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Kansallisuusorientaatiot
Nuorten Suomi–Venäjä-kaksoiskansalaisten 
yhteiskunnalliset ja ylirajaiset siteet
MARKO KANANEN & JUSSI RONKAINEN & KARI SAARI 

Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisista on keskusteltu paljon julkisuudessa. Samalla 
kaksoiskansalaisuudesta on vain vähän tutkittua tietoa. Poliittinen puhe sisäisesti 
yhdenmukaisena ”viidentenä kolonnana” ei vastaa tutkimusartikkelin esiin tuomaa 
kuvaa nuorista kaksoiskansalaisista. Tutkitut nuoret ovat heterogeeninen ryhmä, 
ja heistä enemmistö on vahvasti sitoutunut suomalaiseen yhteiskuntaan ja Suomen 
kansalaisuuteen. Yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa tulisi huo-
mioida paremmin kaksoiskansalaisten monimuotoisuus ja yksilölliset erot.

English summary at the end of the article

Johdanto: tutkimuksen taustaa ja tutki-
muskysymys

Keskustelu kaksoiskansalaisista kiihtyi alkuvuo-
desta 2018, kun puolustusministeri Jussi Niinis-
tö yhdisti heihin ”viidennen kolonnan” käsitteen.1 
Käsite viittaa salaiseen ryhmään, joka toimii val-
tion sisällä ja sitä vastaan, jonkin toisen ulkopuoli-
sen valtion hyväksi. Vuosina 2014–2017 Suomes-
sa tehtiin presidentin pyynnöstä erillinen selvitys 
ja valmisteltiin uutta virkamieslakia, jossa suun-
niteltiin rajoituksia kaksoiskansalaisille. Venäjän 
federaation kansainvälisten toimien ja politiikan 
vuoksi kaksoiskansalaisuuden uhkakuvat linkitty-
vät erityisesti Suomi–Venäjä-kaksoiskansalaisiin, 
joista on hyvin vähän empiiristä tutkimusta. Po-
liittinen puhe viidennestä kolonnasta herättää vii-
meistään kysymyksen siitä, keitä Suomi–Venäjä-
kaksoiskansalaiset ovat, miten he asemaansa suh-
tautuvat, miten he identifioituvat suomalaisuu-
teen ja venäläisyyteen ja miten he kansalaisuuk-
siaan käyttävät? Tarkastelemme artikkelissa näitä 
kysymyksiä 16–29-vuotiaille Suomen ja Venäjän 

1 Esim. Helsingin Sanomat 22.1.2018, https://www.hs.fi/
kotimaa/art-2000005534143.html (luettu 23.3.2018)

kaksoiskansalaisille vuonna 2016 lähetetyn kyse-
lyn perusteella. Kysely on osa Suomen Akatemi-
an rahoittamaa Kansalaisuuden konstellaatiot -tut-
kimushanketta (2015–2019).

Monikansalaisuus oli joissain tapauksissa mah-
dollista jo aiemman Suomen kansalaisuuslain pe-
rusteella, mutta suuri muutos tapahtui vuoden 
2003 kansalaisuuslaissa (359/2003), jonka mu-
kaan henkilön Suomen kansalaisuuden saamista ei 
rajoiteta sillä perusteella, onko hänellä muita kan-
salaisuuksia. Suomen kansalainen voi myös hakea 
muita kansalaisuuksia. Nykykäytäntö haastaa ajat-
teluperinteen, jossa kansalaisuudella on tarkoitet-
tu vain ja ainoastaan yhden (kansallis)valtion jä-
senyyttä ja lojaaliutta tälle valtiolle (esim. Hobs-
bawm 1994; Kuusela 2006). 

Kaksoiskansalaisuutta pyrittiin rajoittamaan 
pitkään 1900-luvun loppupuolelle asti: sen koet-
tiin aiheuttavan konkreettisia haasteita valtioiden 
välillä muun muassa siinä, miten äänestämiseen, 
asepalvelukseen, verotukseen ja diplomaattiseen 
suojeluun heidän kohdallaan suhtaudutaan.

 Globalisaation ja ihmisten lisääntyvän liikku-
misen vuoksi kaksoiskansalaisuuden vastustami-
nen kävi hankalammaksi, ja viimeistään 2000-lu-
vun alussa suurin osa valtioista hyväksyi sen eri 
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muodoissa (Aleinikoff & Klusmeyer 2001; Han-
sen & Weil 2002; Martin & Hailbronner 2003; 
Ronkainen 2009). Suomessa kaksoiskansalaisuu-
den mahdollistamisen ajateltiin vahvistavan ul-
kosuomalaisten siteitä ja myös parantavan maa-
hanmuuttajien integroitumista, jos heidän muut-
kin kansalaisuusidentiteettisiteensä hyväksytään. 
Suhtautuminen lakiuudistukseen oli myönteistä 
lähes kaikissa päätöksentekoelimissä. Myös lain 
voimaantulon jälkeen tehty kysely suomalaisil-
le kansanedustajille, valtion virkamiehille ja kes-
keisille järjestöille (Ronkainen & al. 2008) osoitti 
suhtautumisen monikansalaisuuteen olevan enim-
mäkseen myönteistä. Kuitenkin jo lain valmistelu-
vaiheessa esitettiin epäluuloisia näkemyksiä erityi-
sesti Suomi–Venäjä-kaksoiskansalaisuudesta mah-
dollisena kansallisena turvallisuusuhkana tai -ris-
kinä Suomessa. (HE 235/2002; Ronkainen 2009, 
61–65.) 

Suomen virallisen tilaston (2016) mukaan vuo-
den 2016 lopussa Suomessa asui vakituisesti 95 
658 henkilöä, joilla on Suomen kansalaisuuden li-
säksi jonkin toisen maan kansalaisuus. Enemmis-
tö (84 673 henkilöä) oli ulkomaiden kansalaisia, 
joille on myönnetty Suomen kansalaisuus. Heis-
tä sekä Suomen että Venäjän kansalaisia on yli 27 
000. Vuosina 2003–2016 tämä yksittäinen kak-
soiskansalaisten ryhmä on ollut Suomessa suurin 
ja nopeimmin kasvava (ks. kuvio 1).

Suomessa on toistaiseksi vain vähän (Harinen 
2000; Ronkainen 2009; Davydova 2009) Suomi–
Venäjä-kaksoiskansalaisuutta käsittelevää empii-

ristä tutkimusta. Tässä artikkelissa tutkitaan en-
si kertaa edustavaan otokseen pohjautuvan kyse-
lyaineiston avulla Suomessa asuvia nuoria, jotka 
ovat sekä Suomen että Venäjän kansalaisia. 

Teoreettiset käsitteet ja näkökulmat

Kansalaisuustutkimuksen perinteessä on erotet-
tu tarkemmin toisistaan kaksi käsitteellistä ulot-
tuvuutta: kansalaisuus asemana (status) ja käytän-
tönä (practice) (Oldfield 1990; Lister 2003; Isin 
& Wood 1999; Ronkainen 2009, 48–49). Kansa-
laisuus asemana (poliittis-oikeudellinen kansalai-
suus) viittaa yksilön poliittiseen ja juridiseen ase-
maan sekä kansalaisuuden myötä määrittyviin oi-
keuksiin ja velvollisuuksiin. Kansalaisuus käytän-
tönä (sosio-kulttuurinen kansalaisuus) käsittää yh-
teiskunnallisen, poliittisen ja taloudellisen osallis-
tumisen, kansalaisuusidentiteetin sekä kulttuuril-
lisen ja psykologisen tuntemuksen kansalaisuu-
desta.

Artikkelin lähtökohtana on, että Suomi–Venä-
jä-kaksoiskansalaiset ovat statukseltaan molempi-
en valtioiden kansalaisia, mutta heidän käytännön 
kansalaisuuden toteutuminen riippuu osin asuin-
valtiosta, kansalaisuusvaltioiden välisistä sopimuk-
sista, viranomaiskäytännöistä tai epävirallisemmin 
erilaisista sosiaalisista neuvotteluista, kohtaamisis-
ta ja arjen käytännöistä. 

Charles Tillyn (1995) mukaan kansalaisuus voi-
daan määritellä kategoriseksi rooliksi, joka muo-
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Kuvio 1. Suomessa asuvien Suomi–Venäjä-kaksoiskansalaisten ja venäjänkielisten lukumäärät vuosi-
na 2003–2016, kaikki ikäluokat (Lähde: Tilastokeskus 2016).
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dostaa siteen yksilön ja (pääasiassa) valtion välillä 
ja jonka representaatiot kertovat kansalaisuudes-
ta identiteettinä (vrt. Bauböck 2009). Tillyn mai-
nitsemilla ”sidoksissa olevalla kommunikaatiolla” 
ja ”transaktioilla” voidaan tarkoittaa niin legaa-
lin aseman, kansalaisoikeuksien ja velvollisuuksi-
en, kansalaistoiminnan ja osallistumisen kuin kan-
salaiseksi identifioitumisenkin muodostamaa, toi-
mijoiden mukaan muuttuvaa sidettä kansalaisen ja 
valtion välillä. Kansalaisuusside voi olla eri vahvui-
nen, jota Tilly kuvaa harva-tiheä jaottelulla. Engin 
Isinin ja Bryan Turnerin (2002, 1–2) mukaan kan-
salaisuutta tulee tarkastella kolmen akselin kaut-
ta. Kansalaisuuden sisältö (content) tarkoittaa kan-
salaisille määriteltyjä oikeuksia ja velvollisuuksia 
ja kansalaisuuden laajuus (extent) inkluusion ja 
ekskluusion käytäntöjä sekä poliittisten yhteisö-
jen rajoja. Kansalaisuuden syvyys (depth) puoles-
taan viittaa kansalaisten identifioitumiseen poliit-
tiseen yhteisöön ja tämän siteen harvuuteen tai ti-
heyteen. Identifioitumisen näkökulmasta keskei-
siä ulottuvuuksia ovat kuuluminen, osallistumi-
nen ja sosiaaliset suhteet (vrt. Anttila 1996).

Tarkastelemme artikkelissa erityisesti kansalai-
suuden syvyyttä: kuinka nuoret Suomi–Venäjä-
kaksoiskansalaiset kokevat kansalaisuussiteensä 
kuulumisena, osallistumisena ja sosiaalisina suh-
teina ja kuinka tiheitä siteet ovat? 

Esimerkiksi Rainer Bauböck (2010) on perään-
kuuluttanut kansalaisuuden konstellaatioiden tut-
kimusta rakenteissa, joissa yksilöt ovat samanai-
kaisesti usean erilaisen poliittisen järjestelmän 
(valtion) vaikutuspiirissä eli heidän laillisia oi-
keuksiaan ja velvollisuuksiaan määrittää yhden si-
jasta useat poliittiset auktoriteetit. Eri yksilöillä, 
esimerkiksi kaksoiskansalaisilla, voi olla erilaisia 
asemia samoin kuin henkilökohtaisia intressejä ja 
orientaatioita tämän usean valtion järjestelmän si-
sällä. Kyse on monimuotoisista ja vaihtoehtoisis-
ta kansalaisuusstatusvalinnoista. (Bauböck 2010.) 
Suomessa kaksoiskansalaisuuteen on suhtaudut-
tu pääasiassa hyvin myönteisesti, mutta ainoana 
merkittävänä huolenaiheena kaksoiskansalaisuu-
den hyväksymisessä on pidetty Venäjää ja sen vai-
kutusta. Suomi–Venäjä-kaksoiskansalaisten ja hei-
dän kansalaisuussiteiden syvyyden tarkastelu tuo 
tärkeän näkökulman myös tähän keskusteluun.

Aineisto ja menetelmät

Aineisto
Artikkelin aineistona toimii nuorille Suomessa 
asuville Suomi–Venäjä-kaksoiskansalaisille kevääl-
lä 2016 osoitettu verkkokysely. Kyselyn perusjou-
kon (N = 5 746) muodostavat ne 16–29-vuotiaat 
henkilöt, joilla on sekä Suomen että Venäjän kan-
salaisuus ja Suomen väestötietojärjestelmään kir-
jattu vakinainen osoite. Perusjoukosta poimittiin 
satunnaisotannalla koko maan kattava 800 henki-
lön otos (14 % perusjoukosta). 

Otoksen nuorille kaksoiskansalaisille postitet-
tiin infokirje maaliskuussa 2016. Kirjeessä kerrot-
tiin suomeksi ja venäjäksi tutkimuksen taustois-
ta ja kyselyyn osallistumisesta. Infokirje sisälsi lin-
kin webropol-verkkokyselyyn ja henkilökohtaisen 
vastauskoodin, jonka avulla voitiin varmistaa, et-
tei sama henkilö vastannut kyselyyn useita kerto-
ja. Kyselyyn oli mahdollista vastata suomeksi, ve-
näjäksi tai pyynnöstä haluamallaan kolmannella 
kielellä. Vastaamatta jättäneille nuorille lähetettiin 
muistutuskirjeet huhtikuussa ja elokuussa 2016.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 194 nuorta Suo-
mi–Venäjä-kaksoiskansalaista eli vastausprosent-
ti oli 24,2. Kaikkiaan kyselyyn vastanneet nuo-
ret edustavat katoanalyysin perusteella perusjouk-
koa ja otosta varsin hyvin iän, sukupuolen, asuin-
paikan ja syntymämaan osalta (ks. liite 1).2 Enem-
mistö vastaajista oli yli 20-vuotiaita, syntynyt Ve-
näjällä tai entisessä Neuvostoliitossa tai määritteli 
omaksi etniseksi ryhmäkseen venäläiset (ks. liite-
taulukko 1).

Menetelmät
Kyselyssä käytettiin strukturoituja nominaali- 
ja Likertin asteikollisia sekä avoimia kysymyksiä 
(ks. liite 2).Tässä artikkelissa aineiston analysoin-
nissa keskitytään valikoituihin muuttujiin, jotka 
mittaavat nuorten kokemuksia ja näkemyksiä a) 
(kaksois)kansalaisuudesta ja b) Suomen ja Venäjän 
kansalaisuudesta/kansallisuuksista sekä c) kansa-
laistoiminnasta.3 Eri muuttujien välisten yhteyk-
sien testaamisessa käytetään ristiintaulukointia ja 
siihen liittyvää Pearsonin khiin neliö -riippumat-
tomuustestiä. Tilastollisesti merkitsevänä riippu-
vuutena artikkelissa pidetään vähintään viiden 
prosentin merkitsevyystasoa (p = 0,05). 

Tilastollista merkitsevyyttä eri väittämiin tarkas-

2 Artikkelin kaikki liitteet ovat osoitteesta www.julkari.fi.

3 Ks. liite 2 (kyselylomake), kysymykset 31–38 ja 41–44.
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teltiin usealla eri taustamuuttujalla. Tämän artik-
kelin kysymyksenasettelussa tärkeiksi taustamuut-
tujiksi nousivat, mihin etnisiin ryhmiin vastaaja 
itsensä identifioi ja kuinka voimakkaasti hän ko-
kee olevansa suomalainen tai venäläinen. Esimer-
kiksi Jon Garland ja kumppanit (2006) ovat kri-
tisoineet etnisten ryhmien tutkimuksessa ”hiljais-
ten vähemmistöjen” (hidden minority ethnic com-
munities) äänen kadottamista tai unohtamista. 
Esimerkiksi kyselytutkimuksissa on käytetty laa-
joja etnisiä kategorisointeja, sateenvarjokäsitteitä 
kuten ”aasialaiset”, ”mustat” tai ”muslimit”, joi-
den käyttö tulee rajalliseksi, kun tutkitaan yhtei-
söjen monimutkaisia sosioekonomisia, uskonnol-
lisia tai kulttuuria piirteitä. Usein tutkimuksis-
sa on sivuutettu ihmiset, joilla on useita etnisiä 
taustoja tai joille on ollut vaikea löytää yhtä tiet-
tyä etnistä kategoriaa. He ovat tutkijoiden stereo-
tyyppisen etnisyysterminologian ”harmaalla alu-
eella”. (Mt.) Oma lähtökohtamme on etsiä erilai-
sia kaksoiskansalaisten alaryhmiä, omine erityis-
piirteineen. Siksi valitsimme tietoisesti aineisto-
lähtöisen tavan jäsentää nuorten kansallisuuksiin 
ja etnisiin ryhmiin identifioitumista, toisin kuin 
aiemmat teorialähtöisemmät tutkimukset (esim. 
Liebkind & al. 2004; Larja 2017). Kyselyssä nuo-
ret saivat valita niin monta etnistä ryhmää kuin 
halusivat (esim. venäjä, karjala, inkeri), kieltäy-
tyä vastaamasta, valita en osaa sanoa (esim. ve-
näjä, kaukasia, en osaa sanoa) tai avata etnisyyt-
tään avovastauksella. Kaikki nämä otettiin ana-
lyysissa huomioon, mutta tilastolliseen tarkaste-
luun liittyen vastauksia jouduttiin kuitenkin hie-
man tiivistämään. Näiden menetelmällisten ra-
joitteiden vuoksi aineiston koko moninaisuutta 
ei pystytty täysimääräisesti tarkastelemaan. Tämä 
kvantitatiivisen kyselytutkimuksen ja kvalitatiivi-
sen, tulkitsevamman tutkimusotteen välistä jän-
nitettä transnationaalin identiteetin tutkimisessa 
(esim. Haikkola 2012, 80) ei ole tässäkään artik-
kelissa onnistuttu ratkaisemaan, koska tutkimus-
hankkeen kyselyä täydentävän teemahaastatteluai-
neiston keruu ja analyysi ovat kesken.

Nuorten monikansallisuusorientaatiot

Tarkasteltuamme useita eri taustamuuttujia huo-
masimme, että suhtautuminen suomalaisuuteen 
ja venäläisyyteen näytti nousevan esiin vastaajia 
erottelevana ja ryhmittelevänä tekijänä. Nuoril-
ta kysyttiin, kuinka suomalaiseksi tai venäläisek-

si he itsensä kokevat asteikolla 0–10. Väittämällä 
pyrittiin hahmottamaan nuorten kansallisen kuu-
lumisen vahvuutta.Vastaukset jaettiin kolmeen 
eri luokkaan: 0–3 heikko, 4–7 neutraali ja 8–10 
vahva. Kahden eri väittämän ristiintaulukoinnil-
la muodotettiin vastaajien monikansallisuusorien-
taatiot (vrt. Iskanius 2006): 

Venäläispainotteiset kaksoiskansalliset -luokka 
muodostui vastaajista, jotka kokivat olevansa jon-
kin verran suomalaisia (4–7) ja vahvasti venäläisiä 
(8–10). Lisäksi tähän luokkaan laskettiin vastaajat, 
jotka olivat ilmoittaneet itsensä täysin venäläisiksi 
(10), vaikka myös heidän suomalaisuuden koke-
muksensa oli vahvaa (8–9). 

Suomalaispainotteiset kaksoiskansalliset -luokka 
muodostui nuorista, jotka kokivat olevansa vah-
vasti suomalaisia (8–10) ja jonkin verran venäläi-
siä (4–7). Lisäksi tähän luokkaan laskettiin vas-
taajat, jotka olivat ilmoittaneet itsensä täysin suo-
malaisiksi (10), vaikka myös heidän venäläisyyden 
kokemuksensa oli vahvaa (8–9). 

Kevyt-kaksoiskansalliset olivat vastaajia, jotka il-
moittivat olevansa sekä jonkin verran suomalaisia 
että venäläisiä (4–7).

Suomalaiset-luokka käsittää nuoret kaksoiskan-
salaiset, jotka kokivat olevansa vahvasti suomalai-
sia (8–10), mutta heidän venäläisyyden kokemuk-
sensa oli heikkoa (venäläisyys 0–3). 

Vahvasti kaksoiskansalliset puolestaan olivat vas-
taajia, jotka kokivat olevansa vahvasti sekä suoma-
laisia että venäläisiä (8–9).

Venäläiset-luokka puolestaan muodostui vasta-
vuoroisesti nuorista, jotka kokivat olevansa vah-
vasti ainoastaan venäläisiä (8–10) (suomalaisuus 
0–3).

Muu-luokka koostui vastaajista, joiden koke-
mukset sekä suomalaisuudesta että venäläisyydes-
tä olivat heikkoja tai ”neutraaleja” tai jotka koros-
tivat myös avovastauksissa olevansa kansallisuuk-
sien ”ulkopuolella”. 

Vastaajien lukumäärät ja sukupuolijakaumat eri 
luokissa on esitetty taulukossa 1. Kevyt-kaksoiskan-
salliset ovat ryhmänä keskivertoa miesvaltaisempi 
ja suomalaiset naisvaltaisempi. Monikansallisuus-
orientaatioita on tarkasteltu myös moniulottei-
sella korrespondenssianalyysilla sekä ristiintaulu-
koinnilla suhteessa vastaajien äidinkieleen, maa-
hanmuuttotaustaan, uskontoon ja etnisyyteen. 
Tehdyt analyysit toivat esiin eroja eri orientaati-
oiden välillä, vaikka erot olivat paikoin pieniä ja 
muuttujat limittyivät toisiinsa. (Ks. liite 3.)

Monikansallisuusorientaatiot kuvaavat nuorten 
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vastaajien identifioitumista kansallisuuksiin, joita 
heidän kansalaisuutensa representoivat. Tässä artik-
kelissa kansallisuudella viitataan koettuun kansayh-
teisön jäsenyyteen, kulttuuriseen kuulumiseen se-
kä yksilöiden kansalliseen identifioitumiseen (vrt. 
Verkuyten 2005; Anttila 2007).4 Identifioituminen 
tarkoittaa, että yksilö sisäistää itsensä osaksi kansal-
lisuuden kategoriaa ja sen jäsenyyttä. Identifioitu-
miseen kuuluvat ”tietoisuus kuulumisesta, kuulu-
miselle annettu subjektiivinen arvo sekä sen emo-
tionaalinen merkitys” (Anttila 2007, 108; ks. myös 
Chryssochoou 1996; Liebkind 1989, 39–40; Sauk-
konen 1999, 58–59). Myös etniset, omaan alku-
perään, ja kulttuuritaustaan liittyvät identifikaa-
tiot linkittyvät kokemuksiin kansallisuudesta. Vah-
va kansallinen kuuluminen, esimerkiksi vahva ko-
kemus suomalaisuudesta, ei välttämättä tarkoita ak-
tiivista yhteiskunnallista osallistumista tai vaikutta-
mista. Oletamme, että yksilöiden kansallisuusko-
kemukset voivat kuitenkin vaikuttaa taustalla niissä 
tavoissa, miten he ymmärtävät eri kansalaisuuksien-
sa henkisen ja käytännöllisen merkityksen ja miten 
he kansalaisuuksiinsa identifioituvat. Tästä näkö-
kulmasta on kiinnostavaa tarkastella myös, miten 
he kansalaisina osallistuvat tai ilmoittavat toimivan-
sa. Oletukset vahvan kansallisen kuulumisen yhdis-
tymisestä kansalaisena toimimiseen näkyvät myös 
niissä puheenvuoroissa, joissa kaksoiskansalaisiin 
kohdistetaan lojaliteettiepäilyjä. 

Monikansallisuusorientaatioiden muodostami-
sessa on tärkeää korostaa niiden ideaalityyppis-
tä luonnetta. Luokkien numeropainotukset ovat 
tutkijoiden valintoja, ja nuorten vastaushetkellä 
tehdyt numeeriset valinnat voisivat jollakin toi-
sella hetkellä painottua toisin. Yleisesti joillakin 
kansallinen identifioituminen on pysyvämpää 
kuin toisilla. Toisaalta identifikaatiot ovat osittain 
kontekstuaalisia, situationaalisia ja myös instru-
mentaalisia, joten ne saavat eri elämänvaiheissa 
ja -tilanteissa erilaisia painotuksia. (Esim. Anttila 
2007.) Menetelmävalinnat rajaavat mahdollisuut-
ta analysoida näitä puolia syvällisemmin, mutta ne 
on syytä pitää mielessä tulkittaessa tuloksia.

4 Yhteiskuntatieteissä tehdään usein käsitteellinen erot-
telu kansalaisuuden (citizenship) ja kansallisuuden (natio-
nality) välillä. Jälkimmäisellä viitataan kansalliseen iden-
titeettiin, etnisyyteen ja kulttuuriseen kansakunnan jäse-
nyyteen. Kaksoiskansalaisuuden terminologiassa ”dual ci-
tizenship” voi viitata poliittiseen asemaan ja oikeuksiin, 
kun taas ”dual nationality” (moni-/kaksoiskansallisuus) ku-
vaa henkilön sosiokulttuurista kuulumista ja identiteettiä 
(esim. Hansen & Weil 2002; Kastoryano 2002). 

Taulukko 1. Sukupuolijakaumat eri monikansalli-
suusorientaatioryhmissä, %

Miehiä Naisia Yht.

Venäläispainotteinen 
kaksoiskansallinen

37,5 
(18)

62,5 
(30)

100 
(48)

Kevyt-kaksoiskansal-
linen

55,5 
(21)

44,7 
(17)

100 
(38)

Suomalaispainotteinen 
kaksoiskansallinen

39,5 
(15)

60,6 
(23)

100 
(38)

Suomalainen 32,0 
(8)

68,0 
(17)

100 
(25)

Vahvasti kaksoiskan-
sallinen

40,0 
(8)

60,0 
(12)

100 
(20)

Venäläinen 37,5 
(6)

62,5 
(10)

100 
(16)

Muu 33,3 
(3)

66,7 
(6)

100  
(9)

Yhteensä 40,7 
(79)

59,3 
(115)

100 
(194)

Kaksoiskansalaisuus siteenä: suhteet, 
kuuluminen ja toiminta

Kansalaisuudella on todettu olevan tärkeä merki-
tys ihmisten määritellessä, keitä he ovat (Westin 
2003, 172–173). Kansalaisuuden identiteettiin 
liittyvät merkitykset yhdistyvät myös kokemuk-
siin kansallisesta kuulumisesta, jota kansalaisuus 
symboloi. Nuorille kaksoiskansalaisille tämä tar-
koittaa itsensä paikantamista osaksi sekä suoma-
laisuutta että venäläisyyttä. Kansallisuusidentitee-
tit koetaan eri tavoin eri ryhmissä olemisena, teke-
misenä, tietona ja tunteena.5 Nuorten kaksoiskan-
salaisten tarkastelu aineistosta luotujen erilaisten 
kansallisuusorientaatioiden kautta tuo esiin iden-
tifioitumisen monimuotoisuutta ja nuorten eri-
laisia kansalaisuuden ja kansallisuuden kokemuk-
sia. Kun kansalaisuuden eri ulottuvuuksia tarkas-
tellaan tarkemmin kansallisuusorientaatioiden 
mukaan, paljastuu tilastollisesti merkitseviä eroja 
eri orientaatioryhmien välille. Taulukkoon 2 (ks. 

5 Hyödynnämme tässä kansallisella tasolla mm. Maykel 
Verkuytenin (2005, 197–205) näkemyksiä etnisen identi-
teetin kokemisesta.
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Taulukko 2. Empiiristen tulosten yhteenvetoa: kansallisuusorientaatiot, näkemykset kaksoiskansa-
laisuudesta, tärkeät tekijät suomalaisuuden ja venäläisyyden tunteen kehittymiselle sekä sosiaali-
set suhteet ja kokemus suomalaiseen ja venäläiseen yhteiskuntaan kuulumisesta ja osallistumisesta 

Orientaatio Näkemykset 
kaksoiskansalaisuudes-
ta (ks. liitetaulukko 2)

Tärkeät tekijät suomalai-
suuden ja venäläisyyden 
tunteen kehittymiselle 
(ks. liitetaulukot 3-4)

Sosiaaliset suhteet /  
Kokemus suomalaiseen ja venä-
läiseen yhteiskuntaan kuulumi-
sesta ja osallistumisesta (ks. liite-
taulukko 5)

Venäläis-
painotteinen 
kaksoiskansalli-
nen (n=48)

Halukkuus luopua Ve-
näjän kansalaisuudesta 
keskivertoa alhaisempi
Kaksoiskansalaisuus 
henkisesti keskivertoa 
tärkeämpi

Suomi: Lapsuuden muistot 
/ hyväksytyksi tulemisen ko-
kemukset keskivertoa vä-
hemmän tärkeitä
Venäjä: Kieli / ystävät / kou-
lu, opiskelu, työ / yhteiskun-
nan arvot / tavat ja kulttuuri 
keskivertoa tärkeämpiä

Vierailee keskivertoa aktiivisem-
min Venäjällä 
Venäjällä asuvat sukulaiset keski-
vertoa tärkeämpiä
Seuraa keskimääräistä aktiivisem-
min Venäjän yhteiskunnallisia ja 
poliittisia tapahtumia ja mediaa
Keskivertoa vahvempi kokemus 
kohtelusta venäläisenä Venäjällä 
ja alhaisempi kokemus vähemmis-
töön kuulumisesta Venäjällä

Kevyt-kaksois-
kansallinen 
(n=38)

Venäjä: Kieli / hyväksytyk-
si tulemisen kokemukset / 
lapsuuden muistot / tavat ja 
kulttuuri / ystävät keskiver-
toa tärkeämpiä

Keskivertoa korkeampi kokemus 
vähemmistöön kuulumisesta Ve-
näjällä

Suomalais-
painotteinen 
kaksoiskansalli-
nen (n=38)

Suomi: Lapsuuden muistot 
/ hyväksytyksi tulemisen ko-
kemukset keskivertoa tär-
keämpiä
Venäjä: Kieli / hyväksytyksi 
tulemisen kokemukset / ta-
vat ja kulttuuri / passi (kor-
kein kaikista ryhmistä) kes-
kivertoa tärkeämpiä

Vierailee keskivertoa passiivisem-
min Venäjällä
Venäjällä asuvat sukulaiset keski-
vertoa vähemmän tärkeitä
Keskivertoa enemmän suomalai-
sia ystäviä
Seuraa keskimääräistä passiivi-
semmin Venäjän yhteiskunnallisia 
ja poliittisia tapahtumia ja mediaa
Keskimääräistä aktiivisempia ää-
nestäjiä Suomessa
Keskivertoa vahvempi kokemus 
kohtelusta suomalaisena Suomes-
sa
Keskivertoa korkeampi kokemus 
vähemmistöön kuulumisesta Ve-
näjällä
Keskivertoa vahvempi kokemus 
Venäjän kielen/venäläisen aksen-
tin aiheuttamista kielteisistä reak-
tioista Suomessa

Suomalainen 
(n=25)

Halukkuus luopua Ve-
näjän kansalaisuudesta 
keskivertoa korkeampi
Kaksoiskansalaisuus 
henkisesti keskivertoa 
vähemmän tärkeä
Vain 1/3 halukaita siirtä-
mään molemmat kansa-
laisuudet lapsilleen

Suomi: Lapsuuden muistot 
/ hyväksytyksi tulemisen ko-
kemukset keskivertoa tär-
keämpiä
Venäjä: Kieli / ystävät / kou-
lu, opiskelu, työ / yhteiskun-
nan arvot / tavat ja kulttuuri 
keskivertoa vähemmän tär-
keitä

Vierailee keskivertoa passiivisem-
min Venäjällä
Keskivertoa enemmän suomalai-
sia ystäviä
Seuraa keskimääräistä passiivi-
semmin Venäjän yhteiskunnallisia 
ja poliittisia tapahtumia ja mediaa
Keskimääräistä aktiivisempia ää-
nestäjiä Suomessa
Keskivertoa vahvempi kokemus 
kohtelusta suomalaisena Suomes-
sa ja vähemmistöön kuulumisesta 
Venäjällä
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Vahvasti 
kaksois-
kansallinen 
(n=20)

Halukkuus luopua Ve-
näjän kansalaisuudesta 
keskivertoa alhaisempi
Kaksoiskansalaisuus 
henkisesti keskivertoa 
tärkeämpi
Enemmistö (95 %) ha-
lukkaita siirtämään mo-
lemmat kansalaisuudet 
lapsilleen

Venäjä: Kieli / ystävät/ kou-
lu, opiskelu, työ / yhteiskun-
nan arvot / tavat ja kulttuu-
ri / poliittinen ja yhteiskun-
nallinen osallistuminen kes-
kivertoa tärkeämpiä

Vierailee keskivertoa aktiivisem-
min Venäjällä
Venäjällä asuvat sukulaiset keski-
vertoa tärkeämpiä
Seuraa keskimääräistä aktiivisem-
min Venäjän yhteiskunnallisia ja 
poliittisia tapahtumia ja mediaa
Keskimääräistä passiivisempia ää-
nestäjiä Suomessa
Keskivertoa vahvempi kokemus 
kohtelusta venäläisenä Venäjällä 
ja korkeampi kokemus vähemmis-
töön kuulumisesta Venäjällä

Venäläinen 
(n=16)

Halukkuus luopua Ve-
näjän kansalaisuudesta 
keskivertoa alhaisempi
Kaksoiskansalaisuus 
henkisesti keskivertoa 
vähemmän tärkeä

Suomi: Lapsuuden muistot 
/ hyväksytyksi tulemisen ko-
kemukset keskivertoa vä-
hemmän tärkeitä
Venäjä: Kieli / ystävät / kou-
lu, opiskelu, työ / yhteiskun-
nan arvot / tavat ja kulttuuri 
/ yhteiskunnallinen ja poliit-
tinen osallistuminen / passi 
keskivertoa tärkeämpiä

Venäjällä asuvat sukulaiset keski-
vertoa tärkeämpiä
Keskivertoa vähemmän suomalai-
sia ystäviä
Seuraa keskimääräistä aktiivisem-
min Venäjän yhteiskunnallisia ja 
poliittisia tapahtumia ja mediaa 
Keskimääräistä passiivisempia ää-
nestäjiä Suomessa
Keskivertoa alhaisempi kokemus 
kohtelusta suomalaisena Suomes-
sa
Keskivertoa vahvempi kokemus 
kohtelusta venäläisenä Venäjällä 
ja alhaisempi kokemus vähemmis-
töön kuulumisesta Venäjällä
Keskivertoa vahvempi kokemus 
Venäjän kielen/venäläisen aksen-
tin aiheuttamista kielteisistä reak-
tioista Suomessa

Muu (n=9) Suomi: Lapsuuden muistot 
(kaikille tärkeä)
Venäjä: Kieli / ystävät / kou-
lu, opiskelu, työ / yhteiskun-
nan arvot / tavat ja kulttuuri 
keskivertoa vähemmän tär-
keitä

Vierailee keskivertoa passiivisem-
min Venäjällä
Venäjällä asuvat sukulaiset keski-
vertoa vähemmän tärkeitä
Keskimääräistä passiivisempia ää-
nestäjiä Suomessa

Taulukko 2. Jatkuu...

myös liitetaulukot 2–5) on tiivistetty6 eri orien-
taatioryhmittäin empiiriset tulokset, jotka liitty-
vät nuorten näkemyksiin kaksoiskansalaisuudesta, 
heidän tärkeiksi määrittelemistään tekijöistä suo-
malaisuuden ja venäläisyyden tunteen kehittymi-
selle sekä nuorten sosiaalisista suhteista ja koke-
muksista suomalaiseen ja venäläiseen yhteiskun-
taan kuulumisesta ja osallistumisesta. 

6 Taulukossa esitetään vain tilastollisesti merkitsevät tu-
lokset (p< 0,05). Taulukossa esitetyt luonnehdinnat (kuten 
keskimääräistä enemmän/vähemmän/vahvemmin/heikom-
min jne.) viittaavat kansallisuusorientaatioiden eroon suh-
teessa muiden orientaatioryhmien vastaajiin. Luonnehdin-
tojen merkitys raportoidaan tarkemmin tekstissä ja liite-
taulukoista 2–5.

Kaksoiskansalaisuus siteenä
Analyysimme yleiskuva on, että kahden maan 
kansalaisuus on merkityksellinen nuorten enem-
mistölle. Esimerkiksi yli puolet (61%) vastaajis-
ta piti kaksoiskansalaisuutta itselleen henkises-
ti tärkeänä (naiset vahvemmin kuin miehet, p = 
0,002**). Nuorista enemmistö (68 %) ei ollut in-
nostunut luopumaan Venäjän kansalaisuudesta 
(naiset vähemmän kuin miehet, p = 0,049*). Vas-
taavasti 94 prosenttia vastaajista ei halunnut luo-
pua Suomen kansalaisuudesta. 

Voidaan siis todeta, että tutkimukseen osallis-
tuneista enemmistö (erityiset naiset) samastuvat 
vahvasti molempiin kansalaisuuksiinsa. Eri mo-
nikansallisuusorientaatioiden kautta tarkasteltu-
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na kaksoiskansalaisuuteen sitoutumisesta paljas-
tuu kuitenkin moniulotteisempi kuva. Kaksois-
kansalaisuuden itselleen kaikkein merkitykselli-
simmäksi arvioivat venäläispainotteiset sekä vah-
vasti kaksoiskansalliset, orientaatiot, joissa koros-
tuu voimakas side venäläisyyteen. Kaksoiskansa-
laisuuden tärkeys tai erityisyys määrittyykin usein 
sen kansalaisuuden kautta, jonka valtiossa ei asu-
ta tai jonka hallinnon alla ei suoraan olla. Jos toi-
sen valtion (Venäjän) kansalaisuudella katsotaan 
olevan käytännöllistä hyötyä (vapaa liikkuminen, 
työnsaanti, opiskelu jne.) tai henkistä merkitystä, 
myös kaksoiskansalaisuutta pidetään merkittävä-
nä. (Ks. myös Ronkainen 2009.)

Käänteisesti ne nuoret, joille yhteydet Venäjään 
eivät ole niin tärkeitä, eivät myöskään koe kak-
soiskansalaisuutta yhtä merkittäväksi. Kaksois-
kansalaisuuden itselleen keskivertoa vähemmän 
merkitykselliseksi kokivatkin suomalaiset eli ryh-
mä, jossa korostuvat suomea äidinkielenään pu-
huvat, kantasuomalaisiksi itsensä etnisesti identi-
fioivat nuoret, jotka ovat asuneet Suomessa yli 20 
vuotta. Heistä vain kolmannes oli halukas siirtä-
mään molemmat kansalaisuutensa omille lapsil-
leen tulevaisuudessa, kun taas esimerkiksi vahvas-
ti kaksoiskansallisten ryhmässä lähes kaikki (95 %) 
olivat tähän halukkaita.

Toinen ryhmä, jossa kaksoiskansalaisuuden mer-
kitys koettiin keskivertoa vähäisemmäksi, oli venä-
läiset (venäjää äidinkielenään puhuvat, venäläisik-
si itsensä etnisesti identifioivat nuoret, jotka ovat 
asuneet Suomessa alle 10 vuotta). Heidän kohdal-
laan kaksoiskansalaisuuden keskivertoa vähäisempi 
merkitys voidaan selittää suomalaisuuteen identi-
fioitumisen vähäisyydellä tai sen puuttumisella. 
Mikäli nuori kokee olevansa vain venäläinen, ei 
kaksoiskansalaisuudellakaan ole samanlaista mer-
kittävyyttä kuin molempiin kansalaisuuksiin sitou-
tuvilla nuorilla. Venäläisyyteen sitoutumisesta ker-
too myös se, että tämän orientaation kohdalla ha-
lukkuus Venäjän kansalaisuudesta luopumiseen oli 
keskivertoa alhaisempaa. Esimerkiksi suomalaisten 
kohdalla se oli keskivertoa korkeampaa. 

Kaksoiskansalaisuuden voidaan siis nähdä saa-
van merkityksensä sen muodostamasta sitees-
tä kahden eri kansallisuuden välille. Tästä näkö-
kulmasta ”hiljaisiksi vähemmistöiksi” kaksoiskan-
salaisuuden kentällä nousevatkin ne monikan-
sallisuusorientaatiot, joissa tämä side puuttui jo-
ko toiseen kansallisuuteen (venäläiset ja suoma-
laiset), se oli heikko molempiin kansallisuuksiin 
nähden (kevytkaksoiskansalliset) tai puuttui ko-

konaan (muut-luokka). Seuraavaksi kansallisuus-
sidettä analysoidaan kolmen toiseensa linkittyvän 
ulottuvuuden, suhteiden, kuulumisen ja osallistu-
misen, kautta. Tarkoituksena on tuoda esille kan-
sallisuussiteen monimuotoisuutta ja vaihtelua: si-
de suomalaisuuteen ja venäläisyyteen ei ole joko/
tai-kysymys, vaan se vaihtelee toimijoiden ja kon-
tekstien mukaan.

Side sosiaalisena suhteena
Nuorilta kysyttiin tarkemmin niitä tekijöitä, jot-
ka he arvioivat tärkeiksi suomalaisuuden ja venä-
läisyyden tunteensa kehittymiselle. Sekä suoma-
laisuuden että venäläisyyden tunteen kehittymi-
sessä nuorille oli tärkeää sosiaaliset suhteet ja ys-
tävät. Kahden kansallisuusiteen rakentumisessa 
oli myös eroja. Suomalaisuuden tunteen kehitty-
misessä korostuivat enemmän yhteiskunnalliseen 
asemaan (koulu, opiskelu ja työt) ja yhteiskun-
nan arvoihin liittyvät tekijät. Venäläisyydessä ko-
rostuivat puolestaan enemmän kulttuuriset piir-
teet (kieli, tavat ja kulttuuri) ja yksityinen henkilö-
kohtainen kokemushistoria (lapsuuden muistot). 
Esimerkiksi Jussi Ronkaisen (2009) aiempi tut-
kimus nuorista monikansalaisista toi esiin saman 
ilmiön: asuinvaltiossa korostuvat usein formaalit 
kansalaisuuden muodot ja oikeudet, ei-asuinval-
tiossa kulttuuriset. 

Eri kansallisuusorientaatioissa henkilökohtai-
set suhteet ja siteet Venäjälle nousivat merkittä-
vään rooliin vastaajien venäjäsidettä tarkastelta-
essa. Esimerkiksi voimakkaimmin venäläisyyteen 
sitoutuvien orientaatioiden (venäläispainotteinen, 
vahvasti kaksoiskansallinen ja venäläinen) kohdalla 
vastaajat vierailivat keskivertoa aktiivisemmin Ve-
näjällä ja kokivat Venäjällä asuvat sukulaiset keski-
vertoa tärkeämmiksi. Kansallisuusorientaatioissa, 
joissa side Venäjään oli heikompi (suomalaispai-
notteinen kaksoiskansallinen, suomalainen, muu), 
myös vierailut olivat vähäisempiä ja sukulaisten 
merkitys keskivertoa alhaisempi. 

Eroa henkilökohtaisissa siteissä ja kokemuksis-
sa Venäjältä voidaan osin selittää nuorten erilais-
ten henkilöhistorioiden ja elämänkulkujen kaut-
ta. Esimerkiksi orientaatioihin venäläinen ja venä-
läispainotteinen kaksoiskansallinen kuuluvat nuoret 
ovat Suomessa vähiten aikaa asuneita ja/tai Suo-
meen vasta vanhemmalla iällä muuttaneita. Tämä 
selittää osin heidän vahvaa sosiaalista sitoutumis-
taan Venäjään. Toisaalta he arvioivat esimerkik-
si lapsuuden muistojen tärkeyden suomalaisuu-
den tunteen kehittymiselle vähäisemmäksi, koska 
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näissä ryhmissä lapsuus vietettiin useammin Venä-
jällä kuin Suomessa. Vahvemmin suomalaisuuteen 
sitoutuvissa ryhmien (suomalaispainotteinen kak-
soiskansallinen ja suomalainen) monet nuoret ovat 
puolestaan syntyneet tai asuneet jo kauan (11–19 
vuotta) Suomessa. Heidän tärkeät sosiaaliset suh-
teensa kiinnittyivät enemmän Suomeen. Esimer-
kiksi suomalaispainotteisilla kaksoiskansallisilla ja 
suomalaisilla oli keskivertoa enemmän suomalaisia 
ystäviä, venäläisillä keskivertoa vähemmän. 

Vaikka suomalaispainotteisen kaksoiskansallisen 
ja suomalaisen kansallisuusorientaatioiden välillä 
oli paljon samoja piirteitä, ryhmiä erotti selkeim-
min toisistaan suomalaispainotteisten nuorten lä-
heisempi identifioituminen venäläisyyteen. Vaik-
ka tämän ryhmän nuoret olivatkin eläneet pit-
kään Suomessa ja he vierailivat Venäjällä keskiver-
toa harvemmin, side venäläisyyteen eli edelleen 
kulttuurin ja etenkin venäjän kielen kautta. Toi-
sin kuin suomalaiset, jotka ilmoittivat äidinkielek-
seen pelkästään suomen (tai ”en osaa sanoa”), suo-
malaispainotteiset nuoret puhuivat sekä suomea et-
tä venäjää äidinkielenään. 

Kulttuurinen ja kielellinen venäläisyys siis yhdis-
ti suomalaispainotteisten kaksoiskansallisten orien-
taation venäläisyyteen voimakkaasti identifioitu-
vien orientaatioiden (venäläispainotteiset, vahvasti 
kaksoiskansalliset ja venäläiset) kanssa, joista se puo-
lestaan erosi selkeästi esimerkiksi Venäjällä vietetyn 
ajan ja vierailutiheyden suhteen. Vaikka voimak-
kaaseen venäläisyyteen sitoutumiseen siis liittyi 
usein kiinteä ja elävä sosiaalinen suhde Venäjälle, 
se ei kuitenkaan ollut välttämättömyys. Suomalais-
painotteisten kaksoiskansallisten esimerkki osoittaa, 
että side venäläisyyteen voi pysyä vahvana myös 
suomalaisessa yhteiskunnassa kasvaneilla nuorilla. 

Nuorten kaksoiskansalaisten sidettä venäläi-
syyteen ja suomalaisuuteen tarkastellessa muista 
orientaatioista erottui selvästi ryhmä muu, joka 
koostuu nuorista, jotka ovat muslimeja, etnisel-
tä taustaltaan johonkin kaukasialaisiaan ryhmään 
kuuluvia sekä muuta kuin suomea ja/tai venäjää 
äidinkielenään puhuvia. Samoin kuin suomalais-
ten ryhmällä, heidän identifioitumisensa venäläi-
syyteen oli alhaista, mutta suomalaisista poiketen 
heidän identifioitumisensa myös suomalaisuuteen 
oli vähäistä. Ryhmänä heitä siis kuvaa kansalaisuu-
den kaksoismarginaalisuus. Vaikka kyseinen luok-
ka on erittäin pieni, tämän ”hiljaisen vähemmis-
tön” esiintuominen on silti kokonaisuuden kan-
nalta tärkeää. 

Side kuulumisena
Sosiaalinen identifioituminen viittaa siihen, että 
yksilö sisäistää itsensä osaksi sosiaalista kategori-
aa ja sen jäsenyyttä (kuten etnisyys, kansallisuus, 
kansalaisuus ja näiden yhteen liittymät). Kyselyn 
tulokset osoittavat, että kaksoiskansalaisilla voi ol-
la useita erilaisia tapoja identifioitua kansallisuuk-
siinsa: heillä voi olla yksi selkeä identiteetti (suo-
malainen tai venäläinen) tai he voivat identifioi-
tua vahvasti molempiin kansallisuuksiin (vahvas-
ti kaksoiskansallinen), painottaa enemmän toista 
kansallisuutta (venäläis- tai suomalaispainotteinen 
kaksoiskansallinen) tai kokea molemmat kansalli-
suudet jossain määrin (kevytkaksoiskansallinen) tai 
kokonaan (muut) vieraiksi.7 

Sosiaalista identifioitumista tarkasteltaessa on 
myös syytä huomioida, ettei suomalaisuuteen 
ja venäläisyyteen identifioituminen ole selkeä ja 
yksioikoinen joko/tai-kysymys, vaan se voi ol-
la myös monimuotoista ja vaihdella eri konteks-
teissa (esim. ”olen suomalainen Suomessa ja ve-
näläinen Venäjällä” tai toisinpäin) ja yksilöllises-
ti. Oman identiteettimäärittelyn lisäksi merkit-
tävää on myös ympäröivältä yhteiskunnalta tule-
va identiteetin tunnistus tai kyseenalaistaminen. 
Liisa Larja (2017) tiivisti omassa tutkimukses-
saan kahden maan kansallisista, että ”identiteet-
ti ei ole vain yksilön oma valinta, vaan siitä käy-
dään neuvotteluja ympäröivän sosiaalisen verkos-
ton ja esimerkiksi median kanssa” (ks. myös Haik-
kola 2012, 84–85).

Nuorten kaksoiskansalaisten näkemyksiä omas-
ta asemastaan Suomessa ja Venäjällä tutkittiin esi-
merkiksi kartoittamalla heidän valtavirta- ja vä-
hemmistökokemuksia. Valtaosa (68 %) nuoris-
ta koki, että heitä kohdellaan Suomessa ensisi-
jaisesti suomalaisina, ja yli puolet (52 %) nuoris-
ta koki tulevansa kohdelluksi Venäjällä ensisijai-
sesti venäläisinä. Hieman alle kolmannes vastaa-
jista koki puolestaan kuuluvansa vähemmistöön 
Venäjällä (29 %) tai Suomessa (26 %). Kansalli-
suussiteen vahvuusaste vaikutti merkittävästi sii-
hen, kuinka nuoret kokivat asemansa Suomessa 
ja Venäjällä: vahvasti suomalaisiksi identifioituvis-
ta nuorista valtaosa (93 %) koki, että heitä koh-
dellaan Suomessa ensisijaisesti suomalaisina, ja ve-

7 Ks. myös Rockquemore 1999; Verkuyten 2005, 170–173. 
Identiteetit ovat kaikilla moninaisia, kontekstuaalisia ja 
muuttuvia, mutta erityisesti kaksoiskansalaisuus asemana 
ja käytäntönä mahdollistaa vakiintuneiden kategorioiden 
ylittämisen ja ”liberaalin hybridisyyden” (Ang 2001).
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näläisiksi mieltävistä enemmistö (77 %) koki tu-
levansa kohdelluksi Venäjällä venäläisinä. Mitä 
vahvempi nuoren kansallisuuden kokemus oli, si-
tä enemmän hän koki, että heitä kohdellaan Suo-
messa ensisijaisesti suomalaisina tai Venäjällä ve-
näläisinä (molemmissa p = 0,000***). 

Kansallisuussiteiden vahvuusasteen vaikutukset 
nuorten valtavirta- ja vähemmistökokemuksiin 
Suomessa ja Venäjällä tulivat esille myös eri kan-
sallisuusorientaatioiden kohdalla. Erityisen sel-
västi tämä näkyi suomalainen ja venäläinen koh-
dalla, joissa vähemmistökokemus itselle vieraam-
maksi koetussa kotimaassa, yhteiskunnassa ja kult-
tuurissa oli keskivertoa vahvempaa. Suomalaisil-
la oli siis keskivertoa vahvempi kokemus kohte-
lusta Suomessa suomalaisena ja Venäjällä vähem-
mistönä, kun taas venäläinen-orientaatiossa tilan-
ne oli päinvastainen. Samoin venäläispainotteisil-
la kaksoiskansallisilla kokemus kohtelusta Venäjäl-
lä venäläisenä oli keskivertoa vahvempi ja vähem-
mistökokemukset Venäjällä alhaisemmat. Suoma-
laispainotteisilla kaksoiskansallisilla puolestaan vä-
hemmistökokemukset olivat keskivertoa vahvem-
pia Venäjällä ja heikompia Suomessa. Lisäksi kau-
kasialaisiksi itsensä määrittelevillä nuorilla (muu-
orientaatio) oli ryhmänä vahvin vähemmistökoke-
mus molemmissa maissa, erityisesti Venäjällä (ks. 
myös Sotkasiira 2013; 2014).

Vaikka kansallisuussiteen voimakkuuden ja val-
tavirta- ja vähemmistökokemusten välillä näyttäi-
sikin olevan yhteys, ei tätä vaikutusta tule korostaa 
tai yksinkertaistaa liikaa. Voimakas sitoutuminen 
yhteen kansallisuuteen ei välttämättä johda vä-
hemmistökokemuksiin toisessa kotimaassa (ja sitä 
kautta kansallisuussiteen heikkenemiseen). Tämä 
käy ilmi vertailemalla kokemuksia kahdessa orien-
taatioryhmässä, joiden side Venäjään on hyvin sa-
mankaltainen. Esimerkiksi sekä venäläisen että ve-
näläispainotteisen kaksoiskansallisen orientaatioi-
den nuoret määrittelevät itsensä etnisesti venäläi-
siksi ja ovat muuttaneet Suomeen vasta vanhem-
malla iällä. He myös vierailevat keskivertoa ak-
tiivisemmin Venäjällä ja kokevat siellä asuvat su-
kulaiset keskivertoa tärkeämmiksi. Samankaltai-
sesta taustasta ja yhtä voimakkaasta venäjäsiteestä 
huolimatta venäläisillä nuorilla on venäläispainot-
teisia nuoria heikompi kokemus kohtelusta Suo-
messa suomalaisena. Samoin heillä on vähemmän 
suomalaisia ystäviä. Eli kääntäen, samankaltaisesta 
taustasta ja yhtä voimakkaasta Venäjäsiteestä huo-
limatta venäläispainotteisilla nuorilla on venäläi-
siin nuoriin nähden enemmän suomalaisia ystäviä 

ja he kokevat voimakkaammin olevansa osa val-
tavirtaa Suomessa. Myönteisten integraatiokoke-
musten voidaan nähdä vaikuttavan myös heidän 
suomalaisuuden kokemukseensa, joka on siis vah-
vempi kuin venäläisillä nuorilla.

Vahvasti kaksoiskansallinen -orientaatio tuo esil-
le sen, ettei identifioituminen kansallisuuteen 
sulje välttämättä pois vähemmistökokemuksia. 
Orientaatiossa korostuvat sosiaaliset siteet Venä-
jälle ja venäläisiin sukulaisiin sekä vahva kielelli-
nen ja kulttuurinen side Venäjään ja venäläisyy-
teen, aivan kuten venäläisillä ja venäläispainottei-
silla kaksoiskansallisilla. Tästä huolimatta orientaa-
tiossa nousee esille myös keskivertoa vahvempi vä-
hemmistökokemus Venäjällä. Eroja näiden orien-
taatioiden välille on mahdollista löytää etnisestä 
identifioitumisesta. Venäläinen ja venäläispainot-
teinen kaksoiskansallinen -orientaatioissa painot-
tuvat itse ilmoitettuina etnisyyksinä venäläisyys ja 
venäläis-karjalalaisuus, vahvasti kaksoiskansallisten 
kohdalla nousee esille venäläisyys-inkeriläisyys-yh-
distelmä. Inkeriläisyys etnisenä identiteettinä yh-
distettynä siihen liittyvään evankelisluterilaisuu-
teen selittänee osin tämän ryhmän vähemmistö-
kokemuksia Venäjällä. 

Kysely toi esiin myös nuorten kieleen, kulttuu-
riin ja kansallisuuteen liittyviä epätasa-arvon ko-
kemuksia Suomessa. Kaikista nuorista kolmannes 
arvioi, että venäläisyyteen suhtaudutaan Suomes-
sa negatiivisesti tai että venäläinen nimi vaikeut-
taa työnsaantia Suomessa. Reilu neljännes vastaa-
jista koki, että venäjän kieli aiheuttaa Suomessa 
negatiivisia reaktioita. Vieläkin suurempi joukko 
(62%) koki, että suomen puhuminen venäläisellä 
aksentilla aiheuttaa niitä. 

Venäläisillä ja suomalaispainotteisilla kaksoiskan-
sallisilla oli muita ryhmiä vahvempi kokemus siitä, 
että Venäjän kielen käyttö tai suomen puhuminen 
venäläisellä aksentilla aiheuttaa Suomessa kieltei-
siä reaktioita. Näiden kahden erilaisen orientaati-
on tarkastelu avaa useita näkökulmia epätasa-ar-
von ja syrjinnän kokemuksiin suomalaisessa yh-
teiskunnassa.

Venäläisten kohdalla selitystä voidaan hakea 
esimerkiksi heidän keskivertoa vahvemmasta vä-
hemmistökokemuksestaan Suomessa, heidän et-
nisestä identiteetistään venäläisinä ja siitä, että he 
puhuvat äidinkielenään venäjää ja ovat muutta-
neet Suomeen vasta vanhemmalla iällä. Heidän 
”yksöis kansallisuudestaan” johtuen venäjän kie-
leen ja venäläiseen aksenttiin liittyvät negatiiviset 
reaktiot voivat olla väistämätön osa heidän arke-
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aan, kun otetaan huomioon aiemmissa tutkimuk-
sissa esiintuotu venäläisiin, venäjänkielisiin ja ve-
näläisyyteen liittyvät epäluulot ja kielteiset asen-
teet (esim. Jaakkola 2009; Pitkänen 2006; Puu-
ronen 2011).

Suomalaispainotteisilla kaksoiskansallisilla on 
puolestaan vahvempi kokemus suomalaisena koh-
telusta Suomessa. Ryhmässä on myös enemmän 
Suomessa syntyneitä ja suomea ja venäjää äidin-
kielenään puhuvia nuoria. Nämä nuoret kokevat 
asemansa Suomessa varsin vahvaksi, jolloin heillä 
on vahvuutta ja uskallusta tuoda esiin Venäjään ja 
venäjänkieleen kohdistuvia epäluuloja Suomessa. 
Koska heillä valtavirtasuomalaisuudestaan huoli-
matta on myös voimakas side venäläisyyteen, eri-
tyisesti venäjän kieleen, he ”kaksoiskansallisina” 
todennäköisesti myös huomioivat tarkemmin Ve-
näjään ja venäläisyyteen liitettyjä negatiivisia as-
sosiaatioita – toisin kuin esimerkiksi suomalaiset, 
joille ”yksöiskansallisina” suhde venäläisyyteen on 
etäisempi. 

Side osallistumisena
Tässä tutkimuksessa selvitettiin myös nuor-
ten kaksoiskansalaisten yhteiskunnallista ja po-
liittista osallistumista Suomessa ja Venäjällä. Ää-
nestämistä voidaan pitää yhtenä perinteisen 
kansalaisosallistumisen kulmakivenä. Nuorten 
enemmistö (69 %) ilmoitti äänestävänsä tai aiko-
vansa äänestää Suomen vaaleissa eli kaksoiskan-
salaisten äänestysinnokkuudessa ei ole eroa val-
takunnan muihin nuoriin nähden (esim. Saari 
2014). Venäjällä nuorista vain alle viidennes (18 
%) ilmaisi käyttävänsä äänioikeuttaan. 

Osin äänestysaktiivisuuden eroa selittää se, et-
tä nuorten kansalaisosallistuminen on yleisestikin 
passiivisempaa Venäjällä kuin Suomessa (esim. Es-
kelinen & Neuvonen 2017). Toisaalta eroa voi-
daan selittää sillä, että kyselyyn vastanneet nuo-
ret elävät ja rakentavat tulevaisuuttaan Suomes-
sa. Siten poliittinen osallistuminen Suomessa on 
käytännöllisesti merkityksellisempää oman tule-
vaisuuden kannalta. Myös kolmannes kaikista vas-
taajista koki, etteivät Venäjän poliitikkojen pää-
tökset vaikuta heidän asioihinsa. Näistä yleisistä 
syistä huolimatta nuorten äänestysinto vaihteli eri 
kansallisuusorientaatioissa.

Erityisesti venäläisyyden kokemuksen vahvuus-
aste näyttäisi vaikuttavan halukkuuteen äänestää 
niin Venäjän (p = 0,000***) kuin Suomen (p = 
0,053) vaaleissa. Monikansallisuusorientaatioista 
suomalaiset ja venäläiset erottuivat selkeimmin toi-

sistaan äänestämishalukkuudessa. Venäläiset, joilla 
on siis keskivertoa vähäisempi side Suomeen, oli-
vat keskivertoa passiivisempia äänestäjiä Suomes-
sa, mutta aktiivisempia äänestäjiä Venäjällä. Suo-
malaisten kohdalla tilanne oli taas päinvastainen. 
Tilanne oli vastaava myös suomalais- ja venäläis-
painotteisten kaksoiskansallisten kohdalla. Orien-
taatioryhmä muu, jonka nuoret eivät identifioi-
du kumpaankaan kansallisuuteen, oli keskivertoa 
passiivisempia äänestäjiä molemmissa maissa. 

Nuorilta kysyttiin lisäksi heidän Venäjän yhteis-
kunnallisten ja poliittisten tapahtumien ja median 
(kuten lehtien television, radion tai internetin) seu-
raamisesta. Vastaajista lähes puolet (49 %) seurasi 
Venäjän yhteiskunnallisia ja poliittisia tapahtumia. 
Venäläisyyden kokemuksen vahvuusaste näyttäi-
si vaikuttavan seuraamisaktiivisuuteen. Monikan-
sallisuusorientaatioista venäläiset, venäläispainottei-
set ja vahvasti kaksoiskansalliset seurasivat keskimää-
räistä aktiivisemmin Venäjän tapahtumia ja medi-
aa, suomalaiset ja suomalaispainotteiset kaksoiskan-
salliset passiivisemmin. Jälkimmäinen orientaatio 
nostaa esille siteen voimakkuuden vaihteluita eri 
konteksteissa. Heidän suhteellisen vahvassa venä-
läisyyden kokemuksessa korostuivat kieli, kulttuu-
ri ja erityisesti passin merkitys, ei aktiivinen kansa-
laisosallistuminen tai -toiminta Venäjällä.

Lopuksi

Suomessa asuvat nuoret Suomi–Venäjä-kaksois-
kansalaiset ovat hyvin heterogeeninen ryhmä. Sil-
ti reilu kaksi kolmannesta nuorista piti kahden 
maan kansalaisuuttaan itselleen tärkeänä eikä ol-
lut halukas luopumaan kummastakaan kansalai-
suudestaan. Yleisesti asema Suomen kansalaisina 
koettiin hieman Venäjän kansalaisuutta läheisem-
mäksi. Nuorten kansalaistoiminta sekä yhteiskun-
nallinen kiinnostus ja toiminta näyttivät kohden-
tuvan vahvemmin Suomeen kuin Venäjään. 

Aineistolähtöisesti luodut monikansallisuuso-
rientaatiot nousivat merkittävään rooliin kuvat-
taessa nuorten kaksoiskansalaisuutta siteenä (so-
siaalisina suhteina, kuulumisena ja toimintana). 
Samoin aiempi orientaatioiden esittely toi esil-
le, että eri kansallisuusryhmät eroavat toisistaan 
muun muassa äidinkielen, maahanmuuttotaustan, 
uskonnon ja etnisen identifioitumisen ominais-
piirteiltään. Venäläispainotteiset nuoret pitivät 
kahden maan kansalaisuutta itselleen keskivertoa 
tärkeämpänä. Heidän sosiaaliset suhteensa, yh-
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teiskunnallinen ja poliittinen osallistumisensa se-
kä kokemus asemastaan venäläisinä Venäjällä oli-
vat yleisempiä kuin monissa muissa orientaatio-
ryhmissä. Kevyt-kaksoiskansallisilla taas oli keski-
vertoa vahvempi kokemus vähemmistöasemasta 
Venäjällä, vaikka he pitivät – kuten edellinenkin 
ryhmä – muun muassa kieltä, tapoja ja kulttuuria 
tärkeinä venäläisyyden tunteensa tekijöinä. Myös 
suomalaispainotteisille kulttuuriset piirteet olivat 
venäläisyyden tunteessa keskeisiä. Silti heidän so-
siaaliset suhteensa, yhteiskunnallinen ja poliitti-
nen osallistumisensa sekä koettu asemansa oli vah-
vempi Suomessa kuin Venäjällä. Vahvasti kaksois-
kansalliset nuoret pitivät myös kahden maan kan-
salaisuutta itselleen keskivertoa tärkeämpänä, sa-
moin heidän sosiaaliset suhteensa sekä yhteiskun-
nallinen ja poliittinen aktiivisuus oli keskivertoa 
korkeampaa Venäjällä. Toisaalta ryhmässä oli vah-
va kokemus kohtelusta venäläisenä Venäjällä, vaik-
ka samalla heillä oli vahva kokemus kuulumises-
taan vähemmistöön samassa maassa. 

Sekä suomalaiset että venäläiset nuoret pitivät 
kahden maan kansalaisuutta itselleen keskivertoa 
vähemmän tärkeänä. Ensimmäisen ryhmän nuo-
rilla oli korostuneen vahva kulttuurinen, sosiaa-
linen ja yhteiskunnallinen side Suomeen ja suo-
malaisuuteen, jälkimmäisellä ryhmällä Venäjään 
ja venäläisyyteen. Molemmissa ryhmissä kyseiset 
siteet toiseen kotimaahan olivat keskivertoa hei-
kommat. Suomalaisille – samoin kun suomalais-
painotteisten ryhmälle – myös hyväksytyksi tule-
misen kokemukset olivat korostuneen tärkeä teki-
jä nuorten suomalaisuuden tunteen kehittymises-
sä. Muut-ryhmän nuorilla oli keskimääristä hei-

kompi kulttuurinen ja sosiaalinen side Venäjään 
ja venäläisyyteen. He olivat myös passiivisempia 
yhteiskunnallisia ja poliittisia toimijoita niin Suo-
messa kuin Venäjälläkin verrattuna muiden orien-
taatioryhmien nuoriin. Kaikki ryhmän nuoret pi-
tivät kuitenkin lapsuuden kokemuksia tärkeänä 
tekijänä suomalaisuuden tunteensa kehittymiselle.

Kansallisuusorientaatiot toivat esiin kahden 
maan kansalaisten heterogeenisuuden ryhmänä, 
jonka sisältä löytyy myös hiljaisia vähemmistö-
jä (Garland & al. 2006), erityisesti nuoria, joi-
den taustat ovat Kaukasian alueelta. Perinteisem-
pi, teorialähtöisempi (esim. Liebkind & al. 2004; 
Larja 2017) näkökulma tutkia kyselyllä kahteen 
maahan samastumista olisi luonut yksipuolisem-
man kuvan tutkituista nuorista. Heidän transna-
tionaaleja kansallisuusidentifikaatioitaan on vai-
kea jäsentää yksiselitteisesti joko integraatio-, su-
lautuminen, eristäytyminen tai vieraantuminen 
terminologialla. Myös laadulliset tutkimusaineis-
tot olisivat voineet auttaa syventämään entises-
tään kuvaa kyselyllä tutkittujen transnationaalien 
nuorten kansallisuusidentiteettien moninaisuu-
desta. (Ks. Haikkola 2012.)

Kaksoiskansalaisista on vain vähän tutkittua tie-
toa olemassa Suomessa. Empiiriselle yhteiskunta-
tieteelliselle tutkimukselle ja sen tuloksille on sel-
keä yhteiskuntapoliittinen tilaus. Esimerkiksi po-
liittinen puhe kaksoiskansalaisista sisäisesti yhden-
mukaisena ”viidentenä kolonnana” ei vastaa kyse-
lymme esiin tuomaa kuvaa heterogeenisestä nuo-
risoryhmästä, jossa enemmistö on vahvasti sitou-
tunut suomalaiseen yhteiskuntaan ja Suomen kan-
salaisuuteen. 

Saapunut 22.9.2017 
Hyväksytty 26.6.2018
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ENGLISH SUMMARY
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Nationality orientations: social and transnational 
ties of young Finnish-Russian dual citizens 
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kaksoiskansalaisten yhteiskunnalliset ja ylirajaiset siteet)

This article explores how young people’s nationality 
identities (identifications as Finnish and Russian) 
are interrelated to their experiences of societal status, 
participation and identity as citizens of Finland and 
Russia. The empirical data consist of a representative 
survey among Finnish-Russian dual citizens aged 16–
29 living in Finland (n=194). Using inductive logic 
in empirical quantitative analysis coupled with multi-
dimensional correspondence analysis, the young people 
were categorized in and analysed as seven multi-nationality 
orientations: Russian-oriented (n=48), Finnish-oriented 
(n=38), lightly (n=38) and strongly (n=20) dual nationals 
as well as Finns (n=25), Russians (n=16) and others (n=9).

The analysis showed that Finnish-Russian dual 
citizens are a heterogeneous group in terms of 
nationality and ethnic identity as well as in terms of 
statuses, participation and identities as Finnish and 
Russian citizens. Nevertheless, dual citizenship played 
an important role at both a personal and social level in 
the lives of most young people. In addition, the status of 
a Finnish citizen was considered more important than 
that of a Russian citizen. Civic participation and societal 
interests we more active in and focused on Finland than 
Russia. However, a strong identification as Russian 
correlated with slightly higher activity in Russia. This 
empirical study demonstrated the heterogeneity of dual 
citizens, which ought to be taken into account more 
comprehensively in politics and policies in Finland.     
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