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Cultura-säätiön
tehtävälista
päättäjille:
Mahdollisuus rekisteröidä useampi
äidinkieli edesauttaisi Suomen
venäjänkielisten todellisen
lukumäärän hahmottamista.
Suomen venäjänkielistä vähemmistöä
tulisi kohdella suomalaisen yhteiskunnan
yhdenvertaisena osana.
Venäjänkielisillä järjestöillä on potentiaalia tarjota kotouttamispalveluja,
mutta tarvitaan tavoitteellista
koulutusta sekä jatkuvaa seurantaa ja
säännöllistä laadunarviointia.
Kaikkia Suomen kansalaisia tulee kohdella samalla tavalla. Kaksoiskansalaisuus
ei saa olla syy olettaa epälojaalisuutta
Suomen valtiota kohtaan.
Suomeen tarvitaan enemmän
täällä tehtyä, journalistiset
kriteerit täyttävää venäjänkielistä
uutis- ja ajankohtaistoimintaa.
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Noin 30 miljoonaa
venäjänkielistä asuu
Venäjän ulkopuolella.
Suomessa venäjää
äidinkielenään puhuu
virallisesti 79 225 ihmistä,
mutta todellisuudessa
luku on suurempi.
Osataanko Suomen
venäjänkieliset nähdä
yhdenvertaisena osana
yhteiskuntaamme vai
miellettäänkö heidät
Venäjän jatkeena?
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Perustietoa
Suomen
venäjänkielisistä
•

Suomessa on noin 80 000 henkilöä, joiden äidinkieli on venäjä.

•

Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia on yli
31 000.Väestörekisterissä Suomen kansalaisuuden
saaneet merkitään vain Suomen kansalaisiksi, vaikka heillä säilyykin toinen kansalaisuus.

•

Suomessa asuu pysyvästi yli 29 000 henkilöä,
jotka ovat ainoastaan Venäjän kansalaisia.

•

Vuosittain noin 1 800 Venäjän kansalaista saa Suomen kansalaisuuden.

•

Venäjänkielisten määrä kasvaa Suomessa yli 2 000
henkilöllä vuodessa.

•

Suomessa asuu myös muualta entisen Neuvostoliiton alueelta muuttaneita venäjänkielisiä, jotka
kuitenkin valitsevat väestörekisterissä äidinkielekseen jonkin muun kielen.

•

Venäjältä muutetaan Suomeen eniten perheperusteisesti, töihin ja opiskelemaan.

On mahdotonta arvioida
tarkalleen, kuinka paljon
venäjänkielisiä Suomessa
todellisuudessa on.
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•

Venäjän kansalaisten turvapaikka-anomusten määrä on noussut viime vuosina.

•

Suomen venäjänkielisistä suuri osa perustaa perheen toisen venäjänkielisen kanssa.

•

Toiseksi suurin perhetyyppi on suomenkielisen miehen ja venäjänkielisen naisen muodostama liitto.

•

Venäjänkielisiä lapsia ja nuoria on Suomessa yli
21 000.

•

Nyt Suomessa kasvaa toinen ja kolmas sukupolvi
nuoria, jotka ovat syntyneet Suomessa venäjänkieliseen perheeseen. Heitä on yli 10 000.

Pohdittavaa päättäjille:
Mahdollisuus rekisteröidä
useampi äidinkieli edesauttaisi Suomen venäjänkielisten
todellisen lukumäärän
hahmottamista.
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Perustietoa
Suomen
venäjänkielisistä
Pääkaupunkiseudulla asuu melkein puolet Suomen venäjänkielisestä väestöstä. Toiseksi eniten venäjänkielisiä asuu Kaakkois-Suomessa.
Venäjänkieliset ovat suorittaneet toisen ja korkea-asteen koulutuksen useammin kuin vieraskieliset keskimäärin.
Venäjänkieliset työllistyvät kantaväestöä harvemmin
koulutustaan vastaavaan työhön.
Venäjänkielisten työllisyysaste on kantaväestöä matalampi ja työttömyys korkeampi. Työttömyysaste on
myös korkeampi kuin vieraskielisellä väestöllä keskimäärin. Venäjänkielisten työllisyystilanteen ajatellaan usein virheellisesti olevan muuta vieraskielistä
väestöä parempi.

Työttömyys
• Kotimaankieliset

9%

• Venäjänkieliset

19 %

• Vieraskieliset

15 %

Kotkan väestöstä melkein
5 % on venäjänkielisiä.
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Venäjänkielisen väestön taloudellinen tilanne on keskimäärin huomattavasti heikompi kuin Suomen väestöllä
keskimäärin. Käsitys siitä, että venäjänkieliset olisivat
hyvätuloisia, on virheellinen. Luultavasti tämä käsitys syntyy pitkälti turistien rahankäytön seurauksena.
Venäjänkielisten taloudelliset haasteet tulevat usein
keskusteluissa ilmi ja ovat Suomessa asumiseen liittyvien pettymysten taustalla.

Case: Helsinki
• Keskimääräiset vuositulot
Venäjä- ja NL-taustaiset: 23 000 €
suomalaistaustaiset: 40 000 €
• Yli 40 % Venäjä- ja
Neuvostoliittotaustaisista
pienituloisia
• 70 % Venäjä- ja
Neuvostoliittotaustaisista asuu
vuokralla. Heistä suurin osa asuu
tuetussa vuokra-asunnossa,
kuten kaupungin vuokra-asunnossa.
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Venäjänkieliset
äänestäjinä

Äänestys vaaleissa
V. 2012
kuntavaaleissa
venäjänkielisten
äänestysaktiivisuus

16 %

V. 2017
kuntavaaleissa
venäjänkielisten
äänestysaktiivisuus

19 %

V. 2018
Suomen presidenttivaaleissa
venäjänkielisten
äänestysaktiivisuus

40 %

Venäjänkielisten
äänestysaktiivisuus on
matala verrattuna
muuhun väestöön.
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Matalan äänestysaktiivisuuden taustalla on se, että
monet venäjänkieliset pitävät itseään vieraina Suomessa eivätkä siksi koe tarvetta osallistua päätöksentekoon. Osa taas ei usko, että päätöksiin ylipäänsä
voi vaikuttaa.
Kevään 2019 eduskuntavaalit eivät nouse esiin venäjänkielisten keskusteluissa juuri lainkaan, vaikka monet
puolueet ovat yrittäneet aktivoida äänestäjiä esim.
kääntämällä puolueohjelmat venäjäksi ja tukemalla
venäjänkielisiä ehdokkaitaan.

Pohdittavaa päättäjille:
Suomen venäjänkielistä vähemmistöä tulisi kohdella suomalaisen yhteiskunnan yhdenvertaisena osana.
Näin edistetään venäjänkielisten sitoutumista Suomen tulevaisuuden rakentamiseen.
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Venäjänkielisten
jjärjestökenttä —
mitä siellä tapahtuu?
Suomessa on yli 100 venäjänkielistä järjestöä, jotka
tuottavat palveluita eri ikäisille venäjänkielisille.Suosituin muoto on erilaiset lasten kerhot. Niissä keskitytään usein venäjän kielen ylläpitämiseen ja erilaisten
taitojen kehittämiseen. Venäjänkielisillä lapsilla onkin
usein paljon koulun ulkopuolisia menoja.
Monet venäjänkieliset järjestöt tarjoavat kotouttamispalveluita.Onnistuminen riippuu siitä,ovatko palveluita tarjoavat itse kotoutuneet. Venäjänkielisillä
järjestöillä on potentiaalia tarjota kotouttamispalveluita, mutta onnistuminen vaatii tarkkoja kriteereitä
kotoutumiselle sekä yhteistyötä valtion, kuntien ja
yhdistysten välillä. Tämä tarkoittaa käytännössä tavoitteellista koulutusta, jatkuvaa (ulkopuolista) seurantaa ja säännöllistä laadun arviointia.

Venäjän maanmiespolitiikan
(diasporapolitiikan) tavoitteena
on muun muassa saada
maailmalla asuvat
venäjänkieliset tukemaan
Venäjän valtion toimintaa.
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ÄÄ

Osa Suomen venäjänkielisistä suhtautuu täällä
toimiviin venäjänkielisiin yhdistyksiin varautuneesti. Tätä voi selittää sillä, että monet eivät
halua rajata kontaktipintaa vain venäjänkielisiin
tai järjestöjen toiminta ei vastaa heidän tarpeitaan. Joidenkin yhdistysten toiminta voi vaikuttaa vanhanaikaiselta ja suomalaisesta yhteiskunnasta vieraannuttavalta. Jossain tapauksissa
järjestöt herättävät myös epäluottamusta siksi,
että osa niistä on mukana Venäjän maanmiespoliittisessa toiminnassa erilaisten katto-organisaatioiden kautta.

Pohdittavaa päättäjille:
Venäjänkielisillä järjestöillä on
potentiaalia tarjota kotouttamispalveluja, mutta tarvitaan
tavoitteellista koulutusta sekä
jatkuvaa seurantaa ja säännöllistä laadun arviointia. Suomen
intresseissä on tukea nimenomaan niitä järjestöjä, jotka
toimivat tiivisti osana
suomalaista yhteiskuntaa.
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Venäjänkieliset
suomalaisessa
yhteiskunnassa
Suomen venäjänkieliseen väestöön suuntautuu suomalaisesta yhteiskunnasta vieraannuttavaa painetta:suomalainen yhteiskunta näkee heidät osana Venäjää
sekä hyvässä että pahassa, ja venäjänkieliset asemoivat Suomessa itse itsensä ulkopuolisiksi. Monet heistä asuvat Suomessa ikään kuin hotellivieraan tavoin.
Samalla Venäjän valtio pyrkii vaikuttamaan niin, että
venäjänkieliset eivät integroituisi Suomeen.
Kaksoiskansalaisuuskeskustelu Suomessa kytkeytyy
samaan ongelmaan: keskustelua ei ole suoraan perusteltu venäjänkielisistä johtuvaksi, mutta tältä se
kuitenkin venäjänkielisten näkökulmasta vaikuttaa.
Tämä luo epäyhdenvertaisuuden kokemuksia ja vähentää kuuluvuuden tunnetta Suomeen.
Monilla venäjänkielisillä on syvä epäluottamus virallista Suomea kohtaan: terveydenhoitoa, koulua, lastensuojelua ja monia muita toimijoita ja instituutioita.
Näitä samanaikaisesti pelätään ja toisaalta ylenkatsotaan.Tyytyväisyyskyselyissä tämä ei tule esiin, mutta
keskustelua käydään oman ryhmän sisällä.

Venäjänkielisiä ei usein
edelleenkään mielletä
osaksi suomalaista
yhteiskuntaa, vaan
Venäjän jatkeena.
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Venäjänkielisillä on haasteita päästä yhdenvertaiseksi
osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Koetut taloudelliset,
sosiaaliset ja yhteiskunnalliset haasteet sekä syrjinnän kokemukset saattavat aiheuttaa katkeruutta, jota
siirretään myös lapsille. Tämä heikentää entisestään
nuorten osallisuutta yhteiskuntaan.
Kaikkien haasteiden taustalla vaikuttaa olevan kahdensuuntainen luottamuksen puute ja ymmärtämättömyys sekä huonot kokemukset. Tämän vuoksi on
tärkeää kehittää nimenomaan kaksisuuntaista vuoropuhelua ja integraatioita edistäviä toimintatapoja
ja lisätä tietoa.

Pohdittavaa päättäjille:
Kaikkia Suomen kansalaisia tulee
kohdella samalla tavalla. Kaksoiskansalaisuus ei saa olla syy olettaa
epälojaalisuutta Suomen valtiota
kohtaan. Asenteet vaikuttavat
erityisesti nuoriin ja heidän
tulevaisuuden näkymiinsä.
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Miten
media
vaikuttaa?
Venäjän media vaikuttaa venäjänkielisten kiinnittymiseen suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomen venäjänkieliset käyttävät usein venäläistä mediaa tiedonsaantiin. Venäläisen ja suomalaisen median näkökulmat ovat usein ristiriitaisia.
Venäjän valtiollinen media vaikuttaa suuresti venäjänkielisten puheenaiheisiin ja mielipiteisiin. Esimerkiksi
ympäristöasioista ei Venäjän medioissa juurikaan puhuta. Sen sijaan taas venäjänkielisten suhtautuminen
seksuaalivähemmistöihin ja muihin maahanmuuttajiin
on yleensä negatiivinen, mikä heijastaa Venäjän valtiollisen median agendaa.
Uusi median käyttöön liittyvä ilmiö on Suomenkin venäjänkielisten keskuudessa suosiotaan kasvattavat tietokilpailut, joita järjestetään ympäri maailmaa. Kaikille yhteiset kysymykset on laadittu niin, että pärjätäkseen on seurattava tiiviisti Venäjän mediakenttää.
Venäjä äidinkielenä -opetuksessa käytetään usein Venäjällä tuotettuja oppimateriaaleja. Oppimateriaalit
heijastavat valtiollisen Venäjän arvoja.

Venäjän mediavaikuttaminen,
sen tuomat esteet kiinnittymiselle suomalaiseen yhteiskuntaan sekä vaikutukset arvomaailmaan ovat suuri haaste.
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ÄÄ

Suomessa ei ole tällä hetkellä riittävästi journalistiset
kriteerit täyttävää venäjänkielistä uutis- ja ajankohtaistoimintaa, joka keskittyisi Suomen näkökulmaan
ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Venäjäksi ei saa kokonaista, laajaa ja monipuolista käsitystä suomalaisesta
yhteiskunnasta ja päivänpolitiikasta. Venäjänkielisillä vaikuttaakin olevan vajavaista tai jopa virheellistä
tietoa monista asioita. Venäjänkielisten ääni ei tule
kuuluviin yhteiskunnallisessa keskustelussa vaan jää
oman ryhmän sisäiseksi.

Pohdittavaa päättäjille:
Voisiko Yle Novostia integroida
tiiviimmin muuhun Ylen uutisja ajankohtaissisältöön? Silloin
venäjänkieliset toimittajat
voisivat tehdä juttuja suomenkielisen toimituksen käyttöön ja
päinvastoin. Venäjänkieliset
näkyisivät osana suomalaista
mediakenttää ja heillä olisi väyliä
osallistua yhteiseen
yhteiskunnalliseen keskusteluun.
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Lähteet:
• Varjonen, Sirkku & Zamiatin,
Aleksandr & Rinas, Marina.
Suomen venäjänkieliset: tässä ja nyt.
Tilastot, tutkimukset, järjestökentän kartoitus. Cultura-säätiö, 2017.
https://culturas.fi/wp-content/uploads/2018/05/
Suomen_venajankieliset_tassa_ja_
nyt_A4_WEB_002.pdf
• Davydova-Minguet, Olga & Oivo, Teemu.
Suomen venäjänkieliset
turvallisuuskeskustelujen ristitulessa:
kaksoiskansalaisuus ja muistinpolitiikka.
Glase Policy Brief Series #2, 2019.
https://glase.fi/wp-content/uploads/2019/02/
glasepolicy-brief_2.pdf
• Saukkonen, Pasi. Maahanmuuttajien
kotoutuminen Helsingissä:
Työllisyys, tulot ja asuminen.
Tutkimuskatsauksia 2016, 12.
Helsingin kaupunki, Tietokeskus.
https://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/
16_12_01_Tutkimuskatsauksia_12_Saukkonen.pdf
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Tekijät:
Eilina Gusatinsky
Laura Koskimies
Cultura-säätiö

• Lisäksi kuultu Itä-Suomen yliopiston
Karjalan tutkimuslaitoksen apulaisprofessori
Olga Davydova-Minguetia.
• Tilastotiedoissa lähteenä käytetty
Tilastokeskuksen, Tilastopalvelu Vipusen ja
Koto-tietokannan tilastoja.

Ulkoasu ja taitto:
Alexei Ivanov
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Cultura-säätiö on kansallinen asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on tukea
Suomen venäjänkielisen väestön osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa muun
muassa kulttuurin keinoin.
Cultura-säätiö toimii yhdistävänä tekijänä Suomen venäjänkielisen ja muun väestön sekä yhteiskunnan välillä, edistää
venäjänkielisten osallisuutta suomalaiseen
yhteiskuntaan ja kehittää kaksisuuntaista
integraatiota.

Jos haluat tietää lisää Suomen
venäjänkielisistä tai Cultura-säätiön
toiminnasta, ota yhteyttä:
info@culturas.fi
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www.culturas.fi

