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Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia Oulaisten kuudesluokkalaisten maahanmuuttaja-

asenteita kodin, koulun, vertaisryhmän ja median näkökulmasta, sekä kartoittaa 

kuudesluokkalaisten yleistä asennetta maahanmuuttajia kohtaan, uskonnon ja koulumenestyksen 

välistä yhteyttä ja tyttöjen ja poikien välistä eroavuutta asenteissaan maahanmuuttajia kohtaan. 

Aikaisempi suomalainen asennetutkimus on tuottanut myönteisen kuvan suomalaisten 

maahanmuuttajiin kohdistuvasta suhtautumisesta. Positiivisesti korreloivina yhteyksinä on nähty 

korkean koulutuksen ja uskonnon korkean merkityksen vaikutus asenteissa ulkomaalaisia kohtaan. 

Täydellisellä asenteella tarkoitetaan tässä tutkielmassa sellaista asennetta, joka täyttää asenteen 

kolmikomponenttisuudelle, tiedolliselle, emotionaaliselle ja toiminnalliselle komponentille 

vaadittavat edellytykset.  

 

Tutkimus toteutettiin kaikissa Oulaisten alakoulun kuudennessa luokassa maaliskuussa 2008. 

Tutkimusjoukko koostui oulaistelaisista kuudesluokkalaisista oppilaista, joita kyselyyn vastasi 85 

oppilasta. Tutkielman teoreettinen osuus koostuu kolmesta pääluvusta, missä kartoitetaan 

maahanmuuttajia suomalaisen yhteiskunnan jäseninä, asenteen kolmikomponenttisuutta ja 

tutkielman näkökulmia teoreettisessa valossa. Näkökulmina tässä tutkielmassa ovat koti, koulu, 

vertaisryhmä ja media. Tutkielma on toteutettu kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin ja 

kyselykaavake on laadittu teorian pohjalta survey-tutkimukselle tyypillistä kyselylomaketta 

käyttäen.  

 

Tulosten perusteella voimakkain vaikutus oulaistelaisen kuudesluokkalaisen maahanmuuttaja-

asenteisiin on kavereilla, sen jälkeen voimakkain merkitys on koululla ja kodilla. Medialla ei tämän 

tutkielman mukaan ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä maahanmuuttaja-asenteisiin. Myöskään 

lukuaineiden mukaisella koulumenestyksellä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä Oulaisten 

kuudesluokkalaisten maahanmuuttaja-asenteisiin. Mitä voimakkaampi oli uskonnon merkitys 

vastaajan elämässä, sitä positiivisempaa oli suhtautuminen maahanmuuttajiin.   

 

 

 

Asiasanat Asenne, asenteiden kolmikomponenttisuus, maahanmuuttaja 

 



Kasvatustieteiden tiedekunta  Tiivistelmä opinnäytetyöstä 

 
Kajaanin opettajankoulutusyksikkö 

Varhaiskasvatuksen koulutus 

Tekijä 
Wirta, Ville 

Työn nimi 
OULAISTEN KAUPUNGIN KUUDESLUOKKALAISTEN MAAHANMUUTTAJA-ASENTEET  

Oppilaiden näkemyksiä kodin, koulun, vertaisryhmän ja median vaikutuksista heidän asenteisiinsa 

Pääaine 
Kasvatustiede 

Työn laji 
(KM) pro gradu -tutkielma 

Aika 
Huhtikuu 2013 

Sivumäärä 
68 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this Master’s thesis is to study the attitudes of sixth-graders in the town of 

Oulainen, Finland, towards immigrants, from the point of view of home, school, peer group and 

media, as well as to survey the sixth-graders’ general attitude towards immigrants, the connection 

of religion and success at school to this matter, and the differences between boys’ and girls’ 

attitudes towards immigrants. Previous Finnish studies on corresponding attitudes have produced 

a positive picture of how Finns respond to immigrants, finding high education and the importance 

of religion as a positive correlative of attitudes towards foreigners. In this study, ‘a perfect attitude’ 

refers to an attitude fulfilling the requirements for three components of attitude: 

informational/knowledgeable, emotional and functional components. 

 

The study was carried out in each sixth-grade class of Oulainen primary school in March, 2008. 

The study group consisted of sixth-grade students of which 85 answered the questionnaire. The 

theoretical part of the study consists of three main chapters surveying immigrants as members of 

the Finnish society, the three components of attitude and the viewpoints of the study in theoretical 

light. The viewpoints of this study are home, school, peer group and media. The study is carried 

out by quantitative research methods, and the questionnaire was drawn up based on the theory 

using a questionnaire base typical for survey research. 

 

Based on the results, friends have the strongest impact on the attitudes towards immigrants of the 

sixth-graders in Oulainen, and school and home have the second strongest affect. According to 

this study, neither media nor success at theoretical school subjects has statistically relevant 

connection to the pupils’ attitudes towards immigrants in the study group. The stronger the 

meaning of religion in the respondents’ life, the more positive was their attitude towards 

immigrants. 

 

 Asiasanat Attitude, the three components of attitude, immigrant 
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1 JOHDANTO 

 

 

 

Suomeen suuntautunut maahanmuutto on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana 

kasvanut merkittävästi. Vuonna 1987 Suomen väestöstä ulkomaalaista syntyperää 

olevien osuus väestöstä oli 0,4 prosenttia eli 17 724 asukasta. Tilastokeskuksen (2013) 

tuoreimman tutkimuksen mukaan vuonna 2011 Suomen väestöstä ulkomaalaista 

syntyperää olevien osuus oli 4,8 prosenttia eli 257 248 asukasta. Kovasta kasvusta 

huolimatta Suomessa asuvien ulkomaalaisten määrä on kansainvälisesti mitattuna varsin 

vaatimaton. Suurin osa Suomeen muuttavista ulkomaalaista tulee tänne perhesiteiden, 

kuten avioitumisen ja perheenyhdistymisen vuoksi. Muita syitä ovat paluumuutto, 

pakolaisuus ja aikaisemmin harvinainen työperäinen maahanmuutto. (Heikkilä & 

Pikkarainen, 2008). Voimakas väestörakenteen muutos sekä suurten ikäluokkien 

siirtyminen eläkkeelle on vaikuttanut siihen, että suomalaisessa 

maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa päähuomio on kiinnitetty työperäisen 

maahanmuuton edistämiseen. Suomi tarvitsee kipeästi työvoimaa, sillä jo vuosia on 

työvoimaa siirtynyt pois työelämästä enemmän kuin uutta työvoimaa tulee tilalle.  

 

Puolet Suomessa asuvista maahanmuuttajista asuu pääkaupunkiseudulla, mutta yhä 

kasvavassa määrin maahanmuutto yleistyy myös maakunnissa. Tutkimuskohteenani 

oleva Oulaisten kaupunki ja sen kuudesluokkalaiset oppilaat kuuluvat Pohjois-

Pohjanmaan maakuntaan, missä tällä hetkellä ulkomaalaista syntyperää olevien määrä 

koko maakunnan väestöstä on 1,91 prosenttia. Oulaisissa heitä oli asukaslukuun 

suhteutettuna vuoden 2011 lopussa noin 1 prosentti. (Tilastokeskus 2013.)  

 

Pelkästään jo yhteiskuntamme rakenteellisten syiden takia paine maahanmuuttajien 

määrän lisäämiseksi kasvaa nopeasti, halusi valtaväestö sitä tai ei. Monikulttuurisuus 

tulee osaksi suomalaista arkea, ja kohtaamme yhä useammin täysin erilaisista taustoista 

tulevia maahanmuuttajia. Säilyttääksemme tasapainoisen kehityksen ja hyvinvointivaltion 

ihanteet tulevaisuudessakin meidän tulee ymmärtää monikulttuurisen Suomen 
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mahdollisuudet ja haasteet. Tämä puolestaan vaatii niin maahanmuuttajien sopeutumista 

yhteiskuntaamme kuin suomalaisten sopeutumista maahanmuuttajiin. Ratkaiseva 

merkitys on hyvien etnisten suhteiden luomisella maahanmuuttajiin, mihin oleellisesti 

vaikuttavat valtaväestön asenteet maahanmuuttajia kohtaan (Jasinskaja-Lahti, Liebkind & 

Vesala 2002, 127).  

 

Oulaisissa maahanmuuttajien osuus väestöstä on reilun prosentin luokkaa, mutta osuus 

kasvaa koko ajan, ja yhä useammin nuoretkin kohtaavat vieraasta kulttuurista tulevia 

ihmisiä. Tämä herättää hämmennystä, mielenkiintoa, ihastusta, kummeksuntaa ja joskus 

jopa pelkoa. Tulevaisuutemme elää nuorissa, ja tulevaisuutta rakennetaan heitä varten. 

Me vanhemmat vastaamme siitä, että uhkakuvat pienenevät ja mahdollisuudet kasvavat. 

Asenteilla ympäröivää todellisuutta kohtaan on tässä iso merkitys, ja yksi sen muodoista 

käsittää asenteet maahanmuuttajia kohtaan.  

 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena on tutkia yleisellä tasolla oulaistelaisten 

kuudesluokkalaisten asenteita maahanmuuttajia kohtaan sekä selventää lukijalle 

asenteiden taustalla olevia merkityksiä eli sitä, mitkä asiat asenteiden syntymiseen ja 

muutokseen vaikuttavat. Lisäksi tavoitteena on tutkia sitä, millaiset sisäiset ja ulkoiset 

rakenteet ovat avainasemassa, kun puhutaan asenteista maahanmuuttajia kohtaan. 

Tutkimusnäkökulmakseni olen ottanut kodin, koulun, kavereiden ja median vaikutuksen 

asenteisiin. Tämä siitä syystä, että juuri kyseiset instituutiot ovat läpi elämän kaikkein 

lähimpänä ihmistä, etenkin lasta ja nuorta. Toivoisin, että lukijalla olisi tutkimusraporttini 

lukemisen jälkeen jonkinlainen aavistus siitä, mitä väyliä pitkin voimme vaikuttaa nuorten 

asenteisiin maahanmuuttajia kohtaan sekä siitä, mitä tieteellisessä mielessä tarkoitetaan 

asenteilla, miten ne muodostuvat ja mitkä tekijät niihin vaikuttavat. Henkilökohtaisena 

intressinäni toivoisin lukijan myös tutkivan omia asenteitaan maahanmuuttajia kohtaan ja 

tätä kautta kehittävän tahollaan hyviä etnisiä suhteita. Tutkimuksesta on hyötyä kaikille 

lasten ja nuorten parissa kasvatustyötä tekeville.  

 

Koska tutkimustehtäväni oli tutkia oulaistelaisten kuudesluokkalaisten asenteita ja niihin 

vaikuttavia tekijöitä yleisellä tasolla, oli tutkimusmenetelmäksi perustelluinta valita 

kvantitatiivinen menetelmä. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin kattavasti kaikilta 

Oulaisten kuudensilta luokilta strukturoidun, pääasiassa viisiportaisen Likert-asteikollisen 

kyselykaavakkeen avulla. Tuloksia on analysoitu korrelaatiotarkastelun, ristiintaulukoinnin 

ja regressioanalyysin avulla ja peilattu tuloksia teoriaan käsiteanalyysin avulla. 
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Maahanmuuttaja-asenteisiin kohdistuva tutkimus on Suomessa lisääntynyt sitä mukaa, 

kun maahanmuuttajien määrä Suomessa on kasvanut. Kattavimmin suomalaisten 

suhtautumista ulkomaalaisiin maahanmuuttajiin on tutkinut Suomessa Magdaleena 

Jaakkola (1995; 1999; 2005; 2009), joka on pitkittäistutkimuksena tutkinut suomalaisten 

asenteita maahanmuuttajiin jo vuodesta 1987 lähtien. Jaakkola on myöhemmässä 

tutkimustyössään keskittynyt ennen kaikkea työvoimapoliittiseen maahanmuuttoon. 

Rasismia ja syrjintää Suomessa maahanmuuttajien omien kokemusten pohjalta on 

puolestaan tutkinut Janinskaja-Lahti ym. (2002). Etnisiä suhteita monikulttuurisessa 

Suomessa tutkitaan Liebkindin (2000) toimittamassa tutkimuksessa. Omaa tutkielmaani 

lähimpänä on Ahosen (2008) pro gradu -tutkielma hämeenlinnalaisten 

yhdeksäsluokkalaisten ulkomaalaisasenteista.   

 

Tässä tutkielmassa keskeisimpinä käsitteinä ovat asenne ja asenteiden 

kolmikomponenttisuus, jotka kohdistuvat maahanmuuttajiin. Asenteella tarkoitetaan tässä 

tutkimuksessa Allportin (1954) määrittelemänä opittua taipumusta ajatella, tuntea ja 

käyttäytyä erityisellä tavalla tiettyä kohdetta kohtaan. Asenteiden 

kolmikomponenttisuudella tarkoitetaan sitä, että asenne ilmenee yksilössä kolmessa eri 

komponentissa: 1) tunteissa 2) tietoisuudessa ja 3) toiminnassa (Hirsjärvi 1982). 

Maahanmuuttaja on ulkomaan kansalainen, joka muuttaa toiseen maahan 

tarkoituksenaan asettua maahan pidempiaikaisesti. Maahanmuuttaja voi olla pakolainen, 

siirtolainen, paluumuuttaja tai turvapaikanhakija (Soilamo 2008).  

 

Tutkielmani rakenne koostuu kahdesta suuremmasta kokonaisuudesta. Luvuissa 2 – 4 

syvennetään lukijalle tutkielman kannalta keskeisimmät käsitteet teorian valossa sekä 

käydään läpi aikaisempaa maahanmuuttajiin liittyvää tutkimusta. Luvuissa viisi ja kuusi 

selvitän tulosten ohella sellaisia tutkielman empiiriseen toteutukseen liittyviä seikkoja kuin 

tutkimusmenetelmä ja -kysymykset. Viimeisessä pohdintaluvussa on tarkoitus kiteyttää 

koko tutkielman tavoitteisto yhdeksi kattavaksi kokonaisuudeksi sekä pohtia tutkielman 

merkitystä ja tutkimusprosessin mukanaan tuomia mahdollisia ajatuksia. 

 

Toinen luku sisältää tutkimuksessa olevien asenteiden kohteena olevat maahanmuuttajat 

-käsitteen määrittelyä ja taustoja. Luvun tehtävänä on kasvattaa lukijassa myös omaa 

tietoisuutta maahanmuuttajista suomalaisen yhteiskunnan jäseninä, mikä vastaavasti 

auttaa pohtimaan myös omaa suhtautumista Suomessa asuvia ulkomaan kansalaisia 

kohtaan. 
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Luvussa kolme avaan lukijalle asenteen käsitystä ja sen kolmikomponenttisuutta. Jotta 

lukija ei sekoittaisi arkikielessä usein sekoittuvia käsitteitä keskenään, rinnalle olen ottanut 

muutamia oleellisia lähikäsitteitä tukemaan tutkielman kannalta kovinta ydintä – asenne-

käsitettä. Luku kolme pitää sisällään myös asenteiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä ja niitä 

mahdollisia syitä, joilla asenteisiin voidaan vaikuttaa. Tämä tukee lukijaa siinä 

prosessissa, millä tutkimuksen tehtävä, ongelmat ja tulokset saadaan nivoutumaan 

teorian kanssa yhdessä eläväksi ilmiöksi. Luvun lopussa avaan asenteiden merkitystä 

yksilölle korostaakseni asenteiden vaikutusvaltaista voimaa.  

 

Luku neljä käsittää tutkimuksen näkökulmallisen osion. Luvun tarkoitus on syventää 

asenteiden syntyyn ja muutokseen vaikuttavien tekijöiden merkitystä kodin, koulun, 

kavereiden ja median näkökulmasta. Luku neljä auttaa myös lukijaa selventämään 

kyselytutkimukseen valikoitujen kysymysten taustaa ja näin ollen lisää tutkielman 

luotettavuutta ja toistettavuutta. 

 

Viides luku pureutuu tutkimuksen empiirisen toteutuksen käsittelyyn, ja tarkoituksena on 

avata tutkimustehtävä, -tavoitteet ja -ongelmat, tutkimuksen toteutus ja kohdejoukon 

määrittely, aineiston käsittelyyn ja analyysiin käytetyt menetelmät sekä tutkielman 

luotettavuus. Kuudennessa luvussa esitellään tulokset ja niiden yhteys teoriaan, ja 

seitsemännessä luvussa pohdin tutkimustehtävän onnistumista tulosten ja teorian 

valossa.  

 

Jokainen pääluku sisältää alaluvun, jossa yhteenvetona tiivistän kunkin pääluvun annin ja 

sidon sen seuraavaan päälukuun. Tämän tarkoituksena on kuljettaa tutkielman juonta 

punaisena lankana johdannosta teoreettisen viitekehyksen, näkökulmien ja tulosten kautta 

lopulliseen pohdintaan.  
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2 MAAHANMUUTTAJAT SUOMALAISEN YHTEISKUNNAN JÄSENINÄ  

 

 

 

Suomi muuttuu monikulttuurisemmaksi koko ajan. Maahan virtaa ulkomaista syntyperää 

olevia maahanmuuttajia pakolaisina, siirtolaisina, avioliiton myötä, perhesyistä, 

opiskelemaan, paluumuuttajina ja turvapaikanhakijoina. Heidän määränsä kasvaa niin 

ikään syntymisen kautta toisessa polvessa. Vaikka elämme maassa, jossa maastamuutto 

on pitkään ollut voimakkaampaa kuin maahanmuutto, kohtaamme eri kulttuureista 

muuttavia yhä enemmän suorien kontaktien sekä välillisesti tuttavien tarinoiden, mutta 

eritoten median tuoman julkisuuden kautta. Muualta muuttaneet tuntuvat meistä vierailta. 

He tuntuvat käyttäytyvän, puhuvan, pukeutuvan ja ajattelevan eri tavalla kuin me. Heidän 

tapansa ja arvonsa ovat meille vieraita, ja se askarruttaa, huolestuttaa ja jopa pelottaa 

meitä. Tutkielmani tehtävänä on selvittää oulaistelaisten kuudesluokkalaisten asenteita 

maahanmuuttajia kohtaan, joten aloitetaan se selvittämällä, keitä nämä vieraat, 

maahamme tulevat ehkä pelottavatkin muukalaiset ovat.  

 

 

2.1 Maahanmuuttajan status 

 

Soilamo (2008, 16) kirjoittaa väitöskirjassaan maahanmuuttajan olevan henkilö, joka 

muuttaa toiseen maahan pidemmäksi aikaa ja on ulkomaan kansalainen. Ulkomaalaisella 

hän viittaa henkilöön, jonka kansalaisuus on jokin muu kuin valtaväestöllä tai jolla ei ole 

kansalaisuutta ollenkaan. Arkipuheessa hän tarkoittaa maahanmuuttajan olevan 

kotimaansa ulkopuolella asuva henkilö huolimatta siitä, onko tällä uuden asuinmaansa 

kansalaisuus vai ei. Maahanmuuttaja-termin rinnalla voidaan puhua myös 

maahanmuuttajataustaisesta henkilöstä.  

 

Pakolaisella tarkoitetaan henkilöä, joka on pakotetusta syystä joutunut jättämään 

kotimaansa, ja turvapaikanhakija on henkilö, joka anoo pakolaisstatusta. Siirtolainen on 

henkilö, joka on vapaaehtoisesti maasta toiseen muuttanut henkilö, ja paluumuuttaja on 
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henkilö, joka muuttaa takaisin alkuperäiseen lähtömaahansa. Tässä tutkimuksessa 

maahanmuuttajalla tarkoitetaan samaa kuin maahanmuuttajataustaisella.  

 

 

2.2 Kulttuurien moninaisuus 

 

Olipa Suomeen muuttanut henkilö millä statuksella tahansa, hän on oman kulttuurinsa 

edustaja, aivan kuten suomalainenkin on oman kulttuurinsa edustaja. Hofsteden (1993, 

21) mukaan kulttuurit eroavat toisista ryhmistä henkisen ohjelmointinsa vuoksi. Hän näkee 

kulttuurin tiedon, uskomusten ja arvojen järjestelmänä, jonka avulla ihminen rakentaa 

kokemuksiaan ja havaintojaan sekä tekee valintoja. Kulttuuri on kokonaisuus, joka 

sisältää yhteisön kannalta tärkeitä arvoja, asenteita, normeja ja toimintamalleja. Kulttuuri 

nähdään jatkuvana prosessina, joka on osa yksilön sosiaalista maailmaa. Tähän kuuluvat 

myös taloudelliset kontekstit. Kulttuuri ymmärretään tässä tutkielmassa ihmisen koko 

elämänkatsomusta jäsentäväksi kokonaisuudeksi.  

 

Talibin (1999, 11; ks. myös Hofstede 1993, 20) mukaan kulttuuri omaksutaan sosiaalisen 

vuorovaikutuksen tai määrätietoisen vaikuttamisen, kuten kasvatuksen, kautta. Kulttuuri 

muovaa ihmisen rooleja, minuutta, identiteettiä, asenteita, maailmankatsomusta, arvoja, 

tietoja, taitoja, rooleja ja toimintaa. Yksilö on aina kasvatettu tietyn kulttuurin jäseneksi, 

mutta kaikkien ihmisten lähtökohdat ovat samat kulttuurista riippumatta. Yksilöt ovat 

kuitenkin aina erilaisia, koska kulttuurin lisäksi yksilöä ohjaavat omat kokemukset ja 

yksilöllinen kehitys (Soilamo 2008, 17).  

 

Kulttuurin vaikutuskenttään liittyvät kiinteästi arvot, jotka ovat hitaasti muuttuvia rakenteita. 

Kulttuurien kulttuuriset koodit ovat Soilamon (2008, 17) mukaan erilaisia. Toisen kulttuuriin 

liittyvien koodien ymmärtämisen edellytyksenä on oman kulttuurisen sidonnaisuuden 

ymmärtäminen sekä kiinnostus ja tietämys toisesta kulttuurista. Kulttuurit voidaan 

karkeasti jakaa länsimaisiin, yksilökeskeisiin kulttuureihin, ja ei-länsimaisiin 

kollektiivikulttuureihin. Edellisessä korostetaan yksilön itsenäisyyttä, autonomisuutta ja 

ainutkertaisuutta, kun taas jälkimmäisessä korostuvat toisten merkitys elämää 

ylläpitävänä rakenteena (emt., 17). Maahanmuuttajille tuottaa turvaa säilyttää oman 

kulttuurinsa erityispiirteitä, kuten myös valtaväestölle. Näin ollen kulttuurien 

monimuotoisuus ja moniarvoisuus lisääntyvät maahanmuuton myötä.  

 

Hofsteden (1993, 299) mukaan maahanmuuttaja kokee yleensä jonkin asteisen 

kulttuurishokin tullessaan vieraaseen kulttuuriin. Yksilön kulttuuriset arvorakenteet ovat 
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juurtuneet syvälle tiedostamattomaan alitajuntaamme, eikä niitä ole helppo muuttaa. 

Maahan tullessaan ulkomaalainen havaitsee valtakulttuurissa vallitsevat pinnallisemmat 

kulttuurin ilmenemismuodot, jotka ovat tietoisempia, ja sen vuoksi ne on helppo omaksua. 

Maahanmuuttaja voi pyrkiä opettelemaan valtakulttuurissa vallitsevia rituaaleja ja 

symboleja helpottaakseen sopeutumistaan vallitseviin oloihin. Tästä huolimatta hänen on 

vaikeaa ymmärtää niiden taustalla piileviä arvorakenteita. Tämän vuoksi vierasmaalaisen 

on palattava alkupisteeseen opetellessaan kulttuurissa varhaislapsuudesta saakka 

määräytyviä koodeja. Tämä on ulkomaalaistaustaiselle henkisesti ja fyysisesti raskas 

kokemus.  

 

 

2.3 Etnisyys kulttuurin määritteenä 

 

Soilamon (2008, 19) mukaan etnisyys ja kulttuuri sekoitetaan usein arkikielessä toisiinsa. 

Tieteellisessä kirjoittamisessa etnisyyttä voidaan kuitenkin tarkastella useasta eri 

näkökulmasta. Etnisyys huomataan silloin, kun erilaisesta kulttuuritaustasta tuleva henkilö 

käyttäytyy eri tavalla kuin valtakulttuurin edustaja. Etnisyys usein liitetään 

maantieteellisesti samalla alueella asuviin ihmisiin, ja usein samaan etniseen ryhmään 

kuuluvat ihmiset kokevat samanlaisuutta oman alkuperänsä vuoksi. Etnisistä 

ominaisuuksista puhuttaessa viitataan usein sukujuuriin, kieleen, arvoihin, tapoihin ja 

yhteenkuuluvuudentunteeseen. Etnisyydelle olennaista on, että jollakin toisella ryhmällä 

on jokin piirre, mitä omalla ryhmällä ei ole. Samaan etniseen ryhmään kuuluvat yksilöt 

jäsentävät omaa todellisuuttaan suhteessa toisiin. Etnisyys voidaan määritellä 

kulttuurisella etäisyydellä, toiseudella ja erilaisuudella. Etnisillä kulttuureilla tarkoitetaan 

tässä tutkielmassa valtakulttuurin ulkopuolisia ryhmiä.  

 

 

2.4. Monikulttuurisuus yhteiskunnassamme 

 

Soilamon (2008, 19–20) mukaan perinteisellä monikulttuurisuudella tarkoitetaan saman 

valtion sisällä olevien erilaisten kulttuuripiirien edustajien ja ryhmien rinnakkaiseloa. Usein 

tarkastelussa viitataan siihen, että kukin ryhmä on sisäisesti yhdenmukainen. Tätä 

voidaan kritisoida määrittelyn yksipuolisuudesta, ts. siitä, että kaikkia näkökulmia ei ole 

otettu huomioon.  

 

Tarkemman määrittelyn puuttuessa monikulttuurisuudella voidaan tarkoittaa useampaa eri 

asiaa. Se voi tarkoittaa maailmanlaajuisesti eri kulttuuriryhmittymien olemassaoloa, 
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erilaisten etnisten ryhmittymien rinnakkaiseloa yhteiskuntien sisällä tai valtion harjoittamaa 

politiikkaa tai ideologiaa. Nykymuodossaan monikulttuurinen yhteiskunta koostuu useista 

eri kansallisista identiteeteistä.  

 

Kulttuurinen monimuotoisuus viittaa Soilamon (2008, 20) väitöskirjassa useiden eri 

etnisten, kielellisten ja kulttuuristen ryhmittymien rinnakkaiseen esiintymiseen. Hän viittaa 

Rosadon monikulttuurisuusmääritelmään, missä ”monikulttuurisuus on käyttäytymisten ja 

uskomusten järjestelmä, joka tunnustaa yhteisön ja yhteiskunnan kaikkien eri ryhmien 

olemassaolon, kunnioittaa niitä, arvostaa ja tunnustaa niiden sosiokulttuurisia eroavuuksia 

sekä rohkaisee ja mahdollistaa eri kulttuuristen ryhmien edustajien osuutta kulttuurisessa 

kontekstissa”. Monikulttuurisuus ei kuitenkaan ole sama asia kuin maahanmuuttajien 

muuttaminen uuteen valtioon, vaan yhteiskunta voi olla monikulttuurinen myös silloin, jos 

sen sisältä voidaan erottaa useita erillisiä, ajallisesti pysyviä ja laitostuneita kulttuureja, 

kuten Suomessa saamelaiset, romanit ja suomenruotsalaiset. 

 

 

2.5 Akkulturaatio ja akkulturaatioasenteet 

 

Talibin (1999, 73–74) mukaan kahden kulttuurin kohdatessa molemmat vaikuttavat 

toisiinsa, vaikka toinen joutuukin muuntumaan enemmän. Tieteellisessä kirjallisuudessa 

kahden eri kulttuurin kohdatessa puhutaan assimilaatio- ja akkulturaatio -termeistä. 

Maahanmuuttajia vastaanottavan maan poliittisessa koneistossa tähän monimutkaiseen 

sosiaaliseen ulottuvuuteen pyritään löytämään helpottavia keinoja erinäisillä päätöksillä, 

kontrollilla ja alistavillakin poliittisilla järjestelmillä. Assimilaatiossa uuden kulttuurin 

vaikuttamia osia pyritään ohjelmoimaan maahanmuuttajan identiteettirakenteeseen, ja 

akkulturaatiossa vastaavasti vähemmistökulttuurin uusia osia pyritään sovittamaan 

valtakulttuurin rakenteisiin. Molemmissa prosesseissa tähdätään identiteetinmuutokseen, 

jolla pyritään tuottamaan henkilökohtaista ainutlaatuisuuden tunnetta, jatkuvuutta ajan ja 

paikan suhteen sekä pitämään yllä henkilökohtaista tervettä itsetuntoa. 

Kulttuurimuutoksella on myös vaikutusta vanhempien ja lasten väliseen 

vuorovaikutussuhteeseen, sillä lapset oppivat uuden kulttuurin muodot nopeammin kuin 

aikuiset.  

 

Kahden kulttuurin kohdatessa tarvitaan aina sopeutumista. Ehdot asetellaan yleensä 

enemmistön lakien mukaisesti. Liebkindin (2000, 171) mukaan onnistunut 

sopeutumisprosessi on sitä helpompaa, mitä vastavuoroisempaa kulttuurien kohtaaminen 

on. Koska monikulttuurinen ympäristö muuttaa aina jollain tasolla ihmisten asenteita, 
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arvoja, toimintamalleja, uskomuksia ja tunteita, muutospaineet kohdistuvat huomattavasti 

voimakkaampina vähemmistökulttuurin edustajiin kuin valtakulttuurin edustajiin. Koska 

valtakulttuuri määrittää vähemmistöryhmien arvon, syntyy etnisten ryhmien edustajille 

identiteettiongelma siitä, keitä he oikeastaan ovat ja mikä on heidän arvonsa uudessa 

kulttuurissa. Talibin (1999, 75) mukaan etniseen vähemmistöön kuuluvat eivät ole varmoja 

siitä, millaiset heidän oikeutensa ovat, mikä on heidän liikkumatilansa, miten he saavat 

määritellä itsensä ja millaisilla ominaisuuksilla suhteessa enemmistöön. Tämä 

epävarmuus voi johtaa vakaviin seurauksiin, kuten aggressioon ja levottomuuteen, mutta 

ennen kaikkea siihen, että myös suhde omaan ryhmään saattaa muuttua kaksijakoiseksi.  

 

Talib (1999,74) lainaa Berryä (1986) maahanmuuttajien akkulturaatioasenteiden 

jakoperusteissa. Maahanmuuttajien akkulturaatioasenteet voidaan jakaa integraatioon, 

separatismiin, assimilaatioon ja marginaalisuuteen. Separaatiossa eli eristäytymisessä 

vähemmistön jäsenet torjuvat valtakulttuurin uhat suojautumalla oman kulttuurinsa suojiin. 

Marginalisaatiossa puolestaan ylistetään valtakulttuuria haluamatta kuitenkaan kuulua 

siihen ja vaikka pitäydytään oman ryhmän tavoissa, hylätään omakin kulttuuri. 

Marginalisaatiossa torjutaan sekä oma että vieras kulttuuri. Assimilaatiossa 

maahanmuuttaja hylkää oman kulttuurinsa valtakulttuurin vuoksi, mikä voi olla 

kohtalokasta. Sulautuminen valtakulttuuriin ei takaa menestystä uudessa kulttuurissa, sillä 

maahanmuuttajalta puuttuu tällöin oman vähemmistökulttuurinsa tuki ja identiteetti. 

Onnistunut integraatio on todettu parhaaksi vaihtoehdoksi maahanmuuttajien 

sopeutumisessa. Onnistuessaan integraatio edellyttää kuitenkin funktionaalista 

assimilaatiota, mikä tarkoittaa paitsi maahanmuuttajien omien kulttuuristen lähtökohtien 

kunnioittamista, osaksi myös suomalaisen kulttuurin omaksumista ja sopeutumista siihen.  

 

 

2.6 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 

 

Vähemmistö suomalaisista tuntee henkilökohtaisesti maahanmuuttajia Jaakkolan (2009, 

73) mukaan. Enemmistö muodostaa mielipiteensä huhupuheiden ja median välityksellä. 

Joukkotiedotusvälineet muovaavat ihmisten käsityksiä maahanmuuttajista symbolisella ja 

ideologisella tasolla. Lehdistökirjoittelu on keskittynyt suomalaisten suhtautumiseen 

maahanmuuttajia kohtaan, maahanmuuttoa koskeviin lakeihin sekä viranomaistoimintaan. 

Siinä muodostui keskeiseksi niin ikään vähemmistöihin kuuluvien tekemät rikokset. 

Jaakkola (emt., 73) kirjoittaa Raittilan (2002) tutkimuksen pohjalta otsikoinnin olevan 

leimaavaa ja riippuvan enemmän etnisestä ryhmästä kuin rikoksen laadusta. 

Vähemmistöjen sosiaalisista, terveydellisistä ja asuntoon liittyvistä ongelmista kirjoitettiin 
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vähemmän. Jaakkolan (2009) mukaan median muodostama kuva maahanmuuttajista 

selittänee sen, että suomalaiset liittävät ulkomaalaisten maahanmuuttoon monenlaisia 

uhkakuvia.  

 

Asennetutkimukset (Jaakkola 2009, 74) osoittavat, että maahanmuutto herätti 

maaseudulla pelkoa jo 1980-luvulla. Myönteiset seuraukset korostuivat 

pääkaupunkiseudulla. Maaseudulla pelkoa herätti työttömyyden ja verokustannusten 

kasvu lisääntyvän ulkomaalaisten maahanmuuton myötä. Aidsin ja huumeiden pelko oli 

tavallista. 1990-luvun alun lama lisäsi pelkoa sekä maaseudulla että 

pääkaupunkiseudulla, mutta pelko väheni laman jälkeen. Järjestäytyneen rikollisuuden ja 

sukupuolisen ahdistelun pelko lisääntyi vuosina 1997 – 2003 pääkaupunkiseudulla, mutta 

väheni maaseudulla, mikä korostaa alueellisia eroja. Toisaalta oltiin myös huolestuneita 

maahanmuuttajien kohtaamasta rasismista.  

 

Maahanmuuton lisääntymisen myönteiset vaikutukset (Jaakkola 2009) alkoivat 1980-

luvulla pääkaupunkiseudulta ja vähitellen siirtyivät myös maaseudulle. Vuonna 2003 

enemmistö suomalaisista piti kulttuurielämän monipuolistumista maahanmuuton 

todennäköisenä seurauksena. Maaseudulla usko suvaitsevaisuuden ja kaupankäynnin 

kasvuun väheni laman aikana, mutta palasi talouden elpyessä. Vuonna 2003 kaksi 

kolmasosaa suomalaisista uskoi maahanmuuton lisääntyessä suvaitsevaisuuden 

kasvavan. Myönteisten odotusten lisääntyminen maaseudulla on lisännyt asenneilmapiirin 

yhtenäistymistä Suomessa. Vaikka Jaakkolan (2009, 76) mukaan suomalaisten usko 

suvaitsevaisuuden lisääntymiseen maahanmuuton myötä kasvaa, eivät myönteiset ja 

kielteiset vaikutukset sulje toisiaan pois. Edelleen suomalaiset näkevät maahanmuutossa 

uhkia ja mahdollisuuksia.  

 

Taloudelliset, terveydelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset uhkakuvat olivat yhteydessä 

kielteisiin asenteisiin ulkomaalaisia maahanmuuttajia kohtaan. Mitä useampia uhkia 

pidettiin todennäköisenä, sitä kielteisemmin suhtauduttiin ulkomaalaisten 

maahanmuuttoon. Uhkien korostaminen heijastaa heikossa asemassa olevien 

turvattomuudentunteita. Maahanmuuton kielteisiä vaikutuksia korostamalla voidaan myös 

perustella ulkomaalaisvastaisia mielipiteitä – samoin kuin myönteisillä vaikutuksilla 

suopeita asenteita. (Jaakkola 2009, 77.) 

 

Suomalaisten suhtautumista maahanmuuttajiin on Jaakkolan (2005, 10) mukaan selitetty 

kahdella vastakkaisella teorialla. Konfliktiteorian mukaan syrjintä ja ulkomaalaisvastaisuus 

kasvavat, kun eri ryhmät joutuvat toistensa kanssa tekemisiin kilpaillessaan samoista 
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vähistä resursseista ja kun vähemmistön suhteellisen osuus kasvaa. Kontaktihypoteesin 

mukaan vastaavasti henkilökohtaiset, monipuolisemmat ja statusarvoltaan verrattavat 

kontaktit enemmistön ja vähemmistön välillä lisäävät myönteisiä asenteita. 

Kontaktihypoteesin (Allport 1954) mukaan tehokkain tapa vähentää ryhmien välisiä 

ennakkoluuloja on saattaa eri ryhmät tekemisiin keskenään. Yhdysvalloissa tehtyjen 

empiiristen tutkimusten mukaan kontaktien vaikutus on ollut myönteinen varsinkin silloin, 

kun etniset ryhmät ovat statukseltaan samanarvoisia ja niillä on ollut yhteisiä päämääriä 

(Liebkind 2000). 

 

 

2.7 Yhteenveto 

 

Maahanmuuton yhteydessä kohtaa kaksi eri kulttuuria. Ne ovat muodostuneet kenties 

vuosituhansien saatossa omanlaisikseen. Kulttuuri rakentuu ihmisten 

sosialisaatioprosessin myötä ajassa ja paikassa omanlaisekseen, ja tähän vaikuttavat 

esimerkiksi sosio-maantieteelliset syyt. Selviytyäkseen tietyn kulttuurin edustajien on 

keksittävä ne keinot, joilla ihmisarvoinen elämä saadaan siinä kulttuuripiirissä jatkumaan 

mahdollisimman pitkään. Toisille kulttuuriryhmittymille on taloudellisempaa muodostaa 

kulttuurin muotoja, jotka tukevat yhteisöllisyyttä, ja toisille yksilökeskeisyys on eri syistä 

muodostunut järkevämmäksi vaihtoehdoksi. Erilaiset kulttuurit omaavat myös tästä syystä 

erilaisia arvoja, asenteita, uskomuksia, toimintamalleja, tapoja ja tottumuksia. 

Maahanmuuton yhteydessä ja kahden erilaisen kulttuurin edustajien kohdatessa joutuvat 

myös edellä mainitut arvot, asenteet ja uskomukset ristipaineeseen, ja molemmissa 

kulttuuriryhmissä tapahtuu muutoksia. Jossain vaiheessa enemmistökulttuuri alkaa hallita, 

ja etnisten vähemmistöjen edustajat kohtaavat muutospainetta. Tämä saattaa 

maahanmuuttajan identiteetin koetukselle. Hän ihmettelee omaa paikkaansa ja tilaansa 

valtaväestön keskuudessa, ja loppujen lopuksi suhde omaan alkuperäiseen kulttuuriin 

hämärtyy. Vastaanottajamaa pyrkii hallintokoneistonsa turvin muokkaamaan 

politiikkaansa sen mukaisesti, että kansainväliset ihmisoikeussopimukset tulevat 

täytetyiksi. Eri tahot, ylin poliittinen koneisto joutuu miettimään lakeja, säädöksiä, kontrollia 

ja jopa pakotteitakin, jotta vieraan kulttuurin edustajat saadaan integroitua 

mahdollisimman tasa-arvoisesti, oikeudenmukaisesti sekä jokaista kulttuuria ja ihmisyyttä 

kunnioittaen omaan yhteiskuntaamme. Assimilaatio-ilmiössä maahanmuuttajan identiteetti 

pyritään mukauttamaan täysin valtakulttuurin edustamien lainalaisuuksien mukaiseksi, ja 

akkulturaatioprosessissa maahanmuuttajien omia kulttuurisia rakenteita pyritään 

siirtämään osaksi valtakulttuurin rakenteita.  
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Jaakkolan (2009, 78) mukaan Suomen maahanmuuttopolitiikka on vuoden 2006 

maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa muuttunut työperäisemmäksi. Samalla 

suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisiin työntekijöihin on muuttunut suopeammiksi 

sitten vuoden 1993 laman ja suurtyöttömyyden. Vuonna 2007 Helsingissä, Turussa ja 

Tampereella ulkomaalaisiin työnhakijoihin ja pakolaisiin suhtauduttiin myönteisemmin kuin 

maaseudulla ja pienemmissä kunnissa. Asenteiltaan kielteisimpiä olivat miehet ja 

myönteisimpiä nuoret naiset. Sukupuolten välisissä eroissa juuri nuoret erosivat toisistaan 

merkittävimmin. Nuoret miehet suhtautuivat torjuvimmin sekä ulkomaalaisiin työnhakijoihin 

että pakolaisiin, ja maaseudulla he olivat jopa valmiita karkottamaan maahanmuuttajia 

maasta, mikäli työttömyys lisääntyy.  

 

Koulutuksella ja sosioekonomisella asemalla oli merkitystä Jaakkolan (2009) tutkimuksen 

mukaan myös maahanmuuttaja-asenteissa. Myönteisimmin suhtautuivat korkeasti 

koulutetut ja korkeimmassa sosioekonomisessa asemassa olevat. Koulutuksen ja 

sosioekonomisen aseman laskiessa maahanmuuttajiin liittyvät uhkakuvat kasvoivat. 

Kilpailu työpaikoista ja sosiaalietuuksista herätti pelkoa. Konfliktiteorian ja etnisen 

kilpailuteorian mukaisesti tämä synnytti kansalaisissa negatiivisia asenteita 

maahanmuuttajia kohtaan. Muita yleisempää oli myös heikossa sosioekonomisessa 

asemassa olevien sosiaalisten, kulttuuristen ja terveydellisten uhkakuvien liittäminen 

maahanmuuttoon. Tästä huolimatta kielteiset asenteet ovat vuoden 1993 laman jälkeen 

eniten vähentyneet miesten, ikääntyvien ja vähemmän koulutettujen piirissä. Oma 

merkitys on myös etnisellä hierarkialla. Suopeammin suhtaudutaan virolaisiin, puolalaisiin 

ja kiinalaisiin maahanmuuttajiin, kun taas kielteisemmin venäläisiin ja somalialaisiin. 

(Jaakkola 2009, 79.) 

 

Kuten edellä on käynyt ilmi, suomalainen kulttuuri on muuttumassa suopeammaksi 

maahanmuuttajia kohtaan. Seuraavassa pääluvussa pureudun syvemmin varsinaiseen 

asenne-käsitteeseen teorian valossa. Mitä asenteella tieteessä tarkoitetaan, ja millaisista 

rakenteista se muodostuu, miten siihen voidaan vaikuttaa ja millainen merkitys asenteella 

todella on ihmiselle? Miksi suomalainen kulttuuri on todella muuttumassa suopeammaksi 

maahanmuuttajia kohtaan, ja miksi juuri konflikti- ja kontaktiteoriat selittävät 

maahanmuuttaja-asenteissa tapahtuvia muutoksia?  
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1 ASENNE-KÄSITTEEN MÄÄRITTELY 

 

 

 

Asennetutkimuksessa on Erwinin (2005, 20) mukaan noudatettu kahta lähestymistapaa: 

todennäköisyys- ja piiloprosessisuuntausta. Ensin mainitun mukaan asenteet ovat tiettyjen 

käyttäytymiskaavojen ominaisuus, päätelmä reaktion ja asenteen välisestä yhteydestä 

Tämä tarkoittaa yksinkertaistaen sitä, että mikäli yksilö reagoi myönteisesti suklaaseen eli 

syö suklaata, asia voidaan tulkita niin, että hänellä on myös myönteinen 

interpersoonallinen asenne suklaata kohtaan. Asenne päätellään yksinkertaisesti 

reaktioiden johdonmukaisuuden perusteella, eikä sen syvempää kognitiivista tai 

emotionaalista päättelyä tarvita. Henkilöiden reaktioiden johdonmukaisuus osoittaa hänen 

asenteensa. Suuntaus on mielenkiintoinen, mutta ei Erwinin (emt., 21) mielestä riitä 

useimmille teoreetikoille. Pelkän ulkoisen käyttäytymisen perusteella ei voida päätellä 

mitään siihen johtavasta sisäisestä prosessista. Tässä tutkielmassa tukeudutaan hieman 

tiukempaan asenteita koskevaan teoreettiseen näkemykseen, missä 

todennäköisyyssuuntausta laajennetaan olettamalla, että reaktioiden johdonmukaisuus 

perustuu ihmisen sisällä tapahtuviin piileviin prosesseihin.  

 

Asenteilla on hyvin tärkeä ja olennainen merkitys ihmisen jokapäiväisessä toiminnassa. 

Ne ohjaavat ihmistä tulkitsemaan ympäröivää todellisuutta, käyttäytymään tietyllä tavalla 

tietyissä tilanteissa ja jäsentämään maailmaa itselle mielekkääksi kokonaisuudeksi. 

Asenteet auttavat ihmistä ennakoimaan eri tilanteissa, jolloin toiminnasta tulee 

mielekkäämpää ja tehokkaampaa. Ihmissuhteisiin liittyviin asenteisiin kuuluvat ajatukset 

muista ihmisistä ja kaikki sellaiset piirteet, jotka koetaan arvokkaiksi ja tärkeiksi toisissa.  

 

Asenteet määräävät, kuinka ihminen kohtaa vieraan ihmisen ja kuinka hän toimii vanhan 

ystävän kanssa – mikä on sallittua ja mikä kiellettyä. Tutussa tilanteessa asenteet 

ohjaavat vastaavasti vuorovaikutusta. Asenteilla on niin voimakas vaikutus kaikkeen 

ihmisen toimintaan, että on syytä hieman selvittää, mitä asenteilla oikeastaan tarkoitetaan 

ja miksi ne ovat niin tärkeitä.  
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3.1 Asenne-käsitteen varhaista määrittelyä 

 

Arkikielessä kuulee puhuttavan asenteesta usein ja hieman eri merkityksessä kuin 

tieteellisessä kirjoittamisessa. Jääkiekko-otteluun valmistautuvan joukkueen pukukopissa 

vaaditaan asennetta ennen erän alkua, tai vastaavasti kaverijengin tulikokeessa 

reputtanut saa kuulla asenteen puutoksestaan. Molemmissa tapauksissa viitataan 

kuitenkin enemmän ulkoisesti nähtäviin käyttäytymisnormeihin eikä niinkään asenteisiin. 

Mitä asenne sitten käsitteenä tarkoittaa tieteellisessä kirjoittamisessa? Lyhyen 

historiallisen katsauksen avulla pyrin avaamaan asenne-käsitteeseen liittyvää tieteellistä 

kirjoittamista ja sen muutoksia.  

 

Erwinin (2005, 11–12) mukaan asennetta on tutkittu lähes vuosisata ja tutkitaan edelleen 

paljon. Varhaisimmin asenteen määrittelivät psykologisesti Thomas ja Znaniecki vuonna 

1918 tekemässään tutkimuksessa. Heidän mukaansa asenne on yksilön mielentila tiettyyn 

kohteeseen nähden. Perusajatuksena heillä siinä oli valmius toimintaan jotakin kohtaan. 

Asenteilla on aina jokin kohde, joka voi olla ihminen, eläin tai jokin abstraktimpi asia, kuten 

esimerkiksi globalisaatioprosessi. Olennaista asenteissa heidän mielestään oli, että ne 

kohdistuvat yksilölle psykologisesti merkityksellisiin kohteisiin. Ne eivät kohdistu kaikkialle 

ja mihin tahansa, vaan asenteen haltijalle itselleen tärkeään kohteeseen. Tällä tavoin 

ihminen tekee omasta kognitiivisesta rajoittuneisuudestaan taloudellisempaa. Thomasin ja 

Znanieckin tutkimus ei ollut täysin aukoton ja herätti paljon kysymyksiä. Näihin 

kysymyksiin vastasikin myöhemmin Thurnstone omalla tutkimuksellaan vuonna 1931. Hän 

määritteli asenteen psykologiseen kohteeseen kohdistuvaksi myönteiseksi tai kielteiseksi 

tunteeksi. Tämä määritelmä antaa jo enemmän tilaa ajatuksille ja tunteille, joista hänen 

tutkimuksessaan päähuomio kohdistui jälkimmäisiin. Ihmisten välillä esiintyy myönteisiä ja 

kielteisiä asenteita: pidämme joistain ihmisistä ja toisista emme.  

 

Erwinin (2005, 13) mukaan kenties tunnetuimmin asenteet on kuitenkin määritellyt Gordon 

Allport (1954). Hänen mukaansa asenne on opittu taipumus ajatella, tuntea ja käyttäytyä 

erityisellä tavalla tiettyä kohdetta kohtaan. Tässä oppimisella viitataan asenteiden 

sosiaaliseen rakentumiseen, joten asenteet ovat näin ollen seurausta kokemuksista 

eivätkä suinkaan synnynnäisiä. Tulokset ovat kuitenkin asenteiden perustan sekä 

omaksumisvalmiuden osalta ristiriidassa viimeaikaisten tutkimustulosten kanssa.  On 

vaikea kieltää, etteivätkö kognitiivinen kehitys tai muut valmiudet vaikuttaisi asenteiden 

kehitykseen. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että asenteet olisivat sisäsyntyisiä, vaan 

asenteita määrää viime kädessä kokemus (Erwin 2005, 13.) Taipumuksella viitataan 

asenteiden olemassaoloon ennen kohdetta, ja näin ollen ne vääristävät suhtautumista 
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tuohon kohteeseen. Pahimmillaan asia tarkoittaa sitä, että suhtaudumme kielteisesti 

johonkin kohteeseen, ja muodostamme uskomuksemme ja arviointimme tämän 

suhtautumisen pohjalta, ennen kuin olemme edes tavanneet kohdetta. Taipumus voi 

kuitenkin antaa asenteille paljon ohjaavamman roolin ja esittää ne skeemana tai 

kehyksenä, jonka läpi ympäröivää elämää tarkastellaan. Vertauskuvallisesti voidaan 

ajatella, että asenteet ovat kuin kiikarit, joiden muoto määrää, mitä me näemme, ja jotka 

näin rajoittavat näkökenttäämme ja sitä kautta tulkintojen tekemistä maailmasta. 

Esimerkkinä voisi mainita leikkikentällä sattuneen välikohtauksen, missä perheen isä 

näkee oman rakkaan tyttärensä toiminnassa ne puolet, jotka vahvistavat hänen 

puolueellisia asenteitaan.  

 

Oman tutkielmani kannalta olennaista Allportin teesissä on kuitenkin asenteiden niin 

kutsuttu kolmikomponenttimalli, joka erottaa sen muista yksiulotteisista teorioista.  Nämä 

komponentit ovat tunne, kognitio ja käyttäytyminen. Ajatuksena on, että nämä kaikki 

kolme komponenttia vaikuttavat toisiinsa ja muodostavat kokonaisuutena tietyn asenteen 

jotain kohtaan. Huomionarvoista on, että nämä kolme elementtiä ovat taipumuksia, eli 

asenteet toimivat yksilön sisällä ikään kuin piiloprosesseina ja ovat näin ollen muutakin 

kuin näkyvä toiminta.  Tämä herättää kysymyksiä kolmikomponenttimallin pätevyydestä 

etenkin käyttäytymiskomponentin suhteen. Tällä Allport viittaa siihen, että asenteiden 

sisältämillä tunne-, tieto- ja käyttäytymisreaktioilla on aivan erityislaatuinen suhde 

kohteeseensa. Lisäksi reaktiot ovat suhteellisen johdonmukaisia ja pysyviä, mikä on 

tärkeää ajateltaessa asenteen arvoa yksilön sopeutumisen kannalta. (Erwin 2005, 14.)  

 

Käsitystä asenteiden kolmikomponenttisuudesta tukee myös Hirsjärvi (1982, 17–18). 

Hänen mukaansa asenne on taipumus arvioida objektia, symbolia tai aspektia akselilla 

myönteinen – kielteinen. Asenne ilmenee kolmella eri alueella: kognitiivinen, affektiivinen 

ja toiminnallinen. Kognitiivisella elementillä hän viittaa henkilöiden tietoihin ja uskomuksiin 

asenneobjektia arvioitaessa. Affektiivisella komponentilla viitataan henkilön tunne-

elementteihin, jotka yhdistyvät objektiin. Hirsjärven (1982) mukaan affektiivinen 

komponentti muodostaa tarkemmin irrationaalisten, perustelemattomien syiden joukon 

asenteen mukaisessa käyttäytymisessä. Toimintakomponentti tarkoittaa hänen mukaansa 

halukkuutta ja toimintavalmiutta, mikä mahdollistaa reagoimisen asennekohteeseen 

jollakin näkyvällä tavalla. Näillä ulkoisesti näkyvillä reagoinneilla hän ei pelkästään viittaa 

konkreettisiin tekoihin, vaan myös ilmeisiin, eleisiin ja verbaalisiin reaktioihin. 

Mielenkiintoisen lisänsä asenne-käsitteen tulkinnalle Hirsjärvi (1982) antaa kirjoittaessaan 

täydellisesti kehittyneestä asenteesta. Hänen mukaansa täydellisesti kehittyneen 

asenteen tulee ilmetä kaikilla kolmella eri komponentilla samansuuntaisesti. Mikäli asenne 
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ilmenee pelkästään vain osalla komponenteista osan ollessa ristiriidassa, on asenne 

vasta viriämässä. Hän lisää, että asenteet ovat suhteellisen pysyviä ja vaikeasti 

muutettavia.  

 

Edellä mainitut teoriat voidaan jakaa kahteen ryhmään sen mukaan, määrittelevätkö ne 

asenteita yksiulotteisesti painottaen asenteiden tunnereaktiota vai korostavatko ne 

asenteita moniulotteisina painottaen yhtä lailla tietoa, tunnetta ja käyttäytymistä. 

Nykyaikaisempien teorioiden haastavin kysymys liittyy käyttäytymiseen. Tutkijat eivät ole 

päässeet yksimielisyyteen siitä, onko näkyvän käyttäytymisen ja asenteiden tunne- ja 

tietokomponenttien välillä johdonmukaista yhteyttä (Ajzen & Fishbein 1980). Eräät teoriat 

ovat valmiita hylkäämään ajatuksen näiden välisestä yhteydestä, ja ne puhuisivat 

mieluummin käyttäytymisaikomuksesta. (Erwin 2005, 15.)  

 

 

3.2 Asenteen lähikäsitteet 

 

Kuten edellä on tullut jo todettua asenteet ovat muodostuneet ihmisten sosiaalisten 

vuorovaikutusverkostojen kautta eivätkä siis ole puhtaasti synnynnäisiä, biologisia, 

piirteitä. Asenteet eivät siten myöskään ole puhtaasti irrallinen yksikkönsä yksilön 

intrapsyykkisessä kosmoksessa, vaan niihin vaikuttavat monet muutkin mitattavissa olevat 

sosiopsykologiset rakenteet, jotka nivoutuvat erottamattomasti toisiinsa. Seuraavana 

tarkastelen usein asenne-käsitteeseen sekoittuvia lähikäsitteitä, joita käyn läpi lyhyesti ja 

pintapuolisesti. Asenne-käsitettä lähellä olevat lähikäsitteet ovat sosiaaliset arvot, normit, 

roolit, stereotypiat ja ennakkoluulo.  

 

Puohiniemi (2002, 19) kirjoittaa väitöskirjassaan sosiaalisten arvojen olevan valintoja 

ohjaavia periaatteita, joita jokainen meistä käyttää kohdatessaan vaikeita valintatilanteita 

arjessaan. Hän lisää samalla arvojen olevan tiedostettuja motiiveja, jotka ohjaavat ja 

säätelevät ihmisten käyttäytymistä. Sosiaalisilla arvoilla ymmärretään Allardtin (1983, 51) 

mukaan ympäristöstä opittuja, yleisiä, pysyviä, tavoitteita koskevia valintataipumuksia. 

Arvot ovat yksilölle tai ryhmälle luonteenomaisia käsityksiä toivottavasta. Tämä 

puolestaan vaikuttaa käytettävissä olevien toiminnan keinojen ja päämäärien valintaan. 

Mikkolan (2003, 31) mukaan arvot ovat toivottavia päämääriä, jotka eroavat toisistaan 

tärkeydeltään ja ovat ohjaavia periaatteita yksilön elämässä. Asenne ja arvo ovat 

käsitteinä lähellä toisiaan, mutta tarkemmassa analyysissa eroavat toisistaan. Arvot on 

erotettava asenteista. Asenne merkitsee aina taipumusta reagoida hyväksyvästi tai 

hylkäävästi johonkin esineeseen, henkilöön tai asiantilaan. Asenne voidaan siis nähdä 
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ikään kuin psykologisena taipumuksena, joka ilmaistaan arvioimalla tiettyä kokonaisuutta 

jonkinasteisella suosiolla tai epäsuosiolla (Mikkola 2003, 34). Arvot ovat huomattavasti 

laajempia valintataipumuksia kuin asenteet. 

 

Normin käsitteellä viitataan usein ihmisten käyttäytymisen samankaltaisuuteen, mikä 

tarkoittaa sitä, että tietyissä tilanteissa toimimme hyvin yhdenmukaisesti. Yksinkertaisesti 

määriteltynä sosiaalisella normilla tarkoitetaankin käyttäytymissääntöä, jota tuetaan 

pakottein. Normit voidaan luokitella niiden taustan ja sitovuuden mukaan moraalitavoiksi, 

kansantavoiksi, perinteiseksi oikeudeksi ja säädetyksi laiksi. Normien rikkomisesta 

säädetään usein sanktio, missä lakien rikkomisesta seuraa ankarampi sanktio, kun taas 

tapojen rikkomuksesta seuraa paheksuntaa.   

 

Allardt (1983, 58) määrittelee sosiaaliset roolit säännöiksi, jotka määrittävät, miten 

ryhmässään eri tehtävissä ja eri asemissa olevien tulee käyttäytyä. Hänen mukaansa 

samalla henkilöllä voi olla useampia rooleja riippuen siitä, kenen kanssa hän on 

tekemisissä. Sosiaalinen rooli koostuu odotuksista, jotka kohdistuvat tietyssä asemassa 

oleviin henkilöihin, kuten opettajaan, vanhempiin, kavereihin tai maahanmuuttajiin. J.L. 

Moreno kehitti rooliteorian, jonka mukaan roolit vaikuttavat myös yksilön 

persoonallisuuden kehitykseen. Teorian mukaan ympäristön heijastamat rooliodotukset 

sisäistyvät yksilön käyttäytymiseen ja tekevät niistä suhteellisen pysyviä (Helminen & Iso-

Heiniemi 1999).  

 

Ennakkoluulo on asenteen yksi muoto, joka hienokseltaan kuitenkin eroaa asenne-

käsitteestä. Vaikka käsite on niin lähellä, niin tässä tutkielmassa tyydyn tarkastelemaan 

sitä vain pintapuolisesti. Kaikkein huomattavin ennakkoluuloisuuden erityispiirre on sen 

kielteinen, vastenmielinen, ominaisuus. Tämä kielteisyys määrittelee ennakkoluuloisuutta. 

Tarkemmin sanottuna ennakkoluulot viittaavat järjestäytyneeseen taipumukseen vastata 

epäedullisella käytöksellä etnisiä ryhmiä kohtaan niiden etnisen yhteyden vuoksi. 

Epäsuotuisten ja negatiivisten käsitysten tekemisen lisäksi henkilöllä täytyy olla kaksi 

muuta piirrettä, jotta häntä voidaan kutsua ennakkoluuloiseksi. Ensimmäinen on 

perustavaa laatua oleva järjestelmällinen taipumus tuntea negatiivisesti edellä mainittuja 

ryhmiä kohtaan. Toinen on se, että negatiivisuus on suunnattu henkilön etniseen tai 

rodulliseen ryhmäjäsenyyteen eikä vain henkilökohtaisiin attribuutioihin. (Aboud 1988, 5.) 

Stereotypiat ovat kankeita, yliyleistettyjä uskomuksia etnisten ryhmien jäsenten 

ominaisuuksista, kun taas ennakkoluulot ovat negatiivisia asenteita. Täten jollakulla voi 

olla stereotypia ryhmää kohtaan, jonka yhtä jäsentä kohtaan suhtautuu positiivisesti. Sen 

lisäksi kaksi ihmistä voi pitää yllä samaa stereotypiaa, vaikka toinen on ennakkoluuloinen 
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ja toinen on positiivinen. Eroa on vaikeampi tehdä, kun etnisen ryhmän jäsentä koskeva 

ominaisuus on selkeästi arviointiin perustuva, esim. ilkeys tai tyhmyys. Kun ominaisuutta 

ei voi arvioida, mutta se on sovellettavissa kaikkiin ryhmän jäseniin huolimatta heidän 

yksilöllisistä ominaisuuksistaan, on kyseessä stereotypia. (Aboud 1988, 5.)  

 

 

3.3 Asenteiden kolmikomponenttisuus 

 

Tässä tutkielmassa asenteiden nähdään rakentuvan kolmesta toisiinsa sidoksissa 

olevasta psyykkisestä komponentista: tunteesta (emootio), tiedollisesta (kognitio) ja 

käyttäytymisestä (konatio). Uutela (1976, 29) kuvaa orientaatiota mihin tahansa 

vähemmistöryhmään nähden kognitiivisten, emotionaalisten ja toimintaorientaation 

tasolla. Allardt (1983, 55) erotti asenteissa erilaisia ulottuvuuksia. Hänen mukaansa 

asenteissa on a) erilainen sisältö, jolloin puhutaan asenteen tiedollisesta osatekijästä, b) 

intensiteetti eli asenteen tunnepitoisuus ja c) toimintavalmiudet, jolloin kyseessä on 

asenteen käyttäytymisulottuvuus. Rosenberg ja Hovland (1960, 3) ottivat puolestaan esiin 

asenteen jaon affektiiviseen (tunne), kognitiiviseen (tieto) ja behavioraaliseen 

(käyttäytyminen) komponenttiin. He määrittelevät asenteen predispositioksi reagoida 

johonkin ärsykeluokkaan tietyillä responssiluokilla, joita nimitetään kognitiiviseksi, 

affektiiviseksi ja behavioraaliseksi. Responssiluokat voidaan selvittää kuvion 1 avulla.  

 

 

KUVIO 1: Asenteen kolme komponenttia ja niiden hermoresponssiluokat (Uutela 1976).  
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Emootiot eli asenteiden tunnekomponentti nähdään yksinkertaisesti myönteisenä tai 

kielteisenä suhtautumisena yksilölle merkitykselliseen kohteeseen. Usein tutkimuksissa 

sen merkitys kuitenkin asteikoidaan tunteen asteen määrittelemiseksi. Tunteen astetta 

voidaan esimerkiksi mitata suhtautumisesta kunnassa asuviin ulkomaalaisiin (Erwin 

1995). Kramerin mukaan emotionaalinen orientaatio viittaa vähemmistöryhmän 

aktuaalisen tai symbolisen ärsykkeen yksilössä herättämiin emootioihin (Uutela 1976, 29). 

 

Kognitiot eli asenteiden tiedolliset funktiot ovat yksilölle psykologisesti merkitsevien 

kohteiden välillä havaittuja suhteita, eli ne ilmaisevat, mitä henkilö tietää tai millainen 

mielipide hänellä on asenneobjektista (Erwin 2005, 22). Uutelan (1976, 29) mukaan 

Kramer puolestaan tarkoittaa kognitiivisella orientaatiolla yksilön vähemmistöryhmästä 

omaamaa kuvaa eli stereotypiaa.  

 

Konatio eli asenteen käyttäytymiselementti viittaa yksinkertaisesti asenteen suuntaiseen 

toimintaan tai väljemmin toimintavalmiuteen. Mikäli henkilö pitää kuntaan muuttaneen 

ulkomaalaisen alkuperäisestä kotimaasta tai siihen liittyvistä mielikuvista ja uskomuksista, 

niin hänen käytöksensä on suvaitsevaa kyseistä asenneobjektia kohtaan. Kramerin 

toimintaorientaatio viittaa niihin tapoihin, joilla ihminen on varautunut reagoimaan 

kyseessä olevaan väestöryhmään (Uutela 1976, 29).  

 

 

3.4 Asenteiden merkitys yksilölle 

 

Kuten edellä on jo mainittu, välittömästi havaittavan käyttäytymisen ja asenteiden muiden 

komponenttien välistä yhteyttä on vaikea mitata, tai siihen vaikuttavat monet muut väliin 

tulevat muuttujat. Aina ei esimerkiksi ennakkoluuloinen ihminen käyttäydy asenteidensa 

mukaisesti sosiaalisen paineen vuoksi, jolloin hylätyksi tulemisen mahdollisuus on 

suurempi kuin ennakkoluuloisten asenteiden ilmaisemisen tarve. Mielenkiintoisen 

näkökulman tähän antaakin Uutela (1976, 22) lainatessaan Cambellin ajatuksia 

ennakkoluulon viidestä komponentista, jotka voidaan jakaa esitetyn kolmijaon perusteella. 

Siinä konatiivista komponenttia vastaa sosiaalinen etäisyys, emotionaalista komponenttia 

syyttäminen ja kiintymys ja kognitiivista komponenttia ajatukset ulkoryhmän 

kyvykkyydestä sekä moraalisuudesta. Tässä luvussa käsittelen lyhyesti vielä Katzin 

vuonna 1960 esittelemää teoriaa asenteiden funktiosta yksilölle. Hän jakaa Erwinin (2005) 

mukaan ne neljään perusfunktioon.  
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Asenteiden välineellisen funktion oleellinen anti yksilölle on sen 

tarkoituksenmukaisuudessa, sillä tätä funktiota toteuttavat asenteet auttavat yksilöä 

saavuttamaan mahdollisimman suuria palkintoja, mistä on hänelle hyötyä. Tämän vuoksi 

välineellistä funktiota kutsutaan myös hyötyfunktioksi (Erwin 2005, 16). Jos lapsi saa 

häiriköivällä käyttäytymisellään hänelle merkityksellisen ryhmän hyväksynnän, on tämän 

asenteen ilmaiseminen hänelle palkitsevaa. Oleellista välineellisessä funktiossa on myös 

se, että mikäli yksilö kokee, että tästä nykyhetkessä ilmaistusta asenteesta on ollut hyötyä 

ennenkin, niin siitä on hyötyä myös tulevaisuudessa, ja näin asenne jää hänelle 

pysyväksi. 

 

Erwinin (2005, 17) mukaan asenteista voi tulla ihmiselle maailmankatsomus, jonka 

tehtävänä on suojata yksilöä kovalta maailmalta, puskuroida ja palkita egoa. Minää 

puolustavan funktion ajatuksena on, että asenteet toimivat ikään kuin suojakilpenä 

ihmisen itsetunnolle. Ongelma tietysti piileekin siinä, että samalla logiikalla se myös 

vinouttaa tulkintojamme ympäröivästä todellisuudesta.  Mikäli itsesuojelu ja oman edun 

tavoittelu vinoutuvat tarpeeksi pitkälle, saattaa näkemys muista ihmisistä, esineistä ja 

asioista vääristyä psykologisen häiriön tasolle.  

 

Ennakkoluuloisuus on eräs merkki asenteista, joiden tehtävänä on suojella minää. Koska 

asenteilla on aina oltava psykologisesti merkittävä kohde, luo ennakkoluuloinen ihminen 

kohteensa itse. Työpaikkansa menettänyt ihminen saattaa tuntea hallitsematonta ja 

kohteetonta turhautumista menetyksensä johdosta, jolloin hän voi haluta purkaa 

turhautuneisuutensa johonkin. Tällöin ennakkoluuloisen ihmisen syntipukiksi saattaa 

joutua jokin vähemmistöryhmään kuuluva.  

 

Erwin mukaan (2005, 18) arvoilla ja asenteilla on tärkeä osuus ihmisen minäkäsityksen 

rakentamisessa. On selvää, että itselleen tärkeinä pitämien arvojen ja asenteiden 

ilmaiseminen ja puolustaminen tuottaa yksilölle mielihyvää. Teini-ikäiset nuoret kokevat 

arvokkaana kuulumisen ja hyväksytyksi tulemisen vertaisryhmässä, jossa asenteita 

ilmaistaan monella tapaa. Tämä luo tietysti ristiriitoja nuorten ja aikuisten välille, mikä 

korostaa asenteiden arvoja ilmaisevan funktion suhteellisuutta.  

 

Asenteiden tiedollisen funktion perusajatuksena on, että asenteet tekevät ihmisen 

elämästä ja ympäröivästä todellisuudesta ymmärrettävän. Ne antavat ihmisen ajattelulle 

viitekehyksen luomalla merkityksiä asioista ja ilmiöistä, jotka kukin ihminen kohtaa 

elämässään. Asenteet muokkaavat yksilön maailmankuvaa. Kun ihminen näin hallitsee 

ympäröivää maailmaa ajatuksillaan, hän toimii tehokkaasti, kykenee ennakoimaan 
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toimintaansa ja käyttää kognitiivista kapasiteettiaan taloudellisesti. (Erwin 2005, 19.) Ilman 

asenteita kaikki se tietomäärä, mikä ympärillämme vallitsee, olisi ylitsevuotavaa kaaosta, 

joka musertaisi meidät alleen. Asenteiden avulla ihminen siis poimii maailmasta ne 

tietorakenteet, jotka ohjaavat yksilöä mielekkäällä tavalla eteenpäin.  

 

Aina valitut tietorakenteet eivät kuitenkaan osu täysin oikeaan, vaan ne muodostuvat 

aluksi muutamien vihjeiden ja päätelmien varaan. Stereotypia on hyvä esimerkki tavasta, 

joka auttaa ihmistä jäsentämään maailmaa. Erwinin (2005, 19) mukaan stereotypiat ovat 

ennakkoluuloisten asenteiden tiedollinen komponentti.  

 

 

3.5 Teorioita asenteiden synnystä ja muutoksesta 

 

Seuraavassa luvussa käsittelen asenteisiin vaikuttavia sosiaalisen kontekstin ilmiöitä. 

Ensimmäisenä tarkastelen kahta asenneinformaation välittymistapaa, jotka vaikuttavat 

kolmikomponenttimallin tiedolliseen eli kognitiiviseen elementtiin. Meidän jokaisen arkeen 

liittyviä informaatiomuotoja ovat henkilöiden välinen viestintä ja joukkotiedotusvälineet. 

 

Henkilöiden välisessä viestinnässä on kyse kahden tai useamman ihmisen välisestä 

vuorovaikutuksesta. Ihminen ei viesti pelkästään sanoilla, vaan kaikella käyttäytymisellä 

on viestintäarvoa. Jos ihminen istuu yksin nurkassa kesken juhlien kiivaimman menon, 

hän voi viestiä, että haluaa olla rauhassa tai että on ujo ja sulkeutunut ja tuntee olonsa 

mukavammaksi yksin ollessaan. Ihminen altistuu viesteille joka päivä ja joka hetki. 

Henkilökohtaisella viestinnällä on monenkirjavia vaikutuksia ihmisten asenteisiin. 

Ensimmäinen selitys piilee edellä mainituissa asioissa – sitä on vaikea välttää. 

Tietokoneen, television tai videon voi aina sulkea, mutta toista ihmistä ei. Erityisen 

vaikeaa se on silloin, jos ihminen on yksilölle erityisen tärkeä, kuten perheenjäsen, hyvä 

ystävä tai muuten ihmiselle merkityksellinen auktoriteetti, esim. opettaja. Tähän liittyvät 

usein myös tilannesidonnaiset tekijät. Toinen merkittävä selitysvoima piilee siinä 

oletuksessa, että ihminen etsii ja käyttää tarkoituksella toisia ihmisiä asenteidensa 

muokkaamiseen. (Erwin 2005, 33.) Monesti ihmisen on helpompaa muodostaa käsitys 

jostain vallitsevasta ilmiöstä kuuntelemalla kaikki olennainen asiaan perehtyneeltä 

ystävältään kuin kahlata läpi koko aiheeseen liittyvä informaatio. Näitä mielipidejohtajia 

löytyy varmasti useimman ystäväpiirissä. Yksi tietää politiikasta, toinen urheilusta. 

Tällainen toisen käden tieto on epäilemättä varteenotettava tekijä asenteiden 

muodostumisessa. Asenteet ovat sosiaalisia kohteita ja osa ihmisten kesken pääteltyä 

todellisuutta.  
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Joukkotiedotusvälineiden vaikutuksesta ihmisten asenteisiin on kiistelty pitkään. Saavatko 

lapset katsoa väkivaltaista elokuvaa, etteivät väkivaltaiset asenteet ja käyttäytymismuodot 

välity heille? Osa tutkijoista on sitä mieltä, että tiedotusvälineillä on suuri rooli asenteiden 

muokkautumisessa, kun taas toiset kiistävät nämä väitteet. Erwinin (2005, 34) mukaan on 

kuitenkin todennäköistä, että osalle ihmisistä medialla on suuri vaikutus asenteiden 

muodostumisessa ja osalle taas ei, ja loput ihmiset kuuluvat näiden välimaastoon. 

Jommankumman ääripään oikeaksi osoittaminen on psykologian kannalta melko 

merkityksetöntä. Moni asia vaikuttaa siihen, miten joukkotiedotusvälineet vaikuttavat 

asenteisiin. Viestin sisältö ja laatu sekä erinäiset viestintäkaavat on otettava huomioon 

mitattaessa vaikutuksia asenteisiin. Parhaimmillaan media voi vahvistaa, haastaa ja 

muovata asenteita monilla osaamisen ja elämisen osa-alueilla. Paljon on ollut keskustelua 

miesten ja naisten välisistä sukupuolirooleista ja tasa-arvosta sekä eri etnisten ryhmien 

stereotypioinnista, yhteiskunnallisista kysymyksistä, rikollisuudesta, 

ympäristökysymyksistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollosta. Mainonta ja yhä enemmän 

myös televisio-ohjelmat tuottavat stereotyyppisiä sisältöjä esimerkiksi ruumiinkuvista, jotka 

saavat aikaan vääristyneitä arvioita esimerkiksi etenkin naisen ihanneulkonäöstä. Näillä 

kaikilla voi olla informatiivinen vaikutus ihmisten asenteisiin. Media ei kuitenkaan vaikuta 

ihmisten asenteisiin pelkästään sisällön tuottajana, vaan nykyajan massoittuneessa 

yhteiskunnassa niin sanottu agenda setting -ilmiö nostaa tiettyjä asioita ihmisten 

tietoisuuteen ja keskusteluihin. Yksin tällä katsotaan olevan vaikutusta jo asenteiden 

muodostumiseen ja muokkautumiseen. Hyvä esimerkki uskottavasta tietolähteestä ovat 

uutiset, joissa asioita, ilmiöitä ja kiistakysymyksiä tuodaan ihmisten tietoisuuteen. (Erwin 

2005, 33–36.) 

 

Suora kokemus. Erwinin (2001, 36) mukaan ilmeisimmin asenteita saa kuitenkin aikaan 

suora kokemus. Hän katsoo, että vaikka suoran kokemuksen merkitys asenteiden 

synnyssä on kiistaton, niin selitys ei riitä teoreettisesti. Hänen mielestään on syytä olettaa, 

että kyseessä on monen eri päällekkäisen prosessin yhteisvaikutus ja että suoran 

kokemuksen tilanteet epäilemättä luovat kontekstin, jossa asenteet syntyvät sosiaalisen 

oppimisen ja muiden käyttäytymiseen ja kognitioihin liittyvien prosessien vaikutuksesta. 

On sanomattakin selvää, että autokolarissa olleelle henkilölle saattaa syntyä kielteinen 

asenne autolla matkustamista kohtaan ja että pienenä lumitunneliin juuttuneen lapsen on 

vaikea kuvitella jatkossa itsensä kovin ahtaisiin paikkoihin. Suoran kokemuksen merkitys 

asenteiden kehittymisessä syntyy muutaman merkittävän erillisprosessin kautta. Yksi 

niistä on, että suoran kokemuksen tilanteessa henkilön on mahdollista saada 

asenneobjektista tarvittavaa informaatiota. Toinen on pelkän tuttuuden -efekti, ja kolmas 
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on todellinen kontakti.Asenneobjektin runsas läsnäolo on Erwinin (2005, 37) mukaan eräs 

yksinkertaisimmista asenteita synnyttävistä tekijöistä. Ihmisillä on taipumus pitää niistä, 

jotka ovat säännöllisesti lähettyvillä, huolimatta siitä, onko heillä vuorovaikutusta 

keskenään. Pelkän tuttuuden -efekti näyttää toimivan parhaiten hyvin neutraaleissa 

ärsykkeissä. Selityksenä hän käyttää sitä, että mitä enemmän ihminen on tekemisissä 

asenneobjektinsa kanssa, sitä yksityiskohtaisempaa on tarkastelu ja päätelmien teko 

kohteesta, ja sitä mutkikkaampia kognitiivisia prosesseja tilanteesta syntyy. Tästä voi olla 

se seuraus, että asenteen kohteesta syntyykin negatiivinen varaus.  

 

Neutraalien ärsykkeiden lisäksi pelkän tuttuuden -efekti näyttää toimivan myös hyvin 

tuttujen asioiden kanssa. Tämän havainnoivat Mita ym. kokeessa, jossa naisille näytettiin 

tutusta ihmisestä joko peilikuvaa tai valokuvaa. Suurin osa koehenkilöistä piti valokuvaa 

miellyttävämpänä, kun taas kuvatut henkilöt itse pitivät peilikuvastaan. Mutta kuten edellä 

todettiin, ei pelkän tuttuuden -efekti johda aina ainoastaan myönteisiin arvioihin 

asenneobjektista. Yhtenä syynä tähän on, että mikäli asenne on alun alkaen kielteinen, 

saattaa jatkuva kontakti lisätä kielteisyyttä. Toisena syynä mainittakoon se tosiseikka, että 

mikäli kontaktia on liian paljon, saattaa se johtaa kyllästymisvaikutukseen eli pitämisen 

vähenemiseen. (Erwin 2005, 38.) 

 

Todellisen kontaktin välittämä suora kokemus on tehokas tapa hankkia informaatiota 

asenneobjektista ja näin testata omia tätä koskevia uskomuksia ja mielipiteitä. 

Valitettavasti tämä ei aina ole toteutettavissa eikä aina kovin yksinkertaistakaan. On toki 

selvää, että todellisessa kontaktissa vaikuttavat paljon myös se viitekehys, jossa kontakti 

muodostuu sekä muut samanaikaiset prosessit. Esimerkiksi kahden toisilleen vihamielisen 

ryhmän välinen pakkokontakti tuskin edistää myönteistä suhtautumista, mikäli ryhmät 

kilpailevat samoista niukoista resursseista. Todennäköisesti se vain lisää vihamielisyyttä 

ja kielteistä stereotypiointia. Kontakti on kyllä informaation hankkimisen kannalta 

relevantti, mutta ihmiset saattavat valita vain sellaista informaatiota, joka tukee heidän 

aikaisempaa käsitystään kohteesta. Jatkuvan kontaktin tilanne tarjoaa mahdollisuuden 

kerätä lisää alkuperäistä näkemystä tukevaa informaatiota. Jaakkolan (2009, 80) 

teettämien tutkimusten mukaan henkilökohtaisilla kontakteilla oli yhteys myönteisiin 

asenteisiin maahanmuuttoa kohtaan. Mitä useampia maahanmuuttajia suomalaiset 

tunsivat kaikkina tutkimusajankohtina kaikilla paikkakunnilla, sitä myönteisempää oli 

suhtautuminen kaikkiin maahanmuuttajiin. Samaan tulokseen tuli myös Ahonen (2008) 

omassa tutkielmassaan. Vaikka kontaktihypoteesi on asennetutkimuksessa ollut vahva, 

niin pelkkä kontakti ei riitä negatiivisten asenteiden muuttumiseen (Liebkind 2000, 159). 

Onnistuakseen kontaktihypoteesi vaatii rinnalleen sosiaalisen ja yhteiskunnallisen tuen, 
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osallistujien yhtäläisen statuksen sekä kontaktin tarjoaman mahdollisuuden solmia 

läheisiä suhteita. Mitä hyväksytympää ryhmässä on vastustaa syrjintää eli se on ryhmän 

normien mukaista, sitä vähemmäksi muodostuu oman sisäryhmän suosiminen ja 

ulkoryhmän hyväksyminen kasvaa. Kahden ryhmän välisessä vuorovaikutuksessa on 

tärkeä merkitys myös oikeilla roolimalleilla, jotka kuuluvat samastumisen kohteena 

sisäryhmäläisille, mutta osoittavat myönteisiä ryhmien välisiä asenteita. Roolimalli pyytää 

seuraamaan esimerkkiään, mikä tukee asennetta tukevaa normia. Tällaista mallia 

kuvataan välillisen kontaktin hypoteesiksi. Välillisen kontaktin hypoteesin vahvuus on 

siinä, että sen kautta vahvistuu tiedollisen informaation lisäksi myös asenteen 

emotionaalinen komponentti. Kanssakäyminen ulkoryhmän kanssa turvallisessa 

ilmapiirissä voi vähentää katsojan omia pelkoja ja kielteisiä odotuksia. (Liebkind 2000, 

161.) 

 

Havainto- eli mallioppiminen tai sijaisoppiminen on teoria siitä, kuinka asenteita voidaan 

oppia havainnoimalla mallin tekoja ja niiden seurauksia. Mallit voivat olla eläviä tai 

mediassa esiintyviä symbolisia esikuvia. Hyvin varhaisessa vaiheessa lapset alkavat 

kerätä informaatiota havainnoidessaan ympärillään olevien ihmisten tai televisiossa 

esiintyvien hahmojen edesottamuksia. (Erwin 2005, 45.) 

 

Mallioppiminen voi Banduran (1971) mukaan vaikuttaa yksilöön ainakin kolmella tavalla: 

vahvistamisen, informaation ja motivaation välityksellä. Informaatiovaikutusta on käsitelty 

edellä tiedon hankkimisen yhteydessä. Motivaatiovaikutus syntyy, kun lapsi havaitsee 

jonkin tietyn käyttäytymisen olevan mahdollista tai kun hän oivaltaa sen arvon itselleen. 

Tämä sijaisoppiminen voi rohkaista lasta tai saada hänet epäröimään tämän 

käyttäytymisen ilmaisemista tietyissä olosuhteissa. Kolmannessa, vahvistavassa 

funktiossa, havainnoija on saattanut aiemmin havaita jonkun tietyn asenteen jossakin 

muodossa, jolloin uudet havainnot voivat vahvistaa tai heikentää yhteyttä olemassa 

olevien asenteiden tai tekojen ja niiden seurausten välillä. (Erwin 2005, 45–46.) 

 

Käyttäytymisen ja asenteiden oppimiseen katsotaan vaikuttavan neljä päätekijää: 

tarkkaavaisuus, muisti, toistaminen ja motivaatio. Aivan aluksi tarvitaan tieto asenteen 

olemassaolosta. Tämän avulla kiinnitetään havainnoijan tarkkaavaisuus kohteeseen. Kun 

tarkkaavaisuus on saatu kohdistettua tiettyyn käyttäytymiseen tai viestiin, alkaa 

informaation käsittely. Havainto-oppimisessa olennaista uuden asenteen tai 

käyttäytymismuodon oppimisen kannalta on uuden informaation koodaaminen ja 

säilyttäminen muistissa. Mitä enemmän tietoa käsitellään, sitä voimakkaampi asenteesta 

muodostuu. Tämä on hyvin merkittävä vaihe uusien asenteiden oppimisessa. Tämän 
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lisäksi tärkeää on uuden asenteen tai käyttäytymismuodon toistaminen, jolla lapsi 

vahvistaa tekojensa oikeutusta. Tällä voi myös olla sisäistä arvoa lapselle.  (Erwin 2005, 

46–47.) 

 

Erwin (2001, 50) pitää sosiaalisen vertailun prosesseja käsittelevän teorian oppi-isänä 

Leon Festingeriä. Hänen mukaansa ihmisellä on sisäinen tarve arvioida asenteitaan ja 

kykyjään. Tämän hän tekee sosiaalisen vertailun kautta. Tällöin ihminen saa toimintansa 

tehokkaammaksi ja taloudellisemmaksi. Hyvin kuvaava esimerkki sosiaalisesta vertailusta 

olkoon tässä kohtaa yhteisten ominaisuuksien hypoteesi. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

ihminen hakee ympäriltään yhtymäkohtia, jotka ovat samansuuntaisia omien tärkeinä 

pitämiensä asioiden, kuten iän tai sukupuolen, kanssa, ja näin vertailee tärkeäksi 

kokemiaan asenteita, kuten musiikkia, muotia tai vaikkapa eri kulttuureja. Mitä 

suuremmaksi tämä samansuuntaisuus muodostuu, sitä uskottavampaa on tulosten 

todenmukaisuus. Aina eivät kuitenkaan vertailun kohteena ole arvioitavat asenteet tai 

kyvyt, vaan lapset saattavat pitää esimerkiksi kokeessa vertailukriteereinä oman 

sukupuolensa menestymistä, jonka pohjalle sitten oma menestyminen lasketaan. (Erwin 

2005, 50.) 

 

Yhteisten ominaisuuksien samanlaisuus saattaa olla hyödyllinen perusta arvioitaessa tai 

mahdollisesti muutettaessa olemassa olevia asenteita, mutta se voi saada myös aikaan 

uusia asenteita. Liittyessään ryhmiin varhaisnuoret alkavat vertailla itseään ja arvojaan 

muihin ryhmän jäseniin ja ryhmän arvoihin. Ryhmässä saattaa olla jokin muiden 

ryhmäläisten ihailema henkilö, jonka asenteita ja käyttäytymistä muut alkavat omaksua. 

Jos koko ryhmä vetää puoleensa, ryhmäläiset alkavat vertailla itseään muihin ryhmiin ja 

muodostaa asenteita näitä kohtaan Tämä saa aikaan etäisyyttä ryhmien välille ja tunnetta 

oman ryhmän paremmuudesta muihin nähden. (Erwin 2005, 50.) 

 

Viimeisessä asenteiden syntyyn ja kehittymiseen vaikuttavassa osiossa nostetaan esille 

paljon puhuttanut perinnöllisyys. Onko perinnöllisillä tekijöillä merkitystä asenteiden 

synnyssä tai muotoutumisessa? Jos perinnöllisyys on vaikuttava tekijä, niin missä määrin 

se säätelee asenteen muodostumista ja muotoutumista? 

 

Perinteisen määritelmän mukaan asenne nähdään opittuna ominaisuutena. Erwinin (2005, 

51) mielestä joidenkin asenteiden kohdalla saattaisi olla perinnöllisiä edellytyksiä. Hänen 

mielestään ihmisen eräät persoonallisuuden piirteet voivat perustua perinnöllisyyteen, 

jolloin olisi loogista, että tietyt persoonallisuudet kehittävät samansuuntaisia asenteita ja 

pitäytyvät niissä. Perinnöllisyyden tutkimisessa on kaksostutkimuksen avulla saatu 
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todisteita siitä, että perinnöllisyydelläkin on osansa asenteiden kehittymisessä. Identtisillä 

kaksosilla on havaittu samanlaisia asenteita, vaikka kaksoset olisivatkin kasvaneet eri 

ympäristöissä. Toki perinnöllisyyden vaikutus vaihtelee sen mukaan, mitä asennetta 

tutkitaan ja mistä näkökulmasta, mutta on todettu, että hyvin perustavanlaatuisissa 

asenteissa, joissa korostuvat asenteen affektiivisen (tunne-) komponentin puolet, vaikutus 

on suurin. Musiikkimaku on yksi tällainen. Sitä vastoin asenteen tiedolliset eli kognitiiviset 

elementit eivät näytä korreloivan perinnöllisten tekijöiden kanssa (Erwin 2005, 52).  

 

 

3.6 Yhteenveto  

 

Asenne on jokaiselle henkilökohtaisesti merkityksellinen ja opittu taipumus, jolla 

suhtaudumme johonkin asenneobjektiin joko myönteisesti tai kielteisesti. Asenne ilmenee 

kolmessa ulottuvuudessa eli komponentissa. Asenneobjektista saatava informaatio 

herättää asenteemme kognitiivisen komponentin havaintoresponssiluokan, jota voidaan 

mitata verbaalien uskomusten ilmausten kautta. Mikäli asenneobjekti herättää 

sympaattiset hermoresponssit, voidaan tätä mitata tunteen herättämien verbaalien 

ilmausten avulla. Jos taas ärsyke asenneobjektista saa aikaan verbaalisia, käyttäytymistä 

koskevia väittämiä tai suoraa toimintaa, on kyseessä asenteen käyttäytymistä koskeva 

responssiluokka. Hirsjärven (1982) täydellisessä asenteessa esiintyvät nämä kaikki kolme 

eri responssiluokkaa eli komponenttia. Liebkindin (2000, 158) lainatessa Allportia 

(1954)”älyllisestikin lyötynä ennakkoluulot jatkuvat tunnetasolla”.  

 

Asenteiden merkitys ihmiselle voidaan jakaa neljään eri funktioon. Hyöty- eli välineellisen 

funktion näkökulmasta asenne auttaa meitä saavuttamaan mahdollisimman suuria 

palkintoja, jotka ovat meille hyödyksi. Minää puolustava funktio on tämän tutkielman 

kannalta oleellisin, sillä sen tehtävä on toimia suojakilpenä ihmisen itsetunnolle. Näin 

tapahtuu ennakkoluuloisen ihmisen kohdalla. Koska asenteella on oltava yksilölle 

psykologisesti merkityksellinen kohde, on ennakkoluuloisen ihmisen luotava kohteensa 

itse stereotypioineen. Kielteisissä maahanmuuttaja-asenteissa eli ennakkoluuloissa on 

kysymys juuri tästä ilmiöstä. Tiedollisen funktion merkitys ihmiselle on taloudellinen. 

Maailman kaikesta informaatiosta jokainen yksilö valitsee asenteensa avulla maailmasta 

itselleen juuri oleellisen informaation ja näin toimii tehokkaasti, ennakoivasti, sekä 

kognitiivista kapasiteettiaan taloudellisesti hyväksi käyttäen. Neljäntenä funktiona 

asenteella on ilmaista ihmiselle tärkeitä arvoja.  

 

 



27 
 

 

Asenteisiin vaikuttamisen mahdollisuutta voidaan kuvata usean eri teorian avulla. 

Oleellista tämän tutkielman kannalta on, miten kokonaisvaltaisesti eri teoriat selittävät 

asenteen kaikkia kolmea komponenttia.  Asenteen tiedollista komponenttia korostavia 

hypoteeseja ovat Henkilöiden välisen viestinnän ja joukkotiedotusvälineiden kautta 

tapahtuva vaikuttaminen. Sosiaalisen vertailun hypoteesissa ihminen vertaa omaa 

käyttäytymistään ja tiedollista kyvykkyyttään itselleen tärkeäksi pitämien ihmisten kanssa. 

Sosiaalista vertailua tapahtuu myös kontakti- ja konfliktihypoteesin yhteydessä, vaikkei 

teoria itsenäisesti olekaan yhtä kokonaisvaltainen kuin esimerkiksi kontaktihypoteesi. 

Mallioppimisen hypoteesissa on myös taustalla symbolisen informaation ja käyttäytymisen 

vahvistamisen ajatus. Perintötekijöiden vaikutusta asenteisiin on tutkittu 

kaksoistutkimuksella, jotka osoittavat perintötekijöiden korreloivan voimakkaasti asenteen 

tunnekomponentin mutta heikosti tiedollisen komponentin kanssa (Erwin 2005).  

 

Tässä tutkielmassa maahanmuuttaja-asenteita kattavimmin selittävät ja kaikkiin asenteen 

kolmeen eri komponenttiin yhteydessä ovat suoran kokemuksen, pelkän tuttuuden ja 

todellisen kontaktin hypoteesit. Suoran kokemuksen hypoteesissa kokemuksesta riippuen 

asenneobjektista voi välittyä myönteinen tai kielteinen tunneresponssi.  

 

Pelkän tuttuuden hypoteesin on katsottu toimivan parhaiten neutraalien ärsykkeiden 

kanssa. Mikäli taas kontaktihypoteesin muut tärkeimmät edellytykset eli sosiaalinen ja 

yhteiskunnallinen tuki, osallistujien yhtäläinen status sekä kontaktin tarjoama 

mahdollisuus solmia läheisiä suhteita, toteutuu, on kontaktihypoteesi Allportin (1954) 

mukaan tärkein ryhmäasenteita parantava väline.  

 

Tutkielmani tehtävänä on selvittää edellä teoreettisesti kuvattujen maahanmuuttaja-

asenteiden muotoutumista kodin, koulun, kavereiden ja median näkökulmasta 

oulaistelaisilla kuudesluokkalaisilla. Seuraavassa pääluvussa pureudutaan kodin, koulun, 

kavereiden ja median vaikutuspiireihin teoreettisesti kuudesluokkalaisen nuoren 

elämässä. 
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4 KAVEREIDEN, KOULUN, KODIN JA MEDIAN VAIKUTUS MAAHANMUUTTAJA-
ASENTEISIIN  

 

 

 

Tutkielmani tarkoituksena on tutkia oulaistelaisten kuudesluokkalaisten asenteiden 

muodostumista kodin, koulun, kavereiden ja median näkökulmasta. Edellisessä 

pääluvussa selvitin, että asenteet syntyvät vuorovaikutuksessa sosiaalisen ympäristön 

kanssa omien kokemustemme ja sisäisen todellisuutemme pohjalta. Opimme lapsuuden 

aikana arvostamaan meille tärkeitä ja läheisiä asioita, kuten vanhempiamme, kavereita, 

sukulaisia, opettajia ja vaikkapa harrastustemme ohjaajia. Tärkeinä pitämiemme ihmisten 

arvostukset ja asenteet vaikuttavat ajatuksiimme, tulkintoihimme ja pyrkimyksiimme. 

Myöhemmin arvostukset muuttuvat tottumuksiksi, joista on vaikeaa luopua ilman henkisiä 

ponnistuksia. Syntyneitä asenteita on vaikea jälkeenpäin muuttaa. Tässä kappaleessa 

käsittelen niitä tutkimukseni kannalta tärkeitä suhteita, joiden avulla lapset muuttavat 

käsityksiään, tottumuksiaan ja asenteitaan havainnoimaansa todellisuuteen nähden. 

Oleellista asenteiden muodostumisessa on asenteen kolmikomponenttinen luonne. 

Kokonaisvaltaisen asenteen tulee ilmetä tunnetasolla emootioina, tiedollisella tasolla 

ajatuksena ja toimintana tai toiminta-aikomuksena yksilölle psyykkisesti merkityksellistä 

asenne-objektia kohtaan.  

 

Kuudesluokkalainen lapsi elää psyykkisessä kehityksessään murrosiän eli puberteetin 

aikaa. Suomenkielinen sana murrosikä viittaa Wahlströmin (1981, 99) mukaan 

yksilönkehityksessä kriisivaiheeseen, missä varhaisnuoren fyysisessä ja henkisessä 

identiteetissä alkaa tapahtua muutoksia. Murrosikäinen alkaa saavuttaa sukukypsyyden ja 

hän alkaa henkisesti itsenäistyä. Kasvava itsenäistymisen paine tuo ristiriitoja vanhempien 

ja varhaisnuoren välille. Taloudellisesti ja sosiaalisesti lapsi on vielä riippuvainen 

vanhempien holhouksesta, mutta murrosiässä oleva varhaisnuori kaipaa enemmän 

itsenäisyyttä, enemmän vastuuta omista teoistaan ja vapautta tutkia maailmaa omin 

silmin. Aikaisemmin lapsi uskoi kritiikittömästi auktoriteetin tarjoaman tiedon ja lapsi pyrki 

miellyttämään auktoriteettia tekemällä aikuisten toivomia asioita. Ajattelun kehittyessä 
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lapsi alkaa kyseenalaistaa auktoriteetin antamaa kuvaa maailmasta ja varhaisnuori pyrkii 

tietoisesti kyseenalaistamaan heidän tarjoaman mallinsa. Yhdessä vertaisryhmänsä 

kanssa varhaisnuoret voivat pohtia totuuksia elämästä omin silmin ja vertaisryhmä tarjoaa 

heille otollisen maaperän ilman aikuisten asettamia velvoitteita.  

 

Länsimaisessa kulttuurissa murrosikäisen sukukypsyyttä ei Wahlströmin (1981, 99–100 ) 

mukaan tueta tarpeeksi. Varhaisnuoren odotetaan ottavan auktoriteettien antamat 

totuudet kyseenalaistamatta vastaan, eikä kritiikkiä sallita. Koulussa opettaja toimii 

murrosikäiselle auktoriteettina ja nuori saa kiitoksensa hyvien suoritusten kautta. 

Murrosiässä nuori kuitenkin kaipaa enemmän yhteistoiminnallisuutta, kyseenalaistamista, 

vuoropuhelua ja vastuunottoa vertaistensa kanssa ja yhteenotot vanhempien ja muiden 

auktoriteettien kanssa saattavat saada ikäviäkin muotoja. Kaiken varhaisnuori kuitenkin 

tekee kasvavan itsenäistymisen ja epävarman identiteetin vuoksi. Sen sijaan, että 

varhaisnuori joutuisi noudattamaan aikuisten rakentamaa mallia maailmasta, 

murrosikäinen kaipaisi enemmän ymmärrystä, vastuuta tekemisistään ja tukea 

itsenäistymispyrkimykselleen. Vertaisryhmän kanssa varhaisnuori saa leikkiä vielä 

turvallisesti aikuisten maailmaa ja rakentaa yhdessä arvoja, asenteita ja tottumuksia, 

jonka avulla oma minäkuva rakentuu.  

 

 

4.1 Vertaisryhmän vaikutus yksilön asenteiden muodostumisessa 

 

Ahosen (2008, 17) mukaan kuudesluokkalaisten lasten ja nuorten asenteiden 

kehittymiseen vaikuttaa oleellisesti vertaisryhmä. Erilaisten viiteryhmien, kuten 

harrastusten ja kaveripiirin, merkitys alkaa korostua verrattaessa aikaisempiin 

kehitysjaksoihin. Usein kaveriryhmiä määrittävä tekijä on ikä, mutta ryhmiä syntyy myös 

sukupuolen ja harrastusten mukaan. Olennaista kuitenkin on, että ollaan kavereiden 

kanssa. Vertaisryhmän kanssa lapsi pääsee konkreettisesti eroon vanhempien 

holhouksesta, ja vertaisryhmän omat arvot, normit, säännöt ja roolit astuvat esiin. 

Vertaisryhmässä korostuu sosiaalisten taitojen harjoittaminen. Lapset ja nuoret oppivat 

erilaisia käyttäytymiskoodeja samastumalla ryhmään ja sen jäseniin. Ryhmän jäsenyys 

tarjoaa nuorelle asennoitumisen, käyttäytymisen, puheen ja muodin malleja erilaisten 

roolinottokokemusten, virikkeiden, yllykkeiden ja osallistumismahdollisuuksien välityksellä. 

Nuori saa mahdollisuuden hakea sopivaa tasapainoa erillisyyden ja läheisyyden välillä. 

Hän pohtii sitä, kuinka suuressa määrin hän kantaa ryhmäpaineen mukaisia 

rooliodotuksia ja missä määrin hän haluaa ja uskaltaa olla oma itsensä. Nuoren on 

kuitenkin helppoa sopeutua vaadittaviin odotuksiin ja miellyttää muita, sillä ryhmässä 
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oleminen palvelee sisäistä arvon tunnetta ja tyydyttää monia henkisiä tarpeita, esimerkiksi 

hyväksytyksi tulemisen tarvetta. Vertaisryhmässä jaetut ajatukset ja mielipiteet tukevat 

oman minäkäsityksen rakentumista ja lisäävät omanarvontunnetta hyväksytyksi 

tullessaan. Näin ollen vertaisryhmältä saatu palaute on olennaisen tärkeää 

kuudesluokkalaiselle nuorelle. Tämän lisäksi vastavuoroisuuden periaatteella toimivat 

suhteet vertaisryhmässä tukevat erilaisuuden hyväksymistä. Ryhmässä opitaan, että 

vaikka olemmekin erilaisia, niin silti voimme olla kavereita ja oppia toinen toisiltamme 

asioita. Erilaisuuden havaitseminen laimentaa nuoren taipumusta ajatella 

mustavalkoisesti.  

 

Aina ei Ahosen (2008, 17–18) mukaan vertaisryhmän vaikutus ole kuitenkaan myönteistä. 

Tarve kuulua vertaistensa joukkoon lisää näyttämisen ja pätemisen tarvetta, millä saattaa 

olla kohtalokkaitakin seurauksia.  Ryhmän vaikutus vähentää nuoren vastuuta itsestään ja 

tekemisistään. Ryhmän hierarkialla on myös iso merkitys siinä, kelle huomiota eniten 

jaetaan ja kenen esimerkkiä noudatetaan. Tämä saattaa pelkän ryhmäpaineen takia 

johtaa ryhmässä jopa aggressiivisen toiminnan hyväksymiseen, vaikkei ryhmän yksityinen 

jäsen kaikkia tekoja hyväksyisikään. On tärkeämpää tulla hyväksytyksi ryhmässä kuin olla 

saamatta nuhteita opettajalta tai vanhemmilta.  

 

 

4.2 Koulun vaikutus yksilön asenteiden muodostumisessa 

 

Jaakkolan (2009, 81) mukaan koulutus selitti kaikkina tutkimusajankohtina muista 

taustatekijöistä riippumatta myönteisiä asenteita eri syistä ja eri maista tuleviin 

maahanmuuttajiin ja heidän kielellisiin oikeuksiinsa. Vaikkei koulutuksella ja 

koulumaailmalla tässä tutkielmassa tarkoiteta akateemista kouluttautumista, niin ilmiönä 

kouluttautuminen noudattaa samoja lakeja asteesta riippumatta. Kouluissa pyritään 

opettamaan suvaitsevaisuutta ja toisten kunnioittamista etnisestä taustasta ja uskonnosta 

riippumatta. Koulujen antamat tiedot eri kulttuureista ja elämäntavoista voivat vähentää 

kielteisten stereotypioiden syntymistä. Koulussa tapahtuva kasvatus- ja opetustyö 

painottuu yksilön tiedollisen puolen aktivointiin. Koulun yksi keskeisimmistä tehtävistä on 

siis kehittää oppilaiden kognitiivista kompetenssia: kykyä järjestää ja soveltaa tietoa. 

Tällainen harjoitus lisää epäilyksiä yksioikoisia totuudenpuhujia kohtaan. Eniten koulutusta 

saaneilla pitäisi olla parhaat mahdollisuudet nähdä stereotypioiden ja maahanmuuttajien 

yksipuolisen tuomitsemisen läpi. Korkea koulutus voi myös lisätä elämänhallinnan 

tunnettaan, mikä vähentää toisten ihmisten, kuten maahanmuuttajien, valitsemista omien 

turhautumistensa syntipukeiksi. (Jenssen & Engesbak 1994, 2–4). Kun koulutustaso 
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nousee, kansainvälisyyskasvatus laajenee ja kontaktit maahanmuuttajiin yleistyvät, 

asenteet maahanmuuttajia ja heidän oikeuksiaan kohtaan voivat muuttua 

suvaitsevammiksi.  

 

Koulun merkitys sosiaalistajana kasvaa yhteiskunnassa. Yleisesti puhutaan kouluikäisten 

lasten ja nuorten kasvatusvastuun siirtymisestä yhä lisääntyvässä määrin kodilta koululle. 

Koulu eroaa muista sosialisaation ja kasvatuksen toimintaympäristöistä, sillä se huolehtii 

lakisääteisesti opetuksesta ja kasvatuksesta. Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa (Opetushallitus 2004) määritellään perusopetuksen arvopohja seuraavasti:  

Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon 

monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä 

monikulttuurisuuden hyväksyminen. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, 

vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Opetuksen 

perustana on suomalainen kulttuuri, joka on kehittynyt vuorovaikutuksessa 

alkuperäisen, pohjoismaisen ja eurooppalaisen kulttuurin kanssa. Opetuksessa 

on otettava huomioon kansalliset ja paikalliset erityispiirteet sekä kansalliskielet, 

kaksi kansankirkkoa, saamelaiset alkuperäiskansana ja kansalliset vähemmistöt. 

Opetuksessa otetaan huomioon suomalaisen kulttuurin monipuolistuminen myös 

eri kulttuureista tulevien maahanmuuttajien myötä. Opetuksen avulla tuetaan 

oppilaan oman kulttuuri-identiteetin rakentumista sekä hänen osallisuuttaan 

suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalistuvassa maailmassa. Sen avulla 

edistetään myös suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärtämystä. 

Perusopetuksen avulla lisätään alueellista ja yksilöiden välistä tasa-arvoa. 

Opetuksessa otetaan huomioon erilaiset oppijat ja edistetään sukupuolten välistä 

tasa-arvoa antamalla tytöille ja pojille valmiudet toimia 

 

Opetussuunnitelma määrittää kouluille tehtäväkentän ja ohjaa opetusta kasvatuksen 

lähtökohdilla, tavoitteilla ja sisällöillä. Siihen, kuinka koulukasvatuksella voidaan vaikuttaa 

oppimiseen ja asenteisiin kunkin oppilaan kohdalla, vaikuttavat myös oppilaan psyykkiset 

ja biologiset resurssit sekä koulun sosiaalinen ja fyysinen ympäristö.  

 

Opettaja toimii kouluopetuksessa oppilaisiin nähden auktoriteettiasemassa. Hänellä on 

siis valtaa ja vastuuta. Hänellä on ainakin teoreettisella tasolla mahdollisuus vaikuttaa 

oppilaiden asenteisiin ja käyttäytymiseen. Harriksen (2000, 304) mukaan opettajien 

vaikutus asenteisiin on myös pidempiaikaista kuin kodilla, koska koulussa vaikutusvaltaa 

käytetään kodin ulkopuolisessa todellisuudessa, paikassa, jossa koko myöhäisempi 

aikuisikä vietetään.  Oppimistuloksiin vaikuttavat myös opettajan henkilökohtainen 
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ammattitaito, valitut opetusmenetelmät sekä kyky ohjata ja organisoida opetustilanteita. 

Opettajan ammatissa vaaditaan ihmissuhdetaitoja, jolloin opettajan oma persoona ja 

toiminta nousevat ratkaisevaan asemaan. Opettajan tulee olla valmis näyttämään 

tunteitaan, sillä tunteet ovat tarttuvia. Opettajalla tulee olla kyky sitouttaa itsensä ja 

oppilaansa oppimisprosessiin sekä luoda luottamuksellinen ilmapiiri, joka mahdollistaa 

osallistumisen ja rakentavan keskustelun. Tämä mahdollistaa omien pelkojen ja 

ennakkoluulojen avaamisen vuorovaikutuksen kautta. Opettajan ammattimainen ote ja 

oikeudenmukainen suhtautuminen oppilaita kohtaan mallintaa yleisesti hyväksyttävää 

asennoitumista ja käyttäytymistä. Opettaja todella viestii omalla persoonallaan, ilmeillään 

ja eleillään hyväksyvää ja hylkäävää asennoitumista ilmiöihin ja asioihin. (Ahonen 2008, 

14.) 

 

Wahlström (1981, 1996.) mukaan oppilaan omalla asennoitumisella on myös merkitystä 

sille, kuinka tärkeinä hän koulunkäyntiä ja siellä opetettavia asioita pitää ja kuinka hän 

niihin suhtautuu. Oppilaan asenne koulunkäyntiä kohtaan muuttuu iän myötä. Kun se 

peruskoulun alaluokilla on vielä varsin positiivinen, niin ylemmillä luokilla se muuttuu 

kielteisemmäksi. Kuudennella luokalla oppiminen saattaa jo tuntua vaikealta, eikä 

oppimishalu ole samalla tasolla kuin aiemmin. Suhtautuminen opettajaa kohtaan muuttuu 

oppilaan lähestyessä murrosikää. Nuori elää tällöin ikävaihetta, jossa oman identiteetin ja 

yksityisyyden löytyminen ja irtautuminen aikuisista ovat ajankohtaisia. Hän toivoo aikuisilta 

tasa-arvoisempaa ja vastuullisempaa suhtautumista itseään kohtaan. Nuori pitää 

tärkeänä, että koulumaailmassa opettaja ja muu koulun toimintakulttuuri antavat hänelle 

vastuuta ja tukevat hänen toisaalta yksilöllisiä, toisaalta vertaisryhmässä tapahtuvia 

yhteisöllisyyttä rakentavia pyrkimyksiään. Nuori ei ole omasta mielestään enää lapsi ja 

kaipaa tulevansa kohdelluksi kuin aikuinen konsanaan. Hänen itsetuntoaan nostaa, jos 

hän kokee tulevansa arvostetuksi, jolloin hän kokee voivansa vaikuttaa päätöksiin. Hyvän 

itsetunnon omaavan ihmisen ei puolestaan tarvitse korottaa itseään painamalla muita 

alemmas.  

 

On myös huomionarvoista, että ennakkoluuloiset asenteet johtuvat hyvin usein 

puutteellisista tiedoista. Näin ollen koulu voi toiminnallaan ennaltaehkäistä 

ennakkoluuloisia asenteita lisäämällä oppilaittensa tietämystä esimerkiksi muista 

kulttuureista tai maahan muuttaneiden ulkomaalaisten taustoista. Wahlström (1996, 120) 

kuitenkin korostaa, että koulukasvatuksessa on ymmärrettävä myös asenteiden 

affektiivinen eli emotionaalinen merkitys. Ennakkoluuloisia asenteita voidaan murtaa 

roolinotolla. Empaattisella eläytymisellä toisen asemaan saatetaan oivaltaa toisen 

tuntemuksia tietyissä tilanteissa. Olennaista on omien ennakkoluuloisten asenteiden 
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tunnistaminen ja tunnustaminen sekä niiden sisältöjen kriittinen arvioiminen (Wahlström 

1996, 111, 128–131).  

 

 

4.3 Kodin vaikutus yksilön asenteiden muodostumisessa 

 

Helkaman, Myllyniemen ja Liebkindin (1998) mukaan sosialisaatioprosessissa ihminen 

oppii kaikki ne säännöt, käsitykset ja asenteet, joita hän tarvitsee toimiakseen 

yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Kyse on kulttuurin tuotteiden ja symbolien 

siirtämisestä sukupolvelta toiselle. Sosialisaatio on läpi elämän jatkuva prosessi. Se 

voidaan jakaa primaarisen (ensisijainen) ja sekundaarisen (toissijainen) sosialisaation 

käsitteisiin. Ensisijaisella tarkoitetaan tässä ihmistaimen varhaislapsuuden-aikaa, joka 

yleensä viittaa perheeseen tai muuhun verrattavissa olevaan instituutioon lapsen 

elämässä ja joka käsittää ne perustiedot ja -taidot, joita ihminen tarvitsee myöhemmässä 

elämässään. Tällaisia ovat esimerkiksi yhteiskunnalle ja kulttuurille ominaiset tuntemisen, 

ajattelun ja toiminnan tavat. Toissijainen sosialisaatio puolestaan kattaa myöhemmän 

elämänvaiheen, jossa korostuvat ensisijaisessa sosialisaation vaiheessa saadut 

kokemukset. Konkreettisesti ja yleistäen tällä tarkoitetaan perheestä seuraavaa 

kasvatusinstituutiota, kuten päiväkotia tai koulua.  

 

Ahosen (2008) mukaan kasvatuksen primaarisessa vaiheessa on oleellista 

molemminpuolinen kiintymys lapsen ja vanhempien välillä. Tämä mahdollistaa, että 

vanhemmat voivat tietoisesti pyrkiä vaikuttamaan lapseen. Olennaista ensisijaisessa 

sosialisaatiossa on kielen oppiminen. Kielen avulla lapsi oppii käsitteet ja symbolit, joiden 

avulla hän hahmottaa ja konstruoi maailmaansa. Tämä on edellytys ihmisen tietoisuuden 

ja minän syntymiselle. Vanhempien rooli lapseen vaikuttamisessa on kiistaton. 

Ensisijaisen sosialisaation aikana lapselle opetetaan tietoisesti tai tiedostamatta ihanteita, 

rooleja, kiinnostusta ja arvoja. Vanhemmat rajoittavat ja mahdollistavat lapsen toimintaa ja 

tulevaa elämää sanelemalla sääntöjä ja rajoituksia. Osoittamalla hyväksyntää ja 

paheksuntaa vanhemmat voivat vahvistaa toivotunlaista ja estää epätoivottua käytöstä. 

Lapsuuden aikana lapsi kokee havaitsemansa maailman voimakkaan objektiivisesti, 

jolloin omaksutuilla arvoilla on perustavanlaatuista merkitystä. 

 

Perheen merkitys kasvatustehtävässä vaihtelee eri elämänvaiheissa. Ensisijaisen 

sosialisaation vaiheessa painottuvat perustarpeiden tyydyttäminen sekä kasvun 

turvallinen edistäminen ja tukeminen. Sekundaarisessa vaiheessa painottuvat vapauden 

ja vastuun tasapainottamisen sekä emotionaalisen kasvun lujittamisen ja rikastuttamisen 
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tehtävät. Tämän lisäksi perhe poimii valikoiden ympäröivästä yhteiskunnasta 

maailmankuvansa mukaisia arvoja ja asenteita.  

 

Toissijaisessa sosialisaatiossa vanhemmat alkavat menettää aikaisempaa 

kokonaisvaltaista ja emotionaalisesti vahvaa merkitystään sosiaalistajina. Tällöin lapselle 

ja nuorelle korostuvat perheen ulkopuoliset tahot, kuten koulu, kaverit ja harrastukset. 

Kuusela (2007, 125–127) esittää, että yhteiskuntamme kulttuurin modernisoituessa 

perheen merkitys sosiaalistajana vähenee ja tilalle tulevat yhä tiiviimmin ulkopuoliset 

instituutiot, kuten esimerkiksi juuri koulu, päiväkoti, harrastukset, työ tai kaverisuhteet. 

Lapsen ja nuoren identiteetin ja maailmankuvan, arvojen ja asenteiden muokkaajana 

perheen merkitys näin ollen menettää painoarvoaan.    

 

 

4.4 Median vaikutus yksilön asenteiden muodostumisessa 

 

Aluksi on tärkeää määritellä, mihin joukkoviestinnän välineisiin tässä tutkimuksessa 

viitataan ja mitä kirjallisuudessa yleisesti tarkoitetaan medialla. Media pitää sisällään 

yksilön kaikki ne joukkoviestinnän muodot, jotka eivät ole henkilöidenvälistä, 

kahdenkeskistä viestintää. Mediaa ei siis ole puhelimella soittaminen, tekstiviestien 

lähettäminen, sähköposti tai kirje, vaan joukkoviestimillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa 

televisiota, verkkopalveluja, elokuvia, kirjoja, sanoma- ja aikakausilehtiä, erikoislehtiä, 

radiota sekä ääni- ja kuvatallenteita. Siinä, miten joukkoviestintä vaikuttaa 

maahanmuuttaja-asenteisiin, on olennaista niiden yhä suurempi osuus ihmisten ja etenkin 

lasten ja nuorten vapaa-ajasta. Valtaosan ajastaan suomalaiset viettävät edelleen 

television ja radion parissa, mutta Internet ja muut verkkomediapalvelut sekä konsolipelit 

vievät yhä suuremman osan suomalaisten nuorten ajasta (taulukko 1). Suurimman osan 

käyttöajasta ottaa televisio. Tämä johtuu osittain tarjonnan monipuolistumisesta, osittain 

tarjonnan määrän kasvusta, mutta myös teknologisten innovaatioiden luomasta 

kehityksestä. Täten television merkitystä ei sovi vähätellä. Yhä useamman nuoren ja 

lapsen todellisuuskäsitys pohjautuu juuri median sisältöihin. (Kunelius 2003, 17, 104.) 

 

TAULUKKO 1. 10–14-vuotiaiden suomalaisten median parissa viettämä aika vuorokau-

dessa vuonna 2009–2010 (Tilastokeskus 2013). 

Media Aika 

1. Television katselu 1 t 48 min  

2. Tietokoneharrastus 1 t 17 min 
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3. Lukeminen yhteensä      31 min 

4. Radion kuuntelu        2 min 

 

Jos media tarjoaa ja viljelee stereotypioita ja suppeita käsityksiä todellisuudesta, niin sa-

maa tapahtuu mediaakin kohtaan. On helppoa vierittää syy yksinomaan Internetin, eloku-

vien tai väkivallan muotoja tarjoavien tietokonepelien niskaan, kuten kävi erittäin surulli-

sissa Jokelan ja Kauhajoen ampumavälikohtauksissa ja niitä seuranneissa vastuukeskus-

telussa. Asia ei kuitenkaan ole Pietikäisen ja Luostarisen (1996, 171) mielestä näin yksin-

kertainen. Kun tutkitaan miten ennakkoluulot ja maahanmuuttaja-asenteet välittyvät jouk-

koviestinnän kautta, kohdataan monia problemaattisia tilanteita, jotka vaativat selvitystä ja 

perustelua. Ensinnäkin on todettava, että yhdenmukaistava puhe joukkoviestinnästä on 

virheellistä, sillä se on samanaikaisesti tarkkaa ja epätarkkaa. Pietikäisen ym. (1996, 171) 

mielestä jotain yhdistävää on, mutta on myös eroja. He lisäävät, että median näkökulmas-

ta kritiikki sulattaa yhteen faktapohjaisen uutisoinnin ja fiktion käytön, maakohtaiset erot ja 

eri markkinasegmentit. Markkinoilla olevat viestimet jakautuvat kilpailustrategisessa mie-

lessä hyvää journalistista tapaa noudattavaan, sekä skandaali-painotteiseen ja ennakko-

luuloja vahvistavaan viestintään. Tarjolla on kaikki mahdolliset variaatiot näiden kahden 

ääripään välissä. Olennaista on, että jokainen yksittäinen tiedotusväline toimii eri aikoina 

ja eri osastoillaan eri tavoilla.  

 

Joukkoviestinnän vaikutusta uskomuksiin, mielipiteisiin, vähemmistöjen asemaan ja etni-

siin asenteisiin yhteiskunnassamme on hankala arvioida ja erottaa muista mahdollisesti 

vaikuttavista tekijöistä, mutta on kuitenkin todennäköistä, että valtavirran viestintä konst-

ruoi todellisuuttamme (Pietikäinen ym. 1996; Salokoski & Mustonen 2007; Ahonen 2008). 

Median käyttämät käsitteet ja kieli, painotukset ja valinnat sekä siitä poissaolevat elemen-

tit vaikuttavat yhdenmukaistavasti kuluttajiensa tapaan havainnoida ja konstruoida ympä-

rillä olevaa todellisuutta. Tuskin kukaan kieltää joukkoviestinnän vastuuta, kun tarkastel-

laan ennakkoluuloisia asenteita vähemmistöjen asemaan ja rasismiin liittyvissä kysymyk-

sissä. Ahonen (2008, 18) painottaa tutkielmassaan väkivallan korostumista mediasisäl-

löissä, etnisten ryhmien erilaista näkyvyyttä sekä niiden stereotyyppisiä statuksia ja roole-

ja, jotka osaltaan ovat vaikuttamassa lasten ja nuorten asenteisiin. Median lisäksi asentei-

siin vaikuttavia tekijöitä ovat perheen, vertaisryhmän, kasvatuksen ja esimerkiksi elämänti-

lanteen lisäksi myös lapsen ikä, kehitystaso, persoonalliset ominaisuudet, sosiaaliset tai-

dot ja aikaisemmat kokemukset. Kaikki nämä yhdessä muodostavat kyvyn tulkinta median 

tarjoamia viestejä. Oleellista mielestäni lienee kuitenkin se, että median vaikutukset asen-

teiden muodostumiseen, muuttumiseen tai uusiintumiseen korostuvat, kun lapsen tai nuo-
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ren muutkin mallit kasvatusympäristössä ovat samansuuntaisia median tarjoamien mallien 

kanssa. Ahosen (2008) tutkielmassa päädytään toteamukseen, että median vaikutus 

asenteisiin on kehävaikutuksen kierrettä. Niillä, joilla persoonalliset ominaisuudet ja tulkin-

takehys ovat median vaikutuksille vastaanottavaisia, ja niillä, joiden ympärillä elävät tär-

keät ihmiset tukevat ja vahvistavat median antamia viestejä, joukkoviestinnän vaikutus 

asenteisiin voimistuu. Median vaikutusta asenteisiin on aina tulkittava kunkin tapauksen 

kohdalla erikseen.  

 

Ahonen (2008, 19) toteaa kuitenkin tutkielmassaan, että media vaikuttaa monella tavalla 

nuoren kykyyn havaita todellisuutta ja sillä tavoin näyttäisi vaikuttavan hänen toimintaan-

sakin. Arvojen siirtämisen merkitys korostui hänen tutkielmassaan voimakkaasti. Wahl-

ström (1996, 91) toteaa median tuottavan valtaväestön ja vähemmistöjen keskinäisistä 

suhteista stereotyyppisiä uskomuksia, joissa edelliselle ryhmälle annetaan hyvän ja jäl-

kimmäisille ryhmille pahan rooli.  

 

Median rooli ajattelutapojen ja arvojen siirtäjänä on sitä pienempi, mitä paremmat ovat 

nuoren tiedolliset ja elämänkokemukselliset varannot ja mitä tiiviimpi ja tiheämpi hänen 

sosiaalinen verkostonsa on. Suurin merkitys medialla on lapselle ja nuorelle silloin, kun 

hänen elämänkokemuksensa on niukka. Oman haasteensa muodostaa silloin se, että 

nuorella on paljon kokemusta eri medioista eikä juurikaan tietoa tosielämästä. Tehokkaa-

na Mustonen (2001, 63) pitää median vaikutusta silloin, kun ympärillä olevien merkityksel-

listen ihmisten sosiaalistava vaikutus on samansuuntainen kuin median. 

 

Median merkitys on ilmeinen niin ikään psykologisesti. Nuorelle ja lapselle tarjoutuu medi-

an välityksellä rooleja ja malleja, joihin samaistua. Nuori peilaa itseään median tarjoamiin 

malleihin ja rakentaa tämän avulla identiteettiään ja omaa minäänsä. Eläytyessään erilai-

siin ihmiskohtaloihin nuori oppii ymmärtämään muita, mikä vähentää erilaisuuden tunnet-

ta. Parhaimmillaan tämä synnyttää suvaitsevaisia asenteita, mutta toisaalta stereotyyppis-

tä ihmiskuvaa tarjoavat sisällöt voivat vahvistaa tai synnyttää ennakkoluuloista ajattelua. 

Asiaan tarjoaa valoisan puolen se, että vaikka tunnepohjainen samaistuminen voi vaikut-

taa ja saada otteeseensa ja vaikka mallit eivät olisikaan vanhempien toivomia, niin nuori 

pystyy kehittyessään yhä paremmin analysoimaan mediasisältöjä moraalisesti. Kun nuori 

kasvaa, kehittyy myös hänen kykynsä erotella ja tarkastella kriittisesti median aiheuttamia 

tunne-elämyksiä samoin kuin kyky jäsentää tietotulvaa ja maailman uutisia. Kokemuksen 

ja hyvän mediakasvatuksen myötä nuori kehittää itsearviointinsa taitoja, joiden avulla hän 

pystyy suuntaamaan tunteensa realistisesti, oppii valitsemaan juuri itselleen sopivat me-
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diasisällön muodot ja kykenee analysoimaan hämmentävää ja ristiriitaistakin viestiä ratio-

naalisesti. (Mustonen 2001, 125).  

 

 

4.6 Yhteenveto 

 

Kodin näkökulmasta vaikutus asenteiden muodostumiseen teorian valossa on kiistaton. 

Sosialisaatio-prosessien eri vaiheissa lapseen rakentuu yksilöllisten ominaisuuksien puit-

teissa ne arvot ja ihanteet, mitä perheessä pidetään tärkeänä. Perusta luodaan kotikasva-

tuksessa. Primaarivaiheessa lapsi oppii kielen mukana ne käsitteet ja symbolit joiden 

avulla yksilö rakentaa oman minä- ja maailmankuvansa. Tällä tavoin lapsi oppii vallitse-

vassa kulttuurissa vaadittavat tuntemisen, ajattelun ja toiminnan tavat, mitkä ovat hyväk-

syttyjä ja mitkä kiellettyjä. Lapseen välittyy asenneinformaatiota kodin sosialisaatioproses-

sin aikana henkilöiden välisen viestinnän, sosiaalisen vertailun ja mallioppimisen avulla ja 

häntä tuetaan ja rangaistaan kodissa vallitsevien asenteiden mukaisesti. Sekundaarivai-

heessa kodin sosiaalistava merkitys vähenee ja tilalle tulevat yhä kokonaisvaltaisemmin 

muut instituutiot, kuten kaveripiiri, koulu ja harrastukset.  

 

Jaakkolan (2009) tutkimusten mukaan koulutuksen merkitys ihmisten asenteille on ratkai-

seva ja sen katsottiin kaikkina ajankohtina vaikuttavan positiivisesti asenteisiin. Koulussa 

opetettava tietoaines eri kulttuureista voi vähentää kielteisten stereotypioiden syntymistä. 

Koulussa pyritään myös kehittämään kykyä ajatteluun ja käyttämään erilaisia informaatio-

lähteitä, mikä kehittää oppilaiden kognitiivista kompetenssia. Tällöin koulun toimintakult-

tuurilla ja opettajalla, sekä oppilaan omilla asenteilla koulua kohtaan on ratkaiseva merki-

tys. Tutkielman tutkimuskohteena olevien kuudesluokkalaisten asenteet koulua kohtaan 

elävät murroksessa ja koulun merkitys vähenee. Asenteiden kokonaisvaltaisen rakentu-

misen kannalta pelkän informaation siirtäminen opettajalta oppilaalle jää yksipuoliseksi. 

Koulukasvatuksessa merkittävään asemaan nouseekin se, miten asenteiden affektiivista 

eli emotionaalista komponenttia korostetaan ja miten oppilaat ohjataan tunnistamaan ja 

tunnustamaan omia asenteitaan.  

 

Kodin ja koulun merkityksen vähentyessä sosialisaation polttopisteeseen kuudesluokka-

laisella tulee vertaisryhmän merkitys. Kuudesluokkalaisen ajattelun kehittyessä painottu-

vat vastuun ja vapauden tasapainottaminen, sekä emotionaalisen kasvun lujittamisen ja 

rikastuttamisen tehtävät. Lapsi pääsee irti vanhempien holhouksesta ja hän pääsee kokei-

lemaan omien siipiensä kantavuutta vertaisryhmän normien, roolien ja arvojen temmellys-

kentällä. Sosiaalisten taitojen harjoittaminen korostuu. Nuoren kuulumista ryhmään hel-



38 
 

 

pottaa ja pelottaa hyväksytyksi tulemisen paine. Vertaisryhmässä jaetut tuntemukset ja 

mielipiteet tukevat oman minäkäsityksen rakentumista ja lisäävät omanarvontunnetta hy-

väksytyksi tullessaan. Kontaktihypoteesin valossa tarkasteltuna vertaisryhmään kuuluvien 

samanarvoisten jäsenien vastavuoroisuuden periaatteella toimivat suhteet tukevat erilai-

suuden hyväksymistä. Ryhmässä opitaan, että vaikka olemmekin erilaisia, voimme silti 

olla kavereita. Mahdollisten ulkopuolisten ryhmien välisten positiivisten kontaktien myötä 

oman sisäryhmän asennoituminen ulkopuoliseen saattaa muuttua myös positiiviseksi. 

Sama tietysti voi toteutua kääntäen konfliktihypoteesin valossa tarkasteltuna. Vertaisryh-

mä toimii kuudesluokkalaiselle nuorelle näin otollisena maaperänä maahanmuuttaja-

asenteiden muodostumiselle.  

 

Median merkitys asenteiden muodostumisen kannalta on ristiriitainen tutkimuksen valos-

sa. Vaikka median kulutus nuorisossa kasvaa koko ajan, on sen vaikutus enimmäkseen 

informatiivinen eli näin ollen asenteen kognitiiviseen komponenttiin vaikuttava tekijä. 

Joukkoviestinnän vaikutus muokkaa todellisuuskäsitystämme. Median käyttämä kieli, kä-

sitteet, painotukset, muut valinnat ja puuttuvat elementit vaikuttavat yhdenmukaistavasti 

yksilön tapaan havainnoida ympärillä olevaa todellisuutta. Media välittää korostuneesti 

väkivaltaa, etnisten ryhmien stereotyyppisiä statuksia ja rooleja, mikä vaikuttaa nuoren 

kykyyn hahmottaa todellisuutta. Median rooli ajattelutapojen ja arvojen siirtäjänä on sitä 

pienempi, mitä paremmat ovat nuoren tiedolliset ja elämänkokemukselliset kyvyt ja mitä 

tiiviimmin sosiaalinen verkosto on. Suurimmillaan median vaikutus näkyy silloin kun elä-

mänkokemusta ei ole vielä kertynyt tarpeeksi. Nuorelle välittyy median välityksellä rooleja 

ja malleja, joihin samastua. Tämän avulla hän rakentaa omaa identiteettiään ja minäku-

vaansa. Toisaalta nuori myös oppii eläytyessään erilaisiin ihmiskohtaloihin ymmärtämään 

muita, mikä vähentää erilaisuuden tunnetta. Pahimmillaan median stereotyyppistä ihmis-

kuvaa tarjoavat sisällöt voivat vahvistaa ja synnyttää ennakkoluuloista ajattelua. Median 

tehokkuutta lisää ympärillä olevien merkityksellisten ihmisten samansuuntainen sosiaalis-

tava vaikutus kuin medialla. Kehittyessään nuori kuitenkin pystyy arvioimaan mediasisäl-

töjä moraalisesti ja voimakas tunnepohjainen samastuminen voi ohittaa vanhempien toi-

voman suunnan. Tehokas mediakasvatus kehittää nuoren itsearviointitaitoja, jonka avulla 

hän pystyy suuntaamaan tunteensa realistisesti, oppii valitsemaan sopivat mediasisällön 

muodot ja kykenee analysoimaan hämmentävää ja ristiriitaistakin viestiä rationaalisesti.  
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5 TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

 

Tässä luvussa perehdytään tutkielman empiirisen osioon, mikä pitää sisällään tutkimus-

tehtävän ja ongelmat, tutkimuksen metodologiset ja metodiset ratkaisut, kohdejoukon ku-

vauksen, tutkielman toteuttamisen kuvauksen, aineiston analyysin ja luotettavuuden. Va-

lintoja pyritään perustelemaan olemassa olevan teorian valossa. 

 

 

5.1 Tutkimustehtävä ja tutkimusongelmat  

 

Tutkimustehtävän valintaan on vaikuttanut oma taustani oulaistelaisena, sekä kiinnostuk-

seni oulaistelaisten maahanmuuttaja-asenteista. Omassa lapsuudessani ja nuoruudessani 

maahanmuuttajien määrä Oulaisissa oli varsin vähäinen, eikä asia puhututtanut lähipiiris-

säni. Myöhemmin palattuani kotikuntaan on maahanmuuttajien määrä kasvanut myös 

Oulaisissa ja tietoa maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin liittyvistä kysymyksistä on siir-

tynyt osaksi kokemusten ja osaksi runsaan ja usein negatiivisen uutisoinnin myötä. Vaiku-

telmani oli se, että keskusteluihin nousseet aiheet maahanmuuttajista perustuivat oletta-

muksiin ja stereotyyppisiin yleistyksiin ja ilmapiiri tuntui varsin negatiiviselta ja uhkakuvat 

huolettivat kaupunkilaisia. Oma ammattini opettajana sai minut kiinnostumaan niistä syis-

tä, mitkä saavat aikaan negatiivisen ilmapiirin ja suhtautumisen niinkin vieraaseen ja tun-

temattomaan, mutta kuitenkin inhimilliseen ilmiöön kuin maahanmuuttajuus ja maahan-
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muuttajat. Millaiset ovat ne vaikuttimet ja tekijät mikä saa ihmiset niin voimakkaasti pel-

käämään sitä ilmiötä. Johtopäätökseni oli se, että elääkö sama pelon siemen edelleen 

omaa kriisivaihettaan elävän varhaisnuoren asenteissa vai onko asiassa edetty myöntei-

sempään suuntaan tiedon ja kenties kontaktien lisääntymisen johdosta sekä miten var-

haisnuoren kasvatusympäristö vaikuttaa heidän asenteisiinsa maahanmuuttajia kohtaan. 

 

Tutkielman tutkimustehtävänä on tutkia miten koti, koulu, vertaisryhmä ja media vaikutta-

vat oulaistelaisten kuudesluokkalaisten maahanmuuttaja-asenteisiin. Tutkielma sisältää 

pääongelman, jota täydennetään kahdella alaongelmalla. Tutkimusongelmat on valittu 

oman ammatillisen kokemuksen perusteella sekä käsiteanalyysin avulla.  

 

Tutkielman tutkimusongelmat ovat:  

1.   Miten oulaistelaiset kuudesluokkalaiset kokevat kodin, koulun, vertaisryhmän ja medi- 

an vaikuttavan heidän maahanmuuttaja-asenteisiinsa?    

A. Eroavatko oulaistelaisen kuudesluokkalaiset tytöt ja pojat asenteissaan      

     maahanmuuttajia kohtaan?  

B. Onko uskonnolla ja koulumenestyksellä vaikutusta oulaistelaisten         

     kuudesluokkalaisten maahanmuuttaja-asenteisiin? 

 

Edellä mainittujen tutkimusongelmien avulla on tarkoitus kuvata kodin, koulun, vertais-

ryhmän ja median merkitystä maahanmuuttaja-asenteiden muodostumisen kannalta ou-

laistelaisilla kuudesluokkalaisilla, sekä kartoittaa yleisellä tasolla koulumenestyksen ja 

uskonnon yhteyttä maahanmuuttaja-asenteisiin. Viimeisen alaongelman avulla pyritään 

määrittämään tutkimusjoukon maahanmuuttaja-asenteiden eroavuuksia tyttöjen ja poikien 

osalta.  
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5.2 Tutkimuksen metodologiset valinnat 

 

Tutkielman tutkimusotteen valintaan vaikuttivat tutkijan yleinen mielenkiinto ilmiötä koh-

taan ja aiheen yleistettävyys, eikä niinkään yksittäistapaukset. Intressinä oli selvittää ylei-

sesti maahanmuuttaja-asenteisiin vaikuttavia tekijöitä oulaistelaisilla kuudesluokkalaisilla.  

Tutkielman tutkimusotteena on kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä, joka perustuu positi-

vistiseen tutkimustraditioon. KvantiMOTV:n (2011) mukaan kvantitatiivinen tutkimus kuvaa 

ja tulkitsee ilmiöitä tieteen yleisen logiikan mukaisesti kehittämällä mahdollisimman tarkko-

ja mittausmenetelmiä, keräämällä tutkimusaineistot muun muassa edustavista väestö-

otoksista ja käsittelemällä tutkimusaineistoja tilastotieteen menetelmin oikeiden johtopää-

tösten tekemiseksi. Metsämuurosen (2003, 5) mukaan tilastollisten menetelmien avulla 

pyritään kokemusperäisistä ilmiöistä löytämään niin systemaattiset säännönmukaisuudet 

kuin satunnaiset tekijät, sekä niiden väliset yhteydet ja eroavuudet. 

Oikean asetelman valinta on tärkeää, koska tutkimuksella pyritään erittelemään ilmiöiden 

välisiä riippuvuussuhteita. Tutkimusasetelmaksi on valittu poikittaistutkimus, millä mitataan 

osittain mittaushetkellä ja osittain retrospektiivisesti arvioitavia asioita. Poikkileikkausase-

telma koostuu yhdestä ainoasta mittauskerrasta, joka kohdistetaan useaan havaintoyksik-

köön. Havaintoyksiköt voivat olla esimerkiksi ihmisiä tai kuntia, joista selvitetään halutut 

muuttujien arvot. Poikkileikkausaineistoihin ei sisälly useiden mittauskertojen sallimia 

mahdollisuuksia muutostarkasteluihin ajan suhteen, joten kausaalisuhteiden tunnistami-

seen ja mittaamiseen täytyy käyttää muita menetelmiä. Käytännössä voidaan pyrkiä tar-

kastelemaan kiinnostuksen kohteena olevaa kausaalisuhdetta niin, että kaikkien muiden 

asiaan vaikuttavien tekijöiden vaikutus on eliminoitu analyysin ulkopuolelle. Metsämuuro-

sen (2003, 5) mukaan monimuuttujamenetelmien avulla voidaan ihmistieteissä hallita mo-

nimutkaisiakin todellisuuksia. Hyvän tutkimuksen kannalta on oleellista luotettavuuden 

tarkastelu.  

 

 

5.2.1 Tutkimusmetodina kyselytutkimus 

 

Tutkielman tutkimusmetodiksi on valittu yleisesti kasvatustieteellisessä tutkimuksessa 

käytetty selittävä survey-menetelmä. Peltosen (2002, 123–124) mukaan survey on tyypil-
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linen kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä, jossa haastattelemalla tai postikyselyllä kerä-

tään tietoja ihmisten käsityksistä. Survey-menetelmällä tarkoitetaan yleisimmin etukäteen 

strukturoitua aineiston keruuta kysely- ja haastattelulomakkeiden avulla, lomaketutkimusta 

Tällöin aineistoa kerätään standardoidusti ja koehenkilöt muodostavat otoksen tai näyt-

teen jostain suuremmasta perusjoukosta. Tässä tutkielmassa perusjoukkona olivat kaikki 

Oulaisten kuudesluokkalaiset oppilaat. Standardoidussa menettelyssä asiaa kysytään 

kaikilta tutkittavilta henkilöiltä täsmälleen samalla tavalla. Tavallisesti kuitenkin survey-

tutkimuksessa tutkittavat yksilöt valitaan sopivaa otantamenetelmää käyttäen jostakin laa-

jemmasta tutkimuksen kohteena olevasta perusjoukosta, missä tavoitteena on otoksen 

perusteella tehdä perusjoukkoa koskevia päätelmiä. Jotta otoksesta tehdyt tilastolliset 

johtopäätökset olisivat luotettavia, otoksen tulee olla tilastollisesti edustava perusjoukkoon 

nähden eli kaikkien merkittävien ominaispiirteiden tulee otoksessa esiintyä samassa suh-

teessa kuin perusjoukossa. Kiinnitettäessä huomiota survey-tutkimukselle ominaiseen 

tilastolliseen aineistonkäsittelyyn voidaan puhua selittävästä yleiskartoituksesta. Olennais-

ta on, että tutkimusaineisto on kvantitatiivista eli numeerisessa muodossa ja se alistetaan 

johonkin formaaliseen rakenteeseen, tavallisimmin havaintomatriisiksi tilastollisen käsitte-

lyn vuoksi. Tutkielma toteutettiin kyselylomakkeen avulla, minkä tarkoituksena oli kerätä 

aineisto tilastollisesti käsiteltävään muotoon ilmiön yleispiirteiden selvittämiseksi. Vastaa-

jan rooli ja toiminta korostuu kyselylomakkeeseen vastatessa. Laadukkaasti laadittu kyse-

lylomake helpottaa tietojen jälkikäsittelyä, jolloin tutkielman reliabiliteetti myös nousee. 

(Heikkilä 2004, 30, 49.) Kvantitatiivisen tutkimusajattelun tarkoituksena on perinteisesti 

ollut selvittää tutkittava ilmiö ja ennustaa sen vaikutuksia muissa yhteyksissä. Tutkijan 

tehtäväksi jää ilmiön ulkopuolinen, objektiivinen havainnointi.  

 

Metsämuurosen (2003, 71–73) mukaan asennetehtävien yleisin mittaaminen tapahtuu 

Likert-tyyppisellä mittarilla. Yleensä Likert-asteikko ankkuroidaan ”täysin samaa mieltä – 

täysin eri mieltä” -akselille. Klassisin on 5-portainen asteikko. Klassisen Likert-asteikon 

ominaisuuksiin kuuluu se, että se on hyvä järjestysasteikko, vaikka sitä yleensä pidetään 

välimatka-asteikollisena. Tässä tutkielmassa käytetään niin kutsuttua negatiivinen – posi-

tiivinen -ankkuroitua Likert-asteikkoa. Kuviossa 2 huomataan, että välimatka 1 ja 2 välillä 

on hieman lyhyempi kuin välimatka 2 ja 3 välillä. Tämä johtuu siitä, että 1 ja 2 mittaavat 

mielipidettä asiaan, kun taas 3 vastaa epätietoisuuteen. Negatiivinen – positiivinen -

skaalan haasteena on moniselitteinen keskikohta, joka saattaa tuottaa tulkintaongelmia.  
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KUVIO 2. Esimerkki negatiivinen – positiivinen -skaalatusta Likert-asteikosta. (Metsämuu-

ronen 2003, 72.) 

 

Metsämuurosen (2003, 72) mielestä asennemittauksessa käytettävän skaalan leveys ei 

ole ydinkysymys, mutta alle 5-portaisessa Likert-asteikossa on suuri riski, että muuttujan 

varianssi jää pieneksi, joka laskee reliabiliteetin eli tutkimuksen toistettavuuteen liittyvän 

luotettavuuden tasoa. Tästä syystä tutkielmassani olen päätynyt 5-portaiseen Likert-

asteikon käyttöön. Mittarin reliabiliteettia lisää myös käännettyjen kysymysten sopiva si-

joittaminen asennemittariin. Käännettyjen osioiden merkitys on siinä, että saadaan selvi-

tettyä vastaajan yhtäpitävyys vastauksissaan. Korrelaatio näiden muuttujien välillä toimii jo 

itsessään mittarin luotettavuuden mittana. Summamuuttujia luotaessa vastausten ana-

lysointivaiheessa osiot käännetään niin, että osioiden skaalat ovat samat ja näin ollen 

osiot mittaavat samaa ilmiötä samansuuntaisesti.  

 

Metsämuurosen (2003, 74) mukaan asenneskaaloja luotaessa on hyvä ottaa huomioon 

seuraavia periaatteita, mitkä lisäävät tutkimuksen luotettavuutta. Väitteet tulee kirjoittaa 

mahdollisimman lyhyeen, yksinkertaiseen ja selkeään muotoon ilman monimutkaisia ja -

tulkinnallisia lauseita. Tulee välttää tosiasiallisia väitteitä ja kaiken kattavia sanoja, kuten 

aina, kaikki, ei kukaan, ei koskaan, ainoa, vain ja yksinomaan. Kysymysten laadinnassa 

tulee välttää vaihtoehtoa tai sellaisia väittämiä, mitä kaikki kannattavat tai ei kukaan kan-

nata. Asenteen kolmikomponenttisuuden lainalaisuudet huomioon ottaen olen tässä tut-

kielmassa myös sekoittanut eri komponentteihin kytkeytyvät kysymykset sekaisin osioiden 

kussakin luokassa niin, että toimintaa, tunnetta ja ajattelua kuvaavat responssiluokat eivät 

ole tulleet peräkkäin ja näin kenties ennustettavimmiksi.  

Metsämuurosen (2003, 41–42) mukaan mittarin luominen alkaa teoriasta eli siitä mitä jo 

aikaisemmin tiedetään kyseessä olevasta ilmiöstä. Teorian pohjalta määritellään mittauk-

sessa käytettävät operoidut käsitteet. Tämän tutkielman mittarissa käytetään teoreettisena 
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viitekehyksenä Allportin (1954) määrittelemään käsitettä asenteista ja Allportin (1954) ja 

Hirsjärven (1982) määrittelemää asenteiden kolmikomponenttisuudesta. Kodin, koulun, 

vertaisryhmän ja median vaikutusta varhaisnuoren asenteisiin on rajattu Wahlströmin 

(1981) ja Ahonen (2008) ajatusten pohjalta. Tutkielmassa käytetyn mittarin olen laatinut 

itse tätä tutkimusta varten ja sen käyttötarpeita huomioiden. Kyselykaavakkeen tutkimus-

osan kysymykset (osiot) on validivoitu omiin luokkiinsa teorian avulla niin, että yhden luo-

kan muodostaa yleistä maahanmuuttaja-asennetta mittaavat kysymykset, missä on huo-

mioitu asenteen kolmen eri komponentin responssiluokat, sekä kodin, koulun, vertaisryh-

män ja median vaikutuksia maahanmuuttaja-asenteisiin mittaavat kysymykset on muotoil-

tu siten, että kussakin luokassa korostuu oman luokan tunnuspiirteet ja asenteiden kolmi-

komponenttisuus. (LIITE2.) 

 

Kyselylomake (mittari) rakentuu kahdesta osasta: taustatieto- ja tieto-osasta. Taustatieto-

osan kysymyksissä kysytään vastaajan sukupuoli, koulu, koulumenestys, isän ammatti, 

äidin ammatti ja uskonnon merkitys elämässä. Edellä mainittu kyselykaavakkeen toinen 

osa muodostuu varsinaisista tutkimuskysymyksistä, jotka on laadittu strukturoidun viisipor-

taisen Likert-asteikon pohjalta. Kysymykset on asetettu niin, että ne ehkäisevät sosiaalista 

suotavuutta, jolloin kyselykaavakkeeseen on sijoitettu negatiivisia arvoja saavia kysymy-

sosioita.  

 

Mittarissa olevat kysymykset 1 - 6 koskevat oppilaiden taustatietoja ja kysymykset 7 - 41k 

liittyvät tutkimusongelmien mukaisiin aiheisiin. Tutkielman teoreettinen viitekehys asen-

teen kolmikomponenttisuudesta on huomioitu kysymysten asettelussa mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti niin, että jokainen osio: tiedollinen, tunne ja toiminnallinen komponentti 

tulevat kysymyksissä esiin. Kysymykset on jaoteltu tutkimusongelmien mukaisiin osioihin. 

Taulukossa 2 on esitetty tutkimusongelmat ja niihin liittyvät kysymykset (LIITE 2).  

 

TAULUKKO 2. Kyselylomakkeella esitettyjen osioiden liittyminen tutkimusongelmiin.  

Tutkimusongelma         Kysymys 

Kodin vaikutus maahanmuuttaja-asenteisiin    7 - 16  

Koulun vaikutus maahanmuuttaja-asenteisiin   17 – 25 
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Vertaisryhmän vaikutus maahanmuuttaja-asenteisiin 
26 – 30, 31a 

– 31i 

Median vaikutus maahanmuuttaja-asenteisiin   32 – 40 

Yleinen suhtautuminen maahanmuuttajiin   41a – 41k 

 

 

5.3 Tutkimusjoukko ja tutkielman toteutus 

 

Tämän tutkielman osalta työstämisen olen aloittanut tutkimusaiheen valinnalla ja rajaami-

sella sopivaan muotoon ja mielenkiintoiseksi sekä ajankohtaiseksi aiheeksi muodostuivat 

suomalaisten maahanmuuttaja-asenteet. Maahanmuuttajuteen liittyvä uutisointi herätti 

paljon mieleeni paljon uteliaita kysymyksiä tilanteeseen johtaneista syistä ja sai minut 

miettimään siihen vaikuttavia merkitystekijöitä. Itse koen olevani kovin suvaitsevainen ja 

lähiympäristöni joskus negatiivinenkin suhtautuminen maahanmuuttajia kohtaan sai minut 

pohtimaan omaa suhtautumistani vieraasta kulttuureista maahamme muuttaviin ihmisiin. 

Näin ollen aiheen ollessa vielä varsin laaja rajasin sitä vielä kotikuntani maahanmuuttaja-

asenteisiin ja siellä kohdejoukoksi valikoituivat ammattiani lähellä olevat kuudesluokkalai-

set. Tämä siitä syystä, että kuudesluokkalaisen varhaisnuoren psyykkinen kehitys oli itsel-

leni tuttua ammattini kautta, koen sen olevan ihmisen kehityksessä mielenkiintoinen vaihe 

ja aineisto oli suhteellisen helppo kerätä kattavasti koko kohdejoukolta. Tutkimusaiheen 

tarkempi rajaaminen alkoi muodostua lopulliseksi teoreettiseen viitekehykseen tutustumi-

sen myötä tutkielman edistyessä.  

 

Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostui suomalaisten maahanmuuttaja-asenteiden 

osalta pitkälle Jaakkolan (1995, 1999, 2005, 2009) tutkimusten pohjalta, mikä antoi minul-

le kattavana pitkittäistutkimuksena hyvän pohjan luoda viitekehystä maahanmuuttajista 

suomalaisen yhteiskunnan jäseninä ja meidän suomalaisten suhtautumista heihin noin 30 

vuoden aikana. Asenteiden määrittely ja asenteiden kolmikomponenttisuus muodostui 

Uutelan (1976) ja Erwinin (2005) ajatusten pohjalta ja kodin, koulun, vertaisryhmän ja me-

dian vaikutuksiin varhaisnuoren psyykkisessä kehityksessä mallia tarjosi Wahlströn (1981, 

1995) ja Ahonen (2008). Teoreettisen viitekehyksen pohjalta ja osaksi päällekkäin alkoivat 

muodostua mielessäni ne käsitteet, joiden operoinnin avulla oli mahdollista hahmottaa 
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tarkemmat metodologiset, metodiset ja mitattavissa olevat seikat ja tutkimuskysymykset, 

jotka minua itseäni askarrutti. Metsämuuronen (2003, 23) toteaakin, että mitattavaan ilmi-

öön luotava mittari onnistuu hyvin ja oikein määriteltyjen käsitteiden kautta ja tutkimuksen 

luotettavuus on näin ollen yhtä kuin mittarin luotettavuus. Mittarin luotettava toteutuminen 

onnistuu siis vain onnistuneen käsitteiden operationalisoinnin kautta. Tämän tutkimuksen 

kyselylomakkeessa eli mittarissa olevat kuusikymmentä kysymystä eli osiota jakautuvat 

kuuteen taustatietoa mittaavaan muuttujaan ja loput viisikymmentäneljä osiota mittaa ko-

din, koulun, vertaisryhmän ja median vaikutusta sekä yleisiä maahanmuuttaja-asenteita 

varhaisnuoren mielestä. 

 

Tämä tutkielma on kokonaistutkimus, missä tutkielman perusjoukko muodostuu kattavasti 

kaikilta Oulaisten viideltä perusopetuksen alakoulun vuoden 2008 kuudennelta luokalta. 

Tutkimukseen osallistui kahdeksankymmentäviisi (N=85) oulaistelaista kuudesluokkalais-

ta, joista tyttöjä oli 44 (51,8 %) ja poikia 41 (48,2 %). 

 

Testasin kyselylomakkeen keväällä 2008 yhdellä Kajaanin Normaalikoulun kuudennella 

luokalla, jonka palautteen perusteella lomakkeeseen tehtiin tarkennuksia ja poistettiin vai-

keaksi tulkittuja kysymyksiä. Esitestauksen pohjalta rakentui tutkielman lopullinen kysely-

lomake, jonka teetätin Oulaisissa syksyllä 2008. Ennen testausta kysyin toimelleni luvan 

Oulaisten kaupungin sivistystoimenjohtajalta, jonka jälkeen jokaisen alakoulun rehtorilta 

erikseen. Luvan saatuani toimitin kuudensienluokkien opettajille tutkimuslupahakemukset 

(LIITE1) oppilaille koteihin täytettäväksi. Tutkielmaan osallistuvat oppilaat täyttivät kysely-

kaavakkeet Webropol-sovellusta hyväksi käyttäen, joiden täyttöä itse valvoin kaikkina vas-

tauskertoina.   

 

 

5.4 Aineiston analysointi  

 

Tämän tutkielman osalta aineiston analysointi alkoi jo käsitteiden analyysin ja operationa-

lisoinnin osalta teoreettisessa viitekehyksessä. Teoreettisen viitekehyksen pohjalta loin 

mittarissa käytettävät muuttujat. Aineiston keräämisen jälkeen kyselylomakkeen struktu-

roituja kysymyksiä analysoitiin kvantitatiivisin menetelmin. Kvantitatiivisessa analysoinnis-
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sa apuna käytettiin SPSS 11.5 for Windows tilasto-ohjelmaa. Ohjelman avulla tarkastin 

osioiden korrelaatiot Cronbachin alfaa (α) apuna käyttäen ja vastauksista poistettiin osiot, 

mitkä korreloivat alle 0.60 alfa-arvon. Tämän jälkeen laskettiin tutkittavien muuttujien kes-

kiarvot ja keskihajonnat kyselylomakkeiden vastauksista. Aineiston muuttujien välisiä kor-

relaatioita analysoitiin Pearsonin tulomomenttikorrelaation, t-jakauman ja lineaarisen reg-

ressioanalyysin avulla. Seuraavissa alaluvuissa käsitellään näitä tilastollisia analyysime-

netelmiä tarkemmin.  

 

 

5.4.1 Pearsonin tulomomenttikorrelaatio 

 

Kahden muuttujan välisen riippuvuuden astetta voidaan nimittää yleisessä merkityksessä 

korrelaatioksi. Jos korrelaatio on voimakasta, voidaan toisen muuttujan arvoista päätellä 

toisen muuttujan arvot melko täsmällisesti. Jos korrelaatio on heikko, ei muuttujien välillä 

ole yhteisvaihtelua. Korrelaatiolla voidaan joskus viitata myös tavallisimmin käytettyyn 

Pearsonin tulomomenttikorrelaatioon. Tämä riippuvuuslukuja koskeva tietovarannon 

osuus esittelee erilaiset tunnusluvut hyvin tiiviisti keskittyen kuvaamaan esimerkein niiden 

laskentaperiaatteita. Yleisin käytetty korrelaatiota kuvaava tunnusluku on Pearsonin tulo-

momenttikorrelaatiokerroin (r). Se on vähintään kahden intervalliasteikollisen muuttujan 

keskinäisen lineaarisen riippuvuuden voimakkuutta kuvaava tilastollinen tunnusluku. Tu-

lomomenttikorrelaatiokertoimen arvo vaihtelee välillä -1 – +1. Korrelaatiokertoimen ollessa 

0, ei muuttujien välillä ole lineaarista riippuvuutta. Vastaavasti arvoilla (+/-) 1 muuttujien 

välillä on täydellinen positiivinen / negatiivinen lineaarinen riippuvuus. Täydellisen lineaa-

risen riippuvuuden tapauksessa muuttujien kaikki arvot sijoittuvat hajontakuviossa samalle 

suoralle viivalle. Yleensä muuttujien välinen korrelaatiokerroin poikkeaa nollasta. Tämä 

voi johtua myös sattumasta. Korrelaatiokertoimen merkitsevyystason avulla voidaan arvi-

oida kertoimen tilastollista merkitsevyyttä. Usein raportoidaan myös Pearsonin korrelaa-

tiokertoimen neliö (r2). Metsämuurosen (2003, 305) mukaan ihmistieteissä harvoin pääs-

tään 0.80 suurempiin korrelaatioihin, jolloin sitä suurempia korrelaatioita voidaan ”erittäin 

korkeaksi”, välillä.60 –  .80 ”korkeaksi” ja välillä .40 –  .60 ”melko korkeaksi” tai ”kohtuulli-

seksi”.  

Pearsonin tulomomenttikorrelaatio mittaa siis Metsämuurosen (2003, 377) mukaan kah-

den muuttujan välistä yhteyttä, kuten tässä tutkielmassa esimerkiksi koulumenestyksen ja 

maahanmuuttajien välistä yhteyttä. Joskus tämä yhteys voi olla pientä eli korrelaatioker-
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toimen (r) arvo on lähellä nollaa. Tällöin herää kysymys, että poikkeaako korrelaatioker-

toimen arvo nollasta tilastollisesti merkitsevästi. Tätä voidaan tutkia t-testin avulla, josta 

tarkemmin seuraavassa alaluvussa.  

 

 

5.4.2 t-testi 

 

Esittelen tässä luvussa t-testin esimerkillä, joka on tämänkin tutkielman kannalta relevant-

ti. Tämän t-testin tulostus on liitteen 4 taulukossa 11. Tutkielman muut tulokset esitellään 

tarkemmin tulos-luvussa. Tässä luvussa tutustutaan vertailutilanteeseen Metsämuurosen 

(2003, 469–473) kirjoituksen mukaisesti, missä halutaan tietää eroavatko oulaistelaiset 

tytöt ja pojat koulumenestyksessään. Nollahypoteesiksi oletetaan, että tyttöjen ja poikien 

koulumenestyksessä ei ole eroa eli etteivät varianssit eroa keskenään. Kyseessä on siis 

kaksi vähintään välimatka-asteikollista muuttujaa, joiden jakauman oletetaan olevan nor-

maalinen. Tällöin kahden keskiarvon vertailemisessa käyttää t-testiä. Suhteellisen suuren 

otoskoon, tässä tutkielmassa (N=85), vallitessa t-testi antaa kohtuullisen luotettavia tulok-

sia. T-testissä muuttujat jaetaan kahteen ryhmään, tässä tutkielmassa: testattavaan muut-

tujaan (uskonnon merkitys) ja ryhmittelevään muuttujaan (sukupuoli). Muuttajalle SUKU-

PUOLI annetaan luokat 1(=mies) ja 2 (=nainen) ja luottamusväliksi 95 prosenttia. Liitteen 

6 tulostuksesta voidaan tarkistaa ensin kuinka monta havaintoa kummassakin sukupuo-

lessa on: n1=41 ja n2=44. Seuraavassa vaakasarakkeessa on uskonnon merkitys-

muuttujan keskiarvot (Mean) n1=3,59 ja n2=3,02, hajonnat (Std. Deviation) n1=1,12 ja 

n2=0,95, sekä keskiarvon keskivirhe (Std. Error) n1= ,17 ja n2=  0,14. Seuraavana tulostus 

raportoi varsinaisen t-testin testituloksen.  Ensimmäisenä ohjelma suorittaa automaatti-

sesti varianssien yhtäsuuruustestin molemmille ryhmille. Teknisesti analyysi tapahtuu F-

testillä, jonka arvoksi tulee 2,738, mikä on kohtuullisen suuri. Testiin liittyvä p-arvo (0,102) 

on myös suuri (p>0.05). Tästä syystä nollahypoteesia ei voi hylätä, vaan se jää voimaan, 

joten varianssit ovat tilastollisessa mielessä yhtä suuria. Tulostusta eteenpäin luettaessa 

edellinen tulos vaikuttaa seuraavan t-testin valintaan. Koska varianssit ovat oletetusti yhtä 

suuria, katsotaan t-testin tulosta Equal varinces assumed. Mikäli varianssien olisi todettu 

olevan erisuuruisia, niin t-testin tulosta luettaisiin riviltä Equal variances not assumed. 

Saatu t-arvo on korkea (2,504), vapausasteena (df) on N-2 eli 83 ja kaksisuuntaisen tes-

tauksen p-arvo on .014 (p<0.05). Nollahypoteesina oli, etteivät tytöt ja pojat eroa koulu-

menestyksessään, koska aineiston perusteella voidaan nollahypoteesi kumota. Nyt t-
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testin arvon ja sen p-arvon perusteella voimme hylätä nolla hypoteesin ja muotoilla tulok-

sen, että Oulaisten kuudesluokkalaiset tytöt ja pojat eroavat tilastollisesti merkitsevästi 

koulumenestyksessään. Lisäyksenä voisi vielä mainita, että riski sille, että nollahypoteesin 

hylkääminen perustui mittausvirheeseen, on 1,4 prosenttia, joka on pieni riski ihmistieteis-

sä.   

 

 

5.4.3 Regressioanalyysi  

 

KvantiMOTV-sivuston (2011) mukaan teorian testaamisen ja teorian rakentamisen erot 

näyttäytyvät myös varsinaisten kvantitatiivisten menetelmien tasolla. Regressioanalyysi on 

perusluonteeltaan konfirmatorinen. Siinä tutkija päättää etukäteen, mitkä muuttujat ana-

lyysiin sisällytetään. Tuloksena on joukko tilastollisia tunnuslukuja, joiden perusteella arvi-

oidaan muuttujien selitysvoimaa. Tosin myös regressioanalyysin voi tehdä niin, että lisä-

tään malliin kaikki saatavilla olevat mahdollisesti asiaan vaikuttavat muuttujat ja katsotaan, 

mitkä niistä sitten sattuu olemaan tilastollisesti merkitseviä.  

 

Metsämuurosen (2003, 577–579) mukaan regressioanalyysin etuna on se, että toisin kuin 

kahden muuttujan välisen korrelaatiokertoimen mittaamisessa, missä selitetään toista 

muuttujaa (t-testi, Pearsonin tulomomenttikorrelaatio), niin regressioanalyysissä voi selit-

täjiä olla useita. Tavallisesti selitettävä muuttuja on intervalliasteikollinen, jatkuva muuttu-

ja.  Perinteisestä regressioanalyysistä puhutaan silloin jos useampi muuttuja selittää yhtä 

muuttujaa. Perinteinen regressioanalyysi on yksi tieteellisen tutkimuksen perusanalyysi-

menetelmiä. Regressioanalyysi sopii teorian kannalta oleellisten muuttujien vaikutuksen 

tarkasteluun. Regressiomallissa pyritään todellisuutta mallittamaan matemaattiseen muo-

toon ja näin hallitsemaan ilmiötä matemaattisesti. Regressioanalyysi soveltuu erityisesti 

kahteen tilanteeseen. 1) regressioanalyysin avulla voidaan etsiä laajan muuttujajoukon 

keskeltä niitä tekijöitä, jotka yhdessä kykenevät selittämään jatkuvaa muuttujaa. 2) tutki-

taan jo aiemmin tärkeiksi tiedettyjen muuttujien osuutta selittävinä tekijöinä, sekä 3) reg-

ressioanalyysin avulla voidaan testata, että ovatko tietyt muuttujat parempia selittäjiä kuin 

toiset muuttujat.  
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Metsämuurosen (2003, 580–581) mukaan regressioanalyysistä tekee ongelmallisen se, 

että mikäli analyysiin valitsee epäoleellisia muuttujia, vaikuttaa se tuloksien epävakauteen 

tai -varmuuteen. Toisen haasteen tuo regressioanalyysin käytössä se, että havaintojen 

määrän pitäisi olla kohtuullinen malliin otettavien muuttujien määrään nähden. Näitä on-

gelmia on tässä tutkielmassa pyritty karsimaan vertaamalla selittävien muuttujien korre-

laatiokertoimia selitettävään muuttujaan.  

Tämän tutkielman tulososassa (ks. luku 6) kuvaillaan tarkemmin regressioanalyysin avulla 

miten koti, koulu, vertaisryhmä ja media muuttujina selittävät selitettävää muuttujaa maa-

hanmuuttaja-asenteita. 

 

 

5.3 Luotettavuus 

 

Kuten aikaisemmin on tullut jo todettua, niin tutkielman luotettavuus on suoraan verrannol-

linen mittarin luotettavuuteen. Tutkimuksessa luotettavuutta kuvataan kahdella termillä: 

reliabiliteetilla ja validiteetilla. Molemmilla termeillä tarkoitetaan, mutta reliabiliteetilla viita-

taan tutkimuksen toistettavuuteen ja validiteetti jaetaan yleensä ulkoiseen ja sisäiseen 

validiteettiin. Ulkoisella validiudella tarkoitetaan Metsämuurosen (2003, 86) mukaan sitä, 

miten tutkimuksesta saatava tieto on yleistettävissä ja jos on, niin mihin ryhmään ja sisäi-

sellä validiteetilla sitä, että mittaako kyseinen mittari juuri sitä ilmiötä, mitä on tarkoituskin 

mitata. Luotettavuustarkastelu on oleellinen osa tutkimuksen tekoa. tutkimuksen sisäinen 

validiteetti voidaan vielä jakaa erikseen sisällön validiuteen, rakenteen validiuteen ja kri-

teerivalidiuteen.  

 

Sisällön validiudesta on Metsämuurosen (2003, 87) mielestä kysymys silloin kun puhu-

taan käsitteellisistä ja teoreettisista asioista tutkimuksessa. Sisällön validiutta tarkastelta-

essa tutkitaan mittarissa ja tutkimuksessa käytettyjen käsitteiden teorianmukaisuutta ja 

sitä ovatko käsitteet oikein operationalisoidut, sekä sen, että kattavatko käsitteet tarpeeksi 

laajasti tutkittavissa olevan ilmiön. Tässä tutkielmassa asenteen kolmikomponenttisuus – 

käsitettä on määritelty Allportin (1954) ja Hirsjärven (1982) teorioilla ja operationalisoitu 

kaavion 1 avulla luvussa 3.3. Maahanmuuttajuutta on selvitetty Jaakkolan (1995, 1999, 

2005, 2009), Talibin (1999a) ja Soilamon (2008) teorioilla ja varhaisnuoren psyykkistä 
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kehitystä eri ympäristöissä ja olosuhteissa on määritelty mm. Wahlströmin (1981) ja Aho-

sen (2008) teorioiden avulla.  

 

Rakennevaliditeetti usein sekoittuu Metsämuurosen (2003, 89) mukaan sisällön validiteet-

tiin, mutta tarkemmin tarkasteltuna rakennevaliditeetti menee sisällön validiteettia vielä 

syvemmälle. Teoriassa havainnot vaihtelevat suurestikin, mutta laskennallisesti kyse on 

siitä, että mikäli käsitettä mittaavat osiot todella mittaavat muuttujien taustalla olevaa la-

tenttia muuttujaa, tulee kyseessä olevien osioiden korreloida olla yhteydessä toisiinsa 

systemaattisemmin kuin muiden muuttujien kanssa. Tässä tutkielmassa korrelaatiot on 

mitattu esimerkiksi kodin, koulun, vertaisryhmän ja median vaikutusta mittaavien osioiden 

kohdalla, sekä yleistä asennetta maahanmuuttajia kohtaan.  

 

Metsämuurosen (2003, 44–47) mukaan mittarin toistettavuudesta puhuttaessa tarkoite-

taan reliaabeliuskerrointa. Reliabiliteetti voidaan laskea usealla eri tavalla, mutta tämän 

tutkielman mittarin reliaabeliuskerroin on laskettu mittarin sisäisen konsistenssin, yhtenäi-

syyden kautta eli samaan aikaan samalla mittarilla. Mittarin sisäinen konsistenssi saadaan 

jakamalla mittari keinotekoisesti kahteen osaan, split-halfiin. Se millä tavalla nämä kaksi 

puoliskoa korreloivat keskenään, on mittarin reliaabelius. Mikäli mittarin kaikki osiot todella 

mittaavat samaa asiaa eli ovat konsistensseja keskenään, voidaan puolitus muodostaa 

summittaisesti. Huomion arvoista on myös todeta, että samalla kun mittarissa halutaan 

maksimoida testin reliabiliteettikerrointa, mitkä edellyttävät korkeita osioiden välisiä korre-

laatioita, niin samalla validiteettikerroin on suurimmillaan silloin, kun osioiden korrelaatio 

on testiin mahdollisimman pieni. Tämän tutkielman osalta mittarin reliabiliteetti on laskettu 

Cronbachin alfan (α) avulla. Cronbachin alfassa matemaattisen laskukaavan voidaan tulki-

ta tuottavan kaikkien mahdollisten mittarista muodostettavien puolitusten keskiarvon. Al-

fan laskemista varten tarvitaan osioiden vastaushavainnoista muodostuvat osioiden va-

rianssit, koko mittarin varianssi, sekä osioiden määrä. Alle 0.60 jääviä alfan arvoja ei ylei-

sesti hyväksytä. Tässä tutkielmassa lasketut osioiden alfa-arvot voi tarkistaa liitteestä 5.  
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6 TULOKSET 

 

 

 

6.1 Oulaisten kaupungin kuudesluokkalaiset  

 

Tutkielman kohdejoukkona oli vuoden 2008 lokakuun oulaistelaiset kuudesluokkalaiset. 

Vastaajia oli viidestä eri koulusta, eri puolilta Oulaista. Tutkielmaan osallistui kahdeksan-

kymmentäviisi (N=85) kuudesluokkalaista. Kyselylomakkeessa tutkielmaan osallistuneilta 

kysyttiin seuraavat taustatiedot: sukupuoli, koulu, koulumenestys, isän ja äidin ammatti ja 

uskonnon merkitys. Kyselylomakkeeseen vastanneista miehiä oli 48,2 prosenttia ja naisia 

51,8 prosenttia. Suurin osa vastaajista (55,3 %) oli keskustassa sijaitsevasta Juho Oksan 

koulusta. Seuraavaksi suurin edustus oli Jauhinkankaan koulusta (21,1 %). Taulukossa 3 

on listattu tarkemmat osuudet ja oppilaiden lukumäärät kustakin koulusta.  

 

TAULUKKO 3. Tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden koulupaikka. 

Koulu   Oppilaat (n) Prosenttiosuus (%) 

Juho Oksan koulu 47 55,3 

Jauhinkankaan koulu 18 21,2 

Petäjäskosken koulu 7 8,2 

Matkanivan koulu 7 8,2 

Lehtopään koulu 6 7,1 

Yhteensä   85 100,0 
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Tutkielman yhtenä alaongelmana on mitata oppilaiden koulutuksen ja maahanmuuttaja-

asenteiden välistä yhteyttä. Yhteys maahanmuuttaja-asenteiden ja koulutuksen välillä 

tulee hyvin selvästi esille Jaakkolan (1995, 1999, 2005, 2009) tutkimuksissa. Vaikka kuu-

desluokkalaisten koulumenestystä ja korkeaa kouluttautumista ei voi verrata keskenään, 

niin intressinäni oli tarkistaa tämäkin yhteys. Tutkimukseen osallistuneiden koulumenes-

tystä arvioitiin lukuaineiden perusteella. Arviointikriteeriksi otin Suomen perusopetuksessa 

käytetyn numeraalisen arvioinnin yhdistettynä sanallisella arvioinnilla. Suurin osa vastaa-

jista sijoittui lukuaineiden koulumenestyksessä hyvälle (8) tasolle ja painopiste jakaumas-

sa siitä korkeammalle tasolle. Taulukossa 4 esitellään vastaajien koulumenestys lukuai-

neiden perusteella arvioituna.  

 

TAULUKKO 4. Vastaajien koulumenestys lukuaineiden perusteella.  

Lukuaineiden kouluarvosana Lukumäärä (n) Prosenttiosuus (%) 

Erinomainen (10) 2 2,4 

Kiitettävä (9)   20 23,5 

Hyvä(8)   47 55,3 

Tyydyttävä (7) 

 

15 18,8 

Kohtalainen (6)   0 0 

Välttävä (5)   0 0 

Yhteensä   85 100,0 

 

Toisena alaongelmana tutkielmassani on uskonnollisuuden ja maahanmuuttaja-

asenteiden välinen yhteys. Tähän tutkielmaan osallistuneiden vastaajien uskonnollisuutta 

selvitin asteikolla erittäin suuri – suuri – kohtalainen – pieni – ei merkitystä. Suuri tai erit-

täin suuri merkitys uskonnolla vastaajille oli 23,5 prosentilla. Kohtalainen 35,3 prosenttia 

vastaajista ja pieni tai ei lainkaan merkitystä 41,2 prosenttia vastaajista. Taulukossa 5 on 

eritelty tarkemmin uskonnon merkitys vastaajille.  
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TAULUKKO 5. Uskonnon merkitys vastaajien keskuudessa.  

Uskonnon merkitys elämässä Lukumäärä (n) Prosenttiosuus (%) 

Erittäin suuri   3 3,5 

Suuri 

 

17 20 

Kohtalainen   30 35,3 

Pieni 

 

22 25,9 

Ei merkitystä   13 15,3 

Yhteensä   85 100 

 

Yhtenä näkökulmana tutkielmassa on median vaikutus maahanmuuttaja-asenteisiin. Lu-

vussa 4.4 todetaan, että 10–14-vuotiaat nuoret kuluttavat Suomessa aikaa television pa-

rissa 1 tuntia 48 minuuttia ja tietokoneiden parissa 1 tunnin ja 17 minuuttia. Tämän tut-

kielman kohdejoukosta television äärellä tunnin tai enemmän vietti aikaa 78,8 prosenttia 

(n=67) vastaajista. Lehtiä luki joka päivä 41,2 prosenttia (n=35) vastaajista. Radiota kuun-

teli päivittäin 24,7 prosenttia (n=21) ja Internetissä aikaansa vietti yli tunnin päivässä 50,6 

prosenttia (n=43) vastaajista. Elokuvia katsottiin vastaajien keskuudessa pääosin (45,9 %) 

joskus. Taulukossa kuusi on havainnollistettu Oulaisten kaupungin kuudesluokkalaisten 

mediankulutustottumukset.  

 

TAULUKKO 6. Oulaistelaisten kuudesluokkalaisten mediankulutustottumukset aihealueittain 

  

    
Television katselu                 Lukumäärä (n) Prosenttiosuus (%) 

Yli 2 tuntia päivässä 21 24,7 

1-2 tuntia päivässä 46 54,1 

Enintään tunnin päivässä 7 8,2 

Enintään puolituntia päivässä 1 1,2 

Ei koskaan   10 11,8 

Yhteensä 
 

85 100 
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Lehtien lukeminen     

Joka päivä 
 

35 41,2 

4-6 kertaa viikossa 13 15,3 

2-3 kertaa viikossa 21 24,7 

Kerran viikossa 
 

13 15,3 

Ei koskaan   3 3,5 

Yhteensä 
 

85 100 

    
Radion kuunteleminen     

Joka päivä 
 

21 24,7 

4-6 kertaa viikossa 17 20 

2-3 kertaa viikossa 22 25,9 

Kerran viikossa 
 

19 19 

Ei koskaan   6 6 

Yhteensä 
 

85 100 

    
Internetin käyttö       

Yli 2 tuntia päivässä 16 18,8 

1-2 tuntia päivässä 27 31,8 

Enintään tunnin päivässä 23 27,1 

Harvoin 
 

19 22,4 

Ei koskaan   0 0 

Yhteensä 
 

85 100 
 

 

6.2 Miten oulaistelaiset kuudesluokkalaiset kokevat kodin, koulun, vertaisryhmän ja medi-

an vaikuttavan heidän maahanmuuttaja-asenteisiinsa 

 

Tutkielman pääongelmana on tutkia kodin, koulun, vertaisryhmän ja median vaikutusta 

oulaistelaisten kuudesluokkalaisten maahanmuuttaja-asenteisiin. Koska aikaisempaa tut-

kimusta ei vastaavasta tutkimustilanteesta ole, on tutkimusasetelma uusi. Aikaisemman 

asennetutkimuksen valossa voidaan asenteiden muodostumista kuvailla teoreettisesti. 

Jaakkolan (1995, 1999, 2005, 2009) tutkimuksien valossa suomalaisten asenteet maa-

hanmuuttajia kohtaan ovat varsin positiivisia ja kielteisyyttä on varjostanut systemaattises-
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ti ainoastaan taloudellinen lamakausi. Yleisesti ottaen Jaakkola on tutkimuksissaan katso-

nut yhteyttä olevan sukupuolella, koulutuksella ja uskonnollisuudella. Näin ollen asenteet 

maahanmuuttajia kohtaan ovat sitä positiivisempia, mitä paremmin yksilö on kouluttautu-

nut ja mitä suurempi vaikutus uskonnolla on yksilön elämässä. Naisten suhtautuminen on 

aiemman tutkimuksen valossa ollut myönteisempää kuin miesten. Ahonen (2008, 96) on 

omassa pro gradu -tutkielmassaan tutkinut Hämeenlinnan yhdeksäsluokkalaisten ulko-

maalaisasenteita ja on saanut sieltä hieman erisuuntaista tulosta kuin Jaakkola. Ahosen 

tutkielmassa yleinen asenne ulkomaalaistaustaisia kohtaan oli kielteinen 32,3 prosentilla, 

epävarma 41,8 prosentilla ja myönteinen 26 prosentilla hämeenlinnalaisista yhdeksäs-

luokkalaisista. Median ja yleisten ulkomaalaisasenteiden yhteyttä tutkiessaan Ahonen 

(2008, 76–77) sai mielenkiintoisia tuloksia, sillä aktiivinen viihteen seuraaminen lisäsi ul-

komaalaismyönteisyyttä ja vastaavasti aktiivinen asiapitoisen median seuraaminen kas-

vatti kielteistä suhtautumista ulkomaalaisiin. Kuviossa kolme havainnollistetaan Hämeen-

linnan yhdeksäsluokkalaisten yleiset ulkomaalaisasenteet.  

 

 

KUVIO 3. Luokitellut yleiset ulkomaalaisasenteet Hämeenlinnalaisilla yhdeksäsluokkalai-
silla (Ahonen 2008) 

 

Tässä tutkielmassa kyselykaavakkeessa pääongelman muodostaa viisi eri osiota (LIITE 

2), joiden mittaamiseen on kiinnitetty huomiota kyselykaavakkeen kysymysten asettelus-

sa. Kodin merkitystä maahanmuuttaja-asenteisiin mittaavat muuttujat ovat kyselylomak-

keessa kysymykset 7 – 16, koulun vaikutusta mittaavat kysymykset 17 – 25, median vai-

kutusta mittaavat kysymykset 31a – 31i, vertaisryhmän vaikutusta kysymykset 32 – 40 ja 

yleistä maahanmuuttoasennetta kysymykset 41a – 41k. Kysymyksen asettelussa on otet-
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tu myös huomioon tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä (3.3) esille tuodut asenteen 

kolme komponenttia niin, että kysymyksiin sisältyy tunteisiin, tiedolliseen ja toiminnalliseen 

responssiin viittaavia kysymyksiä. Kysymysosioiden luotettavuutta on mitattu Cronbachin 

alfa-kertoimen avulla ja osioista on poistettu alle 0.60 alfa-arvon saaneet osiot. 

 

Kyselyn tuloksia on analysoitu regressioanalyysin avulla (ks. luku 5.4.3). Regressio-

analyysin erityinen etu on, että siinä voidaan tutkia yhtä aikaa monen selittävän muuttujan 

vaikutusta selitettävään muuttujaan. Tällöin tuloksen kertovat, mikä on yksittäisen selittä-

vän muuttujan osuus silloin kuin muiden vaikuttavien tekijöiden vaikutus selitettävään 

muuttujaan on otettu huomioon. Tutkimusongelmassa selitettävänä muuttujana on yleinen 

maahanmuuttaja-asenne ja selittävinä muuttujina kodin, koulun, vertaisryhmän ja median 

vaikutus maahanmuuttaja-asenteisiin.  

Ennen varsinaisia tuloksia testasin ANOVA-taulun avulla (LIITE 4) hypoteesia, missä 

kaikki regressiokertoimien arvot olisivat nollia. Tässä tapauksessa F-testisuure hylkää 

nollahypoteesin, mikä Metsämuurosen (2003, 600) mukaan on usean selittävän muuttujan 

ollessa kyseessä tilastollisten menettelyjen yhteydessä trivialiteetti: mukaan valittuna 

muuttujat sillä kriteerillä, että ne ovat tilastollisesti merkitseviä selittäjiä. ANOVA-taulun 

perusteella voidaan päätellä, että mikäli ensimmäinen muuttuja on merkitsevä selittäjä 

(kerroin eroaa nollasta), myös muut F-testiarvot antavat signaalin nollahypoteesia vas-

taan. ANOVA-taulussa selittäviä muuttujia ovat kavereiden merkitys (KAVERIMER), me-

dian merkitys (MEDIAMER), koulun merkitys (KOULUMER) ja kodin merkitys (KOTIMER). 

Selitettävänä muuttujana ovat maahanmuuttaja-asenteet (YLEINENA).  

 

ANOVA-taulun perusteella nyt tiedämme, että malleissa mukana olevat muuttujat ovat 

tilastollisessa mielessä tarkkoja selittäjiä. Tämä ei vielä kuitenkaan riitä selittämään tämän 

tutkielman pääongelmaa eli sitä miten koti, koulu, media ja vertaisryhmä vaikuttavat maa-

hanmuuttaja-asenteisiin. Regressiokertoimia koskevassa taulussa (taulukko 7) on selittä-

vää muuttujaa, jotka ovat standardoituja. Beta-sarake kertoo muuttujan kertoimen ja ky-

seisen kertoimen nollasta poikkeavuutta testaa t-testi ja sen p-arvo.  
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TAULUKKO 7.  Regressiokertoimien havaintomatrisi  

 

Kertoimet yleiseen maahanmuuttaja-asenteeseen 

Selittävät muuttujat Beta-kerroin t 

merkitsevyys 

(Sig.) 

Kavereiden vaikutus = kysymyk-

set 32 - 40  
0,32 3,03 0,004** 

Koulun vaikutus = kysymykset 17 

– 25 
0,255 2,298 0,025* 

Kodin vaikutus = kysymykset 7 – 

16 
0,243 2,169 0,034* 

  

  

Median vaikutus = Kysymykset 31a - 31i -0,127 -1,288 0,202 

 

Taulukon 7 avulla voidaan päätellä, että mikäli kavereiden vaikutus kasvaa yhdellä yksi-

köllä, niin maahanmuuttaja-asenteet muuttuvat 0,320-kertaisesti positiivisemmaksi. Tulos 

on tilastollisesti merkitsevä (p<0.01), mikä tarkoittaa sitä, että otantavirheen mahdollisuus 

on 0,4 prosenttia. Mitä pienempi on prosenttiluku, sitä pienempi on otantavirheen mahdol-

lisuus. Koulun vaikutus maahanmuuttaja-asenteisiin on 0,255-kertainen ja tilastollisesti 

melkein merkitsevänä (p<0,05), mikä tarkoittaa sitä, että virhemarginaali on 2,5 prosenttia. 

Kodin vaikutus puolestaan kasvaa Beta-kertoimella 0,243 ja on tilastollisesti melkein mer-

kitsevä (p<0,05). Lineaarisella regressioanalyysilla tarkasteltuna median vaikutus sen si-

jaan on negatiivinen Beta-kertoimella -0,127 ja tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä 

(p>0,05) eli on tilastollisesti 20,2 prosentin mahdollisuus, että tulos johtuu mittausvirhees-

tä.  

 

Regressioanalyysin avulla sain selvitettyä usean selittävän muuttujan vaikutusta selitettä-

vään muuttujaan. Tuloksista voidaan päätellä, että murrosikäisen varhaisnuoren psyykki-

sen kehityksen vaiheessa vertaisryhmän merkitys korostuu ja tämä vaikuttaa tilastollisesti 

merkitsevästi myös maahanmuuttaja-asenteisiin.  Kodin sekä koulun auktoriteettinen 

asema heikkenee maahanmuuttaja-asenteiden muodostumisessa, mutta vaikuttaa silti 

tilastollisesti melkein merkitsevästi. Sen sijaan median vaikutus on murrosikäiseen näh-



59 
 

 

den negatiivinen, eivätkä selitä oulaistelaisten kuudesluokkalaisten maahanmuuttaja-

asenteita tilastollisessa mielessä. Kuviossa neljä havainnollistan vaikutuksen voimaa 

maahanmuuttaja-asenteisiin ja niille tilastolliset merkitsevyysarvot.  

Asenne maahanmuuttajia 

kohtaan

Kaverit
Koulu Koti

b=0.320** 
b=0.255* b=0.243* 

Media

b= -0.127, p=0,20 >0.05 

 

KUVIO 4. Kavereiden, koulun, kodin ja median vaikutukset maahanmuuttaja-asenteisiin ja 

niiden Beta-kertoimet ja p-arvo  

 

6.3 Eroavatko oulaistelaiset kuudesluokkalaiset suhtautumisessaan maahanmuuttajiin 

sukupuolen mukaan 

 

Ristiintaulukoimalla kyselyn vastaukset Excel-ohjelman Pivot-taulukoinnin avulla olen 

saanut selvitettyä eroavatko oulaistelaisten kuudesluokkalaisten mielikuvat toisistaan su-

kupuolen mukaan. Kuten Jaakkolan (2009) ja Ahosen (2008) tutkimuksissa on tullut esiin, 

on tyttöjen ja poikien välisessä suhtautumisessa eroja. Aikaisemman tutkimuksen mukaan 

tyttöjen suhtautuminen maahanmuuttajiin on ollut selkeästi positiivisempi kuin pojilla, 

etenkin nuorten tyttöjen. Tässä tutkielmassa positiivisesta kuvasta maahanmuuttajia koh-

taan samaa tai osittain samaa mieltä oli 45,88 prosenttia vastaajista ja vastaavasti osittain 

eri mieltä tai eri mieltä oli 18,82 prosenttia vastaajista. Ahosen (2008) tutkielmassa Hä-

meenlinnan yhdeksäsluokkalaisista 25,97 prosenttia suhtautui myönteisesti ja 32,28 pro-

senttia kielteisesti maahanmuuttajia kohtaan. (LIITE4). Oulaistelaisilla kuudesluokkalaisilla 

on näin ollen verrattain myönteinen kuva maahanmuuttajista. Maahanmuuttajista positiivi-

sen kuvan muodosti osittain tai täysin 29,41 prosenttia vastanneista tytöistä. Vastaava 

luku vastanneilla pojilla oli 16,47 prosenttia. Ero on mittava ja kulkee samassa linjassa 
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Jaakkolan (2009) saamien tulosten mukaan siinä, että positiivisimmin maahanmuuttajiin 

suhtautuvat nuoret tytöt. Negatiivisen mielikuvan maahanmuuttajista osittain tai täysin 

muodosti ainoastaan 5,88 prosenttia vastanneista tytöistä ja vastanneista pojista 12,94 

prosenttia. Taulukossa kahdeksan on tarkemmin eriteltynä ristiintaulukoinnin tulokset.  

 

TAULUKKO 8. Mielikuva maahanmuuttajista sukupuolen mukaan. 

Onko sinulla positiivinen kuva maahanmuutta-

jista Mies Nainen Kaikki yhteensä 

Täysin samaa mieltä 7,06 % 11,76 % 18,82 % 

Osittain samaa mieltä 9,41 % 17,65 % 27,06 % 

Osittain eri mieltä 9,41 % 3,53 % 12,94 % 

Täysin eri mieltä 3,53 % 2,35 % 5,88 % 

En samaa mieltä, enkä eri mieltä 18,82 % 16,47 % 35,29 % 

Kaikki yhteensä 48,24 % 51,76 % 100,00 % 

  n=41 n=44 N=85 

 

 

6.4 Onko koulumenestyksellä ja uskonnollisuudella yhteyttä oulaistelaisten kuudesluokka-

laisten maahanmuuttaja-asenteiden muodostumisessa 

 

Ahosen (2008) tutkielman mukaan Hämeenlinnan yhdeksäsluokkalaisten asenteet maa-

hanmuuttajia kohtaan muuttuivat negatiivisemmaksi, mitä heikompaa oli koulumenestys 

tai mitä vähäisempi oli uskonnon merkitys elämässä. Jaakkolan (2009) tulokset ovat sa-

mansuuntaiset. Aikaisemman tutkimuksen valossa näyttäisi siltä, että koulumenestyksellä 

ja uskonnon tärkeällä asemalla yksilön elämässä on positiivinen vaikutus asennoitumises-

sa maahanmuuttajia kohtaan.  

Tässä tutkielmassa koulumenestyksen ja yleisen maahanmuuttaja-asenteen yhteyttä mi-

tattiin Pearsonin tulomomenttikertoimen avulla. Maahanmuuttaja-asenteet muuttuivat ne-

gatiivisemmaksi, mitä heikompaa oli koulumenestys, mutta vastausten tulokset eivät olleet 

tilastollisesti merkitseviä (p=0,360), joten tämän tutkielman mukaan ei voi tehdä Jaakkolan 
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(2009), eikä Ahosen (2008) kaltaisia johtopäätöksiä, että koulumenestyksellä olisi yhteyttä 

oulaistelaisten maahanmuuttaja-asenteiden muodostumisessa (LIITE 8). 

 

Uskonnon merkityksen ja maahanmuuttaja-asenteiden välistä yhteyttä mitattiin tässä tut-

kielmassa riippumattomien otosten t-testin avulla, missä edellytyksenä on, että muuttujat 

ovat vähintään välimatka-asteikollisia, otokset ovat toisistaan riippumattomia ja muuttujan 

arvot noudattavat likimain normaalijakaumaa.  

 

T-testin nollahypoteesina on, että uskonnon merkitys ei korreloi yleiseen maahanmuutta-

ja-asenteeseen. Jos Levenen testin p-arvo (Sig.) on alle 0,050, niin käytetään 'Equal va-

riances not assumed' -riviä. Tässä tapauksessa p=0,008 jolloin varianssien ei oleteta ole-

van yhtä suuria. Kaksisuuntaisen t-testin p-arvo 0,006 (p<0,05) joten nollahypoteesi hylä-

tään (LIITE 6). Tämän testin mukaan oulaistelaisten kuudesluokkalaisten uskonnon merki-

tyksen kasvaessa elämässä, myös maahanmuuttaja-asenteet muuttuvat myönteisimmiksi. 

Tämä on näin ollen linjassa myös aiemman suomalaisen maahanmuuttaja-

asennetutkimusten kanssa. Vastaaviin tuloksiin pääsi Jaakkola (2009) ja Ahonen (2008). 

Mielenkiintoiseksi ja laadulliseksi jatkotutkimukseksi muodostuukin kysymys siitä, mitkä 

ovat ne syyt tämän tuloksen taustalla. Mistä johtuu, että uskonnon merkityksen kasvaessa 

yksilön elämässä, suvaitsevaisuus eri kulttuureista tulevia ihmisiä kohtaan kasvaa.  
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7 POHDINTA 

 

 

 

Suomalaisten maahanmuuttaja-asenteet ovat olleet kautta linjan myönteisiä muutamia 

ajanjaksoja, kuten lamakausia lukuun ottamatta. Jaakkolan (2009) tutkimusten mukaisesti 

maahanmuuttomyönteisyys vaan kasvaa kaikilla sektoreilla. Tästä huolimatta negatiivisia 

uskomuksia ja ennakkoluuloisia asenteita tapaa lähes päivittäin varsinkin maaseudulla, 

missä mielikuvat ja uskomukset perustuvat kenties median välityksellä tuleviin uskomuk-

siin ja stereotypioihin maahanmuuttajista. Vaikka Ahonen (2008) saikin Hämeenlinnalaisil-

la yhdeksäsluokkalaisilla kielteisempiä tuloksia maahanmuuttajia kohtaan, niin Oulaisten 

kuudesluokkalaiset omaavat myönteiset asenteet maahanmuuttajia kohtaan. Syitä tälle 

voidaan hakea monestakin tekijästä. Kenties Oulainen on vielä kahdeksallakymmenel-

läneljällä maahanmuuttajallaan vielä kovin neutraalissa tilassa kohtaamisien suhteen, eikä 

varsinkaan negatiivisia konflikteja ole päässyt syntymään. Jossain määrin valveutuneista 

nuorista voidaan oulaistelaisten kuudesluokkalaisten kohdalla puhua, sillä jopa 41,2 pro-

senttia nuorista lukee lehteä joka päivä. Tämä kuitenkin tarjoaa asenteen muodostumisel-

le pelkästään tiedollisen funktion, kun Allportin (1954) mukaan täydellisessä asenteessa 

on mukana kaikki kolme komponenttia: tiedollinen, emotionaalinen ja toiminnallinen.  

 

Soilamon (2008) väitöskirjan mukaisesti demografisten ennusteiden valossa maahan-

muuttajien määrä tulevaisuudessa kasvaa. Suomi muuttuu monikulttuurisemmaksi ja lap-

set tulevat kohtaamaan yhä enemmän vieraasta kulttuurista tulevia ihmisiä. Täydellisim-

millään useiden kulttuurien akkulturoituminen valtaväestön kulttuurin kanssa tarkoittaa 

sitä, että oman kulttuurin pääpiirteet ovat omaksuttuja niin valtakulttuurin edustajilla kuin 

maahanmuuttajallakin. Yhteiskunnassamme tämä tarkoittaa valtiovallan ohjaavaa vaiku-

tusta oman kulttuurimme tuntemisen ja vieraasta kulttuurista tulevien oman kulttuurin tun-

temuksen tukemista ja lisäämistä. Soilamon (2008) tutkimuksessa opettajat kokivat ole-

vansa liian tietämättömiä kohtaamaan tai opettamaan maahanmuuttajaoppilaita. Täydel-

listä akkulturoitumista, kahden kulttuurin toista rikastavaa symbioosia ei tapahdu, mikäli 

molempia kulttuureja ei tueta täysivaltaisesti.  
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Kasvatuskodissa yksilölle luodaan perustat ajattelulle, tuntemiselle ja toiminnalle. Koti 

tukee, kasvattaa ja jalostaa lapsesta itsensä näköisen. Perheiden symbolinen järjestelmä 

toimii jokaisen lapsen pohjana tulevan elämä valinnoille. On erittäin todennäköistä, että 

mikäli kodin ilmapiiri tukee maahanmuuttomyönteisiä asenteita, niin ne välittyvät jälkikas-

vulle, mikäli sitten ei mitään dramaattista suoraa kokemusta ja tunteisiin vetoavaa kään-

nettä tapahdu. Oikeastaan tämä kodin alulle panema linja kulkee yksilön mukana läpi ko-

ko elämän. Median vaikutuksesta lapsen asenteisiin tultiin tässä tutkielmassa siihen tulok-

seen, että sillä ei oulaistelaisille kuudesluokkalaisille ollut tilastollista vaikutusta ja aikai-

semman tutkimuksen valossa tultiin tuloksiin, että kodin kanssa samassa linjassa olevan 

informaation huomattiin tukevan olemassa olevia asenteita, muttei varsinaisesti synnytä 

uusia asenteita – mielipiteitä ja stereotyyppisiä uskomuksia kylläkin. Varsinaisesta asen-

nemuutoksesta tässä tapauksessa voidaan puhua Oulaisten kuudesluokkalaisella kaveri-

piirin keskuudessa. Kontaktiteorian mukainen tapahtumasarja nuorissa ryhmissä on erit-

täin otollista maaperää asenteiden muovautumisen kannalta. Tähän tulisi suomalaisessa 

koululaitoksessa kiinnittää suurempaa huomiota esimerkiksi suvaitsevaisuuskasvatuksen 

osalta. Aikaisempi suvaitsevaisuuskasvatus on perustunut oppituntityyppiseen ja informa-

tiiviseen opetukseen eri kulttuureista, tavoista ja vaikka pakolaisten maahanmuuton syis-

tä. Tällainen kasvatus vetoaa ihmisen asenteellisessa merkityksessä pelkästään tiedolli-

seen komponenttiin, mikä ei vielä riitä. Tunteille tulee saada enemmän tilaa suvaitsevai-

suuskasvatuksessakin. Tässä tutkielmassa voimakkaimmin maahanmuuttaja-asenteisiin 

vaikuttivat kaverit. Koulujen suvaitsevaisuuskasvatuksessa tässä on ratkaisun avain ala-

koulun viimeisistä luokista alkaen. Saattamalla kaveriporukoita kontaktiin maahanmuutta-

jaryhmien kanssa ja tarjoamalla heille positiivista mielikuvaa tukevaa toimintaa saadaan 

varmasti tuloksia aikaan positiiviseen suuntaan. Tutkielman teoriaosuudessa mainittiin 

kontaktiteorian yhteydessä millainen merkitys ryhmien mielipidejohtajilla on roolinotossa ja 

positiivisen suhtautumisen ja ilmapiirin luomisessa muuhun ryhmään. Opettajalla on tär-

keä rooli turvallisen ja kokeilevan ilmapiirin luomisessa. Suvaitsevaisuuskasvatus tulisi 

viedä sinne, missä asenteet todella elävät murrostilassa ja missä se todellinen potentiaali 

on. Tämän tutkielman pohjalta se on kaveriporukassa kuudesluokkalaisella.  

 

Kristinuskossa yhtenä perusarvona on suvaitsevaisuus ja jokaisen ihmisen hyväksyminen 

sellaisena kuin on – lähimmäisen rakkaus. Tämä näkyy niin Jaakkolan (2009), Ahosen 

(2008) kuin omassanikin tutkimuksessa. Kristinuskon arvokasvatus on todella onnistunut-

ta, koska tulokset myönteisistä asenteista maahanmuuttajia kohtaan ovat niin selkeät. 

Haasteelliseksi tämän tekee se tosiasia, että uskonnon merkitys on vähentymässä suo-

malaisessa yhteiskunnassa. Yksilön vapauden korostuessa maksetaan hintaa yhteisölli-

syyden kustannuksella. Mielenkiintoiseksi jää nähdä mihin suuntaan tulevaisuudessa 
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mennään ja tuleeko Kristinuskon korvaamaan jokin muu korkeampi päämäärä, jota kohti 

ihmiskunta kansana yhdessä kulkee vai pirstaloituuko sosiaaliset siteet entisestään. Län-

simainen järjestelmä tukee yksilöllistä hyvinvointia, kun taas usein maahanmuuttajien 

taustat tulevat kollektiivisia arvoja korostavista kulttuureista. Tässä voisi suomalaisella 

kulttuurilla olla eräs oleellinen oppimisen paikka ja suorastaan velvollisuus.  

 

Tutkimusaiheena maahanmuuttaja-asenteet oli kompleksinen ja alan tutkimus on pitkälle 

englanninkielistä. Asenne-käsitteen kovimmat teoreetikot ovat lisäksi eläneet puolivuosi-

sataa sitten, mikä tietysti hiukan laskee tutkielman luotettavuutta. Asennetta on kuitenkin 

tutkittu, joten suhteellisen ehjän ja kattavan teoreettisen katsauksen asenteesta käsitteenä 

sai aikaan ja etenkin kolmikomponenttisuuden esiintuominen oli merkittävä ratkaisu. 

Suomalaisten suhtautumista maahanmuuttajiin on alan tutkimuksessa vielä kuitenkin ver-

rattain vähän ja ne ovat hyvin homogeenisesti Margareta Jaakkolan pitkittäistutkimusten 

harteilla. Alan tutkimus syvemmistä maahanmuuttaja-asenteisiin vaikuttavista tekijöistä 

kuitenkin Suomessa puuttuu. Tämän vuoksi tähän tutkielmaan on valittu valitettavan pal-

jon toisen käden tietoa. Ahosen (2008) pro gradu -tutkielma oli aiheena kuitenkin niin lä-

hellä omaani, ettei yhtäläisyyksiltä voinut välttyä.  

 

Tutkielmani tavoitteena oli tarkastella maahanmuuttaja-asenteiden muotoutumiseen vai-

kuttavia instituutioita. Asenteiden muotoutumista tarkasteltiin kodin, koulun, vertaisryhmän 

ja median näkökulmasta. Voimakkaimmin oulaistelaisten kuudesluokkalaisten maahan-

muuttaja-asenteisiin vaikutti kaveriporukka. Tässä piilee tämän tutkielman tärkein anti. 

Jatkossa koulujen suvaitsevuuskasvatuksessa tulisi huomioida vertaisryhmän ja kontakti-

hypoteesin merkitys. Jatkotutkimuksen aihetta olisi kehittää suvaitsevaisuuskasvatusta 

juuri vertaisryhmän näkökulmasta 

 

Oulaistelaisten kuudesluokkalaisten asenteet maahanmuuttajia kohtaan ovat myönteiset. 

Jatkuuko tämä vielä läpi yläasteen vai tapahtuuko ratkaisevaa muutosta jossain kohtaa 

vai voimistuvatko myönteiset asenteet entisestään. Varmaa kuitenkin on se, että kodin ja 

koulun merkitys menettää merkitystään ja ystäväporukan vaikutus korostuu entisestään.  

 

Tutkielmassa olen pyrkinyt selkeään kerrontaan ja sen loogiseen etenemiseen niin, että 

tutkimustehtävän mukainen punainen lanka säilyy kautta linjan matkalla kohti pohdintalu-

kua. Kerronnassani olen pyrkinyt välttämään turhia sivistyssanoja ja säilyttämään ymmär-

rettävyyden, jonka toivon helpottavan lukijan lukukokemusta. Tekstiä olen havainnollista-

nut tuloksia tukevilla kuvioilla ja taulukoilla ilman, että tekstin yhtenäisyys katkeaa liiaksi. 

Teoreettisen viitekehykseen olen rajannut tutkimustehtävän kannalta oleellisiin käsitteisiin 
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niin, ettei teoriaosuudesta tule kokonaisuuden kannalta liian monimutkainen. Toivon sen 

auttavan lukijaa ymmärtämään tutkimusongelmien kannalta olennaiset käsitteet ja näin 

liittämään tulokset selkeästi teoreettiseen viitekehykseen.  

 

Tutkielman toteutuksen aikaväli aloituksesta tuloksiin on suhteellisen laaja, mikä laskee 

tutkielman ajankohtaisuutta ja luonnollisesti myös tutkielman reliabiliteettia. Aineiston ke-

ruun ajankohta oli vuoden 2008 syksyllä, joten silloiset kuudesluokkalaiset suorittivat pe-

ruskoulunsa loppuun vuoden 2012 keväällä. Erittäin mielenkiintoista olisikin kerätä sama 

aineisto samalta kohdejoukolta ja verrata tuloksia pitkittäistutkimuksen hengessä. Tähän 

ei kuitenkaan tämän pro gradu -tutkielman osalta ole resursseja. Kaiken kaikkiaan use-

amman kunnan kuudesluokkalaisten tutkiminen olisi lisännyt yleistettävyyttä maahan-

muuttaja-asenteiden osalta, mutta mielestäni tämä tutkielma osoittaa kaikesta huolimatta 

vertaisryhmän merkityksen silloin kun puhutaan vaikuttamisesta maahanmuuttaja-

asenteisiin.  

 

Kvantitatiivisten menetelmien osalta tutkielmaani olisi voinut syventää enemmän ja erilais-

ten tilastollisten analyysimenetelmien hallinta olisi tuonut huomattavasti enemmän lisää 

tutkimuskysymyksiä ja aineistosta olisi saanut enemmän informaatiota irti. Opettajankou-

lutuksen osalta kiinnostavaksi jääkin ajatus menetelmäopintojen sijoittamisesta ajallisesti 

lähemmäs tutkielmien tekovaihetta. Omalla vuosikurssillani tutkimusopinnot oli sijoitettu 

ensimmäiselle vuosikurssille. Tulosten syvyyttä olisi voinut myös lisätä yhdistämällä kvan-

titatiivista ja kvalitatiivista tutkimusta triangulaation keinoin.  

 

Tutkimustehtäväni ja tavoitteiden osalta uskon, että lukijalle muodostuu suhteellisen sel-

keästi se kuva, mitä tutkielmalta kirjoittajana olen lähtenyt hakemaankin. Tehtäväni oli 

selvittää mitkä tekijät vaikuttavat maahanmuuttaja-asenteiden muodostumiseen. Toivon, 

että lukija saa tutkielmani luettuaan tavoitteeni mukaisesti ”siemenen” itämään maahan-

muuttaja-asenteiden kannalta katsottuna ja tarkistamaan omia arvojaan ja asenteitaan 

Suomessa asuvia ulkomaalaisia kohtaan.  
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