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Liite 3. Moniulotteinen korrespondenssianalyysi 
 

 
Moniulotteista korrespondenssianalyysiä (MCA) voi käyttää työkaluna, jolla voi havainnollistaa visuaalisesti aineiston rakennetta ja tarkastella eri 
muuttujien erottelukykyä eri ulottuvuuksilla. Vastaajia erottelevat parhaiten ne muuttujat, joiden erottelukykyä mittaava arvo on suurin ja suurempi kuin 
ominaisarvo (eigenvalue). Visuaalisessa esittämisessä kiinnitetään huomiota siihen, miten pisteet (muuttujat) ovat hajonneet origon ympärille (etäisyys, 
ryhmittyminen, kulma suhteessa ulottuvuuteen) ja missä määrin ne määräävät ulottuvuuksien suuntaa. Kauimmaiset pisteet origosta määräävät 
ulottuvuuksien suunnan voimakkaimmin.1  Vahvimman erottelukyvyn omaavat muuttujat eroavat muuttujamassasta ja vetävät puoleensa muita muuttujia 
tai erkanevat niistä. Tässä tapauksessa malli auttaa hahmottamaan monikansallisuusorientaatioiden (yllä kuviossa nimellä kansallisuusprofiilit) suhdetta 
muihin taustamuuttujiin. Monikansallisuusorientaatioiden tarkastelussa on hyödynnetty myös ristiintaulukointia ja Pearsonin khiin neliö-
riippumattomuustestiä. Monikansallisuusorientaatioilla oli tilastollisesti (erittäin) merkitsevä yhteys (p<.001) kaikkien muiden MCA:n taustamuuttujien 
kanssa, lukuun ottamatta Vuodet Suomessa –muuttujaa. 

                                                             
1 Ks. esim. Greenacre, Michael (1993) Correspondence Analysis in Practice. London: Academic Press / Clausen, Sten-Erik (1998) Applied Correspondece Analysis. An 
introduction. Thousand Oaks: Sage / Houtsonen, Jarmo (2003) Sopimus talouden instituutiona. Joensuu: Joensuu University Press. / X.X. (2009) Suomalaisuuden kategoriat. 
Teoksessa: Päivi Harinen & Veronika Honkasalo & Anne-Mari Souto & Leena Suurpää (toim.): Ovet auki! Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan 
osallistuminen. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 91. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura, 25-43. 
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Ulottuvuus 1 (eigenvalue 0.514): Erottelukyky: etnisyydet 0.889; uskontokunta 0.850; äidinkieli 0.672; kansallisuusorientaatiot 0.531; Vuodet Suomessa 
0.70; Suomeen muuttoikä 0.69. Ulottuvuus 2 (eigenvalue 0.478): Erottelukyky: äidinkieli 0.616; kansallisuusorientaatiot 0.471; etnisyydet 0.492; Suomeen 
muuttoikä 0.511; Vuodet Suomessa 0.508; Uskontokunta 0.272. 

Analyysin tärkeimpiä tuloksia on, että Kaukasian alueelta muuttaneet tai sinne juuria omaavat nuoret, jotka ovat myös muslimeja, erottautuvat eniten 
muista kaksoiskansalaisista. Heidän myötään uskonto ja etnisyys –muuttujilla on suurin erottelukyky ulottuvuudella 1. Muuta kieltä kuin Suomea, Venäjää 
tai Suomea ja Venäjää äidinkielenään puhuvat tulevat analyysissä lähelle samaa piiriä, koska tästä luokasta (muu kieli, n=12) puolet ovat etniseltä 
taustaltaan kaukasialaisia ja uskontokunnaltaan muslimeja. Monikansallisuusorientaatio Muu muodostuu pääosin heistä ja on siksi lähellä tätä 
muuttujapiiriä. Tarkasteltaessa ainestoa tarkemmin, luokkaa Muu yhdistää heikko kuulumisen tunne/identifioituminen venäläisyyteen. Tämä on 
ymmärrettävää jo siitä syystä, että monien muuttotausta ja juuret kiinnittyvät Tsetseenian sotaan (Ingusia, Dagestan) ja toisaalta myös muissa 
tutkimuksissa raportoituun kaukasialaisten asemaan Venäjällä. Ehkä merkittävämpää on, että heitä yhdistää usein myös heikko kuulumisen tunne 
suomalaisuuteen. Jännitteinen suhde Venäjään ei ole vahvistanut heidän suomalaisuuteen kiinnittymistään vaikka monet ovat asuneet Suomessa hyvin 
pitkään tai lähes koko ikänsä. Heitä yhdistää tietynlainen kaksoismarginaalisuus. 

Ulottuvuudella 2 korkein erottelukyky on vastaajien äidinkielellä. Monikansallisuusorientaatioltaan suomalaisten kanssa samaan piiriin tulevat suomea 
äidinkielenään puhuvat kantasuomalaiset. Monikansallisuusorientaatioltaan venäläiset tai venäläispainotteiset kaksoiskansalliset muodostavat saman piirin 
venäjää äidinkielenään puhuvista ortodokseista ja etnisesti venäläisistä tai venäjä-karjalaisista, sekä vastaajista, jotka ovat asuneet Suomessa alle 10 vuotta 
ja muuttaneet Suomeen 15 –vuotiaana tai vanhempana. Lähimpänä origoa ovat kevyt-kaksoiskansalliset. Suomalaispainotteiset kaksoiskansalliset ovat 
lähempänä samaa piiriä suomalaisten kanssa ja suomea ja venäjää äidinkielenään puhuvat asettuvat näiden luokkien väliin. Vahvasti-kaksoiskansalliset taas 
ovat hieman lähempänä venäläisten piiriä. Orientaatioiden tarkempi kuvaus on esitetty artikkelissa. 

Analyysissä käytettyjen muuttujien jakautuminen: 

äidinkieli 
(n=190) 

suomi (n=20) venäjä (n=102) suomi ja 
venäjä (n=56) 

muu (n=12)    

uskontokunta 
(n=185) 

ev.lut (n=55) ortodoksi (n=68) muslimi (n=5) väestörek. (n=50) muu (n=7)   

etnisyys 
(n=191) 

venäjä (n=72) muu (n=27) inkeriläinen 
(n=20) 

suomi-venäjä 
(n=14) 

venäjä-inkeri 
(n=13) 

ei osaa sanoa 
(n=19) 

venäjä-karjala 
(n=8); 
kantasuomi 
(n=7); 
kaukasia (n=6); 
venäjä-karjala-
inkeri (n=5) 

Suomeen 
muuttoikä 
(n=169) 

syntynyt 
Suomessa (n=29) 

1-7 -vuotiaana 
(n=63) 

8-14 -
vuotiaana 
(n=55) 

15 tai vanhempi 
(n=22) 

   

Vuodet 
Suomessa 
(n=170) 

Suomessa aina 
(n=40) 

yli 20 vuotta 
(n=23) 

11-19 vuotta 
(n=75) 

alle 10 vuotta 
(n=32) 

   

 

Erot eri luokkien välillä ovat paikoin pieniä ja muuttujat limittyvät toisiinsa, mutta tehtyjen analyysien pohjalta voidaan todeta, että:  

• Venäläisten tai venäläispainotteisten kaksoiskansallisten -luokkaa lähimpänä ovat nuoret, joiden etninen tausta on venäläinen tai venäläis-karjalainen ja 
äidinkieli venäjä. Luokkia lähinnä ovat myös vastaajat, jotka ovat asuneet Suomessa kaikkein vähimmän aikaa (alle 10 vuotta) ja/tai muuttaneet muita 
vanhempana (yli 15 -vuotiaina). Nuoret ovat taustojensa vuoksi usein myös ortodokseja. 

• Vahvasti kaksoiskansalliset ovat varsin lähellä edellisiä luokkia. Etniseltä identifikaatioltaan ”venäläis-inkeriläiset”, 11-19 -vuoden asuminen Suomessa 
sekä Suomeen muutto 8-14 –vuotiaana limittyvät vahvasti kaksoiskansallisiin ja edellisiin luokkiin. 

• Kevyesti sekä suomalaisuuteen että venäläisyyteen identifioituvia kevyt-kaksoiskansallisia lähimpänä ovat väestörekisteriin kuuluvat vastaajat. Kevyt-
kaksoiskansalliset asettuvat suomalaispainotteisten ja vahvasti kaksoiskansallisten väliin. Suomi-Venäjä, inkeriläinen ja suomi-karjala-inkeriläinen 
identiteetti ovat lähellä sekä kevyt-kaksoiskansallisten että suomalaispainotteisten luokkia.  

• Suomalaispainotteisten kaksoiskansallisten ja suomalaisten  –luokissa painottuu samoja muuttujia, kuten syntyminen Suomessa tai muutto Suomeen 
varhaislapsuudessa (1-7 v.) sekä asuminen Suomessa aina tai yli 20 vuotta. Myös evankelisluterilainen uskonto on lähellä näitä luokkia.  

• Pelkästään suomalaisiksi itsensä tuntevien nuorten kohdalla painottuu selvimmin suomi äidinkielenä sekä kantasuomalainen tai ”en osaa sanoa” 
etninen identifioituminen. 

• MUU- luokka eroaa muista profiileista hyvin vahvasti ja muodostuu pääosin nuorista, jotka ovat muslimeita, etniseltä taustaltaan johonkin pohjois-
kaukasialaiseen ryhmään kuuluvia sekä muuta kuin suomea ja/tai venäjää äidinkielenään puhuvia.  

 


