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SAMI METELINEN

Ykkösuhaksi on noussut talouskriisi

NÄITÄ SUOMI MUREHTII

• Suomalaisista 77 prosenttia pitää 
uutta laajamittaista talouskriisiä 
maailmalla uhkana. Pandemioita 
ja tarttuvia tauteja pitää uhkana 
72 prosenttia.

• Kaksi vuotta sitten 76 prosent-
tia piti ilmaston lämpenemistä 
uhkana, nyt enää 66 prosenttia. 
Ilmaston lämpenemistä koskevat 
uhka-arviot ovat laimentuneet 
erityisesti keskustan ja kokoo-
muksen äänestäjien keskuudessa.

• 69 prosenttia suomalaisista on 
sitä mieltä, että pandemian pit-
kittyessä yhteiskunnallisten 
levottomuuksien todennäköisyys 
kasvaa.

ANALYYSI

Koronaviruspandemia on muuttanut suoma-
laisten näkemyksiä siitä, mitkä ovat mer-
kittävimpiä Suomea, läheisiä ja itseä kos-
kevia uhkia. Kärkipaikan uhkien listalla on 
ottanut uusi laajamittainen talouskriisi ja 
toisena listalla ovat pandemiat ja tarttuvat 
taudit.

Kaksi vuotta sitten ykköspaikalla uhkaver-
tailussa ollut ilmaston lämpeneminen on 
nyt pudonnut neljänneksi. Sen edelle on 
uhkana kiilannut nyt myös hallitsematon 
siirtolaisaalto Eurooppaan.

Sotilaallista hyökkäystä tai yhteiskunnalli-
sia levottomuuksia suomalaiset eivät pidä 
merkittävinä uhkina. Arviot kuitenkin muut-
tuvat, jos kysytään, miten koronakriisin 
pitkittyminen vaikuttaisi uhka-arvioihin. 
Enemmistö pelkää yhteiskunnallisten levot-
tomuuksien lisääntyvän pandemian pitkit-
tyessä.

https://www.eva.fi/
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S
uomalaisia eniten huolettavavaksi uhaksi 
on koronaviruspandemian puhjettua 
noussut uusi laajamittainen talouskriisi 
maailmalla. Elinkeinoelämän valtuuskunta 

EVAn Arvo- ja asennetutkimuksessa esitettyjen 
mahdollisten uhkien joukossa talouskriisi nousee 
jopa pandemioiden ja tarttuvien tautien edelle. 
Kysely toteutettiin pandemian pahimmassa vai-
heessa 26.3.–3.4.2020, kun Suomessakin oli otettu 
käyttöön rauhan ajan historian laajamittaisimmat 
rajoitustoimet. Vastaukset kertovat, minkälaiset 
uhat suomalaisilla päällimmäisinä nousivat mie-
leen silloin, kun tieto tulevasta oli hyvin epävar-
maa.

Suhtautumisessa uhkiin on tapahtunut huo-
mionarvoisia muutoksia parin vuoden takai-
sesta, jolloin EVA viimeksi kysyi suomalaisten 
arvioita uhkatekijöistä. Tuolloin kansalaisten 
suurimpana huolenaiheena oli ilmaston läm-
peneminen. Nyt ilmaston lämpeneminen on 
pudonnut huolenaiheiden listalla neljänneksi. 
Huolenaiheena sen on talouskriisin ja pande-
mioiden lisäksi ohittanut myös pelko uudesta 
hallitsemattomasta siirtolaisaallosta Euroop-
paan.

Arvo- ja asennetutkimuksessa kysyttiin 15 mah-
dollisen tekijän kohdalla, kuinka suurina suoma-
laiset pitävät uhkia Suomen tai henkilökohtaisesti 
itsensä tai läheistensä kohdalla. Uutta talouskrii-

siä maailmalla sanoi pitävänsä uhkana kolme nel-
jästä (77 %) suomalaisesta (Kuvio 1). Vain kuusi 
prosenttia ei pidä sitä uhkana.

Verrattuna vuonna 2018 sitten toteutettuun 
kyselyyn1 talouskriisin uhka on noussut nyt ykkö-
seksi kakkossijalta. Laajamittaista talouskriisiä 
osattiin pelätä jo kaksi vuotta sitten, mutta pan-
demian iskiessä talousuhka on noussut uudelle 
tasolle. Sitä uhkana pitävien osuus on kasvanut 
kahdessa vuodessa yhdeksän prosenttiyksikköä 
(Kuvio 2).

Laajamittaista talouskriisiä pidetään uhkana 
kaikissa väestöryhmissä, joskin vastaajan iän kas-
vaessa sitä uhkana pitävien osuus pienenee. Johta-
vassa asemassa olevista peräti 90 prosenttia pitää 
talouskriisiä uhkana (kaikki väestöryhmittäiset 
erittelyt löytyvät EVAn arvopankista osoitteesta 
www.eva.fi/arvopankki).2

Pandemioita ja tarttuvia tauteja pitää uhkana 
vajaa kolme neljästä (72 %). 14 prosenttia sitä 
vastoin ei pidä niitä uhkana. Verrattuna kahden 
vuoden takaiseen suhtautumisessa pandemioi-
hin on tapahtunut odotetusti iso muutos, joka 
kielii koronaviruspandemian shokkivaikutuk-
sesta: laajamittaista pandemiaa ei osattu odot-
taa. Vuonna 2018 vain 36 prosenttia piti pande-
miaa tai tarttuvia tauteja uhkana. Naisista suu-
rempi osa (78 %) kuin miehistä (66 %) pitää pan-
demioita uhkana.

KUVIO 1. Kuinka suurina pitää seuraavia uhkia Suomen tai henkilökohtaisesti itsensä/läheistensä kohdalla (%).
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EVAn pandemiakevään 2020 Arvo- ja asennetut-
kimuksen kysely piirtää kokonaisuudessaan kuvan, 
jossa taloudelliset huolet nousevat suomalaisilla ohi 
terveydellisten huolien. Kun kansalaisilta kysyttiin, 
kuinka suurena uhkana he pitävät koronavirusepide-
miaa toisaalta terveyden ja toisaalta talouden ja toi-
meentulon kannalta, talous nousi tällöinkin tervey-
den edelle.3 Tutkimuksessa selvisi myös, että suoma-
laiset näkevät talouden tulevan kehityksen melko 

synkkänä, mutta ovat valmiita toimiin sen eteen, 
että talous saadaan jälleen käännettyä nousuun.4

Vaikka yleinen huoli taloudesta on laajaa, huoli 
omasta työstä ja toimeentulosta on huomattavasti 
vähäisempää. Puolet suomalaisista (52 %) pitää työn 
ja toimeentulon menettämistä uhkana, reilu neljän-
nes (27 %) ei. Huolestuneiden osuus on tosin kasva-
nut kahden vuoden takaisesta selvästi, kuusi pro-
senttiyksikköä.5

KUVIO 2.  Kuinka suurina pitää seuraavia uhkia Suomen tai henkilökohtaisesti itsensä/läheistensä kohdalla (%).
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Pandemian vuoksi käyttöön otetut rajoitus-
toimet ovat vaikuttaneet etenkin palvelusekto-
riin, mikä näkyy tuloksissa. Palvelualoilla useam-
min työskentelevät naiset (55 %) kokevat laajem-
min uhkaa työn ja toimeentulon katoamisesta kuin 
miehet (48 %). Myös palveluissa useammin työs-
kentelevien nuorimpien ikäluokkien (18–25- ja 
26–35-vuotiaat) huoli työstä ja toimeentulosta on 
suurempaa kuin ikääntyneemmillä.

Suurimmat erot havaitaan kuitenkin sosioe-
konomisen aseman kohdalla. Työntekijät (63 %) 
ja yrittäjät (60 %) pitävät työn ja toimeentulon 
menettämistä selvästi useammin uhkana kuin joh-
tavassa asemassa olevat (43 %) tai ylemmät toimi-
henkilöt (42 %). Toisaalta työttömät (71 %) ja opis-
kelijat (60 %) kokevat suurempaa huolta työstä ja 
toimeentulosta kuin eläkeläiset (39 %).

Punavihreätkin pelkäävät 
siirtolaisaaltoa

Talouskriisin ja pandemioiden lisäksi suoma-
laisten enemmistön mielissä ovat uhat, jotka viime 
vuodet ovat hallinneet julkista keskustelua: siir-
tolaisaalto ja ilmastonmuutos. Nämä uhat myös 
jakavat kansalaisten näkemyksiä. Siinä missä 
talouskriisi ja pandemia ovat käytännössä kaik-
kien suomalaisten mielestä uhkia, nähdään siir-
tolaisaallon ja ilmastonmuutoksen kohdalla suu-
ria mielipide-eroja.

Kaksi kolmesta (67 %) pitää hallitsematonta 
siirtolaisaaltoa Eurooppaan uhkana. Toista mieltä 
on 14 prosenttia. Siirtolaisaaltoa uhkana pitävien 
osuus on kasvanut hieman kahden vuoden takai-
sesta, jolloin 63 prosenttia piti sitä uhkana. Kehi-
tyskulku on mielenkiintoinen sikäli, että vuosien 
2015–2016 laajamittaisen siirtolaisaallon jälkeen 
turvapaikanhakijoiden määrät ovat viime vuosina 
olleet maltillisia.6

Yksi selitys vahvistuneelle uhkakuvalle on mah-
dollinen huoli siitä, että pandemian seurauk-
set lähettäisivät tulevaisuudessa liikkeelle uuden 
siirtolaisten aallon Euroopan lähialueilta. Siirto-
laistilanne on viimeiset vuodet pysynyt vahvasti 
poliittisessa keskustelussa eri Euroopan maissa, ja 
se näkyy ihmisten asenteissa näkemysten jakau-
tumisena erityisesti poliittisen suuntautumisen 
mukaan.

Suurinta huoli siirtolaisaallosta on perussuo-
malaisten äänestäjien keskuudessa, joista 86 pro-
senttia pitää sitä uhkana. Suurta uuden siirtolais-
aallon pelko on myös Liike Nytin (83 %), kokoo-

muksen (75 %) ja keskustan (70 %) äänestäjien 
keskuudessa. Vähäisintä siirtolaisaallon pelko on 
puolestaan vihreiden (50 %) ja vasemmistoliiton 
äänestäjien (47 %) joukossa. SDP:n (63 %), kristil-
lisdemokraattien (62 %) ja RKP:n (58 %) äänestäjät 
suhtautuvat siirtolaisaallon uhkaan hieman huo-
lettomammin kuin väestö keskimäärin.

Kun verrataan eri puolueiden kannattajien asen-
teisiin vuonna 2018, yllättävintä on se, että siir-
tolaisaaltoa uhkana pitävien osuus on kasvanut 
erityisesti punavihreiden puolueiden ja keskus-
tan äänestäjien joukossa.7 
Vuonna 2018 vasemmisto-
liiton äänestäjistä vain 30 
prosenttia piti siirtolaisaal-
toa uhkana, nyt 47 prosent-
tia. Vihreiden äänestäjistä 
tuolloin 39 prosenttia suhtautui siirtolaisaaltoon 
uhkana, nyt puolet (50 %). Keskustan äänestäjistä 
kaksi vuotta sitten 57 prosenttia piti siirtolaisaal-
toa uhkana, nyt 70 prosenttia.

Kokoomuksen ja SDP:n äänestäjien näkemyk-
sissä ei ole tapahtunut isoja muutoksia. Sen sijaan 
perussuomalaisten kohdalla havaitaan yllätys. Siir-
tolaisaaltoa uhkana pitävien osuus on pudonnut 
97 prosentista 86:en. Perussuomalaisten äänestä-
jien asennemuutosta saattaa selittää se, että kah-
den vuoden takaiseen verrattuna puolueen kan-
natus on kaksinkertaistunut. Puolueen äänestä-
jiksi on todennäköisesti siirtynyt sellaisiakin, jotka 
eivät näe siirtolaisaaltoa suurena uhkana.8

Paitsi äänestäjäryhmien kohdalla, eroja asen-
teissa havaitaan sukupuolen, iän ja sosioekono-
misen aseman perusteella. Miehet pitävät siirto-
laisaaltoa yleisemmin uhkana (70 %) kuin naiset 
(63 %). Ikä vaikuttaa suhtautumiseen siten, että 
uhkana pitävien osuus kasvaa 46–55-vuotiaiden 
ikäluokkaan saakka tasaisesti ja on sitä vanhem-
missa ikäluokissa aavistuksen pienempi. Johta-
vassa asemassa olevat (77 %) ja eläkeläiset (76 %) 
ovat enemmän huolissaan siirtolaisaallosta kuin 
muut sosioekonomiset ryhmät opiskelijoiden (54 
%) ollessa näistä ryhmistä vähiten huolissaan siir-
tolaisaallosta.

Huoli ilmaston lämpenemisestä 
vähentynyt 

Ilmaston lämpeneminen on toinen kysymys, 
joka jakaa ihmisten mielipiteitä väestöryhmittäin, 
vaikka selvä enemmistö pitää ilmiötä uhkana. 
Ilmaston lämpenemistä pitää uhkana kaksi kol-

Yllätys PS:n kannattajien 
siirtolaisasenteissa. 
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mesta (66 %) ja viidennes (19 %) on toista mieltä. 
Vuonna 2018 ilmaston lämpenemistä uhkana piti 
76 prosenttia eli sitä uhkana pitävien osuus on 
pudonnut kymmenen prosenttiyksikköä.

Vihreiden (98 %) ja vasemmistoliiton (90 %) 
äänestäjistä lähestulkoon kaikki pitävät ilmaston 
lämpenemistä uhkana. Huoli ilmaston lämpene-
misestä on laajaa myös SDP:n (78 %) kannatta-
jien joukossa ja vain jonkin verran vähäisempää 
RKP:n (69 %), kristillisdemokraattien (67 %), kes-
kustan (64 %) ja kokoomuksen (62 %) äänestäjien 
keskuudessa.

Toisessa ääripäässä sijaitsevat perussuomalais-
ten äänestäjät, joista vain vajaa kolmannes (31 %) 
pitää ilmaston lämpenemistä uhkana ja enem-
mistö (51 %) ei.

Ilmaston lämpenemisen kohdalla asennemuu-
toksia näyttäisi tapahtuneen erityisesti keskus-
tan ja kokoomuksen äänestäjien kohdalla. Kes-
kustan äänestäjistä ilmaston lämpenemistä piti 

kaksi vuotta sitten uhkana 81 
prosenttia, nyt enää 64 prosent-
tia. Kokoomuksen äänestäjistä 
sitä piti uhkana 77 prosenttia, nyt 
62 prosenttia. Perussuomalais-
ten kohdallakin viimeksi uhkana 
ilmaston lämpenemistä piti vielä 

40 prosenttia, nyt enää 31 prosenttia.
Suhtautumisessa ilmaston lämpenemiseen 

uhkana havaitaan poikkeuksellisen iso ero miesten 
ja naisten asenteissa. Naisista 78 prosenttia pitää 
ilmaston lämpenemistä uhkana, miehistä vain 54 
prosenttia. Verrattuna kahden vuoden takaiseen 
naisten asenteissa on tapahtunut viiden prosent-
tiyksikön notkahdus, mutta miesten asenteissa 
on tapahtunut raju 15 prosenttiyksikön pudotus. 
Näyttää siltä, että monien miesten mielestä pitäisi 
nyt keskittyä taloutta koskevien uhkien hoitoon ja 
jättää ilmastonmuutoksen hoito vähemmälle.

Digitaaliset uhat ovat 
sukupolvikysymys

Siirtolaisaallon ja ilmaston lämpenemisen jäl-
keen seuraavaksi suurimmaksi uhaksi koetaan 
kyberiskut ja tietoverkkojen lamauttaminen, joita 
pitää uhkana 61 prosenttia. 18 prosenttia ei pidä 
näitä kysymyksiä uhkina. Kahden vuoden takai-
seen muutosta asenteissa ei ole juuri tapahtunut.

Kyberiskujen pelko vaikuttaisi olevan yhteyk-
sissä siihen, minkälaisessa asemassa työskente-
lee. Nimittäin johtavassa asemassa olevat (79 %) 

ja yrittäjät (68 %) ovat selvästi toimihenkilöitä ja 
työntekijöitä enemmän huolissaan kyberiskuista. 
Tulos kielii tietoverkkojen häiriöttömän toimin-
nan tärkeydestä kaikille suomalaisille organisaa-
tiolle. Niin julkisen kuin yksityisen sektorin toi-
minta lamaantuisi ilman toimivia tietoverkkoja. 
Vastuuasemissa olevat johtajat ja yrittäjät tietä-
vät tämän.

Siihen nähden on jopa hieman yllättävää, että 
näiden lisäksi kyberiskut huolettavat paljon myös 
eläkeläisiä (73 %). Tämä tosin saattaa selittyä 
sillä, että huoli kyberiskuista kasvaa ylipäätään 
melko tasaisesti iän karttuessa. Nuorimmassa 
18–25-vuotiaiden ryhmässä vähemmistö (46 %) 
pitää kyberiskuja uhkina, kun yli 65-vuotiaista 71 
prosenttia pitää niitä uhkina.

Tulos on sikäli epäintuitiivinen, että nuorempien 
ikäluokkien odottaisi olevan diginatiiveina tietoi-
sempia digitaalisiin alustoihin liittyvistä turvalli-
suusuhista. Kysely paljastaa kuitenkin, että nuorin 
ikäluokka on myös huolettomin mitä tulee tieto-
varkauden kohteeksi joutumiseen, joka on yksilö-
tasolla sukua sille, että yritys tai muu organisaatio 
joutuu kyberhyökkäyksen kohteeksi.

Tietovarkauden kohteeksi joutumista pitää 
uhkana 60 prosenttia suomalaisista ja sen torjuu 
uhkana viidennes (20 %). 18–25-vuotiaat erottuvat 
jälleen joukosta, heistä selvästi harvempi (48 %) on 
huolissaan tietovarkaudesta omalla kohdalla. Kai-
kissa muissa ikäryhmissä vähintään 10 prosent-
tiyksikköä suurempi osuus pitää tietovarkauden 
kohteeksi joutumista uhkana. Henkilökohtaisen-
kin tietoturvan kohdalla erottuvat johtavassa ase-
massa olevat, joista 74 prosenttia on huolissaan 
tietovarkauden kohteeksi joutumisesta. Tätä selit-
tänee se, että johtavassa asemassa olevalla on eni-
ten menetettävää niin henkilökohtaisen tietovar-
kauden kuin kyberiskunkin kohdalla.

Sotilaallista hyökkäystä harva pelkää
Suomalaisten uhkaprofiili on siinä mielessä säi-

lynyt vakaana kahden vuoden takaiseen, että kovat 
väkivaltaan, yhteiskunnalliseen epävakauteen ja 
sotilaallisiin uhkiin liittyvät uhat löytyvät edelleen 
suomalaisten arvioissa vähäisimpien uhkien jou-
kosta, eikä enemmistö pidä niitä uhkina.

Kovista uhista korkeimmalle nousee hybridivai-
kuttaminen ja suomalaisten yhteiskunnan horjut-
taminen eri keinoin. Hybridisodankäynnin keinot 
ovat rantautuneet suomalaiseen julkiseen keskus-
teluun viimeistään Venäjän Ukrainan-invaasion 

Miesten mielestä 
ilmastoasiat pitäisi 
jättää vähemmälle.
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myötä. Niillä tarkoitetaan sotilaallisten, taloudel-
listen, poliittisten ja muiden ei-fyysisten toimien 
hyödyntämistä poliittisten päämäärien saavutta-
miseksi.9

Hybridivaikuttamista pitää uhkana 49 pro-
senttia suomalaisista ja 21 prosenttia ei pidä sitä 
uhkana. Yli 65-vuotiaat suhtautuvat uhkaan muita 
vakavammin, kuten myös johtavassa asemassa ole-
vat, ylemmät toimihenkilöt ja eläkeläiset. Hybridi-
vaikuttamiselle läheistä sukua oleva vaaleihin vai-
kuttaminen maamme rajojen ulkopuolelta huolet-
taa 37 prosenttia, mutta hieman useampi (39 %) 
ei pidä sitä uhkana. Molempien edellä mainittu-
jen uhkien kohdalla miesten uhka-arvio on suu-
rempi kuin naisten.

Terrori-iskua Suomessa pitää uhkana kol-
mannes (32 %), mutta 44 prosenttia ei pidä sitä 
uhkana. Terrori-iskun pelko on vähentynyt edel-
lisestä mittauksesta selvästi, yhdeksällä prosentti-
yksiköllä. Tähän vaikuttanee se, että vuonna 2018 
oli vielä melko tuoreessa muistissa ensimmäinen 
Suomessa terroristisessa tarkoituksessa toteutettu 
islamistisesti motivoitunut isku.10

Terrori-iskua pitävät uhkana erityisesti perus-
suomalaisten äänestäjät (56 %). Muut väestöryh-

mät eivät kuitenkaan yhdy näin voimakkaaseen 
uhkakuvaan. Vasemmistoliittoa ja vihreitä äänes-
tävien enemmistö painottaa terrorismin uhan pie-
nuutta.

Asetelma kääntyy, kun uhkatarkastelun koh-
teeksi otetaan poliittisten ääriryhmien väkivalta. 
Uhkakuvan voimakkuus vastaa terrorismia (31 % 
korostaa uhkaa, 46 % ei), mutta poliittista väki-
valtaa pelkäävät nyt selvästi muita enemmän juuri 
vasemmistoliiton (58 %) ja vihreiden (48 %) äänes-
täjät. Nämä puolueet ovat pitäneet julkisuudessa 
esillä äärinationalistien muodostamaa uhkaa.11 
Toisaalta äärinationalistien väkivalta on usein koh-
distunut juuri esimerkiksi vasemmistolaisiin.12

Uhkakuvat lievenevät, kun katse käännetään 
muihin mahdollisiin kotimaisiin levottomuuksiin. 
Jengisotia, mellakoita ja tuhotöitä pitää uhkana 
enää vain neljännes (24 %) ja selvä enemmistö (56 
%) pitää niiden uhkaa pienenä.

Suomalaisten yleisestä turvallisuudentunteesta 
kielii se, että henkilökohtaiseen turvallisuuteen 
kohdistuvat uhat koetaan varsin pieniksi. Kotiin 
tai muuhun omaisuuteen kohdistuvaa ryöstöä 
pitää uhkana neljännes (24 %). Enemmistö (56 %) 
arvioi ryöstetyksi joutumisen uhan pieneksi. Väki-
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KUVIO 3. Epidemiat, ympäristön saastuminen ja luonnonmullistukset ovat maallemme sotilaallisen voimankäy- 
              tön uhkaa suurempia turvallisuusuhkia (%).

Sotilaallinen uhka ei ole akuutti
Tällä hetkellä on sotilaallista uhkaa käsin kosketeltavampiakin uhkia. Uhkakyselyn kokonaiskuva tarkentuu, kun tut-
kitaan suomalaisten suhtautumista väitteeseen, jonka mukaan epidemiat, ympäristön saastuminen ja luonnonmullis-
tukset ovat maallemme sotilaallisen voimankäytön uhkaa suurempia turvallisuusuhkia (Kuvio 3). Koetun sotilaallisen 
uhan vähäisyys selittyy osaltaan sillä, että epidemioita ja ympäristöön liittyviä uhkia pidetään tällä hetkellä paljon 
akuutimpina kysymyksinä. Kyse on siis ihmisten mielissä uhkakuvien vertailusta keskenään.

Vajaa kolme neljästä suomalaisesta (72 %) on väitteen kanssa samaa mieltä. Toista mieltä on vain joka kymmenes (10 
%). Arvio ei ole juurikaan muuttunut edelliseen, vuoden 2007, mittauskertaan nähden.

Näkemyseroja kuitenkin löytyy erityisesti sukupuolen ja poliittisen suuntauksen perusteella. Naisista 80 prosenttia 
korostaisi niin sanottuja ”pehmeitä” turvallisuusuhkia ”kovien” sotilaallisten uhkien sijaan, mutta miehistä samaa 
mieltä on selvästi harvempi (64 %).  Suurimmat suhtautuiserot löytyvät jälleen puolueiden äänestäjäryhmistä. Vih-
reiden (94 %) ja vasemmistoliiton (91 %) kannattajien mielestä terveyden ja ilmaston ensisijaisuus on itsestään selvä, 
mutta perussuomalaisten äänestäjistä paljon harvempi (53 %) yhtyy tähän kantaan.
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vallan kohteeksi joutumista pitää uhkana vajaa vii-
dennes (18 %), ja 59 prosenttia pitää uhkaa pie-
nenä. Molempien tekijöiden kohdalla uhka-arvio 
on pudonnut kahden vuoden takaisesta.

Kaiken kaikkiaan suomalaisten kotimaiset ja 
arkisemmat uhkakuvat koetaan nyt kautta linjan 
aiempaa vähäisemmiksi (ks. Kuvio 2 edellä). Nyt 
korostuvat maamme rajojen ulkopuolelta tulevat 
uhkakuvat.  Yksi asia tekee kuitenkin poikkeuksen.

Viimeisellä sijalla uhkien listalla on samoin kuin 
kaksi vuotta sitten sotilaallinen hyökkäys Suo-
meen. Sitä pitää uhkana vain seitsemän prosent-
tia väestöstä. Kolme neljästä (77 %) pitää uhka 
pienenä. Suomalaiset ovat väestöryhmään kat-
somatta varsin yksimielisiä siitä, että sotilaallista 
uhkaa Suomeen ei kohdistu.13

Suomalaisten arvioon sotilaallisesta uhasta saat-
taa vaikuttaa luottamus puolustusvoimien näke-
mykseen, jonka mukaan maahamme kohdistu-
van hyökkäyksen uhka on vähäinen.14 Kun lisäksi 
otetaan huomioon, että suomalaisten luottamus 
viranomaisiin on yleensä korkeaa ja puolustus-
voimiin erityisen suurta, viralliseen näkemykseen 
halutaan uskoa.15

Yhteiskunnalliset levottomuudet 
pelottavat

Koronaviruspandemia ei vaikuttaisi muutta-
neen suuresti suomalaisten käsityksiä siitä, mitkä 
ovat merkittäviä uhkia. Talouskriisin pelko oli jo 
kaksi vuotta sitten melko suurta. Pandemian iski-
essä on luonnollista, että järjestys on muuttunut: 
ilmastonmuutos ja siirtolaisaalto ovat uhkina saa-
neet väistyä akuutimpien uhkien tieltä.

Pandemian aiheuttamiin mahdollisiin lisäuhkiin 
suomalaiset vaikuttavat enimmäkseen suhtautu-
van melko rauhallisesti, joskin myös epätietoisuus 
tulevasta on kyselyajankohtana keväällä 2020 ollut 
melko suurta. Vain reilu viidennes (22 %) epäilee, 
että pandemia johtaa tulevaisuudessa puutteeseen 
perustarvikkeista (Kuvio 4a). Enemmistö ei kui-
tenkaan liioin torju skenaariota huoltovarmuuden 
notkahduksesta, sillä eri mieltä sen toteutumisesta 
on alle puolet (48 %).

Nyt tiedämme, että Suomessa ei pandemian 
vuoksi syntynyt kotitalouksille minkäänlaista puu-
tetta, joskin itsehoitolääkkeiden myyntiä rajoitet-
tiin niiden saatavuuden turvaamiseksi. Sitä vastoin 
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KUVIO 4. Arviot pandemian uhkavaikutuksista
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a. ”Pandemia johtaa tulevaisuudessa puutteeseen perustarvikkeista" (%).
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b. ”Pandemian pitkittyessä sotilaallisten konfliktien todennäköisyys kasvaa" (%).
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c. ”Pandemian pitkittyessä yhteiskunnalisten levottomuuksien todennäköisyys kasvaa" (%).
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Näin kysely tehtiin
Tulokset perustuvat 2 060 henkilön antamiin vas-
tauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön 
tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. 
Tiedot kerättiin 26.3.2020–3.4.2020. Vastaajat edus-
tavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto 
on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla 
ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, 
asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, 
toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston 
tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskunta-
tutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. 
Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset 
erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja 
asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin 
voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

sairaaloissa ja vanhustenhuollon yksiköissä suo-
javarusteiden saatavuus oli ongelma pandemian 
akuuteimmassa vaiheessa.

Edellistä suurempi osa (35 %) epäilee, että pan-
demian pitkittyessä sotilaallisten konfliktien 
todennäköisyys kasvaa (Kuvio 4b). Vastausja-
kauma jää avoimeksi, sillä tätä kehitystä epäilee 
30 prosenttia ja reilu kolmannes (35 %) ei ota kan-
taa konfliktien lisääntymisen todennäköisyyteen.

Kuitenkin peräti 69 prosenttia suomalaisista on 
sitä mieltä, että pandemian pitkittyessä yhteiskun-
nallisten levottomuuksien todennäköisyys kasvaa 
(Kuvio 4c). Vastakkaisella kannalla on vain 10 pro-
senttia.

On huomattava, että kaikki tarkasteltavat mah-
dolliset kehityskulut ovat varsin spekulatiivisia ja 
niihin liittyy paljon epävarmuutta. Sen osoittaa 
myös epätietoisten suuri osuus. Yhteiskunnallis-
ten levottomuuksien todennäköiseksi arviointi 
poikkeaa merkittävällä tavalla siitä, miten suoma-
laiset arvioivat yleisesti vastaavia uhkia (Ks. Kuvio 
1 edellä). Tämä selittyy todennäköisesti sillä, että 
väitteeseen sisältyy oletus, että pandemia ei olisi 
vain ohimenevä ilmiö, vaan vaikuttaisi pitkällä 
aikavälillä. Suomalaisten arviot uhista vaikuttaisi-
vatkin perustuvan vahvasti oletukselle, että akuutti 
terveydellinen kriisi ohitetaan kohtuullisen nope-
asti, jonka jälkeen siirrytään taloudellisen kriisin 
hoitoon.

Uhkien arviointi vaikuttaisi siis riippuvan mer-
kittävällä tavalla siitä, miten maailman oletetaan 
yleisesti ottaen kehittyvän. Lyhyellä aikavälillä 
tilanne nähdään pessimistisenä, mutta pidem-
mällä aikavälillä vallitsee optimismi: halu uskoa 
siihen, että tilanne kääntyy paremmaksi.16

https://www.eva.fi/arvopankki/
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