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TIIVISTELMÄ 
 

Selvityksen aiheena on venäjän- ja arabiankielisten vantaalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen kuntalaisina. 

Selvitys sisältää myös konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. 

Itsensä vantaalaiseksi kokemisella on yhteys henkilökohtaisen osallisuuden tunteen kanssa. Noin puolet 

molempien ryhmien vastaajista ilmoittivat, että tuntevat itsensä vantaalaisiksi. Sen sijaan osa vastaajista koki 

itsensä ulkomaalaiseksi tai koki, että muut pitävät heitä ulkomaalaisena. Heidän henkilökohtaisen osallisuuden 

tasonsa oli keskimäärin huomattavasti matalampi kuin muilla vastaajilla. 

Luotettavan tiedon puute tuli vahvasti esille. Molempien vastaajaryhmien kohdalla tietoa kaupungin asioista 

saatiin selvästi eniten tuttavilta, mikä ei ole harvinaista maahan muuttaneen väestön kohdalla. Tässä voi olla 

kuitenkin riski väärän tai vajavaisen tiedon saamisessa. Vantaan kaupungin tiedonsaantikanavia käytetään jonkun 

verran, mutta monet eivät vaikuta vielä löytäneen niitä.  

Monien maahan muuttaneiden on vaikea hahmottaa erilaisia palvelukokonaisuuksia tai eroja valtion ja kunnan 

tarjoamien palveluiden välillä. Osa ei myöskään hahmota omia oikeuksiaan kunnan palveluiden suhteen. Tieto 

palvelun olemassaolosta ei ole myöskään yksinään riitä, vaan palvelun käytön opastus on myös tarpeen: monet 

vastaajat eivät osanneet käyttää palveluita, vaikka tiesivätkin ne. 

Molempien vastaajaryhmien keskuudessa heikoiten tunnettiin vapaa-ajan ja liikunnan palvelut. Myös Vantaa-

infon palvelut tunnettiin heikosti tai niitä ei osattu käyttää. 

Epäluottamus voi toimia kasvualustana syrjäytymiselle ja marginalisoitumiselle. Luottamus kaupunkia ja eri tahoja 

kohtaan vaikuttaa olevan suhteellisen hyvä, mutta konkreettinen luottamus palvelusuhteessa ja kohtaamisissa 

puuttuu. Epäluottamuksen taustalla on tietämättömyyttä ja jossain tapauksissa jopa Suomen ulkopuolista 

informaatiovaikuttamista. Myös luottamuksessa päättäjiä ja virkamiehiä kohtaan näkyi sama ilmiö: abstraktilla 

tasolla luotetaan, mutta konkreettisia virkamiehiä ja päättäjiä ei kuitenkaan edes tiedetä.  

Luottamukseen vaikuttaa kokemus omasta roolista palveluprosessissa: kyselyn mukaan venäjänkieliset vastaajat 

kokevat arabiankielisiä vastaajia heikommin voivansa vaikuttaa omaan palveluprosessiinsa. Taustalla on 

ymmärtämättömyyttä palveluprosessin kulusta. 

Yhteiskunnallisella osallistumisella on äärimmäisen tärkeä rooli kiinnittymisessä uuteen maahan ja kaupunkiin. 

Suurin osa vastaajista seuraa Suomen yhteiskunnallista keskustelua, mutta osallistumisen edessä on vielä esteitä.  

Monet vastaajista eivät äänestä. Taustalla äänestämättä jättämisessä saattavat olla tiedon puutteen lisäksi myös 

luottamuksen puute demokratiaa kohtaan sekä lähtömaasta jääneet käsitykset ja ajattelumallit. Vantaan 

kaupungin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ei tiedetä eikä niihin osallistuta. Myös kuntalaisaloite oli 

suurimmalle osalle vastaajista tuntematon. 

Suurin osa vastaajista ei osallistu järjestötoimintaan. Järjestötoiminnasta eniten osallistutaan venäjän- tai 

arabiankieliseen toimintaan, jolloin suuri merkitys on sillä, millaisia näillä kielillä operoivat järjestöt ovat. 

Yhteiseen, suomenkieliseen yhdistystoimintaan osallistumiseen mahdollistaminen olisi tärkeää.  

Maahan muuttaneiden kohdalla motivaatioon vaikuttaa paljon se, onko henkilö henkisesti enemmän läsnä 

uudessa kotimaassaan vai lähtömaassaan. Identiteetti, yhteenkuuluvuuden tunne muun väestön kanssa ja 

kiinnittyminen uuteen kotimaahan sekä elämän perusasiat, kuten työ ja toimeentulo vaikuttavat motivaatioon 

vahvasti. Passivisuutta aiheuttavat lähtömaassa opitut ajatusmallit sekä pettymykset, kun asiat Suomessa eivät 

sujuneetkaan odotusten mukaan. 
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TAUSTOITUS JA TOTEUTUS  
 

Selvityksen aihe    

 

Vantaan kaupungin tilaaman selvityksen aiheena on venäjän- ja arabiankielisten vantaalaisten osallistuminen ja 

vaikuttaminen kuntalaisina. Kuntalain 22 § velvoittaa tarjoamaan kunnan asukkaille monipuolisia ja vaikuttavia 

osallistumisen mahdollisuuksia ja menetelmiä. Vantaan kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin tammikuussa 2018 

Osallistuva Vantaa -malli, joka on osa valtuustokauden 2018-2021 strategiaa ja jonka tavoitteena on tarjota 

vantaalaisille monipuolisesti tilaisuuksia osallistua kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon. Osallistuva 

Vantaa on kehittyvä toimintatapa, joka pyrkii tukemaan kuntalaisten aktiivista osallistumista niin virallisia 

vaikuttamiskanavia kuin omaehtoisen kansalaistoiminnan väyliä hyödyntäen. 

Kaikkien kunnan asukkaiden yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä hyvien väestösuhteiden 

vahvistamiseksi on tärkeää, että kaikki kuntalaiset pyrkivät ja pääsevät aktiivisesti osallistumaan ja vaikuttamaan 

kaupungin toimintaan ja päätöksentekoon.  

Selvitys tuottaa tietoa ja syventää ymmärrystä venäjän- ja arabiankielisten vantaalaisten osallistumisen 

tilanteesta, esteistä ja kimmokkeista sekä konkreettisia ehdotuksia toimenpiteistä, joilla kaupunki voi parhaiten 

tukea ja vahvistaa osallistumista tulevaisuudessa. 

Selvitys rajattiin koskemaan venäjänkielisiä ja arabiankielisiä vantaalaisia.1 Termeillä venäjänkielinen ja 

arabiankielinen tarkoitetaan yleisesti henkilöitä, joiden äidinkieleksi on rekisteröity virallisesti jompikumpi näistä 

kielistä. Termillä vieraskieliset viitataan henkilöihin, joiden äidinkieleksi ei ole rekisteröity kotimainen kieli.2  

Kun tarkastelee virallisesti venäjän- tai arabiankielisiksi tilastoituja, tulee ottaa huomioon näiden kahden ryhmän 

väliset eroavaisuudet. Virallisesti venäjänkielisiksi tilastoidut ihmiset ovat erittäin heterogeeninen väestönryhmä 

niin elämäntilanteeltaan, identiteetiltään kuin maassaoloajaltaankin. Venäjänkielisiksi tilastoiduissa on paljon sekä 

Suomeen vastikään muuttaneita että hyvin pitkään Suomessa asuneita. Arabiankielisiksi tilastoidut henkilöt sen 

sijaan ovat suurimmaksi osaksi viimevuosina Suomeen saapuneita. Toisaalta hekään eivät ole muuttaneet 

Suomeen samasta maasta, vaikka Irakista saapuneiden osuus on ollut huomattavin. 

 

Teoreettinen viitekehys ja aiempi tutkimus 

 

Tämän selvityksen teoreettinen viitekehys rakentuu osallisuuden käsitteen ympärille. Maahan muuttanutta 

väestöä tarkasteltaessa osallisuus ja kotoutuminen ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Osallisuus nähdään 

                                                           
1 Selvitys oli käytännön syistä rajattava vain kahteen vieraskielisten ryhmään. Vantaan suurimmat vieraskielisten ryhmät 
samalla prosenttiosuudella väestöstä (3,6 %) ovat tällä hetkellä venäjän- ja vironkieliset, mutta Helsingin seudun 
väestöennusteen 2018-2035 (https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_03_14_Tilastoja_3_Vuori.pdf) mukaan 
Vantaan suurin vieraskielisten ryhmä vuonna 2035 ovat venäjänkieliset. Toiseksi kohderyhmäksi venäjänkielisten rinnalle 
haluttiin ottaa taustoiltaan selkeästi erilainen ryhmä. Arabiankieliset olivat luonteva valinta, koska he ovat paitsi 
Vantaan kolmanneksi suurin vieraskielisten ryhmä tällä hetkellä, myös voimakkaasti kasvava ryhmä. Valinnassa huomioitiin 
myös se, että Vantaan neljänneksi suurimman vieraskielisten ryhmän eli somalinkielisten äänestysaktiivisuus on 
huomattavan korkea suhteessa muihin vieraskielisten ryhmiin.  
2 Nämä termit ovat suhteellisen neutraaleja ja käyttökelpoisia. Vieraskielinen -termiä käyttäessä tulee kuitenkin ottaa 
huomioon, että väestörekisteriin voi kirjata vain yhden äidinkielen. Kuitenkin luonnollisesti kaikki Suomessa syntyneet ja 
monet maahan muuttaneista ovat myös suomen- tai ruotsinkielisiä. Virallinen vieraskielisyys ei siis kerro suoraan ihmisen 
maahanmuuttajuudesta tai siitä, ettei tämä olisi myös suomen- tai ruotsinkielinen. 

https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_03_14_Tilastoja_3_Vuori.pdf
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edellytyksenä kotoutumiselle ja sen kääntöpuolena osattomuuden kokemukset kasvualustana syrjäytymiselle ja 

marginalisoitumiselle.3 Osallisuustyö nojaa myös toimijuuden vahvistamiseen.4 

Tutkimustietoa kartoittaessa selvityksen kahteen kohderyhmään liittyvien historiallisyhteiskunnallisten tilanteiden 

erot tulevat myös näkyväksi: venäjänkielistä tai venäläistaustaista väestöä on muuttanut Suomeen ja asunut täällä 

jo 1700-luvulta lähtien, ja tämä on yleisesti tunnustettu osa Suomen historiaa ja kehitystä. Arabiankielisen 

väestön Suomeen muutto taas painottuu vahvasti viimeisiin vuosiin, erityisesti vuoteen 2015, vaikka jo 1990-

luvulla Suomeen muuttaneita sukuja ja perheitä on.  

Venäjänkieliseen väestöön liittyvää historiallista perspektiiviä sekä poliittisia ja sosiaalisia kysymyksiä käsitellään 

laajasti Arno Tannerin ja Ismo Söderlingin vuonna 2016 toimittamassa teoksessa Venäjänkieliset Suomessa: 

huomisen suomalaiset. Venäjänkieliseen väestöön liittyviä tilastoja ja tutkimuksia kartoitettiin laajasti Cultura-

säätiön vuonna 2017 tekemässä selvityksessä ”Suomen venäjänkieliset: tässä ja nyt”. Se sisälsi myös 

venäjänkielisen järjestökentän kartoituksen.5 

Monet venäjänkieliseen väestöön liittyvät tutkimukset käsittelevät kotoutumista ja työllistymistä. Esimerkiksi Inga 

Jasinskaja-Lahti on tarkastellut pitkäaikaistutkimuksessaan entisen Neuvostoliiton alueelta Suomeen 

muuttaneiden ihmisten kotoutumista.6 Rynkänen ja Pöyhönen ovat tutkineet laadullisessa 

pitkäaikaistutkimuksessaan venäjänkielisten maahanmuuttajien kotoutumista erityisesti kielen ja koulutuksen 

näkökulmasta.7 Eveliina Heino sen sijaan on tutkinut venäläistaustaisten perheiden puhetta luottamuksen 

rakentumisesta suomalaisia peruspalveluita kohtaan.8 Edellä mainittujen tutkimusten tuloksia nostetaan esiin 

selvityksessä relevantein osin. 

Maahanmuuttajien työllistymistä on tutkittu myös laajemmin, mutta työllistyminen ei kuitenkaan ole tämän 

selvityksen kannalta ydinteema. Monissa tutkimuksissa kohderyhmät luokitellaan lähtömaan tai -alueen tai 

maahanmuuton syyn mukaan äidinkielen sijasta.9 Arabiankielisiin liittyvä tutkimus painottuu vahvasti turvapaikan 

hakemista ja turvapaikanhakijoita käsittelevään tutkimukseen: esimerkiksi turvapaikanhakijoiden koulutus- ja 

työtaustaa on selvitetty, mutta sekään ei näyttäydy tämän selvityksen kannalta keskeisenä aiheena.10 

Laajoja tutkimuksia on muun muassa vuonna 2015 julkaistu Tilastokeskuksen, THL:n ja Työterveyslaitoksen 

toteuttama Ulkomaalaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi Suomessa (UTH) -tutkimus, jossa käsiteltiin 

yleisesti ulkomaalaistaustaisen väestön hyvinvointia, terveyttä, työllistymistä ja kotoutumista. Tutkimuksessa 

vastaajat olivat pääasiassa maahanmuuttajia.11 Lisäksi tutkijat Pasi Saukkonen ja Juho Peltonen ovat tehneet UTH-

                                                           
3 Ks. esim. Siisiäinen, Matti (2015). Four faces of participation, teoksessa: Matthies & Uggerhøj (toim.). Participation, 
Marginalization and Welfare Services, s.29—45. 
4 Ks. esim. Isola ym. (2017). Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa (THL). 
5 Varjonen, Sirkku & Zamiatin, Aneksandr & Rinas, Marina (2017). Suomen venäjänkieliset: tässä ja nyt. Tilastot, tutkimukset, 
järjestökentän kartoitus. 
6 Jasinskaja-Lahti, Inga (2008). Long-term immigrant adaptation: Eight-year follow-up study among immigrants from Russia 
and Estonia living in Finland.  
7 Rynkänen, T & Pöyhönen, S. (2010). Russian-speaking young immigrants in Finland: educational and linguistic challenges for 
integration.  
8 Heino, Eveliina (2016). Ymmärrystä ja tukea – kohtaamattomuutta ja vääryyttä. Venäläistaustaisten perheiden 
institutionaalisen luottamuksen ja epäluottamuksen rakentuminen suomalaisia peruspalveluita kohtaan. 
9 Ks. esim. Busk ym. (2016). Maahanmuuttajat työmarkkinoilla. Tutkimus eri vuosina Suomeen muuttaneiden työurista; Yijälä, 
Anu & Luoma, Tiina (2018). En halua istua veronmaksajien harteilla, haluan olla veronmaksaja itse. 
10 Joro, Tuula (2019). Turvapaikanhakijoiden osaaminen yhteiskunnallisena voimavarana. Selvitys Suomen Punaisen Ristin 
vastaanottokeskuksissa vuosina 2016—2018 tehdyistä turvapaikanhakijoiden osaamiskartoituksista. 
(http://www.allyouthstn.fi/wp-content/uploads/2019/05/Loppuraportti-2019-UEF-Osaamiskartoitukset.pdf ). 
11 Nieminen, Sutela, Hannula (2015). Ulkomaalaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi Suomessa 2014 (UTH). Aineistossa 
osallistujat on luokiteltu taustamaan, ei rekisteröidyn kielen mukaan. Vuonna 2015 saapuneita turvapaikanhakijoita tai 
pakolaisia ei ole aineistossa mukana, vaan se kattaa vuonna 2014 Suomessa pysyvästi asuneet. UTH-tutkimuksen osallistujien 
psyykkistä hyvinvointia, osallisuutta ja turvallisuutta käsittelevät mm. Castenda ym. artikkelissaan Ulkomaalaistaustaisten 
psyykkinen hyvinvointi, turvallisuus ja osallisuus, 2015. 

http://www.allyouthstn.fi/wp-content/uploads/2019/05/Loppuraportti-2019-UEF-Osaamiskartoitukset.pdf
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tutkimuksen aineiston perusteella tutkimusartikkelin, jossa eritellään pääkaupunkiseudun tuloksia.12 Tämän 

aineiston huomioihin palataan selvityksessä.  

Tuoreimmat ja lähimpänä tämän selvityksen tematiikkaa sekä rajauksien että aiheiden suhteen ovat e2 

Tutkimuksen syksyn 2019 julkaisut.13 Julkaistuissa tutkimuksissa kohderyhmiksi on rajattu  

erikseen venäjänkieliset ja arabiankieliset osallistujat, ja niissä selvitettiin niin identiteettiin, arvoihin, 

osallisuuteen kuin yhteiskunnalliseen luottamukseenkin liittyviä asioita. Tutkimukseen osallistujat olivat 

pääkaupunkiseudulla asuvaa, pääasiassa maahan muuttanutta väestöä. Julkaistuja tuloksia nostetaan esiin tässä 

selvityksessä relevantein osin. 

 

Yleistilanne Vantaalla 

 

Vantaalla asui vuoden 2019 alussa 43 100 vieraskieliseksi tilastoitua henkilöä, joka on 18,9 % koko kaupungin 

väestöstä. Vieraskielisistä osa on maahan muuttaneita, osa ei. Ulkomaan kansalaisia Vantaalla asui vuoden 2019 

alussa 27 000, eli 11,9 % kaupungin koko väestöstä. 14 Ulkomaan kansalainen on Suomessa asuva henkilö, joka ei 

ole Suomen kansalainen. Vantaalla ulkomaan kansalaisten osuus vieraskielisiksi luokitelluista asukkaista on suuri.  

Vantaan vieraskieliseksi tilastoidun väestön osuus oli selvästi suurin Hakunilan (26,8 %) ja pienin Kivistön (9,3 %) 

suuralueella. 

Vieraskieliseen väestöön liittyvien ilmiöiden suhteen Vantaa on monella tapaa samanlainen kuin Helsinki ja Espoo, 

mutta joitain erojakin löytyy. Verrattuna muuhun pääkaupunkiseutuun, Vantaalla asuvien maahanmuuttajien 

lähtömaa on muita pääkaupunkiseudun alueita vielä huomattavasti useammin Venäjä tai entinen Neuvostoliitto. 

Verrattuna Helsinkiin tai Espooseen, Vantaalla asuvista ulkomaalaistaustaisista useammat ovat suorittaneen 

enintään perusasteen tai enintään toisen asteen tutkinnon, eli koulutustaso on hieman matalampi. Toisaalta taas 

Vantaalla asuvien maahan muuttaneiden suomen tai ruotsin kielen taito on useammin vähintään edistyneellä 

tasolla verrattuna Espoossa ja Helsingissä asuviin.15  

Helsingin kaupungin tutkija Pasi Saukkosen mukaan Vantaalle muutetaan ylipäänsä useammin hieman 

vakiintuneemmassa elämäntilanteessa. Lisäksi Vantaan työpaikkarakenteen eroavaisuus verrattuna Helsingin ja 

Espoon työpaikkarakenteisiin vaikuttaa hänen mukaansa maahan muuttaneen väestön työllistymiseen: Vantaalla 

on enemmän ”entry-level” työpaikkoja, kuten tehtaita ja logistiikkaa, joihin on helpompi päästä myös matalalla 

koulutuksella tai ilman hyvää suomen kielen taitoa. Tämä näkyy siinä, että Vantaalla maahanmuuttajataustaiset 

ovat keskimäärin hieman paremmin työllistyneitä kuin Helsingissä ja Espoossa, mutta heidän keskimääräiset 

valtionveronalaiset tulonsa eivät ole sen paremmat.16   

Vantaalla asui vuoden 2019 alussa 8183 venäjänkieliseksi tilastoitua henkilöä (3,6 % kaupungin väestöstä), ja se 

on vironkielisten kanssa suurin vieraskielinen ryhmä kaupungissa. Viimeisten viiden vuoden aikana 

                                                           
12 Saukkonen, Pasi & Peltonen, Juho (2018): Eroja ja yhtäläisyyksiä. Ulkomaalaistaustaiset pääkaupunkiseudulla 
Ulkomaalaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimuksen valossa. 
13 Pitkänen, Ville & Saukkonen, Pasi & Westinen, Jussi (2019): Ollako vai eikö olla? Tutkimus viiden kieliryhmän 
kiinnittymisestä Suomeen. Tutkimuksen toinen osa julkaistaan 18.12.2019, mutta tutkimuksen tekijät kertoivat tämän 
selvityksen työryhmälle tuloksista alustavasti jo etukäteen. Niihin ei kuitenkaan voi tässä selvityksessä viitata. 
14 Vantaan väestö 2018/2019 -julkaisu. 
(https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/146645_Vantaan_vaest
o_2018-2019.pdf ) Edellä mainittua julkaisua käytetään tässä selvityksessä Vantaan julkisten virallisten tilastojen lähteenä. 
15 Koko pääkaupunkiseudulla asuvien maahanmuuttajien suomen tai ruotsin kielen taito oli UHT-tutkimuksen mukaan 
aloittelijan tasolla 28 %:lla, keskitasolla hieman yli 30 %:lla ja äidinkielen tasolla 17 %:lla (Saukkonen & Peltonen 2018, 19-21). 
16 Pasi Saukkosen haastattelu (6.11.2019) 

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/146645_Vantaan_vaesto_2018-2019.pdf
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/146645_Vantaan_vaesto_2018-2019.pdf


8 
arabiankielisten vantaalaisten osuus on kuitenkin noussut eniten: vuoden 2019 alussa Vantaalla asui 3100 

arabiankieliseksi tilastoitua henkilöä (1,4 % kaupungin väestöstä). Venäjää ja arabiaa äidinkielenään puhuvien 

määrän ennustetaan myös kasvavan Vantaalla siten, että myös vuonna 2035 nämä ovat suurimpia vieraskielisiksi 

luokiteltuja ryhmiä.17  

Vantaa sai vuonna 2019 eniten muuttovoittoa venäjänkielisistä ja arabiankielisistä muuttajista. Suunnilleen puolet 

Vantaalle muuttaneista venäjänkielisistä muutti Suomen sisällä ja puolet ulkomailta, kuten Venäjältä. 

Arabiankielisten Vantaalle muutosta taas selvästi suurin osa oli kotimaan sisäistä muuttoa, mikä korostaa Vantaan 

roolia alueena, jonne muutetaan elämäntilanteen salliessa tai parantuessa.18 

  

                                                           
17 Helsingin seudun väestöennuste 2018-2035 
(https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_03_14_Tilastoja_3_Vuori.pdf) 
18 Vantaan väestö 2018/2019 –julkaisu.  

https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_03_14_Tilastoja_3_Vuori.pdf
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Aineiston keruu ja metodit  

 

Selvityksen materiaali kerättiin verkkokyselyllä, haastatteluilla (ryhmä- avainhenkilö- ja järjestöjen edustajien 

haastatteluilla) sekä avoimella keskustelulla. 

 

Selvityksen perusaineisto kerättiin laajalla verkkokyselyllä (Liite 1: verkkokysely suomeksi). Verkkokysely 

käännettiin venäjän ja arabian kielille. Verkkokyselyn rakentamisesta vastasi Cultura-säätiön henkilökunta, ja sen 

tekemisessä kuultiin selvityksen tekoon osallistuneen työryhmän jäseniä. Työryhmässä oli mukana sekä venäjää 

että arabiaa äidinkielenään puhuvia henkilöitä. Käännökset myös tarkistettiin useammalla venäjää ja arabiaa 

äidinkielenään puhuvalla. Molempia versioita markkinoitiin vantaalaisten keskuudessa muun muassa Vantaan 

kaupungin sivuilla sekä Facebook-ryhmissä ja järjestöjen kautta yhden kuukauden ajan. Verkkokysely rajattiin vain 

Vantaalla asuville. Alaikäisiä vastaajia ei rajattu pois, mutta kyselyä ei erityisesti oltu suunnattu eikä markkinoitu 

alaikäisille. 

Venäjänkieliseen verkkokyselyn täytti loppuun saakka 210 henkilöä, ja arabiankielisen kyselyn 203 henkilöä.  

Verkkokyselystä nousseiden tulosten pohjalta järjestettiin neljä ryhmähaastattelutilaisuutta, joissa tarkoituksena 

oli saada syvällisempää tietoa ja ymmärrystä kohderyhmän osallistumisen ja vaikuttamisen tilanteesta ja 

haasteista sekä näiden taustalla olevista syistä. Ryhmähaastatteluita järjestettiin kaksi arabian kielellä ja kaksi 

venäjän kielellä. Molemmilla kielillä järjestettiin yksi haastattelu Itä-Vantaalla (asukastilassa Tikkurilassa) ja yksi 

Länsi-Vantaalla (asukastilassa Myyrmäessä). 

Ryhmähaastatteluihin osallistujien taustamuuttujina käytettiin sukupuolta, ikää, elämäntilannetta sekä 

maassaoloaikaa (Liite 2: ryhmähaastatteluiden osallistujat). Arabiankielisten osallistujien kohdalla käytettiin lisäksi 

muuttujana lähtömaata. Osallistujat kutsuttiin henkilökohtaisesti, ja mukaa pyrittiin saamaan erityisesti 
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henkilöitä, jotka eivät yleensä osallistu tai toimi yhteiskunnassa aktiivisesti. Ryhmähaastatteluiden osallistujat 

etsittiin työryhmän jäsenten verkostoja hyödyntäen. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 30 henkilöä.  

Selvitystä varten toteutettiin myös kymmenen avainhenkilöhaastattelua (Liite 3: avainhenkilöt). Avainhenkilöt 

valittiin asiantuntemuksen perusteella: heillä oli laajaa ymmärrystä ja asiantuntemusta selvityksen teemoista joko 

työnsä tai vapaaehtoistyönsä kautta Vantaalla tai koko pääkaupunkiseudulla. Lisäksi suurin osa avainhenkilöistä 

oli itse taustaltaan joko venäjänkielisestä tai arabiankielisestä perheestä, joka nähtiin myös tärkeänä 

avainhenkilöiden valintakriteerinä. Avainhenkilöhaastattelut voi jakaa erityisesti venäjänkielisiä käsitteleviin, 

erityisesti arabiankielisiä käsitteleviin ja yleisemmin aihepiiriä käsitteleviin. Kaikissa avainhenkilöhaastatteluissa 

käsiteltiin kuitenkin myös yleisemmin maahan muuttaneiden osallistumisen kysymyksiä ja erilaisia siihen liittyviä 

ilmiöitä. Anonymisoitujen avainhenkilöhaastatteluiden lisäksi haastateltiin Helsingin kaupungin tutkija Pasi 

Saukkosta. 

Lisäksi toteutettiin seitsemän haastattelua Vantaalla toimivien järjestöjen edustajille. Näistä haastateltavista neljä 

edusti venäjänkielisten omia järjestöjä, yksi arabiankielistä järjestöä ja kaksi yhdistyksiä, jotka työskentelevät 

maahanmuuttajien parissa laajemmalla skaalalla, mutta erityisesti arabian- tai venäjänkielisten kanssa (Liite 4: 

järjestöjen edustajat).19 Näkökulma järjestöjen edustajien haastatteluissa perustui siihen, että monet vasta 

maahan muuttaneet hakeutuvat niiden järjestöjen piiriin, joista saa palvelua omalla kielellä. Kysymykset 

järjestöjen edustajille olivatkin ensinnäkin se, millaisia haasteita heidän kohtaamillaan ihmisillä on Vantaalla, ja 

toiseksi se, miten järjestö pyrkii omalla toiminnallaan tukemaan asiakkaitaan näissä haasteissa.  

Viimeisenä vaiheena järjestettiin 22.11.2019 avoin keskustelu, jossa yhdessä vantaalaisten kanssa pohdittiin 

konkreettisia ratkaisu- ja kehitysehdotuksia. Keskustelun pohjaksi nostettiin kysymyksiä: Mitkä olisivat parhaat 

tavat ja kanavat saada tietoa kaupungin asioista? Miten venäjänkielisten ja arabiankielisten asukkaiden 

osallistumista kaupungin toimintaan voisi lisätä? Suurinta osaa keskustelussa nousseita ajatuksista hyödynnettiin 

raportin toimenpide-ehdotusten rakentamisessa. Tilaisuus järjestettiin Tikkurilan kirjastossa, ja osallistujia oli 

yhteensä 20.20  

                                                           
19 Vantaalla toimivia järjestöjä kartoitettiin selvityksen alkuvaiheessa, mutta kaikkia löydettyjä ei tavoitettu haastatteluun. 
Venäjänkielellä toimivia ja venäjänkielisille tarkoitettuja järjestöjä vaikuttaa toimivan Vantaalla kuusi. Osa niistä on 
rekisteröitynyt Helsinkiin, mutta järjestää toimintaa myös Vantaalla. Samankaltaisia arabiankielisten omia ja vain arabian 
kielellä toimivia järjestöjä ei löydetty muita kuin haastateltu järjestö. Lisäksi muun muassa arabiankielisille maahanmuuttajille 
suunnattuja, mutta suomen kielellä toimivia järjestöjä löydettiin yksi, mutta sekin on rekisteröitynyt Helsinkiin. Tämän lisäksi 
Vantaalla toimii muutama yleisesti maahanmuuttajille suunnattu järjestö, joiden toiminnassa tai asiakkaina käy paljon sekä 
arabian- että venäjänkielisiä. 
20 Mukana oli sekä venäjänkielisiä, arabiankielisiä että suomenkielisiä osallistujia. Osa osallistujista oli järjestötoimijoita, osa 
”tavallisia” vantaalaisia. 
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Demografinen tilanne ja vertailu 

 

Tämän selvityksen venäjänkielisen kyselyn vastaajista suurin osa asui Tikkurilassa tai Myyrmäessä (molemmissa 

22 %). Näiden jälkeen eniten asuttiin Hakunilassa (16 %). Vähiten asuttiin Kivistössä (5 %). Vantaan tilastojen 

mukaan venäjänkielisiä asuu eniten Myyrmäessä ja Hakunilassa, vähiten Kivistössä.21 

Arabiankielisen kyselyn vastaajista selvästi suurin osa asui Myyrmäessä (27 %). Seuraavaksi eniten vastaajia asui 

Tikkurilassa ja Hakunilassa (16 % ja 14 %). Vähiten vastaajia asui Kivistössä (5 %). Myös Vantaan tilastojen mukaan 

arabiankielisiä asuu selvästi eniten Myyrmäessä, toiseksi eniten Hakunilassa sekä vähiten Kivistössä.22 

Venäjänkielisen kyselyn vastaajista 62 % oli naisia. Myös virallisten tilastojen mukaan Vantaan venäjänkielisistä 

suurempi osuus on naisia kuin miehiä.23 Arabiankielisen kyselyn vastaajista 62 % oli miehiä. Myös tämä täsmää 

virallisten tilastojen kanssa: Vantaalla asuu enemmän arabiankielisiä miehiä kuin naisia.24 

Selvityksen venäjänkielisen kyselyn vastaajista Venäjällä tai entisessä Neuvostoliitossa oli syntynyt 77 %. 

Suomessa oli syntynyt 9 %, ja muualla 13 % vastaajista. Viron suhteen vaihtelee, laskeeko vastaaja sen ”Muu”-

kategoriaan vai entiseksi Neuvostoliiton osaksi, jota se virallisesti ennen vuotta 1991 oli.25  

Arabiankielisen kyselyn vastaajista suurin osa oli syntynyt Irakissa (66 %) ja toiseksi eniten Marokossa (14 %). 

Muissa maissa syntyneitä oli vastaajien keskuudessa hyvin vähän. Verrattuna Vantaan virallisiin tilastoihin 

arabiankielisten lähtömaista, kyselyn vastaajissa painottui sekä Irakista että Marokosta saapuneet. Sen sijaan 

                                                           
21 Tilastot saatu Vantaan kaupungin Tietopalveluyksiköstä syksyllä 2019. Kaikki tässä selvityksessä esiintyvät Vantaan 
kaupungin Tietopalveluyksiköltä saadut tilastot tiedot on saatu syksyn 2019 aikana. 
22 Tilastot saatu Vantaan kaupungin Tietopalveluyksiköstä. 
23 Venäjänkielisten suhteen viralliset osuudet ovat: 46 % miehiä, 54 % naisia. Tilastot saatu Vantaan kaupungin 
Tietopalveluyksiköstä. 
24 Arabiankielisten suhteen viralliset osuudet ovat: 63 % miehiä, 38 % naisia. Tilastot saatu Vantaan kaupungin 
Tietopalveluyksiköstä. 
25 Vantaan venäjänkielisistä on virallisten tilastojen mukaan syntynyt Venäjällä tai entisessä Neuvostoliitossa yhteensä  
61,5 %, Virossa 17 % ja Suomessa 17 %. (Tilastot saatu Vantaan kaupungin Tietopalveluyksiköstä.) Suurin ero tämän 
selvityksen kyselyn vastaajien demografiassa on siis ensimmäisen suomalaisen sukupolven vähäinen osuus. 
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Syyriasta saapuneita, joita Vantaalla virallisesti asuu Irakista saapuneiden jälkeen eniten, ei kyselyyn vastanneiden 

joukossa ollut juuri lainkaan. Arabiankielisen kyselyn vastaajista oli Suomessa syntynyt 6 %.26 

Molempien kyselyiden vastaajista siis valtaosa oli maahan muuttaneita.27 

Venäjänkielisen kyselyn vastaajista 47 % oli 30—44 -vuotiaita.28 Arabiankielisen kyselyn vastaajissa taas painottuu 

eniten tätä nuorempi ikäryhmä: 48 % vastaajista oli 16—29 -vuotiaita. Myös 30—44 -vuotiaita oli paljon, 41 % 

vastaajista. Sen sijaan tätä vanhempia vastaajia oli arabiankielisten joukossa melko vähän.29 

  

 

Venäjänkieliseen verkkokyselyyn vastaajat olivat asuneet Suomessa keskimäärin pitkään: 47 % oli asunut 

Suomessa yli 10 vuotta. Alle 2 vuotta asuneita oli vain 5 % ja 2—5 vuotta asuneita 13 %. Vantaalla asuu 

virallisestikin paljon yli 10 vuotta Suomessa asuneita venäjänkielisiä.30 Suomen kansalaisuus oli venäjänkielisistä 

vastaajista 64 %:lla.  

Arabiankielisten vastaajien keskuudessa Suomessa asumisen pituus oli suurimmalla osalla (61 %) 2-5 vuotta. Yli 10 

vuotta Suomessa asuneita oli 15 %. Tämä vastaa pääpiirteissäin myös Vantaan virallisia tilastoja.31 Suomen 

kansalaisia vastaajista oli 31 % 

 

                                                           
26 Vantaalla asuvista arabiankielisistä 40,6 % on virallisten tilastojen mukaan syntynyt Irakissa, 12 % Syyriassa ja 8,1 % 
Marokossa. Suomessa syntyneitä arabiankielisiksi tilastoituja on 18 %. (Tilastot saatu Vantaan kaupungin 
Tietopalveluyksiköstä.) Suurin ero tämän selvityksen demografiassa on siis jo mainittu Irakista ja Marokosta muuttaneiden 
painotus verrattuna Syyriasta muuttaneisiin sekä ensimmäisen suomalaisen sukupolven vähäinen osuus.  
27 Suomessa syntyneet vastaajat eivät luonnollisesti ole maahan muuttaneita, vaan heihin viitataan selvityksessä termillä 
ensimmäisen suomalaisen sukupolven edustajat. Näistä vastaajista ei erillisiä analyyseja kuitenkaan tehty.  
28 Vantaan virallisten tilastojen mukaan venäjänkielisistä 17 % on 16—29 -vuotiaita, 32 % 30—44 -vuotiaita ja 23 % 45—64  
-vuotiaita. Tilastot saatu Vantaan kaupungin Tietopalveluyksiköstä. 
29 Vantaan virallisten tilastojen mukaan 16—29 -vuotiaita on arabiankielisiksi tilastoiduista 24 %, 30—44 -vuotiaita 29 % ja 
45—64 -vuotiaita 16 %. Alle 16-vuotiaita arabiankielisiksi tilastoiduista on 29 %, mutta lapsia tämän selvityksen kyselyllä ei 
pyritty tavoittamaan. Sen sijaan yli 65-vuotiaita on todella vähän myös virallisten tilastojen mukaan. Tilastot saatu Vantaan 
kaupungin Tietopalveluyksiköstä. 
30 Yli 10 vuotta Suomessa asuneita on virallisesti noin 41 %, ja alle 5 vuotta asuneita 23 % (Tilastot saatu Vantaan 
Tietopalveluyksiköltä). 
31 Virallisten tilastojen mukaan yli 10 vuotta Suomessa asuneita on Vantaan arabiankielisistä 17 %, alle 5 vuotta asuneita 53 % 
(Tilastot saatu Vantaan Tietopalveluyksiköltä). 
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Venäjänkielisistä vastaajista 34 % arvioi oman suomen kielen taitonsa hyväksi ja 35 % keskitasoiseksi. Vain 19 % 

vastasi, ettei osaa suomea lainkaan tai vain alkeistasolla.  

52 % venäjänkielisistä vastaajista ilmoitti olevansa korkeakoulutettuja (yliopisto tai ammattikorkeakoulu tai 

vastaava). 35 % vastaajista oli käynyt toisen asteen koulun, 10 % perusasteen. Pääasiallinen toiminta oli 46 % 

työssäkäynti. 16 % vastasi olevansa työttömänä ja 17 % opiskeli.  
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Arabiankieliset vastaajat arvioivat oman suomen kielen taitonsa pääasiallisesti keskitasoiseksi (38 %) tai hyväksi 

(26 %), mikä on keskimääräiseen maassaoloaikaan nähden yllättävän hyvä.32 Vaikka arabiankieliseen kyselyyn 

vastaajat olivat keskimäärin asuneet huomattavasti lyhyemmän aikaa Suomessa, eivät heidän arviot suomen 

kielen taidoissaan olleet kovinkaan paljon vaatimattomammat kuin venäjänkielisten vastaajien, jotka taas olivat 

asuneet Suomessa keskimäärin pitkään.  

  

                                                           
32 Sen sijaan e2 Tutkimuksen tutkimuksen otannassa arabiankieliset vastaajat olivat arvioineet suomen kielen taitonsa 
vaatimattomammin; suurin osa arvioi taitonsa joko alkeistasolle tai ilmoitti, etteivät puhu suomea lainkaan (Pitkänen ym. 
2019) 
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Arabiankielisistä vastaajista suuri osa (44 %) oli käynyt korkea-asteen koulun (yliopiston, ammattikorkeakoulun tai 

vastaavan). Keskiasteen koulun käyneitä oli myös paljon. Peruskoulun käyneitä, sen kesken jättäneitä tai lainkaan 

koulua käymättömiä oli yhteensä 20 % vastaajista. Myös e2 Tutkimuksen syksyllä 2019 julkaiseman tutkimuksen 

arabiankielisistä vastaajista melko iso osa oli suorittanut korkea-asteen. Tämä viittaa siihen, että arabiankielisistä 

tämän kaltaisiin kyselyihin vastaa luultavammin keskimääräistä kouluttautuneempi henkilö, sillä viime vuosina 

turvapaikanhakijoina Suomeen saapuneita käsittelevissä selvityksissä on todettu, että koulutustaso on ollut 

kesimäärin matala.33 Toisaalta tämän selvityksen verkkokyselyn arabiankielisissä vastaajissa oli myös mukana 

ennen vuotta 2015 Suomeen saapuneita (melkein 40 % vastaajista), joten sen vuoksi uusien tulokkaiden 

koulutustasoa ei voi suoraan tähän verrata.  

Arabiankielisistä vastaajista pääasiallisesti työssäkäyviä oli melko pieni osuus, 28 % vastaajista. Sen sijaan 

pääasialliseksi toiminnakseen opiskelun ilmoitti 41 % ja työkokeilun tai -harjoittelun 11 %. Nämä tulokset tukevat 

tietoa siitä, että erityisesti Irakista turvapaikanhakijoina saapuneet ovat työllistyneet heikosti. 34  Heikko 

työllistyminen johtuu monessa tapauksessa yksinkertaisesti lyhyestä maassaoloajasta, ja tätä tukee myös se, että 

kyselyn vastaajista niin suuri osa opiskeli tai oli työharjoittelussa.  

 

                                                           
33 SPR:n teettämän kyselyn mukaan vuonna 2015 tulleiden turvapaikanhakijoiden keskuudessa koulutustaso oli keskimäärin 
matala. Näistä noin puolet olivat arabiankielisiä. Myös OKM:n 2016 teettämässä selvityksessä samoja oli havaintoja 
(Sandberg & Stordell 2016): https://minedu.fi/documents/1410845/4240776/VOK-raportti_2016/86ea0123-d929-4aa6-
b453-95eaa1ec2dd7/VOK-raportti_2016.pdf . 
34 Pasi Saukkosen haastattelu; Busk ym. (2019). Muuttoajankohta, lähtömaa ja sukupuoli näkyvät maahanmuuttajan 
työllistymisessä. Talous & Yhteiskunta, 1/2019, s. 54—59 

https://minedu.fi/documents/1410845/4240776/VOK-raportti_2016/86ea0123-d929-4aa6-b453-95eaa1ec2dd7/VOK-raportti_2016.pdf
https://minedu.fi/documents/1410845/4240776/VOK-raportti_2016/86ea0123-d929-4aa6-b453-95eaa1ec2dd7/VOK-raportti_2016.pdf
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TULOKSET JA ANALYYSI 
 

Vantaalainen identiteetti vaikuttaa osallisuuteen 

 

Maahan muuttaneiden kohdalla paikallistason osallisuuden kokemukset ovat äärimmäisen tärkeitä, ja tässä 

omalla kotikaupungilla on suuri merkitys.35 Venäjänkielisistä vastaajista 53 % ja arabiankielisistä vastaajista 45 % 

sanoi tuntevansa itsensä vantaalaiseksi. Toisaalta venäjänkielisistä vastaajista 17 % ja arabiankielisistä vastaajista 

20 % joko itse koki itsensä ulkomaalaisiksi tai koki, että muut pitävät heitä ulkomaalaisina. Tulos on 

mielenkiintoinen ottaen huomioon arabiankielisten vastaajien keskimääräisesti selvästi lyhyemmän 

maassaoloajan. Itsensä vantaalaiseksi tai ulkomaalaiseksi kokemisella on yhteys osallisuuteen: ne henkilöt, jotka 

tunsivat itsensä vantaalaiseksi, tunsivat itsensä myös osallisemmaksi kuin kaikki vastaajat keskimäärin. Samalla 

lailla ne, jotka kokivat itsensä Vantaalla ulkomaalaiseksi tai kokivat, että muut pitävät heitä ulkomaalaisina, 

tunsivat itsensä huomattavasti vähemmän osalliseksi. Venäjänkielisten vastaajien kohdalla osallisuuden 

kokemuksiin vaikutti myös lähipiiri: ne, joiden lähipiiri koostui lähinnä vain toisista venäjänkielisistä, kokivat 

itsensä vähemmän osallisiksi. Osallisuuden kokemuksen laskemisen taustalla on THL:n osallisuusindikaattori, 

johon palataan tarkemmin sivulta 51 alkaen.  

 

Arabiankieliseen kyselyyn vastanneista 59 % sanoi osallistuvansa kyselyyn, koska haluaa kehittää Vantaasta 

entistä parempaa paikkaa asua ja elää. Venäjänkielisistä näin vastasi 56 %. Positiivinen tulos on myös se, että 

lähes kaikki vastaajat olivat kiinnostuneita Vantaan tulevaisuudesta.  

                                                           
35 Tutkija Pasi Saukkosen mukaan maahan muuttaneille yhteiskunta ja kansakunta ovat aluksi kaukaisia asioita, ja 
paikallistasolla osallisuuden kokemukset ja sitä kautta kotoutumisprosessi lähtee matalammalla kynnyksellä käyntiin. Ks. 
lisää: Saukkonen, Pasi (2018). Kotoutuminen tapahtuu kaupungeissa. 
(https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_08_27_Tyopapereita_5_Saukkonen.pdf ) 

https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_08_27_Tyopapereita_5_Saukkonen.pdf
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Monilla vastaajista on selvästi halua kehittää asuinaluettaan, antaa palautetta ja vaikuttaa kunnan palveluihin. 

Arabiankielisistä vastaajista 25 % ja venäjänkielisistä vastaajista 24 % oli sitä mieltä, että eri alueita pitäisi kehittää 

tasapuolisemmin.  

Ikä vaikutti kiinnostukseen Vantaan asioihin molemmilla vastaajaryhmillä: 30-44-vuotiaat vastaajat olivat muita 

ikäryhmiä36 keskimäärin enemmän kiinnostuneita vaikuttamaan Vantaan asioihin ja kehittämään kaupunkia. 

 

Sillä, miten maahan muuttaneet henkilöt kokevat oman paikkansa kaupungissa ja 

yhteiskunnassa, on selvityksen teemojen näkökulmasta tärkeä rooli. 

Itsensä vantaalaiseksi kokeminen vaikuttaa osallisuuteen, motivaatioon ja kiinnittymiseen 

omaan kotikaupunkiin. Noin puolet molempien ryhmien vastaajista vastasivat, että tuntevat 

itsensä vantaalaisiksi. 

Sen sijaan osa venäjänkielisistä (17 %) ja arabiankielisistä (20 %) vastaajista koki itsensä 

ulkomaalaiseksi Vantaalla tai koki, että muut pitävät heitä Vantaalla ulkomaalaisena. Heidän 

osallisuus oli huomattavasti matalampaa kuin muilla vastaajilla.   

Molempien vastaajaryhmien aktiivinen osallistuminen kyselyyn ja kyselystä saadut vastaukset 

kuitenkin osoittavat, että halua ja kiinnostusta vaikuttaa Vantaalla on.  

 

Toimenpide-ehdotus:  

• Tilaisuuksia tai kampanjoita, jotka osoittavat myös maahan muuttaneelle väestölle, että  

he ovat yhtä lailla vantaalaisia kuin kaikki muutkin. Tähän liittyy myös ulkoisesti moninaisen 

vantaalaisuuden näyttäminen normaalina kaupunkilaiskuvana eikä vain kotoutumis- ja 

maahanmuuttajapalveluihin liittyvässä kuvastossa.  

  

                                                           
36 Vertailuun otettiin venäjänkielisten vastaajien kohdalla seuraavat ikäryhmät: alle 30-vuotiaat, 30-44-vuotiaat ja yli 44-
vuotiaat, sillä yli 65-vuotiaiden ja alle 16-vuotiaiden vastaajien ryhmät olivat liian pienet minkäänlaiseen vertailuun. 
Arabiankielisten vastaajien kohdalla ainoat vertailukelpoiset ryhmät olivat alle 30-vuotiaat ja 30-44-vuotiaat, sillä myöskään 
yli 44-vuotiaita vastaajia ei arabiankielisten vastaajien kohdalla ollut tarpeeksi suurta määrää. Arabiankielisen kyselyn 
vastaajien kohdalla näiden kahden vertailukelpoisen ikäryhmän välillä ei kuitenkaan ollut selviä eroavaisuuksia, joten 
ikävertailua arabiankielisten osalta ei tulla nostamaan juurikaan esiin. 
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Luotettavaa tietoa kaivataan 

 

Selvityksen yhtenä tavoitteena oli selvittää venäjän- ja arabiankielisten vantaalaisten tiedonsaantiin liittyviä 

asioita. Tiedonsaanti, tiedon puute tai sen riittämättömyys ja sen aiheuttamat ongelmat kohderyhmillä tulivatkin 

vahvasti esiin niin ryhmä-, avainhenkilö- kuin järjestöjen edustajienkin haastatteluissa. 

Verkkokyselyt kuitenkin tavoittivat lyhyessä ajassa suuren määrän vastaajia. Vastaajilta kysyttiin, mitä kautta he 

olivat päätyneet vastaamaan kyselyyn. Suurin osa oli saanut kutsun vastata ystävältään tai tuttavaltaan tai 

huomannut ilmoituksen jossain sosiaalisen median ryhmässä. Jälkimmäisellä viitataan luultavasti venäjän tai 

arabian kielellä toimiviin Facebook-ryhmiin.37 Venäjänkielisten vastaajien tapauksessa myös venäjänkielisen 

järjestön edustajan kautta tullut kutsu oli tavoittanut monia. 

 

Kyselyissä kysyttiin lisäksi tiedonsaantikanavia kaupungin asioista, tapahtumista ja palveluista. Eniten tietoa 

kaupungin asioista saatiin molemmissa vastaajaryhmissä ystäviltä ja tuttavilta. Ystäviltä ja tuttavilta saadussa 

tiedossa on riski sen virheellisyydessä tai vajavaisuudessa. Kaupungin tiedonvälitystavoista arabiankielisten 

vastaajien keskuudessa eniten käytettiin asukaslehteä (27 % vastaajista) sekä Vantaa.fi -sivustoa (25 % 

vastaajista). Venäjänkielisten vastaajien keskuudessa alueelliset ilmaisjakelulehdet (32 %), Vantaa.fi -sivusto (27 

%) ja kaupungin somekanavat (26 %) olivat suosituimpia tiedonsaantikanavia. Lisäksi 35 % arabiankielisen kyselyn 

vastaajista ilmoitti käyttävänsä alueellisia uutiskirjeitä tiedonsaannin lähteenään, mutta termin käännöksen pystyi 

ymmärtämään myös ”alueellisena lehtenä”, joten tätä tulosta ei voi tulkita aivan varauksettomasti. 

                                                           
37 Aktiivisia ryhmiä on useita. Niissä annetaan neuvoa, ohjeita ja apua sekä keskustellaan erilaisista yhteiskunnallisista 
asioista. Myös avainhenkilö 8 korosti, että Facebook-ryhmät ovat erittäin aktiivisia, ja niiden kautta olisi helppo esimerkiksi 
jakaa hyödyllistä tietoa. 
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Tärkeä huomio on se, että ne vastaajat, jotka käyttivät Vantaan verkkosivuja tai lukivat Vantaan alueellisia 

uutiskirjeitä, tunsivat itsensä huomattavasti keskimääräistä osallisemmiksi THL:n osallisuusindikaattorin 

mukaan.38 

Avoimessa keskustelussa nostettiin esiin, että Vantaan verkkosivuilta on vaikea löytää tietoa. Tämä koski 

nimenomaan yleistä suomenkielistä osiota ja ihmisiä, jotka osaavat suomea. Hämmennystä herätti myös se, että 

vaikka vaikuttaa siltä, että kaupungin sivuilla olisi saatavilla tietoa myös muilla kielillä, kielivalintaa klikkaamalla 

päätyykin pois kaupungin sivuilta InfoFinland-alustalle, joka taas on tarkoitettu Suomeen muuttoa harkitseville tai 

vasta Suomeen muuttaneille.   

                                                           
38 Osallisuusindikaattorista tarkemmin sivulta 51 eteenpäin. 
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Tiedonsaanti on yksi merkityksellisimmistä osallisuuden edellytyksistä. Kaupungin kannalta 

tärkeä näkökulma on, miten sen välittämä tieto saavuttaa maahan muuttaneen väestön. 

Luotettavan tiedon puute ja riittämättömyys tulivat vahvasti esille selvityksessä. 

Molempien vastaajaryhmien kohdalla tietoa saatiin selvästi eniten ystävien ja tuttavien  

kautta, mikä ei ole harvinaista maahan muuttaneen väestön kohdalla. Tässä voi olla  

kuitenkin riski väärinymmärretyn tai vajavaisen tiedon saamisessa.  

Vantaan kaupungin tiedonsaantikanavia käytetään jonkun verran, mutta monet eivät  

vaikuta vielä löytäneen niitä. Parhaiksi tiedonvälityskanaviksi osoittautuivat kaupungin  

some, asukaslehdet, uutiskirjeet sekä Vantaan verkkosivut. Vantaan kaupungin sivut saivat 

myös osakseen kritiikkiä: ihmiset eivät aina koe löytävänsä sieltä etsimäänsä tietoa. Tietoa 

venäjän ja arabian kielillä ei juurikaan ole.  

 

Toimenpide-ehdotukset: 

• Vantaan kaupungin verkkosivuille selkokielinen osio, jossa olisi koottuna perustiedot eri 

palveluista ja tarvittavista yhteystiedoista. Sivuilla tulisi olla selkeä viesti, että kaikki  

asukkaat ovat tervetulleita, ja kaupungin palvelut ovat tarkoitettu kaikille. Selkokielisyyden 

lisäksi myös tiivistelmät venäjäksi ja arabiaksi olisivat hyödyllisiä.  

• Kaupungin uutiskirjeet ovat hyvä viestintä- ja tiedotuskeino, ja tekemällä niistä koosteita 

säännöllisesti selkokielellä ja parilla muulla kielellä voisi rohkaista maahan muuttaneitakin 

tutustumaan kaupungin tapahtumiin ja mahdollisuuksiin. 

• Vantaan asukaslehti voisi myös ottaa paremmin huomioon lukijat, jotka eivät osaa vielä niin 

hyvin suomen kieltä: lehteen selkokielinen osio, ja lehden ilmoituksissa huomiota voisi 

herättää venäjänkielisellä tai arabiankielisellä otsikolla. Toisinaan ilmoituksia voisi kirjoittaa 

venäjän tai arabian kielellä, jos tietoisuutta joistain tapahtumista tai palveluista halutaan 

lisätä.  

•Tiedotus myös muilla kuin kaupungin omilla kanavilla: ihmiset tavoittaa parhaiten sieltä, 

missä he jo ovat. Tapahtumien markkinoinnissa kannattaa hyödyntää aktiivisia Facebook-

ryhmiä. Arabian kielellä ja venäjän kielellä toimivia someryhmiä on useita. 
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Palvelut: kohdennettu markkinointi ja opastukset tarpeen 
 

Kunnan velvollisuus on tarjota kuntalain määrittelemät palvelut sen asukkaille, ja siksi on tärkeää, että palveluista 

tietävät, niihin ohjautuvat ja niihin luottavat kaikki niitä tarvitsevat. Yleisellä tasolla palveluihin vaikutetaan olevan 

suhteellisen tyytyväisiä: vain 6 % arabiankielisistä ja 11 % venäjänkielisistä vastaajista oli sitä mieltä, että heidän 

lähialueellaan ei ole tarpeeksi palveluita. Lisäksi vain 7 % arabiankielisitä ja 11 % venäjänkielisistä vastaajista 

sanoi, että heillä olisi antaa kritiikkiä omista lähipalveluistaan.  

Verkkokyselyssä kysyttiin vastaajien tietämystä eri palvelukokonaisuuksista sekä näiden käyttöä. Tulkinnassa 

haasteeksi muodostuvat vastaajien ymmärrys käytetyistä käsitteistä sekä erilaisten yksittäisten palveluiden 

hahmottaminen osaksi kunnan tiettyä palvelukokonaisuutta.39 Jokaisen palvelukokonaisuuden kohdalla lueteltiin 

myös esimerkkejä palveluista, joita kyseiseen kokonaisuuteen kuuluu. 

 

 

                                                           
39 Ryhmähaastatteluissa tuli esiin, että kunnan ja valtion palveluiden eroja ei hahmoteta. Samaa sanoi myös avainhenkilö 8. 
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Tulkinnallisista haasteista huolimatta tiettyjä huomiota voi nostaa esiin. Pääasiassa palveluista tiedetään hyvin: 

kaikkien palvelukokonaisuuksien kohdalla yli 60 % vastaajista tiesi ja osasi käyttää palveluita, ainoana 

poikkeuksena vapaa-ajan ja liikunnan palvelut arabiankielisten vastaajien kohdalla.  

Jokaisen palvelukokonaisuuden kohdalla 5-8 % arabiankielisistä vastaajista oli sitä mieltä, että heillä ei ole 

oikeutta kyseisiin palveluihin. Näin oli erityisesti arabiankielisten miesten kohdalla, joista noin 10 % oli tätä mieltä 

kaikkien palvelukokonaisuuksien kohdalla. Näin kokevat arabiankieliset miehet olivat pääasiassa 

korkeakoulutettuja, työssäkäyviä, 2-5 vuotta Suomessa asuneita ja osasivat suomen kieltä jollain tasolla. 

Venäjänkielisistä vastaajista näin koki pienempi määrä vastaajia, 1-3 % jokaisen palvelukokonaisuuden kohdalla. 

Maahan muuttaneiden neuvonnassa työskennellyt avainhenkilö 8 korosti, että yleisesti ottaen ihmiset ovat 

tietoisia oikeuksistaan käyttää kunnan palveluita. Avainhenkilö 4 taas sanoi, että erityisesti pitkään kotona olleille 

vanhemmille monet kunnan palvelut, omat oikeudet ja velvollisuudet ovat epäselviä. Myös avainhenkilö 3:n 

mukaan palveluita on kyllä tarjolla erittäin hyvin, mutta monet eivät löydä niitä. 

Arabiankielisistä vastaajista 22 % ei tiennyt kaupungin tarjoamia vapaa-ajan ja liikunnan palveluita. 

Venäjänkielisistä vastaava osuus oli 19 %. Kokemus siitä, että ei osaa käyttää palveluita, vaikka tietääkin niistä, 

nousi myös esiin vastauksissa. Arabiankielisistä vastaajista 15 % ja venäjänkielisistä vastaajista 9 % sanoi, ettei 
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osaa käyttää kunnan tarjoamia vapaa-ajan ja liikunnan palveluita. Vapaa-ajan, kulttuurin ja liikunnan palveluiden 

käyttö edistäisi hyvinvointia, osallisuutta ja sitä kautta kotoutumista, joten olisi tärkeää, että tieto palveluista 

saavuttaisi nämäkin kohderyhmät. Lisäksi näiden ryhmien uskallusta ja osaamista palveluiden käytössä tulisi 

lisätä.  

Venäjänkielisen kyselyn vastaajista matalammin koulutetut kokivat korkeakoulutettuja useammin, että eivät osaa 

käyttää palveluita, vaikka tietävätkin ne. Näin oli kaikkien muiden palveluiden, paitsi sosiaalipalveluiden kohdalla. 

Kokemus siitä, ettei osaa käyttää palveluita korostui venäjänkielisen kyselyn vastaajien kohdalla myös alle 30 -

vuotiaiden parissa verrattuna muihin ikäryhmiin. Kokemus siitä, ettei osaa käyttää palveluita liittyy luultavasti 

uskallukseen ja luottamukseen. 

12 % arabiankielisistä vastaajista ei tiennyt kunnan terveys- ja sosiaalipalveluita, ja 14 % ei tiennyt opetus- ja 

sivistyspalveluita. Venäjänkielisten kohdalla näistä palvelukokonaisuuksista korostuivat sosiaalipalvelut, joista ei 

tiennyt 16 % vastaajista. Avainhenkilö 6 korosti, että peruspalvelut tiedetään, mutta erityisempiä ja 

harvinaisempia välttämättä ei.  

Vantaa-info on kaupungilta merkittävä satsaus palveluohjaukseen ja monipuoliseen neuvontaan matalalla 

kynnyksellä ja helposti lähestyttävässä muodossa. Vantaa-infon tarjoamille palveluille on maahan muuttaneiden 

keskuudessa paljon kysyntää; esimerkiksi ryhmähaastatteluissa keskusteltiin tarpeesta monialaiselle neuvonnalle 

yhdestä pisteestä. Ne harvat ryhmähaastatteluihin osallistuneet, jotka olivat käyttäneet Vantaa-infon palveluita, 

olivat niihin tyytyväisiä. Suurin osa ryhmähaastatteluihin osallistujista ei kuitenkaan tiennyt koko palvelua.  

Arabiankielisistä verkkokyselyn vastaajista 21 % ei tiennyt Vantaa-infoa, ja lisäksi 14 % vastaajista tiesi palvelun, 

mutta ei osannut käyttää sitä. Venäjänkielisistä vastaajista vastaavat lukemat olivat 27 % ja 15 %. Venäjänkielisillä 

vastaajilla koulutus vaikutti Vantaa-infon käytön osaamiseen: matalammin koulutetut kokivat useammin, etteivät 

osaa käyttää Vantaa-infoa, vaikka tiesivätkin siitä. Myös ikä vaikutti: alle 30-vuotiaista vastaajista selvästi 

useammat vastasivat, etteivät osaa käyttää Vantaa-infon palveluita.40 

Kaikkien palvelukokonaisuuksien kohdalla naiset tunsivat, osasivat käyttää ja olivat käyttäneet palveluita 

enemmän kuin miehet, sekä venäjänkielisen että arabiankielisen kyselyn vastaajien kohdalla. Arabiankielisten 

miespuolisten vastaajien kohdalla tähän tulokseen voi vaikuttaa se, että heistä naispuolisiin vastaajiin verrattuna 

huomattavasti suurempi osa oli alle viisi vuotta Suomessa asuneita (miehistä 74 % ja naisista 51 %). 

Venäjänkielisten vastaajien kohdalla erityisesti sosiaalipalvelut korostuivat miehille tuntemattomampina 

palveluina verrattuna naisiin. 

                                                           
40 Vaikka alle 30-vuotiaista venäjänkielisen kyselyn vastaajista 28 % oli ensimmäisen suomalaisen sukupolven edustajia, 
ikäryhmästä 50 % oli alle 10 vuotta Suomessa asuneita. 
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Vastaajien tarvetta kotoutumispalveluille kysyttiin kyselyissä erikseen. Suhteellisen pieni osuus vastaajista 

(arabiankielisistä 35 % ja venäjänkielisistä 25 %) koki tarvitsevansa kotoutumispalveluita. Niille vastaajille, jotka 

ilmoittivat tarvitsevansa tällä hetkellä kotoutumispalveluita, esitettiin kysymys Vantaan tarjoamiin 

kototutumispalveluihin liittyen.  
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Huolestuttavasti kotoutumispalveluita tarvitsevista vain melko harva oli käyttänyt tai tiesi Vantaan kaupungin 

tarjoamista erityisistä kotoutumista tukevista palveluista. Arabiankielisistä kotoutumispalveluita kaipaavista 

vastaajista 44 % ja venäjänkielisistä kotoutumispalveluita kaipaavista 68 % eivät tienneet Vantaan 

osaamiskeskuksen palveluista. Arabiankielisistä vastaajista työllistyneitä oli kuitenkin vain pieni osa, ja 

osaamiskeskuksen työllistymistä tukevat palvelut olisivat monelle varmasti hyödyllisiä. Avainhenkilö 1 nosti esiin 

kritiikin Vantaan osaamiskeskuksen palveluita kohtaan: vaikuttaa siltä, että palvelun pariin hakeutuvilla pitäisi olla 

jo hyvä suomen kielen taito, vaikka todellisuudessa palvelua tarvitsisivat suomea jo hyvin osaavien sijaan 

nimenomaan sellaiset henkilöt, jotka eivät vielä puhu kieltä. Työllistyminen taas edistäisi kielitaitoa ja ymmärrystä 

yhteiskunnasta.  

Vantaan aikuisopiston suomen kielen kursseista ei tiennyt 29 % arabiankielisistä kotoutumispalveluita kaipaavista 

vastaajista, ja 51 % heistä ei tiennyt kotona lapsia hoitaville vanhemmille suunnatuista suomen kielen kursseista. 

Erityisesti kotona olevien arabiankielisten äitien kotoutumisen haasteita korostettiin monissa haastatteluissa.41 

Venäjänkielisistä vastaajista Vantaan aikuisopiston suomen kielen kursseista ei tiennyt 38 % ja kotona lapsia 

hoitaville vanhemmille suunnatuista kursseista 68 % kototutumispalveluita kaipaavista vastaajista. Avainhenkilö 1 

korosti, että kotona oleville vanhemmille suunnatut kurssit ovat myös venäjänkielisten kannalta tärkeitä. Samalla 

hän kuitenkin myös nosti esiin, että eräälle venäjänkieliselle äidille oli tullut käsitys, että kyseiset kotivanhemmille 

suunnatut kurssit oli tarkoitettu vain lukutaidottomille maahanmuuttajille. 

  

                                                           
41 Muun muassa avainhenkilö 7 ja järjestön edustaja 1 puhuivat tästä. 
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Arabiankieliseen kyselyyn vastanneista 37 % oli sitä mieltä, että Vantaan tulisi panostaa enemmän 

kotoutumispalveluihin. Keskimäärin vasta lyhyen aikaa Suomessa asuneilta vastaajilta tällainen palaute 

kannattaakin ottaa vakavasti. Myös ryhmähaastatteluissa arabiankieliset osallistujat korostivat paljon 

kotoutumisen haasteita ja tarvetta paremmille ja kokonaisvaltaisemmille kotoutumispalveluille. Kotoutumisen 

haasteet sekä vasta maahan muuttaneilla että jo pidempäänkin Suomessa asuneilla nostettiin esiin myös kaikissa 

avainhenkilöhaastatteluissa koskien sekä arabian- että venäjänkielisiä.  

Toinen näkökulma tutkia vastaajien tietämystä kaupungin palveluista oli erilaisten ongelmien kautta: vastaajilta 

kysyttiin, tiesivätkö he, mistä kaupungilta saisi apua tiettyihin ongelmiin, jos niitä heidän elämässään tulisi 

vastaan. Molemmissa kyselyissä nousi esiin samat haasteet, joiden kohdalla tieto kaupungin tarjoamasta avusta 

tai palvelusta oli vähäisintä: rasismin tai kiusaamisen kokeminen sekä haasteet vanhuksen tai vammaisen 

henkilön hoidon suhteen. Erityisesti venäjänkielisen kyselyn vastaajilla nämä erottuivat huomattavan selkeästi 

muista haasteista. Arabiankielisen kyselyn vastaajien kohdalla myös puute ruuasta sekä haasteet lasten hoidon 

järjestämisessä olivat monille haasteita, joiden kohdalla avun saaminen kaupungilta oli epäselvää. Monesti juuri 

erityisen tuen tarpeessa olevien tilanne maahan muutettua on haasteellisempi kuin sellaisilla, jotka tarvitsevat 

vain satunnaisesti tavallisia terveyskeskuspalveluita.42  

Parhaiten tiedettiin, mistä lähteä hakemaan kaupungilta apua työttömyyden, rahaongelmien ja asumiseen 

liittyvien ongelmien suhteen. Verrattuna venäjänkielisiin vastaajiin, arabiankielisten vastaajien kohdalla myös 

mielenterveyteen liittyvien ongelmien suhteen tiedettiin hyvin, mistä apua voisi hakea. Suurin osa 

arabiankielisistä on tullut Suomeen turvapaikanhaun kautta, ja vastaanottokeskuksissa mielenterveyspalveluista 

tiedotetaan ja niiden pariin kannustetaan hakeutumaan tarvittaessa. Avainhenkilö 8:n mukaan Suomen 

mielenterveysseuran arabiankielinen palvelusivu on myös erittäin suosittu.43 Toisaalta mielenterveysongelmia ei 

usein tunnisteta, koska ne ovat monille tabu. Hankalissa ja kiusallisissa ongelmissa käännytään helpommin 

järjestöjen kuin kunnan palvelujärjestelmän puoleen, jolloin riski väärän tiedon saamiseen on suuri.44  

                                                           
42 Tätä korosti avainhenkilö 6. 
43 Avainhenkilö 8. 
44 Avainhenkilö 2. 
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Tiedon saaminen tai sen puute eivät ole pelkästään kiinni kielestä. Venäjänkielisessä ryhmähaastatteluissa monet 

valittivat tiedon puutetta, vaikka osasivatkin suomen kieltä. Ryhmähaastatteluissa ehdotettiin, että tieto 

palveluista voisi olla sellaisissa paikoissa, joissa tietoa tarvitsevat ihmiset käyvät: verotoimistossa, Kelassa ja 

terveyskeskuksessa. Arabiankielisiä maahan muuttaneita kohtaava järjestön edustaja taas kertoi, että ei arabiaksi 

kirjoittaminenkaan aina auta: (lukutaitoiset) arabiankieliset äidit saattavat tulla hänen luokse esimerkiksi koulusta 

saadun arabiankielisen infolapun kanssa, ja pyytävät apua sen ymmärtämisessä.45  

 

Kohderyhmien ymmärrys palveluista sekä niiden käytöstä oli selvityksen keskeisimpiä teemoja. 

Yleisellä tasolla palveluihin ollaan suhteellisen tyytyväisiä, ja suurin osa vastaajista tietää 

palvelut ja osaa tarvittaessa käyttää niitä. 

Toisaalta selvityksessä tuli esiin, että monien maahan muuttaneiden on vaikea hahmottaa 

erilaisia palvelukokonaisuuksia tai eroja valtion ja kunnan tarjoamien palveluiden välillä, ja siksi 

palveluiden käyttöön liittyviä kysymyksiä on haasteellista selvittää. Osa ei myöskään hahmota 

omia oikeuksiaan suhteessa palveluihin: jokaisen palvelukokonaisuuden kohdalla on ryhmä 

henkilöitä, jotka ajattelevat, ettei heillä ole oikeutta palveluun (erityisesti arabiankielisiä 

miehiä). 

Molempien vastaajaryhmien keskuudessa heikoiten tunnettiin vapaa-ajan ja liikunnan palvelut, 

joiden kohdalla oli eniten sekä niitä vastaajia, jotka eivät tienneet palveluita, että niitä, jotka 

eivät osanneet käyttää palveluita. Tämä on huolestuttavaa, koska juuri vapaa-ajan, kulttuurin 

ja liikunnan palvelut edistäisivät osallisuutta ja hyvinvointia.  

Vantaa-infon palveluille on ehdottomasti kysyntää ja tarvetta. Monet eivät silti tiedä palvelusta 

tai kokevat, etteivät osaa käyttää sitä. Kohdennettu markkinointi Vantaa-infon palveluista olisi 

tarpeen. 

Kaikkien palvelukokonaisuuksien kohdalla on ryhmä ihmisiä, jotka tietävät palvelut, mutta 

kokevat, etteivät osaa käyttää niitä. Tieto palvelun olemassaolosta ei siis ole riittävää, vaan 

palvelun käyttämisessä opastus on myös tarpeen. 

 

Toimenpide-ehdotukset 

• Tietoa palveluista ei voi etsiä, jos ei tiedä mitä palveluita on olemassa. Kunnan palveluista 

selkeät tietopaketit, joissa myös tiivistelmät eri kielillä. Näitä kannattaisi viedä tiloihin, joissa 

niitä tarvitsevia ihmisiä käy: Kelan odotustiloihin, kouluille ja kielikursseille. Tietopaketeissa 

voisi olla hyödyllistä lähestyä palveluita ongelmatilanteen tai palveluntarpeen kautta. Tämä 

konkretisoisi palvelut abstraktia kuvailua paremmin.  

• Informatiiviset tutustumiskäynnit eri palveluihin ja tiloihin madaltaisivat kynnystä ja lisäisivät 

uskallusta ja luottamusta. Tällaisten käyntien kohteina voisi olla esimerkiksi sosiaalipalvelut ja 

Vantaa-info. Käynneillä opastettaisiin konkreettisesti, mitä palveluita on ja miten ne toimivat. 

Tutustumiskäynnit palvelisivat myös lukutaidottomia. 

• Kulttuurin ja liikunnan pariin houkuttelussa voivat toimia lastentapahtumat ja lasten 

harrastukset. Ensimmäisen käynnin jälkeen kynnys osallistua usein madaltuu, ja 

ensimmäisellä kerralla esimerkiksi venäjän- tai arabiankielinen tapahtuma voi olla 

helpommin lähestyttävä. 

                                                           
45 Järjestön edustaja 1. 



31 

Epäluottamuksen taustalla tietämättömyyttä  

 

Luottamus on yhteiskunnan toiminnan ja koherenssin perusedellytys. Sen tutkiminen on kuitenkin haasteellista. 

Luottamusta tutkittaessa on ensinnäkin kiinnitettävä huomiota siihen, että monelle maahan muuttaneelle erot 

erilaisten kunnan, valtion tai muiden toimijoiden palveluissa ei välttämättä ole selvää, jolloin käsitteet saattavat 

sekoittua. Abstraktien luottamussuhteiden käsitteellistäminen on myös melko epävarmaa: miten vastaajat 

ymmärsivät Vantaan kaupungin, kun he vastasivat, luottavatko he siihen vai eivät? Ajattelivatko he kenties TE-

toimiston työntekijää tai neuvolan vastaanottovirkailijaa? Esimerkiksi venäjänkielisessä ryhmähaastattelussa 

pohdittiin, onko Vantaa kaupunki vai pikemminkin vain alue. Toiseksi vaikuttaa siltä, että kyselyissä mahdollinen 

epäluottamus ei tule samalla lailla esiin kuin suljetuissa keskusteluissa tai esimerkiksi keskustelufoorumeilla.46 

Maahan muuttaneen väestön luottamusta käsittelevissä aikaisemmissa tutkimuksissa epäluottamusta ei ole tullut 

esiin.47 

Luottamus Vantaan kaupunkia kohtaan näyttäytyi kyselyn valossa hyvin positiivisena: arabiankielisistä vastaajista 

82 % ja venäjänkielisistä vastaajista 79 % luotti kaupunkiin. Arabiankielisen kyselyn vastaajista 75 % ja 

venäjänkielisen kyselyn vastaajista 76 % luotti Vantaan virkamiehiin, ja molempien kyselyiden vastaajista 71 % 

kuntapäättäjiin. Venäjänkielisen kyselyn kohdalla vastaajien ikä vaikutti selvästi: alle 30-vuotiaat venäjänkieliset 

vastaajat luottivat selvästi muita ikäryhmiä vähemmän kaupunkiin, virkamiehiin ja päättäjiin. 

Arabiankielisten vastaajien keskuudessa varsinainen epäluottamus oli siis vähäisempää kuin venäjänkielisten 

vastaajien, mutta sen sijaan tietämättömyys siitä, keihin kysymyksessä oikein viitataan, oli hieman korkeampi kuin 

venäjänkielisillä. Voi siis sanoa, että arabiankielisistä melko moni ei tiedä, keitä Vantaan päättäjät ja virkamiehet 

oikein ovat. Sama huomio korostui myös toisessa kysymyksessä, jossa tiedusteltiin, tuntevatko vastaajat nimeltä 

tunnettuja Vantaan päättäjiä ja virkamiehiä: 68 % arabiankielisistä vastaajista ei tunnistanut yhtäkään nimeä. 

Arabiankielisille miehille luetellut nimet olivat erityisen tuntemattomia: heistä 77 % ei tunnistanut yhtäkään, kun 

taas naisista vastaava luku oli 53 %. Venäjänkielisistä vastaajista 54 % ei tunnistanut yhtäkään luetelluista nimistä. 

Venäjänkielisten vastaajien kohdalla korkeakoulutetut tunsivat huomattavasti harvemmin ketään luetelluista 

Vantaan päättäjistä ja virkamiehistä kuin ne vastaajat, jotka eivät olleet käyneet korkeakouluja, vaikka 

keskimääräinen maassaoloaika näillä ryhmillä oli suurin piirtein sama. Myös ikä vaikutti: 30-44-vuotiaat 

venäjänkieliset vastaajat tunsivat muita ikäryhmiä huonommin lueteltuja nimiä. 

Sukupuolella vaikutti olevan merkitystä arabiankielisten vastaajien kohdalla: naisten luottamus kaupunkia sekä 

sen virkamiehiä ja päättäjiä kohtaan oli selvästi korkeampaa kuin miesten. Toisaalta tulee ottaa huomioon jo 

mainittu miespuolisten arabiankielisten vastaajien keskimääräistä lyhyempi maassaoloaika verrattuna naisiin. 

Myös venäjänkielisten vastaajien kohdalla miesten epäluottamus erityisesti virkamiehiä kohtaan oli korkeampaa 

kuin naisilla. 

                                                           
46 Kaikissa ryhmähaastatteluissa epäluottamus nousi esiin. Myös avainhenkilöistä monet korostivat epäluottamusta 
suhteessa virallisiin tahoihin. 
47 UTH-tutkimuksen pohjalta Castenda ym. (2015). s.18-19 toteavat, että sekä Venäjä- ja Neuvostoliittotaustaisilla että Lähi-

Itä ja Pohjois-Afrikka -taustaisilla luottamus viranomaisiin ja palvelujärjestelmiin, esim. julkiseen terveydenhuoltoon ja 

sosiaalihuoltoon, on korkeampaa kuin koko väestöllä keskimäärin.  
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Luottamusta selvitettiin myös suhteessa spesifeihin tahoihin. Tulokset olivat melko positiivisia: epäluottamus 

mihinkään toimijaan ei ollut kovin suurta. Venäjänkielisen kyselyn vastaajat kokivat eniten epäluottamusta 

lääkäreitä ja terveydenhoitajia kohtaan (23 %) ja toiseksi eniten naapureitaan kohtaan (19 %). Venäjänkieliset 

miehet kokivat enemmän epäluottamusta kaikkia mainittuja tahoja kohtaan verrattuna naisiin, poikkeuksena 

lääkärit ja terveydenhoitajat, joita kohtaan taas naiset kokivat enemmän epäluottamusta. Venäjänkielisten 

epäluottamus kaikkia tahoja kohtaan oli korkeampaa kuin arabiankielisillä vastaajilla, poikkeuksena 

sosiaalityöntekijät, joiden kohdalla epäluottamusta oli yhtä paljon molemmilla vastaajaryhmillä. Myös 

koulutuksella oli vaikutusta venäjänkielisten epäluottamuksen määrään kaikkien muiden tahojen paitsi 

sosiaalityöntekijöiden kohdalla: korkeakoulutetut venäjänkieliset vastaajat luottivat muihin mainittuihin tahoihin 

enemmän kuin matalammin koulutetut. Venäjänkielisen kyselyn vastaajien ikä vaikutti myös epäluottamuksen 

määrään: alle 30-vuotiaat vastaajat kokivat epäluottamusta muita ikäryhmiä useammin, lukuun ottamatta 

terveystoimea, jota kohtaan epäluottamusta koettiin kaikissa ikäryhmissä suunnilleen saman verran. 

Arabiankielisen kyselyn vastaajien parissa eniten epäluottamusta koettiin sosiaalityöntekijöitä kohtaan (15 %). 

Samoin kuin venäjänkielistenkin vastaajien, myös arabiankielisten vastaajien kohdalla vähiten epäluottamusta 

koettiin omia tai lasten opettajia kohtaan. Arabiankielisen kyselyn vastaajien kohdalla myös epäluottamus 

naapureita kohtaan oli vähäistä. Arabiankieliset miehet kokivat naisiin verrattuna enemmän epäluottamusta 

kaikkia tahoja kohtaan; erityisesti terveystoimea ja kotoutumispalveluita tuottavia viranomaisia kohtaan miehet 

kokivat naisia huomattavasti enemmän epäluottamusta. Nämä tahot korostuivat myös korkeakoulutettujen 

arabiankielisten vastaajien kohdalla hieman enemmän epäluottamusta herättävinä tahoina verrattuna 

matalammin koulutettuihin vastaajiin. Toisin kuin venäjänkielisten vastaajien kohdalla, arabiankielisten alle 30-

vuotiaiden vastaajien luottamus oli hieman paremmalla tasolla tätä vanhempiin vastaajiin verrattuna. 
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Vaikka kyselyissä epäluottamuksen määrä ei näyttäydy kovin korkeana, kohderyhmien lastensuojelua kohtaan 

tuntema epäluottamus ja jopa pelko tulivat esiin lähes kaikissa avainhenkilöhaastatteluissa. Tämä epäluottamus 

saattaa estää avun piiriin hakeutumista. Taustalla on monia syitä: esimerkiksi väärinkäsityksiä sekä huhuja ja 

juoruja, joihin uskotaan, kun tietämystä ei ole.48 Avainhenkilö 3:n mukaan myös taustamaan kulttuuriin liittyvät 

häpeäkäsitykset voivat vaikuttaa suhtautumiseen lastensuojeluun.  

Arabiankielisissä ryhmähaastatteluissa korostettiin, että vanhempien tietoa lastensuojelusta tulisi lisätä - se on 

ainoa keino epäluottamuksen vähentämiseksi. Venäjänkielisissä ryhmähaastatteluissa epäluottamus virallisia 

tahoja, etenkin lääkäreitä ja sosiaalityöntekijöitä kohtaan nousi myös esiin. Epäluottamusta koetaan jopa tulkkeja 

kohtaan viranomaistilanteissa sekä järjestöjen edustajia kohtaan. Arabiankielisessä ryhmähaastattelussa 

nostettiin esiin, että lastensuojelua kohtaan tunnettua epäluottamusta saattaa myös kasvattaa propaganda, joka 

voi olla uskonnollista ja tulla usein ulkomailta. Myös venäjänkielisiin liittyen julkisuuteen on viime vuosina noussut 

useita lastensuojeluun liittyviä tapauksia, joissa Venäjän media tarkoituksella pyrkii lisäämään epäluottamusta 

suomalaista lastensuojelua kohtaan.49 

Venäjänkielisissä ryhmähaastatteluissa nostettiin esiin kokemuksia syrjinnästä sukunimen perusteella virallisissa 

palveluprosesseissa. Osa näistä kokemuksista kuitenkin vaikutti pohjautuvan puutteelliseen ymmärrykseen ja sitä 

kautta luottamukseen järjestelmää kohtaan: jos viranomaisten päätöksien perusteita ei ymmärrä, itselleen 

epämieluisat päätökset näyttäytyvät helpommin syrjintänä. Myös Eveliina Heinon vuonna 2016 tekemässä 

haastattelututkimuksessa venäläistaustaisten haastateltavien luottamusta palvelujärjestelmiä kohtaan 

rakensivatkin juuri muun muassa selkeän palveluinformaation saatavuus sekä haastateltavan oma ymmärrys 

palveluprosessista.50  

                                                           
48 Avainhenkilöt 1, 2, 3, 6, 8 puhuivat aiheesta. 
49 Ks. aiheesta esimerkiksi: https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/250040-venajan-lapsiasiamies-perusteeton-
huostaanotto-vantaalla; https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000001265997.html ; 
https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/lastensuojelu-venajan-jyrina-suomessa-asuvien-venalaislasten-huostaanotosta-
hammentaa/ . 
50 Heino (2016). 

https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/250040-venajan-lapsiasiamies-perusteeton-huostaanotto-vantaalla
https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/250040-venajan-lapsiasiamies-perusteeton-huostaanotto-vantaalla
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000001265997.html
https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/lastensuojelu-venajan-jyrina-suomessa-asuvien-venalaislasten-huostaanotosta-hammentaa/
https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/lastensuojelu-venajan-jyrina-suomessa-asuvien-venalaislasten-huostaanotosta-hammentaa/
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Luottamukseen vaikuttaa luonnollisesti myös kokemus siitä, luottavatko kohdatut kaupungin työntekijät ja muut 

tahot henkilöön itseensä.51 Kyselyistä saadut tulokset olivat melko positiivisia. Arabiankielisten vastaajien kohdalla 

eniten epäluottamusta oli koettu sosiaalitoimen viranomaisilta, ja jälleen vähiten opettajilta ja naapureilta. 

Miehet olivat kokeneet enemmän epäluottamusta itseään kohtaan kaikilta tahoilta verrattuna naisiin, lukuun 

ottamatta opettajia, joiden kohdalla lukemat olivat samat.  

Venäjänkielisten vastaajien kohdalla taas eniten epäluottamusta oli koettu sosiaalitoimen viranomaisten lisäksi 

naapureiden taholta. Venäjänkielisten vastaajien kohdalla ikä vaikutti jälleen siten, että alle 30-vuotiaat vastaajat 

kokivat enemmän itseensä kohdistuvaa epäluottamusta kuin muut ikäryhmät, ja tämä ero oli suurin juuri 

sosiaalityöntekijöiden kohdalla. 

 

 

                                                           
51 Tämä todettiin muun muassa Heinon (2016) tutkimuksessa. Sen mukaan venäläistaustaisten haastateltavien suomalaista 
palvelujärjestelmää kohtaan tuntemaa luottamusta murensi kokemus heihin itseensä kohdistuneesta epäluottamuksesta. 
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Palveluihin ja palveluidentarjoajiin liittyvän luottamuksen kannalta tärkeä näkökulma on, millaisena palveluiden 

käyttäjä kokee asemansa omassa palveluprosessissaan. Vastaajilta kysyttiin, kokevatko he, että he voivat 

osallistua päätöksiin koskien heidän omia terveys-, sosiaali- tai kotoutumispalveluita tai lapsiinsa liittyviä 

palveluita. Ero venäjänkielisen ja arabiankielisen kyselyn tuloksien välillä on selvä: venäjänkieliset vastaajat 

kokevat huomattavasti enemmän, että heillä ei ole mahdollisuuksia osallistua omia palveluitaan koskevaan 

päätöksentekoon. Eniten näin koetaan terveys- ja sosiaalipalveluiden kohdalla. Arabiankieliset vastaajat sen sijaan 

kokevat kauttaaltaan voivansa vaikuttaa omia palveluitaan koskevaan päätöksentekoon keskimääräisesti 

useammin, kaikkein eniten kotoutumispalveluidensa kohdalla.  

Avainhenkilö 6 korosti myös tulkin tason merkitystä palvelutilanteessa: niissä palvelusuhteissa, joissa 

kommunikaatio tapahtuu tulkin avulla, voi tulkin taso vaikuttaa tiedon ymmärrettävyyteen ja syvällisyyteen. Tällä 

voi olla vaikutusta kaikkiin edellä mainittuihin kokemuksiin palveluprosessissa. 
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Epäluottamus kaupunkia ja sen eri toimialoja sekä yksittäisiä työntekijöitä kohtaan voi toimia 

kasvualustana syrjäytymiselle ja marginalisoitumiselle. Tämän vuoksi luottamuksen 

rakentaminen kaupungin ja maahan muuttaneen väestön välille on äärimmäisen tärkeää. 

Luottamus kaupunkia ja eri tahoja kohtaan vaikuttaa olevan suhteellisen hyvä kyselyn 

perusteella, mutta konkreettinen luottamus palvelusuhteessa ja kohtaamisissa taas puuttuu, 

mikä tuli ilmi sekä ryhmä- että avainhenkilöhaastatteluista. Epäluottamuksen taustalla on 

tietämättömyyttä ja jossain tapauksissa jopa Suomen ulkopuolinen informaatiovaikuttaminen.  

Myös luottamuksessa päättäjiä ja virkamiehiä kohtaan näkyi sama ilmiö: abstraktilla tasolla 

luotetaan, mutta konkreettisia virkamiehiä ja päättäjiä ei kuitenkaan edes tiedetä.  

Luottamukseen vaikuttaa myös kokemus omasta roolista palveluprosessissa: kyselyn mukaan 

venäjänkieliset vastaajat kokevat huonommin voivansa vaikuttaa omaan palveluprosessiinsa. 

 

Toimenpide-ehdotukset: 

• Viranomaiset ja päättäjät lähestyttävämmiksi: luottamusta vahvistavat keskustelutilaisuudet  

ja kohtaamiset kaupungin edustajien sekä päättäjien kanssa.  

• Ymmärrystä kaupungin työntekijöille siitä, että heidän tulisi varmistaa maahanmuuttaja-

asiakkaan tietoisuus eri vaihtoehdoista palveluprosessin aikana. 

• Asiakkaan ymmärrystä ja sitä myöten luottamusta palveluprosessin kulusta lisäisi selkeä  

kaava prosessin erin vaiheista ja omista mahdollisuuksista vaikuttaa eri vaiheisiin.  
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Yhteiskunnallinen osallistuminen matalalla tasolla 

 

Osallistumista ja vaikuttamista sekä lähialueella että laajemmin yhteiskunnassa selvitettiin monesta eri 

näkökulmasta: yhdistys- ja puoluetoimintaan osallistumisen, äänestämisen ja demokratiaymmärryksen, Vantaan 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä yhteiskunnallisen keskustelun seuraamisen kannalta.  

Yhdistystoiminta kaikissa muodoissaan on perinteisesti yksi suomalaisen yhteiskunnan tärkeimmistä 

elementeistä. Maahan muuttaneet kuitenkin osallistuvat tutkimusten mukaan järjestöihin, kerhoihin ja muihin 

yhteisöihin harvemmin kuin väestö keskimäärin.52  

Arabiankieliseen verkkokyselyyn vastanneista 61 % ilmoitti, ettei osallistu minkäänlaiseen yhdistys- tai 

puoluetoimintaan, venäjänkielisistä 59 %. Kuitenkin vain 10 % arabiankielisitä vastaajista ja 24 % venäjänkielisitä 

vastaajista sanoi, ettei ole kiinnostunut yhdistystoiminnasta. On siis selvää, että halua osallistua yhdistyksien 

toimintaan olisi enemmän. Arabiankielisistä vastaajista 47 % ja venäjänkielisistä vastaajista 42 % ilmoitti, ettei 

tiedä yhtäkään yhdistystä Vantaalla.  

Niistä arabiankielisistä, jotka ilmoittivat osallistuvansa yhdistys- tai puoluetoimintaan, suurin osa osallistuu 

arabiankieliseen yhdistystoimintaan Vantaalla ja toiseksi eniten osallistutaan suomenkieliseen yhdistystoimintaan 

Vantaan ulkopuolella. Venäjänkielisistä yhdistystoimintaan osallistuvista vastaajista suurin osa osallistuu 

venäjänkieliseen yhdistystoimintaan Vantaalla ja toiseksi eniten venäjänkieliseen yhdistystoimintaan muualla 

Suomessa.  

 

                                                           
52 Saukkonen, Pasi & Peltonen, Juho (2018). 
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Voi siis todeta, että maahan muuttaneen henkilön kynnys osallistua omankieliseen yhdistystoimintaan on 

matalampi. Näin ollen suuri merkitys on sillä, millaisia ovat ne yhdistykset, jotka toimivat ainakin osittain venäjän 

tai arabian kielellä. Toisaalta taas voi nostaa esiin sen, että suomenkielisten yhdistysten tulisi aktiivisesti pyrkiä 

saamaan toimintaansa mukaan myös maahanmuuttajataustaisia. Arabiankielisistä vastaajista 14 % ja 

venäjänkielisistä vastaajista 24 % ilmoitti, ettei uskalla mennä mukaan suomenkieliseen yhdistystoimintaan, ja 

tämä voi olla yksi syy osallistumattomuuteen.  

Yhdistys-, harrastus- ja kerhotoimintaan sekä epävirallisempaan yhteisölliseen toimintaan osallistumisen kannalta 

keskeisiä paikkoja ovat Vantaan asukastilat. Niissä järjestetään useita matalan kynnyksen tilaisuuksia, joihin 

osallistuminen olisi monelle oivallinen väylä tutustua uusiin ihmisiin ja esimerkiksi käyttää suomen kieltä. 

Arabiankielisen verkkokyselyn vastaajista 14 % ja venäjänkielisen 13 % oli osallistunut asukastiloissa 

järjestettävään toimintaan. Molempien kyselyiden vastaajista suuri osa (arabiankielisistä 39 % ja venäjänkielisistä 

45 %) ei tiennyt asukastiloista.  

Verkkokyselyiden perusteella puoluetoimintaan ei osallistuta käytännössä lainkaan. Toisaalta aktiivinen 

puoluetoimintaan osallistuminen on suomalaisten keskuudessa ylipäänsä alhaista. Puoluetoimintaan 

osallistumisen sijasta relevantimpaa onkin tutkia äänestämistä ja ymmärrystä edustukselliseen demokratiaan 

liittyvistä kysymyksistä.  

Arabiankielisistä vastaajista suurin osa (69 %) ei ole Suomen kansalaisia, mutta myös oleskeluluvan saaneilla, 

vähintään kaksi vuotta Suomessa asuneilla on oikeus osallistua kuntavaaleihin. Arabiankielisen verkkokyselyn 

mukaan kuitenkin lähes sama määrä vastaajia ilmoitti kaikkien neljän viimeisen vaalin kohdalla, ettei ollut 

oikeutettu äänestämään – myös kuntavaalien kohdalla 55 % vastaajista. Niistä vastaajista, jotka olivat omasta 

mielestään olleet oikeutettuja äänestämään kaikissa neljässä vaaleissa (kunta-, presidentin-, eduskunta- ja EU-

vaaleissa), noin puolet oli äänestänyt ja puolet jättänyt äänestämättä, poikkeuksena EU-vaalit, joiden kohdalla 

selvästi yli puolet oli jättänyt äänestämättä. Koulutustaso vaikutti äänestämiseen siten, että matalammin 

koulutetut arabiankieliset vastaajat jättivät useammin äänestämättä.  
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Venäjänkielisen verkkokyselyn vastaajista suurin osa taas oli Suomen kansalaisia (64 %). Venäjänkielisen 

verkkokyselyn vastaajista huomattavasti suurempi osa oli yksiselitteisesti jättänyt äänestämättä, ei ajatellen, ettei 

heillä olisi ollut oikeutta äänestää. Eniten oli äänestetty eduskuntavaaleissa, vähiten EU-vaaleissa. Päinvastoin 

kuin arabiankielisen kyselyn vastaajien kohdalla, korkeasti koulutetut venäjänkieliset vastaajat olivat äänestäneet 

keskimäärin vähemmän kuin matalammin koulutetut, vaikka kansalaisuuksien määrä ja keskimääräinen 

maassaoloaika olivat suunnilleen samalla tasolla.  
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Avainhenkilöiden 2 ja 8 mukaan oleskeluluvan saaneet ovat tietoisia siitä, että kuntavaaleissa saa äänestää ilman 

kansalaisuutta, mutta monet eivät silti äänestä. Toisaalta avainhenkilöt 3 ja 6 taas korostivat, että oikeudesta 

äänestää ei tiedetä. Vieraskielisiksi tilastoidut eivät keskimäärin äänestä kovin aktiivisesti Suomen vaaleissa 

ylipäänsä.53 

Tietoisuus oikeudesta äänestää kuntavaaleissa tai kansalaisuuden saamisen jälkeen kaikissa Suomen vaaleissa ei 

siis yksinään riitä. Monet avainhenkilöt korostivat, että äänestämättä jättämisessä on monesti kysymys 

luottamuksen puutteesta demokratiaa kohtaan: lähtömaassa äänestämisellä tai äänestämättä jättämisellä ei ollut 

mitään merkitystä, poliittinen systeemi on ollut korruptoitunut ja toimimaton, ja nämä kokemukset seuraavat 

ihmisiä pitkään.54  

Lisäksi yhtenä syynä alhaiseen äänestämiseen ovat uuteen kotimaahan kiinnittymisen prosessin haasteet. 

Haasteet ja ilmiöt ovat monitahoisia: yhtäältä kyseessä on tietämättömyys esimerkiksi puolueista, demokratian ja 

vaikuttamisen mahdollisuuksista ja suomalaisesta poliittisesta järjestelmästä, toisaalta myös vaikeammin 

käsitteellistettävä prosessi henkilökohtaisista kotimaan ja kuulumisen tunteen muutosprosesseista.55  

Tiedon lisäämisellä, luottamuksen rakentamisella, vaikuttamismahdollisuuksien osoittamisella ja kannustamisella 

voi kuitenkin edistää yhteiskunnallisen kuulumisen tunteen ja osallisuuden kokemuksia. On myös tiedostettava, 

että osa Suomessa asuvista venäjän- tai arabiankielisistä ei ole tilanteessa, jossa osallistuminen suomalaiseen 

yhteiskuntaan näyttäytyisi heille relevanttina. Suomessa asuvissa venäjänkielisissä on myös niin kutsuttuja 

expateja, jotka ovat tulleet Suomeen väliaikaisluontoisesti työpaikan tai opiskelupaikan takia. Arabiankielisissä 

taas on sellaisia turvapaikanhakijoina saapuneita, jotka odottavat mahdollisuutta palata kotimaahansa.  

Demokratiaan ja äänestämiseen liittyen on kuitenkin tarkasteltava, millaisella tiedon tai ymmärryksen lisäämisellä 

voisi vaikuttaa yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Verkkokyselyissä esitettiin joitain äänestämiseen liittyviä 

väitteitä, joista voi saada käsityksen haasteista, joita äänestämiseen voi liittyä. Tuloksista voi päätellä, että monille 

(25 % molempien kyselyiden vastaajista) on vaikeaa valita puoluetta tai henkilöä, jota haluaisi äänestää. Tämä tuli 

esiin myös avainhenkilöhaastatteluissa: puolueita ei tunneta eikä politiikkaa seurata. Äänestyspäätökseen tultiin 

kuitenkin verkkokyselyiden mukaan huomattavasti useammin ehdokkaan mielipiteiden perusteella kuin 

henkilökohtaisen suhteen tai saman kieli- ja kulttuuritaustan takia.  

Vantaalla on kuntavaaleissa äänestämisen lisäksi paljon muita vaikuttamismahdollisuuksia, jotka voivat 

edustuksellisen demokratian tietystä jähmeydestä ja kaukaisuudesta johtuen näyttäytyä monille helpommin 

lähestyttävämpinä ja vaikuttavampina. Vastaajilta kysyttiin, ovatko he kiinnostuneita suorista osallistumistavoista 

(joista annettiin myös esimerkkejä), vai kokevatko he edustuksellisen demokratian riittävänä. Arabiankielisistä 

vastaajista 55 % sanoi, ettei tiennyt, mitä suora osallistuminen tai vaikuttaminen on, venäjänkielisistä 35 %.  

Osallistuva Vantaa -toimintamallin mukaisesti suoria osallistumismahdollisuuksia on Vantaalla poikkileikkaavasti 

eri teemoihin liittyen. Lisäksi ympäri Suomea käytössä oleva kuntalaisaloite on oiva tapa vaikuttaa oman kunnan 

asioihin. 

Kuntalaisaloite ei ehkä ole vielä lyönyt läpi koko yhteiskunnan tasollakaan, mutta erityisen tuntematon 

toimintatapa se vaikuttaa olevan kyselyihin vastanneille vantaalaisille. Yllättävästi myös Suomessa keskimäärin 

hyvin paljon pidempään asuneet venäjänkielisen kyselyn vastaajat tunsivat arabiankielisiä huonommin 

kuntalaisaloitteen: venäjänkielisistä 60 % ja arabiankielisistä 51 % ilmoitti kuntalaisaloitteen olevan itselleen 

tuntematon. Venäjänkielisistä 22 % ja arabiankielisistä 35 % tiesivät kuntalaisaloitteen, mutta eivät olleet koskaan 

osallistuneet siihen. 

                                                           
53 Esimerkiksi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa venäjänkieliseksi tilastoidusta väestöstä äänesti 36,7 %, arabiankieliseksi 
tilastoidusta 34,9 %. Koko väestön äänestysprosentti oli 71,4 %. Lähde: Tilastokeskus. 
54 Avainhenkilö 2, 3 ja 5. 
55 Näitä nostettiin esiin muun muassa avainhenkilöhaastatteluissa 3, 4, 6 ja 8. 
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Vantaa pyrkii osallistamaan asukkaitaan kaupungin kehittämiseen erilaisin paikallisin tavoin. Kyselyissä 

tiedusteltiin, oliko vastaaja kuullut näistä tavoista ja osallistunut niihin. Tulosten tulkinnassa tulee ottaa huomioon 

se, että kenen tahansa Vantaan vaikuttamismahdollisuuksiin perehtymättömän on vaikea hahmottaa äkkiseltään 

asukasraatien, asukasfoorumien tai teemakohtaisten keskustelutilaisuuksien välisiä eroja, saati tunnistaa, mistä 

näistä on saattanut joskus kuulla. Tämän vuoksi eroja eri tapahtuma- ja osallistumistyyppien tunnettuuden välillä 

ei kannata nostaa keskeisimmäksi seikaksi. Sen sijaan varmaa on, että arabiankielisistä vastaajista iso osuus ei 

ollut kuullut näistä vaikutusmahdollisuuksista (keskimäärin noin 40 %). Venäjänkielisistä vastaajista hieman 

pienempi osuus, keskimäärin 30 %, ei ollut kuullut näistä Vantaan tarjoamista mahdollisuuksista.   
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Lähes kaikki avainhenkilöt korostivat, että kaikkia maahan muuttaneita ei kiinnosta tulla mukaan suomalaiseen 

yhteiskuntaan, ja sille on vaikea tehdä mitään. Sen sijaan energia pitäisi kohdistaa niihin, jotka haluavat osallistua, 

mutta joiden osallistumisen edessä on vielä esteitä. Avainhenkilöiden 1 ja 4 mukaan kynnystä osallistua 

esimerkiksi keskustelutilaisuuksiin nostaa monessa tapauksessa epäilyt oman kielitaidon riittävyydestä. Lisäksi 

saatetaan pelätä osallistumista, kun ei olla varmoja, mitä tilaisuudessa kuuluu tehdä, tai ihmisillä ei vain ole tietoa 

tapahtumista. Myös käytännön esteet, kuten yksinhuoltajuus ja lastenhoidon haasteet saattavat myös vaikuttaa. 

Vantaa pyrkii saamaan kommentteja ja palautetta asukkailtaan verkkosivuillaan sijaitsevan 

palautemahdollisuuden avulla. Arabiankielisistä vastaajista 32 % ja venäjänkielisistä vastaajista 24 % ei tiennyt 

palautemahdollisuuden olemassaolosta.  
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Yhteiskunnallisen keskustelun seuraamista voi ajatella saman aikaisesti sekä tapana kotoutua ja tulla mukaan 

yhteiskuntaan, että myös mittarina kotoutumiselle: kotimaan tilanteesta ollaan kiinnostuneita – kysymyksenä 

onkin, koetaanko Suomi vielä kotimaaksi. Monet haastateltavista avainhenkilöistä kertoivat, että aikuisena 

maahan muuttaneista suuri osa elää fyysisesti Suomessa, mutta henkisesti muualla. Yhteiskunta voi omalta 

puoleltaan edesauttaa tilannetta mahdollistamalla ja kannustamalla ihmisiä seuraamaan Suomen asioita. Suurin 

osa verkkokyselyyn vastanneista näin näyttikin tekevän. Vain 20 % venäjänkielisistä vastaajista ja 18 % 

arabiankielisistä vastaajista sanoi, että eivät seuraa Suomen yhteiskunnan asioita. Venäjänkielisillä vastaajilla 

koulutustaso vaikutti siten, että matalammin koulutetut seurasivat korkeakoulutettuja vähemmän suomalaisen 

yhteiskunnan asioita. 

 

 

Vastaajien median käytöstä kysyttiin myös. Media kuvailtiin tarkoittamaan niin virallista kuin sosiaalistakin 

mediaa. Vastaaja pystyi valitsemaan useita vaihtoehtoja. Selvästi suurin osa arabiankielisitä vastaajista seuraa 

suomenkielistä mediaa sekä suomalaista arabiankielistä mediaa. Jälkimmäinen luultavasti viittaa Facebook-

ryhmiin, joissa referoidaan suomalaisia uutisia arabian kielellä ja keskustellaan niistä. Venäjänkielisistä vastaajista 

suurin osa seurasi suomalaista venäjänkielistä mediaa, monet myös suomenkielistä mediaa. Venäjänkielisistä 

vastaajista 40 % seurasi ulkomaista venäjänkielistä, todennäköisesti venäläistä mediaa. Venäjänkielisen kyselyn 

vastaajien kohdalla sukupuolten välillä oli selvä ero: venäjänkieliset naiset seuraavat enemmän suomenkielistä 

mediaa ja venäjänkieliset miehet taas ulkomaalaista venäjänkielistä, eli venäläistä mediaa.  
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Yhteiskunnallisella osallistumisella on äärimmäisen tärkeä rooli kiinnittymisessä uuteen maahan ja 

kaupunkiin. Suurin osa vastaajista seuraa Suomen yhteiskunnallista keskustelua, mutta osallistumisen 

edessä on vielä esteitä.  

Äänestysaktiivisuus vaikuttaa olevan matala. Monet erityisesti venäjänkieliset vastaajat olivat 

jättäneet äänestämättä, vaikka suuri osa heistä oli Suomen kansalaisia. Arabiankielisistä vastaajista 

suurin osa ei ollut kansalaisia, mutta toisaalta heistä monet olivat sitä mieltä, että heillä ei ollut 

oikeutta äänestää myöskään kunnallisvaaleissa. Taustalla äänestämättä jättämisessä saattavat olla 

tiedon puutteen lisäksi myös luottamuksen puute demokratiaa kohtaan sekä lähtömaasta jääneet 

käsitykset ja ajattelumallit. 

Vantaan kaupungin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ei tiedetä tai niihin ei osallistuta. 

Myös kuntalaisaloite oli monille vastaajille tuntematon: venäjänkielisistä vastaajista 60 % ja 

arabiankielisistä vastaajista 51 % ei tiennyt kuntalaisaloitetta. 

Suurin osa vastaajista ei osallistu järjestö- tai puoluetoimintaan. Järjestötoiminnasta eniten 

osallistutaan venäjän- tai arabiankieliseen toimintaan, jolloin suuri merkitys on sillä, millaisia näillä 

kielillä operoivat järjestöt ovat. Yhteiseen, suomenkieliseen yhdistys- ja harrastustoimintaan 

osallistumiseen kannustaminen ja sen mahdollistaminen näille ryhmille olisi erittäin tärkeää.  

 

Toimenpide-ehdotus 

• Selkeät tietopaketit Vantaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista selkokielellä. Näitä voisi 

markkinoida uutiskirjeissä. 

• Yhteiskunnan toiminnasta kerrotaan usein osana kotoutumiskursseja, mutta monet eivät siinä 

vaiheessa vielä pysty sisäistämään ja hahmottamaan monimutkaisia kokonaisuuksia syvällisesti. 

Olisikin tärkeää, että Vantaalla järjestettäisiin kuntademokratiasta ja yhteiskunnallisesta 

osallistumisesta luentoja ja keskustelutilaisuuksia myös jo kotoutumiskurssit käyneille henkilöille. 

Tilaisuudet voivat olla suomeksi tai osittain tulkattuina. 
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Motivaation taustalla monitahoisia ilmiöitä 

 

Motivaatio osallistua kaupungin toimintaan liittyy moneen laajaan ilmiöön. Jo edellä mainittu juurtumisen tunne 

tai sen puuttuminen on yksi suurimmista tekijöistä. Maahan muuttanut henkilö on fyysisesti irrottautunut 

lähtömaastaan, mutta henkisesti saattaa elää sen kautta vielä hyvin pitkään. Tähän liittyy 

identiteettikotoutumisen termi. ”Miksi minä osallistuisin, minähän olen ulkomaalainen täällä”, kertoo 

avainhenkilö 8 isänsä sanoneen. Isä oli asunut Suomessa 30 vuotta ja oli kaikilla virallisilla mittareilla täysin 

kotoutunut. Hän ei kuitenkaan kokenut itseään suomalaiseksi eikä Suomea kotimaakseen. Ulkopuolisuuden ja 

kuulumattomuuden tunnetta voi pyrkiä vähentämään lähialueella tapahtuvan, konkreettisen ja matalan 

kynnyksen osallistumisen ja vaikuttamisen kokemuksilla. 

Lapset voivat olla yksi väylä kasvattaa vanhempien motivaatiota. Avainhenkilö 7 korosti maahan muuttaneiden 

vanhempien motivaation puutetta itsensä suhteen – kaikki panokset ja energia laitetaan lapsiin, ja oman elämän 

rakentaminen ja paikan löytäminen uudessa yhteiskunnassa nähdään täysin toissijaisena tai jopa mahdottomana. 

Myös järjestön edustaja 1 kertoi samaa: monilla vanhemmilla ei ole motivaatiota osallistua yhteiskuntaan ennen 

kuin heille osoitetaan, millainen vaikutus vanhempien kotoutumattomuudella on lapsiin.  

Työryhmän tulkinnan mukaan passiivisuuteen vaikuttavat paljon myös lähtömaassa opitut ajatusmallit. Monille 

on jäänyt käsitys, että osallistumien on turhaa. Opitun passiivisuuden taustalla voi olla suoranainen pelko: 

lähtömaassa oli parempi olla osallistumatta mihinkään, tai voidaan pelätä, että oma oleskeluoikeus Suomessa on 

vaakalaudalla. Passiivisuuteen kannustavat ajatusmallit ovat tiukassa pitkäänkin muuton jälkeen. 

Passiivisuuden taustalla olevat katkeruus ja pettymykset tulivat erityisesti venäjänkielisissä ryhmähaastatteluissa 

vahvasti esiin. Monilla venäjänkielisillä maahan muuttaneilla oli ollut käsitys Suomesta maana, jonne muutettua 

oma elämä alkaa sujumaan paremmin. Katkeruutta syntyy, kun maahanmuuttajuuteen liittyvät haasteet jatkuvat 

vielä 10 vuoden jälkeenkin.  

Venäjänkielisissä ryhmähaastatteluissa tuli esiin vapaaehtoisen yhteiskunnasta sulkeutumisen vaikutus 

motivaatioon: kun ei pääse yhteiskuntaan sisään, alkaa rakentamaan ympärilleen ikään kuin seiniä, ja 

uskottelemaan itselleen sekä muille ettei haluaisikaan osallistua. Tämä voi johtaa syrjäytymiseen. 

Motivaatioon vaikuttavat myös elämän perusedellytykset, kuten toimeentulo ja työllisyys. Sekä venäjänkielisissä 

että arabiankielisissä ryhmähaastatteluissa puhuttiin työllistymisen haasteiden vaikutuksista motivaatioon ja 

yhteiskunnassa mukana pysymiseen. Samaa nosti esiin myös muun muassa avainhenkilö 6: työllistymisen 

haasteet vaikuttavat motivaatioon osallistua. Avainhenkilöt 2 ja 7 korostivat, että työllistymiseen itsessään ei 

yhteiskunnassamme motivoida tarpeeksi, mikä aiheuttaa syvää passivisuutta.  

Henkilökohtaiset kokemukset osallisuudesta vaikuttavat motivaatioon vahvasti. THL on kehittänyt 10 väittämää, 

joiden pohjalta voi laskea tieteellisesti validoidun osallisuusindikaattorin (asteikolla 0–100). Kuhunkin väitteeseen 

vastataan asteikolla 1–5 (täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä). 

1. Tunnen, että päivittäiset tekemiseni ovat merkityksellisiä 

2. Saan myönteistä palautetta tekemisistäni 

3. Kuulun itselleni tärkeään ryhmään tai yhteisöön 

4. Olen tarpeellinen muille ihmisille 

5. Pystyn vaikuttamaan oman elämäni kulkuun 

6. Tunnen, että elämälläni on tarkoitus 

7. Pystyn tavoittelemaan minulle tärkeitä asioita 

8. Saan itse apua silloin, kun sitä todella tarvitsen 

9. Koen, että minuun luotetaan 

10. Pystyn vaikuttamaan joihinkin elinympäristöni asioihin 
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Taustalla on kokonaisvaltainen käsitys osallisuudesta kuulumisena ja kuulluksi tulemisena: osallinen ihminen voi 

vaikuttaa oman elämänsä kulkuun, omiin palveluihinsa sekä elinympäristöön ja ympäröivään yhteiskuntaan. 

Vaikutusmahdollisuuksien ja resurssien ohella oleellista on, että uskoo mahdollisuuksien olemassa oloon. THL:n 

kehittämät osallisuutta mittaavat väittämät käännettiin venäjäksi ja arabiaksi, ja liitettiin osaksi verkkokyselyitä. 

Vastaajaryhmien välillä on selvä ero. Arabiankielisen kyselyn vastaajat ovat useammin ei eri eikä samaa mieltä 

väittämien kanssa, kun taas venäjänkielisen kyselyn vastaajat ovat vahvemmin polarisoituneet: heidän kohdallaan 

on enemmän sekä myönteisiä että kielteisiä vastauksia. 

Arabiankielisen kyselyn vastaajien osallisuusindikaattorin keskiarvo oli 67, venäjänkielisen kyselyn vastaajien taas 

66. Ainoa vertailukelpoinen tulos on toistaiseksi vielä julkaisematon THL:n työelämän ulkopuolella olevia 

koskevan tutkimuksen osallisuusindikaattorin keskiarvo, joka oli 68.56 

Jos kyselyiden vastaajien osallisuusindikaattorin keskiarvoa tarkastellaan taustamuuttujien mukaan, 

eroavaisuuksia nousee esiin. Molemmissa vastaajaryhmissä miehet ovat naisia selvästi vähemmän osallisia. 

Koulutuksella oli myös vaikutusta venäjänkielisen kyselyn vastaajien keskuudessa: korkeakoulutetut olivat 

matalasti koulutettuja keskimäärin hieman osallisempia, kun taas arabiankielisten kohdalla ero oli miltei 

olematon.  

Maassaoloaika vaikutti siten, että molemmissa vastaajaryhmissä 2-5 vuotta Suomessa asuneet kokivat itsensä 

huomattavasti vähemmän osallisiksi kuin sekä tätä lyhyemmän että pidemmän aikaa asuneet. Työryhmän 

analyysin mukaan tähän saattaa vaikuttaa se, että kyseessä on kriittinen vaihe: alkuvaiheen kotoutumispalvelut 

ovat monilla jo takana päin, mutta silti yhteiskuntaan ei ole vielä päässyt mukaan.  

Eniten myönteisiä vastauksia keräsi venäjänkielisessä kyselyssä väittämät ”Tunnen, että elämälläni on tarkoitus” 

ja ”Pysyn vaikuttamaan oman elämäni kulkuun” (molemmissa 70 % vastaajista). Arabiankielisen kyselyn vastaajien 

keskuudessa eniten myönteisiä vastauksia keräsivät väittämät ”Tunnen että elämälläni on tarkoitus” ja ”Pystyn 

vaikuttamaan joihinkin elinympäristöni asioihin”, joiden kohdalla samaa mieltä oli 63 % vastaajista. 

Silmiinpistävää oli, että molempien kyselyiden vastaajien kohdalla pienimmät osuudet samaa tai täysin samaa 

mieltä olevia osui saman väittämän kohdalle: ”Kuulun itselleni tärkeään ryhmään tai yhteisöön”. Venäjänkielisen 

kyselyn vastaajista samaa mieltä väitteen kanssa oli vain 54 %, arabiankielisen 49 %. Tämä voi viitata siihen, että 

moni ei ole vielä löytänyt itselleen ystäviä, työyhteisöä tai opiskeluyhteisöä, johon tuntisi kuuluvansa. Taustalla 

voi olla myös laajempi kuulumattomuuden tunne yhteiskunnassa. 

Kielteisten vastausten, eli eri tai täysin eri mieltä väittämien kanssa olevien vastaajien määrä eroaa suuresti 

venäjänkielisen ja arabiankielisen kyselyn välillä: venäjänkielisen kyselyn vastaajista yli 10 % vastaajista on eri tai 

täysin eri mieltä 7 väittämän kohdalla, kun taas arabiankielisen kyselyn vastaajista keskimäärin taas selvästi 

pienempi osuus vastaajista on eri tai täysin eri mieltä väittämien kohdalla. Voi siis sanoa, että venäjänkielisten 

vastaajien keskuudessa on huomattavasti enemmän niitä, joiden subjektiivinen kokemus omasta osallisuudestaan 

ja hyvinvoinnistaan on huonompi. Taustalla voi olla erilaiset lähtökohdat: venäjänkieliset vastaajat ovat asuneet 

Suomessa pitkään ja osittain pettyneet elämäänsä täällä, kun taas arabiankielisistä monet ovat lähteneet vaikeista 

oloista ja kokevat päässeensä jo parempaan elämään kiinni. 

Toisaalta myös e2 Tutkimuksen julkaisussa tuli esiin toisinaan arabiankielisten vastaajien oletettua 

myönteisemmät vastaukset, erityisesti näiden lyhyeen maassaoloaikaan ja muuhun elämäntilanteeseen nähden. 

Julkaisussa pohdittiinkin, missä määrin tämä johtuu siitä, että vastatessa haluttiin antaa kuva, jonka toivottiin 

                                                           
56 Leemann, Lars (2019). Osallisuuden kokemus mittaaminen osallisuusindikaattorilla. Julkaisematon dokumentti 
(henkilökohtainen tiedonanto). THL. Ohjeet saatavilla tulevaisuudessa www.thl.fi/sokra. Ks. lisää tietoa työelämän 
ulkopuolella olevien osallisuuteen liittyvästä tutkimuksesta; Leemann, Lars ym. (2018). Työelämän ulkopuolella olevien 
osallisuus ja hyvinvointi: Kyselytutkimuksen tuloksia. THL, työpaperi 17/2018. 
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toteutuvan tai jollaista haluttiin välittyvän.57 Sama ilmiö saattaa näkyä jossain määrin myös tässä selvityksessä 

vertaillessa arabian- ja venäjänkielisiä vastaajia.  

Motivaatiota voi tarkastella myös siitä näkökulmasta, ovatko ihmiset aktiivisia osallistumaan ja vaikuttamaan 

ylipäänsä, vaikka he eivät olisi vielä löytäneet Vantaan tarjoamia vaikuttamistapoja. Näyttää siltä, että arkiset 

tavat vaikuttaa ovat suurimmalle osalle tuttuja. Eräs avoimeen keskusteluun osallistunut henkilö totesikin, että 

jätteiden lajittelun oppiminen omassa talonyhtiössään herätti voimakkaan osallisuuden tunteen yhteiskuntaan. 

 

  

                                                           
57 Pitkänen ym. (2019). s.57. 
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Maahan muuttaneiden motivaatioon osallistua liittyvät jossain määrin hieman eri tekijät kuin 

kantaväestön kohdalla, vaikka myös yhteneviä ilmiöitä on. Identiteetti, yhteenkuuluvuuden  

tunne muun väestön kanssa ja kiinnittyminen uuteen kotimaahan sekä elämän perusasiat,  

kuten työ ja toimeentulo vaikuttavat motivaatioon vahvasti.  

Maahan muuttaneiden kohdalla motivaatioon vaikuttaa paljon se, onko henkilö henkisesti 

enemmän läsnä uudessa kotimaassaan vai lähtömaassaan. Avainhenkilöiden mukaan tämä yksi 

merkittävimmistä haasteista: monet maahan muuttaneet elävät henkisesti lähtömaan kautta. 

Passivisuuteen vaikuttavat myös lähtömaassa opitut ajatusmallit. Monet ovat kokeneet 

pettymyksiä, kun asiat Suomessa eivät sujuneet odotusten mukaan, ja tämä aiheuttaa 

sulkeutumista ja passivisuutta. 

THL:n osallisuusväittämien kautta esiin tuli monien vastaajien matala henkilökohtaisen 

osallisuuden kokemus. Ryhmä, jonka motivointiin ja osallisuuteen tulisi kiinnittää erityisesti 

huomiota, on kotoutumispalvelut jo läpikäyneet mutta alle viisi vuotta Suomessa asuneet 

henkilöt. Myös miehet ovat kyselyiden mukaan vähemmän osallisia. 

 

Toimenpide-ehdotus: 

• Matalan kynnyksen tilaisuuksia, joissa maahan muuttaneet ja kantaväestön edustajat  

kohtaisivat toisiaan tasavertaisiesti ja toimisivat yhteisen lähiympäristön kehittämiseksi.  

Tämä vahvistaisi yhteenkuuluvuuden tunnetta ja osallisuutta.  

 

 

Taustalla kotoutumisen haasteet 

 

Venäjän- ja arabiankielisten vantaalaisten osallistumiseen ja vaikuttamiseen kuntalaisina liittyy monia ilmiöitä, 

jotka tulivat selvitystyössä jatkuvasti esiin. Nämä ilmiöt osaltaan vastaavat syvällisemmällä tasolla kysymyksiin 

osallistumisen esteistä ja kimmokkeista, vaikka ne eivät konkreettisella tasolla koskekaan Vantaan osallistumis- ja 

vaikuttamistapoja. Tässä luvussa analysoidaan näitä ilmiöitä. 

Maahan muuttaneen väestön kotoutumisen haasteet nostettiin esiin kaikissa avainhenkilöhaastatteluissa sekä 

järjestöjen edustajien haastatteluissa: osallistumisesta kuntalaisena ei voi puhua analysoimatta kotoutumisen 

haasteita.  

Kotoutumisen mittareina nähdään yhteiskunnassamme monesti kielitaito ja työllistyminen. Kuten edellisessä 

luvussa jo mainittiin, nämä ovat tärkeitä instrumentteja, joiden vaikutusta motivaatioon, yhteiskuntaan 

kiinnittymiseen ja luottamukseen ei voi vähätellä. Kielitaidon puute nostettiin esiin lähes kaikissa 

avainhenkilöhaastatteluissa yhdeksi suurimmista haasteista, ja myös venäjänkielisissä ryhmähaastatteluissa 

keskusteltiin aiheesta kiivaasti.58 Toisaalta samaan aikaan tuli vahvasti esiin, että hyvä suomen kielen taito ja 

työllisyys eivät yksinään riitä: monet haasteet osallistumisen suhteen koskivat myös suomen kieltä hyvin puhuvia 

ja työssäkäyviä henkilöitä.  

                                                           
58 Myös Jasinskaja-Lahti (2008) nosti tutkimuksensa tuloksena tärkeimmäksi kotoutumista edistäväksi tekijäksi suomen kielen 
taidon. 
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Avainhenkilö 8 nosti esiin kotoutumisen puutteellisen määritelmän: kotoutuminen on oikeastaan prosessi, jossa 

uusi maa muuttuu kotimaaksi. Tämä voi monesti olla osallistumisen motivaation taustalla: vaikka ihminen olisi 

päättänyt jäädä pysyvästi Suomeen, hän ei äänestä, seuraa uutisia tai osallistu tapahtumiin, koska kokee olevansa 

ulkomaalainen Suomessa. Järjestön edustaja 1 kertoi, että hänen arvionsa mukaan aikuisena maahan 

muuttaneista, pitkään Suomessa asuneista vain pieni osa on henkisesti läsnä Suomessa: suurin osa elää 

lähtömaan kautta. Tätä nostettiin esiin myös monissa avainhenkilöhaastatteluissa sekä arabiankielisissä 

ryhmähaastatteluissa. 

Monet arabiankieliset, jotka ovat tulleet enemmän tai vähemmän pakon sanelemina, kaipaavat takaisin 

lähtömaahansa ja osa lähteekin takaisin.59 Arabiankielisessä ryhmähaastattelussa mainittiin, että osa kokee 

joutuneensa Suomeen ”pakotettuina”.  

Venäjänkielisten kohdalla lähtömaan, useimmiten Venäjän, kautta eläminen on myös erittäin vahvasti läsnä. 

Venäjänkielisissä ryhmähaastatteluissa syntyi vaikutelma, että monet positioivat itsensä Vantaalla ulkopuolisiksi 

palveluiden käyttäjiksi: Venäjän asioita seurataan, Vantaalla käytetään palveluita.  

E2 Tutkimusorganisaation tuoreissa julkaisuissa käsiteltiin maahan muuttaneiden kiinnittymistä Suomeen.60 

Venäjänkielisten vastaajien kohdalla näkyi, että vastaajien ikä, maassaoloaika ja suomen kielen taito vaikuttivat 

siihen, kokivatko he itsensä suomalaisiksi. Suomessa vietetyt vuodet ja kielitaito vaikuttivat myös siihen, 

tunsivatko vastaajat itsensä osaksi suomalaista yhteiskuntaa.61 

Arabiankielisistä e2 Tutkimuksen tutkimukseen osallistujista taas venäjänkielisiä vastaajia useammat kokivat 

itsensä suomalaisiksi ja olivat päättäneet jäädä Suomeen pysyvästi, vaikka olivat asuneet Suomessa vasta 

keskimäärin lyhyen aikaa ja puhuivat vielä keskimäärin vähemmän suomea.62 E2 Tutkimuksen julkaisun tekijöiden 

mukaan työpaikan perusteella muuttaneet samaistuivat vähiten suomalaisuuteen kaikissa kieliryhmissä, ja taas 

arabiankielisistä vastaajista suurin osa oli tullut Suomeen turvapaikanhakijoina.63 

Samaa teemaa selvitettiin myös Saukkosen ja Peltosen UTH-tutkimuksen pohjalta tekemässä artikkelissa. 

Tutkimukseen osallistujien maassaoloajan pituus oli selvin tekijä suomalaisuuteen samaistumisen kanssa, ja myös 

kielitaidolla oli merkitystä: yli 15 vuotta Suomessa asuneet ja suomea hyvin puhuneet samaistuivat selvästi 

useammin suomalaisuuteen kuin vähemmän aikaa asuneet, ja samaan tahtiin samaistuminen myös taustamaahan 

väheni.64 

Sekä arabiankielisissä että venäjänkielisissä ryhmähaastatteluissa nostettiin esiin vähäinen kanssakäyminen 

muiden kuin toisten samaa kieliryhmää edustavien maahanmuuttajien kanssa, minkä koettiin vaikeuttavan 

kotoutumista. Ryhmähaastatteluissa korostettiin myös sitä, että jos haluaisi olla tekemisissä muiden kanssa, 

siihen ei tunnu olevan mahdollisuuksia. Venäjänkielisen verkkokyselyn vastaajista 80 % sanoi, että heidän 

lähipiirissään on lähinnä vain muita venäjänkielisiä.  

                                                           
59 Tästä aiheesta puhuivat muun muassa avainhenkilöt 5, 7 ja 8 sekä järjestön edustaja 4. 
60 E2 Tutkimuksen tutkimuksessa tämän selvityksen kannalta relevantti otos oli 301 venäjänkielistä ja 300 arabiankielistä 
pääkaupunkiseudulla asuvaa, Suomeen muuttanutta henkilöä (venäjänkielisistä vastaajista yksi oli syntynyt Suomessa). Ks. 
lisää: Pitkänen ym. (2019). 
61 Tutkimukseen osallistuneista venäjänkielisistä vain 3 % koki itsensä täysin suomalaiseksi, 30 % ei lainkaan. Venäjänkielisistä 
vastaajista monet olivat asuneet Suomessa pitkään, mutta myös lähivuosina muuttaneita oli mukana reilusti. Toisaalta vain 
29 % oli varmasti jäämässä Suomeen ja 45 % melko varmasti. Suomalaisen yhteiskunnan osaksi itsensä koki venäjänkielisistä 
vastaajista suurin osa jossain määrin, 24 % täysin. Ks: Pitkänen ym. (2019). 
62 Arabiankielisistä e 2 Tutkimuksen tutkimukseen osallistujista 10 % koki itsensä täysin suomalaisiksi, 14 % ei lainkaan. 
Keskimäärin siis reilusti vähemmän aikaa Suomessa asuneet arabiankieliset osallistujat siis tunsivat itsensä enemmän 
suomalaisiksi. Heistä 63% oli varmoja, että jää Suomeen, ja lisäksi 26 % melko varmoja. Ks: Pitkänen ym. (2019) 
63 Pitkänen ym. (2019). s.28—33.  
64 Saukkonen, Pasi & Peltonen, Juho (2018). 
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E2 Tutkimuksen tutkimuksessa erityisesti arabiankielisistä vastaajista monilla ei ollut lainkaan tai vain vähän 

suomalaisia ystäviä tai tuttavia. Suomalaisten ystävien määrä oli sitä korkeampi mitä pidempään vastaaja oli 

asunut Suomessa ja mitä enemmän hän samaistui suomalaisuuteen.65  

Avainhenkilö 2 nosti esiin asuinalueiden eriytymisen suurena haasteena Vantaalla ja korosti, että mitä enemmän 

samoilta alueilta muuttaneet maahanmuuttajaperheet ovat keskenään, sitä vaikeampaa kotoutuminen on.66 

Eriytymisen tuomat haasteet nostettiin esiin myös muissa avainhenkilöhaastatteluissa, ja ongelma saattaa 

vaikuttaa myös perheiden Suomessa kasvaviin lapsiin.  

Avainhenkilö 6 korosti venäläisen median vaikutusta venäjänkielisiin maahanmuuttajiin: jos ihmiset seuraavat 

Venäjän mediaa, voi propaganda vaikuttaa heidän ajatteluun ja sopeutumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Tästä juontaa juurensa se, että jotkut venäjänkieliset kokevat olevansa oikeutettuja muuttamaan Suomeen, 

mutta muut maahanmuuttajat sen sijaan heidän mielestään eivät. Avainhenkilö 6:n mukaan osa venäjänkielisistä 

maahanmuuttajista on hyvin rasistisia. Venäjänkielisissä ryhmähaastatteluissa nostettiin voimakkaasti esiin, että 

suomalainen yhteiskunta mielistelee ja ”paapoo” turvapaikanhakijoita, ja näille tarjotaan palveluita ja esimerkiksi 

kaupungin vuokra-asuntoja heidän nenänsä edestä.  

Venäläinen media ja propaganda saattavat vaikuttaa myös luottamukseen suomalaista yhteiskuntaa ja 

viranomaisia kohtaan sekä estää kotoutumista.67 Avainhenkilö 6, joka työskentelee erityisesti venäjänkielisten 

parissa, korosti, että samat ilmiöt näkyvät myös joidenkin ensimmäisen suomalaisen sukupolven edustajien 

kohdalla. 

Arabiankielisiin maahan muuttaneisiin liittyen avainhenkilö 5 korosti poliittisen ja konservatiivisen islamin 

vaikutusta ja haittoja. Poliittinen tai konservatiivinen islam voi myös estää kotoutumisen ja Suomessa syntyneiden 

kohdalla suomalaisen identiteetin kehittymisen.68 Myös muut avainhenkilöt olivat sitä mieltä, että uskonnolla on 

vaikutusta. Vasta maahan muuttaneiden neuvonnassa työskennellyt avainhenkilö 8 korosti, että erityisesti naisten 

asemaan liittyvät haasteet ovat suuria arabiankielisten maahanmuuttajien kohdalla.69 Ongelmaksi muodostuu 

myös se, jos vanhemmat eivät halua lapsen osallistuvan yhteiskuntaan tai tutustuvan muihin lapsiin, koska 

haluavat pitää lapsen kiinni lähtömaan ajattelumalleissa ja kulttuurissa.70 Saman nosti esiin myös avainhenkilö 7: 

hänen mukaansa tämä näkyy myös Vantaalla, ja yhteiskunnan puolelta pitäisi tehdä kaikki voitava, jotta lapset 

saataisiin pidettyä mukana suomalaisessa yhteiskunnassa kaikesta huolimatta: osallisuus estää syrjäytymistä ja 

varjoyhteiskunnan syntymistä. 

Monen arabiankielisen maahan muuttaneen perheen äiti on kotona, ja tästä johtuvat haasteet nostettiin esiin 

monien haastateltavien toimesta: kotiäidit eivät pääse kosketuksiin yhteiskunnan kanssa, eivät opi kieltä, eivätkä 

monesti itse koe näitä edes tarpeellisiksi. Kotona olevien äitien kanssa työskentelevä järjestön edustaja 1 korosti, 

että nämä äidit eivät ymmärrä, miksi heidän pitäisi kotoutua. He elävät lastensa kautta. Monesti miehet eivät 

osallistu lasten ja kodin hoitoon, jolloin naisten on vaikea käytännössäkään päästä esimerkiksi kursseille. Tätä 

korosti voimakkaasti myös avainhenkilö 7, joka oli sitä mieltä, että kotona oleville äideille nykyiset 

                                                           
65 Pitkänen ym. (2019). s. 43. 
66 Sama nostettiin esiin myös arabiankielisissä ryhmähaastatteluissa. E2 Tutkimuksen tutkimuksessa arabiankieliset vastaajat 

halusivat mielellään asua alueella, jossa on paljon oman kieliryhmän ihmisiä. Ks: Pitkänen ym. (2019). s.41. 
67 Venäjän valtio pyrkii niin kutsutulla maanmiespolitiikallaan pitämään muualle muuttaneet venäjänkieliset omassa 
vaikutuspiirissään ja näin estää heitä kiinnittymästä uusiin asuinmaihinsa. 
68 Avainhenkilö 5 suositteli lukemaan Kirkko&Kaupunki -lehden artikkelin aiheesta: https://www.kirkkojakaupunki.fi/-
/muslimiveljeskunta-on-vuosikymmenia-rakentanut-verkostoa-lansimaihin-liikkeen-aktivisteja-on-tuomittu-rahanpesusta-
terrorismille#58cfedec  
69 Samaa korostivat myös avainhenkilöt 2, 3 ja 10. 
70 Tästä aiheesta puhuivat muun muassa avainhenkilö 7 ja 8. Myös yhteiskunnallisen diskurssin vaikutus on suuri: Teemu 

Pauha tutki väitöskirjassaan (2018) nuoria suomalaisia muslimeja, ja tuli siihen tulokseen, että monet heistä eivät osaa 

yhdistää uskontoaan ja suomalaisuutta, ja tähän vaikuttaa muun muassa julkisessa keskustelussa esiintyvät käsitykset islamin 

uskosta suomalaisuudelle vieraana asiana.  

https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/muslimiveljeskunta-on-vuosikymmenia-rakentanut-verkostoa-lansimaihin-liikkeen-aktivisteja-on-tuomittu-rahanpesusta-terrorismille#58cfedec
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/muslimiveljeskunta-on-vuosikymmenia-rakentanut-verkostoa-lansimaihin-liikkeen-aktivisteja-on-tuomittu-rahanpesusta-terrorismille#58cfedec
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/muslimiveljeskunta-on-vuosikymmenia-rakentanut-verkostoa-lansimaihin-liikkeen-aktivisteja-on-tuomittu-rahanpesusta-terrorismille#58cfedec
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kotouttamistoimenpiteet eivät ole riittäviä eivätkä oikeanlaisia: näillä äideillä ei ole motivaatiota päästä 

yhteiskuntaan mukaan itsensä takia. ”Se sukupolvi maahanmuuttajia, jotka tulivat sodista ja kriiseistä tänne 

Suomeen, on samanlainen kuin se sukupolvi suomalaisia veteraaneja, jotka palasivat kotiin sotien jälkeen: he 

ajattelevat, että ovat nyt jo 40-vuotiaana menetetty sukupolvi, ja riittää, että heidän lapset elävät ja rakentavat 

tämän maan ja oman tulevaisuutensa täällä”, kuvaili avainhenkilö 7.  

Myös venäjänkielisillä kotiäideillä on vaikeuksia kotoutumisessa, ja sama lasten kautta eläminen näkyy myös 

heidän kohdallaan.71 

Jos vanhemmat eivät ole mukana yhteiskunnassa, heidän lapsensa saattavat myös jäädä yhteiskunnasta 

irrallisiksi, eivätkä koe kuuluvuuden tunnetta Suomeen.72 Järjestön edustaja 1 tiivisti ongelman: ”Nämä 

vanhemmat kasvattavat Suomen tulevaisuuden tekijöitä – miten se onnistuu, jos he eivät ymmärrä kunnolla 

yhteiskuntaa ja järjestelmää, jossa elävät?” 

Tässä selvityksessä ensimmäinen suomalainen sukupolvi ei ollut varsinaisena kohderyhmänä, vaikka se on 

yhteiskunnan kehityksen kannalta oleellinen sukupolvi niin kunnallisella kuin kansallisellakin tasolla. Kyseessä on 

kuitenkin eri ilmiö verrattuna maahan muuttaneeseen väestöön. Suomessa syntyneet tai kasvaneet tulisi nähdä 

suomalaisina ja irrottautua maahanmuuttajadiskurssista. Muun muassa THL:n tutkija Shadia Raskin mukaan 

tilastoluokitukset sekä tutkimuksissa ja sitä myöten julkisessa keskustelussa käytetyt käsitteet vaikuttavat 

yksilöiden identiteetteihin, ja siksi näistä ihmisistä puhuminen maahanmuuttajakategoriassa on ongelmallista. 

Ulkopuolisuuden kokemukset voivat siirtyä sukupolvelta toiselle, jos Suomessa asuvien ja syntyneiden 

suomalaisuutta kyseenalaistetaan.73 Myös avainhenkilö 3 korosti, miten vaikeassa tilanteessa monet ensimmäisen 

suomalaisen sukupolven edustajat ovat, kun heidän suomalaisuuttaan kyseenalaistetaan sekä kotona että 

koulussa. On kuitenkin selvää, että tässä raportissa kuvatut ilmiöt vaikuttavat vanhempien kautta myös tämän 

sukupolven edustajiin. 

 

  

                                                           
71 Tästä puhui avainhenkilö 4. 
72 Tätä korostivat muun muassa avainhenkilöt 2, 7, 8 ja järjestön edustaja 1. 
73 Rask, Shadia (2017). Miten maahanmuutto ja suomalaisuus näyttäytyvät tulevaisuuden hyvinvointitutkimuksissa? 
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LIITE 2: Ryhmähaastatteluihin osallistujat  

 

 

Venäjänkieliset ryhmähaastattelut: 

 

2.11. Tikkurilan asukastalo 

Mies, noin 45-vuotias, työtön, noin 20 vuotta Suomessa 

Mies, noin 45-vuotias, työssä, 5-10 vuotta Suomessa 

Mies, 56-vuotias, yrittäjä mutta työtön, noin 20 vuotta Suomessa 

Nainen, 19-vuotias, opiskelija, alle 5 vuotta Suomessa 

Nainen noin 60-vuotias, työssä, yli 25 vuotta Suomessa 

Nainen, yli 60-vuotias, työtön, alle 10 vuotta Suomessa 

Mies, noin 70-vuotias, eläkeläinen, yli 20 vuotta Suomessa 

Mies, noin 45-vuotias, yrittäjä, yli 10 vuotta Suomessa 

 

9.11. Asukastila Myyrinki 

Nainen noin 40-vuotias, töissä, yli 10 vuotta Suomessa 

Nainen yli 50-vuotias, työtön, alle 10 vuotta Suomessa 

Mies, noin 50-vuotias, työtön, alle 10 vuotta Suomessa 

Mies, 45-vuotias, työssä, noin 15 vuotta Suomessa 

Mies, noin 60-vuotias, 12 vuotta Suomessa 

 

Kaikki muuttaneet Suomeen Venäjältä tai Neuvostoliitosta. 

 

 

  



88 
Arabiankieliset ryhmähaastattelut: 

 

3.11. Tikkurilan asukastalo 

Nainen, noin 30-vuotias, työssä, syntynyt Suomessa, vanhemmat Marokosta. 

Nainen, noin 40-vuotias, työssä, yli 10 vuotta Suomessa, muuttanut Marokosta. 

Nainen noin 40-vuotias, opiskelija, noin 20 vuotta Suomessa, muuttanut Marokosta. 

Mies, noin 50-vuotias, työssä, noin 20 vuotta Suomessa, muuttanut Egyptistä. 

Mies, 45-vuotias, työssä, yli 10 vuotta Suomessa, muuttanut Irakista. 

Mies, noin 30-vuotias, työssä, 4 vuotta Suomessa, muuttanut Irakista. 

Mies, noin 25 -vuotias, työtön, 4 vuotta Suomessa, muuttanut Irakista. 

 

10.11. Asukastila Myyrinki 

Nainen, noin 45-vuotias, yhdistysaktiivi, 4 vuotta Suomessa, muuttanut Marokosta. 

Nainen, 30-vuotias, kotona vauvan kanssa, alle 5 vuotta Suomessa, muuttanut Irakista. 

Mies, noin 40-vuotias, opiskelija, alle 5 vuotta Suomessa, muuttanut Irakista.  

Mies, noin 55-vuotias, työtön, yli 15 vuotta Suomessa, muuttanut Palestiinasta. 

Mies, noin 55-vuotias, kirjailija, yli 20 vuotta Suomessa, muuttanut Irakista. 

Mies, noin 60-vuotias, uskonnollinen toimija, 15-20 vuotta Suomessa, muuttanut Irakista 

Mies, noin 25-vuotias, opiskelija, 1 vuoden Suomessa, muuttanut Irakista. 

Nainen, noin 50-vuotias, työtön, noin 15 vuotta Suomessa, muuttanut Syyriasta.   

Mies, noin 30-vuotias, työssä, 4 vuotta Suomessa, muuttanut Irakista. 

Mies, 30-vuotias, työtön, 1 vuoden Suomessa, sitä ennen jonkin aikaa Ruotsissa, alun perin Irakista.  

 

 

  

  



89 

LIITE 3: Avainhenkilöt 

 

1: noin 40-vuotias vantaalainen, venäjänkielinen, aktiivinen toimija kotoutumistyössä ja kansalaisjärjestöissä. 

Muuttanut Suomeen parikymppisenä. 

2: noin 40-vuotias vantaalainen, arabiankielisestä perheestä, aktiivinen yhteiskunnallinen toimija ja tekee 

vapaaehtoistyötä kotouttamisen parissa Vantaalla. 

3: noin 30-vuotias vantaalainen, arabiankielisestä perheestä, tapaa paljon arabiankielisiä ja muita 

maahanmuuttajia sekä työnsä että vapaaehtoistyönsä kautta. 

4: noin 40-vuotias vantaalainen, venäjänkielinen, ollut töissä Vantaalla ja muualla pääkaupunkiseudulla 

kotoutumisen ja maahanmuuttajien työllistymisen parissa, ja tehnyt paljon yhteistyötä järjestöjen kanssa.  

5: noin 50-vuotias, arabiankielinen, asiantuntijana ja järjestötoiminnan kautta kotoutumistyössä, asunut 

Suomessa hyvin pitkään. 

6: noin 60-vuotias, venäjänkielisestä perheestä, tehnyt kotouttamistyötä koko uransa ajan pääkaupunkiseudulla.  

7: noin 40-vuotias vantaalainen, arabiankielisestä perheestä, aktiivinen yhteiskunnallinen toimija ja laajat 

verkostot kotoutumisen parissa. 

8: noin 35-vuotias, arabiankielisestä perheestä, tehnyt koko uransa kotoutumisen parissa työtä kunnissa, 

vastaanottokeskuksissa ja työllisyystoimistossa. 

9: noin 50-vuotias vantaalainen, työskentelee Vantaan kaupungin virkamiehenä selvityksen teemoihin liittyen, 

erityisesti järjestöjen kanssa. 

10: noin 50-vuotias vantaalainen, työskentelee Vantaan kaupungin virkamiehenä selvityksen teemoihin liittyen, 

erityisesti vasta maahan muuttaneiden kysymysten kanssa. 
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LIITE 4: Järjestöjen edustajat 

 

1: Maahan muuttaneiden äitien kotoutumista tukeva helsinkiläinen järjestö, joka järjestää toimintaa myös 

Vantaalla. Asiakkaina erityisen paljon arabiankielisiä naisia. Haastateltu edustaja muuttanut itse Suomeen alun 

perin Irakista ja puhuu arabiaa. 

2: Vantaalainen järjestö, joka järjestää tapahtumia ja toimintaa maahan muuttaneelle väestölle. Toiminnassa sekä 

venäjän-, arabian- että muunkielisiä ihmisiä. Haastateltu edustaja itse venäjänkielinen. 

3: Venäjänkielinen järjestö, joka järjestää erilaista toimintaa venäjänkielisille Vantaalla.  

4: Uskonnollinen yhdyskunta, joka järjestää uskonnollista toimintaa arabian kielellä.  

5: Venäjänkielinen järjestö, joka toimii Vantaalla ja Espoossa, ja järjestää erilaista toimintaa venäjänkielisille 

asiakkaille. 

6: Venäjänkielinen järjestö, joka järjestää toimintaa venäjänkielisille perheille Vantaalla ja muualla 

pääkaupunkiseudulla. 

7: Venäjänkielinen järjestö, joka järjestää toimintaa venäjänkielisille perheille Vantaalla ja muualla 

pääkaupunkiseudulla. 


