
Vasemmiston ja oikeiston välinen ristiveto jyrkkenee

SUKSET RISTISSÄ

• Eniten suomalaiset näkevät risti-
riitaa rikkaiden ja köyhien välillä, 
jota 72 prosenttia suomalaisista 
pitää voimakkaana.

• Jännitteiden arvioidaan kasvaneen 
etenkin vasemmiston ja oikeis-
ton välillä. Kaksi kolmesta (66 %) 
näkee voimakasta ristiriitaa ja vas-
takohtaisuutta näiden välillä.

• Naiset arvioivat useimmat kyse-
lyssä mukana olleet eri väestö-
ryhmien väliset ristiriidat kärjek-
käämmiksi kuin miehet.

• Vasemmistopuolueiden kannatta-
jat näkevät yhteiskunnassa enem-
män ja voimakkaampia ristiriitoja 
kuin perinteisiä porvaripuolueita 
äänestävät.

Monet suomalaiselle yhteiskunnalle perin-
teiset vastakkainasettelut ovat viime vuosina 
lieventyneet. Tulonjako ja työmarkkinat ovat 
edelleen keskeisiä ristiriitojen aiheita, mutta 
yhteiskunnallisten jännitteiden niiden ympä-
rillä koetaan laskeneen. Myös syntyperäisten 
suomalaisten ja maahanmuuttajien, kansal-
lisen ja kansainvälisen kulttuurin, kasvukes-
kusten ja syrjäseutujen sekä EU-myönteisten 
ja EU-kriittisten väliset jännitteet ovat lieven-
tyneet.

Näiden sijaan nyt korostuvat aatteeseen ja 
identiteettiin perustuvat ristiriidat. Vasem-
miston ja oikeiston välinen vastakkainasettelu 
nähdään merkittävästi jyrkempänä kuin aiem-
pina vuosikymmeninä.

Myös perinteisesti vaimeiksi arvoidut miesten 
ja naisten sekä nuorten ja ikääntyneiden väli-
set jännitteet koetaan nyt aiempaa vahvem-
pina.
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S
uomalaiset näkevät yhteiskunnassa voi-
makkaita ristiriitoja ja vastakohtaisuuksia 
eri ihmisryhmien, identiteettien ja yhteis-
kunnallisten pyrkimysten välillä. Siinä ei 

ole mitään uutta. Monet ristiriitaisuudet ja vas-
takkainasettelut ovat pysyneet suomalaisten tun-
tohermolla jo vuosikymmeniä, eikä kokemus ris-
tiriidoista ole yleisesti ottaen kärjistymässä aiem-
paan verrattuna.1

Erityisen voimakkaiksi hahmottuvat suomalais-
ten mielissä kuusi yhteiskunnallista vastakkain-
asettelua (Kuvio 1): rikkaat ja köyhät, syntyperäi-
set suomalaiset ja maahanmuuttajat, vasemmisto 
ja oikeisto, kasvukeskukset ja syrjäseudut, teolli-
suus ja luonnonsuojelu sekä poliitikot ja kansa (ks. 
näkemysten jakaumat sivuilla 3–8).

Kahta lukuun ottamatta edellä mainittuja risti-
riitoja ei kuitenkaan koeta kärjekkäämpinä kuin 
edellisessä, vuonna 2016 tehdyssä mittauksessa. 
Useiden perinteisten suurten kiistanaiheiden koh-
dalla yhteiskunnallinen eripura ei ole kasvussa, 
vaan pikemminkin laskussa. Niiden sijaan monet 
perinteisesti vaimeat ristiriidat koetaan nyt aiem-
paa voimakkaammiksi (ks. Kuvio 5 sivulla 7).

Tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että ne 
ovat arvioita suomalaisessa yhteiskunnassa esiin-
tyvien vastakkainasetteluiden voimakkuuksista. 
Ne eivät kerro suoraan siitä, kuinka perusteltuna 
kutakin vastakkainasettelua kaiken kaikkiaan 
pidetään. Yksin ristiriidan voimakkuuden poh-

jalta ei liioin voida päätellä väestön mielipidesuun-
tia sen takana olevissa asiakysymyksissä.2

Käsitykset ristiriidoista muodostavat erään-
laisen yhteiskunnallisen keskustelun ilmapunta-
rin. Ne kuvaavat kansalaisten arvioita siitä, mistä 
kysymyksistä juuri nyt näyttäisi syntyvän hanka-
usta suomalaisten välille, ja millaisten aiheiden 
kohdalla vastakkainasettelu nähdään maltillisem-
pana. Ristiriita-arvioissa yli ajan havaittavat muu-
tokset antavat osviittaa yhteiskunnallisen ilmapii-
rin mahdollisista muutoksista.

Syksyn 2021 Arvo- ja asennetutkimuksessa 
kysytyt ristiriitaparit jakaantuvat kolmeksi ryh-
mäksi: yksi koskee talouteen liittyviä ristiriitoja, 
toinen kansainvälisyyden ja paikallisuuden välisiä 
ristiriitoja ja kolmas aatteisiin ja henkilökohtaisiin 
ominaisuuksiin perustuvia ristiriitoja.

Talouden kovat ristiriidat vaimentuneet
Eniten suomalaiset näkevät ristiriitaa rikkaiden 
ja köyhien välillä, jota 72 prosenttia suomalaisista 
pitää voimakkaana ja vain 14 prosenttia vähäi-
senä (Kuvio 2). Enemmistö kaikissa väestöryh-
missä pitää tätä ristiriitaa voimakkaana (ks. Kuvio-
liite), mutta kokemukset vaihtelevat suuresti puo-
luekannan mukaan (ks. Vasemmisto näkee ristirii-
toja porvareita enemmän, ss. 4–5).

Vaikka rikkaiden ja köyhien välinen vastakkain-
asettelu arvioidaan vahvaksi, se on kuitenkin hie-

KUVIO 1. Arviot yhteiskunnallisten ristiriitojen ja vastakohtaisuuksien voimakkuudesta (%)
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man loiventunut viime mittauksesta. Voimaa tältä 
vastakkainasettelulta on saattanut viedä tulonjaon 
hyvin tasainen kehitys 2000-luvulla. Rikkaita Suo-

messa on varsin vähän3 ja pienitulois-
ten osuus väestöstä on alhainen.4

Myös aiemmat EVAn Arvo- ja 
asennetutkimukset ovat osoittaneet, 
että suomalaisten perinteisesti hyvin 
suuri huoli tuloeroista on jo jonkin 

aikaa ollut laskusuunnassa.5 Onkin todennäköistä, 
että osa vastakkainasettelun voimakkaaksi arvioi-
vista pitää sitä tarpeettomana. Tähän suuntaan 
viittaa myös Arvo- ja asennetutkimuksen tulos, 
jonka mukaan suomalaiset eivät suhtaudu rikkai-
siin ja rikastumiseen kielteisesti, vaan pikemmin 
neutraalisti.6

Rikkaiden ja köyhien ohella taloudessa nähdään 
myös muita vastakkainasetteluja. Enemmistö (55 
%) pitää työssä olevien ja työttömien välistä vas-
takkainasettelua voimakkaana, ja reilu viidesosa 
(21 %) ei pidä. Ristiriita arvioidaan nyt aavistuksen 
voimakkaammaksi kuin viisi vuotta sitten.

EVAn aiemmat Arvo- ja asennetutkimuk-
sen tulokset valottavat työttömien ja työssä ole-
vien välisen kitkan syitä. Työssä olevat liittävät 
sekä työttömyyteen7 että sosiaaliturvan käyttöön8 
työttömiä useammin stigmaa eli häpeäleimaa. Toi-
saalta työttömien näkemykset ansiotyöstä ovat 
paljon synkempiä kuin työssä olevien heijastellen 
syrjäytetyksi tulemisen kokemuksia.9 Samassa tut-
kimuksessa erot työelämää koskevissa näkemyk-

sissä venähtävät suuriksi myös korkeasti koulutet-
tujen ja vähemmän kouluja käyneiden välillä.

Korkeasti ja matalasti koulutettujen välillä 
havaitaankin jonkin verran ristiriitaa. Voimak-
kaana tätä vastakkainasettelua pitää 45 prosenttia 
ja heikkona 27 prosenttia. Ryhmien välinen risti-
riita koetaan nyt kuitenkin aavistuksen aiempaa 
heikompana.

Aiempaa vaimeampina näyttäytyviin ristirii-
toihin kuuluu myös työnantajien ja työntekijöi-
den välinen vastakkainasettelu. Hieman yli puolet 
(54 %) näkee työmarkkinaosapuolien välillä voi-
makasta ristiriitaa ja reilu viidesosa (22 %) ei näe. 
Vastakkainasettelu koetaan nyt selvästi aiempaa 
vähemmän voimakkaaksi siitä huolimatta, että 
parhaillaan meneillään olevan työmarkkinakier-
roksen ilmapiiriä on erityisesti palkansaajapuolella 
luonnehdittu kireäksi.10

Jännitteen hienoista purkautumista voi selit-
tää viimeaikainen hyvä työllisyyskehitys sekä se, 
että suomalaisessa keskustelussa yleensä laineita 
nostattava poliitikkojen aloitteellisuus työmarkki-
noita koskevissa asioissa on jäänyt viime vuosina 
vähäiseksi.11 Samalla myös työehdoista sopiminen 
on kulkenut suurta draamaa sisältäneistä keskite-
tyistä tulopoliittisista kokonaisratkaisuista (tupo) 
kohti hajautetumpia liitto- ja paikallistason ratkai-
suja. EVAn viime vuosien Arvo- ja asennetutki-
musten mukaan suomalaiset eivät haikaile tupoja 
takaisin, vaan pitävät hajautettua liitto- tai paikal-
lisen tason sopimista parempana mallina.12
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Kuvio 15t4.

Työssä olevat  - työttömät

Työnantajat  - työntekijät

Rikkaat  -  köyhät

Korkeasti koulutetut  -  matalasti koulutetut*
*Ennen vuotta 2021: 'Hyvin koulutetut - huonosti koulutetut'

kuvio2 

KUVIO 2. Arviot yhteiskunnallisten ristiriitojen ja vastakohtaisuuksien voimakkuudesta vuosina 1986–2021 (%)

Huoli tuloeroista 
hiipuu.
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S DP:n ja vasemmistoliiton kannattajien joukossa 
pidetään työnantajien ja työntekijöiden välistä 
ristiriitaa erityisen voimakkaana verrattuna koko 

väestön näkemyksiin (Kuvio 3). Vasemmistoliiton kan-
nattajat näkevät rikkaiden ja köyhien välisen vastak-
kainasettelun selvästi voimakkaampana kuin väestö 
keskimäärin, mutta SDP:n kannattajatkin ovat keski-
vertosuomalaista huolestuneempia varallisuuseroista. 
Vasemmistoliiton kannattajat näkevät lisäksi selvästi 
koko väestöä voimakkaampina ristiriidat esimerkiksi 
miesten ja naisten, yritysten ja luonnonsuojelun sekä 
vasemmiston ja oikeiston välillä.

Myös vihreiden kannattajat taipuvat selvästi vasem-
miston suuntaan tunnistaessaan ristiriitoja koko väestöä 
enemmän useimmilla osa-alueilla. Sen sijaan poliitik-
kojen ja kansan välillä vihreiden kannattajat näkevät 
selvästi koko väestöä vähemmän vastakohtaisuutta.

Perussuomalaisten kannattajat näkevät poliitikkojen 
ja kansan välisen ristiriidan erityisen voimakkaana. 
Myös kansallisen ja kansainvälisen kulttuurin välillä 
on perussuomalaisten kannattajien arviossa selvästi 
voimakkaampaa ristiriitaa kuin muiden suomalaisten 
arvioissa. Sen sijaan vastaukset maahanmuuttajien ja 
syntyperäisten suomalaisten välisistä ristiriidoista ero-
avat perussuomalaisten kannattajien ja muun väestön 
välillä vain vähän. Se johtuu siitä, että kaikkien puolu-
eiden kannattajat pitävät kyseistä vastakkainasettelua 
voimakkaana, tosin eri näkökulmista. Muiden puolu-
eiden kannattajat suhtautuvat maahanmuuttoon pää-

osin myönteisesti ja pitävät rasismia Suomessa ongel-
mana. Perussuomalaisten äänestäjien suhtautuminen 
maahanmuuttoon on kielteistä, eivätkä he katso, että 
Suomessa juuri esiintyisi maahanmuuttajiin kohdistu-
vaa syrjintää ja rasismia.b

Perinteisissä porvaripuolueissa ristiriitoja sen sijaan 
nähdään huomattavasti vähemmän kuin vasemmiston 
piirissä. Kokoomuksen kannattajat eivät näe ristiriitoja 
väestön keskiarvoa enempää oikeastaan missään. Eri-
tyisesti rikkaiden ja köyhien, työnantajien ja työnteki-
jöiden sekä yritysten ja luonnonsuojelun väliset jännit-
teet ovat kokoomuksen kannattajien mielestä selvästi 
vähäisempiä kuin suomalaisten mielestä keskimäärin.

Keskustan kannattajien parissa suurin huoli on ris-
tiriita kasvukeskusten ja syrjäseutujen välillä. Kaikilla 
muilla osa-alueilla keskustan kannattajat näkevät ris-
tiriidat heikompina kuin väestö keskimäärin.

Kokonaisuutena vasemmistopuolueiden kannattajat 
näkevät suomalaisen yhteiskunnan selvästi ristiriitai-
semmassa valossa kuin perinteisiä porvaripuolueita 
kokoomusta ja keskustaa äänestävät. Perussuomalais-
ten kannattajia muiden puolueiden äänestäjistä erot-
tavat populismiin (poliittisen eliitin ja kansan välinen 
ristiriita) ja kansallismielisyyteen viittaavat painotuk-
set. Perussuomalaisten kannattajat kuitenkin jaka-
vat vasemmistopuolueita äänestävien kanssa yhteisen 
nimittäjän: käsityksen voimakkaista ideologisista vas-
takkainasetteluista.

VASEMMISTO NÄKEE RISTIRIITOJA
PORVAREITA ENEMMÄN

Näkemykset ristiriitojen voimakkuudesta vaihtelevat eniten puoluekannatuksen 
mukaan. Suurimpien puolueiden kannattajakunnissa on kullakin omat herkkyy-
tensä ristiriidoille.a

4

a Pienempien puolueiden kannattajien näkemyksiä ei raportoida ryhmäkoon pienuudesta johtuvan epävarmuuden takia.
b Ks. Kurronen (2021a) ja Haavisto (2019b).
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KUVIO 3. Yhteiskunnallisten ristiriitojen voimakkuus: poliittisen kannan mukaiset näkemyserot 
 (asteikkokeskiarvojen poikkeamat koko väestön keskiarvosta)
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Kansainvälisen ja paikallisen ristiveto 
väheni

Neljä kansainvälisyyteen ja paikallisuuteen liittyvää 
ristiriitaa arvioidaan nyt hieman aiempaa lievem-
miksi. Ne koskevat syntyperäisten suomalaisten ja 
maahanmuuttajien, kansallisen ja kansainvälisen 
kulttuurin, kasvukeskusten ja syrjäseutujen sekä 
EU-myönteisten ja EU-kriittisten välisiä jännitteitä. 
Kyseisillä vastakkainasetteluilla on pitkät perinteet, 
mutta viime vuosina ne ovat liittyneet keskeisesti 
myös populismin ja niin sanotun nativismin tee-
moihin. Populismissa korostuu poliittisen eliitin ja 
kansan välinen jännite. Nativismilla tarkoitetaan 
syntyperäisten kansalaisten, kansallisen kulttuurin 
ja perinteiden asettamista etusijalle.13

Seitsemän kymmenestä (70 %) arvioi syntype-
räisten suomalaisten ja maahanmuuttajien välillä 
olevan voimakasta ristiriitaa, kun vain hieman 
useampi kuin joka kymmenes (12 %) ei näe suurta 
ristiriitaa (Kuvio 4).

Suomalaiset ovat kaikissa väestöryhmissä laa-
jalti yhtä mieltä maahanmuuttajien ja syntype-
räisten suomalaisten välisen vastakkainasettelun 
voimakkuudesta (ks. Kuvioliite), mutta varsinai-
set maahanmuuttoa koskevat mielipiteet vaihte-
levat paljon.14

Aiheen herättämistä ristiriidoista huolimatta 
suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttoon 
on viime vuosina muuttunut varauksellisesta sel-

västi myönteisempään suuntaan erityisesti työ-
peräisen maahanmuuton sekä maahanmuuton 
mukanaan tuoman kansainvälisyyden kohdalla.15 
Näppinsä pelissä voi olla myös pandemialla, mikä 
on viime vuodet pitänyt turvapaikanhakijoiden 
määrät alhaisina.16

Vaikka lisääntyvä kansainvä-
lisyys tuo mukanaan monikult-
tuurisuutta, suomalaiset eivät 
pidä sitä merkittävänä ristirii-
dan aiheena. Voimakasta ristirii-
taa ja vastakohtaisuutta kansallisen ja kansainväli-
sen kulttuurin välillä näkee vain kolme kymmenestä 
(29 %) ja hieman useampi (35 %) ei näe.

Poliitikkojen ja kansan välillä 62 prosenttia suo-
malaisista näkee voimakasta vastakkainasettelua, 
ja vain 16 prosenttia pitää ristiriitaa vähäisenä. 
Poliitikkojen ja kansan välillä ristiriita on suoma-
laisten mielissä nyt alhaisempi kuin koskaan aiem-
min EVAn kyselyissä. Havaitun ristiriidan lieven-
tyminen saattaa liittyä koronapandemian tuomiin 
kriisiaikoihin. Ne muuttivat suomalaisten suhtau-
tumista poliitikkoihin ja puolueisiin avoimen kiel-
teisestä paljon suopeammaksi17, joskin pandemian 
jatkuessa kriittisyys poliitikkoja ja puolueita koh-
taan on alkanut jälleen lisääntyä.18

Pandemian vaikutusten seurausta voi olla myös 
kasvukeskusten ja syrjäseutujen välillä havaitun 
ristiriidan nytkähtäminen hieman lievempään 
suuntaan. Pandemia vähensi hetkellisesti kasvu-

ARVIOT YHTEISKUNNALLISTEN RISTIRIITOJEN JA VASTAKOHTAISUUKSIEN VOI-
MAKKUUDESTA VUOSINA 1986-2021 (yhteiset/vertailukelpoiset mittarit, %).

Kuvio 15t4.

kuvio4 

2021

2016

1992

2021

2016

1992

2021

2016

1992

1986

2021

2016

1992

2021

2016

1992

0 25 50 75 100

23

34

35

6

9

5

16

24

47

19

16

28

16

13

13

26

47

46

43

23

26

16

46

53

41

46

49

45

37

36

38

42

19

13

11

36

29

40

22

12

7

20

24

16

24

26

25

17

11

6

11

32

34

31

16

11

5

14

10

12

22

24

22

13

1

0

1

3

3

8

0

0

0

1

1

0

2

1

1

1

HYVIN 
VOIMAKAS 

VAIKEA 
SANOA 

MELKO 
HEIKKO 

EI ESIINNY 
LAINKAAN

MELKO VOI-
MAKAS 

Poliitikot  -  kansa

Kasvukeskukset  -  syrjäseudut

Syntyperäiset suomalaiset  - maahanmuuttajat

EU-myönteiset - EU-kriittiset

Kansallinen kulttuuri  -  kansainvälinen kulttuuri

KUVIO 4. Arviot yhteiskunnallisten ristiriitojen ja vastakohtaisuuksien voimakkuudesta vuosina 1986–2021 (%)

Monikulttuurisuus ei 
herätä riitoja.



7

keskusten vetovoimaa, kasvatti kotimaan matkai-
lua19 sekä lisäsi etätöitä ja -opintoja, joita tehtiin 
myös kakkosasunnoilla ja mökeillä.20 Kaikki tämä 
on voinut tuoda kasvukeskusten ulkopuolista Suo-
mea tutummaksi suomalaisille.

Kasvukeskusten ja syrjäseutujen välinen jän-
nite näyttäytyy silti edelleen suomalaisten mie-
lissä voimakkaana, sillä 65 prosenttia näkee siinä 
selvän ristiriidan ja vain joka kymmenes (11 %) ei 
näe. Kyseessä ei olekaan pelkkä vanhastaan kyte-
mään jäänyt vastakkainasettelu, sillä aiemmassa 
EVAn Arvo- ja asennetutkimuksessa suomalaiset 
katsoivat suomalaisten olevan kaikkein eriarvoi-
simmassa asemassa alueellisesti ja asuinkunnittain 
(kaupunki – maaseutu) vertaillen.21

Myös EU-myönteisten ja EU-kriittisten välinen 
ristiriita on heikentynyt. Aikoinaan se jakoi juuri 
kasvukeskusten ja maaseudun väestöä eri leirei-
hin. Nyt puolet (49 %) pitää vastakkainasettelua 
voimakkaana, mutta joka neljäs (25 %) ei ristirii-
taa EU-asiassa enää näe. Asiaa selittää suomalais-
ten varsin myönteinen suhtautuminen EU-jäse-
nyyteen (ks. ss. 10–11).

Aate ja henkilökohtaiset ominaisuudet 
kärjistävät
Vaikka monet perinteisesti suuriksi arvioidut ris-
tiriidat ovat kansalaisten mielestä lieventyneet, ei 
yhteiskunnallisten vastakkainasettelujen kokonai-

suus kuitenkaan näyttäydy paljoa seesteisempänä. 
Jotkut kyselyssä mukana olleista ristiriidoista ovat 
kärjistyneet, ja vastakkainasettelua nähdään aiem-
paa enemmän myös siellä, missä sitä aiemmin ei 
juuri ollut (Kuvio 5).

Eniten uutta jännitettä arvioidaan syntyneen 
poliittisen vasemmiston ja oikeiston välille. Kaksi 
kolmesta (66 %) näkee voimakasta ristiriitaa ja vas-
takohtaisuutta vasemmiston ja oikeiston välillä, ja 
vain 15 prosenttia arvioi vastakohtaisuuden hei-
koksi (Kuvio 6).

Ristiriidan terävöityminen voi osaltaan joh-
tua politiikan nykyisestä hallitus-oppositioasetel-
masta, jossa vastakkain ovat vasemmistoenem-
mistöinen hallitus ja oikeisto-oppositio. Tosin vas-
taava blokkeihin perustuva aatteellinen jako halli-
tuksen ja opposition välillä nähtiin jo Juha Sipilän 
muodostaessa vuonna 2015 hallituksen keskustan, 
perussuomalaisten ja kokoomuksen kesken. Jon-
kinlaista ideologista kärjistymistä on tapahtunut 
myös kansalaisten parissa, sillä poliittiseen kes-
kustaan itsensä sijoittavien suomalaisten osuus 
on hieman vähentynyt ja oikeisto ja vasemmisto 
ovat jyrkentyneet kannoissaan.22

Politiikan perinteinen jako vasempaan ja oike-
aan on voimissaan. Sen sijaan sosialistien ja por-
vareiden välillä ristiriitaa on suomalaisten mie-
lestä selvästi vähemmän kuin vasemmiston ja 
oikeiston välillä, eikä tämän ristiriidan liioin arvi-
oida voimistuneen. Puolet (51 %) arvioi sosialis-
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Koetaan aiempaa...

HEIKOMMAKSI VOIMAKKAAMMAKSI

Kuvio 15tx. YHTEISKUNNALLISTEN RISTIRIITOJEN VOIMAKKUUS: MUUTOKSET 
ARVIOINNEISSA 2016-2021 (asteikkokeskiarvojen erotukset, yhteiset mit-
tarit).

kuvio5 

*Vuoden 2016 mittauksessa 
 muodossa  "Sosialistit - por-
 varit (vasemmisto - oikeisto)" 

KUVIO 5. Yhteiskunnallisten ristiriitojen voimakkuus: muutokset arvioinneissa 2016–2021 
 (asteikkokeskiarvojen erotukset, yhteiset mittarit)



8

ARVIOT YHTEISKUNNALLISTEN RISTIRIITOJEN JA VASTAKOHTAISUUKSIEN VOI-
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tien ja porvareiden välillä olevan voimakasta ris-
tiriitaa, ja 22 prosenttia ei pidä sitä merkittävänä. 
Kyse saattaa olla siitä, että sosialismin vetovoima 
poliittisena agendana on vähentynyt, mikä puo-
lestaan liudentaa myös porvarismin (ei-sosialismi) 
merkitystä.

Myös viime aikoina paljon puheenaiheena ollut 
konservatiivien ja liberaalien vastakkainasettelu 
näyttäytyy vasemmiston ja oikeiston välistä ris-
tiriitaa heikompana. Puolet suomalaisista (50 %) 
pitää sitä voimakkaana ja 19 prosenttia ei pidä.

Suurten aatesuuntien välillä havaitaan siis jon-
kin verran jännitteitä, mutta niistä vain vasemmis-
ton ja oikeiston vastakkainasettelu yltää suomalai-

sen yhteiskunnan ristiriitojen ras-
kaimpaan sarjaan. Tätä voi selittää 
EVAn aiemmissa kyselyissä saatu 
tulos, jonka mukaan suomalaisten 
suhtautuminen klassisiin ideologi-
oihin ei ole erityisen intohimois-

ta.23 Vasemmiston ja oikeiston välisen ristiriidan 
voimistumista saattaa osaltaan selittää perussuo-
malaisten kannattajien asemoituminen entistä sel-

keämmin oikealle ja siitä johtunut identiteettipo-
liittisten jännitteiden lisääntyminen.

Myös muutama aiemmin selvästi heikoiksi 
koettu ristiriita on kansalaisten silmissä kasvat-
tanut merkitystään. Yksi näistä koskee naisten ja 
miesten välistä vastakkainasettelua, jonka neljäs-
osa suomalaisista (25 %) näkee vahvana ja puolet 
(50 %) heikkona.

Suomalaiset arvioivat sukupuolten välillä vallit-
sevan ristiriidan aiempaa voimakkaammaksi, jos-
kin se sijoittuu edelleen heikoimpien ristiriitojen 
joukkoon. Naiset näkevät vastakkainasettelun sel-
västi merkittävämpänä kuin miehet, sillä naisista 
34 prosenttia näkee voimakasta ristiriitaa, miehistä 
vain 16 prosenttia. Sukupuolten keskinäisen vas-
takkainasettelun lisäksi naiset arvioivat muutkin 
kyselyssä mukana olleet eri väestöryhmien väliset 
ristiriidat kärjekkäämmiksi kuin miehet, jotka puo-
lestaan näkevät aatteelliset ja kulttuuriset ristirii-
dat hieman voimakkaampina kuin naiset (Kuvio 7).

Myös nuorten ja vanhojen välillä havaitaan jän-
nitteen kasvua. Selvää ristiriitaa nuorten ja ikään-
tyneiden välillä näkee noin kolme kymmenestä (29 

Naisten ja miesten 
ristiriidat kasvavat.
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%) ja useampi kuin neljä kymmenestä (42 %) ei 
näe. Vaikka ristiriitakokemus on edelleen varsin 
lievä, nyt sen arvioi heikoksi paljon aiempaa har-
vempi.

Ikäryhmien välinen vastakohtaisuus jyrkkenee, 
kun ristiriitatarkastelu kohdennetaan suurten ikä-
luokkien ja nuorempien ikäluokkien välille (45 % 
näkee voimakasta ristiriitaa, 29 % ei näe), ja vas-
takkainasettelu arvioidaan nyt aiempaa merkittä-
vämmäksi.

Sukupolvien ja ikäryhmien välisten intressiristi-
riitojen korostuminen saattaa olla merkki sukupol-
vien välisestä solidaarisuudesta ja oikeudenmukai-
suudesta käytävän keskustelun viriämisestä. Väes-
tömme on ikääntynyttä, ja ikäsidonnaisten meno-
jen kasvun rahoittamisen taakka lankeaa suuria 
ikäluokkia pienemmille työikäisten ja vielä kou-
lussa olevien ikäluokille.24

Eläkeläisten ja työssä olevien välinen ristiriita 
jää kuitenkin ainakin toistaiseksi vaimeaksi. Vain 

joka neljäs (24 %) näkee voimakasta ristiriitaa, kun 
puolet (50 %) ei sellaista näe. Siksi rahan, eläkkei-
den ja verojen lisäksi nuorten ja vanhojen välillä 
koettujen jännitteiden lisääntymisessä voi olla 
kyse myös sukupolvien välisistä yhteiskunnalli-
sista ja kulttuurisista katsantokantaeroista, joiden 
on tulkittu olevan kasvamaan päin.25

Yksi näistä eroista koskee ilmasto- ja 
ympäristöasioita,26 jotka kärjistävät laajemminkin 
mielipiteitä.27 Siksi ei ole yllättävää, että teollisuu-
den ja luonnonsuojelun välillä nähdään selvää ris-
tiriitaa ja vastakohtaisuutta, jota koskevat arviot 
ovat lisäksi hieman voimistuneet. 62 prosenttia 
suomalaisista pitää ristiriitaa voimakkaana ja vain 
16 prosenttia ei pidä sitä merkittävänä. Luonnon-
suojeluun liittyvien vastakkainasetteluiden merki-
tystä korostaa se, että suomalaiset katsovat teolli-
suuden ja elinkeinoelämän vastuullisuuden ympä-
ristöasioissa pikemmin heikentyneen kuin kohen-
tuneen tällä vuosituhannella.28
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Kuvio 15sx. YHTEISKUNNALLISTEN RISTIRIITOJEN VOIMAKKUUS: MIESTEN JA
NAISTEN ARVIOINTIEN EROT (asteikkokeskiarvojen erotukset).

Arvioi voimakkaammaksi:

NAISETMIEHET

kuvio7 

KUVIO 7. Yhteiskunnallisten ristiriitojen voimakkuus: miesten ja naisten arviointien erot 
 (asteikkokeskiarvojen erotukset)
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S uomen EU-jäsenyyteen myönteisesti suhtautuvien 
osuus on kasvanut vuoden takaisesta kolme pro-
senttiyksikköä 57 prosenttiin (Kuvio 8). Viidesosa 

(20 %) suhtautuu EU-jäsenyyteen kielteisesti ja liki-
main yhtä moni (21 %) neutraalisti.

Myönteinen suhtautuminen EU-jäsenyyteen kasvaa 
nyt toista kertaa peräkkäin syksyllä 2020 mitatun aal-
lonpohjan (50 % EU-myönteisiä) jälkeen. EU-myön-
teisyyden pieni notkahdus ajoittuu koronapandemian 

ensimmäiseen vuoteen, jolloin Euroopan unioni ei vai-
kuttanut kykenevän tarjoamaan ratkaisuja kriisin kes-
kellä. Sittemmin EU käynnisti rokotteiden hankkimis-
ohjelmansa, jonka puitteissa Suomikin hankki koro-
narokotteensa.

Vuosien 2020–2021 poliittinen keskustelunaihe Suo-
messakin oli EU:n elpymistukipaketti, joka ei saanut 
suomalaisilta varauksetonta tukea, vaan jakoi näke-
mykset kahtia.a Eduskunta hyväksyi elpymistukipake-

EU-MYÖNTEISYYS KASVUSSA

Suomen EU-jäsenyys ei herätä suuria ristiriitoja, sillä valtaosa suhtautuu Suomen 
EU-jäsenyyteen myönteisesti ja vain harva kielteisesti.

10

KUVIO 8. Miten suhtautuu nykyisin maamme EU-jäsenyyteen (%)

a Ks. Haavisto (2021).
b Eduskunta (2021).
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tin käytön toukokuussa 2021b, ja sen jälkeen EU-maiden 
tulonsiirtoihin liittyvät aiheet eivät ole enää olleet niin 
näkyvästi esillä julkisuudessa.

EU-myönteisyyden elpymistä saattaa osaltaan selittää 
tukipakettikeskustelun hiipuminen, EU:n osoittautuminen 
hyödylliseksi rokotteiden hankinnassa sekä EU:hun liitty-
vien ongelmien ja ristiriitojen väistyminen uutisaiheista.

Väestöryhmien kohdalla muutokset EU-myönteisyydessä 
ovat vähäisiä, mutta huomionarvoista on kokoomuksen 
äänestäjien melko selvästi vahvistunut EU-myönteisyys 
edelliseen, kevään 2021, mittauskertaan verrattuna (ks. 
Kuvioliite). Elpymistukipaketti jakoi vahvasti kokoomusää-
nestäjien näkemyksiä, joten aiheen väistyminen saattaa 
selittää EU-myönteisyyden vahvistumista. EU-myönteisinä 
erottuvat kokoomuksen kannattajien (82 % myönteisiä) 
ohella vihreiden (88 %), SDP:n (78 %), RKP:n (71 %) ja 
vasemmistoliiton (67 %) kannattajat. Keskustan kannat-

KUVIO 9. Miten suhtautuu siihen, että rahayksikkömme vaihdettiin markasta euroksi (%)

tajistakin enemmistö (52 %) on myönteisiä, ja kristillis-
demokraattien (38 %) ja Liike Nytin (36 %) äänestäjistä 
vähemmistö myönteisiä. Ainoastaan perussuomaisten 
äänestäjien enemmistö (65 %) on EU-kielteisiä ja heistä 
myönteisiä on vain 14 prosenttia.

Suhtautuminen Suomen eurojäsenyyteen on kehittynyt 
samaan suuntaan kuin suhtautuminen EU-jäsenyyteen. 
Yhtä suuri osuus kuin suhtautuu EU-jäsenyyteen myön-
teisesti (57 %) suhtautuu myös myönteisesti siihen, että 
Suomen rahayksikkö vaihdettiin markasta euroksi (Kuvio 
9). Lukemat ovat samat myös kielteisesti suhtautuvien (20 
%) ja asiaan neutraalisti suhtautuvien (21 %) kohdalla.

Väestöryhmittäinen erittely noudattaa suhtautumisessa 
eurojäsenyyteen samaa kaavaa kuin EU-jäsenyyden koh-
dallakin: puolueiden kannattajien näkemyksissä on tyypil-
linen vaihtelunsa, mutta myönteisyys kasvaa koulutuksen 
ja sosioekonomisen aseman kohotessa.
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*Kysymysmuoto muuttunut seurannan aikana. Ennen vuotta 2011 kysymys 
  kuului: '.. siihen, että markka korvattiin [korvataan] eurolla vuoden 2002 
  alussa'. Vuosien  2003, 2005, 2007 ja 2012 tulokset perustuvat EVAn 
  EU-asennetutkimukseen.

MITEN SUHTAUTUU SIIHEN, ETTÄ RAHAYKSIKKÖMME 
VAIHDETTIIN MARKASTA EUROKSI* (%).

Kuvio 20b.
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VIITTEET

1 Yhteiskunnalliset ristiriidat ovat olleet EVAn Arvo- ja asennetutki-
muksen seurannassa 1980-luvulta asti, ks. Haikonen & Kiljunen 
(2003) ja Haavisto (2016).

2 Kyse on asiantilaa ja mielipidettä koskevien kysymysten välisestä 
erosta. Tietyn vastakkainasettelun voimakkaaksi tai heikoksi 
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