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1 Johdanto 

 

Niin kutsuttu maahanmuuttokriittisyys on ollut viime vuosina vahvasti esillä niin 

suomalaisessa politiikassa kuin mediassakin. Monet maahanmuuttokriitikot ovat 

kokeneet, ettei Suomessa ollut aikaisemmin hyväksyttyä ilmaista 

maahanmuuttokriittisiä mielipiteitä, vaan että ne yritettiin tukahduttaa esimerkiksi 

leimaamalla maahanmuuttokriittiset rasisteiksi tai natseiksi. Tausta-ajatuksena tuntui 

osalla maahanmuuttokriitikoista olevan jonkinlainen vastavirtaan kulkeminen 

vallitsevassa poliittisessa ideologiakentässä. Maahanmuuttokritiikin voisi ehkä sanoa 

jo ujuttautuneen suomalaiseen poliittiseen valtavirtaan, mistä on esimerkkinä 

maahanmuuttokriittisen puolueen Perussuomalaisten vaalimenestys vuoden 2011 ja 

2015 eduskuntavaaleissa, ja viimeaikaset ilmiöt kuten Rajat Kiinni! -kansanliike. 

 

Valitsin aiheen alun perin siksi, koska koin maahanmuuttokriittiset mielipiteet itselleni 

vieraiksi. Mielenkiintoni tähän aiheeseen heräsi siis siitä syystä, koska koin sen aluksi 

melkein päinvastaiselta omaan maailmankuvaani ja omiin arvoihini nähden. 

Valitsemalla harjoitustyöni ja nyt kandidaatintyöni aiheeksi 

maahanmuuttokriittisyyden halusin haastaa itseni ja omat näkemykseni yrittämällä 

jollakin tasolla ymmärtää näitä mielipiteitä ja tätä ilmiötä yleensäkin. On siis selvää, 

että itsereflektio tulee olemaan tärkeää tutkielmassani. En voi lähteä tutkimaan aihetta 

ottamatta myöskään huomioon sitä, mitä mahdollisesti olen ja edustan 

haastateltavilleni. Tästä voisin hyvänä esimerkkinä mainita sen, kuinka aikaisemmassa 

harjoitustyössäni yksi haastateltavistani kuvasi hieman naurahtaen sitä, minkälainen 

stereotyyppinen kuva joillakin maahanmuuttokriitikoilla on niin sanotuista 

monikulttuurisuuden kannattajista tai ”suvakeista”: 

 

”No, ehkä semmonen stereotyyppinen kuva vois olla semmonen 

humanisti, yliopisto-opiskelija, kasvissyöjä...” (Jani) 

 

Ajattelin siis yrittää tavoitella tarvittavaa objektiivisuutta huomioimalla myös tutkijan 

ja tutkittavan välisen suhteen. 
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Koska tämä aihe on ollut minulla kesken enemmän tai vähemmän harjoitustyöstäni 

lähtien vuodelta 2010, on myös maahanmuuttokriittisyyteen suhtautuminen muuttunut 

Suomessa, ja sen voisi sanoa jo siirtyneen marginaalista keskiöön niin politiikassa kuin 

mediassakin. Onkin ollut mielenkiintoista seurata, miten maahanmuuttokriitisyyden 

keskeiset ajatukset ovat tulleet jollakin lailla hyväksytyimmäksi. Näin ollen voisi 

todeta, ettei maahanmuuttokriittisten ajatus siitä, että heitä yritetään hiljentää ja että 

aiheesta ei ole hyväksyttyä puhua, enää pidä paikkaansa. 

 

 

Harjoitustyöni jälkeen kiinnittyi huomioni ja mielenkiintoni myös muualla 

Euroopassa olleisiin maahanmuuttoa vastustaviin mielipiteisiin ja puolueisiin. 

Tuolloin vielä en itse ollut juurikaan törmännyt pohdintoihin siitä, voiko suomalaisen 

maahanmuuttokriittisyyden katsoa olevan osa eurooppalaista maahanmuuton 

vastaisuutta, joten päätin käsitellä aihetta kandidaatin tutkielmassani. Lisäksi halusin 

tarkastella lähemmin sitä, mitä maahanmuuttokriitikot ajattelevat 

monikulttuurisuudesta. 

 

Tutkimuskysymyksiäni ovat: 

 

 

 Miten maahanmuuttokriitikot näkevät monikulttuurisuuden? Onko eri kulttuurien 

mahdollista elää tasa-arvoisina yhden valtion sisällä? Miksi tai miksi ei? 

 Mitä samankaltaisuuksia ja mitä eroavaisuuksia on suomalaisella 

maahanmuuttokriittisyydellä ja eurooppalaisella uusnationalismilla? 

 

 

Haluaisin lopuksi kiittää muutamia ihmisiä, joiden apu on ollut äärimmäisen tärkeää 

tutkielmani teon aikana. Ensinnäkin haluaisin kiittää Oulun yliopiston 

kulttuuriantropologian yliopistonlehtoria Anneli Meriläinen-Hyväristä, joka on 

vuosien varrella tukenut opintojani, ja ollut hyvin kärsivällinen opintojeni keston 

suhteen. Toisena haluan kiittää kulttuuriantropologian kandidaatin seminaarin 
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opettajaa Aila Mustamoa, joka on antanut asiantuntevaa palautetta ja kovasti 

tarvitsemaani potkua tämän tutkielmani loppuun saamiseksi. Viimeisenä haluan kiittää 

koko sydämestäni puolisoani Topia, joka on hoitanut talouttamme minun 

sulkeuduttuani kirjoittamaan, ja äitiäni Päivi Korhosta, jolta olen oppinut kaikkein 

tärkeimmät asiat, kuten toisten ymmärtämisen ja ihmisten suvaitsemisen tärkeyden. 
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2 Keskeiset käsitteet 

 

Tein vuoden 2010 keväällä harjoitustyön antropologian kenttämetodikurssille aiheesta 

suomalainen maahanmuuttokriittisyys (Korhonen 2010). Tarkastelin tässä työssä 

lähinnä sitä, mitä maahanmuuttokriittisyys kaiken kaikkiaan on 

maahanmuuttokriitikoiden itsensä mukaan, ja mitä he ajattelivat erilaisista 

maahanmuuttokriittisyyteen liittyvistä aiheista kuten monikulttuurisuudesta, 

rasismista, suvaitsevaisuudesta ja niin edelleen. Haastattelin harjoitustyöhöni kolmea 

oululaista maahanmuuttokriittistä miestä, joiden yhteystiedot löysin internetin 

keskustelufoorumilta. Haastattelun muotona käytin teemahaastattelua. 

 

Haastatteluista ilmentyikin monta eri maahanmuuttokriittisyyteen liittyvää osa-aluetta 

niin maahanmuuttopolitiikasta monikulttuurisuuteen kuin julkisesta keskustelusta 

stereotypioihin, joten aiheen jatkotutkimusta varten oli ilmiselvää, että minun täytyi 

tarkentaa näkökulmaani. Lähdekirjallisuutta etsiessäni huomioni kiinnittyi niin 

sanottuun eurooppalaiseen uusnationalismiin, ja tiettyihin samankaltaisuuksiin 

suomalaisen maahanmuuttokriittisyyden kanssa. Tarkoituksenani on siis tarkastella 

suomalaisten maahanmuuttokriitikoiden mielipiteitä eurooppalaisen uusnationalismin 

valossa. 

 

2.1 Suomalainen maahanmuuttokriittisyys 

 

Suomalaista maahanmuuttokriittisyyttä tarkastellessa on mielestäni tärkeää ottaa 

huomioon Suomen poliittinen historia.  Koivulaakson mukaan itse termi 

maahanmuuttokriittisyys esiteltiin suurelle yleisölle ensimmäisen kerran vuonna 2008 

ilmestyneessä Helsingin Sanomien artikkelissa, joka käsitteli perussuomalaisten 

kansanedustajaa Jussi Halla-ahoa. Halla-aho kutsuu itseään kyseisessä artikkelissa 

maahanmuuttokriitikoksi. (Koivulaakso et al. 2012: 113). Täytyy ottaa huomioon, että 

termi maahanmuuttokriittisyys on kriittisten itsensä lanseeraama termi, eli niin sanottu 

emic-käsite, jota ei löydy sellaisenaan esimerkiksi muista kielistä. Englannin 

kielisessä kirjallisuudessa ehkä lähin vastine voisi olla immigration opposition, joka 
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tosin kuulostaa astetta negatiivisemmalta termiltä. Niin sanottua 

maahanmuuttokritiikkiä voi sanoa Suomessa olleen jo 1990-luvulla, jolloin Suomeen 

tulivat ensimmäiset somalipakolaiset. Samoihin aikoihin alkoi 

maahanmuuttokeskustelu. Esimerkiksi ylipormestari Raimo Ilaskivi kommentoi 

uuden vuoden puheessaan pakolaiskysymystä vaatien rajojen kiinni sulkemista ”ns. 

elintasopakolaisilta, joita liikemiehet tänne lähettävät ja joita hyväntahtoiset hölmöt 

passaavat” (Aallas 1991:35-36). Samoihin aikoihin alkoi pakolaisvastaisuus näkyä 

lehtien yleisönosastoilla: 

 

”Rouva Myyrmäestä: ”Mitään en ole niin halunnut välttää kuin 

muslimimiestä. Syynä on heidän barbaarinen uskontonsa, jonka mukaan 

he alistavat naisen eläimen asteelle, länsimaisten normien mukaan jopa 

alemmaksi. Nyt voin vain voimattomana seurata, kuinka näitä sankareita 

elätetään ja hyysätään minunkin veromarkoillani…” (Ilta-Sanomat 

8.1.91)” (Aallas 1991: 59). 

 

 

Hannulan (2011: 18) mukaan keskustelu oli silloin niin 

sanottua ”elintasopakolaiskeskustelua”, jolloin keskustelun aiheena olivat muun 

muassa entisen Neuvostoliiton alueilta Suomeen tulleet pakolaiset.  

 

 

Nykyinen maahanmuuttokriittisyys ei ole siis syntynyt niin sanotussa tyhjiössä 

ulkopuolella Suomen poliittisesta kehityksestä, vaan siihen liittyy muitakin ilmiöitä ja 

kysymyksiä, kuten Suomen EU-jäsenyys ja populismi. Suomen historian painama 

jälki löytyy myös suomalaisesta maahanmuuttokriittisyydestä, jos vain raaputtaa 

pintaa syvemmältä. Esimerkiksi Hannulan (2011: 11) mukaan Kekkosen aikaisten 

kommunisminvastustajien ja nykyisten maahanmuuttokriittisten välillä on selvä 

yhteys.  

 

Samankaltaisia äänenpainoja voi kuitenkin löytää vielä kauempaakin menneisyydestä. 

1900-luvun alun suomalaisessa politiikassa vaikuttanut poliitikko ja lehtimies Ernesti 
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Hentunen arvosteli sekä valtaapitäviä että tuon ajan valtavirtapolitiikkaa muun muassa 

toimittamansa lehden Totuuden torven sivuilla. Hentunen oli pesunkestävä populisti, 

vaihtaen poliittisia mielipiteitään ja jopa suuntautumistaan vasen-oikea akselilla 

tarpeen mukaan. (Uola 1997.) Samoilla teemoilla jatkoi Suomen Maaseudun Puolueen 

(SMP) perustaja Veikko Vennamo, jonka kritiikin kohteeksi joutuivat suomettuminen 

ja Kekkosen pitkäaikainen hallitus. SMP sai kannatusta juuri 1970-luvulla, jolloin 

ihmisten muuttoliike maalta kaupunkeihin oli kiihkeimmillään. Wiberg mainitseekin 

SMP:n kannatuksen perustuneen maaseudun ”unohdetun kansan” protestiin (2011: 

21). Uolan mukaan Ernesti Hentusen ja Veikko Vennamon poliittisessa toiminnassa on 

nähtävillä monia yhtymäkohtia:  

 

”Vennamonkin toimintaa leimasi poliittisen koston ajatus ja vastakohta-

asettelu vallankäyttäjien kanssa. Hänen […] kielenkäyttö pyrki 

samaistamaan puolueen tavallisen kansan tasolle kaihtamatta avointa 

demagogiaa. Kuten Hentusella oli Vennamollakin keskeisenä 

vaatimuksena väärinkäytöksiin syyllistyneitten edesvastuuseen saaminen 

[…].” (Uola 1997:164). 

 

 

SMP:n hajottua vuonna 1995 perustivat entiset SMP:n jäsenet Timo Soini, Raimo 

Vistbacka, Urpo Leppänen ja Kari J. Bärlund puolueen Perussuomalaiset. Puolueen 

kannatus pysyi aluksi hyvin vähäisenä, kunnes vuonna 2003 he saivat riveihinsä 

tunnetun nyrkkeilijän ja tv-kasvon Tony Halmeen. Tony Halmeen voi sanoa tuoneen 

pienen puolueen marginaalista koko kansan tietoisuuteen käyttäen ”osaksi 

radikaalioikeistolaista retoriikkaa” (Kestilä 2006:175).  

 

2000-luvun puolesta välistä lähtien alkoi Perussuomalaisissa lisäksi vaikuttaa Suomen 

Sisuksi nimetyn järjestön jäseniä, minkä voisi sanoa muuttaneen puolueen linjaa 

maahanmuuttokriittisemmäksi (Koivulaakso et al. 2012: 227). Suomen Sisu on 

vuonna 1998 perustettu kansallismieliseksi itseään kuvaava järjestö, joka toimi ensin 

Suomalaisuuden liiton nuorisojärjestönä, mutta erosi siitä vuonna 2000. Se on omin 
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sanoin ”puoluepoliittisesti sitoutumaton kansallismielinen yhteistyöjärjestö”1. Suuren 

kansan tietoisuuteen Suomen Sisu nousi vuonna 2006 julkaisemalla sivuillaan 

tanskalaisen lehden Jyllands Posten pilakuvia profeetta Muhammedista (Suomen Sisun 

10-vuotishistoriikki).  

 

Suomen Sisu on liitetty mediassa äärioikeistolaisuuteen ja jopa natsihenkisyyteen. 

Yhdistys kuitenkin irtisanoo itsensä kyseisistä luokitteluista. Internet sivujensa 

mukaan se pyrkii ”suojelemaan suomalaista kulttuuria, perinteitä ja Suomen luontoa 

sekä edistämään Suomen kansan hyvinvointia ja suomen kielen asemaa”2. Järjestön 

sivuilla toimi 2000-luvun alussa keskustelufoorumi, jossa ”sana haluttiin pitää 

vapaana, vastavoimana virallisen Suomen sensuurille” (Hannula 2011: 50). Yhdeksi 

suurimmista keskustelunaiheista nousivat maahanmuuttoon liittyvät ongelmat, jotka 

koettiin mediassa ja julkisessa poliittisessa keskustelussa vaietuiksi aiheiksi, tabuiksi. 

 

 

Jussi-Halla-aho perusti vuonna 2003 oman Scripta-bloginsa3, josta tuli nykyaikaisten 

maahanmuuttokriittisten ajatusten ja mielipiteiden kehto. Jo ennen Scripta-blogia 

olivat kuitenkin sisulaiset käyneet maahanmuuttokriittistä keskustelua omilla 

sivuillaan, jonne Halla-ahokin aikanaan eksyi (Hannula 2011: 42). Halla-aho on 

ottanut blogissaan kantaa nimenomaan ”islaminuskoon, maahanmuuton kasvuun ja 

monikulttuurisuuden suosimiseen” (Keskinen 2009: 34). Halla-aholla voi sanoa 

olevan ”terävä kynä” (Mattlar 2010: 53), eli hänen tapansa kirjoittaa on hyvin 

provokatiivinen.  Hän onkin ollut myöhemmin oikeudessa saatuaan syytteet 

uskonrauhan rikkomisesta ja kiihotuksesta kansanryhmää vastaan, josta hänet 

tuomittiin päiväsakkoihin. Halla-aho ”pönkitti toisinajattelijan rooliaan pitämällä 

kaikkia kirjoitustensa johdosta tehtyjä rikosilmoituksia, -tutkintoja ja -syytteitä 

poliittisina” (Mattlar 2010: 57) haluten korostaa omaa rooliaan median vainoamana 

marttyyrina. 

                                                           

 
1 http://suomensisu.fi/esittely/ 
2 http://suomensisu.fi/esittely/ 
3 Scripta – Kirjoituksia uppoavasta lännestä: http://www.halla-aho.com/scripta/ 
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Halla-ahon blogin yhteydessä sijainneessa vieraskirjassa käytiin ahkerasti 

maahanmuuttokriittistä keskustelua, ja vuonna 2009 sen pohjalta perustettiin 

maahanmuuttokriittinen keskustelufoorumi Hommaforum 4 . Jo Scripta-blogin 

vieraskirjassa alkanut ironinen Halla-ahon mestariksi kutsuminen on humoristisesta 

alkuperästään huolimatta jatkunut ja vakiintunut maahanmuuttokriitikoiden 

keskuudessa, ja esimerkiksi Hommafoorumilla ei Halla-ahoon kohdistuvaa kritiikkiä 

ole aina suvaittu (Hannula 2011: 114).  

 

 

Perussuomalaisten menestys vuoden 2011 eduskuntavaaleissa nosti puolueen Suomen 

kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi, ja vuonna 2015 pienestä häviöstä huolimatta 

heistä tuli jo Suomen toiseksi suurin puolue ja paikka hallitukseen aukesi. 

Maahanmuuttokriittisyys oli siirtynyt vaiennetusta asemastaan salonkikelpoiseksi 

aiheeksi, jota alkoivat myös muut puolueet käyttää. Esimerkiksi vuonna 2010 SDP:n 

senaikainen puoluepuheenjohtaja Jutta Urpilainen tuli keskusteluun mukaan sanoen 

kannattavansa ”maassa maan tavalla -maahanmuuttopolitiikkaa” (Hannula 2011: 

192), mikä sai monet kritisoimaan sitä, että SDP oli yrittänyt alkaa saada mainetta ja 

äänestäjiä itselleen maahanmuuttokriittisillä lauselmilla. Samaa on tapahtunut myös 

muissa Euroopan maissa. Gündüzin mukaan ”ääripuolueiden suosio johdatteli monet 

keskustalaiset ja oikeistolaiset puolueet kannattamaan enemmän äärioikeistolaisia 

ideoita ja aloitteita ja jopa toistamaan äärioikeistolaista retoriikkaa”(Gündüz 2010: 

41). Sunier ja Ginkel taas mainitsevat, miten Alankomaissa ”uusnationalismi on 

levinnyt joihinkin valtavirtaa edustaviin puolueisiin” (2006: 122). 

 

 

Tämä on hyvin mielenkiintoista, sillä populismiin kuuluu läheisesti nimenomaan 

ajatus siitä, että ollaan eliittien vastaisia ja puhutaan sellaisista asioista, mistä ei ole 

jostain syystä saatu puhua. Esimerkiksi Perussuomalaisten edeltäjänä pidetyn SMP:n 

                                                           

 
4 http://www.hommaforum.org/ 
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kannatus putosi 1980-luvulla sen liittouduttua vallankäyttäjien kanssa, sillä se 

oli ”syntynyt protestipuolueeksi ja sai kannatuksensa populistiselle puolueelle 

tyypillisellä tavalla vallankäyttäjien arvostelemisesta” (Uola 1997: 164-165). Miten 

käy silloin maahanmuuttokriittisyydelle, jonka retoriikka on selvästi ollut populistinen, 

jos maahanmuuttokriitikoista itsestään tulee näitä poliittisia eliittejä?  

 

 

 

 

 

2.2 Eurooppalainen uusnationalismi 

 

 

Niin sanotut eurooppalaiset äärioikeistolaiset liikkeet ovat alkaneet varsinkin 

muutaman viime vuosikymmenen aikana nostaa päätään toisen maailmansodan 

raunioista. Esimerkiksi Suomessa kiellettiin toisen maailmansodan jälkeen fasististen 

järjestöjen toiminta kokonaan, ja tämä kielto oli voimassa Neuvostoliiton hajoamiseen 

asti (Koivulaakso et al. 2012: 68). Yksi suosituimmista nationalistisista puolueista eli 

Ranskan Kansallinen Rintama (Front National) perustettiin jo vuonna 1972, mutta 

uusoikeistolaisten puolueiden nousun vuosikymmenenä pidetään 1980-lukua (Kestilä 

2006: 169).  Mudde Cas käsittelee teoksessaan Populist Radical Right Parties in 

Europe (2007) sitä, miten populistinen uusnationalismi oikein määritellään ja millä 

perustein. Mudde käyttää siis itse määritelmää populistinen radikaalioikeisto, ja 

systemaattisesti sulkee määrittelynsä ulkopuolelle esimerkiksi ruotsalaisen Ny 

Demokrati puolueen, jonka taas jotkut muut saattaisivat lukeakin kyseisen määrittelyn 

sisäpuolelle (2007: 48). Jos siis tarkastellaan eurooppalaisia uusnationalistisia 

puolueita joukkona, on tärkeää huomioida jokaisen puolueen ja maan oma historia. On 

kuitenkin mielenkiintoista, miten uusnationalististen puolueiden suosion kasvu 

vaikuttaa koskeneen koko Eurooppaa. Kuinka suosittuja nämä uusnationalistiset 

puolueet ovat sitten olleet äänestäjien keskuudessa? Toistaiseksi, kyseisten puolueiden 

suosion kasvusta huolimatta, äänestäjien määrä on pysynyt pienenä. 1980-luvulla noin 

6,5% äänestäjistä äänestivät kyseisiä puolueita 14 eurooppalaisessa maassa, ja 1990-

luvulla tämä määrä oli 8,3 %. (2007: 2.)  
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Yksi huomionarvoinen asia on se, että näistä uusnationalistista puoleista käytetään niin 

mediassa kuin tieteellisissä teksteissäkin hyvin erilaisia termejä ja joskus jopa sen 

kummemmin määrittelemättä niitä. Esimerkkeinä voisin mainita äärioikeisto, 

oikeistolainen populismi, radikaali äärioikeisto, uusnationalismi ja uusfasismi. Cas 

Mudde käsitteleekin teoksessaan tätä yhtenäisen terminologian luomisen ja 

määrittelyn tärkeyttä. (2007: 11-26.) Itse käytän tässä termiä uusnationalismi teoksen 

Neo-Nationalism in Europe & Beyond. Perspectives from Social Anthropology 

(Gingrich & Banks 2006) mukaan. Erona muihin asiaa käsitteleviin kirjoihin Gingrich 

ja Banks (2006: 3) painottavat sitä, että he määrittelevät teoksessaan uusnationalismin 

nimenomaan sosiaaliseksi ilmiöksi.  

 

 

Kolmas käyttämäni teos on antropologi Douglas R. Holmesin Integral Europe. Fast-

Capitalsim, Multiculturalism, Neofascism (2000). Holmes haastatteli kyseiseen 

tutkimukseen 140 erilaista poliittista toimijaa niin johtoportaasta ruohonjuuritasolle, 

ja yksi näistä on Kansallisen Rintaman perustaja Jean-Marie Le Pen (2000: 4). Holmes 

käyttää siis käsitteenään termiä integralismi uusoikeistolaisen nationalismin sijaan. 

Tämän hän perustelee sillä, että hän kokee harhaanjohtavaksi jaotella integralistiset 

puolueet joko poliittisesti oikealle tai vasemmalle. Hänen mukaansa integralismissa 

on sekä oikeistoa että vasemmistoa. (2000: 13). 

 

 

Mitä sellaisia yhtäläisyyksiä sitten tällaisten puolueiden välillä on, että niitä 

ylipäätänsä voidaan niputtaa yhteen? Mitkä asiat ovat kyseisten puolueiden asialistalla, 

mitä he vastustavat ja mitä he puolustavat? Mikä heidän ideologiansa on? 

 

 

Ensinnäkin Mudde ottaa esille populistisen radikaalioikeistolaisen ideologian tapaa 

jakaa ihmiset ”meihin” ja ”muihin” eli ystäviin ja vihollisiin. Tällä tavalla luodaan ja 

ylläpidetään omaa nationalistista identiteettiä ja luodaan viholliskuvia. (2007: 63.) 
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Mudde jakaa nämä viholliset vielä kahden eri kategorian mukaan luoden neljä eri 

ryhmää: niihin, jotka ovat sisällä tai ulkona valtiosta (state) ja sisällä tai ulkona 

kansasta (nation). Tällöin yksi tärkeimmistä populistisen radikaalioikeiston 

päävihollisista löytyykin sekä valtion että kansan sisältä, eli poliittinen, taloudellinen 

ja kulttuurinen eliitti. Tämä eliitinvastaisuus on nimenomaan tärkeä osa populismia. 

Populistiseen tapaan näitä eliittejä kuvataan turmeltuneiksi kansan pettureiksi ja 

vasemmistolaisiksi progressiiveiksi, joiden salaliitoksi he kokevat maahanmuuton 

edistämisen. Eliittien instrumentiksi koetaan itse valtamedia.  Toisina valtion ja kansan 

sisälle kuuluneista populistisen äärioikeiston vihollisista Mudde mainitsee myös 

esimerkiksi homoseksuaalit ja feministit. (2007: 65-69.) 

 

Tärkein arkkivihollinen valtion sisällä mutta kansan ulkopuolella on etninen 

vähemmistö. Yleensä tämä on käsittänyt Länsi-Euroopassa maahanmuuttajat ja Itä-

Euroopassa alkuperäiskansaan kuuluvat ihmiset. Tähän on tärkeä mainita, että näihin 

maahanmuuttajiin luetaan lähinnä nimenomaan Euroopan ulkopuolelta tulleet 

maahanmuuttajat, ja vielä tarkemmin viime aikoina populistinen 

radikaalioikeistolainen propaganda on keskittynyt nimenomaan muslimitaustaisiin 

maahanmuuttajiin ja turvapaikanhakijoihin. Syitä, miksi näitä maahanmuuttajia ei 

kyseisten puolueiden mukaan saisi päästää Eurooppaan, ovat ensinnäkin se, että he 

ovat niin sanottuja turvapaikkashoppaajia eivätkä oikeasti hädänalaisia, ja koska heille 

ei vain yksinkertaisesti ole tilaa. (Mudde 2007: 69-73.) 

 

 

On tärkeää mainita kuitenkin se, että ketkä näitä vihollisia missäkin maissa on, riippuu 

paljolti ensinnäkin siitä, mitä vähemmistöjä kussakin maassa on, ja mikä näiden 

vähemmistöjen suhde on enemmistöön, kuin myös siitä mikä kyseisen maan historia 

on. (Mudde 2007: 69-73.) Yhtenä hyvänä esimerkkinä tähän on belgialainen puolue 

Vlaams Belang (VB), jonka Mudde määritteli populistiseksi äärioikeistolaiseksi (2007: 

43). Se kuitenkin eroaa muista samankaltaisista puolueista nimenomaan maan 

historiallisten syiden takia, haluten siis korostaa flanderilaisuuttaan ja hollannin kielen 

asemaa Belgian ranskankielisiä vastaan. Tällöin voisi sanoa että yhtenä puolueen 

maan sisäisenä vihollisena ovat aikaisemmin eliittiasemassa olleet ranskaa puhuvat 
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vallonit. (Rosenthal 2011: 58-59.) Italiassa taas uusnationalistinen Lega Nord (LN) 

puolueen mukaan ”’pohjois-italialaista kulttuuria’ eivät uhanneet pelkästään 

kehittyvistä maista tulevat maahanmuuttajat vaan myös etelä-italialaiset siirtolaiset” 

(Stacul 2006: 164).  

 

Kolmas aiheeseeni liittyvä viholliskategoria ovat ne, jotka kuuluvat sekä valtion että 

kansan ulkopuolelle. Tähän voivat kuulua niin entiset valloittajamaat (esim. Itä-

Euroopassa Venäjä) kuin myös esimerkiksi Euroopan Unioni ja Yhdistyneet 

Kansakunnat. Monet eurooppalaiset populistiset radikaalioikeistolaiset ovat lisäksi 

Yhdysvaltoja vastaan, kuten esimerkiksi jo aikaisemmin mainitsemani ranskalainen 

FN. (Mudde 2007: 74-78.) Mudde lisää vielä, että kyseisille puolueiden ”kolme 

erityistä vihollista” ovat muslimien lisäksi romanit ja juutalaiset (2007: 78). Joissakin 

maissa siis populistisen radikaalioikeiston ideologiaan kuuluu myös antisemitismi.  

 

 

Gingrich ja Banks näkevät eurooppalaisten parlamentaaristen äärioikeistolaisten 

puolueiden yhteisinä piirteinä populistisen kritiikin EU:n yhdentymisestä ja uusien, 

varsinkin etelän maiden liittymisestä EU:iin, ja heillä on lisäksi kovan linja Euroopan 

sisäisiä laittomia maahanmuuttajia ja Euroopan ulkopuolista maahanmuuttoa vastaan 

(2006: 31). Mudden mukaan populistisen radikaalioikieston ideologian pääpiirteitä 

ovat ”nativismi, populismi ja autoritarismi” (2007: 89). Näiden niin sanottujen 

eurooppalaisten uusnationalististen puolueiden teemana näyttäisi 

viholliskategorioiden luomisen lisäksi olevan globalisaation vastaisuus, sillä sen 

nähdään ”uhkaavan kansanvaltion itsenäisyyttä ja puhtautta” (Mudde 2007: 196). 

 

 

 

Useimmat tutkijat ovat nähneet korrelaation eurooppalaisten ääriokeistolaisten 

puolueiden äänestämisessä ja muukalaisvihamielisissä tunteissa ja uskomuksissa 

(Arzheimer 2009: 259). Maahanmuuton vastaisuus kuuluu useimpien näiden 

puolueiden agendaan, mutta se ei ole kaikille välttämättä yhtä tärkeä aihe. 

Työttämyyden asteella, lamalla ja maahanmuuttajien määrällä on jonkinlaista 
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vaikutusta. Eurooppalaisten äärioikeistolaisten puolueiden äänestämiseen liittyviä 

syitä on tutkinut muun massa Golder (2003), Pardos-Prado (2011), Rydgren (2008) ja 

Cutts et al. (2011). 

 

Voiko sitten sanoa Suomessa olevan uusnationalistisia puolueita? Yhtenä 

mahdollisena tällaisena puolueena on pidetty Perussuomalaisia. Andersenin ja 

Bjørklundin (2008: 2) mukaan Perussuomalaisilla on jotain samankaltaisuutta 

esimerkiksi uusnationalistisina pidettyjen tanskalaisen Dansk Folkepartin ja 

norjalaisen Fremskrittspartietin kanssa maahanmuuton vastustamisessa, ovat ne 

muuten melko erilaisia puolueita. Toisaalta monet kommentaattorit ovat viitanneet 

Perussuomalaisten menestykseen ”oikeistolaisen populismin läpimurtona Suomessa” 

(Arter 2010: 484). Perussuomalaisilla on yhteistä monien eurooppalaisten 

uusnationalististen puolueiden kanssa nimenomaan sen populistisuudella. Populismiin 

liittyy nimenomaan vahvat asenteet esimerkiksi eliittejä, ulkomaalaisia ja 

valtaporrasta vastaan ja ”tavallisen kansan” puolesta (Arter 2010: 488). Arterin 

mukaan tutkimuskirjallisuudessa on yleensä oltu samaa mieltä siitä, että populismiin 

kuuluu ”vastakkainasettelu, kameleonttisuus, kulttuuriin sitoutuneisuus ja kontekstista 

riippuvaisuus, jolloin se poikkeaa hallintojärjestelmästä toiseen ’ottaen vivahteita 

ympäristöstään, jossa sitä esiintyy’” (2010: 490-491). Populismista on kirjoittanut 

enemmän myös Korhonen (2013) ja Railo & Vares (2011). 

 

2.3 Nationalismi 

 

 

Nationalismi on ymmärrettävästi yksi maahanmuuttokriittisyyden keskeisimmistä 

käsitteistä. Olenkin viitannut nationalismiin muutaman kerran aikaisemmin. Mutta 

mitä nationalismi on?  

 

 

Nationalismin syntynä pidetään 1700-luvun loppua, jolloin Ranskan vallankumous ja 

Yhdysvaltojen itsenäistyminen muuttivat historian kulun. Ennen sitä ei ollut kansoja 
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tai kansalaisuutta ainakaan sellaisena, miten me nyt ne käsitämme, vaan monet 

Euroopan valtiot olivat monarkioita, joita johti valtionpäämies, esimerkiksi kuningas, 

ja kansalaiset olivat ja elivät kuningastaan varten. Ajatus siitä, että ihmiskunta jakautui 

erilaisiin kansoihin, joilla jokaisella oli oma yhteinen kieli, uskonto ja kansanluonne, 

levisi 1800-luvulla Eurooppaan kansansuvereniteettiopin kanssa. Kyseisen opin 

mukaan maallinen valta ei kuulunut monarkille vaan kansalle. (Pakkasvirta & 

Saukkonen 2005: 15). 

 

 

1900-luvun alkuun mennessä Euroopan kartta muuttui perusteellisesti. 

Kansalaistumisprosessi oli täydessä käynnissä. Italia ja Saksa yhdistyivät omikse 

kansoikseen, ja kansojen itsenäistyminen on jatkunut tähän päivään asti. Pakkasvirran 

ja Saukkosen sanoin, “kansakunnille haettiin omaa historiaa ja omaleimaista 

kulttuuria taiteen ja tieteen avulla” (Pakkasvirta & Saukkonen 2005: 15). Esimerkiksi 

Suomessa liittyi kansalliseen heräämiseemme Lönnrotin keräämä kansalliseepos 

Kalevala. 

 

Nationalismin määrittäminen ei ole yksioikoista. Samalla kun se on yksi 

keskeisimmästä nykyajan poliittisen yhteisön muodoista, on se myös yksi 

kiistellyimmästä käsitteestä. Saksalainen filosofi Herder oli yksi 1800-luvun 

nationalismin ajattelijoita, ja hän kehitti käsitteen Volksgeist, joka tarkoittaa 

kansanhenkeä. Herderin näkemys kansoista ja valtioista oli se, että ne ovat luonnollisia 

tai orgaanisia itsenäisiä kokonaisuuksia, joiden historia ulottuu pitkälle menneisyyteen. 

(Heywood 2002: 107.) 

 

Nationalismitutkimus on perinteisesti jaettuu kolmeen koulukuntaan: 

primordialisteihin, modernisteihin ja etnosymbolisteihin. Primordialistit painottavat 

kansallisuuden luonnollisuutta Herderin tavoin. Eräs primordialisti, Pierre van der 

Berghe, kuvaa nationalismia eräänlaisena “sukulaisvalintana”, jolloin nationalismi 

voidaan nähdä sukulaisuuden laajempana muotona. Nationalismitutkimuksessa 

modernismi syntyi pitkälti primordialismin kritiikiksi. Modernistit painottavat 

nationalismin lyhyttä historiaa, ja yhdistävät sen nimenomaan modernisaatioon. 
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(Pakkasvirta & Saukkonen 2005: 19-25.)  Yksi tunnetuista modernisteista on tutkija 

Eric Hobsbawm, jonka pääteoksen Nations and nationalism since 1780 mukaan 

“nationalismi on periaate, jonka mukaan poliittisen ja kansallisen yksikön tulee olla 

yhtä” ja että “nationalismi vaatii kansakunnan jäseniä asettamaan velvollisuutensa 

kansallista valtiota kohtaan viime kädessä kaikkien muiden velvollisuuksien edelle” 

(Pakkasvirta & Saukkonen 2005: 32). 

 

Toinen modernistina tunnettu tutkija Benedict Anderson on käsitellyt kansakuntaa niin 

sanottuna kuviteltuna yhteisönä teoksessaan Kuvitellut yhteisöt: nationalismin 

alkuperän ja leviämisen tarkastelua (2007 [1983]). Kuvitellulla yhteisöllä Anderson 

tarkoittaa sitä, miten esimerkiksi me suomalaiset tunnemme kuuluvamme 

suomalaiseen kansaan, vaikkemme tule ikinä tapaamaan jokaista kanssasuomalaista. 

Silti tunnemme olevamme heihin jollakin tavalla yhteydessä (Pakkasvirta 2005: 76). 

Nationalismin leviämisen tärkeinä instrumentteina olivat painoteollisuuden ja 

koulujärjestelmän kehittyminen. Ernest Gellnerin mukaan taas teollinen vallankumous 

oli ratkaiseva nationalismin kehityksessä. (Pakkasvirta & Saukkonen 2005: 33-34.) 

Toisaalta nationalismi on myös “vallan ylläpitämisen ja legitimoinnin väline” 

(Pakkasvirta 2005: 84) kuin myös mailman ja maailmankuvan rakentamisen ja 

ylläpitämisen prosessi (Pakkasvirta 2005: 85).  

 

 

Etnosymbolistit ovat omalta osaltaan kritisoineet modernistien tapaa painottaa 

kansakuntien ja kansallisten identiteettien keinotekoisuutta. Etnosymbolistit 

“kiinnittävät huomiota varhaisten etnisten siteiden ja tuntemusten rooliin modernien 

kansakuntien kehityksessä” (Pakkasvirta & Saukkonen 2005: 36), ja keskittyvät 

nationalismin subjektiiviseen puoleen, eli siihen, miten ihmiset itse kokevat oman 

nationalisminsa (Remy 2005: 55).Yksi tunnetuimmista etnosymbolisteista on Anthony 

D. Smith, jonka mukaan kansakuntia on jo ollut esimodernina aikana, ja nykyiset 

“kansalliset identiteetit pohjautuvat vanhempiin etnisiin identiteetteihin” (Remy 2005: 

54-55). 
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Nationalismi on hyvin joustava yhteiskunnan malli ja ideologia. Se näytttäytyy eri 

lailla eri maissa. Suomalainen isänmaallisuus on erilaista kuin vaikkapa Yhdysvaltojen 

patrioottisuus. Sen syntyyn vaikuttavat erilaiset asiat, oli sitten kysymyksessä 1800-

luvun saksalainen kansalaisromanttinen nationalismi, tai 1900-luvun Ruandan verinen 

jälkikolonialistinen itsenäisyystaistelu. Nationalismin määrittelyjä voisi melkein 

sanoa olevan yhtä paljon kuin on kansakuntia tai kansallisvaltioita. Pakkasvirta ja 

Saukkonen tyytyivät Umut Özkirimlin kuvaukseen nationalismista “tietynlaisena 

diskurssina ja tapana rakentaa ihmisten kokemaa sosiaalista todellisuutta kansallisen 

retoriikan ja käsitteistön pohjalta” (Pakkasvirta & Saukkonen 2005: 41). 

 

 

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen 1990-luvulla ennustettiin jopa historian loppumista 

ja liberaalidemokratian poliittista voittoa. Monet ovat käsittäneet myös nationalismin 

ainoastaan nuorten valtioiden ilmiöksi (Gingrich & Banks 2006: 5). Tämä ajatus ei 

selvästikään pidä paikkaansa, mistä kertoo erinäisten uusnationalististen liikkeiden 

pieni mutta sitkeä kasvu. Sen sijaan että pohtisimme onko kansallisvaltioaate 

heikentymässä, voitaisiin Alasuutarin ja Ruuskan (1999: 26)  mukaan ennemminkin 

puhua siitä, miten eri puolilla maailmaa on nationalismista ja etnisyydestä tullut 

uudelleenpohdinnan kohteita. Toisaalta, nationalismin voidaan nähdä “tyydyttävän 

joitakin samoja tarpeita, joista sukulaisuus oli ennen vastuussa” (Gingrich & Banks 

2006: 9). 

 

 

2.4 Rasismi 

 

Yksi maahanmuuttokriittisyyteen liittyviä varmasti kiistellyimpiä käsitteitä on rasismi. 

Monet näkevät maahanmuuttokriittisyyden enemmän tai vähemmän rasismina, ja 

maahanmuuttokriitikot väittävät, että heidät yritetään vaientaa vetämällä 

yhtäläisyysmerkit maahanmuuttokriitisyyden ja rasismin välille. 
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Rasismin käsite on aikojen saatossa muuttunut. Useammalle meistä on varmasti tuttu 

niin sanottu vanha rasismi, joka perustuu ajatuksiin siitä, että on olemassa ihmisrotuja, 

jolloin rotu määrittelee pitkälle yksilön ominaisuudet, ja jotkut rodut ovat parempia 

kuin toiset, eli ne ovat hierarkisessa järjestyksessä (Puuronen 2011: 56). Tästä on 

monia esimerkkejä Pohjois-Amerikan mustien orjuudesta toisen maailmansodan 

antisemitismiin. Myös suomalaiset ovat joutuneet rotututkijoiden hampaisiin 

aikoinaan, jolloin suomalainen “rotu” laitettiin hierarkisessa taulukossa esimerkiksi 

keski-eurooppalaisten “rotujen” alapuolelle. Nykyään tutkijat ovat lähes yksimielisesti 

todenneet, että ihmisrodut eivät ole biologisia tosiasioita vaan sosiaalisia rakennelmia 

(Puuronen 2011: 49). 

 

Vanhan rasismin lisäksi on alettu puhua niin sanotusta uudesta rasismista. Uusrasismi, 

jota kulttuurirasismiksikin sanotaan, on lisääntynyt ja osaltaan korvannut vanhan 

rasismin viime vuosisadan lopulla. Uusrasismissa Puurosen sanoin “ihmiset 

luokitellaan joidenkin kulttuuristen piirteiden, vaikkapa kielen, uskonnon tai tapojen, 

perusteella ryhmiin, jotka rodullistetaan ikään kuin ne olisivat luonnollisia ryhmiä” 

(Puuronen 2011: 57). Puuronen tähdentää, ettei vanha rasismi ole kuitenkaan 

kokonaan hävinnyt, vaan uusrasismin syvyyksistä voi edelleen havaita vanhaa 

rasismia (ibid.). Puurosen mukaan uusrasismin konkreettisia muotoja ovat skinheadien 

ideologia, äärinationalismi ja islaminvastaisuus (Puuronen 2011: 62). 

 

 

Uudessa rasismissa kulttuurin voisi sanoa vieneen rodun käsitteen paikan, jolloin 

kulttuurista tulee uusrasismissa jotain perustavanlaatuista ja muuttumatonta. Tällöin 

esimerkiksi kulttuurien haitalliset tavat, kuten tyttöjen ympärileikkaukset tai naisten 

huono asema, nähdään tiettyyn kulttuuriin jähmettyneenä ja pysyvänä tapana. 

Tällainen ajattelu voi johtaa uskomukseen, että tietyt kulttuurit eivät olemuksellisesti 

sovi esimerkiksi länsimaisiin maihin.   

 

Puuronen kutsuu kulttuurista uusrasismia kulttuurihygieniaksi vanhan rotuhygienia 

käsitteen mukaan. Rotuhygieniaa harjoitettiin muun muassa natsi-Saksassa esimerkiksi 

steriloimalla huonompirotuisina pidettyjä ihmisiä. Kulttuurihygienialla Puuronen viittaa 
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monien maahanmuuttokriittisten vaatimukseen, että ”maahanmuuttajien on luovuttava 

omien kulttuuriensa arvoista ja sulauduttava eli assimiloiduttava kulttuurisesti tai 

poistuttava maasta” (Puuronen 2011: 57).  Suomessa muun muassa saamelaiset ovat olleet 

kulttuurihygienian kohteina (ibid.). 

 

Rasismitutkimuksessa mainitaan vielä kaksi tärkeää käsitettä, rakenteellinen rasismi ja 

arkipäivän rasismi. Rakenteellisella rasismilla viitataan esimerkiksi yhteiskunnan 

rakenteisiin ja instituutioihin kuuluvaan rasismiin, ja arkielämän rasismilla nimensä 

mukaisesti muun muassa nimittelyyn ja loukkaaviin vitseihin. (Puuronen 2011: 62). 

 

 

 

2.5 Monikulttuurisuus 

 

Kun ajatellaan monikulttuurisuutta, tulee ehkä ensimmäiseksi mieleen globalisaatio ja 

ihmisten yhä kiihtynyt muuttoliike. Tosi asiassa useimmista valtioista löytyy 

monikulttuurisuutta jo omastakin takaa.  Keskisen mukaan “julkiselle keskustelulle on 

ollut tyypillistä, että unohdetaan Suomen jo olevan monikulttuurinen yhteiskunta” 

(2009: 41). Siksi idea monokulttuurisesta Suomesta voisi sanoa olevan utooppinen ja 

naiivi. 

 

Monikulttuurisuutta voi käyttää joko yhteiskuntaa kuvailevana käsitteenä, tai 

normatiivisena ja poliittisena terminä. Sitä voidaan siis käyttää joko kuvamaan ilmiötä, 

jossa eri kulttuureista tai taustoista tulevat ihmisryhmät elävät rinnakkain yhteisön 

sisällä, tai sitä voidaan käyttää poliittisena agendana tai raamina, jonka läpi maailmaa 

katsotaan ja politiikkaa tehdään. Kuvailevana terminä sen keskeisiä käsitteitä ovat 

etniset, rodulliset sekä kielelliset erot ryhmien välillä. Normatiivisena terminä se näkee 

yhteisöjen väliset erot positiivisena asiana, ja perustaa tämän ajatukseen ryhmien 

oikeuksista kunnoitukseen ja hyväksymiseen. Monikulttuurisuuden kriitikot taas 

painottavat monikulttuuristen yhteiskuntien ristiriitaisuutta ja epävakautta. (Heywood 

2002: 119.) 
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Monikulttuurisuus käsitteen historiallinen alku ajoittuu toisen maailmansodan 

jälkeiseen aikaan, jolloin alettiin pikku hiljaa kyseenalaistaa valkoisen eurooppalaisen 

kulttuurin paremmuus. Samoihin aikoihin alkoivat monissa kolonisoiduissa maissa 

itsenäisyyspyrkimykset, Pohjois-Amerikassa mustien kansalaisoikeusliikkeet nostivat 

päätään ja Euroopassa alkoi massasiirtolaisuus etelästä pohjoiseen. (Mills 2007: 90.) 

Länsimaissa monikulttuurisuudesta tuli 1980-luvulta lähtien “keskeinen etnisen ja 

rodullisen moninaisuuden hallintapolitiikka” (Puuronen 2011: 254). 

Monikulttuurisuudella on ollut merkittävä rooli vähemmistöjen oikeuksien takaajana. 

Puurosen mukaan monikulttuurisuus ideologiana ja politiikkana oli hallitseva osa 

länsimaista poliittista kulttuuria, kunnes 1990-luvulta lähtien on sen kritisointi 

voimistunut, mikä on jopa muuttanut joidenkin maiden politiikkaa 

“kansakuntakeskeisemmäksi” (ibid.). 
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3 Tutkimusprosessi, -menetelmät ja -aineisto 

 

 

3.1 Aineisto 

 

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, ja tutkimusmenetelmänäni lähinnä 

(etnografinen) haastattelututkimus. Keräsin aineistoni teemahaastattelun avulla 

haastattelemalla viittä maahanmuuttokriittiseksi itseänsä kokevaa ihmistä. Jotta 

heidän anonymiteettinsä säilyisi, olen antanut tässä työssä heille pseudonyymit Jani, 

Sami, Perttu, Veikko ja Paula. Kolme ensimmäistä haastattelua tein keväällä 2010 

harjoitustyötäni (Korhonen 2010) varten, ja kaksi viimeisintä syksyllä 2013. On siis 

tärkeää ottaa huomioon, että viimeisimmät haastatteluni on tehty jo kolme vuotta sitten, 

jolloin ne eivät voi reflektoida mitenkään esimerkiksi viimeaikaista pakolaiskriisiä tai 

maahanmuuttokriittisyyden kasvua. Näiden kahden haastattelurykelmän välillä 

heijastuikin ajankohtaiset asiat jossakin määrin, muun muassa kahdessa 

viimeisimmässä haastattelussa haastateltavat ottivat esille romanialaiset maahantulijat. 

 

Harjoitustyöhöni tekemissä haastatteluissa myös kysymykset olivat hieman erilaiset 

kuin kahdessa viimeisimmässä haastattelussa. Muutoksia olivat lähinnä ne, että 

kolmessa ensimmäisessä haastattelussa kyselin haastateltavilta enemmän mediasta ja 

internetin roolista maahanmuuttokriittisyydessä, ja kahdessa viimeisimmässä kyselin 

heiltä eurooppalaisesta uusnationalismista. Litteroitua aineistoa tuli sivumäärältään 

hieman yli 100 sivua. 

 

 

3.2 Kenttätutkimusprosessi 

 

Löysin ja valitsin itse haastateltavani lähinnä internetin keskustelupalstoilta 

lähettämällä heille haastattelupyynnön sähköpostitse. Yhtä lukuun ottamatta 

haastateltavani ovat poliittisesti valveutuneita ja myös aktiivisia poliittisella kentällä. 

Minulle oli ehkä jopa hieman yllättävääkin, kuinka auliisti haastateltavat lupautuivat 
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haastatteluihin, ja kuinka avoimesti he kertoivat ajatuksistaan. Halusin painottaa 

haastattelupyynnössäni heille sitä, etten ollut tuomitsemassa tai arvostelemassa 

haastateltavien näkemyksiä. 

 

Teemahaastatteluun valitsin keskeiset teemat sen mukaan, mitä mielestäni muun 

muassa mediassa ja internetin keskustelupalstoilla maahanmuuttokriittisyyteen 

liitettiin. Halusin kuitenkin pysyä avoimena ja joustavana haastatteluteemojen suhteen, 

jotta voisin tarvittaessa lisätä tai poistaa siihen aiheita sen mukaan, mitä haastateltavat 

itse tuovat esille. Haastattelurunko muuttuikin varsinkin kolmen ensimmäisen 

haastattelun jälkeen sekä siitä syystä, mitä asioita haastateltavani ottivat itse esille ja 

syystä että kandidaatin tutkielman aiheeni tarkentui. Kandidaatin tutkielmassani 

käyttämä haastattelurunko on liitteenä lopussa. 

 

Valitsin haastattelun yhdeksi tutkimusmenetelmäkseni, koska halusin tarkastella 

maahanmuuttokriittisyyttä nimenomaan maahanmuuttokriittisten ihmisten omasta 

näkökulmasta. Haastattelut tehtiin haastattelemien itsensä valitsemissa paikoissa, 

kuten esimerkiksi heidän kotonaan tai kahvilassa. Nauhoitin haastattelut, ja niiden 

kesto vaihteli noin tunnista kolmeen tuntiin. Lopuksi litteroin haastattelut, ja olen ollut 

myös haastattelun jälkeen yhteydessä haastateltaviini halutessani tarkentaa jotakin 

näkökulmaa. 

 

Oli silmiä avaavaa huomata, kuinka eri tavoin eri ihmiset kuvaavat ja käsittelevät eri 

asioita. Kun kysyin haastateltaviltani isänmaallisuudesta, niin joku kuvasi sitä, mitä se 

hänelle henkilökohtaisesti merkitsee. Toinen alkoi selostamaan patriotismi sanan 

etymologiaa. Kolmas tokaisi, että tarkoitatko kysyä, että ovatko rasistiset ihmiset 

isänmaallisempia kuin muut. Jokainen siis tulkitsi kysymyksiäni joskus hyvinkin eri 

tavoin. 

 

Haastattelujen lisäksi olen osallistunut kahteen Oulussa järjestettyyn maahanmuuttoon 

tai maahanmuuttokriittisyyteen liittyvään tapahtumaan. Toinen oli vuonna 2010 
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toteutettu ’Keskustelua maahanmuutosta Oulussa’ -paneeli 5 , jossa oli mukana 

asiantuntijoiden lisäksi myös eri puolueiden edustajia. Toinen oli perussuomalaisten 

vuonna 2012 pitämä seminaari aiheesta ”Miksi monikulttuurisuus ei toimi?”6, jossa 

puhujina toimivat Perussuomalaisten kansaedustajat Jussi Halla-aho ja Olli Immonen. 

Jo noiden kahden vuoden välillä oli havaittavissa maahanmuuttokriittisten 

näkemysten valtavirtaistuminen. 

 

 

3.3 Itsereflektio 

 

 

1990-luvun alussa maailmalla alkoivat puhaltaa uudet tuulet. Kylmä sota päättyi 

Neuvostoliiton hajoamiseen, mikä antoi ihmisille uutta toivoa turvallisemmasta 

maailmasta. Filosofi Francis Fukuyama ennusti historian loppua, ja 

liberaalidemokratian voittoa. Samoihin aikoihin vuonna 1991 Suomeen saapui 

Moskovasta 163 turvapaikkaa hakevia somaleja George Ots nimisellä laivalla (Aallas 

1991: 44), ja Holmes haastatteli tässä työssäni käyttämääni teosta varten ensimmäisen 

kerran Kansallisen Rintaman Le Peniä. Minä aloitin koulunkäynnin ja muutaman 

vuoden kuluttua liittyisi Suomi Euroopan Unioniin.  

 

Asuin melko homogeenisessä kaupungissa Rovaniemellä, jossa ei maailman menot 

kuten kylmä sota juurikaan näkyneet muuten kuin kerrostalojen pommisuojina. 

Ainakaan mustia maahanmuuttajia ei juuri vielä ollut. Oikeastaan ainoat tietämäni 

mustat ihmiset olivatkin joko lähinnä MTV:n musiikkikanavalla tanssivat räppääjät, 

tai sitten surusilmäiset nälkiintyneet lapset Afrikassa. Olin vielä ihan nuori tyttö kun 

opin vihaamaan rasismia muun muassa television kautta. Opin elokuvista, sarjoista ja 

kirjoista, että se on jotain todella vastenmielistä ja rumaa. Teininä pidin takissani 

ylpeänä pinnejä, joissa luki tekstejä kuten ’Vain raukka on rasisti’. 

 

                                                           

 
5 http://www.msl.fi/aluetoiminta/muuttiedostot/Suuri_maahanmuuttokeskustelu.pdf 
6 http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/halla-aho-ja-immonen-puhuvat-monikulttuurisuudesta-oulussa/607825/ 
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Olen siis itse kasvanut ympäristössä ja aikana, jolloin maahanmuuttokriittisiä 

mielipiteitä ei juuri näkynyt. Lähteistäni olen kuitenkin huomannut että muualla 

maassa niitä jo oli. Minulle itselleni tuli siis aikamoisena järkytyksenä, kun pikku 

hiljaa aloin kuulla 2000-luvun puolessa välissä maahanmuuttokritiikistä. Mielsin itse 

ne hyvin nopeasti rasismiksi ja ihmettelin, miten tällaiset mielipiteet ovat voineet 

ilmaantua julkiseen keskusteluun. Näin tämän ilmiön jollakin tavalla vanhentuneeseen 

ja barbaariseen menneisyyteen kuuluvana (kuten olin nuorena oppinut), kun taas 

monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus näyttäytyivät minulle nykyisyyden ja 

tulevaisuuden kantavina voimina. 

 

Koska edustaisin monikulttuurisuuden kannattajana maahanmuuttokriittisille heidän 

niin sanottua vastustajaa, ajattelin että se toisi ehkä tutkielmaani mielenkiintoisen 

jännitteen. En kuitenkaan ilmaissut haastateltavilleni omaa mielipidettäni aiheesta, 

sillä pyrkimyksenihän oli siirtää omat mielipiteeni sivuun muun muassa haastattelun 

aikana. Huomasin kuitenkin, että vaikka en omia mielipiteitäni ilmaissutkaan, niin 

edustin monille haastateltavilleni tätä monikulttuurisuuden kannattajaa. Yhtenä 

esimerkkinä olikin juuri johdannossa mainitsemani tilanne. 
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4 Aineisto analyysi 

 

4.1 Maahanmuuttokriittisyys: kritiikkiä mistä? 

 

Pyysin haastateltaviani kertomaan, mitä maahanmuuttokriittisyys heidän mukaansa on. 

Heidän kuvailunsa olivat ehkä yllättävänkin erilaisia. Kolme haastateltavistani 

painottivat maahanmuuttokriittisyyden olevan nimenomaan maahanmuuttopolitiikan 

kritiikkiä. Yksi heistä mainitsi, että jos se olisi maahanmuuttajakritiikkiä, niin silloin 

“mentäisiin jos ei ihan varsinaiseen rasismiin niin ainakin sinne päin” (Sami). Jani 

taas mainitsi oman mahaanmuuttokritiikkinsä kohdistuvan humanitääriseen 

maahanmuuttoon, eli esimerkiksi turvapaikan hakuun ja pakolaisten 

vastaanottamiseen. Myös humanitäärisen maahanmuuton pitäisi olla hänen mukaansa 

yhteiskunnalle tuottavaa. Kun kysyin Janilta, mitä hänen mielestään 

maahanmuuttajakritiikki on, vastasi hän siinä olevan enemmän kyse kulttuurisista 

piirteistä, eli siitä ettei hyväksytä tapoja ja käyttäymisnormeja kulttuurin perusteella. 

Paula mainitsi kritiikkiinsä kuuluvaksi edellisten seikkojen lisäksi kotouttamisen ja 

sen, kuinka hyvin se on onnistunut: 

 

”… miten hyvin heijän kotouttaminen tehhään ja miten hyvin se onnistuu 

ja mitä tehä sillon ku tulee esimerkiksi tämmösiä tapauksia, että tulee 

tämmösiä isoja kulttuurien kohtaamisia niinku esimerkiksi nää 

kunniamurhat ja tommoset, miten niihin suhtaudutaan. Että tämä on mun 

mielestä sitä maahanmuuttokriittisyyttä, et ihmiset on erikseen et tää on 

politiikkaa.” (Paula)  

 

Vaikka haastateltavat toivatkin siis esille sen, että heidän kritiikkinsä kohde on 

nimenomaan itse maahanmuuttopolitiikka, niin kuitenkin siihen vaikutti kuuluvan 

ehkäpä jopa keskeisenä osana varsinkin “islamilaisen kulttuurin” kritiikki. Voikin olla 

tällöin hyvin vaikeaa erottaa, että missä menee raja kritiikissä maahanmuuttopolitiikan 

ja maahanmuuttajien (kulttuurin) välillä. Toisaalta, jos käsitys esimerkiksi 

islamilaisesta kulttuurista on hyvin yksipuolinen ja jähmeä, niin voiko sitä silloin edes 
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sanoa kulttuurikritiikiksi? Käsittelen tätä lisää hieman myöhemmin viimeisessä 

kappaleessa. 

 

 

Kahden muun haastateltavani vastaukset siitä, mitä maahanmuuttokriittisyys on, olivat 

hieman erilaiset. Veikko jakoi maahanmuuttokriittisyyden kahteen luokkaan, 

“järkiperusteisiin” ja “ennakkoasenneperusteisiin”. “Järkiperusteet” ovat hänen 

mukaansa juuri itse maahanmuuttopolitiikan kritiikkiä, kun taas 

“ennakkoasenneperusteet” viittaavat jonkinlaiseen kritiikkiin siitä, että toinen on 

erivärinen tai ylipäätänsä erilainen. Pertun mukaan maahanmuuttokriittisyys on 

“hommalaisten” luoma termi isänmaan suojelusta: 

 

”…Tää maahanmuuttokrittisyys niin mä pidän sitä vaan Halla-ahon 

kumppaneineen kehittämänä hienona terminä, millä peitellään jopa 

raakaa rasismiaki että niin tuota sitä esiintyy siellä akateemisissa 

piireissä ja näin se saadaan sitten tuota vähän niinku tavalliselle 

pulliaiselle valehdeltua koko asia ku leimataan se 

maahanmuuttokriittisyyden tai ei sitä leimata mutta verhotaan tollaseen 

kaapuun.” (Perttu) 

 

Perttu painottaakin, ettei käytä itsestään mieluusti termiä maahanmuuttokriittinen. 

Suomalaisen maahanmuuttokriittisyyden johtohahmo Jussi Halla-aho jakoi 

mielipiteitä haastateltavieni keskuudessa. Lähtökohtaisesti haastateltavat olivat samaa 

mieltä Halla-ahon kirjoituksien kanssa. Perttu antaa Halla-aholle pisteitä siitä, että on 

saanut keskustelua aikaiseksi maahanmuutosta, mutta muuten hän on hyvinkin 

kriittinen Halla-ahoa kohtaan, ja hän koki monet maahanmuuttokriitikot “halla-

aholaisiksi”. 

 

“…jotenki sieltä vaan paistaa läpi semmonen sokea Halla-ahon palvonta 

ja tuntuu että ku sinne foorumille [Homma-forum] aina liittyy uusia 

ihmisiä niin että ensimmäinen mitä niiltä vaaditaan niin pitää osata 

kirjottaa Halla-ahon sukunimi oikein, että isolla H Halla-aho mutta se 
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aho-osa pienellä ja väliviiva siihen niin tuota, tuommosta naurettavaa 

henkilöpalvontaa että eihän sillä ole tuota kriittisyyden kanssa mitään 

tekemistä, ja onko se sitten että se lisää sitä yhteenkuuluvaisuuden 

tunnetta ku ylistetään niinku yhdessä mestaria.” (Perttu) 

 

 

Toinenkin haastateltavistani mainitsi, miten häntä on alkanut hirvittää Halla-ahon 

ympärille kertynyt kulttimaisuus: 

 

 

“…nyt se on alkanu mennä vähän semmoseksi että mitä tahansa tää 

sannoo niin siellä on heti lauma tämmösiä kiittäjiä ja kannustajia ja 

muita, että semmonen tietynlainen kriittisyys ehkä niinku pitäs palauttaa 

siihen että ei ne hänenkään sanomiset aina oo se totuus että hänkin on 

ihminen.” (Paula) 

 

 

Sami kertoi, kuinka hän koki median luoman kuvan Halla-ahosta ristiriitaiseksi, ja 

kuinka hänen mielestään Halla-ahon kirjoitukset eivät olleet niin pahoja kuin mitä 

mediassa annettiin ymmärtää. Syyn tähän Halla-ahon mustamaalamiseen mainitsi hän 

suomalaisen median suomettumisen ja itsekontrollin perinteen. 

 

Maahanmuuttokriitikot eivät siis ole mikään homogeeninen joukko, jotka ovat asioissa 

kuin asioissa samaa mieltä toistensa kanssa. He ovat eri puolue- ja koulutustaustaisia 

ihmisiä, jotka kokevat itsensä jollakin tavalla maahanmuuttokriittisiksi, ja joille tämä 

maahanmuuttokriittisyys voi tarkoittaa hyvin eriäkin asioita. Tietyt teemat kuitenkin 

toistuivat haastateltavien puheisssa ja he puhuivat joistakin tietyistä asioista hyvin 

samoin sanankääntein. 

 

Yksi näistä toistuvista teemoista oli jokaisesta haastattelusta ilmi tullut ajatus 

vastavirtaan kulkemisesta suomalaisessa poliittisessa kentässä. 

Maahanmuuttopolitiikan kritisoiminen oli haastateltavien mukaan ollut ennen tabu, 
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josta ei ollut voinut sanoa ainakaan mitään negatiivista. Tämä ajatus vaiettujen 

asioiden ilmi tuomisesta ei ole kuitenkaan uusi. Tunnettu pilapiirtäjä Kari 

Suomalainen, jonka pakolaisvastaisista piirroksista tehtiin aikoinaan selvityspyyntö 

oikeusministeriölle, kommentoi 90-luvun alussa omia pakolaisiin liittyviä 

pilapiirroksiaan korostaen ”olleensa kansan mielipiteiden tulkki ja tuoneensa esiin 

näkökulmia, joista on muuten vaiettu” (Aallas 1991: 48). Tämä ei kuitenkaan rajoitu 

pelkästään Suomeen, vaan esimerkiksi ranskalaisen Kansallisen Rintaman entinen 

puheenjohtaja Le Penin mukaan hän sanoo asiat, joita muut poliitikot eivät uskalla 

sanoa (Holmes 2000: 72). Kaksi haastateltavaani vetivät myös mielenkiintoisen 

yhtäläisyysmerkin nykyisen maahanmuuttokriittisen keskustelun ja kylmän sodan 

aikaisen suomettumisen välille. Janin sanoin ”Suomessa on vallinnu tämmönen yhden 

totuuden ilmapiiri oikeastaan aina, että Neuvostoliiton aikaan neuvostokritiikkiä, niin 

eihän sitä suvaittu missään määrin”.  

 

 

Maahanmuuttokriittisille on annettu haastateltavieni mukaan liiankin helposti rasistin 

leima. Tällä keinolla on Samin mukaan luokiteltu maahanmuuttokriittiset mielipiteet 

mediassa vain rasistien huuteluksi, jotta itse asiaan ei kiinnitettäisi huomiota. Eräs 

haastateltavani puhui jopa jonkinlaisesta maahanmuuttokriitikoiden vainoamisesta. 

 

“Joitaki maahanmuuttokriittisiä on ihan niinku viranomaiset ottanu 

puhutteluun ja poliisit ottanu jopa haastatteluun ja kyselly näistä asioista 

että, miten sää esität näin radikaaleja näkemyksiä että kyllä sitä niinku, 

mää voisin ite puhua ihan suoraan vainoamisesta, vainotaan niitä 

ihmisiä jotka on eri mieltä asioista.” (Jani) 

 

 

Kyseinen haastateltava mainitsi myös sen, että esimerkiksi Jussi Halla-aho on saanut 

kymmeniä tappouhkauksia. Veikko kertoi, että on pitänyt 

maahanmuuttokriittisyytensä tietyllä tavalla piilossa, eikä ole uskaltanut monessakaan 

tilanteessa lausua maahanmuuttokriittisiä mielipiteitä. Samin mukaan taas 

maahanmuuttokriitikot näyttäytyvät tavallisen kaduntallaajan silmissä jollakin tavalla 
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sorrettuina median taholta, Paulan mukaan taas maahanmuuttokriitikot on 

demonisoitu mediassa. Samanlaisia äänenpainoja löytyy myös muualta Euroopasta. 

Esimerkiksi Sunierin ja Ginkelin mukaan edesmenneen alankomaalaisen 

uusnationalistisen puolueen Pim Fortuynin listan johtaja Pim Fortuynin mukaan 

vasemmistolaiset poliitikot ovat yrittäneet demonisoida hänet (2006: 115).  

 

Yhtenä syynä maahanmuuttokritiikin kasvuun näkivät muutamat haastateltavat laman. 

Veikon mukaan myös Suomessa pikku hiljaa kasvanut maahanmuuttajien määrä ja 

heidän “lorviminen” on lisännyt maahanmuuttokriittisyyttä: 

 

”Ja sitten että hirveesti niinku hyysätään että annetaan kaikkia tukia 

ilman minkäänlaista vastiketta, niin se ei oo sitten pidemmällä 

tähtäimellä se ei oo kenenkään etuja ja tuota, et sen takiahan sitä 

kriittisyyttä sitten esiintyykin ku sitten vaan niinku lorvitaan tekemättä 

mitään, toisaalta ei niinku halutakkaan sitten edes tehä kun ne tuet on 

niin hyviä kuitenkin suhteessa vielä heijän oman maansa lähtötasoon.” 

(Veikko) 

 

Toisaalta Veikko mainitsi myös sen, miten taistelu työpaikoista tai muu sellainen paha 

olo voi lisätä ihmisten omaa turhautumistaan, jolloin saatetaan syyttää jotakin ryhmää, 

kuten maahanmuuttajia, tilanteesta. 

 

Kun kolme haastateltavaani kertoivat, miten ja miksi heistä tuli 

maahanmuuttokriittisiä, heidän kuvailunsa olivat melko samankaltaisia. Paula kuvasi 

nuorempaa itseään “rajat auki- punkkarityypiksi”, mutta heräsi maahanmuuton 

aiheuttamiin ongelmiin asuessaan ulkomailla. Sami kertoi ennen olleensa sitä mieltä, 

että Suomen pitää saada enemmän maahanmuuttajia. Jani huolestui Suomen 

kohtalosta katsoessaan uutisia: 

 

 

“No mulla itellä lähti homma liikkeelle siitä että mä joskus 2000-luvun 

alussa seurasin uutisia muualta Länsi-Euroopasta ja huomasin et siellä 
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on tullu tämmösiä yhteenottoja, konflikteja, ongelmia maahanmuuttajien 

kanssa ja, sitten alkoin ihmetellä että miks suomalainen media tästä 

asiasta vaikenee ja, seurasin näitä uutisia ja sitte vaan alkoin toivoon 

että toivottavasti tää ei oo Suomen kohtalo sitten tulevaisuudessa kun 

kuitenki maailma kansainvälistyy ja muuttoliike kasvaa maasta toiseen.” 

(Jani) 

 

 

Useimmat haastateltavani piirsivät yllä olevan kaltaisia uhkakuvia esimerkiksi 

Ruotsin, Ranskan ja Englannin tilanteesta ennustaen sen olevan Suomenkin kohtalo, 

jos asialle ei mitään tehdä. Ongelmia, joita maahanmuutto on aiheuttanut Euroopassa, 

ovat yhden haastateltavani mukaan muun muassa ghettoutuminen, maahanmuuttajien 

syrjäytyminen, kielitaidottomuss, muslimien radikalisoituminen, korkea rikos- ja 

työttömyysaste maahanmuuttajien keskuudessa ja niin edelleen.  

 

 

Kysyin kahdelta haastateltavaltani eurooppalaisesta maahanmuuttokriittisyydestä. 

Paulan mukaan maahanmuuttokriittisyys on lähtenyt liikkeelle nimenomaan 

ruohonjuuritasolta: 

 

 

“Se on jännä miten tää maahanmuuttokriittisyys niinku, se lähtee nyt 

kasvamaan niinku niitten maitten ruohonjuuritasolta, et siinä ei oo 

mittään tämmöstä kattoa mikä ohjais. Ja se tuntuu että se alkaa näissä 

maissa niin siinä on alkanu syntyä tämmösiä liikkeitä että jotka on vähän 

niinku heränny siihen että nyt ei oo kaikki ennää ihan oikein. Ja se 

tapahtuu melkein kaikkialla nyt yhtä aikaa.” (Paula) 

 

 

Kumpikaan haastateltavista ei kuitenkaan juurikaan nähnyt yhteyttä suomalaisen 

maahanmuuttokriittisyyden ja eurooppalaisen uusnationalismin kanssa. Kumpikaan 

haastateltavistani eivät olleet paljon seuranneet uutisointia eurooppalaisesta 
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uusnationalismista, mutta kumpikin olivat sitä mieltä että muualla Euroopassa niin 

sanottu maahanmuuttokriittisyys on radikaalimpaa. Paulan mielestä oli virheellistä 

puhua maahanmuuttokriittisistä ja esimerkiksi Perussuomalaisista oikeistolaisina: 

 

 

“Mirja: Esimerkiksi Perussuomalaisiahan on sanottu 

oikeistopopulistiseksi. 

Paula: Mutta eihän niissä oo mittään oikeistoa Perussuomalaisissa. 

Eihän ne aja niinku kapitalismin etua ollenkaan että nehän ajaa just 

tämmösiä pientä ja keskisuurten yrittäjien ja viljelijöitten ja 

työntekijöitten etua, että mun mielestä ne on aika sosialistipuolue.” 

 

 

Veikko taas näki oikeistopopulismin jollakin tavalla halventavana terminä: 

 

 

”Se on se populismi semmonen vähän niinku halventava siinä tuota, että 

niinku se ois vaan joku että sillä haetaan julkisuutta tai, tuota niin että se 

ois vaan joku julkisuustemppu tai, joku että, vähän niinku semmonen 

mahanmuuttokritiikkiä vastustavien henkilöitten tämmönen halventava 

nimitys.” (Veikko) 

 

 

4.2 Monikulttuurisuus 

 

Monikulttuurisuuden yksi haastateltavani jakoi kahteen kategoriaan: ensinnäkin 

“kulttuurin monimuotoisuuteen, joka on maapallolla vallitseva faktuaalinen olotila” 

ja monikultturalismiin, joka on hänen mukaansa “monikulttuurisuuden varjolla 

harjoitettua politiikkaa, jolla pyritään edistämään nykyisen hegemonia asemassa 

olevan vallitsevan länsimaisen valtakulttuurin pirstoutumista” (Sami). Samanlainen 

kahtiajaottelu tuli esiin myös monikulttuurisuuden käsitettä käsiteltäessäni. Sami näki 
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monikulttuurisuuden huonona puolena valtakulttuurin tai yhtenäisyyskulttuurin 

puutteen: 

 

 

”Niin kauan ko tilanne on se että, on olemassa jonkinnäkönen valtavirta, 

sanotaan että niin kauan ku 60% - 70% väestöstä edustaa jotaki 

enemmistökulttuuria niin että se, että sen nojalla pystytään määrittää 

jonkinnäkönen yhteinen pohja että tämän mukkaan mennään niin, niin 

kauan se voi toimia.” (Sami) 

 

 

Perttu huomautti, että ”meillä on jo monikulttuurisuutta ihan omasta takaa” ja 

että ”Suomen kansakin muodostuu eri kansalaisuuksista (haastateltavan oma 

sanavalinta)”, kuten saamelaisista ja romaneista suomalaisten lisäksi. Samalla hän 

mainitsi, että uusien Suomeen tulevien kulttuurien ”pitäisi olla sopeutettavissa eli 

integroitavissa tähän meidän maamme kulttuuriin”. Tässä on mielenkiintoista kyseiset 

sanavalinnat, eli ensinnäkin kansalaisuudet eikä esimerkiksi kulttuurit puhuttaessa 

saamelaisista ja romaneista, ja sitten toisaalta vaikka haastateltava myönsikin Suomen 

monikulttuurisuuden, hän kumminkin puhui yhdestä kulttuurista kun tuli puheeksi 

maahanmuuttajien kotoutuminen. Kysyin myös haastateltaviltani mitä hyvää ja mitä 

huonoa he näkevät monikulttuurisuudessa. Kaksi haastateltavaani mainitsivat 

monikulttuurisen ruokakulttuurin yhtenä positiivisena puolena. Jani jakoi hyvän ja 

huonon monikulttuurisuuden maahanmuuttajien kautta seuraavan esimerkin lailla: 

 

 

”Fazerit ja Finlaysonit mitä tänne nyt on aikanaan tullu tämmösiä 

yrittäjiä, tuonu vähän erilaisia ajatuksia yhteiskuntaan mukaan niin se 

on hyvä, sitä vastaan ei oo niinku yhtään mitään, sit on tää huono, 

huonompi monikulttuurisuus joka nimenomaan koskettaa sitten 

muslimiväestöä, ei integroidu, säilyttää ne omat tapansa ja, ne on ihan 

ristiriidassa meijän käyttäytymisnormien ja tapojen ja lainsäädännönki 

kanssa.” (Jani) 
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Aikaisemmin mainitsemani kansallismielisen yhdistyksen Suomen Sisun 

periaateohjelmassa sanotaan monikulttuurisuudesta näin: 

 

 

”Kaikki kansat, rodut ja kulttuurit ovat sinällään arvokkaita, ja niiden 

pitkäjänteinen kehitys on turvattava. Ihmiskunnan luonnollisen 

monimuotoisuuden hävittäminen monikulttuurisuuden harhaanjohtavalla 

nimellä on loputtava. Kansoja ei saa tarkoituksellisesti sekoittaa keskenään 

eikä tuhota historiallisesti kehittyneitä kulttuureita korvaamalla ne 

globaalilla alakulttuurien kirjolla.” (Suomen Sisun periaateohjelma 2006) 

 

 

Eri kulttuureista ja kansoista puhutaan ”ihmiskunnan luonnollisena 

monimuotoisuutena”, jolloin sitä kuvataan kuin jonakin biologisena tosiasiana. Tällöin 

voidaan helposti pelkistää kulttuurit muuttumattomiksi ja homogeenisiksi yksiköiksi, 

ja esimerkiksi mieltää länsimainen kulttuuri evoluution kautta kehittyneimmäksi 

kultturiksi sen tämän hetkisen tietynlaisen hegemonisen aseman takia. Ihmiskunnan 

olemassaolon aikana ovat kuitenkin kulttuurit syntyneet ja hallinneet suuria ja pieniä 

alueita, ja myös hävinneet. Länsimainen kulttuuri ei ole mikään poikkeus tähän. Myös 

periaateohjelmassa mainittu ajatus ”kansojen sekoittumisesta” kuulostaa siltä, aivan 

kuin kansoista puhuttaisiin kuin roduista. Tässä voisi mielestäni olla hyvä esimerkki 

siitä, miten uusrasismissakin on löydettävissä vanhaa rasismia. 

 

Kahden haastateltavani mukaan tietyt tahot, eli lähinnä eurooppalainen vasemmisto, 

on vaalinut monikulttuurisuutta ideologiana, jolloin ”ei ole vaadittu 

maahanmuuttajilta tarpeeksi, että pitää integroitua yhteiskuntaan ja sitten sinne on 

jäänyt ne omat kulttuurit” (Jani). Samin mukaan eurooppalaisella vasemmistolla on 

ollut tietynlainen sosiaalisen Euroopan projekti, jonka mukaan Euroopan pitäisi pikku 

hiljaa muuttua kansojen sulatusuuniksi ennemmin kuin olla kansakuntien Eurooppa. 

Hänen mukaansa vasemmistolaiset haluavat maahanmuuttajia nimenomaan siksi, että 

heillä olisi äänestäjiä. 
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Kaikki haastateltavat painottivat sitä, että sen sijaan että ihmisiä siirrettäisiin hyvinkin 

erilaisista maista toisiin maahanmuttajiksi, tulisi ihmisiä auttaa paikan päällä tai 

ainakin lähialueilla, joissa kulttuurikin voi olla samanlainen. Janin mukaan tällaiseen 

helppoon ratkaisuun päätyminen eli maahanmuuttajien tuominen Suomeen on 

enemmänkin hyvän omantunnon ostamista. Samin mukaan ihmisillä ei niinkään ole 

taustalla hyvä tahto halutessa ottaa pakolaisia, vaan tietynlainen statuspolitiikka: 

 

”Siinä on vähän samanlainen, tai siis tuntuu olevan samanlainen motiivi 

ku joillaki ihmisillä kun ne näkee kodittomia koiranpentuja että voi 

raukkaa niitten emo on kuollu että otetaan sieltä se yks pentu että niinku 

tavallaan koetaan että kyllä me nyt ollaan armeliaita ja hyviä ihmisiä ja 

sitten ei oteta huomioon että ne muut pennut silleen, kuolee sitten sinne 

katuojaan, että pelastetaan nyt edes se yks.” (Sami) 

 

 

Lisäksi Sami näkee tällaisessa monikulttuurisuuden ihannoinnissa marxilaisen 

aatemaailman perintöä, jossa eurooppalainen vasemmisto samaistuu pakolaisiin, 

koska nämä ovat sorrettuja ja köyhiä aivan kuin hekin ovat olleet. Lisäksi hän 

mainitsee tällaisen ideologian taustaksi jonkinlaisen ”60-lukulaisen sukupolven 

omaksuman länsimaisen kulttuurin kritiikin ja tietynlaisen kulttuurisen itseinhon”. 

 

 

4.3 Suvaitsevaisuus ja rasismi 

 

Kysyin myös haastateltaviltani heidän mielipiteistään rasismista ja 

suvaitsevaisuudesta. Jani määritteli suvaitsevaisuuden erilaisten asioiden 

hyväksymiseksi. Veikolle suvaitsevaisuus on sitä, että “pystyy tulemaan 

monikulttuuritaustaisten kanssa toimeen”. Perttu jakoi suvaitsevaisuuden kahteen 

leiriin, eli terveeseen suvaitsevaisuuteen, jossa hyväksytään ihmisten erilaisuus, ja 

yltiöpäiseen tai sairaaseen suvaitsevaisuuteen: 
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“Se ei olekaan enää sitten suvaitsevaisuutta vaan semmosta 

pakonomaista myöntelemistä eli esimerkiksi minä kristittynä rupean 

suvaitsemaan niin paljon muslimeja että pyydän päästä käymään heidän 

tilaisuuksissa että he rakentaisivat […] vaikkapa moskeijan että pääsis 

siellä käymään ja, annan niinkö uskonnollisesti joka asiassa periksi että 

rupeen vaatimaan ettäko meillä on Suomessa nyt tietty määrä muslimeja 

niin eiköhän oteta kivitystuomiot käytäntöön vaikka rinnalle suomalaisen 

lainsäädännön kanssa.” (Perttu) 

 

 

Perttu myöntää kuitenkin, että terveen ja sairaan suvaitsevaisuuden rajat voivat olla 

hyvinkin veteen piirrettyjä rajoja. Paulakin mainitsi, että nykysuvaitsevaisuudesta on 

tullut sellaista, että hyväksytään erilaisuus liian pitkälle, jolloin hänen mukaansa 

“ollaan hiljaa kunniamurhista ja […] näistä raiskausrikostilastoista ja tämmösistä”. 

Sekä Janin että Paulan mukaan suvaitsevaisuuden rajat pitää vetää Suomen lakiin. 

 

Sami antoi mielenkiintoisen näkökulman suvaitsevaisuuteen. Hän jakaa myös 

suvaitsevaisuuden kahteen osaan. Hän kutsuu toista toleranssiksi, joka on hänen 

mukaansa jonkun asian sietämistä, ja tämän hän näki lähinnä positiivisessa mielessä. 

Suvaitsevaisuudessa taas tehdään hänen mukaansa tietynlaista identiteettipolitiikkaa 

niihin nähden, jotka eivät suvaitse: 

 

 

“Suvaitseminen taas tarkoittaa sitä että niinku oikeen mennään 

halaamaan sitä asiaa jota suvaitaan tai tavallaan nostetaan framille että, 

tämmönen hieno asia tätä me suvaitsemme, kun kuitenkin pohjimmiltaan 

tämmösessä niinku suvaitsevaisuudessa tässä mielessä on kyse siitä, että 

se tyyppi joka nostaa jonkin asian  niin hän ilmoittaa suvaitsevansa […] 

ja tavallaan niinku tekee identiteettipolitiikkaa niihin, jotka eivät suvaitse, 

että minäpäs olen parempi ihminen, minä olen suvaitsevampi, katsokaa.” 

(Sami) 
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Sami ja Jani määrittelivät rasismin etnisillä perusteilla tapahtuvaksi syrjinnäksi ja 

ihmisten eriarvoiseen asemaan asettamiseksi. Paula kuvasi rasismia uskontoon, 

ihonväriin tai muuhun tällaiseen liittyväksi syrjiinnäksi. Perttu taas ei nähnyt rasismia 

ihan näin. Hänen mukaansa rasismi alkuperäisessä merkityksessään on ainoastaan sen 

tunnustamista, että on olemassa erilaisia ihmisrotuja: 

 

 

“Rasismi sanan alkuperäisessä merkityksestä niin se on vaan sen 

tunnustamista että on erilaisia rotuja, ei sen tunnustamista että toinen 

rotu on toista parempi mut sitähän sillä nykyään tarkotetaan ja vielä jopa 

semmosta että pitää syrjiä sitä huonompaa rotua, sitä ei minun mielestä 

rasismi oo. Siksi mää en kuitenkaan halua olla rasisti kun tota se sana 

ymmärretään aina väärin, no sit on kehitetty uusia sanoja ku roturealisti, 

no en mä sitäkään ku siinä on se rotu sana niin se aiheuttaa negatiivisia 

mielenyhtymiä, niin mä en sitäkään käytä.” (Perttu) 

 

 

Kaikki haastateltavat olivat poikkeuksetta sitä mieltä, että kaikki ihmiset ovat 

“rotuun” katsomatta samanarvoisia. Sami lisäsi, että hänen mielestään “kaikki 

ihmisryhmät ovat pakosta aina rasistisia”, jotka ajavat pääsääntöisesti oman 

lähipiirinsä etua. Kuitenkin hänen mielestä kasvatuksella sekä koulutuksella voidaan 

tällaiseen rasismiin vaikuttaa.  Jani otti kuitenkin esille nimenomaan kulttuurirasismin, 

jota hän ei mieltänyt rasismiksi: 

 

 

“Se on vähän ikävä juttu että nykyään tommonen kulttuureihinki 

kohdistuva arvostelu, siis se että sää kyseenalaistat muslimien 

näkemyksen siitä että nainen ois jotenki huonompi arvonen ku mies ja 

kaikki tämmöset ihmisoikeusasiat ja muut, et ku sä jotenkin alat 

kritisoimaan näitä niin, sut leimataan rasistiksi, […] et sitä kulttuureihin 

kohdistuvaa kritiikkiä, sitähän kututaan nykyään uusrasismiksi joissaki 
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piireissä ja oon jopa yliopistotutkintoihin joihinki törmänny jossa tätä 

asiaa on tuotu esille, se on vähän ikävä kehityssuunta mun mielestä.” 

(Jani) 

 

 

 

Tässä piirtyy mielestäni hyvin esiin sen, miten tutkija joutuu rämpimään emic- ja etic- 

käsitteiden muodostamassa tiheässä käsiteviidakossa pyrkien kunnoittamaan 

tutkittavien mielipiteitä, mutta samalla täytyen pysyä uskollisena tutkimukselle. 

Kulttuurirasismi (tai uusrasismi) on ehkä yksi tärkeimmistä käsitteistä, mitä tässä 

työssäni käsitellään. Feketen sanoin siinä “vaihdetaam maahanmuuton vastainen 

diskurssi oman rotunsa puolustamisesta oman historiallisesti juurtuneeseen 

homogeenisen kansallisen kulttuurin puolustamiseen” (2006: 8). 

 

Haastateltavani kuitenkin kertoi miten hänelle kulttuurirasismin olemassaolo olisi 

hänelle yllättävää (ja tuntuu kuin hän odottaisi, että se olisi myös kuulijalle yhtä 

yllättävää!), eikä hän siis hyväksy kulttuurirasismin tai uusrasismin olemassaoloa. 

Tällöin hän lokeroi rasismin tiukasti koskemaan vain vanhaa rasismia, jolloin hän voi 

jatkaa “islmaiseen kulttuuriin” kohdistuvaa kritisointia tarvitsematta identifioitua 

rasistiksi. Holmesin mukaan ranskalaisen puolueen Kansallisen Rintaman entinen 

puheenjohtaja Le Pen on “luonut diskursiivisen kentän, jossa rasismi on yhä vaikeampi 

määritellä, kohdata ja vastustaa” (2000: 64). Kun määrittää rasismin kapeasti 

käsittämään vain biologista rasismia, ei ole tarvetta tarkastella omien mielipiteittensä 

rasistisuutta. Voisiko sanoa saman olevan kyseessä haastateltavillani? 
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4.4 Maahanmuuttokriittisyys osana ‘meidän’ ja ‘muiden’ rakentamista 

 

 

“…että ku he [ulkomaalaiset] eivät tuu niinku millään tavalla vastaan että he eivät 

noudata niinku suomalaisia tapoja ja ihan niinku kaikkea mölyämistä ja jotain ihme 

musiikkia…” (Veikko) 

 

 

Maahanmuuttokriittisyydessä kategoriaan ‘muut’ kuuluvat yleisemmin 

muslimimaahanmuuttajat. Heidät kuvataan niiksi toisiksi, jotka ovat vastakohta 

‘meille’ suomalaisille ja länsimaisille. Heillä on outoja tapoja, he tuoksuvat erilaisilta, 

ovat liian äänekkäitä ja kuuntelevat outoa musiikkia.  

 

Minulle tuli jopa yllätyksenä kuinka vahvasti islaminvastaisuus tuli esille kaikista 

haastatteluista. Minulla ei ensimmäisessä haastattelurungossa ollut juuri mitään 

islamiin liittyvää kysymystä, vaan haastateltavat ottivat järjestelmällisesti itse esille 

muslimitaustaiset maahanmuuttajat puhuessaan nimenomaan huonosta 

maahanmuutosta. Varsinkin islamin ollessa puheena, olivat puhetavatkin kaikilla 

haastateltavilla hyvin samanlaisia, ja ne olivat poikkeuksetta negatiivisia. Vaikka tämä 

islamvastaisuus näyttäytyi pinnalta katsoen kulttuukritiikiltä, oli siitä huomattavissa 

myös tietynlaista rodullistamista, jolloin esimerkiksi muslimit nähtiin samankaltaisina, 

ja heihin liitettiin tiettyjä piirteitä ja stereotypioita, kuten uskonnollinen fanaattisuus. 

Muslimien lisäksi puhuttiin myös somaleista negatiiviseen sävyyn. 

 

Vaikka haastateltavani olivat periaatteessa uskonvapauden kannattajia, tämä periaate 

ei tuntunut kaikkien kohdalla kuitenkaan pitävän paikkaansa puhuttaessa islamin 

uskosta. Haastateltavien mukaan islamin uskon kritiikki kuului osaksi 

maahanmuuttokriittisyyttä. Sekä Paula että Jani korostivat, että islamin usko ei ole 

pelkkä uskonto vaan se on myös politiikkaa: 
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“Kyllä mää oon uskonnonvapauden kannattaja, jokainen saa uskoa mihin 

ite haluaa, mut se ongelma meillä tulee väistämättä jossain vaiheessa 

eteen kun muslimien määrä lisääntyy Suomessa niin nämä ihmiset ei 

erota sitä uskontoa ja politiikkaa toisistaan, islam on sekä uskonnollinen 

ideologia myös poliittinen ideologia ja ne tekee siitä politiikkaa sen 

uskonnon näkökulmasta, Koraani on heille laki ja meillä taas on kirkko 

ja valtio aika hyvin erotettu toisistaaan.” (Jani) 

 

 

Kuten mainitsin aiemmin, toistuivat haastateltavilla tietyt puhetavat islamin uskosta, 

muslimeista ja somaleista. Tämän puhetavan mukaan nämä tietyt maahanmuuttajat 

eivät ole tulleet tänne tekemään töitä, vaan käyttämään hyväksi suomalaisten 

sosiaalietuja. He eivät myöskään sopeudu, toisin kuin vaikkapa Suomeen 1800-luvun 

lopusta lähtien maahanmuuttaneet islaminuskoiset tataarit: 

 

”Jos ajatellaan somaleitaki että milloin ne alko tuleen, niin, jos verrataan 

vaikka tataareihin mitä ollu ollu Suomessa niin tuota näkee ihan selvästi 

että tataarit on sopeutuneet ja kehittyneetki yhteiskunnallisesti ja 

menestyneet […] Somalit on vieläki semmosia tumput suorina seisovia 

työttömiä khatin jauhajia, heillä on omat piirit ja ei kai he osaa 

suomeakaan ja moni tietysti osaa muutenkaan lukea eikä kirjottaa että, 

somalit yks hyvä ei-sopeutunu ryhmittymä.” (Perttu) 

 

 

Lisäksi Pertun mukaan ”islamilaiset kulttuurit” ovat monesti aggressiivisia ja 

että ”kaikkein onnellisinta olisi jos islamistit kääntyisivät vielä kristityiksi, että 

saataisiin se paha sotaisa uskonto pois tai jotenki taka-alalle”. Verrattaessa 

suomalaiseen tai länsimaiseen kuttuuriin, islamilaista kulttuuria kuvataan 

keskiaikaiseksi ja barbaariseksi. Kaikki haastateltavani olivat enemmän tai vähemmän 

sitä mieltä, ettei islamin uskoiset voisi integroitua suomalaiseen kulttuuriin: 
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”Siinä on sitten ollu ongelmana [Euroopassa] tää että erityisesti 

muslimimaahanmuuttajat ei oo integroitunu yhteiskuntaan, ja monet 

tutkijat on sitä mieltä että ei muslimit ole edes kykeneväisiä 

assimiloitumaan integroitumaan länsimaiseen yhteiskuntaan koska ne 

kulttuurierot on niin valtavan suuret.” (Jani) 

 

Näistä kuvailuista tulee mieleen, että kulttuurien ajatellaan jotenkin kehittyvän 

biologisen evoluution tapaan koko ajan paremmiksi ja paremmiksi kulttuureiksi, ja 

toisaalta joidenkin kulttuureiden taas jääneen takapajuisiksi. Vaikuttaa siltä, aivan 

kuin ”islamilainen kulttuuri” olisi jähmetetty ajallisesti paikoilleen.  Islamilaista 

maailmaa katsotaan etnosentrisesti länsimaisen ihmisen silmin, eikä tällöin nähdä 

kuinka myös sillä on yhtä rikas historia, menneisyys ja nykyisyys kuin meillä, 

puhumattakaan siitä, että se sisältää monia erilaisia kulttuureita. 

 

 

”Kyllähän eurooppalainen kulttuuri se on hirveän edistyksellinen ja 

hyvin kehittyny jos verrataan taas vaikka islamilaiseen kulttuuriin että 

kyllä voidaan puhua että melkein ollaan tuhat vuotta siellä meitä jälessä.” 

(Jani) 

 

 

Hyvinä maahanmuuttajina pidetään Itä-Aasiasta tulleita muun muassa heidän 

stereotyyppisesti mielletyn korkean työmoraalin vuoksi: 

 

”Parhaiten on sopeutunu nämä Vietnamista ja sieltä mitä Aasiasta tulleet 

tavallaan työn perässä tulleet mitä näitä oli venepakolaisia ja nämä, niin 

nehän on hyvin hyvin ahkeraa porukkaa.”(Perttu) 

 

 

Haastateltavillani ei muutenkaan vaikuttanut olevan mitään työperäistä 

maahanmuuttoa vastaan, mikä oli aika mielenkiintoista Magdalena Jaakkolan 

aikaisempien tutkimusten valossa. Jaakkola on tutkinut suomalaisten asenteita 
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ulkomaalaisia kohtaan vuosina 1987, 1993, 1998, 2003 ja 2007. Hänen mukaansa 

aikaisemmin suhtauduttiin myönteisemmin humanitäärisistä syistä maahantuleviin 

kuin työperäiseen maahanmuuttoon (Jaakkola 1996: 238), mikä tuntuu nykyään 

menevän päinvastoin. 

 

Samin mukaan uskonnon merkityksen väheneminen ja Euroopan maallistuminen on 

“luonut vanaveteensä maailmankuvallisen ja aattellisen tyhjiön”, josta “islamistinen 

liike on haistanut jo 1960-luvulta lähtien markkinaraon”. Jani kertoi lukeneensa, että 

“Euroopasta tulee islam enemmistöinen tämän vuosisadan aikana”. Neljä 

haastateltavaani näkivät esimerkiksi minareetit negatiivisesti, ja Janin mukaan niiden 

“ilmestyminen katukuvaan symboloisi sitä, että islam voi ja elää hyvin siellä 

yhteiskunnassa”. Paulakin mainitsi, että muslimeilla on tavoitteena islamisaatio ja 

sharialain levittäminen maailmaan. Tällaiset ajatukset ja jopa salaliittoteoriat 

Euroopan islamisaatiosta eivät ole sinällään uusia, mutta ovat valtavirtaistuneet ja 

alkaneet kuulua enenevässä määrin eurooppalaisten uusnationalististen puolueiden 

retoriikkaan. Esimerkiksi Holmesin haastattelema ranskalaisen Kansallisen Rintaman 

entinen puheenjohtaja Le Pen mainitsi, miten “ilman radikaalia suunnanvaihtoa […] 

pohjoisen valtiot katoavat 50 vuodessa” (2000: 65). Aihetta ovat käsitelleet lisää muun 

muassa Bengtsson, Lagerlöf ja Leman (2011). 

 

 

Suomalaiset arvot nähdään hyvin erilaisina kuin islamilaiset arvot, ja esimerkkinä 

tähän otetaan muun muassa naisten ja lasten asema. Huivien käyttöä eivät 

haastateltavat kovin sietäisi, sillä se “symboloi naisen huonoa asemaa ja naisen 

alistamista” (Jani). Huivista keskusteltaessa ottivat kaksi haastateltavaani lisäksi 

puheeksi sen, miten he kokevat hieman epämukavaksi sen, jos esimerkiksi kadulla 

kulkiessa he eivät näe vastaantulevan ihmisen kasvoja. Janin mukaan islamilainen 

kulttuuri on täysin ristiriidassa länsimaisen suomalaisen kulttuurin kanssa. Paulakin 

näki islamin uskon ristiriitaisena suomalaisen elämäntavan kanssa: 

 

“Me ollaan tämmösiä sekulaarisia luppakorvaluterilaisia mitä me 

ollaankaan ja ateisteja ja muita, niin meillähän se uskonto on jossakin 
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tuolla että kun on häitä tai hautajaisia tai semmosia niin sillon 

muistetaan mut, noin muuten niin me eletään tämmöstä länsimaista 

elämää, ja se uskonto ei keskimäärin vaikuta kovin paljon ihmisen 

elämään mut islamissa se vaikuttaa ihan kaikkeen mitä tehhään.” (Paula) 

 

 

Nämä haastateltavieni puhetavat islamin uskosta ja muslimeista ovat ajoittain täysin 

samankaltaisia kuin muilla eurooppalaisilla uusnationalistisilla puolueilla tai liikkeillä. 

Feketa käsittelee artikkelissaan eurooppalaisia äärioikeistolaisia puolueita, ja hänen 

mukaansa monien maiden “parlamenteissa ja mediassa esitetyt väitteet […] jatkuvasti 

korostavat muslimien “muukalaiskulttuuria”, islamilaisten ja eurooppalaisten 

arvojen yhteensovittamattomuutta, ja sitä että jopa Euroopassa muslimit takertuvat 

kulttuuriinsa, eivätkä suostu ‘integroitumaan’. Diskriminaatio muslimeja kohtaan on 

tällöin perusteltua. Kulttuurinen oikeutus on täten vienyt rodullisen oikeutuksen 

paikan.” (2006: 7). Myös Gullestad on huomannut miten “erilaisista historiallisista 

perinteistä ja poliittisista kulttuureista huolimatta viime aikaiset keskustelut 

maahanmuuttajista ovat yllättävänkin samanlaisia monissa Euroopan maissa” (2002: 

45). 

 

Gullestad puhuu artikkelissaan lisäksi paljon siitä, miten ihmiset jakavat toisensa 

meihin ja muihin, ja mitä se merkitsee nykyajan maahanmuuttopolitiikalle. Gullestad 

mainitsee “symbolisen sukulaisuuden” (2002: 53), jolloin esimerkiksi jo monta 

kymmentä vuotta maassa asuneet maahanmuuttajat ‘muut’ eivät kuitenkaan kuulu 

‘meihin’, eli norjalaisiin tai suomalaisiin. Huolimatta siitä, kuinka kauan ovat maassa 

asuneet, maahanmuuttajat nähdään edelleen vieraina ja vierailijoina (guest) maassa. 

Gullestad lisää, että tämän isäntä (host) – vierailija (guest) “metaforan keskeisyys 

maahanmuuttokeskusteluissa luonnollistaa etniset rajat valtasuhteina” (2002: 54), 

jolloin vierailijan ei ole lupa käyttäytyä kuin olisi “kotonaan”. Tämän hän on velkaa 

isäntänsä vieraanvaraisuuden takia. Jos vieras jää maahan, tulee hänen häivyttää 

itsestään vierautensa, ja omaksua isäntänsä kulttuurin. Silloin jos vieraasta tulee ei-

kutsuttu tai ei-toivottu, hänestä tulee tunkeutuja ja jopa vihollinen. (Gullestad 2002.) 

Tällainen ajattelutapa vaikuttaa olevan haastateltavieni mielipiteiden taustalla. 
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5 Pohdinta 

 

“Olis kauhistus ajatella jotain semmosta asiaa mistä ei voi olla varma, se tois 

hirveetä epävarmuutta jos niinko rupeisin kannattamaan globaalia kulttuuria, 

että en osaa ajatella ja mitä järkeä siinä on, kuitenki rakkainta maailmassa pitäis 

olla oma kansa ja sen myötä sitten perhe, sukulaiset, ystävät, heimo” (Perttu) 

 

 

Perttu kuvasi mielestäni hyvin edellä sen, miten mailman globaalistuminen tuo 

ihmisille epävarmuutta. Oma itse, oma identiteetti, kuitenkin nojaa osaksi 

ympäröivään maailmaan, ja sitä rakennetaan vuorovaikutuksen kautta ympäröivän 

maailman kanssa. Jos et voi olla varma enää ympäristöstäsi, miten voisit olla varma 

itsestäsi? 

 

Kun kysyin kahdelta haastateltavaltani, että voiko heidän mielestä suomalaisen 

maahanmuuttokriittisyyden laskea osaksi eurooppaista uusnationalismia, torjuivat he 

tämän ajatuksen ja painottivat kyseessä olevan kotikutoisesta, suomalaisten itse esiin 

nostamasta ilmiöstä. Koska itse olin nähnyt selviä samankaltaisuuksia, ja jopa samoja 

sanankäänteitä lukiessani eurooppalaisesta uusnationalismista, olin hierman 

hämmilläni tästä haastateltavieni näkemyksestä.  Tätä seikkaa selvensi minulle 

kuitenkin Gingrichin huomio siitä, miten uusnationalististen puolueiden 

itserepresentaatiot ”tähdentävät heidän autenttisuuttaan, omaleimaisuuttaan ja 

juurtuneisuuttaan oman maansa alueeseen, historiaan ja kulttuuriin” (2006: 31). Tällä 

tavalla vaikuttivat myös haastateltavani haluavan korostaa oman 

maahanmuuttokriittisyytensä omaperäisyyttä ja ottaa etäisyyttä eurooppalaisiin 

vastineisiin. 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni oli se, että miten maahanmuuttokriittiset näkevät 

monikulttuurisuuden. Aineistoni perusteella voi sanoa heidän kuuluvan niin 

sanottuihin monikulttuurisuuden vastustajiin. He pitävät esimerkiksi ”islamilaista 

kulttuuria” täysin erilaisena suomalaiseen ja länsimaiseen kulttuuriin verrattuna, ja 

näin ollen he pitävät niitä yhteensovittamattomina. Heidän mukaansa 
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maahanmuuttajien tulisi kaiken kaikkiaan omaksua suomalainen kulttuuri ja 

elämäntapa, eli assimiloitua suomalaiseen kulttuuriin. Tätä ei heidän mukaansa voi 

tapahtua, jos maahanmuuttajien omia kulttuureita tuetaan liikaa. He siis pitävät 

tärkeänä sitä, että yhteiskunnassa valtakulttuuri on ja pysyy samana. Tällaisen 

ajattelutavan heikkona piirteenä on se, että kulttuuria, esimerkiksi suomalaista 

kulttuuria näytetään pidettävän muuttumattomana ja yhtenäisenä. Jos kuitenkin katsoo 

suomalaisen kulttuurin (vai pitäisikö sanoa kulttuurien?) historiallista kehitystä, voi 

nähdä kuinka suomalainen kulttuuri on ottanut paljon eri piirteitä ja vaikutteita muista, 

varsinkin läheisimmistä kulttuureista. Se, mitä on suomalainen kulttuuri ja 

suomalainen elämäntapa, luodaan ja uusinnetaan koko ajan uudelleen niin 

arkielämässä kuin vaikkapa mediassa. Asiat, jotka 100 vuotta sitten olivat 

suomalaisina pidettyjä, eivät enää sitä välttämättä olekaan ja niin edelleen. Tosin voisi 

ajatella kulttuurin yhtenäistämisen olevan nykyajan kansallisvaltioissa eläville 

ihmisille hyvin ymmärrettävää. Lisäksi voi yhden haastateltavani mukaisesti nähdä 

poliittisen demokratian edellyttävän tietynlaista valtakulttuuria. 

 

 

Olen yrittänyt osoittaa esimerkein sen, miten paljon samankaltaisuuksia suomalaisella 

maahanmuuttokriittisyydellä ja eurooppalaisella uusnationalismilla on toistensa 

kanssa. Varsinkin kun haastateltavani puhuivat islamin uskosta, oli heidän 

puhetapansa selvästi täysin samoja, mitä muissakin Euroopan maissa on. Tällä tavoin 

he ovat ilmeisesti ehkä jopa tiedostomattomasti oppineet muualta nämä puhetavat ja 

ajatukset muslimeista ja islmin uskosta. Lisäksi populismille tyypilliset ajattelu- ja 

puhetavat näkyvät sekä suomalaisesta maahanmuuttokriittisyydestä ja 

eurooppalaisesta uusnationalismista. Tähän kuuluvat niin ajatus vastavirtaan 

kulkemisesta poliittisessa kentässä kuin myös ajatus siitä, miten vallassa olleet ovat 

tukeneet monikulttuurisuutta ja maahanmuuttoa omien ”unohdettujen kansojen” 

kustannuksella. 

 

Eroavaisuuksiakin löytyy suomalaisesta maahanmuuttokriittisyydestä ja 

eurooppalaisesta uusnationalismista. Kuten olen aiemmin maininnut, jokaisessa 

maassa vaikuttaa uusnationalismin ilmentymiseen oman maan historia. Tällöin 
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esimerkiksi antisemitismi kuuluu joissakin maissa uusnationalismiin, kun taas 

Suomessa ei niinkään. Olen huomannut, miten suomalaisessa 

maahanmuuttokriittisyydessä syytetään enemmänkin muslimeita antisemitismistä. 

Lisäksi muualla Euroopassa näyttäytyy uusnationalismi radikaalimpana kuin miltä 

suomalaiset maahanmuuttokriitikot vaikuttavat.  

 

Kirjoitin aiemmin siitä, että itsereflektio tulee olemaan tärkeää tutkielmassani, ja 

kuvailin hieman sitä maailmaa, jossa itse kasvoin ja opin suurimman osan omista 

arvoistani ja tavasta katsoa maailmaa. Harjoitustyöni jälkeen mielipiteeni ja 

näkemykseni maahanmuuttokriittisyydestä muuttui positiivisemmaksi. En nähnyt 

maahanmuuttokriittisiä enää samalla tavoin pelkästään rasisteina kuin ennen. Ajattelin, 

että eihän itse maahanmuuttopolitiikan kritisointia voi pelkistää pelkäksi rasismiksi. 

Varsinkin tämän tutkielmani aikana näkemykseni aiheesta muuttui edelleen. Kun 

tarkastelin aihetta pintaa syvemmältä, en nähnyt maahanmuuttokriittisyyttä melkeinpä 

missään vaiheessa pelkästään maahanmuuttopolitiikan kritisoimisena. Näin ja näen 

sen tietynlaisena sosiaalisena ilmiönä, jonka keskeisinä piirteinä ei loppujen lopuksi 

edes ole itse politiikka, vaan tietynlaisen suomalaisen identiteetin rakentaminen ja 

eron vetäminen ei-suomalaisiin. Näen sen enemmänkin nationalismin 

ilmaantumismuotona, jonka keskeisenä piirteenä on islamofobia. 

 

 

Huntington kirjoitti vuonna 1993 artikkelin ”sivilisaatioiden yhteenotoista” 

(Huntington 1993). Hänen mukaansa maailman politiikka on siirtymässä vaiheeseen, 

jossa ”ihmiskunnan jakautuminen ja konfliktin dominoiva lähde tulee olemaan 

kulttuurellinen” (1993: 22). Tästä toteamuksesta on tullut kuin itseänsä toteuttava 

profetia. Jos jaottelemme ihmiskunnan toistensa kanssa kilpaileviin kulttuuripiireihin, 

niin siitä voi helposti tullakin todellisuutta. Globalisaatio ja ihmisten kiihtynyt 

muuttoliike on muuttanut maailmaa perustavanlaatuisesti. Tällöin tulee erilaisten 

kulttuuripiirien ja ”sivilisaatioiden” olemassaolo uudelleen pohdinnan kohteiksi. 

Monet maahanmuuttokriitikot ovat selvästi saaneet vaikutteita Huntingtonin 

ajatuksista. Itä ja länsi, islamilainen kulttuuri ja länsimainen kulttuuri ovat heidän 

mukaansa sivilisaatioita, jotka ovat konfliktissa toisiinsa nähden. Edward W. Saidin 
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sanoin ”aikamme kauhistuttavissa, pelkistävissä konflikteissa ihmiset paimennetaan 

sellaisten väärin perustein yhdenmukaistavien tunnusten kuin ”Amerikka”, ”länsi” 

tai ”islam” alle. Samalla suurelle joukolle keskenään varsin erilaisia yksilöitä 

keksitään kollektiivisia identiteettejä.” (Said 2011 [1978]: 343.) Emme voi kuitenkaan 

loputtomasti rajata ihmisiä tällaisten kollektiivisten identiteettien sisä- ja ulkopuolelle.  

 

 

Toivon, erttä globalisaation myötä yhä enenevä erilaisiin ihmisiin ja kultuureihin 

tutustuminen avaisi silmiämme, ja opettaisi pikku hiljaa meille keinon suhtautua 

ihmisiin enemmänkin yksilöinä, eikä pelkästään jonkun ryhmän edustajina. Jotta 

välttyisimme niin suurilta kuin pienimmiltäkin konflikteilta, on aika lopettaa 

ihmisryhmien kategorisointi meihin ja muihin, ja nähdä rakkaina oman ”heimon” 

lisäksi myös erilaisista taustoista maahanmuuttaneet ihmiset, joita tulemme näkemään 

tulevaisuudessa enemmän niin naapureina, työkavereina kuin perheenjäseninäkin. 
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7 Liitteet 

 

 

Haastattelupyyntö 

 

 

Olen Oulun yliopiston kulttuuriantropologian pääaineopiskelija ja teen kandidaatin 

tutkielmaa aiheesta suomalainen maahanmuuttokriittisyys eurooppalaisen 

uusnationalismin valossa. Jos koet itse olevasi maahanmuuttokriittinen niin 

suostuisitko haastatteluuni? Tarkoituksenani on käsitellä aihetta puhtaasti 

maahanmuuttokriittisten henkilöiden näkökulmasta. Tässä yhteydessä haluan tuoda 

esille, että en ole tuomitsemassa enkä arvostelemassa näkemyksiäsi. 

Haastattelumateriaali käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja nimettömästi. Saat 

itse valita haastattelun ajankohdan ja paikan. Haastattelun kesto on noin 1-3 tuntia. 

Osallistumisesi olisi todella tärkeää. Vastauksesi ja/tai mahdolliset kysymyksesi voit 

lähettää minulle sähköpostilla (osoite alla) tai voit ottaa minuun yhteyttä myös 

puhelimitse. 

 

 

 

Haastattelurunko 

 

 

TAUSTATIEDOT 

Nimi, sukupuoli, ikä, ammatti, koulutustaso, puoluekanta 

 

1. MAAHANMUUTTOKRIITTISYYS 

1. Mitä maahanmuuttokriittisyys on?  

2. Mitä mieltä olet Suomen nykyisestä maahanmuuttopolitiikasta? 

3. Onko suomalaisilla velvollisuus auttaa muiden maiden kansalaisia? 

Miksi/miksi ei? 

4. Pitäisikö meidän tukea maahanmuuttajia heidän kulttuurinsa 
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säilyttämisessä (esim. kielen opetuksella jne.)? Miksi/miksi ei?  

5. Miten maahanmuuttajien taloudellinen tuki tulisi mielestäsi järjestää (esim. 

asuminen, ruoka)? Miksi? 

6. Pitäisikö maahanmuuttajia kotouttaa Suomeen ja miten? 

7. Onko kotouttaminen tähän mennessä mielestäsi onnistunut? Miksi/miksi ei? 

8. Luuletko että maahanmuutolla on vaikutusta esim. kansainvälisen 

terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden, huumeiden käytön ja aidsin 

lisääntymiselle Suomessa? 

9. Onko maahanmuuttokriittisyys mielestäsi kasvanut Suomessa? Jos, niin 

uskotko laman vaikuttaneen maahanmuuttokriittisyyden kasvamiseen 

Suomessa? Mitä muita syitä tähän voisi mielestäsi olla? Onko 

maahanmuuttokriittisyydestä tullut hyväksytympää viime vuosina? 

 

2. MAAHANMUUTTAJAT 

1. Mitä mieltä olet eri syistä maahan muuttaviin (esim. työperäinen 

maahanmuutto, nälkää näkevät, sotapakolaiset, ottolapset, 

ympäristöpakolaiset, poliittisesti, uskonnon tai rodun vuoksi vainotut, 

taloudellisista syistä muuttavat, perhesyistä muuttavat)? 

2. Onko sillä merkitystä mistä maahanmuuttaja on kotoisin (esim. erilaisesta 

kulttuurista)? Miksi/miksi ei? 

3. Onko sillä merkitystä onko maahanmuuttaja mies, nainen, lapsi tai vanhus? 

Miksi/miksi ei? 

 

 

 

3. TYÖLLISYYS/TALOUS 

1. Tarvitaanko mielestäsi Suomeen ulkomaista työvoimaa? Miksi/miksi ei? 

2. Koetko maahanmuuttajat uhkana suomalaisten työllisyydelle ja taloudelle? 

3. Pitäisikö maahanmuuttajien ottaa vastaan tarjottu työ vaikkei se olisi heidän 

koulutuksensa mukainen? Miksi/miksi ei? 

 

4. MONIKULTTUURISUUS 
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1. Mitä monikulttuurisuus on? Miten se ilmenee? 

2. Mitä mieltä olet monikulttuurisuudesta? Näetkö sen enemmän positiivisena 

vai negatiivisena? 

3. Mitä hyvää ja mitä huonoa on monikulttuurisuudessa? 

4. Miten monikulttuurisuus näkyy esim. Oulussa tai Suomessa? 

5. Miten monikulttuurisuutta on mielestäsi käsitelty mediassa ja/tai 

valtaapitävien taholta?  

 

5. SUVAITSEVAISUUS 

1. Mitä mielestäsi suvaitsevaisuus on? 

2. Täytyykö olla suvaitsevainen? Miksi/miksi ei? 

3. Kuinka suvaitsevaisia täytyy olla? Mihin vetää raja suvaitsevaisuudella ja 

miksi? 

4. Miten suvaitsevaisuus toteutuu Suomessa? Miten sen pitäisi toteutua? 

5. Kuinka tärkeää suvaitsevaisuus on mielestäsi? Miksi? 

 

6. RASISMI/SYRJINTÄ 

1. Mitä on rasismi sinun mielestäsi? Miten määrittelisit rasismin? 

2. Oletko koskaan törmännyt rasismiin? Missä ja minkälainen tilanne oli? 

3. Ovatko suomalaiset mielestäsi rasistisia? Miksi/miksi ei? 

4. Onko rasismi mielestäsi suuri ongelma Suomessa? Miksi/miksi ei? Entä 

Euroopassa? 

5. Mitä mieltä olet positiivisesta syrjinnästä? Miksi? 

6. Ovatko muut kutsuneet sinua rasistiseksi maahanmuuttokriittisyytesi 

vuoksi? Jos, niin missä tilanteessa? 

 

7. SUOMALAISUUS/ISÄNMAALLISUUS 

1. Miten määrittelet suomalaisen? Kuka on suomalainen? 

2. Voiko maahanmuuttajasta tulla suomalainen? Jos, niin koska ja miten? 

3. Onko suomalaisen kulttuurin säilyttäminen mielestäsi tärkeää ja 

miksi/miksi ei? 

4. Koetko maahanmuuttajien uhkaavan suomalaista kulttuuria? Miksi/miksi et? 
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5. Mitä on isänmaallisuus? 

6. Oletko isänmaallinen ja miksi/miksi et? Mitä isänmaallisuus merkitsee 

sinulle henkilökohtaisesti? 

7. Voiko ihminen olla mielestäsi yhtä aikaa isänmaallinen ja 

monikulttuurisuuden kannattaja vai sulkevatko ne toisensa pois? Miksi? 

8. Koetko olevasi eurooppalainen/pohjoismaalainen? Miksi/miksi et? Koetko 

olevasi enemmän suomalainen, eurooppalainen vai pohjoismaalainen? 

Miksi? 

 

8. ISLAM 

1. Onko islaminuskon uhka/pelko mielestäsi osa suomalaista 

maahanmuuttokriittisyyttä? Miksi, miksi ei? Entä eurooppalaista? 

2. Onko mielestäsi islamin uskonto uhka suomalaiselle kulttuurille tai 

suomalaisille? Miksi, miksi ei? Onko se uhka länsimaisuudelle? Miksi, 

miksi ei? 

3. Millä tavoin islamilaiset kulttuurit eroavat länsimaisesta/suomalaisesta? 

4. Onko islaminuskoisilla mielestäsi erilaiset arvot suomalaisiin verrattuna? 

Miksi? Mitä esimerkkejä? 

 

 

9. EUROOPPALAINEN MAAHANMUUTTOKRIITTISYYS 

1. Oletko perehtynyt eurooppalaiseen maahanmuuttokriittisyyteen?  

2. Mitä mieltä olet ns. äärioikeistolaisista eurooppalaisista puolueista esim. 

Itävallan FPÖ, Ruotsin ruotsidemokraatit, Ranskan Front National, Belgian 

Vlaams Block? Voiko mielestäsi esimerkiksi Perussuomalaiset nähdä osana 

tätä puolueryhmää? Miksi/miksi ei? Entä joku muu suomalainen puolue? 

Koetko esimerkiksi että muualla Euroopassa maahanmuuttokriittisyys olisi 

radikaalimpaa kuin Suomessa? 

3. Miten suomalainen maahanmuuttokriittisyys eroaa mielestäsi 

eurooppalaisesta maahanmuuttokriittisyydestä? Miksi? Mitä 

samankaltaisuuksia niissä on? 

4. Onko Suomessa ilmaantunut maahanmuuttokriittisyys mielestäsi osa 
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laajempaa eurooppalaista maahanmuuttokriittisyyttä? Miksi, miksi ei? 

Onko eurooppalainen maahanmuuttokriittisyys vaikuttanut suomalaiseen 

maahanmuuttokriittisyyteen? Miksi, miksi ei? 

5. Miten määrittelisit oikeistopopulismin? Entä äärioikeiston? Ovatko nämä 

mielestäsi osuvia nimiä kuvailemaan edellä olleita eurooppalaisia puolueita? 

Miksi, miksi ei? Entä suomalaisia puolueita esim. Perussuomalaisia? Miksi, 

miksi ei? 

 

 

10.  OMAT KOKEMUKSET 

1. Miksi olet maahanmuuttokriittinen? 

2. Tunnetko itse maahanmuuttajia? 

3. Onko sinulla henkilökohtaisia kokemuksia maahanmuuttajista? Jos, niin 

minkälaisia? 

4. Oletko aina ollut maahanmuuttokriittinen ja jos et, niin miksi olet nykyään 

5. Mitä mieltä olet ns. halla-aholaisuudesta? Oletko yhtä mieltä Halla-ahon 

mielipiteiden kanssa maahanmuuttoon koskien? Miksi/miksi et? Onko 

mielestäsi Halla-ahosta tullut maahanmuuttokriittisyyden keulakuva? 

 

11.  AJANKOHTAISET ASIAT 

1. Pitäisikö rikostaustaustaiset maahanmuuttajat häätää Suomesta? Jos, niin 

minkälaisen rikostaustan omaavat? 

2. Pitäisikö burkhan käyttö kieltää Suomessa? Miksi/miksi ei? 

3. Pitäisikö minareettien rakentaminen kieltää Suomessa? Miksi/miksi ei? 

 


