt merkitykset, joiden mukaan ryhmään kuulutaan, tulee 

määritellyksi myös ryhmään kuulumattomat. Marja Vuorisen (2005, 246–248) 

mukaan toiseuden käsitteellä onkin nationalististen liikkeiden ja kansallisen 

identiteetin tutkimuksessa keskeinen rooli. Poliittiselle retoriikalle on 

yleensäkin tyypillistä sisäryhmän määritteleminen ulkoryhmän avulla niin, että 
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sisäryhmä edustaa hyvää ja paha on ulkoistettu koskemaan ulkoryhmän 

muodostavia toisia. 

Marja Vuorinen (emt.) on tutkinut suomalaisten vasta- ja viholliskuvia. Tie 

erilaisuuden passiivisesta havaitsemisesta aktiivisiin viholliskuviin on pitkä: 

ensin erilaisesta tulee toinen, sitten toisesta vastakuva ja lopulta vastakuvasta 

viholliskuva. Ideologiseen erillisyyteen johtava toiseuttaminen alkaa silloin, 

kun itseä aletaan määritellä toisen vastakohtana. Tällöin toisesta tulee 

tietoinen ja aktiivinen vastakuva. Vastakuvista taas tulee viholliskuvia, jos 

toisten koetaan uhkaavan itseä. Jos siis ryhmän muodostumisen taustalla on 

kokemus uhatuksi tai sorretuksi joutumisesta, erilleen määritellyn tuottamat 

vastakuvat alkavat rakentua viholliskuviksi. Omaa ryhmää pyritään 

vahvistamaan oletettuja vihollisia vastaan rajoja tiivistämällä ja sisäpuolelle 

jääneiden yhtenäisyyttä ja uskollisuutta tukemalla. Vuorinen näkee Suomessa 

vastaryhminä olleen eri aikoina esimerkiksi venäläiset, ruotsalaiset sekä 

henkisesti, moraalisesti ja ruumiillisesti vajavaiset. Pienempiä 

vähemmistöidentiteettejä kuten romaneja, juutalaisia ja somaleita hän ei lue 

vastakuvien joukkoon, koska niitä ei ole hyödynnetty virallista suomalaisuutta 

määriteltäessä vaan ainoastaan syrjitty, suvaittu tai ihannoitu. (emt., 246–248,

264.) Vuorisen tutkimuksessa vastakuvina näyttäytyvätkin historian kautta 

määrittyvät ryhmät. Tämän päivän vastaryhmänä, jollei peräti viholliskuvana, 

näyttäytyisi Aamulehden aineiston perusteella maahanmuuttajat ainakin siinä  

määrin kun heidän katsotaan olevan uhka suomalaisille.  

Myös nationalismi, yhtä lailla kun rasismi, on muotoaan muuttava ilmiö, joka 

ilmenee eri aikoina ja eri paikoissa eri tavoin. Jussi Pakkasvirta ja Pasi 

Saukkonen toteavat toimittamassaan kirjassa Nationalismit (2005, 39), että 

nationalismi ei myöskään ole ainoastaan historiassa esiintyvä ja väistymässä 

oleva ilmiö, toisin kuin monet ehtivät jo toivoa. Sen sijaan nationalismin eri 

muodot elävät eri kulttuureissa edelleen vahvoina. Nationalistinen pelko oman 

kulttuurin ja oman kansan säilymisestä tuli vahvasti esiin aineistossa. Ennen 

kaikkea maahanmuuttoon negatiivisesti suhtautuvissa mielipiteissä 

maahanmuuttajat koettiin uhkana suomalaiselle kulttuurille (V78), työpaikoille 

(V10), turvallisuudelle (V7), terveydelle (V35) ja jopa suomalaiselle geenistölle 
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(V88). Tällöin suomalaisuus nähdään yhtenäisyytenä ja Suomi 

monokulttuurisena, ja kaikki siitä poikkeava ajatellaan negatiivisesti uhkana. 

Marja Vuorisen (2005, 246–248) käsittein maahanmuuttajat nähdään tällöin 

jopa suomalaisten viholliskuvina.

  

4.3 Arkipäivän rasismi

Aamulehden keskustelun analysoinnin kannalta keskeiseksi nousee 

arkipäivän rasismi. Vesa Puuronen (2003, 193–196) on määritellyt arkipäivän 

rasismiksi jokapäiväiset vuorovaikutuskäytännöt, joissa ihmiset asetetaan 

eriarvoiseen asemaan esimerkiksi ihonvärinsä tai kulttuurinsa perusteella. 

Käytännössä tällä tarkoitetaan arkipäivän ilmiöitä, joilla on rasistisia piirteitä. 

Tällaisia ilmiöitä ovat esimerkiksi käytetyt käsitteet, vitsit, kasvokkaisen 

vuorovaikutuksen eleet ja ilmeet sekä erilaiset tavat. Vaikka tällainen 

arkipäivän rasismi esiintyykin yksittäisten ihmisten toimintana, 

ennakkoluuloina, syrjimisenä työhönotossa, pilkkaamisena ja nimittelemisenä 

kaduilla tai huomiotta jättämisenä työyhteisössä, se perustuu enemmistön 

valtaan ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin. 

Arkipäivän rasismissa rakenteelliset ja institutionaaliset käytännöt yhdistyvät 

ihmisten arkiseen käyttäytymiseen, eikä arkielämän rasismin ja 

institutionaalisen rasismin erottaminen ole helppoa, eikä välttämättä edes 

tarpeellista. Nämä arkipäivän rasistiset toiminnot ovat niin kiinteä osa 

valtaväestön käytäntöjä ja kulttuuria, että niitä ja niiden rasistisuutta on vaikea 

havaita. Valtaväestöön kuuluvat ihmiset sosiaalistuvat näihin käytäntöihin 

kasvaessaan kulttuurinsa jäseniksi. Arkipäivän rasismiin kuuluvat pahan 

puhuminen, vältteleminen, syrjintä ja eristäminen aiheuttavat 

maahanmuuttajien ja vähemmistöjen marginalisoitumista, kyseenalaistumista 

ja turhautumista. Lähes kaikkia maahanmuuttajia nimitellään usein 

loukkaavasti. Esimerkiksi sanaa ”neekeri” on käytetty Suomessa 

vuosikymmeniä, ja käsitteitä ”ryssä”, ”mustalainen” ja ”lappalainen” 

pitempäänkin. Tosin on otettava huomioon, että aina sanoja ei käytetä 

tahallaan halventavasti, eikä niiden rasistisuutta välttämättä ymmärretä. (emt., 
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193–196.) Yhdysvaltojen kautta on suomen kieleenkin kuitenkin tullut viime 

aikoina varovainen, korrekti tapa puhua ulkomaalaisista, mutta monet ovat 

edelleen epätietoisia, minkä sanojen käyttö ylipäänsä on korrektia (Paananen 

1999, 60). Käsitteiden suhteen on siis edelleen epätietoisuutta.

Aamulehden aineistossa ei puhuttu ”neekereistä”, ”ryssistä” tai ”mustalaisista” 

eli korrekti tapa puhua maahanmuuttajaväestöstä oli tavallaan sisäistetty. 

Viestien ennakkotarkastuksella voi olla osuutta asiaan, mutta kuten 

Aamulehdestä kerrottiin, asiattomia viestejä tulee hyvin vähän. (Kati 

Kalliosaari, yksityinen sähköpostiviesti 9.5.2005). Kirjoittajat siis joko ovat 

omaksuneet korrektin puhetavan tai tietävät asiattomien viestien jäävän 

julkaisematta. Sen sijaan aineistossa puhuttiin muun muassa ”värillisistä” 

(V2), maahanmuuttajista (V32), ulkomaalaisista (V34) ja siirtolaisista (V55). 

Vaikka nimittelyä ei aineistossa juurikaan esiintynyt, esimerkiksi 

turvapaikanhakijoihin tai pakolaisiin liitetyt merkitykset olivat sitäkin 

rasistisempia, kun koko ihmisryhmä luokiteltiin tietynlaisiksi. 

”Pizzaleipomoita on jo liikaa kuten myös kuikeloita, joita ei rehellinen 
elämä kiinnosta.” (V89)

Yllättävää aineistossa oli se, että suomalaiset liittivät omaan väestöönsäkin 

negatiivisia merkityksiä. Monet kirjoittivat siitä, kuinka suomalaiset työttömät 

ovat liian laiskoja, eivätkä suostu ottamaan työtä vastaan, vaikka sitä 

tarjottaisiin. Samassa yhteydessä maahanmuuttajat ajateltiin ahkeriksi ja työtä 

pelkäämättömiksi vastakohtana suomalaisille. Suomalaisten ei ajatella 

kelpuuttavan varsinkaan ruumiillista työtä:

”Suomen marjasato kerätään ulkolaisin voimin kaikki. Suomalaisille ei 
se työ kelpaa jne.jne.” (V52)
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4.4 Toiseus

Pentti Raittilan (2004, 18) mukaan perusteena toiseuden muodostumiselle on 

kieleen ja sosiaalistumiseen liittyvä luokitteluperiaate, jonka avulla maailma 

jaetaan toisensa poissulkeviin kategorioihin. Sisä- ja ulkoryhmien dialektiikka 

merkitsee, että molempien ryhmien jäsenet nähdään pelkistetysti, 

stereotyyppisesti. Perinteisen kognitiivisen ajattelun mukaan ihminen ajattelee 

ja toimii yleistämällä yksittäisten kokemusten perusteella kertyvää tietoa. 

Ilmiöiden ja toisten ihmisten kategorisointi on yksi yleistämisen tapa, jolloin 

uudet kokemukset liitetään vanhoihin kategorioihin ja tämä auttaa selviämään 

arjen yllättävissä tilanteissa. Mikko Lehtonen ja Olli Löytty (2003, 12–14) 

lisäävät, että erilaisuus ei ole olemassa valmiina ominaisuutena, vaan se 

tuotetaan, kun erilainen kohdataan. Viime kädessä on kysymys siitä, kenen 

katsotaan kuuluvan joukkoon. Kuuluminen rakentuu kahtalaisesti. Ensinnäkin 

kuuluminen rakentuu diskursiivisesti, eli sen kautta, miten meidät ja muut 

esitetään. Toiseksi kuulumista rakennetaan jatkuvasti sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa eli tilanteissa, joissa tätä kuulumista osoitetaan. 

Olli Löytyn (1994, 117–118) mukaan Euroopassa vallitsee eurosentrinen 

maailmankuva, joka perustuu ajatukselle siitä, että eurooppalainen sivilisaatio 

olisi kulttuurievoluution korkein aste. Tällainen itsen ja toisen logiikka ei tunne 

yhteisiä tekijöitä tai tuntomerkkejä. Esimerkiksi Afrikka kuuluu marginaaliin, 

koska se on osa ”ei-Eurooppaa”. Kun maailman nähdään muodostuvan näin, 

kahdesta eriarvoisesta osapuolesta, voidaan todeta, että nämä määrittelevät 

toinen toisensa: ei olisi keskustaa ilman sitä määrittelevää periferiaa ja 

toisinpäin. Marjo Kylmänen (1994, 5–7) painottaa, että usein esimerkiksi 

kansallisen identiteetin määrittelyyn liittyy pyrkimys rakentaa yhtenäisyyttä tai 

samanlaisuuksia – erojen korostamisen kustannuksella – ja tällaista 

määrittelyä voidaan pitää kulttuurisena rasismina.

Euroopan ulkopuolisen kulttuurin toinen on vähemmän hyväksytty kuin 

läntisen Euroopan toinen. Pakolaiset ja muun lisääntyneen maiden välisen 
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liikkuvuuden synnyttämät etniset vähemmistöt ovat useimmissa Euroopan 

maissa yhä useammin negatiivisesti representoidun toisen edustajia. On 

yllättävän helppoa löytää syntipukki tästä toisesta. (Ruuska 1998, 245.) Tämä 

jako näkyy Aamulehden keskustelussa. Syntipukkeina pidetään erityisesti 

pakolaisia ja turvapaikanhakijoita, joiden maahantulonsyitä kyseenalaistetaan, 

ja joiden ajatellaan tulleen vain paremman toimeentulon perässä (V37, V58, 

V62). Tällöin maahanmuuttajien maahantulomotiivit kyseenalaistetaan, ja 

pääosin tämän takia heihin liitetään hyvinkin negatiivisia mielipiteitä.

Tämä maailman kaksinapainen jakautuminen, ”toisen konstruoiminen”, on 

rasismin perusta. Näin maailma jaetaan niihin, jotka kuuluvat siihen ja niihin, 

jotka eivät kuulu. Kyse ei ole luonnollisten tosiseikkojen kuvaamisesta vaan  

niiden tuottamisesta. Ulossuljetut ryhmät ruumiillistavat niiden hyveellisten 

vastakohtaa, jotka muodostavat identiteettiyhteisön. Tämä tarkoittaa sitä, että 

koska me olemme sivistyneitä, he ovat alkukantaisia, koska me olemme 

rationaalisia, he ovat irrationaalisia ja niin edelleen. (Hall 1991, 304, 306). 

Erotteluihin voisi lisätä Törrösen ja Maunun (2004) esittämän erottelun 

luonnollisen ja keinotekoisen välillä. Eri ryhmät siis määrittyvät vastakohdiksi 

toisilleen. Aineistossa tällaisia erotteluja tulee ilmi lähinnä määriteltäessä 

suomalaisille työmarkkinoille sopivia ihmisiä. Näistä luokitteluista voi lukea 

asetettuja vastakohtapareja ja samalla normaalin määritelmiä. Kun Suomeen 

toivotetaan tervetulleeksi inkerinsuomalaiset (V95) tai virolaiset (V58), tullaan 

määritellyksi halutut maahanmuuttajat ja sitä kautta myös ei-halutut, tänne 

sopimattomat. Samantapaista erottelua tehdään määriteltäessä turvapaikan 

ansaitsevia maahanmuuttajia. Puhutaan esimerkiksi ”todellisista” pakolaisista 

vastakohtana taloudellisista syistä maahan tuleville (V39). 

Usein ajatellaan, että rasistinen diskurssi jakaa asiat kaksinapaisesti 

luodakseen järjestystä. Todellisuudessa se yrittää jähmettää maailman tähän 

kahtiajakoon pelosta joutua sekasorron valtaan. Rasistisen diskurssin takana 

piilee aina kulttuuristen mullistusten pelko. Sitä yritetään analysoida 

rationaalisesti, vaikka sen voima perustuu myyttiselle ja psyykkiselle 

energialle, jolla kulttuuri on ladattu. Tämä diskurssi on osa minuuttamme, 

käsitystä siitä, mihin kulttuuriin kuulumme, ja mikä on kulttuurimme kohtalo ja 
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tulevaisuus. Eurooppalaisille onkin haaste oppia elämään erilaisuuden 

keskellä yhteisössä, jossa ei ole tarpeen kieltää toista voidakseen olla itsensä. 

(Hall 1992, 306.) 

Leena Suurpään (2002, 118–123) suomalaisten maahanmuuttaja-asenteita 

käsittelevän tutkimuksen haastatteluissa tuli ilmi ero ”hyviin” ja  ”pahoihin” 

maahanmuuttajiin. Ero perustuu nuorten käsityksiin sopivasta ja 

hyväksyttävästä ja toisaalta epäilyttävästä ja torjuttavasta sosiaalisesta 

roolista ja asemasta. Niin sanotut uhrit voidaan nähdä ”hyvinä” 

maahanmuuttajina, koska he eivät haasta Suomen oletettua poliittista 

jatkuvuutta tai maassa vallitsevia kulttuurisia traditioita. Heidän oletetaan 

pysyvän sivusta seuraajina huolimatta heidän todellisesta asemastaan. 

”Pahat” maahanmuuttajat sen sijaan ovat vaativia muukalaisia, joiden 

läsnäolo voi asettaa koetukselle Suomen kulttuurisen ja sosiaalisen 

yhtenäisyyden. Suomalaisten on vaikea hyväksyä aktiivinen julkinen läsnäolo 

ihmisiltä, jotka eivät ole valmiita rajoittamaan omia kulttuurisia arvojaan ja 

sosiaalisia käytäntöjään ollakseen oikeutettuja sosiaaliseen osallistumiseen. 

Aamulehden aineistossa maahanmuuttajat ärsyttivät ihmisiä kokoontuessaan 

tiettyihin paikkoihin. Aineistosta nousi esiin se, että Helsingin asemalla (V46) 

ja Turun kauppatorilla (V12) on jo tarpeeksi toimettomia maahanmuuttajia. 

Ehkä kyseessä on vain se, että kokoontuessaan julkisella paikalla 

maahanmuuttajat kiinnittävät eniten huomiota ja ärsyttävät suomalaisia 

joutenolollaan. Tai sitten tällaisen kokoontumisen ei katsota kuuluvan heidän 

sallittuun rooliinsa, johon Suurpäänkään (emt.) tutkimuksen mukaan ei kuulu 

aktiivinen julkinen läsnäolo.  

Aamulehden aineistossa oli runsaasti erotteluja, sekä suomalaisten ja 

maahanmuuttajien että eri maahanmuuttajaryhmien välillä. Niissäkin on 

nähtävissä tietty jako ”hyviin” ja ”pahoihin” maahanmuuttajiin. Tässä 

yhteydessä ”hyviksi” ajateltiin usein maahanmuuttajat, jotka tulevat töihin tai 

ainakin ovat halukkaita tekemään työtä ja ovat kielitaitoisia. Tarvetta nähtiin 

olevan korkeakoulutettujen lisäksi ruumiillisen työn tekijöille. 
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”Näin juuri on. Tarvitsemme suomenkielen - tai englanninkielen taitoista 
korkeasti koulutettua työvoimaa - sen hyljeksityn ruumiillisen työn 
tekijöiden lisäksi.” (V52)

Jyrkkänä vastakohtana näille nähtiin maahanmuuttajat, joiden ajateltiin 

tulevan Suomeen vain paremman toimeentulon perässä. Erotteluissa korostui 

puhe omista ja muista. Usein mielipiteenä oli, että omat kansalaiset on 

työllistettävä ensin ja sitten vasta muut:

”Ensin pitää työllistää omat kansalaiset ja sitten pakolaiset.On aivan 
edesvastuutonta haalia heitä tänne,kun on kurjuutta,työttömyyttä jne... 
omassa maassa aivan tarpeeksi.” (V12)

Yhteenveto

Aineistosta käy selvästi ilmi erontekoja maahanmuuttajien välillä. Nämä 

eronteot poikkeavat osittain aiempien tutkimusten mukaan työmarkkinoilla 

tehtävistä erotteluista. Ihmisiä luokitellaan keskustelussa ennen kaikkea 

maahantulosyyn, työhalukkuuden sekä työkyvyn mukaan. Myös 

kansallisuuden mukaan tehdään joitain erotteluita. Esimerkiksi afrikkalaisten 

ei ajatella sopivan suomalaisille työmarkkinoille, mikä on tullut esiin myös 

aiemmissa tutkimuksissa. Parhaiten työmarkkinoille sen sijaan ajateltiin 

sopivan esimerkiksi virolaisten ja inkerinsuomalaisten. Näitä erotteluja on 

aineistossa kuitenkin selvästi vähemmän kuin työkyvyn ja -halukkuuden 

mukaan tehtyjä erotteluja. Suomeen toivotetaan tervetulleiksi ennen kaikkea 

kielitaitoiset ja työkykyiset maahanmuuttajat, sekä korkeasti koulutetut että 

matalapalkkaisiin töihin tulevat. Selvä rajanveto tehdään kuitenkin työhön 

tulevien ja vain paremman elintason takia tulevien välille. 

Maahanmuuttajien toiseus määrittyi puheissa, joissa korostettiin sitä, että 

ensin on työllistettävä omat kansalaiset, ja vasta sitten muut. Tehtäessä 

erotteluja toivottujen ja ei-toivottujen maahanmuuttajaryhmien välillä tultiin 

samalla määritelleiksi Suomen työmarkkinoille hyvin sopivat sekä sinne 

sopimattomat. 
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Biologista rasismia aineistossa ei sen sijaan juurikaan esiintynyt eli puhetta 

tiettyjen ”rotujen” alempiarvoisuudesta ei ollut. Kulttuurinen rasismi ilmeni 

lähinnä eri maahanmuuttajaryhmiin liitettyinä negatiivisina merkityksinä. 

Esimerkiksi romanipakolaisten ajateltiin tulevan maahan vain paremman 

toimeentulon toivossa. Aineistossa esiintynyt rasismi oli ennen kaikkea 

nationalistista rasismia, jossa maahanmuuttajat koettiin vahvasti uhkana 

Suomelle, suomalaisuudelle ja suomalaisille. Lisäksi siinä esiintyi jonkin 

verran arkipäivän rasismia, jolloin tiettyihin väestöryhmiin liitettiin hyvin 

negatiivisia merkityksiä täysin mielipiteitä kyseenalaistamatta. Tietyt 

väestöryhmät esimerkiksi luokiteltiin toivotuiksi maahanmuuttajiksi ja toiset ei-

toivotuiksi. 

Maahanmuuttajat jaetaan aineistossa ennen kaikkea kahteen ryhmään, 

tervetulleisiin ja ei-toivottuihin maahanmuuttajiin. Tosin vastakkaisiakin 

jaotteluita aineistossa esiintyi. Niissä maahanmuuttajien tarve joko kokonaan 

kiellettiin tai pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden ajateltiin olevan muita 

tervetulleempia.  Seuraava jako on kuitenkin yleisin aineistossa esiintyvä ja 

sitä hyvin kuvaava: 

1. Tervetulleet maahanmuuttajat. Tervetulleita Suomeen olivat ennen 

kaikkea töihin tulevat, työhalukkaat, kielitaitoiset ja maahan helposti 

sopeutuvat maahanmuuttajat. 

2. Ei-halutut maahanmuuttajat. Ei-halutut maahanmuuttajat sen sijaan 

tulevat Suomeen vain hyötymään sosiaaliturvasta tai tulevat rikollisissa 

aikeissa. Heidät kuvataan aineistossa valitettavan usein juuri 

turvapaikanhakijoiksi.

Aiemmissa tutkimuksissa esitetyssä jaossa primääri- ja 

sekundaarityömarkkinoihin erottelu oli toisentyyppinen. Silloin ihmiset jaettiin 

ensinnäkin länsimaisiin, kulttuuriltaan ja ulkonäöltään suomalaisten kaltaisiin, 

huippuosaajiin ja toiseksi lähinnä pakolaistaustaisiin, vähemmän 

koulutettuihin maahanmuuttajiin. Työmarkkinoilla erotteluja tehdään aiempien 

tutkimusten mukaan myös työkyvyn kannalta täysin merkityksettömien 
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seikkojen kuten ihonvärin perusteella. Vaikka omassa aineistossanikin 

esiintyy tiettyjä kansalaisuuksiin tai maahantulosyyhyn liitettyjä arvioita koko 

ryhmän työkyvystä, niin tällaiset erottelut ovat harvinaisempia kuin erottelut 

maahanmuuttajan työhalukkuuden mukaan. Omassa aineistossani tehty 

erottelu onkin hyväksyttävämpi, koska erotteluja tehdään 

ryhmäominaisuuksien sijaan ennemminkin yksilöominaisuuksien perusteella, 

eli ihmistä arvioidaan pikemminkin sen mukaan, onko hän valmis tekemään 

työtä Suomessa ja opettelemaan maan tavoille. Tosin puheet ja teot ovat 

usein vastakkaisia: vaikka keskustelussa joku kirjoittaja korostaa, että 

Suomeen ovat tervetulleita kaikki työhalukkaat maahanmuuttajat, ei se vielä 

takaa, että hän itse todellisessa työhönottotilanteessa palkkaisi esimerkiksi 

tummaihoisen. 



51

5. MONIKULTTUURISEMPI SUOMI?

Kulttuurien kohtaaminen vaatii muutosta niin enemmistöltä kuin 

vähemmistöiltäkin. Eri kulttuurien kohdatessa esille nousee myös se, miten 

oma kansa ja kulttuuri määritellään ja ketkä luetaan siihen kuuluviksi ja ketkä 

suljetaan määritelmän ulkopuolelle. Tässä luvussa käsittelen, miten 

Aamulehden verkkokeskustelussa suhtaudutaan maahanmuuttajiin ja kuinka 

samalla tullaan määritelleeksi suomalaisuutta määriteltäessä meitä ja muita. 

Suomalaisuutta käsiteltiin jo luvussa 4.2 melko negatiivisessa valossa 

nationalistisen rasismin yhteydessä, mutta nyt se tulee esille hieman eri 

näkökulmasta käsitellessäni suomalaisten suhtautumista 

monikulttuurisuuteen.

5.1 Kulttuurien kohtaaminen Suomessa

Manuel Castellsin ja Pekka Himasen (2001, 138–139) mukaan Suomen 

historia toisen valtion osana on luonut suomalaista identiteettiä 

vähemmistöidentiteettinä. Siihen vaikuttaa ennen kaikkea vieraan 

määräysvallan alla oleminen melkein kahdeksan sadan vuoden ajan. 

Suomalaiset ovatkin olleet maansa enemmistönä vasta kolmen sukupolven 

ajan. Ehkä juuri siksi he ajattelevat ja tuntevat kuin olisivat vieläkin uhattu 

vähemmistö omassa maassaan. Tämä ajattelutapa vaikeuttaa suomalaisten 

sopeutumista monikulttuurisuuteen ja globaaliin tietoyhteiskuntaan.  Marjo 

Kylmänen (1994, 5–7) on havainnut, että suomalaisuuteen liitetään joukko 

määreitä kuten isänmaallisuus, työteliäisyys, sisu, jurous ja 

ennakkoluuloisuus. Suomalaisuus esiintyy tällöin joukkona kuvia, mielikuvia 

tai stereotypioita. Puheeseen suomalaisuudesta tai eurooppalaisuudesta 

liitetään usein oletus kansallisen ja eurooppalaisen identiteetin 

olemassaolosta. Usein identiteetin määrittelemiseen liittyy joko pyrkimys 

rakentaa yhtenäisyyttä ja samanlaisuuksia erojen korostamisen 

kustannuksella, tai kulttuuristen erojen korostaminen negatiivisessa mielessä 

eli kulttuurinen rasismi.
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Suomalaista kulttuuria on pidetty melko selkeästi rajautuvana, ja taustaksi on 

määritelty maantieteellinen eristyneisyys ja kieli. Suomalaisuus ja 

suomalainen ovat tulleet määritellyksi homogeenisyyden perustalta. 

Identiteetti ilmaisee aina toisaalta samuutta ja toisaalta eroa. Näin ollen 

suomalainen identiteetti on sekä suomalaisten selittämistä yhdeksi eli 

sisäisten erojen tasoittamista että erottautumista ulkopuolisista, eli tässä 

tapauksessa muista kansoista. (ks. esim. Paasi 1998, 241–245; Ruuska 

1998,  284.) Pirjo Markkola (2003, 89–90) on tutkinut suomalaista vahvaa 

naista ja kansallista historiaa. Hän perää suomalaisuuden määrittelyyn 

kritiikkiä. Suomalainen nähdään liian usein valkoisena, keskiluokkaisena, 

heteroseksuaalisena ja suomenkielisenä. Markkola pitää tätä yhtenäistävää 

puhetapaa yhtenä suomalaisuuden ongelmana, koska suomalaisen 

määritelmä on liian ahdas ja sulkee ulkopuolelleen suuren osan ihmisistä.   

Suomalaisessa historiankirjoituksessa on perinteisesti kuvattu yhtenäisen 

kansakunnan syntyä kertomuksena kansanvallan vahvistumisesta. Uudet 

postmodernit yhteiskuntateoriat ovat sen sijaan pitäneet kansallisen 

yhtenäisyyden tavoittelua demokratian sekä yksilön ja vähemmistöjen 

oikeuksien uhkana. (Liikanen 2005, 222.) Kuva Suomen kansasta 

yhtenäisenä kulttuurisena yhteisönä onkin ainakin osittain menettänyt 

itsestään selvän luonteensa (Suurpää, 2002, 14–15). Rasismin tutkimuksen 

kehittämistarpeita pohtineiden tutkijoiden mukaan kulttuurien kohtaamisten 

vaatimaa muutosvalmiutta ei näytä olevan kaikilla suomalaisilla, mistä seuraa 

suvaitsemattomuutta, ksenofobiaa, etnistä syrjintää ja rasismia. Pelkkä 

muutosvalmiuskaan ei auta, tarvitaan myös vieraiden kulttuurien ja 

poikkeavien arvojärjestelmien tuntemista ja käytännön ongelmien 

ratkaisumalleja. Tietoa tarvittaisiin ennen kaikkea kulttuurien kohtaamisesta ja 

sen seurauksista yksityisille ihmisille ja ihmisryhmille. (Rasismi ja etniset 

suhteet, 1999, 13–14.)  

Kulttuurierot ovat syntyneet ihmisryhmien elettyä vuosisatoja tai -tuhansia 

erillään toisistaan. Eroja on syntynyt elämäntavoissa: vapaa-ajan vietossa, 

asumistavoissa, avioliittokäytännöissä ja tavoissa ylläpitää ystävyyssuhteita. 

(Liebkind, 1994, 21.) Kulttuurien kohtaaminen vaatii aina sopeutumista puolin 
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ja toisin. Kulttuurit kuitenkin muuttuvat kohdatessaan monikulttuurisessa 

ympäristössä. Ihmisten uskomukset, tunteet, asenteet, arvot, käyttäytyminen 

ja samastumiskuviot muuttuvat ainakin jossain määrin. Nämä muutospaineet 

kohdistuvat usein voimakkaimmin vähemmistökulttuurien edustajiin. Jos 

muutos nähdään yksipuolisena, vähemmistökulttuurin katsotaan pikku hiljaa 

sulautuvan enemmistökulttuuriin, mikä johtaa ennen pitkää 

vähemmistökulttuurin katoamiseen. Sen sijaan kulttuurimuutoksen 

kaksiulotteisen näkemyksen mukaan vähemmistökulttuurit ja niiden jäsenet 

säilyttävät jossain määrin oman kulttuurinsa samalla kun ne sopeutuvat 

enemmistökulttuuriin. Tällöin myös enemmistöltä odotetaan sopeutumista 

monikulttuurisuuteen. (ks. esim. Liebkind 2000, 171–172; Rasismi ja etniset 

suhteet 1999, 13–14; Söderling 1997, 7.)

Kuten luvussa 4.2 tuli ilmi, Aamulehden keskustelussa korostui se, kuinka 

maahanmuuttajat edelleen koetaan uhkana Suomelle ja suomalaisille. 

Suomen kulttuuri nähdään yhtenäisyyteen perustuvaksi ja tämän 

yhtenäisyyden säilymistä pidetään ehtona myös suomalaisuuden säilymiselle.  

5.2 Maahanmuuton merkitys Suomelle

Suomea mahdollisesti uhkaavasta työvoimapulasta on esitetty eri arvioita. 

Valtioneuvoston työllisyysryhmän arvion mukaan ikärakenne muuttuu 

Suomessa seuraavien vuosikymmenien aikana nopeammin kuin 

yhdessäkään muussa EU-maassa, ja etenkin vanhushuoltosuhde heikkenee 

nopeasti lähivuosikymmeninä. Tämän arvion mukaan työikäisten määrä 

kääntyy laskuun vuonna 2010, jos ei maahanmuutossa tapahdu muutoksia. 

(Työllisyysryhmän väliraportti 2003, 18–19.) Timo Jaakkolan (2000, 91–94) 

mukaan huoltosuhteen muuttuessa ikääntymisen myötä työvoiman tarve 

lisääntyy ennen kaikkea Venäjän ja Baltian vientikaupassa, siivousalalla, 

hoitoalalla ja kieltenopetuksessa – yleisesti ottaen eniten palvelusektorilla. 

Teollista työvoimaa sen sijaan tullaan tarvitsemaan vähemmän kuin nykyisin. 

(ks. esim. Jaakkola 2000, 91–94; Paananen 1999, 124.) Jo 1980-luvulla 

maahanmuuttajat nähtiin yhtenä ratkaisuna ennakoituun työvoimapulaan 

(Jaakkola 1995, 95–99).
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Ajatus tulevaisuuden työvoimapulasta oli lähtökohtana myös Aamulehden 

verkkokeskustelulle. Osa kirjoittajista olikin todella huolissaan väestön 

ikääntymisen vaikutuksista työvoiman saatavuuteen: 

”Heitä tarvitaan, sillä se supisuomalainen väestö vanhenee eikä 
supisuomalaisia synny tarpeeksi pyörittämään yhteiskunnan kaikkia 
rattaita eli tekemään kaikenlaisia töitä.” (V96)

Toisaalta taas vallitsevassa tilanteessa työttömyyden ollessa varsin korkealla 

ajatus työvoimapulasta tuntui monen mielestä kaukaiselta, eikä sitä katsottu 

ajankohtaiseksi :

”Kyllä minä ihmettelen kauheesti tommottia puheita että muka väki 
loppuu. Samaan aikaan firmat harrastavat ikärasismia työntämällä 
ihmiset eläkeputkeen heti kun vaan laki sallii. Nuorilla teetetään 
pätkätöitä (hanki siinä sitten asunto). Montakos sataa tuhatta niitä 
työttömiä olikaan. …”(V42)

Pekka Himanen ja Manuel Castells (2001, 185–186) ovat tutkineet eri 

tietoyhteiskuntamalleja. Heidän mukaansa kulttuurinen identiteetti ja vahva 

kansallisuustunne ovat Suomen tietoyhteiskunnan keskeisiä tekijöitä, ja 

sosiaalinen homogeenisyys ja kansallinen yhteisvastuu voimistavat hankkeita, 

jotka tähtäävät koko kansan mukaanottoon. Vahva kansallinen identiteetti ei 

sinällään heikennä kansainvälistä kilpailukykyä, vaan antaa pohjan 

teknologisille ja yhteiskunnallisille kokeiluille. Toisaalta Suomen 

tietoyhteiskuntamalli perustuu edelleen sosiaaliseen ja etniseen 

yhtenäisyyteen ja tiettyyn haluttomuuteen avata yhteiskuntaa vieraille 

vaikutteille ja ihmisille. Tämä on Himasen ja Castellsin mukaan jyrkässä 

ristiriidassa esimerkiksi Piilaakson menestystarinan kanssa, jossa korostetaan 

maahanmuuton ja monikulttuurisuuden merkitystä. Jos tämä on Suomen 

opetus, se on masentava: muukalaisviha ja eristäytyminen ovat ristiriidassa 

inhimillisen solidaarisuuden vaatimuksen kanssa. Suomella olisi myös 

vaikeaa jatkaa kasvuaan ilman muista kulttuureista saatuja voimavaroja. 

Tutkijoiden mielestä parempi malli olisi, että Suomen kansallinen identiteetti ja 
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kulttuuri olisivat menestyksen ja arvon lähteitä, mutta ainoastaan lähtökohtana 

monikulttuuriselle yhteisölle. 

Ulkomaailmaan päin Suomi näyttäytyykin mielellään modernin tietotekniikan 

maailmana, jonka pitkälle koulutetut asukkaat suhtautuvat myönteisesti 

pääomien ja ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen valtioiden rajojen yli. Tämä ei 

kuitenkaan kuvasta koko kansaa, vaan osa ihmisistä on edelleen kiintynyt 

sentimentaalisesti vanhaan monokulttuuriseen Suomeen. Tämä selviää varsin 

hyvin myös asennetutkimuksissa. Julkisuudessa kansanomainen diskurssi, 

jota käytetään ulkomaalaisista puhuttaessa, saa vähän tilaa, koska 

kansanomaisten mielipiteiden katsotaan olevan vääriä ja valistumattomia. Ja 

kuten kävi ilmi jo luvussa neljä, osalle suomalaisista Suomi voi olla Suomi 

vain monokulttuurisena. Muutoksen kohti monikulttuurista Suomea pelätään 

vaarantavan suomalaisuuden. Tällainen ajattelutapa voi tuntua kiusalliselta 

niistä, jotka kantavat huolta maan julkisuuskuvasta. Suomalaisten maineen 

kannalta ei ole yhdentekevää, pitävätkö esimerkiksi kauppakumppanimme 

suomalaisia ulkomaanvastaisina tai peräti rasistisina. (Paananen 1999, 15, 

63–64.) 

Timo Jaakkola (2000, 134–135) pohtii, miten uusi talous muuttaa 

organisaatioita ja työssäkäyntikuvioita ja miten se vaikuttaa maahanmuuttajiin. 

Maahanmuuttajat voisivat olla kansainvälisyyden opettajia ja kohmeisuuden 

poistajia Suomessa. Hänen mielestään Suomen tulisi mahdollistaa maassa jo 

olevien maahanmuuttajien työllistyminen, jotta ainakin heitä ja heidän 

jälkikasvuaan voidaan käyttää, jos jonkinasteinen työvoimapula uhkaa 

tulevaisuudessa. Hyvinvoinnin ja tietoyhteiskunnan kehityksen turvaaminen 

edellyttää sitä, että riittävän osaavaa työvoimaa on saatavissa tarpeeksi myös 

tulevaisuudessa. Maahanmuuttajien ja erityisesti työttömien 

maahanmuuttajien määrä Suomessa on kuitenkin liian vähäinen, jotta he 

muodostaisivat varsinaisen työvoimareservin. (Forsander ym. 2004, 15, 19, 

36.) Jaakkolan mukaan tuntuu mahdottomalta, että Suomeen alettaisiin 

värväämään uutta työvoimaa, jos meillä ei ole asenteellista halua ja 

organisatorista valmiutta ottaa maahanmuuttajia vastaan. Aamulehden 

keskustelussakin vedottiin siihen, että ennen kuin uusia maahanmuuttajia 



56

aletaan houkuttelemaan Suomeen, olisi huolehdittava maassa jo olevien 

työllistämisestä ja suomen kielen opetuksesta heille. Ja kun uusia muuttajia 

tarvitaan, olisi huolehdittava siitä, että yhteiskunta on valmis ottamaan heidät 

vastaan (V51).

Erityisesti korkeasti koulutetut ihmiset haluavat maksimoida koulutuksestaan 

saatavan hyödyn ja etsivät töitä ympäri maailmaa. Jos Suomesta ei löydy 

töitä, yhä useammat ovat valmiita lähtemään ulkomaille työn perässä. 

Suomessa voidaan puhua syrjäytymisestä johtuvasta aivojen alikäytöstä, joka 

johtaa ihmisten liikkuvuuteen maasta pois. Monikulttuurinen maa, kuten 

Yhdysvallat, sulattaa ulkomaalaisia paljon paremmin kuin Suomi. Monilla 

maahanmuuttajilla asuu siellä ystäviä ja sukulaisia, ja he ovat kuulleet, että 

siellä suhtaudutaan ulkomaalaisiin suopeammin kuin täällä. Vaarana onkin, 

että Suomeen jää vain eläköitymässä olevia sekä suorittavia töitä tekeviä 

maahanmuuttajia, joiden ei kannata lähteä ulkomaille. Huoltosuhteen kasvun 

mahdollisuus tulisi ottaa huomioon myös maahanmuuttajien osalta. 

Maahanmuuttajien liikkuvuus on tulevaisuudessa suurta, eivätkä kaikki 

muualle siirtyvät ole korkeakoulutettuja. Globalisoituvat työmarkkinat olisi 

otettava meillä huomioon, ja ymmärrettävä, että ei ole mikään 

itsestäänselvyys, että maahanmuuttajat tulevat tänne ja pysyvät täällä, jos 

jossain on tarjolla parempia työmahdollisuuksia tai myönteisempi ilmapiiri 

ulkomaalaisia kohtaan. (Jaakkola 2000, 125–126.) 

Monissa Aamulehden keskustelussa esitetyissä mielipiteissä pidetään 

itsestäänselvyytenä, että Suomeen riittää halukkaita tulijoita nyt ja 

tulevaisuudessa. Jaakkolan (emt.) esittämä  pelko siitä, että Suomi ei 

tulevaisuudessa houkuttelisikaan maahanmuuttajia, ei näy aineistossa 

mitenkään. Maahanmuuttajat nähdään passiivisena työvoimareservinä, jotka 

suomalaisten niin halutessa tulevat maahan.  

Kirjoituksissa oli käytetty seuraavia verbejä kuvaamaan maahanmuuttajien 

Suomeen tuloa:
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”Tuoda” (V3,V13, V74); ”siirtää” (V7); ”haalia” (V4 ja V43), ”ottaa” 

(V61, V 75), ”päästää” (V53); ”tuottaa” (V74); ”laittaa”(V33)

Maahanmuuttajien Suomeen tulosta puhuttiin ennemminkin Suomen tai 

epämääräiseksi jäävän meidän kuin maahanmuuttajien omana aktiivisena 

toimintana.

”…onko meillä varaa haalia lisää ”työvoimaa ulkomailta”?” (V 43)

”…otamme sieltä [kehitysmaista] sen parhaan …porukan tänne…” 
(V61)

”…pitäisikö tänne tuottaa… ulkomaalaisia… Eikö ole viisaampaa tuoda
uutta työvoimaa…” (V74)

5.3 Keskustelu maahanmuuttajista

Maahanmuuttajakeskustelusta puuttuu usein tieteellisesti perusteltu tieto, 

minkä vuoksi mielipiteet ja asenteet kärjistyvät helposti. Epätietoisuus 

vaikeuttaa helposti käytännön toimenpiteitä, mikä taas vaikeuttaa 

maahanmuuttajien sopeutumista. (Jaskinskaja-Lahti ym. 2002, 13.)  

Pakolaisista ja muista ulkomaalaisista syntynyt keskustelu on ollut Suomessa 

melko mustavalkoista ja kiivasta. Keskustelussa on korostunut ennen kaikkea 

pelko siitä, että  maahanmuuttajat kuluttavat liikaa yhteisen hyvinvointimme 

varoja. (Paananen 1999, 7.)

Maahanmuuttajat koetaan myös Aamulehden keskustelussa suomalaisen 

hyvinvointivaltion hyväksikäyttäjinä. Useissa viesteissä korostuu ajatus 

”elintasopakolaisista”, jotka tulevat maahan vain paremman toimeentulon 

toivossa. 

”Vaikka kuinka yrittäisimme niin Suomi on se valtio, joka on tullut ja 
tulee olemaan erittäin hyväksikäytetty valtio. Ottakaamm vaikka tuo
tumma väestön osa joita kutsumme romaaneiksi sekä sieltä kaukaa 
Afrikan sarvesta kotoisin olevat ihmiset. Mitä muuta he ovat kuin lähes 
poikkeuksetta hyvinvointimme suurimmat saajat, ilman työtä lähes 
kaikki??” (V62)
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”Tarvitsevatko maahanmuuttajat Suomea? Vastaus on ilmeinen, 
tottahan toki. Missä muualla maailmassa he voivat saada niin hellän 
huolenoidon kuin Suomessa.” (V81)

Leena Suurpään (2002, 13–25) mukaan suvaitsevaisuus on muodostumassa 

1990-luvulta alkaen Suomeen normiksi, eli ihmisiä yhdistäväksi ajattelu- ja 

käyttäytymissäännöksi. Maahan onkin hahmottumassa moraalinen koodisto, 

joka rakentui maan mainetta, yhteiskuntarauhaa ja maahanmuuttajien elämää 

häiritsevän rasismin sekä tavoitellun suvaitsevaisuuden välille. Uusista 

kulttuurisista pelisäännöistä neuvotellaan politiikan ja arkielämän tasolla. 

Keskusteluun maahanmuuttajista liittyy vahva moraalinen lataus: se onkin 

muodostunut hedelmälliskesi aiheeksi moraalikeskustelulle, sekä 

yhteiskuntamoraalia että ihmisten arvomaailmaa koskeville pohdinnoille. 

Suurpää (emt., 13–25) korostaa, että maahanmuuttajakeskustelun myötä 

tulee tarpeelliseksi määrittää, mihin suuntaan yhteiskuntaa tulisi kehittää, 

millaisesta kulttuurisesta viitekehyksestä olisi tulkittava tämän päivän 

yhteistoimintaa ja millainen elämä on elämisen arvoinen. Maahanmuuttajien 

voidaan myös ajatella kirkastavan suomalaisuuden piirteitä ja paljastava 

suomalaisten yhteenkuuluvuuden tunteita.  

Usein kuitenkin juuri yhteenkuuluvuuden ja suomalaisuuden korostamisen 

yhteydessä muut suljetaan ulkopuolelle. Näissä puheissa korostuu myös 

omillaan pärjääminen, joka nähdään ikään kuin kunnia-asiana ja osana 

suomalaisuutta. Omillaan pärjäämisen ihanne tulee aineistossa esiin jopa 

pelottavan vahvana. Yhteiskunnan ja ikärakenteen muutosta oteta näissä 

puheissa huomioon, vaan kaiken ajatellaan olevan niin kuin ennen:  

”Suomi pärjää omalla porukalla hienosti myös tulevaisuudessa. Meitä 
oli täällä 100 vuotta sitten vain 2,5 miljoonaa ja silloinkin pärjättiin.” 
(V7)

Suomella ei ole  aikaisemmin ollut selvää käsitystä siitä, miten elää yhdessä 

kulttuuristen erojen kanssa. 1990-luvulla Suomi kuitenkin tuli tilanteeseen, 

jossa maahanmuuttopolitiikka ja maahanmuuttajien asema vaativat uudelleen 

harkintaa, ja sama koskee myös asenteita maahanmuuttajia kohtaan. 

(Suurpää 2002, 107–110). Kylmänen kirjoittaa jo vuonna 1994 siitä, että on 
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käyty runsaasti keskustelua sekä pakolaisuuden aiheuttamista ongelmista, 

että niin sanottua eurokeskustelua eli keskustelua Euroopan yhdentymisestä, 

rajojen avaamisesta ja työvoiman vapaasta liikkuvuudesta maasta toiseen. 

Näissä keskusteluissa Eurooppa on usein asetettu vastakkain kolmannen 

maailman tai idän kanssa. Keskustelua leimaa pinnallisuus ja historiallisuus, 

ja toisaalta halu puolustaa suomalaisuutta vierasta vastaan ja toisaalta taas 

halu eurooppalaistaa Suomi. (Kylmänen 1994, 5.) Sama keskustelu jatkuu 

edelleen vahvana Aamulehden keskustelussa, jossa monikulttuurisuus nähtiin 

sekä rikkautena että toisaalta uhkana Suomen kulttuurille. Seuraavassa 

viestissä kulttuurin koetaan olevan uhanalaisena:

”Tuntuu van välillä siltä että kyseissä onkin jonkunlainen suomalaisen 
kulttuurin tuhoamis operaattio.” (V78)

Seuraavassa sen sijaan maahanmuuttajien ajatellaan rikastuttavan 

suomalaista kulttuuria:

”Maahanmuutajien myötä mekin saamme kultuuriimme uutta 
exotiikkaa..uusia ruokatottumuksia ja vaikkapa uusia rytmejä.. …” (V72)

Jo 1995 Suomen liittyessä EU:hun tiedotusvälineet levittivät uhkakuvia 

venäläisten massamuutosta Suomeen, elintasopakolaisten hallitsemattomista 

tulvista, turvapaikanhakijoiden korkeasta elintasosta ja rikollisuudesta sekä 

aidsin ja rikollisuuden leviämisestä ulkomaalaisten mukana Suomeen 

(Jaakkola 1995, 3–6). Tämä keskustelu on jatkunut enemmän tai vähemmän 

siitä asti ja edelleen samansuuntaiset huolenaiheet tulevat esiin:

”… Esimerkiksi Afrikassa 30% väestöstä kantaa HIVia, ja muut taudit 
(hepatiitti yms) ovat yleisiä. Niiden hoitokustannukset Suomella ei ole 
varaa.” (V35)

”Samalla on myös muistettava , että ainakin Suomessa suuri osa 
maahanmuuttajista on myös mukana rikollisuudessa.” (V39)

Minna-Kaisa Järvinen (1992) tutki pro gradu -tutkielmassaan Tampereen 

seudun sanomalehdissä vuonna 1989 ilmestyneitä uutisia, joissa käsiteltiin 

pakolaisia. Näkökulma on varsin erilainen kuin omassa tutkimuksessani, 

koska hän rajasi pois esimerkiksi juuri ulkomaista työvoimaa ja ulkomaalaisia 
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opiskelijoita käsittelevät jutut, ja otti tarkastelun kohteeksi ainoastaan 

pakolaisista käytyyn kirjoitteluun. Lisäksi tutkimuksen kohteena olivat 

toimittajien ja alan asiantuntijoiden mielipiteet, joita uutisissa esiintyy. 

Mielenkiintoista omaan aineistooni verrattuna on se, että jo 16 vuotta sitten 

osittain samanlaiset asiat olivat keskustelun kohteena. Lehdissä tehtiin paljon 

me ja muut -erotteluja. Selvimpiä aineistossa esiintyviä jakoja olivat jako 

hyödyttömiin ja hyödyllisiin sekä huonoihin ja hyviin pakolaisiin nimenomaan 

Suomen näkökulmasta. (emt., 115.)

Järvinen (emt., 114) perusti analyysinsä Potterin ja Wetherellin 

metodologiaan, ja etsi uutisissa toistuvia tulkintarepertuaareja. Vahvimmat 

repertuaarit hänen aineistossaan olivat me ja muut - ja rasistisuusrepertuaarit, 

joiden funktioina olivat eronteot. Me ja muut -repertuaarissa erottelu tehtiin 

ennen kaikkea pakolaisten ja meidän välillä, kun taas rasistisuus-

repertuaarissa suomalaiset jaettiin rasisteihin ja ei-rasisteihin. Kuten tutkimus 

osoittaa, nyt käytävä keskustelu ei ole tässä suhteessa uutta. Keskustelussa 

käsitellään samoja asioita, mutta eri aikoina eri asiat korostuvat keskustelussa 

yhteiskunnallisten muutosten ja tapahtumien mukaan. Vuonna 1989 

pakolaiskeskusteluun vaikuttavia ajankohtaisia asioita olivat ensimmäiset 

Tampereen vastaanottamat pakolaiset ja heitä vastaan tehdyt polttopulloiskut. 

Vaikka näistä tapahtumista on kulunut jo 16 vuotta, samojen aiheiden lisäksi 

samat eronteot toistuvat keskustelussa edelleen. Edelleen maahanmuuttajat 

ja samalla pakolaiset jaetaan Suomen kannalta hyödyllisiin ja hyödyttömiin. 

Aamulehden keskustelussa tuli esiin myös huoli muiden, erityisesti 

kehitysmaiden,  asemasta, jos koulutettu väestö lähtee työn perässä rikkaisiin 

länsimaihin.  Hans Enzensberger kirjoittaa tästä niin sanotusta aivovuodosta, 

joka on muodostunut ongelmaksi ainakin Kiinalle, Intialle ja entisen 

Neuvostoliiton maille. Esimerkiksi Länsi-Euroopassa työskentelevien 

kehitysmaista lähteneiden lääkärien määrä ylittää jo niiden 

kehitysyhteistyöntekijöiden määrän, joita lähetetään EU:n maista Aasiaan, 

Afrikkaan ja Latinalaiseen Amerikkaan, jossa on lääkäripula. (Enzensberger 

2003, 35.) Keskustelussa Suomelta perättiin vastuuta houkuteltaessa 

maahanmuuttajia köyhistä maista:
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”Teemmekö karhunpalveluksen kehitysmaille, jos otamme sieltä sen 
parhaan (koulutetun ja kielitaoisen) porukan tänne meitä hoivaamaan? 
Edesautammeko tällä esim. Afrikan maiden kurjistumista? Missä on 
moraalimme? Olemmeko hyväksikäyttäjiä? OLEMME!” (V61)

5.4 Asenteet maahanmuuttajia kohtaan

Monissa tutkimuksissa on oletettu, että suhtautuminen maahanmuuttoon 

riippuu siitä, kokevatko kantaväestöön kuuluvat maahanmuuttajien uhkaavan 

heidän omaa sosioekonomista asemaansa, eli omia työ- ja 

asuntomahdollisuuksiaan sekä sosiaalietuuksiaan. Suomessakin 1990-luvun 

taloudellinen lama kiristi monien tutkimusten mukaan ulkomaalaisasenteita. 

Myös korkeasti koulutetut  alkoivat pelätä työpaikkojensa puolesta, mikä 

saattoi johtaa heidän ulkomaalaisasenteidensa kiristymiseen. Ihmisten 

kokiessa omat hyvinvointi-intressinsä, totuttujen näkemyksiensä tai 

omaksumiensa arvojen olevan uhattuna tai heidän kokiessaan häviävänsä 

kilpailun yhteisestä hyvästä, he reagoivat kielteisesti joko niitä kohtaan, jotka 

voittavat, tai sitä järjestelmää kohtaan, joka mahdollistaa tilanteen.  (Jaakkola 

1991, 49; 1995, 3–6) Aamulehden keskustelussa yleisin syy 

maahanmuuttajatyövoiman torjumiselle olikin se, että Suomessa työttömyys 

on vielä korkealla. Lisäksi pohdittiin sitä, mikä on oman väestön asema, jos 

maahanmuuttajat tulevat työmarkkinoille ja vievät avoimet työpaikat (V10). 

Kirjoittajien mukaan ensin olisi hoidettava työtä omalle väestölle ja vasta sen 

jälkeen voitaisiin puhua maahanmuuttajien tarpeesta: 

”Ensin pitää työllistää omat kansalaiset ja sitten pakolaiset.On aivan 
edesvastuutonta haalia heitä tänne,kun on kurjuutta,työttömyyttä jne... 
omassa maassa aivan tarpeeksi.” (V12)

Magdalena Jaakolan (1999, 23) tutkimuksen mukaan laman jälkeen 

suhtautuminen ulkomaalaisiin työnhakijoihin on muuttunut aiempaa 

myönteisemmäksi, minkä voi katsoa johtuvan juuri työllisyystilanteen 

paranemisesta. Kun vuonna 1993 vain 38 prosenttia suomalaisista oli sitä 

mieltä, että Suomen tulisi ottaa vastaan enemmän ulkomaalaisia 
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työnhakijoita, oli vuonna 1999 sillä kannalla jo kaksi kolmasosaa. Tutkimusten 

mukaan suomalaiset ovat perinteisesti suhtautuneet myötämielisemmin 

pakolaisten kuin työvoiman maahanmuuttoon. Esimerkiksi kehitysmaiden 

nälkää näkevien, sotaa pakoon lähteneiden ja ulkomaalaisten ottolasten 

maahan ottamiseen suhtaudutaan positiivisemmin kuin poliittisiin pakolaisiin, 

ulkomaalaisiin työnhakijoihin, ja niihin, joilla on jo ennestään sukua maassa. 

(Jaakkola 1995, 9.) Laman aikanakin asenteet kuitenkin kiristyivät enemmän 

pakolaisuutta kuin työvoiman maahanmuuttoa kohtaan (Söderling 1997, 17).

Maahanmuuton kannatuksen yleistyminen ja kielteisten asenteiden 

vähentyminen liittynee työllisyystilanteen paranemiseen ja 

kansainvälistymiseen, joka merkitsee työvoiman vapaata liikkumista 

Euroopan unionin maissa. Ne, jotka samaistuvat muita useammin 

eurooppalaisiin, suhtautuvat sekä pakolaisten että ulkomaalaisten 

työntekijöiden maahanmuuttoon muita myönteisemmin. Suhtautuminen 

Suomelle hyödyllisten turistien, tiedemiesten, asiantuntijoiden, opiskelijoiden, 

kieltenopettajien, yrittäjien ja ottolasten vastaanottamiseen oli vuonna 1998 

myönteisempää kuin pakolaisten vastaanottamiseen. (Jaakkola 1999, 25.)

Myös Aamulehden keskustelussa esille tuli kysymys siitä, onko pakolaisten ja 

turvapaikanhakijoiden Suomeen tulo hyväksytympää ja oikeutetumpaa kuin 

työn perässä tulevien. Asiasta oltiin jyrkästi eri mieltä. Viestissä 38 ajatellaan 

maahanmuuttajien olevan työn perässä muuttavia vastakohtana 

turvapaikanhakijoille ja pakolaisille. Kirjoittaja ajattelee asiaa nimenomaan 

Suomen kannalta, kenestä meille on  hyötyä, ja pitää siksi työn perässä 

muuttavia tervetulleina. 

”Maahanmuuttaja-sanalla on erilainen,positiivisempi kaiku kuin esim. 
turvapaikanhakija tai pakolainen. Mielikuvaksi nousee, että 
maahanmuuttaja muuttaa esim. työpaikan vuoksi, jälkimmäiset taas 
muiden syiden takia.” (V38)

Seuraavassa viestissä sen sijaan kirjoittaja korostaa maahanmuuttajien 

näkökulmasta sitä, kenellä on hyväksyttävä syy tulla Suomeen vastakohtana 
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edellisen kirjoituksen näkökulmalle, jossa etusijalla oli Suomen 

maahanmuuttajista saama hyöty.

”Olen täysin toista mieltä. Mielestäni pakolaisilla tai 
turvapaikanhakijalla on positiivisempi status kuin maahanmuuttajilla, 
heillä kun on todellinen syy hakeutua pois maasta jossa heita vainotaan 
uskonnollisten tai poliitisten syiden takia. Muistettava kuitenkin on, että 
suurin osa ns. pakolaisista on itseasiassa maahanmuuttajia 
(merkityksessä. jonka annoit…Mitä yritän sanoa on se että monenlaiset 
statukset vain harhauttavat meitä siitä, mitä ihmiset todella ovat. 
Todellisille pakolaisille pitää löytää paikka ja työtä myöskin meidän 
yhteiskunnassa, mutta muut taloudellisista syistä "pakoilevat" menkööt 
takaisin mistä tulivat. (V39)

Aineistossa korostui jo kysymyksenasettelunkin takia nimenomaan Suomen 

näkökulma, ja niinpä keskustelussa yleinen mielipide oli, että Suomeen ovat 

tervetulleita nimenomaan ihmiset, jotka ovat halukkaita tekemään työtä, kun 

taas niin sanotut ”sosiaalituristit” herättivät hyvin negatiivisia tunteita.

”Tottakai tarvitaan. Mielestäni tänne ovat tervetulleita kaikki työhön 
tulevat maahanmuuttajat. Sensijaan olisi kiireellä pantava stop 
romaanipakolaisten tapaisille tulijoille jotka vain hakevat parempaa 
sosiaaliturvaa ja tulevat rikollisissa aikeissa. ”(V37)

Toisaalta keskusteluun vaikuttaa paljolti käsitteiden epäselvyys ja eri tulkinnat 

kuten edellisistä viesteistä kävi ilmi. Vaikka virallisissa yhteyksissä 

maahanmuuttaja-sana kuvaa kaikkia Suomeen muuttaneita (ks. luku 2.2), 

ihmisten puheissa saatetaan ajatella maahanmuuttajat esimerkiksi 

vastakohtana pakolaisille kuten viestissä 38. Keskustelun tulkintaa osittain 

vaikeuttaakin se, että eri kirjoittajat käyttävät käsitteitä eri merkityksissä. 

Jos suomalaisten asenteet olisivat selitettävissä työmarkkinoilla kilpailulla, 

luulisi suhtautumisen inkerinsuomalaisiin ja pohjoismaalaisiin olevan erityisen 

kielteistä. Tilanne on kuitenkin päinvastainen. Suomalaiset suhtautuvat 

myönteisimmin juuri inkerinsuomalaisiin, anglosaksien ja pohjoismaalaisten 

maahanmuuttoon ja kielteisemmin venäläisiin, arabeihin ja somalialaisiin. 

(Liebkind 2000, 172–173.) Samoja erotteluja esiintyi myös aineistossa kuten 

luvussa 4.1 tuli esille. 
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Aidot kohtaamiset maahanmuuttajien kanssa eivät ainakaan vielä ole 

maaseudulla osa ihmisten jokapäiväistä elämää. Maahanmuuttajat nähdään 

siellä ennemminkin mahdollisuuksina: potentiaalisina naapureina tai 

ohikulkijoina todellisten kontaktien sijaan. (Suurpää 2002, 107–110.) 

Kontaktiteorian mukaan ennakkoluulot vähenevät, kun sosiaaliset kontaktit 

ryhmien välillä lisääntyvät, monipuolistuvat ja tulevat henkilökohtaisemmiksi. 

Teoria ei tarkoita vain sitä, että myönteisemmin ulkomaalaisiin suhtautuvat 

hakeutuvat mieluummin näiden seuraan, vaan myös pakolliset kontaktit heihin 

työtovereina ja naapureina ovat Suomessa yhteydessä myönteisiin 

asenteisiin. Jaakkolan (1995, 27–28) mukaan Suomessa henkilökohtaisilla 

kontakteilla on kontaktihypoteesien mukainen yhteys myönteisiin 

ulkomaalaisasenteisiin. Paljon matkustelleet ja ulkomaalaisia 

henkilökohtaisesti tuntevat suhtautuvat ulkomaalaisten maahanmuuttoon 

keskimääräistä myönteisemmin. Kielteiset asenteet eivät useinkaan perustu 

omakohtaisiin kokemuksiin, vaan kielteisimmin maahanmuuttajiin suhtautuvat 

maalla asuvat nuoret miehet, joilla on käytännössä vähiten kontakteja 

maahanmuuttajiin (Liebkind 2000, 172–173). 

Aineistossakin kävi ilmi niin muussa maassa asuvan suomalaisen kuin 

maahanmuuttajia henkilökohtaisesti tuntevien positiivinen suhtautuminen 

maahanmuuttoon. Keskustelua seurannut itse maasta muuttanut kokee 

entisen kotimaansa asukkaat rasistisiksi. Elettyään itse monikulttuurisessa 

maassa hän näkee maahanmuuton ennen kaikkea rikkautena: 

”Heratkaa suomalaiset-ette siella kuusimetsissa voi kauaa enaa
piileskella,Jumalan selan takana, uskoen etta ette ole "Osa Suuresta 
Maailmasta" (Part of the Big Wide World). Aika tulee tai on jo tullut, 
etta Suomesta taytyy poistaa tuo rasismi - sitahan tama siis on jos 
suoraan sanotaan. Suuret ikaluokat jaa elakkeelle ja kuolee pois -
ulkomailta tulee tyontekijoita jotka rinnakkain suomalaisten kanssa 
rakentaa uudenlaisen Suomen, sille ei kukaan mitaan voi. Miksi 
vastustaa, ihan turhaa, sille ei mitaan voi. Esim. meilla on taalla Los 
Angelesissa kaikenlaisia ihmisia... ja hyvin menee.” (V 63)

Myös televisio on tarjonnut esimerkkejä Suomessa menestyneistä 

maahanmuuttajista. Sen lisäksi kirjoittaja tuntee henkilökohtaisesti 

maahanmuuttajia, jotka ovat osoittautuneet ”ahkeriksi ja hyviksi”.
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”Olethan nähnyt TV:ssä loistavia esimerkkejä menestyneistä muuttajista. 
Yksityisyrittäjiä, tiedeihmisiä, lääkäreitä, sairaanhoitajia - muista se 
hieno kätilö! jne.jne. Satun tuntemään itsekin tänne muuttaneita ihmisiä, 
jotka ovat kielen opetelleet, olleet työssä koko ajan ja ovat nyttemmin 
Suomen kansalaisia. Ahkeria ja hyviä.” (V52)

Ulkomaalaisvastaisen henkilön profiilia on rakennettu kuvaamalla heidät 

huonosti koulutetuiksi, huonosti työllistyviksi, maalaisiksi, nuoriksi 

huligaaneiksi tai keski-ikäisiksi. Laman ja suurtyöttömyyden aikana pohdittiin 

paljon ulkomaalaisvastaisuuden syitä. Yhtenä syynä pidettiin sitä, että 

kaikessa kurjuudessa oli löydettävä vielä heikompi ryhmä, jota potkia. 

Ulkomaalaisten on ajateltu vaarantavan juuri mainittujen ryhmien asemaa ja 

etuja. Tätä edellä kuvattua ulkomaalaisvastaisen henkilön profilointia voi 

yleisyyden mukaan kutsua jopa rasismin perusväittämäksi. (ks. esim. Seppälä 

2003, 225–226, Paananen 1999, 9–10.)

Yhteenveto

Aineiston sekä negatiivisissa että positiivisissa mielipiteissä on tiettyjä 

toistuvia tulkintarepertuaareja. Maahanmuuttajien tarpeen torjuvissa 

mielipiteissä korostuvat tunnepitoiset mielipiteet ja suomalaisuuteen liitetyt 

merkitykset sekä maahanmuuttajien kokeminen uhkana. Ensinnäkin ajatus 

siitä, että Suomi tulee maahanmuuttajia vastaanottaessaan hyväksikäytetyksi 

toistui useissa puheenvuoroissa. Tämä hyväksikäyttö-repertuaari piti 

suomalaisia tiiviinä yhteisönä, jota uhkaa maahanmuuttajaväestö, jotka 

haluavat Suomeen vain paremman toimeentulon takia. Puheissa korostui 

vetoomus vieraiden torjumisesta. Ennen kaikkea Suomea oli kirjoitusten 

mukaan suojeltava nykyisenkaltaisilta maahanmuuttajilta, pakolaisilta ja 

turvapaikanhakijoilta.

”Suomi ei tarvitse nykyisenkaltaisia maahanmuuttajia, joita tänä 
päivänä näkee. Niiden tarkoituskaan ei ole ollut tulla tekemään työtä 
Suomessa, vaan nauttimaan Suomessa toimeentulotukea ja 
lorvailemaan/häititsemään kantaväestöä.” (V58)
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Tämän repertuaarin funktiona on Suomen suojeleminen niiltä 

maahanmuuttajilta, jotka tulevat tänne paremman toimeentulon ja 

sosiaaliturvan takia. Tässä tapauksessa Suomeen paremman toimeentulon 

takia tulevat muodostavat ryhmän, jota ei toivoteta tervetulleeksi maahan. 

Eronteko tehdään siis työhön tulevien ja muiden maahanmuuttajien välille ja 

toisaalta suomalaisten ja muiden välille. Vain suomalaisten katsotaan 

ansaitsevan sosiaaliturvan. Jako tehdään keskustelussa ennen kaikkea 

maahantulosyyn ja -motiivien suhteen. 

Toiseksi korostui näkemys siitä, että Suomi selviytyy omillaan: Pärjäämme 

omillamme -repertuaari. Tätä puhetapaa käytettäessä katse suunnattiin 

tulevaisuuden sijaan historiaan, ja vedottiin siihen, että ennenkin on selvitty 

omin voimin, ja niinpä selvitään myös tulevaisuudessa. Omillaan selviäminen 

katsottiin  olevan osa suomalaista identiteettiä. Ei haluttu myöntää, että apua 

saatettaisiin tarvita muilta mailta, kun ei ole ennenkään tarvittu:  

”Suomalaiset ovat ennenkin pärjänneet omillaan ja tulevat pärjäämään 
vastaisuudessakin. Tai jos eivät pärjää, eivät enää ansaitse suomalaisen 
nimeä. 1930-luvulla meitä oli luullakseni 3,5 miljoonaa ja pärjäsimme 
silloisessa uhkaavassa maailmassa omillamme. Olemme aikamoisia 
nynnyjä, jos emme näinä keveinä aikoina pärjää omien kansalaisten 
ponnisteluilla.” (V57)

Tässä repertuaarissa maahanmuuttajien tarve Suomessa kielletään 

kokonaan. Funktiona on tällöin suojella Suomea ja epämääräiseksi jäävää 

suomalaisuutta vierasta uhkaa vastaan. Tässä nationalistinen ajattelutapa 

elää hyvin vahvana. Kaikissa kolmessa repertuaarissa tulee esiin tiukka jako 

suomalaisiin ja ulkomaalaisiin. Puhutaan omista ja muista. 

Kolmanneksi aineistossa korostuu suomalaisten asettaminen muiden edelle.

Omat ensin -repertuaarissa korostetaan, että ensin on työllistettävä oman 

maan kansalaiset. Vasta tämän jälkeen voi aloittaa keskustelun aktiivisesta 

maahanmuuttopolitiikasta. Tässä puhetavassa mielipide perustettiin 

vallitsevaan tilanteeseen ja työttömien suureen määrään.  
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”Ensin pitää työllistää omat kansalaiset ja sitten pakolaiset.On aivan 
edesvastuutonta haalia heitä tänne,kun on kurjuutta,työttömyyttä jne... 
omassa maassa aivan tarpeeksi.” (V12)

Tässä repertuaarissa tehdään jyrkkä erottelu omien ja muiden välillä. 

Funktiona on korostaa suomalaisten etuoikeutta työpaikkoihin. Muiden 

muodostamaa eriarvoista ryhmää ei kokonaan kielletä, mutta 

maahanmuuttajien ajatellaan olevan tervetulleita vasta kun omat kansalaiset 

on työllistetty.

Maahanmuuttajien Suomeen tuloon myönteisesti suhtautuvissa mielipiteissä 

vedottiin tehtyihin arvioihin työvoimapulasta ja väestön ikääntymisestä. 

Maahanmuuttajien ei nähty sen enempää uhkaavan kuin rikastuttavankaan 

suomalaista kulttuuria, vaan heidät nähtiin ennen kaikkea suomalaisen 

työvoiman täydentäjiksi. Ensinnäkin ajateltiin, että suomalaisia ei riitä 

tulevaisuudessa suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle täyttämään 

työvoimavajetta. Tämä ikääntymis-repertuaari vetoaa arvioihin uhkaavasta 

työvoimapulasta väestön ikääntyessä.

”Kyllä näin ovat näreet, jotta me tarvitsemme kaikki työhaluiset henkilöt 
turvaavaamaan nykyisten eläkkeelle siirtyvien sairaan/lääkärinhoidon.” 
(V19)

Tämän repertuaarin funktiona on ensinnäkin korostaa Suomen tarvitsevan 

maahanmuuttajia ja toiseksi vedota aktiivisemman maahanmuuttopolitiikan 

puolesta. Kirjoittajat vetoavat muihin lukijoihin yrittäen saada nämä 

ymmärtämään ilmiön vakavuuden. Tässä erottelu tehtiin ennen kaikkea 

työhalukkaiden ja muiden maahanmuuttajien välille. Työkykyiset ja 

kielitaitoiset maahanmuuttajat toivotettiin tervetulleiksi maahan. 

Toiseksi ajateltiin, että suomalaisille ei kaikki työ kelpaa ja siksi tarvitaan 

ahkeria ulkomaalaisia maahanmuuttajia, jotka ovat valmiita tekemään myös 

suomalaisten hyljeksimiä töitä.  Tämä ahkeruus-repertuaari korostaa 

maahanmuuttajien ahkeruutta ja arvostaa heitä, koska he ovat valmiita 

tekemään myös raskasta ruumiillista työtä.
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”Kun tilanne on nyt se, että suomalaisia ei saada töihin - ei 
kirveelläkään, niin anna malli siitä, miten se onnistuisi. Ulkomailta on 
yksinkertaisesti pakko ottaa työhalukkaita tekemään työtä” (V75)

Funktiona on tässäkin korostaa sitä, että Suomi tarvitsee maahanmuuttajia, 

jotta kaikkiin töihin riittäisi tekijöitä myös tulevaisuudessa. Tehty erottelu on 

aika yllättävä: Maahanmuuttajien ahkeruutta ja työhalukkuutta arvostetaan. 

Suomalaiset sen sijaan nähdään jopa laiskoina, eikä heidän ajatella 

kelpuuttavan kaikkia töitä. 

Negatiivisesti maahanmuuttajien Suomeen tuloon asennoituvissa mielipiteissä 

korostui tunnepitoinen suhtautuminen Suomeen ja suomalaisuuteen, ja katse 

suunnattiin tulevaisuuden sijaan pitkälle historiaan, josta haettiin vahvistusta 

mielipiteille. Maahanmuuttajat nähtiin uhkana, niin Suomen kulttuurille, 

työpaikoille, turvallisuudelle, terveydelle kuin suomalaiselle geenistöllekin. 

Sen sijaan maahanmuuttajien Suomeen tuloon positiivisesti suhtautuvat 

perustivat näkemyksensä tilastoihin ja eri arvioihin väestön ikääntymisestä ja 

työvoimapulasta. Näissä puheissa korostui hyvin rationaalinen suhtautuminen 

asiaan. Koska uhkaavaan työvoimapulaan uskottiin, pidettiin maahanmuuton 

lisäämistä tarpeellisena. Sen sijaan tunnepitoinen puhe suomalaisuudesta ja 

sen uhanalaisuudesta ei kuulunut näihin puheisiin. 

Kuten Potter ja Wetherellkin (1988, 178–183) painottavat, ihmisiä ei voi jakaa 

ryhmiin sen mukaan, mitä repertuaareja he puheessaan käyttävät. 

Päinvastoin, ihmiset yhdistelevät puheissaan eri repertuaareja. Samassa 

puheenvuorossa saatetaan vedota eri repertuaareihin. Omassa 

aineistossanikin tiettyjä repertuaareja yhdisteltiin varsin yleisesti. 

Hyväksikäyttö- ja pärjäämme omillamme -repertuaareja käytettiin usein 

yhdessä. Pärjäämme omillamme -repertuaaria ikään kuin perusteltiin 

hyväksikäyttö-repertuaarilla. Sen sijaan pärjäämme omillamme -repertuaariin 

ei yhdistetty maahanmuuttoon positiivisemmin suhtautuvia repertuaareja, 

koska siinä maahanmuutolle ei nähty mitään tarvetta. Hyväksikäyttö-

repertuaariin yhdistettiin myös ahkeruus- ja ikääntymis-repertuaari, jolloin 

maahanmuuttajille asetettiin ehto, jonka mukaan maahan ovat tervetulleita 

ainoastaan työhön tulevat. Esimerkiksi väestön ikääntyessä Suomen ajateltiin 
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tarvitsevan maahanmuuttajatyövoimaa (ikääntymis-repertuaari), mutta 

samalla monien maahanmuuttajien ajateltiin tulevan Suomeen vain 

sosiaaliturvan takia (hyväksikäyttö-repertuaari):

”Tottakai tarvitaan. Mielestäni tänne ovat tervetulleita kaikki työhön 
tulevat maahanmuuttajat. Sensijaan olisi kiireellä pantava stop 
romaanipakolaisten tapaisille tulijoille jotka vain hakevat parempaa 
sosiaaliturvaa ja tulevat rikollisissa aikeissa.” (V37)

Omat ensin -repertuaarissa suhtauduttiin maahanmuuttoon myönteisemmin, 

tosin siinä korostettiin suomalaisten ensisijaisuutta työmarkkinoilla, ja usein 

kiellettiin maahanmuuton tarve tällä hetkellä kokonaan. Tähän repertuaariin 

kuitenkin liitettiin ikääntymis-repertuaari. Tällöin ajateltiin, että 

maahanmuuttajia saatetaan tulevaisuudessa tarvita, jos työvoimapula uhkaa. 

Myös maahanmuuttoon positiivisimmin suhtautuvia ahkeruus- ja 

ikääntymisrepertuaareja käytettiin usein samoissa viesteissä. Tällöin 

maahanmuuttajien ajateltiin olevan Suomelle hyödyllisiä ellei peräti 

välttämättömiä, koska he sekä paikkaavat väestön ikääntymisen myötä 

uhkaavaa työvoimapulaa että suostuvat töihin, joihin suomalaiset eivät 

suostu. 

Omasta mielestäni erittäin mielenkiintoista ja silmiinpistävää tapa, jolla 

maahanmuuttajien Suomeen tulostaan puhuttiin.  Ensinnäkin kirjoituksissa 

pidettiin itsestään selvänä, että tänne riittää tulijoita. Puhuttiin 

maahanmuuttajien ottamisesta, haalimisesta, siirtämisestä ja tuottamisesta, 

jolloin Suomi nähtiin subjektina. Maahanmuuttajat sen sijaan ajateltiin näin 

puhuttaessa passiivisina objekteina, jotka ovat Suomen eri toimenpiteiden 

kohteina ja suomalaisten tahdon alaisina. Himanen ja Castells (2001) 

puolestaan ovat huolissaan siitä, riittääkö Suomeen tulevaisuudessa 

halukkaita maahanmuuttajia, jos suomalaisten asenteet eivät muutu 

myönteisemmiksi. He siis näkevät maahanmuuttajat subjekteina, joiden 

maahan tuloa ei voida pitää itsestään selvänä. Näiden kahden ajattelutavan 

välillä on melkoinen ero. 
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Kokosin aineistosta kolme yleisintä mallia sen mukaan, miten 

maahanmuuttoon, maahanmuuttajiin ja työvoimapulaan aineistossa yleisesti 

suhtauduttiin:

1. Maahanmuuttajat ovat pelkkä uhka Suomelle. Maahanmuutosta ei katsota 

olevan mitään hyötyä Suomelle. Työvoimapulaan ei uskota, ja Suomen 

ajatellaan selviävän omin voimin ilman maahanmuuttajatyövoimaa myös 

tulevaisuudessa.  

2. Suomen katsotaan myös hyötyvän maahanmuutosta sillä edellytyksellä, 

että Suomeen päästetään vain työhaluisia maahanmuuttajia. Sen sijaan 

esimerkiksi turvapaikanhakijoiden ajatellaan olevan pelkkä taakka Suomelle. 

Työvoimapulaan suhtaudutaan varauksellisesti, ja maahanmuuttajat 

toivotetaan tervetulleiksi maahan vasta kun oman maan työttömät on 

työllistetty. 

3. Maahanmuuttajat nähdään suomalaisten kanssa tasavertaisina. Hyöty 

nähdään molemminpuolisena, ja kaikki maahanmuuttajat toivotetaan 

tervetulleiksi Suomeen. Tulevasta työvoimapulasta ollaan huolissaan, ja 

maahanmuuttajia toivotaan Suomeen heti.
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6. LOPUKSI

Kuten käy ilmi myös maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa käsittelevissä 

aiemmissa tutkimuksissa, työmarkkinoilla on selkeä jako meihin ja muihin. 

Jako tehdään ensinnäkin suomalaisten ja maahanmuuttajien kesken. 

Aiemmissa tutkimuksissa maahanmuuttajat jaetaan lisäksi länsimaalaisiin 

osaajiin ja kehitysmaista tulleisiin pakolaisiin. Oma tutkimukseni osittain tukee 

tätä mallia. Suomalaista suositaan vahvasti työmarkkinoilla, ja se näkyi myös 

aineistossa ennen kaikkea omat ensin -repertuaarissa. Aineistossa esiintyy 

vahvana käsitys siitä, että ensin on työllistettävä Suomen omat työttömät. 

Tämä repertuaari on ymmärrettävissä kun katsoo Suomen työttömyystilastoja 

ja toisaalta aineiston kysymyksen asettelua: tarvitaanko  Suomessa 

maahanmuuttajia. Ja vastaus on tältä osin usein selvä: ei ennen kuin oma 

väestö on työllistetty.

Erontekoja tehdään myös maahantulosyyn perusteella. Tällöin jako ei 

kuitenkaan ole selvä: toiset ajattelevat humanitaarisista syistä tulevien olevan 

oikeutettuja tulemaan maahan, kun taas toisten mielestä työn perässä tulevat 

ovat ainoita, joilla on asiaa maahan. Tässä yhteydessä esiintyvä 

hyväksikäyttö-repertuaari ei yllättänyt. Sen mukaan maahanmuuttajat tulevat 

tänne ainoastaan paremman toimeentulon ja sosiaaliturvan takia. Tämä väite 

tuli Suomessa liiankin tutuksi laman aikana, jolloin syyttävä sormi usein 

suuntautui Suomen suhteellisen pieneen maahanmuuttajaväestöön, ja koko 

keskustelu tuntui menettävän mittasuhteensa. 

Pärjäämme omillamme -repertuaarissa korostettiin myöskin perinteisen 

suomalaisesti kansakunnan selviämistä ilman ulkopuolisten apua. Tämän 

repertuaarin kohdalla pitää historiassa mennä kauemmaksi kuin laman 

aikoihin ymmärtääkseen sen taustoja. Osasyy omillaan pärjäämisen 

ihanteeseen löytynee Suomen historiasta: vieraan vallan alla olemisesta sekä 

itsenäisyyden menettämisen pelosta. Joka tapauksessa tästä omillaan 

selviämisestä näyttäisi tulleen vahva osa suomalaista identiteettiä. Ajan myötä 
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voimme nähdä, mikä vaikutus on Euroopan unionilla ja uuden 

kansainvälisemmän sukupolven kehittymisellä suomalaiseen identiteettiin. 

Yhteistä näille kolmelle repertuaarille on tunnepitoinen suhtautuminen 

suomalaisuuteen sekä puhe meistä ja omasta kansasta. Muut taas koettiin –

ei niinkään vähempiarvoisena – kuin uhkana suomalaisuudelle ja työpaikoille.

Maahanmuuttoon positiivisesti suhtautuvissa repertuaareissa tulivat esiin 

täysin erilaiset perustelut. Niissä vedottiin väestön ikääntymiseen ja 

tulevaisuuden työvoimapulasta. Näkökulma oli melko itsekäs. Suomi tarvitsee 

maahanmuuttajia, koska oma väestö vanhenee. Tässä ikääntymis-

repertuaarissa koetettiin vedota jopa epätoivoisesti muihin ja saada heidät 

ymmärtämään kuinka vakavasta ongelmasta on kyse. Ja koska omat 

kansalaisemme eivät kelpuuta kaikkia töitä, tarvitaan työvoimaan täydennystä 

ulkomailta. Tämä ahkeruus-repertuaari näkee maahanmuuttajat ahkerina ja 

työtä pelkäämättöminä, jotka ovat valmiita tarttumaan työhön kuin työhön. 

Suomalaisia ei tässä repertuaarissa nähty niinkään positiivisessa valossa, 

vaan heitä pidettiin laiskoina. 

Oli mielenkiintoista huomata, kuinka erillään, kuin eri maailmoista, 

positiivisesti ja negatiivisesti maahanmuuttoon suhtautuvat mielipiteet olivat. 

Toiset pitivät uhkaavaa työvoimapulaa täysin varmana asiana ja todella 

vakavana ongelmana, kun taas toiset pitivät työvoimapulaa täysin 

mahdottomana. Tämä vaikeuttaa ennusteisiin reagoimista ja aktiivisen 

maahanmuuttopolitiikan aloittamista ennen kuin niin sanottu eläkepommi 

räjähtää käsiin. Ajattelutapaan näytti kuuluvan hyvinkin vahvasti myös se, että 

pidettiin itsestään selvänä sitä, että maahanmuuttajat haluavat tulla Suomeen 

ja tänne riittää tulijoita. Ehkä tämä on osasyy siihen, miksi ei pidetä 

tarpeellisena muuttaa hyvissä ajoin maahanmuuttopolitiikkaa: ihmiset 

näyttävät ajattelevan että työvoimavajeen saa helposti ja nopeasti paikattua, 

kun asia todella on ajankohtainen.

Huomasin aineistossa positiivisen muutoksen verrattuna aiempien 

tutkimusten tuloksiin. Maahanmuuttajat nähdään mielestäni aiempaa  
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useammin voimavarana ja heitä myös arvioidaan ryhmäominaisuuksien sijaan 

yksilöinä. Tietyn kansan tai muun ryhmän maine ei ole enää yhtä yleinen 

peruste maahantulon kieltämiselle tai sallimiselle kuin tulijan halu tehdä työtä 

ja sopeutua maan tavoille. Aikaisemmissa tutkimuksissa maahanmuuttajien 

tuloon myönteisesti suhtautuneet ovat korostaneet ennemminkin 

humanitäärisiä syitä, mutta nyt Suomen todella ajatellaan myös hyötyvän 

maahanmuutosta. 

Kirjoituksissa ilmeni jonkin verran arkipäivän rasismia, eli ihmisryhmiin liitettyjä 

negatiivisia merkityksiä. Esimerkiksi afrikkalaisiin ajateltiin tuovan tauteja 

Suomeen. Tätä enemmän esiintyi niin sanottua nationalistista rasismia, jossa 

omaa kansaa halutaan suojella vierasta uhkaa – tässä tapauksessa 

maahanmuuttajia – vastaan. Tämä näkyi hyvin selvästi aineistossa, kun 

kirjoituksissa pelättiin niin kulttuurin, suomalaisuuden kuin työpaikkojenkin 

puolesta.

Valitsemani metodit soveltuivat omaan tutkimukseeni kokonaisuudessaan 

hyvin. Potterin ja Wetherellin analyysitapa toimi ikään kuin lähtökohtana 

tutkimukselleni, ja heiltä omaksuin myös käsitteistöä kuten tulkintarepertuaari-

termin. Heidän metodologiansa on kaiken kaikkiaan varsin monitahoinen, ja 

olisi mahdollistanut vielä paljon syvällisemmän analyysin. Itse kuitenkin 

rajoitin analyysin tulkintarepertuaarien ja niiden funktioiden etsimiseen. Koin 

metodin myös melko vaikeaksi, osittain, koska koko aihealue oli entuudestaan 

vieras ja osittain siksi, että englanninkielinen lähdekirjallisuus oli hyvin 

teoreettista ja abstraktia. Tämä saattaa kyllä johtua laadullisten menetelmien 

vieraudesta ja omasta kokemattomuudestani aineiston analysoijana. Maunun 

ja Törrösen tutkimustapa auttoi minua erittelemään aineistossa esiintyviä 

kulttuurisia erontekoja, ja tuki aineiston analyysia. Tekniikka soveltui omaan 

aineistooni hyvin, vaikka alun perin metodi oli kehitetty ravintolatutkimusta 

varten.

Tutkimuksessani en pyri saamaan yleistettäviä tuloksia, vaan pikemminkin 

Potterin ja Wetherellin (1988) sanoin yksiä mahdollisia tulkintoja aineistosta, 

jotka kuitenkin antavat tietoa siitä, miten maahanmuuttajatyövoimaan 
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suhtaudutaan. Löydettyihin funktioihin on suhtauduttava ennemminkin 

löydöksinä kuin minään lopullisina totuuksina. Kuten Potter ja Wetherellkin 

(1988, 169–170) ovat todenneet, funktiot eivät useinkaan ole selvästi ja 

yksitulkintaisesti havaittavissa aineistossa. 

Tutkimaani aihetta ei ole aiemmin varsinaisesti tutkittu. Sitä tosin sivutaan 

monessa maahanmuuttaja-asenteita yleisesti käsittelevässä tutkimuksessa, ja 

niissä on saatu osittain samansuuntaisia tuloksia. Omalle tutkimukselleni 

leimaavaa oli työmarkkinanäkökulman vaikutus, sillä aineistossa pohdittiin 

laajalti maahanmuuttajatyövoiman tarvetta. Lisäksi aineistossa tehty 

kysymyksenasettelu ohjasi keskustelua. Kun kysyttiin, tarvitseeko Suomi 

maahanmuuttajia, asiaa pohdittiin ennen kaikkea Suomen kannalta. Toki 

maahanmuuttoa pohdittiin myös maahanmuuttajien näkökulmasta, mutta 

näitä viestejä oli vähemmän. 

Itseäni jäi kiinnostamaan jo johdannossa mainitsemani ristiriita tavallisen 

kansalaisen asenteiden ja tiedotusvälineiden välittämän kuvan välillä. Olisi 

todella mielenkiintoista verrata esimerkiksi käyttämääni Aamulehden 

verkkokeskustelua ja samana aikana lehdessä ilmestyneitä juttuja kuten 

uutisia ja pääkirjoituksia. Olen huomannut tutkimusta tehdessäni, että 

aiheesta on kirjoiteltu hyvin paljon. Muun muassa maahanmuuttajien 

työllistymisongelmat, työvoimapula tietyillä aloilla ja maahanmuuton merkitys 

Suomelle ovat olleet esillä. Uutiset ovat tyyliltään ja tarkoituksiltaan täysin 

erilaisia kuin verkkokeskustelun viestit, mikä selittääkin ristiriitaa. 

Verkkokeskustelulla ei ole painetta kantaa huolta suomalaisuuden 

julkisuuskuvasta, eikä keskustelijoita voida vetää tilille rasistisista viesteistä. 

Samaa ei voida sanoa lehdistä. Lehtikirjoittelua seurattuani olenkin kiinnittänyt 

huomiota lehtien erityisen myönteiseen suhtautumiseen maahanmuuttoon, 

joka verkkokeskustelussa tuntuu  peittyvän negatiivisten ja torjuvien 

asenteiden alle.

Teoriaosuudessa kuvatut työllistymisen ongelmat ja työsyrjintä selittyvät 

ainakin osittain aineistossa, sillä suhtautuminen maahanmuuttajiin on paikoin 

hyvin negatiivista. Maahanmuuttajat ovat vieläkin useille ennen kaikkea uhka, 
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jota vastaan on taisteltava. Syyksi riittää jopa pelkästään se, että 

maahanmuuttajia ei ole ennenkään tarvittu. Asenteissa on onneksi nähtävissä 

myös hyväksyvä ja positiivinen suhtautuminen maahanmuuttoon ja 

monikulttuuriseen Suomeen, ja nämä asenteet ovat toivon mukaan 

yleistymässä. Pitkä matka on kuitenkin vielä kuljettava, jotta maahanmuuttajat 

nähtäisiin työmarkkinoilla tasa-arvoisina suomalaisiin nähden. Tavoiteltava 

tilanne mielestäni olisi, että maahanmuuttajatyövoima-käsitteen edestä voisi 

jättää pois etuliitteen maahanmuuttaja, ja kohdella heitä suomalaisten kanssa 

yhdenvertaisina työnhakijoina ja työntekijöinä. 
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