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methods research (MMR) -menetelmää. Kvalitatiivisen aineiston analyysissä hyödynsin temaattista 

sisällönanalyysiä, joiden vastauksia tarkastelin Berryn akkulturaatioteorian läpi. Tutkimus heijastelee 

intialaisten Facebook-käyttäjien sisällä koettua sopeutumista suomalaiseen kulttuuriin. 

 

Tutkimukseen vastasi 145 henkilöä ja heistä 116 oli 23-35-vuotiaita, jotka olivat muuttaneet Suomeen 
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Suomessa 1-4 vuotta. 
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1 Johdanto 
Maahanmuuttajien määrä Suomessa on 1980-luvulta asti kasvanut 25 000 henkilöstä1 

vuoteen 2017 mennessä jo viisitoistakertaiseksi. Vuonna 2017 maahanmuuttajien osuus 

Suomen väestöstä oli 6,8 %.2 Maahanmuuttajista suurin osa on tullut naapurimaista tai 

olleet pakolaisia Afrikasta, Lähi-Idästä tai Aasiasta. Akkulturaatiotutkimus onkin 

keskittynyt pitkään pakolaisten ja paluumuuttajien akkulturaation tutkimiseen. 

Muslimimaista tuleva enemmistö on myös keskittänyt uskontoon liittyvää 

akkulturaatiotutkimusta muslimien sopeutumisen tutkimiseen. Viime vuosikymmenenä 

lisääntyneen kansainvälisen liikkuvuuden myötä työperäisen muuton ja opiskelijoiden 

määrä on lisääntynyt, joten näiden ryhmien akkulturaatiotutkimus onkin ajankohtaista.  

Intialaisten määrä on lisääntynyt tasaisesti vasta viimeisen vuosikymmen aikana. 

Työ on intialaisten suurin muuttosyy ja heidän merkityksensä Suomen työmarkkinoilla 

on kasvanut. Vuonna 2018 on Intiasta Suomeen haettu oleskelulupaa kolmanneksi 

eniten heti Venäjän ja Kiinan jälkeen.3 Intiasta Suomeen on haettu oleskelulupaa 

monena vuotena pitkään joko toiseksi tai kolmanneksi eniten kaikista hakijamaista.4 

Intialaisten merkitys suomalaisen yhteiskunnan jäsenenä ja kiinnostus Suomeen 

muuttoon on selvää. Intialaisten sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan onkin 

ajankohtaista tukia laajemmin.  

Pro gradu – tutkielmani tarkastelee intialaisten sopeutumisen kokemuksia eri 

uskontoryhmien sisällä ja selvittää niissä vaikuttavia akkulturaatioasenteita sekä 

sopeutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tarkastelen myös muutoksia Suomessa asumisen 

aikana. Tutkimusmenetelmänä käytän verkossa suoritettua kyselylomaketutkimusta. 

Lomaketutkimus tarjoaa niin laadullista kvantitatiivista kuin kvalitatiivista aineistoa, 

joiden väliltä pyrin löytämään yhteyksiä ja hahmottamaan laajempaa 

akkulturaatiokokemusta sekä viitteitä vaikuttavista akkulturaatioasenteista. 

Kvalitatiivisen aineiston analyysissä käytän sisällönanalyysiä. 

1.1 Aiempi tutkimus 
Maahanmuuttajat ovat olleet pitkään hyvin tutkittu aihe. Maahanmuuttajat ovat usein 

tulleet naapurimaista, Afrikasta, Lähi-Idästä tai Aasiasta.  Kuitenkin 

                                                           
1 Saukkonen 2007, 5. 
2 Tilastokeskus 2017. 
3 Maahanmuuttovirasto ja Tilastokeskus. 
4 Maahanmuuttovirasto. 
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maahanmuuttajatutkimuksessa kansalliset, etniset ja uskonnolliset ryhmät ovat olleet 

harvemmin tutkimuksen kohteena. Tukimusta on tehty pääosin somalialaisista,5 

venäläisistä, virolaisista, inkeriläisistä ja vietnamilaisista. Myös yksittäisiä tutkimuksia 

on tehty filippiiniläisistä,6 afrikkalaisista,7 afgaaneista8 ja thaimaalaisista.9 

Uskonnollisiin ulottuvuuksiin liittyvää tutkimusta on tehty pääasiassa muslimeista ja 

erityisesti somaleista,10 joten tarve myös muiden uskontojen tutkimukseen on ilmeinen. 

Intialaisista tehty tutkimus Suomessa on vähäistä. Aiempaa tutkimusta on tehty 

intialaissyntyisten maahanmuuttajien arvoista akkulturaatioprosessissa11 sekä Intiasta ja 

Nepalista muuttaneiden naisten käsityksiä perheestä ja sukupuolirooleista.12 Uskontoon 

liittyvää tutkimusta on tehty Helsingissä sijaitsevan Gurdwara sikhitemppelin 

vaikutuksesta identiteetin ja kulttuurin välittymiseen.13  

Vaikka intialaisten maahanmuuttajien akkulturaatiota on tutkittu arvojen, 

akkulturaatioasenteiden ja naisten näkökulmasta, ei laajempaa uskontoryhmät 

huomioivaa akkulturaatiotutkimusta ole vielä tehty. Uskontoon liittyvä tutkimusta 

intialaisista on tehty vain sikhiyhteisön sisällä, joten tutkimukseni tarjoaa uutta tietoa 

akkulturaatiosta eri uskontoryhmien sisällä. Työperäisen muuton vähäisen tutkimuksen 

vuoksi intialaiset tarjoavat myös uutta aineistoa opiskelijoiden ja työperäisen muuton 

akkulturaatiosta.  

1.2 Tutkimuskysymykset 
Maahanmuuttajia on tutkittu Suomessa varsin paljon, mutta kansallisena ryhmänä juuri 

intialaisia eri ole juurikaan tutkittu, vaikka heidän määränsä on 12 vuodessa 

kolminkertaistunut.14 Intialaiset eroavat muista maahanmuuttajista siinä, että suurella 

osalla on keskimääräistä korkeampi koulutus ja he puhuvat oman kielensä ohella myös 

                                                           
5 Hautaniemi 2003. Mattsson 2017. 
6 Huhtaniemi 1998. 
7 Ekberg-Kontula 2000. 
8 Valkeapää 2016. 
9 Sirkkilä 2005. 
10 Martikainen & Tiilikainen 2007, 24–26. 
11 Perhonniemi 2005. 
12 Martikainen & Gola 2007. 
13 Hirvi 2010. 
14 Maahanmuuttovirasto. 
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englantia. Tämä myös tukee heidän keskimääräistä parempaa työllistymistä 

maahanmuuttajien joukossa.15  

Tutkimuksen lähtökohta on kartoittava. Tarkoituksena on selvittää 

akkulturaatiokokemuksia, jotka muodostuvat yksilön akkulturaatioasenteiden 

vaikutuksesta ja vertailla näitä eri uskontoryhmien sisällä. Kokemusten kautta voidaan 

löytää viitteitä akkulturaatioasenteista, jotka vaikuttavat intialaisten maahanmuuttajien 

parissa.  

Tutkimuskysymykset: 

• Miten hyvin suomalaiseen kulttuuriin sopeudutaan? Mikä vaikuttaa 

sopeutumiseen?  

• Mitkä akkulturaatioasenteet vaikuttavat etnisten ja universaalien uskontojen 

ryhmissä sekä uskonnottomien sisällä? 

• Eroaako sopeutumisen kokemus uskontoryhmien sisällä? 

• Onko Suomessa asumisen aikana tapahtunut muutoksia omassa 

maailmankatsomuksessa tai persoonassa? 

 

Akkulturaation ja tähän vaikuttavien asenteiden selvittämiseksi pyrin löytämään 

kyselyn vastauksista erilaisia sopeutumiseen liittyviä teemoja sisällönanalyysin keinoin 

ja vertaan tätä tutkimuksessa saatuun kvantitatiiviseen aineistoon. 

2 Tärkeimmät käsitteet ja teoriat 
Olennaisimmat käsitteet liittyvät maahanmuuttoon ja sen vaikutuksiin hyvinvointiin. 

Kulttuurista toiseen siirtymisessä akkulturaatioon vaikuttavat kulttuurien välinen 

etäisyys, arvot ja identiteetti Akkulturaatioasenteet määrittävät keskeisesti uuteen 

kulttuuriin sopeutumista ja sen edistymistä. 

2.1 Maahanmuutto ja haasteet hyvinvoinnille 
Suomi on ollut maahanmuuton maa vasta varsin lyhyen aikaa. 1990-luvulla 

maahanmuutto alkoi voimistua, mutta silloinkin suurin osa maahanmuuttajista oli 

paluumuuttajia Ruotsista ja entisestä Neuvostoliitosta. Ahon (2008) mukaan 2000-

luvulla Suomen taloudellinen kehitys, liittyminen EU-jäseneksi ja työvoiman kasvu 

ovat johtaneet vauhdittuneeseen maahanmuuttoon.  Kansainvälisen liikkuvuuden 

                                                           
15 Aho 2008, 67–68. 
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lisäännyttyä myös opiskelemaan tulevien maahanmuuttajien määrää kasvoi vuodesta 

1998 vuoteen 2003 OECD-maissa 45 prosentilla.16 Tätä on lisännyt Suomessa myös 

aiemmin ilmainen opetus ja mahdollisuudet erilaisiin opiskelijatukiin. Työperäistä 

maahanmuuttoa on edistetty väestön ikääntymisen ja työmarkkinoilta poistuvan 

työvoiman vajeen korjaamiseksi vuonna 2006 hyväksytyllä maahanmuuttopoliittisella 

ohjelmalla. 17  

Maahanmuuttajalla tarkoitetaan ulkomailla syntynyttä ja toistaiseksi tai pysyvästi 

Suomeen muuttanutta henkilöä.18 EU-alueen ulkopuolelta Suomeen muuttava henkilö 

tarvitsee aina oleskeluluvan, jota voidaan hakea työn, perhesiteen, opiskelun, 

paluumuuton ja elinkeinonharjoittaminen perusteella. Esimerkiksi työn perusteella 

oleskeluluvan saaneen perheenjäsenillä on mahdollisuus hakea oleskelulupaa 

perhesiteen perusteella. Oleskelulupaa hakevan pitää pystyä näyttämään toimeentulon 

riittävyys haetulle ajalle, jonka hän asuu Suomessa.19 

Vuonna 2017 ensimmäisellä oleskeluluvalla Suomeen tulleista maahanmuuttajista 

suurin osa 41 % oli muuttanut perhesyiden takia. Työn vuoksi muuttaneiden osuus oli 

30,5 % ja opiskelun vuoksi 23,5 %. Edellisistä maahanmuuttajista 56 % oli 18–34-

vuotiaita. Turvapaikanhakijoiden osuus oli 14 % ja heistä suurin osa tuli Irakista, 

Syyriasta ja Afganistanista. Suurin osa maahanmuuttajista on työikäisiä, jolloin heidän 

panoksensa työmarkkinoilla ja väestönkasvussa on merkittävää. 20 

Muuttoa maasta toiseen edeltää usein pitkä tai lyhyt pohdintavaihe, jossa 

mietitään, minne lähdetään, miksi lähdetään, miten lähdetään, koska lähdetään ja ketkä 

lähtevät. Päätöstä ohjaavat sukupuolittuneet normit, erilaiset odotukset ja tavoitteet. 

Nainen nähdään yleensä kulttuurisen yhteisön ylläpitäjänä ja siksi nuoret miehet ovat 

useimmiten pioneerimuuttajia. Naiset ja lapset tulevat yleensä miehen asettauduttua 

ensin uuteen maahan.21  

Vaikka maahanmuutto itsessään ei ole riskitekijä hyvinvoinnille, voi 

maahanmuuttoon liittyä henkistä hyvinvointia uhkaavia tekijöitä. Kansainvälisen 

                                                           
16 Heikkilä & Pikkarainen 2008, 79. 
17 Heikkilä & Pikkarainen 2008, 3. 
18 Martikainen & Haikola 2010, 10. 
19 Maahanmuuttovirasto. 
20 Maahanmuuttovirasto. 
21 Martikainen & Tiilikainen 2007, 21. 
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tutkimuskirjallisuuden mukaan tärkeimmät riskitekijät ovat (lista ei ole 

tärkeysjärjestyksessä):  

a) henkilökohtaisen sosioekonomisen statuksen jyrkkä lasku 

b) kykenemättömyys puhua maan kieltä 

c) ero perheenjäsenistä 

d) ympäröivän yhteiskunnan taholta tulevan ystävällisen vastaanoton puuttuminen 

e) eristyneisyys muista saman kulttuuritausta omaavista henkilöistä 

f) traumaattiset kokemukset tai maahantuloa edeltävä pitkäaikainen stressi 

g) teini-ikä tai vanhuus. 

Suojaavia tekijöistä ovat oman etnisen yhteisön tuki sekä uuden ympäristön ystävällinen 

vastaanotto. Pelkästään neutraali vastaanotto valtaväestöltä on jo haitallista. 

Suomalaisen kulttuurin ”normaali” niukka sosiaalinen ilmaisu, jossa naapureita ei aina 

tervehditä eikä kaduilla hymyillä iloisesti, on omiaan lisäämään riskejä 

maahanmuuttajalle. Riskit ovat suurimmillaan vuoden päästä saapumisesta sekä pitkä 

ajan jälkeen maahantulosta, kun kaikki näyttäisi olevan hyvin. Viivästynyt 

maahanmuuttokriisi voi alkaa vasta 3-10 vuotta maahanmuuton jälkeen, kun 

toimeentulo on kunnossa.22 

Maahanmuuttoon reagoidaan yleensä pitkän aikaa. Alku on yleensä helpompi, 

mutta tätä seuraa usein kriisi ja sopeutuminen. Ihmisiltä, jotka muuttavat toiseen 

maahan ja jättävät kaiken tutun taakseen, vaaditaan rohkeutta ja kunnianhimoa. Heillä 

onkin usein kova halu pyrkiä eteenpäin, minkä vuoksi he usein menestyvätkin uudessa 

maassa valtaväestöä paremmin. Monessa maassa onkin todettu, että työn ja 

elannonhankkimisen vuoksi muuttaneet haluavat lapsilleen parasta koulusta useammin 

kuin valtaväestön jäsenet. Esimerkiksi ruotsalaistutkimuksessa Similän (1993) 

tutkimuksessa havaittiin työväenluokkaisten lasten saavuttavan keskiluokan aseman 

useammin kuin ruotsalaisten. Lisäksi havaittiin, että työn tai elinkeinon harjoittamisen 

vuoksi maahan muuttaneiden lapset menestyivät kaikissa sosioekonomisissa luokissa 

                                                           
22 Liebkind 1994, 32–35. 
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paremmin kuin ruotsalaiset. Maahanmuutto voi siis olla myös yksilöä ja koko 

yhteiskuntaa hyödyttävä voimavara.23 

Työn puuttumien voi laskea henkistä hyvinvointia ja johtaa Suomesta pois 

muuttoon. Forsanderin (2004) tutkimuksessa korkeasti koulutuetut ja työn takia 

Suomeen tulleiden miesten puolisot olivat usein myös hyvin koulutettuja. Puolisoilla oli 

kuitenkin vaikeuksia löytää työpaikkaa mm. kielitaidon puutteen takia. Vaikka 

maahanmuuton alkuvaiheessa puolisot olivat olleet tyytyväisiä kotona olemiseen, 

etenkin jos perheessä oli pieniä lapsia, koettiin työllistymisen epäonnistuminen erittäin 

ongelmallisena. Työttömien puolisot olivat varmoja, että työttömyyden jatkuessa perhe 

muuttaisi pois Suomesta, vaikka puolisolla olisi vakituinen työpaikka.24 

2.2 Kulttuuri ja identiteetti 
Kulttuurilla tarkoitetaan tietyn ryhmän jakamaa yhteistä historiaa, kieltä ja perinnettä, 

jotka vaikuttavat yhteisön jakamiin arvoihin ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen.  

Kulttuuri ilmenee näkyvästi, mutta siihen kuuluu myös näkymättömiä osia. Ruoka, 

pukeutumistyyli ja kieli ovat ilmeisempiä kuin esimerkiksi arvot, uskomukset ja 

asenteet.25 Tavat, perinteet, uskomukset, käsitykset oikeasta ja väärästä sekä 

maailmakuva voivat poiketa eri kulttuureissa huomattavastikin toisistaan. Kulttuurierot 

ovat syntyneet vuosituhansien saatossa ihmisryhmien elettyä toisistaan erillään. 

Historialliset kokemukset eri yhteiskuntaluokkien muodostumisesta ja jo osin 

unohdetuista kokemuksista menneisyydessä muodostavat ”syväkulttuurin”, joka sisältää 

kielen, etnisyyden, uskonnon ja kansallisuuden.26 Kulttuurin eri osat voivat kuitenkin 

muokkautua ja sen symbolit voivat saada uusia merkityksiä sen kohdattua uusia etnisiä 

ryhmiä ja kulttuureja.27  

 Identiteetti tarkoittaa ihmisen yksilöllistä käsitystä itsestään. Identiteetin 

perustana ovat ihmisten omat persoonalliset ominaisuudet, jotka voivat muuttua tai 

kehittyä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Siihen liittyvät omaksuttu 

persoonallisuus, arvot, minäkuva ja sukupuoli-identiteetti.  

                                                           
23 Liebkind 1994, 32–35. 
24 Martikainen & Tiilikainen 2007, 297–298. 
25 Turtiainen 2001, 19. 
26 Liebkind 1994, 21. 
27 Turtiainen 2000, 19. 
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Näkemys sukupuolirooleista ja käsitys sukupuolten tasa-arvoisuudesta vaihtelevat 

kulttuurin mukaan. Sex Role Ideology -tutkimuksessa selvitettiin miesten ja naisten 

käsityksiä sukupuolirooleista 14 eri maassa. Tutkimus sisälsi väittämiä, jotka olivat 

perinteisen sukupuoliroolin ja modernimman tai tasa-arvoisemman sukupuoliroolin 

mukaisia. Väittämät piti sijoittaa asteikolle yhdestä (hyvin perinteinen käsitys 

sukupuolirooleista) seitsemään (hyvin tasa-arvoinen käsitys sukupuolirooleista). Suomi 

ylsi toiseksi eniten tasa-arvoisia sukupuolirooleja kannattavien joukkoon. Intia 

puolestaan sijoittui perinteisempiä sukupuolirooleja kannattaviin maihin, joissa 

ajatellaan eri sukupuolten oikeuksien, tehtävien ja roolien olevan keskenään erilaiset. 

Sukupuolella ei näyttänyt olevan vaikutusta vastauksiin, vaan naiset ja miehet näyttävät 

ajattelevan sukupuolirooleista yhtä perinteisesti. Kulttuuri näyttäisi näin ollen 

vaikuttavan merkittävästi käsityksiin sukupuolirooleista. Tutkimuksessa havaittiin 

tulosten olevan yhteydessä myös uskontoon. Kristityissä maissa etenkin protestanttisissa 

maissa tasa-arvoiset sukupuoliroolikäsitykset olivat korkeimmat, kun muslimimaissa 

vallitsi todennäköisemmin käsitys perinteisistä sukupuolirooleista.28 

Sosiologiassa ja antropologiassa identiteetti jaotellaan myös kulttuuri-

identiteettiin ja etniseen identiteettiin. Kulttuuri-identiteetti tarkoittaa kulttuuriryhmän 

sisällä koettua yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka käsittää yhteiset arvot, yhteisen 

historian, kielen sekä perinteeseen liittyvät käyttäytymistavat. Etninen identiteetti 

puolestaan tarkoittaa etnistä tietoisuutta ja samaistumista tiettyyn etniseen ryhmään. Se 

on jatkuvan itsemäärittely- ja itsearviointiprosessin tulos, jonka ytimessä on jonkin 

keskeisen etnisen ominaisuuden tunnistaminen itsessään. Yksilö voi pitää itseään 

esimerkiksi suomalaisena, mutta eri perustein. Perusteena suomalaisuudelle voi olla 

esimerkiksi kielitaito, kansallisuus tai Suomi asuinmaana. Etnisellä identiteetillä yksilö 

ankkuroi itsensä tiettyyn kansaan tai etniseen ryhmään tai ryhmiin.29 Etninen ja 

kulttuuri-identiteetti kehittyvät ihmisen koko elämän aikana vuorovaikutuksessa oman 

ja ympäröivien ryhmien jäsenten kanssa. Yksilö voi samaistua niin oman 

ryhmänjäseniin kuin muiden ryhmien jäseniin. Esimerkiksi Hirven (2010) 

tutkimuksessa eräs lapsuudesta asti Suomessa elänyt etnisesti intialainen, piti itseään 

intialaisena ihonvärinsä ja vanhempiensa syntymaan perusteella, mutta ulkomailla 

                                                           
28 Heine 2012, 209–215. 
29 Liedkind 1994, 21–24. 
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esittäytyi suomalaisena.30  Identiteetti voi siis vaihdella eri aikoina ja muodostuu 

suhteessa kontekstiin.31  Elinajan kuluessa käsitykset omasta etnisestä identiteetistä 

voivat vaihdella. Akkulturaatio-luvussa 2.3 esittelen akkulturaation vaikutusta etniseen 

identiteettiin.  

2.2.1 Individualismi ja kollektivismi 

Individualismia ja kollektivismia (yhteisöllisyys) käytetään vertaillessa kansallisia 

kulttuureja keskenään. Ne kertovat käsityksistä yksilön ja ryhmän suhteesta. Länsimaat 

ovat hyvin individualistisia, kun aasialaiset kulttuurit ovat puolestaan hyvin 

kollektiivisia. 

 Kollektivismi määritellään sosiaaliseksi rakenteeksi, jossa tiivisti 

keskenään olevat yksilöt: 1) kokevat itse muodostavansa tiiviin ryhmän, 2) toimivat 

ryhmän normien ja velvoitteiden motivoimina, 3) ryhmän tavoitteet saavat etusijan 

yksilön tavoitteiden sijaan sekä 4) painottavat ihmissuhteita ja jäsenyyttä ryhmään.   

 Triandiksen (1995) mukaan individualismissa väljästi toisiinsa suhteessa 

olevat henkilöt 1) näkevät itsensä ryhmästä riippumattomiksi, 2) toimivat ensisijaisesti 

omista tarpeistaan, haluistaan, oikeuksistaan ja toisten kanssa tehdyistä sopimuksista 

käsin, 3) antavat etusijan yksilöllisille tavoitteille ryhmän tavoitteiden sijaan sekä 4) 

painottavat rationaalista analysointia toisten kanssa assosioinnin hyvistä ja huonoista 

puolista.32   

Kulttuuri ja identiteetti liittyvät olennaisesti toisiinsa. Länsimainen käsitys yksilön 

omasta identiteetistä eli minuudesta on individualistinen ja korostaa yksilöä sekä sen 

oikeuksia ja ihmisarvoa. Jokainen yksilö nähdään myös omana itsenäisenä yksilönään. 

Aasialainen käsitys minuudesta on kollektiivinen ja hyvin paljon sosiaalisempi ja saa 

oikeutuksen minuudelleen sekä olemassaololleen suhteesta muihin ihmisiin, 

maailmankaikkeuteen ja luonnonlakeihin.33 Minuus ja käsitys itsestä voi tällöin sisältää 

myös muita yksilölle merkityksellisiä henkilöitä kuten äidin, veljen, siskon, ystävän. 

Tällainen toisiin ihmisiin linkittynyt minuuden käsitys on todennettu myös aivojen 

fMRI-kuvannuksella. Kun tehtävänä on arvioida, miten hyvin tietyt piirteet sopivat 

henkilöön itseensä tai hänen äitiinsä, aktivoituu länsimaisella aivoissa äidin ja itsen 

                                                           
30 Hirvi 2010, 221. 
31 Hall 1992, 277. 
32 Perhoniemi 2005, 13. 
33 Liebkind 1994, 21–22. 
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ominaisuuksia vertaillessa eri alueet. Aasialaisen (tutkimuksessa kiinalainen) aivoissa 

aktivoituu äidin ja itsen ominaisuuksia arvioitaessa aivojen osa, joka on aiemmissa 

tutkimuksissa todettu olevan yhteydessä käsitykseen itsestä. Tämä kertoo siitä, että 

äidin ominaisuudet nähdään yhteydessä minuuteen.34 Ero individualistisen ja 

kollektiivisen kulttuurin välillä voi siis olla yksilöissä hyvin syvällä tasolla. 

2.3 Akkulturaatio 
Kun erilaiset kulttuurit kohtaavat, joutuvat ihmisiset sopeutumaan kulttuuriin liittyviin 

muutoksiin. Akkulturaatio tarkoittaa kulttuurista ja psykologista muutosprosessia, mikä 

aiheutuu jatkuvasta vuorovaikutuksesta eri kulttuuritaustoista olevin yksilöiden tai 

ryhmien välillä.35 Se tarkastelee kulttuurin kohtaamisesta johtuvia muutoksia ihmisen 

identiteetissä, arvoissa, käyttäytymisessä ja asenteissa.36 Tämän seurauksena 

alkuperäiset kulttuurikaavat muuttuvat ja vieraaseen kulttuuriin sopeudutaan. 

Akkulturaatiokokemuksella tarkoitan tutkimuksessani henkilöiden kokemaa 

akkulturaatiota eli sopeutumista Suomen kulttuuriin. Se käsittää tavan katsoa ja 

suhtautua omaan sekä kohdattuun uuteen kulttuuriin sekä psykologiset keinot kohdata ja 

käsitellä omalle kulttuurille poikkeuksellisia kulttuurillisia tapoja ja käytäntöjä.  

2.3.1 Akkulturaatioasenteet 

Akkulturaation ehkä tunnetuin tutkija on J.W.Berry, joka on tutkinut uransa aikana 

yksilön ja ryhmien akkulturaatioprosessia eli sitä, millä eri tavoilla vieraaseen maahan 

muuttava ihminen sopeutuu uuteen kulttuuriin. Hän muotoili teorian prosessista, jota 

pitkin akkulturaatioprosessi etenee. Ensimmäistä vaihetta leimaa usein voimakas 

kritiikitön ihastelu, jossa uuden maan ihmiset ja yhteiskunta nähdään positiivisessa 

valossa ja tavoitellaan yhdenmukaisuutta valtakulttuurin kanssa. Oma kulttuuri saattaa 

tässä vaiheessa jäädä pienempään arvoon. Asenne maahanmuuttoon on ensimmäisessä 

vaiheessa positiivinen. Toisessa vaiheessa kulttuurien väliset erot huomataan ja seuraa 

usean vuoden aktiivisen sopeutumisen vaihe, jossa maahanmuuttaja pyrkii tietoisesti ja 

aktiivisesti sopeutumaan. Tämä johtuu heräämisestä kulttuurien välisten erojen 

huomaamiseen sekä niistä syntyvien ristiriitojen ilmenemiseen. Vallitsevaa yhteiskuntaa 

arvostellaan ja verrataan kotimaan kulttuuriin. Tämä saattaa johtaa negatiivisessa 

tapauksessa separatismiin eli valtakulttuurin vastustamiseen tai keskittymiseen vain 

                                                           
34 Heine 2012, 200–205. 
35 Sam & Berry 2006, 27. 
36 Liebkind 1994, 25. 
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omaan kulttuuriin. Tällöin henkilöllä on vahva vähemmistöidentiteetti. Kolmannessa 

vaiheessa keskitytään itsetutkiskeluun, mikä on seurausta identiteettikriisistä, minkä 

ratkeaminen suuntaa akkulturaatioprosessia joko integraatioon tai rejektioon. 

Neljännessä vaiheessa on saavutettu integraation uuden kulttuurin kanssa ja tiedostetaan 

molempien kulttuurien hyvät ja huonot puolet. Tällöin uutta kulttuuria arvostetaan ja 

erilaisuus tunnustetaan. 37   

Edellä esiteltyyn akkulturaationprosessiin vaikuttavat 

akkulturaatioasenteet, joilla henkilö ottaa kantaa: (a) miten tärkeä oman kulttuurin ja 

siihen liittyvän kulttuuri-identiteetin säilyttäminen on, (b) miten tärkeä hyvien suhteiden 

ja kiinteän yhteyden ylläpitäminen on koko yhteiskuntaan ja valtaväestöön.38 

Akkulturaatio siis riippuvainen myös siitä, kokeeko henkilö oman etnisen identiteetin ja 

kulttuurin säilyttämisen arvoisena ja haluaako hän olla tekemisissä eri kulttuuriryhmien 

kanssa. 

Akkulturaatioasenteista on löydettävissä neljä erilaista tapaa suhtautua 

omaan ja valtakulttuuriin. Integraatiossa henkilö pyrkii säilyttämään oman kulttuurisen 

ja etnisen identiteetin samalla sopeutuen ympäristön valtakulttuuriin ja pyrkien 

ylläpitämään yhteyksiä enemmistökulttuuriin. Assimilaatiossa henkilö kuitenkin hylkää 

oman alkuperäisen kulttuurisen identiteetin ja pyrkii sulautumaan valtaväestöön. 

Tällainen on asenne tyypillisempää nuorille, jotka pyrkivät tulemaan hyväksytyksi 

enemmistö jäsenten keskuudessa. Assimilaatio asenteen omaksuneet ovat hyvin alttiita 

sopeutumisvaikeuksille. Jos akkulturaatio epäonnistuu, johtaa se isolaatioon tai 

separaatioon, jolloin henkilö viihtyy vain oman kulttuurin edustajien parissa ja vetäytyy 

kanssakäymisestä valtaväestön edustaman kulttuurin kanssa. Marginalisaatiossa henkilö 

syrjäytyy sekä valtakulttuurista että oman kulttuurinsa edustajien parista. Tämä on 

tyypillistä silloin, kun henkilö torjuu oman kulttuurin, mutta ei myöskään omaksu 

enemmistökulttuuria.  Akkulturaatioasenteet voivat vaihdella elämän aikana ja erota eri 

elämänalueilla. Henkilö voi esimerkiksi pyrkiä taloudellisesti assimiloitumaan 

(työelämässä), integroitumaan kielellisesti (aktiivinen kaksikielisyys) ja eristäytymään 

eli separoitumaan aviollisesti (välttää ns. seka-avioliittoja). 39 

 

                                                           
37 Sam & Berry 2006, 27–29. 
38 Liebkind 1994, 25–28. 
39 Sam & Berry 2006, 78-84. Liebkind 1994, 26–27. 
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Suhtautuminen valtakulttuuriin 

 

 

Suhtautuminen 

omaan 

kulttuuriin 

 KYLLÄ EI 

 

KYLLÄ 

INTEGRAATIO 

(bikulturaalinen 

integraatio) 

ASSIMILAATIO 

eli sulautuminen 

 

EI 

SEPARAATIO 

(vahva vähemmistö 

identiteetti) 

MARGINALISAATIO 

(anomia) 

Kuvio 1: Berryn akkulturaatioasenteet.40 

Arvojen vaikutusta akkulturaatioasenteeseen on tutkinut muun muassa Jasinkaja-

Lahden ja Liebkindin (1997).  Tutkimuksissa on huomattu perinteisten perheenjäsenten 

rooleja koskevan perhearvon ennustavan separaatioasennetta. Tartakovky (2002) 

tutkimuksissa puolestaan on havaittu itsensä ylittämisen arvon korreloivan positiivisesti 

integraatioasenteen kanssa sekä kielteisesti separaatio- ja assimilaatioasenteiden kanssa. 

Iriarten (2004) tutkimuksessa itsensä korostaminen puolestaan ennustaa 

assimilaatioasennetta. Arvot ennustavat akkulturaatiota kuitenkin varsin huonosti, sillä 

ne voivat muuttua uudessa kotimaassa. Lisäksi Boneva & Frieze (2001) mukaan 

maahanmuuttajatutkimuksessa maahanmuuttajilla saattavat korostua kansallisuudesta 

riippumatta tietyt arvot esimerkiksi suoriutumisen arvostus.41 

Sue & Sue (1990) tarkastelivat Berryn mallia yksilön etnisen identiteetin 

kehityksen kannalta nostaen keskiöön suhtautumistavan (a) itseen (itsetunto), (b) omaan 

etniseen ryhmään, (c) muihin etnisiin ryhmiin (merkitys vähäisempi suhteellisen 

yksikulttuurisissa maissa) ja (d) valtaväestön jäseniin. Näihin suhtautuminen joko 

positiivisesti tai negatiivisesti vaikuttavat siihen, millaiset sopeutumisen vaiheet henkilö 

käy läpi.  

Sue & Sue esittää viisi erilaista vaihetta, jotka muistuttavat Berryn mallin 

akkulturaatioasenteita. Konformisuusvaihe eli alistuminen valtakulttuuriin muistuttaa 

                                                           
40 Berry 2006, 35. 
41 Perhoniemi 2005, 20–21. 
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Berryn mallin assimilaatioasennetta. Tätä leimaa voimakas valtakulttuurin ihannointi. 

Jos henkilölle välittyy valtaväestön jäseniltä tunne, että hänen oma kulttuurinsa on 

valtakulttuuriin nähden huonompi, alkaa hän nähdä oman kulttuurinsa valtakulttuurin 

silmin. Tällöin hän häpeää ja vihaa taustaansa, välttelee oman maansa jäseniä ja osoittaa 

itsevihaa pyrkimällä sulautumaan valtaväestöön. Tämä vaikuttaa itsetunnon 

kehittymiseen erittäin heikoksi. Ristiriitavaiheessa henkilö ei hyväksy valtaväestön 

aliarvioivaa näkemystä omasta kulttuuristaan, vaan ajattelee, että jokaisessa kulttuurissa 

on hyviä ja huonoja puolia. Häpeän ja ylpeyden tunteet saattavat sekoittua: ”Miksi 

häpeäisin, sitä, mitä olen?”, mutta samaan aikaan henkilöllä voi olla epäluuloisuutta 

yksittäisiä valtaväestön jäseniä kohtaan. Uppoutumisvaihe muistuttaa Berryn 

separaatioasennetta ja sitä leimaa voimakas oman kulttuurin suosiminen ja 

valtakulttuurin torjunta. Vaihetta leimaa vahva itsetunto. Mahdollinen koettu viha 

kohdistuu syrjintää ja rasismia vastaan, mikä näkyy myös epäluuloisuutena valtaväestön 

jäseniä kohtaan. Itsetutkiskeluvaihe on valtakulttuurin ihannoinnin toinen vaihe, joka ei 

johda konformisuuteen, vaan kriittiseen oma ryhmän tutkiskeluun. Henkilö saattaa 

havaita kulttuurissaan joitain tuomittavia asioita, mutta näkee myös valtakulttuurissa 

toivottavia ja hyviä piirteitä. Bikulturalismin vaihe kuvaa Berryn integraatiota. Tällöin 

henkilö on saavuttanut sisäisen varmuuden ja osaa arvostaa molempia kulttuureja. Hän 

tietää, että jokaisessa kulttuurissa on hyviä ja huonoja puolia.  Hänellä on vahva 

itsetunto ja hän vastustaa syrjintää. Hän on ylpeä juuristaan, arvostaa valtaväestön 

jäseniä ja kulttuuria valikoivasti osaten erotella sen hyvät ja huonot puolet. Edellä 

mainitut kehitysvaiheet eivät kulje suoraviivaisesti toinen toisensa jälkeen, vaan voi 

alkaa eri vaiheesta ja hypätä jonkin vaiheen yli.42 

2.3.2 Akkulturaatioon vaikuttavat tekijät 

Akkulturaatioon vaikuttavat hyvin monet tekijät. Sopeutumisen edellytykset ovat 

positiivisempi tavoitemuuttajalla kuin pakkomuuttajalla. Muuttajan ikä vaikuttaa myös 

mahdollistaen lapsena ja nuorena muuttaneiden paremmat sopeutumisedellytykset, sillä 

tällöin enkulturaatio eli lähtömaan kulttuurin omaksuminen on jäänyt vähäisemmälle 

asteelle. Myös vieraassa massa vietetty aika vaikuttaa akkulturoitumisen asteeseen, 

jolloin pidempään vieraassa maassa oleskellut on akkulturoituneempi kuin maassa 

lyhemmän aikaa asunut henkilö. Vieraassa maassa asutun ajan ohella akkulturaatioon 

vaikuttaa motivaatio sopeutua uuteen kulttuuriin.  

                                                           
42 Sue & Sue 1990, 116. 
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Valtaväestön ja maahanmuuttajan välinen lyhyt interetninen välimatka (uskonto, 

ihonväri, keskeiset elämänarvot) edesauttavat sopeutumista sillä, mitä lähempänä ne 

ovat toisiaan, sitä helpompaa sopeutuminen on. Myös alkuperäismaan ja uuden maan 

välinen kulttuurimaantieteellinen ja kulttuuriekologinen etäisyys vaikuttavat siihen, 

miten helppona tai vaikeana sopeutumista pidetään. Tätä ajatusta hyödyntäen katsotaan, 

että kaupungeista muuttavat akkulturoituvat nopeammin kuin maaseudulta muuttavat. 

Kielen hallinta mahdollistaa myös sosiaaliseen elämään osallistumisen sekä yleisten 

tapahtumien seuraamisen helpottaen akkulturaatioprosessien etenemistä. Myös uudessa 

maassa oleva yhteiskunnallinen ja sosiaalinen asema vaikuttavat akkulturaatioasteeseen. 

Mikäli tämä on heikompi kuin lähtömaassa, vaikeuttaa se sopeutumisprosessia. 43   

Maahanmuuttajan sukupuolella näyttäisi myös olevan vaikuttavan akkulturaatioon. 

Esimerkiksi Liebkind (1994) havaitsi vietnamilaisia pakolaisia koskevassa 

tutkimuksessaan vietnamilaisten pokien ja miesten suuntautuvat tyttöjä ja naisia 

aktiivisemmin suomalaisen kulttuurin piiriin. Pidättyminen perinteisissä arvoissa ja 

alhainen akkulturaatioaste vietnamilaisilla naisilla ja tytöillä suojasi heidän 

itsetuntoansa. Vaikka miehet olivat arvoiltaan länsimaalaisempia ja suuntautuivat 

suomalaiseen kulttuuriin, kärsivät he silti enemmän stressioireista. Tähän näytti 

vaikuttavan heidän kokema muukalaisvihamielisyys. Tutkimus osoittaa, että Berryn 

integraatio ja Sue & Suen bikulturaatio tarjoavat parhaan vaihtoehdon hyvinvointiin. 

Suomalaistuminen liian innokkaasti on yhtä haitallista kuin eristäytyminen. 

Sopeutuminen ei etene hyvin suoraa, vaan se voi tapahtua eriasteisesti käsittäen myös 

takaumia. Yksilö voi olla hyvin sopeutunut yhdellä alueella, mutta ei toisella.44 

Muuttosyy on erityisen merkityksellinen etenkin uuteen maahan muuttamisen 

alkuvaiheessa. Työperäisessä muutossa henkilöä odottaa jo alku vaiheessa työpaikka tai 

mahdollisuus tästä. Erilaiset syyt maahanmuutolle vaikuttavat siihen, millainen 

akkulturaatiokokemus maahanmuuttajalle kehittyy. Työn tai opiskelun takia Suomeen 

muuttaneilla on paremmat valmiudet, koska työ- ja opiskelupaikka tarjoavat kontakteja 

valtakulttuuriin. Pakkomuutto voi heikentää motivaatiota akkulturoitua ja laskea siksi 

sopeutumisen kokemusta.  

                                                           
43 Hoffren, Henriikka 2000, 16–17. Sam & Berry 2006, 48–50.  
44 Liebkind 1994, 185–186. Hoffren, Henriikka 2000, 16–18 



17 

 

On myös huomattu, että osa persoonallisuudesta on kulttuurin muokkaamaa, vaikka 

muutoin persoonallisuutta pidetään psykologiassa varsin muuttumattomana ja vakaana. 

Tämä on näkynyt esimerkiksi kiinalaisissa maahanmuuttajissa, jotka Amerikkaan 

muutettuaan ovat alkaneet muistuttaa persoonaltaan enemmän Hong Kongissa eläviä 

kiinalaisia. Myöhemmissä sukupolvissa persoonallisuus on muuttunut amerikkalaiseksi. 

Tällainen kertoo persoonallisuuden kulttuurillisesta pohjasta enemmän kuin 

biologisesta.45 Vastaavaa voidaan siis olettaa tapahtuvan akkulturaatioprosessin aikana. 

2.3.3 Uskonto ja akkulturaatio 

Uskonnot voidaan ryhmitellä monella eri tavalla, mutta tutkimuksessani käytän 

seuraavaa levittäytymispyrkimyksiin sekä uskonnon avoimuuteen liittyvää ryhmittelyä: 

intialaiset etniset uskonnot, universaalit uskonnot ja uskonnottomat. Etniset uskonnot 

ovat syntyneet jonkin tietyn kansan tai kulttuurin keskuudessa ja liittyvät siksi 

voimakkaasti kulttuuriin. Näiden uskontojen keskuuteen synnytään eikä niihin 

kääntyminen ole mahdollista. Edellisen syiden takia etniset uskonnot eivät myöskään 

pyri hankkimaan uusia jäseniä. Tutkimuksessa esiintyviä intialaisia etnisiä uskontoja 

ovat hindulaisuus, jainalaisuus ja sikhismi. Universaalit uskonnot ovat kaikille avoimia 

ja pyrkivät hankkimaan uusia jäseniä esimerkiksi lähetystyöllä. Tämän vuoksi ne ovat 

usein laajalle levinneitä. Tutkimuksessani universaaleja uskontoja ovat kristinusko, 

islam ja henkisyyden harjoittaminen. Henkisyyden harjoittaminen voi käsittää 

meditaatiota, joogaa ja erilaisia itämaisia henkisyyden harjoittamisen muotoja. Lisäksi 

on tärkeää huomioida myös ei-uskonnolliset eli uskonnottomien ryhmä, johon liitän 

tutkimuksessani agnostikot ja ateistit. 

Uskonnolla on nähty olevan voimakas merkitys maahanmuuttajien elämään.46 Se 

vaikuttaa yksilön identiteettiin, arvoihin ja maailmankuvaan. Se sisältää symbolit, 

merkit ja rituaalit, joilla hän ilmaisee itseään yksilönä ja osana uskonnollista yhteisöä.47 

Uudessa maassa voi maahanmuuttaja kohdata eroja niin kielen, ajattelutavan, 

käytäntöjen kuin ruokailun tai uskonnollisten rituaalien kuten rukoilun suhteen. Tämä 

saattaa laukaista kaipauksen hakeutua kulttuuritaustaltaan samanlaisten ihmisten 

seuraan, joiden kanssa voi jakaa kokemuksen vieraaseen kulttuurin sopeutumisesta 

                                                           
45 Sam & Berry 2006, 123–124.  
46 Steffen & Merrill 2010, 562. 
47 Tirri 2006, 27–29. 
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kaukana kotimaasta.48 Uskonnolliset yhteisöt tarjoavat paikan, jossa maahanmuuttaja 

voi kokea yhteenkuuluvuutta49 sekä väylän maahanmuuttajan etnisen ja kulttuurisen 

identiteetin säilyttämiseen. Tämän merkitys voimistuu, kun identiteetti on uhattuna 

esimerkiksi maahanmuuttajan kohdalla vähemmistöryhmään kuuluessa.50 Tästä kertoo 

myös se, että usein uskonnolliset yhteisöt kokoavat kulttuuritaustaltaan samanlaisia 

ihmisiä yhteen, vaikka he eivät kuuluisi samaan uskontoryhmään.51 Etninen identiteetti 

näyttäisi säilyvän maahanmuuton yhteydessä naisilla voimakkaammin kuin miehillä.52  

Uskonnollisen yhteisön kokoontumispaikka on usein sisustettu kotimaalle 

tyypilliseen tapaan. Äänet, tuoksut, ruoka ja tavat myös muistuttavat kotimaasta. 

Yhteinen ruokailu kuuluu usein osana uskonnollisen seremonian loppua ja kokoaa 

osallistujat yhteen. Durkheim (1961) katsookin tällaisen yhteisaterian luovan 

yhteenkuuluvuuden tunteen ateriaan osallistujien välille, mutta myös jumalan ja 

palvojan välille.53 Ruoka tuttuine makuineen luo kotoisan ilmapiirin ja lievittää koettua 

kulttuurista välimatkaa. Näin uskonnollinen yhteisö voi luoda sillan uuden ja oman 

kulttuurin välille.54 

Toisen polven maahanmuuttajille eli maahanmuuttajien lapsille uskonnollinen 

yhteisö tarjoaa ympäristön tutustua vanhempien kulttuuriperintöön ja siirtää kulttuuria 

sukupolvelta toiselle.55 Näin se on tärkeässä osassa nuoren uskonnollisen ja kulttuurisen 

identiteetin rakentumisessa.  

 Kuten aiemmin on tullut ilmi, suhteet oman kulttuuritaustan ryhmään ja etnisen 

identiteetin säilyminen, ovat tärkeitä akkulturaatioprosessissa ja edesauttaa 

integraatiota. Uskonnollinen yhteisö tarjoaa paikan oman uskonnollisen identiteetin 

ohella myös kulttuurillisen identiteetin säilymiseen. Lisäksi se tarjoaa 

yhteenkuuluvuuden ja kodinomaisen tunteen maahanmuuttajien välille.56  

                                                           
48 Hirvi 2010, 219. 
49 Martikainen 2004, 226. 
50 Eriksen 2002, 68. 
51 Hirvi 2010, 225–226. 
52 Farver, Bhadha & Narang 2002, 13. 
53 Durkheim 1961, 378. 
54 Hirvi 2010, 225–226. 
55 Hall 2002, 173. 
56 Hirvi 2010, 226. 
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Mikäli maahanmuuttajalla ei ole mahdollisuuksia harjoittaa uskontoaan, voi 

uskonnon merkitys yksilölle myös laskea. Esimerkiksi Korven (2014) tutkimuksessa 

uskonnollisen identiteetin merkitys voi pidemmällä ajalla muuttua vähemmän 

merkitykselliseksi. Korven tutkimuksessa uskonnon merkitys vähentyi muslimilla ja 

buddhalaisella, koska heillä ei ollut samanlaisia mahdollisuuksia harjoittaa uskontoaan.  

3 Monikulttuurinen Intia ja intialaiset maahanmuuttajat 

Suomessa 
Intia on kulttuuriltaan rikas, monimuotoinen ja multietninen maa, jossa itäistä, 

pohjoista, läntistä ja eteläistä osaa hallitsevat erilaiset kulttuurit, jotka eroavat toisistaan 

niin kielen, ruokatottumusten, tapojen kuin asenteiden suhteen.  

Intian virallisia tunnustettuja kieliä on 22, joiden lisäksi maasta löytyy lähes 1635 

muuta kieltä.57 Kielet voivat erota toisistaan niin, etteivät eri osavaltioista tulevat 

ihmiset ymmärrä toisiaan tai osaa lukea toinen toistensa kieltä. Intian kaksi suurinta 

kieliryhmää ovat Pohjois-Intian indoarjalainen ja Etelä-Intian ja dravidakielet. 

Poliittisen dravidaliikkeen vaikutuksesta intialaiset jakavat itsensä usein etelä- tai 

pohjoisintialaisiin dravida ja indoarjalaisen kielialueen mukaan.58 Intian hallituksen 

käyttämä virallinen kieli on indoarjalaisiin hindi, mutta englanti toimii monissa 

oppilaitoksissa, yliopistoissa ja oikeusjärjestelmässä virallisena kielenä.  

Kieli on tärkeä väline ryhmäidentifikaatiossa, mutta kieli ja kulttuuri eivät kulje 

käsi kädessä. Kulttuurit eroavat myös samaa kieltä puhuvien parissa esimerkiksi kastin 

ja etnisen ryhmän mukaan. Kaupungissa asuvan ylempään kastiin kuuluvan bramiinin ja 

metsässä asuvan alkuperäisväestöön kuuluvan adivasin kulttuurit eroavat selvästi 

toisistaan, vaikka he puhuvat samaa kieltä. Kulttuurieroa pohjoisintialaisen 

Maharasthran ja eteläintialaisen Andra Pradeshin osavaltion asukkaiden välillä voisi 

luonnehtia samaksi kuin Suomen ja Espanjan.59 

Intian kielen ja kulttuurien moninaisuuteen verrattuna Suomi on varsin 

homogeeninen ja tarjoaa hyvin vastakohtaisen kokemuksen heterogeenisestä 

kulttuurista tuleville maahanmuuttajille. Seuraavassa esittelen Suomen intialaisia 

                                                           
57 Malkavaara 2015. Jaiswal 2014, 13. 
58 Tamminen & Zenger 1998, 170–171, 195. 
59 Tamminen & Zenger 1998, 194–195. 
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maahanmuuttajia Maahanmuuttoviraston ja Tilastokeskuksen tilastojen sekä 

uutisartikkeleiden pohjalta. 

3.1 Intialaiset maahanmuuttajat Suomessa 
Intialaisten maahanmuuttajien määrän on kasvanut nopeasti 2000-luvulla työmuuton ja 

kansainvälisen liikkuvuuden myötä. Vuonna 2017 Suomessa asui 5159 intialaisia ja 

heistä suurin osa oli työikäisiä.60 Vuodesta 2005 vuoteen 2017 mennessä Suomessa 

vakinaisesti asuvien intialaisten määrä on kolminkertaistunut. 

 

Lähde: Maahanmuuttovirasto ja Tilastokeskus 

Kuvio 2: Intialaisten maahanmuuttajien määrä Suomessa vuosina 2005-2017. 

Vuonna 2018 suurin osa ensimmäistä oleskelulupaa hakevista on ollut kotoisin 

Intiasta. Intialaiset hallitsivatkin vuonna 2018 oleskelulupahakemusten tilastoja heti 

Venäjän ja Kiinan jälkeen. Intiasta haetaan eniten ensimmäistä oleskelulupaa tai jatkoa 

tälle. Harvempi hakee pysyvää oleskelulupaa tai kansalaisuutta. Oleskelulupaa haetaan 

useimmiten työn perusteella ja suurin osa hakijoista on miehiä. Työperusteisessa 

oleskeluluvassa työnkuva on useimmiten määritelty erityisasiantuntija tai tieteellisen 

tutkimuksen tehtäväksi. Myös harjoittelu on ollut muutamilla intialaisilla yksi 

työnperusteinen päätösperuste, jossa miesten ja naisten osuus on ollut tasapuolisempi. 

Ensimmäistä oleskelulupaa haetaan perheen perusteella toiseksi eniten heti työn jälkeen. 

                                                           
60 Tilastokeskus. 



21 

 

Näistä hakijoista selkeästi suurin osa on naisia, jotka hakevat oleskelulupaa muun 

ulkomaan kansalaisen puolison perusteella. Muun ulkomaankansalaisen lapsen 

perusteella päätöksen saaneiden joukossa on tasapuolisesti miehiä ja naisia. 

Oleskelulupaa haetaan selkeästi vähemmän opiskelun perusteella kuin työn tai perheen 

perusteella.61  

Intialaiset sijoittuvat maahanmuuttajien joukossa korkealle työllisyysasteen 

suhteen.  Ammattiryhmistä he sijoittuvat eniten ravintolapalvelutyöhön sekä tekniikan 

suunnittelu-, johto- ja tutkimustyön (22 %). Kolmanneksi suurin ammattiryhmä sijoittui 

tekniikan asiantuntija- ja työnjohtotyöhön (8 %). Myös informaatioteknologian alalta 

Suomeen on saapunut osaajia muun muassa Intiasta, jossa Nokia oli 2000-luvulla 

monelle oiva paikka hankkia arvokasta työkokemusta. 62 Intialaisten työllistymistä 

Suomeen ovat lisänneet myös intialaisten it-yritysten kuten Wipro Limited Suomen 

sivuliikkeen (2000) ja Tata Consultancy Services:n (2004) toiminnan laajentuminen 

Suomeen.  Vuonna 2013 Nokia myös edesauttoi tätä ulkoistamalla palveluitaan Tata 

Consultancy Servicille.63 Suomalaisyritysten palveluiden ulkoistaminen intialaisille 

yrityksille onkin lyhyessä ajassa kasvanut valtavasti. Vuonna 2015 oli it-palveluista 

viidennes ulkoistettu intialaisille yrityksille. Kun ulkoistussopimusten määrä intialaisille 

oli vuonna 2003–2006 yhden prosentin luokkaa, vuonna 2015 osuus oli jo noin 20 %.64  

Vaikka Suomen maahanmuuttajista noin puolet on naisia, on intialaisista 

maahanmuuttajista selvästi suurempi osa miehiä. Naisista suurin osa onkin muuttanut 

Suomeen miehen työn tai avioliiton takia. Muutto on usein ollut miehen työn takia tehty 

yhteinen päätös tai avioliiton kautta tullut luonnollinen siirtymä, mikäli mies on ollut 

Suomessa töissä ennen avioliittoa.65 Enemmistä intialaisista asuu pääkaupunkiseudulla. 

Perheelliset asuvat 2-3 huoneen kerrostaloissa. Useilla perheillä on kotimaastaan 

esimerkiksi valokuvia, tauluja, uskonnollisia esineitä sekä mahdollisesti kotitemppeli. 

Etnisyys ilmenee intialaisilla myös pukeutumisessa ja ruuanlaitossa.66  

                                                           
61 Maahanmuuttovirasto. 
62 Heikkilä & Pikkarainen 2008, 7, 77. 
63 Yle 2016. Nordic Labour Journal 2010.  
64 Yle 2015. 
65 Martikainen & Tiilikainen 2007, 93. 
66 Martikainen & Tiilikainen 2007, 99. 
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Kuvio 3: Intialaisten maahanmuuttajien ikä ja sukupuoli rakenne 31.12.2015. 

3.2 Uskonnollisuus, arvot ja akkulturaatioasenteet 
Monien uskontojen maana pidetty Intia käsittää suurimman osan kaikista maailman 

uskonnoista. Hallitseva uskonto Intiassa on hindulaisuus, johon 82 % intialaisista 

ilmoittaa kuuluvansa.67 Toiseksi suurin uskonnollinen ryhmä on islamilaisuus, joka 

käsittää 12 % Intian väestöstä. Vähemmistöuskonnoista kristinusko 2,3 %, sikhiläisyys 

2 %, buddhalaisuus 0,77 % ja jainalaisuus 0.4 % muodostavat merkittävimmät ryhmät. 

Lisäksi maasta löytyy juutalaisia ja zarathustralaisia. 68  Amerikkaan muuttaneet 

intialaiset ovat olleet tutkimusten mukaan hyvin uskonnollisia. Tätä saattaisi selittää se, 

että uskonnolliset yhteisöt tarjoavat mahdollisuuden tavata oman kulttuuritausta 

edustajia samalla vahvistaen etnistä identiteettiä69 ja etnisyyteen sidottua 

uskonnollisuutta. 

Intialainen kulttuuri on vielä hyvin perinteisiin sidottu ja perheet patriarkaalisia. 

Avioliitoista nykyäänkin 90 % on sukulaisten järjestämiä.70 Mies nähdään usein 

autoratiivisena perheenpäänä, jonka tehtävä on elättää perhe. Lasten hoito ja perheestä 

huolehtiminen nähdään naisen vastuulla. Isän rooli lasten hoidossa on usein etäisempi 

äidin rooliin nähden. Erilaisiin rooleihin kasvetaan jo perheessä, sillä pojat ovat 

perheessä tyttöjä korkeammassa asemassa ja heille sallitaan enemmän vapauksia. 

                                                           
67 Parpola 2005, 118–119. Tenhunen & Säävälä 2007, 34. 
68 Madan 2004, 3. 
69 Farver, Bhadha & Narang 2002, 15. 
70 Jaiswal 2014, 12. 
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Perinteiset roolit ovat voimakkaammat ylempikastisissa perheissä kuin alemmissa 

kastiluokissa, joissa taloudelliset vaikeudet voivat pakottaa myös äidin työskentelemään 

kodin ulkopuolella.71  

Intian kulttuurin arvoissa korostuvat perinteiset arvot ja normit.72  

Yhdenmukaisuus, yksilöllisen suoriutuminen ja sosiaalisen kilpailu ovat yhä 

merkityksellisiä arvoja. Yhdenmukaisuus sisältää tottelevaisuuden, itsekurin, 

kohteliaisuuden sekä vanhempien kunnioittamisen, jotka ovat intialaisessa kulttuurissa 

hyvin merkittäviä. Koulutuksen on huomattu ennustavan individualistisia arvoja kuten 

itseohjautuvuutta ja universalismia.73 Arvot ja niiden pohjalta syntyneet 

akkulturaatioasenteet voivat siis olla myös riippuvaisia koulutuksesta.  

Perhoniemen (2005) tutkimustuloksia havaittiin Suomessa asuvien intialaisten 

maahanmuuttajien keskuudessa integraatioasenteen olevan hallitseva, mutta tämän 

ohella valtaosalla hallitsi integraatio-separaatioasenteen yhdistelmä. Farver, Bhadha ja 

Narang (2002) tutkimuksessa separaatioasenteen yhteydessä uskonnollisuus oli myös 

korkeampi.74 Assimilaatioasenne esiintyi kolmanneksi eniten ja marginalisaatioasenne 

harvemmin. 75 Perhoniemen mukaan integraatioasennetta tutkimuksessa saattaa selittää 

halu vastata sosiaalisesti suotavasti. Suomalaisen ja intialaisen kulttuurien etäisyys 

puolestaan saattaisi selittää separaatio eli eristäytymishalukkuutta. Koetuissa 

odotuksissa suomalaisilta korostui integraatio- ja assimilaatioasenteet. Suomen kielen 

osaaminen ennusti suurempaa stressiä, mikä voi selittyä Liebkindikin (1994) 

tutkimuksissakin esiintyneenä koettuna syrjintänä ja kasvaneeseen uskallukseen 

raportoida omasta pahasta olosta. Uskonnollisista ryhmistä Perhoniemen tutkimuksessa 

hindut raportoivat tutkimuksessa vähemmän stressioireita kuin muihin uskontoryhmiin 

kuuluvat ihmiset.  

Tutkimuksissa Amerikkaan muuttaneiden intialaisten maahanmuuttajien 

akkulturaatiosta huomattiin naisten usein marginalisoituvan ja miesten integroituvan.76 

Separaatioasenteen on todettu hallitsevan parinmuodostusta. Parin valintaa rajoittavat 

                                                           
71 Jain & Belsky 1997, 875. Ghuman, 2000, 306. 
72 Jain & Belsky 1997, 875. 
73 Mishra 1994, 225–238. 
74 Farver, Bhadha & Narang 2002, 21, 25. 
75 Perhoniemi 2005, 37–39. 
76 Farver, Bhadha & Narang 2002, 23. 
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usein hindukulttuurin kastisysteemi ja sisäryhmän tiiviys, mikä vaikeuttaa puolison 

valintaa sisäryhmän ulkopuolelta.77  

3.3 Intialaiset yhteisöt Suomessa 
Intialaisille suunnatut yhteisöt voivat tarjota merkittävän paikan kokea 

yhteenkuuluvuutta ja mahdollisuuden tavata oman maan ihmisiä, mikä on tärkeää 

integraation toteutumisen kannalta. 

Etnisiä uskonnollisia yhteisöjä intialaisille löytyy Suomesta muutamia. Sikhien 

Gurdwara on rekisteröity Suomessa uskonnolliseksi yhteisöksi toukokuussa vuonna 

1998. Vuonna 2006 yhteisö muutti Helsinkiin Sörnäisiin. Suomen hindut yhdyskunta on 

rekisteröity toukokuussa 2013.78  Hindutemppeli löytyy Helsingistä Malmilta ja koostuu 

lähinnä eteläintialaisista hinduista. Tämä näkyy etenkin sivuston kielivalinnoissa, joissa 

intialaisista kielistä valittavana on vain dravidakieliin kuuluva tamili.79 Pohjois-

Intialaiset hindut saattavat mennä sikhiyhteisön tilaisuuksiin kulttuurillisen 

yhtenäisyyden vuoksi.80 Myös ISCKON Hare Krishna -liike kerää hinduja 

tilaisuuksiinsa.81 Lisäksi Suomesta löytyy kristillisten yhteisöjen ohella useita muslimi- 

ja buddhalaisyhdyskuntia, joihin intialaiset maahanmuuttajat voivat osallistua.82 

Kulttuuriyhdistykset järjestävät kulttuuritapahtumia ja edesauttavat suomalaisen ja 

intialaisen välistä kohtaamista. Suomi-Intia-Seura ry. on sivujensa mukaan 

ystävyysseura, joka on perutettu vuonna 1949. Ystävyysseura toimii Intiasta ja 

intialaisesta kulttuurista kiinnostuneiden toiminnallisena yhteisönä sekä yhdyssiteenä 

Suomessa asuvien intialaisten välillä. Se pyrkii edistämään intialaisen kulttuurin 

tuntemusta Suomessa sekä kulttuurivaihtoa ja kehitysyhteistyötä Suomen ja Intian 

välillä.83 Se pyrkii järjestämään kulttuuritapahtumia kuten Intia-päiviä, jotka kokoavat 

intialaisia ja suomalaisia yhteen. Lisäksi se on järjestänyt intialaiselle kulttuurille 

keskeisiä diwali-juhlia. Intian kulttuurikeskus puolestaan pyrkii sivujensa mukaan 

                                                           
77 Perhonniemi 2005, 23. 
78 http://www.uskonnot.fi/. Viitattu: 17.8.2018. 
79 http://suomenhindut.com/. Viitattu: 17.8.2018. 
80 Hirvi 2010, 226. 
81 Martikainen 2004, 168. 
82 http://www.uskonnot.fi. Viitattu: 17.8.2018. 
83 http://www.suomiintiaseura.fi/. Viitattu: 17.8.2018. 
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edistämään Suomen ja Intian suhteita niin kulttuurisessa, matkailullisessa kuin 

taloudellisessakin mielessä. Lisäksi se järjestää bollywood-elokuvailtoja.84 

4 Aineisto ja menetelmä 
Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää intialaisten akkulturaatiokokemuksia etnisten ja 

universaalien uskontojen sekä uskonnottomien parissa sekä kartoittaa niissä vaikuttavia 

akkulturaatioasenteita. Lisäksi tutkin, mitä muutoksia maahanmuuttajissa on tapahtunut 

Suomessa asumisen aikana.  

Menetelmänä käytettiin kyselylomaketutkimusta, joka toteutettiin verkossa. 

Tutkimusta hyödynnettiin niin kvalitatiivista kuin kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. 

Näiden kahden tutkimusmenetelmän eli mixed methods research (MMR) on todettu 

tarjoavan parempaa ymmärrystä tutkimusongelmaan kuin vain selkeästi yhden 

tutkimusmenetelmän käyttö.85 

Tutkimus toteutettiin verkkokyselylomaketutkimuksena, joka laadittiin Google 

Forms -ohjelman avulla. Tutkimuksessa käytetty kyselylomake muotoutui palautteen 

perusteella, jota sain muutamalta intialaiselta, jotka lukivat esikysymyksiä läpi. Laajan 

aineiston saamiseksi kysely julkaistiin marraskuussa vuonna 2016 Indians in Finland 

Facebook-ryhmässä. Kyselyä oli jaettu myös eteläintialaisen tamiliyhteisön omassa 

Facebook-ryhmässä. Vastauksia kertyi tuplavastausten poiston jälkeen 145, joista lähes 

kaikki tulivat parin päivän sisällä kyselyn julkaisemisesta.86 

4.1 Kyselylomaketutkimus metodina  
Kysely sisälsi avoimia laadullisia kysymyksiä ja määrällisiä vastausvaihtoehdot 

käsittäviä kysymyksiä. Vastaajien taustan selvittämiseksi kysyttiin kvantitatiivisia 

tilastoitavissa olevia muuttujia kuten sukupuoli, ikä ja uskonto. Avoimilla 

kvalitatiivisilla kysymyksillä kulttuureista ja niiden kokemisesta tutkin tarkemmin 

akkulturaatioasenteita ja -kokemusta, joita vertasin kvantitatiivisiin muuttujiin ja 

tilastoihin. Kvalitatiivisten kysymysten vastauksia kävin läpi aineistolähtöistä 

temaattista sisällönanalyysiä hyödyntäen (tarkemmin luvussa 4.2).  

 Kysely eteni henkilön perustiedoista (sukupuoli, ikä uskonto) kohti 

Suomeen muuttoa (Suomessa asuttua aika ja Suomeen muuton syy), kulttuuriin 
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sopeutumista (Suomen kielen taito ja suomalaiset ystävät) ja kulttuurien välistä 

kohtaamista (intialaisen ja suomalaisen kulttuurin kuvaamiseen, mihin kulttuuriin 

identifioi itsensä, halusiko jäädä Suomeen). Kysely siis syventyi loppua kohden 

avoimissa kysymyksissä, joissa maahanmuuttoon liittyvää sopeutumista pystyi 

pohtimaan tarkemmin. Lähes jokainen kysymys oli pakollinen, joten kyselyyn ei voinut 

vastata, ellei ollut vastannut suurimpaan osaan kysymyksistä.  

Uskonto osiossa annoin Intian moninaisen uskontokirjon huomioiden 

vaihtoehdot pääuskontoihin: hindu, muslimi, kristitty, jainalainen, sikhi, buddhalainen, 

agnostikko, ateisti sekä henkisyyden harjoittamisen (Spiritual). Annoin myös 

mahdollisuuden vastata jonkin muun listasta puuttuvan uskonnon (Other). 

Kun selvitetään tutkittavan mielipidettä tai asennetta, voidaan käyttää 

kysymyksiä, jotka sisältävät 3-5 erilaista argumenttia, jotka vaihtelevat positiivisen ja 

negatiivisen välillä.87 Kyselyni sisälsi tähän liittyen esimerkiksi kielitaitoa ja 

sopeutumisen kokemusta käsittelevissä kysymyksissä vastausvaihtoehtoja, jotka oli 

suunniteltu niin, että ne vastaisivat taito- tai kokemustasoja asteikolla 1-5. Esimerkiksi 

suomen kielen taidon kohdalla kysymys oli aseteltu seuraavasti (suluissa asteikko):  

Do you know any Finnish? * 

Few words. (1) 

Somewhat. I understand some talk. (2) 

I can understand most of what i hear and talk a little. (3) 

I can communicate well in Finnish. (4) 

I'm fluent in Finnish. (5) 

Lisäksi vastaavaa hyödynsin myös kolmen vaihtoehdon asteikolla esimerkiksi 

kysymyksessä halusta palata Intiaan (suluissa asteikko): 

Do you plan to move back to India? * 

Yes. (3) 

No. (1) 

I don't know. (2) 

Tällaisissa kysymyksissä oli yleensä positiivinen ja negatiivinen ääripää sekä 

molemmista ääripäistä keskitaso, joka ei kuulunut selkeästi kumpaankaan kategoriaan. 

Asteikko näissä olisi voinut olla myös -1 (ei), 0 (en tiedä) ja 1 (kyllä). 
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4.2 Sisällönanalyysi 
Tutkimuksen avointen kysymysten analysoinnissa käytin aineistolähtöistä temaattista 

sisällönanalyysiä. Temaattisessa sisällönanalyysissä pyritään löytämään 

tutkimusongelman kannalta olennaisia aiheita.88 Vastaukset pilkotaan ja ryhmittelemään 

erilaisten aihepiirien mukaan. Näin voidaan löytää erilaisia teemoja ja vertailla niiden 

esiintymistä vastauksissa.89 Vastaukset pyritään tiivistämään ja pilkkomaan esimerkiksi 

samankaltaiset sanat alleviivaamalla. Näistä voidaan pelkistää yhtenevät ilmaukset sekä 

ryhmitellä ne luokiksi, alaluokiksi, yläluokiksi ja pääluokiksi, jolloin voidaan havaita 

erilaisten teemojen ilmeneminen aineistossa.90  

Avoimissa kysymyksissä pyrin pitämään kysymykset hyvin laveina, jotta 

vastaajat voivat käyttää vapaata assosiaatiota ja etteivät kysymykset liikaa ohjailisi 

vastaajan ajattelua. Tällaisia kysymyksiä olivat muun muassa:”Describe Indian culture 

compared to Western culture” ja ”Describe Finnish culture”.  

Käytin sisällönanalyysia alleviivaamalla aineistosta tiettyyn teemaan liittyvät 

keskeiset sanat. Esimerkiksi ihmissuhteiden merkityksellisyyttä kuvaavia sanoja 

saattoivat olla: sosializing, gatherings, friends, communities, family ja relatives. Näistä 

voidaan vielä erottaa alaluokiksi esimerkiksi perhe ja ystävät, joissa yhdistyy 

sosiaalinen vuorovaikutus. Aineistossa perhe nousi kuitenkin vastauksissa esiin niin 

paljon, että nostin sen myös tuloksissa tästä alaluokasta esiin. 

4.3 Kyselyyn vastaajat 
Kvantitatiivisiin muuttujiin liittyvät tulokset tulivat Google Forms -ohjelmalla luotuun 

kyselylomakkeeseen automaattisesti. Tulosten valossa Suomeen tulleista intialaisista 

suurin osa on 23–35-vuotiaita miehiä, jotka joko opiskelevat tai tekevät töitä sekä ovat 

asuneet yhteiskunnassamme keskimäärin 1-4 vuotta. Kyselyni tulokset heijastelevat 

myös Suomessa asuvien intialaisten Facebook-käyttäjien ryhmää. 

Sukupuolijakauma tuloksissa oli hyvin epätasainen. Kyselyyn vastanneista peräti 

112 oli miehiä, joten naisia oli vain 33. Vaikka kyselyssä oli mahdollisuus olla 

kertomatta omaa sukupuoltaan, ei kukaan valinnut tätä vaihtoehtoa. Tämä kertoo 

perinteisistä sukupuolikäsityksiä.  

                                                           
88 Eskola & Suoranta 1998, 175–176. 
89 Tuomi & Sarajärvi 2018, 104–107. 
90 Tuomi & Sarajärvi 2018, 122–127. 
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Vastaajien keskuudessa miesten suuri määrä selittyy Martikainen & Tiilikainen 

(2007) mukaan perinteisillä kulttuuriarvoilla ja normeilla, jossa nuoret miehet ovat 

usein pioneerimuuttajia. Naiset ja lapset seuraavat, kun mies on asettautunut uuteen 

maahan. Intialaiseen kulttuuriin liittyen miehen rooli on usein myös elättää perhe, 

jolloin työ voi viedä miehen ulkomaille naisen jäädessä kotiin huolehtimaan perheestä. 

  

Kuvio 4: Kyselyyn vastaajien ikä. 

116 eli ¾ vastanneista sijoittui 23–35-vuotiaiden joukkoon. 18–22-

vuotiaiden ryhmä sisälsi vain 3 henkilöä ja 41–45-ryhmä 8 henkilöä. 46–50-vuotiaita ei 

ollut vastaajien joukossa ollenkaan. Vain yksi ilmoitti kuuluvansa yli 51 vuotiaiden 

joukkoon.  

  

Kuvio 5: Kyselyyn vastaajien Suomessa asuttu aika. 

Vastaajista 81 eli yli puolet oli asunut Suomessa 1-4 vuotta. Alle 1 vuotta Suomessa 

asuneita oli vastaajista 22, 5-6 vuotta asuneita 19 ja 7-9 vuotta Suomessa asuneita oli 13 

vastaajaa. Yli 10 vuotta Suomessa asuneita oli vain 9 vastaajista ja yli 20 vuotta 

asuneita 2 henkilöä.  
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Kysymykseen ”What part of India are you from?” sain monenlaisia tuloksia, jotka 

päädyin lopulta jakamaan kahteen ryhmään Etelä- ja Pohjois-Intiasta tulleisiin 

kielialueiden mukaan. 60 % vastanneista tuli Etelä-Intiasta (dravidakieliset kielialueet) 

ja 40 % Pohjois-Intiasta (indoarjalaiset kielialueet). Kyselyä oli jaettu eteläintialaisten 

omaan Facebook-ryhmään, mikä saattaa selittää heidän suurempaa määrää vastaajien 

joukossa. Vastauksissa monet ilmoittivat oman kaupunkinsa etenkin, jos se oli iso 

metropolia kuten Delhi, Mumbai tai Bangalore. Osa katsoi parhaaksi ilmoittaa 

osavaltion, mutta monet ilmoittivat vain maanosan kuten etelä, pohjoinen, itä tai länsi. 

Joukossa oli myös muutamia, jotka eivät halunneet ilmoittaa, mistä osasta Intiaa olivat 

kotoisin sekä yksi, joka ilmoitti, mistä hänen vanhempansa olivat kotoisin.  

Hindulaisuus on suurin uskonnollinen ryhmä Intiassa ja niin se oli myös vastaajien 

keskuudessa, sillä heistä 88 oli hinduja. Vastaajista kristittyjä oli 12, mikä on yli 3,5 

kertaa enemmän suhteessa heidän keskimääräiseen määräänsä Intiassa. Muslimeja 

puolestaan oli 6, mikä on lähes 10 % vähemmän kuin heidän määränsä Intiassa. Sikhejä 

oli 3, jainalaisia 3 ja 7 henkilöä harjoitti henkisyyttä (spiritual). Ateisteja vastaajista oli 

15 ja agnostikkojakin 11 vastaajista. Kukaan ei ilmoittautunut buddhalaiseksi, mikä 

saattaa johtua sen yhdistämiseen alempaan kastiluokkaan91. 

Kuten taustatyössäni jo huomasin, suurin osa intialaisista muuttaa Suomeen työn, 

opintojen tai lähiomaisen perässä. Kyselyyn vastanneista työn ja opiskeluiden perässä 

muuttaneita oli lähes yhtä paljon, mutta opiskelu oli näistä kuitenkin vastaajien suurin 

muuttosyy. Opintojen takia muuttaneita oli vastanneista 62, työn takia tulleita 55 ja 

perheen tai puolison takia Suomeen muuttaneita 27 henkilöä. Perheen tai puolison 

vuoksi muuttaneista suurin osa oli naisia. Vain yksi henkilö ilmoitti tulleensa muista 

kuin edellisistä syistä Suomeen. Tilastokeskuksen mukaan opiskelijoiden määrä on 

huomattavasti pienempi kuin työn ja omaisen perässä tulleiden. Opintojen takia 

muuttaneiden suurempi osuus kyselyssä saattaa johtua kyselyn toteutuksesta 

Facebookissa, jonne todennäköisemmin hakeutuu nuoria opiskelijoita. 

Kulttuurien kohtaamista käsittelevissä avoimissa kysymyksissä oli muutama 

vastaaja, jotka keskittyivät vain yhteen heitä Suomessa koskettaneeseen aiheeseen. 

                                                           
91 Malkavaaran 2015. 
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Tämä asia toistui lähes kaikissa vastauksissa muodossa tai toisessa. Tämä saattoi olla 

Suomessa koettu yksinäisyys, jokin fyysinen trauma tai parisuhteisiin liittyvä ihmetys.  

4.4 Kritiikki 
Tutkimus sai osakseen myös kritiikkiä, jotka käsittelivät erityisesti avointen kysymysten 

muotoilua ja pakollisuutta. Erityisesti intialaista ja suomalaista kulttuuria koskevissa 

eroissa tuotiin esiin molempien kulttuurien sisäiset erot, sillä eroavathan kulttuurit myös 

esimerkiksi länsimaiden sisällä sekä kunkin kulttuurin sisällä.  

I think we are comparing oranges and apples. There are conservative Westerns and there are 

modern Indians. 

 “What would you want to change in Finnish culture?” -kysymyksellä hain vaikeaksi 

koettuja kulttuurien välisiä eroja, mutta sain hyvän kommentin siitä, ettei 

sopeutumiseen välttämättä tarvitse haluta kultuurin muutosta. Tässä kohtaa kysymyksen 

uudelleen muotoilu olisi ollut aiheellista. 

Every culture is unique and we should never try to change it. If I live in Finland, I should try 

to blend into the culture as much as I can. If my Indian culture is so valuable to me, I will 

keep that to myself. Why change others for my convenience? 

 

Yksi vastaaja ilmoitti, ettei olisi halunnut vastata kaikkiin pakollisiin 

kysymyksiin. Kyselyssä vastaajat ohittivat pakolliset kysymykset, joihin eivät halunneet 

vastata, kirjoittamalla vastauskenttään ”no” tai yhden sanan. Kaikista vastaajista vain 13 

henkilöä ohitti lähes kaikki avoimet kysymykset edellä kuvatulla tavalla. 

Uskontoryhmien akkulturaatiotutkimuksen haasteena olivat vastaajien 

erilaiset määrät eri uskontoryhmissä. Etnisten uskontojen ryhmässä vastaajia oli 94, 

mikä on lähes neljä kertaa enemmän kuin uskonnottomien (26 vastaajaa) tai 

universaalien uskontojen (25 vastaajaa) ryhmissä (liite 2). Tämän takia myös erilaisia 

vastauksia oli etnisten uskontojen ryhmässä huomattavasti enemmän kuin muissa 

ryhmissä.  

Tutkimuksessa olisi saatu uskonnon vaikutuksesta sopeutumiseen enemmän 

tieto, mikäli kyselyssä olisi huomioitu uskonnollisiin tapahtumiin osallistumisen ja 

kirkossa, moskeijassa tai temppelissä vierailun tiheys sekä uskonnon merkitys itselle. 
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5 Kulttuuriin sopeutuminen  
Tutkin kyselyssä sopeutumista teemoilla, jotka liittyivät suomen kielen ymmärtämiseen, 

Suomessa vietettyyn aikaan, suomalaisiin ystäviin, yleiseen kokemukseen siitä, miten 

kokee pystyvänsä sopeutumaan suomalaiseen kulttuuriin, haluako jäädä Suomeen sekä 

identifioiko henkilö itsensä intialaiseen vai länsimaiseen kulttuuriin. Avoimilla 

kysymyksillä kartoitin erityisesti kokemuksia kulttuurien kohtaamiseen liittyen. Pyrin 

näistä löytämään viitteitä vaikuttavista akkulturaatioasenteista ja kulttuurien 

kohtaamiseen koettuja haasteita sopeutumiselle sekä sopeutumista tukevia tekijöitä. 

Käyn seuraavassa läpi edellisiin liittyviä tuloksia ja näiden välisiä yhteyksiä eri 

uskontoryhmien sisällä suhteessa Suomessa asuttuun aikaan. Uskontoryhmiä 

tarkastellaan kolmessa eri ryhmässä: intialaiset etniset uskonnot (hindut, sikhit ja 

jainalaiset), uskonnottomat (ateistit ja agnostikot) sekä universaalit uskonnot 

(kristinusko, islam ja hengellisyys) (liite 2).  

Kysymyksissä ja taulukoissa oli huomioitu todennäköisyys sille, että intialaisista 

moni ei ole asunut Suomessa yli 10 vuotta. Suomessa asuttu aika oli jaoteltu 

seuraavasti: alle 1 vuotta, 1-2 vuotta, 3-4 vuotta, 5-6 vuotta, 7-9 vuotta, yli 10 vuotta ja 

yli 20 vuotta. Suurin osa vastaajista olikin asunut Suomessa 1-9 vuotta. Edellä esitellyn 

jaottelun takia kahdessa viimeisessä ryhmässä ei ole havaittavissa tasaista kehitystä, 

vaan usein jyrkkä kehityksen suunta. Uskontoryhmien sisällä Suomessa asutussa ajassa 

oli myös ero. Esimerkiksi yli 20 vuotta asuneita kaikista vastaajista oli vain 2, joista 

molemmat olivat etnisten intialaisten uskontojen ryhmästä. Uskonnottomien ryhmässä 

7-9 vuotta ja yli 10 vuotta asuneita oli molemmissa vain yksi vastaaja. Universaalien 

uskontojen ryhmässä ei puolestaan ollut yhtään yli 10 vuotta Suomessa asunutta. Nämä 

on syytä huomioida tuloksia lukiessa. 

5.1 Sopeutuminen  
Sopeutumista tarkastelen seuraavassa ”How well can you blend with Finnish culture?” -

kysymyksen vastausten perusteella suhteessa Suomessa asuttuun aikaan. 
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A= alle 1 vuotta, B= 1-2 vuotta, C=3-4 vuotta, D= 5-6 vuotta, E= 7-9 vuotta, F=10 vuotta tai enemmän, 

G= 20 vuotta tai enemmän. 

1= Not that well, 2= Somewhat, 3= Most of the time, 4= Very often, 5= I feel like a Finn. 

 

Kuvio 6: Suomalaiseen kulttuurinen sopeutuminen. 

Kaikista vastaajista 58 koki pystyvänsä jokseenkin (somewhat) sopeutumaan 

suomalaiseen kulttuuriin. 38 sopeutui suurimman osan ajasta, 21 koki sopeutuvansa 

hyvin usein ja 14 ilmoitti kokevansa itsensä suomalaiseksi (I feel like a Finn). 

Sopeutuminen oli vaikeaa 11 vastaajalle. Kaiken kaikkiaan vastaajista 76 eli hieman yli 

puolet koki pystyvänsä sopeutumaan suomalaiseen kulttuuriin suurimman osan ajasta 

tai erittäin hyvin. Vastaavasti 69 eli hieman alle puolet vastaajista koki sopeutuvansa 

jotenkuten (somewhat) tai huonosti (not that well).  

Kun sopeutumista tarkastellaan suhteessa Suomessa vietettyyn aikaan, voidaan 

havaita, että sopeutumisen kokemus nousee heti ensimmäiset 4 vuotta, mutta alkaa 

laskea tämän jälkeen saavuttaen matalimman asteen 7-9 vuoden kohdalla. Tällöin 

todennäköisesti monet saavuttavat Berryn akkulturaatioprosessin kriisivaiheen, jossa 

havahdutaan kulttuurien välisiin eroihin. Kriisi aloittaa varsinaisen sopeutumisen, 

jolloin molempien kulttuurien välisistä eroista tullaan tietoisiksi ja ne pystytään 

käsittelemään ja hyväksymään. Kriisi näyttäisi ratkeavan suurimmaksi osaksi 

positiivisesti, sillä sopeutumisen kokemus on kohonnut seuraavan 10 vuoden aikana 

merkittävästi. Suomessa vietetty aika korreloi siis sopeutumisen kanssa. 
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Suomalaisia ystäviä oli suurimmalla osalla 103:lla ja niistäkin, joilla ei näitä ollut 

toivoi 35 saavansa suomalaisia ystäviä. Vain 5 ilmoitti haluavansa olla mieluiten toisten 

intialaisten kanssa. Mitä kauemmin henkilö oli asunut Suomessa, sitä 

todennäköisemmin hänellä kuitenkin oli suomalaisia ystäviä.  

Erot sopeutumisessa uskontoryhmien sisällä 

  

Kuvio 6.1: Etnisten uskontojen sopeutuminen suomalaiseen kulttuuriin.  

 

Kuvio 6.2: Universaalien uskontojen sopeutuminen suomalaiseen kulttuuriin.  

 

 

 

 

A= alle 1 vuotta. 

B= 1-2 vuotta. 

C=3-4 vuotta. 

D= 5-6 vuotta.  

E= 7-9 vuotta. 

 

1= Not that well.  

2= Somewhat. 

3= Most of the time. 

4= Very often.  

5= I feel like a Finn. 

 

A= alle 1 vuotta. 

B= 1-2 vuotta. 

C=3-4 vuotta. 

D= 5-6 vuotta.  

E= 7-9 vuotta. 

F=10 vuotta tai enemmän. 

G= 20 vuotta tai enemmän. 

 

1= Not that well.  

2= Somewhat. 

3= Most of the time. 

4= Very often.  

5= I feel like a Finn. 
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Kuvio 6.3: Uskonnottomien sopeutuminen suomalaiseen kulttuuriin.  

Sopeutuminen näyttäisi vertailun perusteella olevan helpointa universaalien 

uskontojen ryhmällä, mutta samaan tapaan kuin intialaisilla etnisten uskontojen 

ryhmässä 7-9 vuoden kohdalla on havaittavissa mahdollinen Berryn teorian kriisivaihe, 

joka laskee sopeutumisen kokemusta.  

Uskonnottomien ryhmässä maahanmuuton alussa koetaan enemmän vaikeuksia 

sopeutua verrattuna uskonnollisiin ryhmiin. Tämän jälkeen sopeutuminen kuitenkin 

etenee tasaisesti ilman vuosien päästä ilmenevää kriisivaihetta. Uskonnottomien 

ryhmässä kulttuuriin sopeutumisen kriisi näyttää tulevan heti alkuvaiheessa, minkä 

jälkeen sopeutuminen etenee tasaisemmin kohti integraatiota. Onkin huomattavaa, että 

uskonnollisten ryhmässä sopeutumisen kokemus on vielä vuosien päästä alhaisemmalla 

tasolla kuin uskonnottomien ryhmässä ja johtuu todennäköisesti siitä, että kulttuurien 

kohtaamiseen liittyvä kriisin synty vie kauemmin kuin uskonnottomilla. Uskonto 

näyttää tarjoavan uskonnollisille suojaa alkuvaiheessa ja kulttuurien kohtaamisen kriisi 

syntyy myöhemmin kuin uskonnottomille. 

5.1.1 Haasteena sosiaaliset erot kulttuurien välillä 

Intialaista ja suomalaista kulttuuria verratessa nousivat voimakkaasti esiin erot 

kollektiivisen ja individualistisen kulttuurien välillä suhteessa ihmisten väliseen 

vuorovaikutukseen. Ero sosiaalisessa vuorovaikutuksessa näytti olevan suurin haaste 

suomalaiseen kulttuuriin siirtymisessä. 

Intialaisessa kulttuurissa nähtiin hyvin suuri merkitys ihmissuhteilla kuten 

ystävillä ja perheellä. Ihmisten katsottiin olevan Intiassa paljon puheliaampia, 

A= alle 1 vuotta. 

B= 1-2 vuotta. 

C=3-4 vuotta. 

D= 5-6 vuotta.  

E= 7-9 vuotta. 

F= 10 vuotta tai enemmän. 

 

1= Not that well.  

2= Somewhat. 

3= Most of the time. 

4= Very often.  

5= I feel like a Finn. 
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avoimempia ja esimerkiksi naapureistaan kiinnostuneempia kuin Suomessa. Vahvat ja 

tunteiden täyteiset ihmissuhteet nähtiin yleisinä.  

Indian culture is very social and collaborative, people like to be in groups and 

community. 

Big families, many relatives, frequent gatherings of relatives and friends. 

Friendly nature and more talkative people. 

…everyone, even complete strangers are like family. 

People and communities are closer in India. 

People often make empty agreements/consent due to politeness. 

 Emotional based. 

 Warm. 

 

Suomalaiset koettiin kylminä ja hiljaisina, joihin tutustuminen vaati oman aikansa, 

mutta mihin panostaminen osoittautuivat lopulta hyvin positiiviseksi kokemukseksi. 

Tutustumisen jälkeen suomalaisia kuvattiin myös lämpimiksi sekä ystävällisiksi. 

Suomalaisten vähäpuheisuuden syynä nähtiin haluttomuus olla tekemisissä 

ulkomaalaisten kanssa, luottamuksen puute, oman tilan ja yksityisyyden tarve, 

itsenäisyys, ujous sekä introverttius. 

I feel Finns are either introverts or don’t like foreigners much. I have had a chance to 

meet a warm Finn once in a while and those moments shine out! 

Finns are really warm and friendly people, if you allow them to 😊 

Finnish people need a lot of time to learn about others but that is somehow worth once 

you know people. 

Silent people, but very welcoming and accepting. 

Lack of socializing with foreigners. 

Shy people. 

Very cold people and not so friendly… 

It would be nice if they (Finns) would be more approachable. 

Privacy is given a lot of importance in Finnish culture. 

Finnish culture, people are very silent and peaceful prefering being less social. 

Everyone is independent. Not so social. 

Finnish culture, people are very silent and peaceful prefering being less social. 
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Ihmisten puhumattomuus ja tunteettomuus nousivat esiin kulttuurisokkien kohdalla.  

Suomalaisten suorasanaisuus puolestaan nousi esiin suomalaisen kulttuurin 

kuvauksessa. 

 Silence of people which was initially misunderstood and dislike. 

 Coldness of Finnish people. 

 Lack of emotions. 

 Very little possibility for socializing, as most Finns are private. 

Best part of a true Finn is that they are very straight-forward and i like that a lot. If they 

do not agree on anything they would say it right at your face. They do not care what 

others think of them, as long as they are OK with what they do, nothing else matters. 

…extremely straight forward. 

 

Suomalaisten sosiaalisuuden lisääminen olikin yksi tekijä, jota suomalaisessa 

kulttuurissa haluttiin parantaa. Moni koki, etteivät suomalaiset pidä ulkomaalaisista, 

ovat hyvin ujoja ja varautuneita tai masentuneita. Tämä näyttäisi olevan monen tulkinta 

suomalaisesta puhumattomuudesta, ihmissuhteiden solmimisen vaikeudesta ja 

vähäisestä kontaktinotosta. 

 Negativity which is against foreign people. 

Most Finns are shy and it’s difficult to reach out to them or connect with them. Maybe 

it’s really closed community? 

Have more open people talking to foreigners more often. 

Open a bit more. Let people in. Would help with depression. 

I would like them to be more open and welcoming. 

 

Vastauksissa on nähtävissä, että sosiaaliset suhteet ovat intialaisille 

maahanmuuttajille erittäin merkityksellisiä. Suomalaisen kulttuurin sosiaalinen etäisyys 

koetaan hankalana ja osa kertoi yksinäisyyden kokemuksistaan, vaikka oli aiemmin 

maininnut suomalaisista ystävistä. Suurin osa näistä kokemuksista tuli universaalien 

uskontojen ryhmästä. 

 I feel quite lonely and kind of disturbed. 

 I am fitter but sad from inside. 

I used to smile to strangers as a form of greeting in my first year, but now I don’t due to 

the response I get from people. Cold. 

People do not talk, or tend to avoid you, a sense of coldness.  

You are alone here, no socializing. 
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Intialaisessa kulttuurissa festivaalit ja avioliittojuhlat tulivat usein esiin 

niiden sosiaalisessa merkityksessä, jolloin ne toimivat perheen, sukulaiset ja ystävät 

yhteen kokoavana tekijänä.  

Festivals and weddings are celebrated by a large group of people and you feel there are so 

many people who you can approach in times of need. 

…very colorful and interesting festivals everyone would enjoy…love to being part of 

them. 

 

Sosiaalisten tapahtumien merkitys nousi erityisesti esiin kysymyksessä: ”What do you 

miss from India?” Suuressa osaa vastauksissa esiintyivät ruoka, perhe, juhlat ja ystävät 

eli neljän f:n kokoelma: food, festivals, family and friends. Vastauksissa yhdistyy 

kaivattu sosiaalisuus, läheisyys ja eloisuus. 

 People, food, vibrant festivals. 

 Family, friends and Indian food. 

Socializing with people, i used to barge into friends or familys house whenever i wated 

and was always welcome. I never remember booking an appointment ever in India for 

family or friends. 

Festivals, food humour, grand celebrations, bonding between people. 

Food, sun and gathering of friends and family. 

Everything…People, Noise, Colors, Food and especially Festivals. 

 

Intialaista kulttuuria kuvailtiinkin myös termeillä energinen, emotionaalinen, värikäs ja 

eloisa. 

Vibrant and full of energy 

 Definetly more vibrant and more festive. 

 Rich. 

 Colorfull. 

  

Suomalaista kulttuuria puolestaan muutamassa kuvattiin melko yksipuoliseksi. 

Dull and monotonous. 

Finnish culture and people are all very same.  Everyone celebrates same festival speaks 

same language ”Finnish”. 
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Ihmissuhteiden ohella suomalaisten halukkuus seurata sääntöjä nousi 

kulttuurisokeissa esiin, mutta myös suomalaista kulttuuria kuvattaessa. Tämä kertoo 

kulttuurien erilaisista normeista sääntöjen noudattamisessa. 

 People are too honest and follow rules strictly. 

 …the level of too much of discipline was a challenge. 

 How independent and punctual and cordinal everyone was. 

…well mannered, soft spoken, puctual, law abinding, orderly. 

 

Konservatiivisesta kulttuurista poikkeava alastomuus ja suuteleminen 

julkisella paikalla herättivät moderniin kulttuuriin siirtymisessä haasteita. Alastomuus 

muiden ihmisten edessä pukuhuoneessa tai saunassa koettiin erityisen hämmentävänä. 

Alkoholin kulutus nousi yhdeksi asiaksi, jota oltaisiin haluttu myös muuttaa 

suomalaisessa kulttuurissa. Nämä suomalaiset tavat näyttävätkin ainakin alkuun 

aiheuttavan haasteita suomalaiseen kulttuuriin sopeutumisessa. 

 Nudity in locker rooms and saunas. 

Naked Sauna. [In my country being naked in front of someone is like harassing that 

person unless he/she is a wife/huspand or lover]. 

Social nudity in sauna, but now it’s part of my life. 

The alcoholism. 

Seeing naked men drinking on a public event during the day time concert for Vappu. 

People drink alcohol like water. 

Kissing in the middle of the street… 

Kissing openly in public… 

 

Suomalaisten alkoholin kulutuksen vähentäminen nousi yhdeksi teemaksi, jota 

suomalaisessa kulttuurissa oltaisiin haluttu muuttaa. 

 Reduce the drinking habits. 

 Bragging about Alcohol. 

 Less drinking during Vappu and Juhannus. 

 

Suurimman haasteen hyvinvoinnille asetti suomalaisen kulttuurin sosiaalisen 

vuorovaikutuksen vähäisyys. Monilla näytti olevan vaikeuksia ymmärtää suomalaisten 

vähäpuheisuutta ja tämä saatettiin tulkita myös haluttomuudeksi olla tekemisissä 
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ulkomaalaisten kanssa, avoimuuden puutteeseen, yksityisyyden tarpeen tai 

introverttiuteen. Kulttuurishokkien kohdalla huomattavimmat erot liittyivät 

siirtymisessä konservatiivisesta kulttuurista moderniin, mutta myös ihmisten välisen 

vähäisempään vuorovaikutukseen individualistiseen kulttuuriin siirtymisessä 

kollektiivisesta kulttuurista.  

5.1.2 Monikulttuurinen lähtömaa sopeutumisen tukena 

Suurin osa vastaajista näki intialaisen ja suomalaisen kulttuurin olevan keskenään hyvin 

erilaisia tai mainitsi molemmissa olevan sekä hyviä että huonoja puolia. Muutama 

universaalien ja etnisten uskontojen ryhmästä koki kulttuurienpiirteiden joukossa myös 

yhtäläisyyksiä. Yhteneviä piirteitä löydettiin hieman enemmän universaalien uskontojen 

piirissä, mikä voi myös selittää tässä ryhmässä koettua parempaa sopeutumista. 

…(Finnish culture is) actually very similar to indian culture except social and privacy 

things…Finns are open minded like indians. 

It’s (Finnish culture) very closely related to us (Indian culture) as far as i know. 

Both cultures are family 👪 oriented. But the approach is different. 

I am Catholic, we basically have same culture and same dietary stuff too. 

Both welcome diversity. 

Yhtäläisyyksien kokeminen liittyy todennäköisesti Intian sisäiseen monimuotoisuuteen, 

jossa eri osavaltioita värittävät erilaiset kulttuurilliset tavat ja kielet. Moni vastaaja 

toikin esiin Intian kulttuurin moninaisuuden. 

India is too huge and diverse to be generalized. 

…infact Indian culture is very diverse, i mean you travel from one state to in india to 

another, the culture differs, in a broad level rightfrom the clothes we wear, the language 

we speak, to the religion we fallow, to the music we listen to…the list is endless. 

It (India) is so diverse that it is almost like all the world is in one country. 

…we respect all religions and people of faith. 

Both (Indian and Western cultures) welcome diversity. 

There's a high level of tolerance for different cultures and religions because India itself is 

a melting pot of lots of different religions and cultures. Hence, the people are really 

friendly and open-minded.  

Its difficult to describe Indian culture in general as language, culture, food changes from 

state to state. The state I come from is Karnataka (South India), and we speak many 

languages ( some of them are Kannada, Tulu, Konkani, kodava etc ) in one state and also 

the culture varies within the state. I like both Indian and Western culture. 

Monikulttuurinen lähtömaa sekä joissain tapauksissa yhtäläisyydet uskontoperinteen 

kanssa, voivat tukea sopeutumista uuteen kulttuuriin. 
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5.2 Kulttuuriin identifioituminen 
Tarkastelin kulttuuriin identifioitumista kysymyksellä ”How strongly you identify with 

Indian culture?”. Vaihtoehtoina olivat identifioituminen intialaiseen tai länsimaiseen 

kulttuuriin, mutta myös mahdollisuus asettua näiden molempien kulttuurien 

välimaastoon nähden molemmissa kulttuureissa hyviä puolia. 

 

A= alle 1 vuotta, B= 1-2 vuotta, C=3-4 vuotta, D= 5-6 vuotta, E= 7-9 vuotta, F=10 vuotta tai enemmän, 

G= 20 vuotta tai enemmän. 

1= Not much, I identify more with Western culture, 2= Somewhat, there are good things in Western and 

Indian cultures. 3= A lot, I prefer Indian culture. 

 

Kuvio 7: Kulttuuriin identifioituminen.  

Länsimaiseen tai intialaiseen kulttuuriin identifioitumisesta suurin osa 115 asettui 

kahden kulttuurin välille ja näki molemmissa kulttuureissa hyviä puolia. Tämä on 

Berryn teorian mukaan yksi tärkeä edellytys positiiviselle integraatioprosessille. 

Kaikista vastaajista länsimaiseen kulttuuriin identifioivia oli 12 ja intialaiseen 

kulttuuriin identifioivia 18. Kukaan ei valinnut vaihtoehtoa, jossa jokaisen tulisi seurata 

intialaista traditiota, joten jätin tämän kuvioista pois. 

Ne, jotka identifioivat itsensä mieluiten intialaiseen kulttuuriin, kokivat useimmiten 

vaikeana sopeutua suomalaiseen kulttuuriin. Heistä 11 oli yli 30-vuotiaita ja hieman yli 

puolella eli 10:llä ei ollut suomalaisia ystäviä. Useat intialaiseen kulttuuriin 

identifioivista eivät olleet asuneet muissa maissa, mutta 5 oli asunut USA:ssa. Heistä 

noin puolet osasi suomea hyvin ja puolet vain muutaman sanan. Näistä vain 5 koki 

sopeutuvansa suomalaiseen kulttuuriin suurimman osan ajasta tai hyvin. 
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Länsimaiseen kulttuuriin identifioivista suurimmalla osalla eli 8:lla vastaajalla oli 

suomalaisia ystäviä. Heistä 10 eli lähes kaikki olivat muuttaneet Suomeen opiskeluiden 

takia. Heistä 4 pystyi kommunikoimaan hyvin suomen kielellä ja 7 koki pystyvänsä 

sopeutumaan suurimman osan ajasta tai koki itsensä suomalaiseksi. Vain 5 koki 

sopeutuvansa jokseenkin ja 1 huonosti.  

Osalla 10 vuotta tai enemmän Suomessa asuneista kulttuurin kokeminen oli mennyt 

sopeutumisesta päinvastaiseen, jolloin he identifioivat itsensä mieluiten intialaiseen 

kulttuuriin. Heillä myös sopeutuminen oli vain keskimääräisellä tasolla. Näyttäisi siltä, 

että osalla akkulturaatioprosessi on ratkennut negatiivisesti ja johtanut Berryn 

kuvaamaan separaatioon. On myös mahdollista, että etnisyyden merkitys on 

hetkellisesti noussut tukeakseen sopeutumista. 

Kulttuuriin identifioitumisen erot uskontoryhmien sisällä 

Kun edellistä kaaviota intialaiseen kulttuuriin identifioitumisesta tarkastellaan eri 

uskontoryhmien sisällä, voidaan nähdä, miten länsimäiseen ja intialaiseen kulttuuriin 

identifioituminen etenee suhteessa Suomessa vietettyyn aikaan.  

 

Kuvio 7.1: Kulttuuriin identifioituminen etnisten uskontojen sisällä. 

 

A= alle 1 vuotta.  

B= 1-2 vuotta. 

C=3-4 vuotta. 

D= 5-6 vuotta.  

E= 7-9 vuotta. 

F=10 vuotta tai enemmän. 

G= 20 vuotta tai enemmän 

(sikhejä). 

 

1= Not much, I identify 

more with Western culture. 

2= Somewhat, there are 

good things in Western and 

Indian cultures.  

3= A lot, I prefer Indian 

culture. 
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Kuvio 7.2: Kulttuuriin identifioituminen universaalien uskontojen sisällä. 

 

 

Kuvio 7.3: Kulttuuriin identifioituminen uskonnottomien sisällä. 

Kaikki intialaiseen kulttuuriin itsensä identifioivista olivat intialaisen etnisen 

uskonnon edustajia.  Kokonaisuudessaan hindujen sisällä itsensä intialaiseen kulttuuriin 

identifioi 17 vastaajaa ja yksi sikhi. Naisista 24 % (8/33) identifioi itsensä mieluiten 

intialaiseen kulttuuriin. Miesten kohdalla vastaava luku oli 8,9 % (10/112). Etnisten 

uskontojen sisällä miesten parissa esiintyi eniten halua olla tekemisissä muiden 

intialaisten kanssa kuin muissa uskontoryhmissä. Intialaisten etnisten uskontojen sisällä 

intialaiseen kulttuuriin identifioituminen näyttää kasvavan suhteessa Suomessa 

vietettyyn aikaan.  

A= alle 1 vuotta.  

B= 1-2 vuotta. 

C=3-4 vuotta. 

D= 5-6 vuotta.  

E= 7-9 vuotta. 

F=10 vuotta tai enemmän. 

 

1= Not much, I identify 

more with Western culture. 

2= Somewhat, there are 

good things in Western and 

Indian cultures.  

3= A lot, I prefer Indian 

culture. 

 

A= alle 1 vuotta.  

B= 1-2 vuotta. 

C=3-4 vuotta. 

D= 5-6 vuotta.  

E= 7-9 vuotta. 

 

1= Not much, I identify 

more with Western culture. 

2= Somewhat, there are 

good things in Western and 

Indian cultures.  

3= A lot, I prefer Indian 

culture. 
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Muissa ryhmissä suhde on päinvastainen ja henkilöt näyttävät identifioituvan 

enemmän länsimaiseen kulttuuriin suhteessa Suomessa vietettyyn aikaan. Nopeinta 

länsimaiseen kulttuurin identifioituminen on ateisteilla ja agnostikoilla. Universaaleihin 

uskontoihin kuuluvilla suunta on sama kuin agnostikoilla ja ateisteilla, mutta tässä 

ryhmässä länsimaiseen kulttuurin identifioituminen vie hieman enemmän aikaa. Kaiken 

kaikkiaan länsimaiseen kulttuuriin identifioivista naisia oli vain 1 ja miehiä 11. 

Hindujen joukossa länsimaiseen kulttuuriin identifioivia oli neljä, ateisteja kolme 

sekä agnostikkoja ja muslimeja molempia kaksi. Ateisteilla ja agnostikoilla tulos oli 

odotetumpi länsimaissa vallitsevan sekularismin vuoksi. Muiden uskontojen kohdalla 

uskontojen universaali luonne saattaa selittää länsimaiseen kulttuuriin identifioitumista, 

sillä ulkomailla näihin uskontoryhmiin tai uskonnottomiin kuuluvien ihmisten on 

helpompi löytää paikkoja ja yhteisöjä, jotka jakavat saman maailmankuvan, mikä 

edesauttaa myös uuteen kulttuuriin integroitumista. Intialaisten etnisten uskontojen 

sisällä uskonnon harjoittaminen liittyy myös voimakkaasti kulttuuriin, jolloin 

kulttuurillinen eroavuus korostuu ja selittää, miksi tässä ryhmässä intialaisen kulttuurin 

merkitys kasvaa suhteessa Suomessa vietettyyn aikaan. 

5.3 Jäädä Suomeen vai muuttaa takaisin Intiaan? 
Reilu puolet eli 78 vastaajista ei tiennyt, haluaisiko hän palata takaisin Intiaan. 35 

ilmoitti aikovansa palata takaisin Intiaan ja 32 ei aikonut palata. Kun tilastoa 

tarkastellaan suhteessa Suomessa vietettyyn aikaan ja eri uskontoryhmien sisällä 

voidaan nähdä muuttohalun kehitys eri uskontoryhmien sisällä. 

  

Kuvio 8.1: Halu muuttaa takaisin Intiaan etnisten uskontojen sisällä. 

A= alle 1 vuotta.  

B= 1-2 vuotta. 

C=3-4 vuotta. 

D= 5-6 vuotta.  

E= 7-9 vuotta. 

F=10 vuotta tai enemmän. 

G= 20 vuotta tai enemmän 

(sikhejä). 

 

1= Ei.  

2= En tiedä.  

3= Kyllä. 
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Kuvio 8.2: Halu muuttaa takaisin Intiaan universaalien uskontojen sisällä. 

 

  

Kuvio 8.3: Halu muuttaa takaisin Intiaan uskonnottomien sisällä. 

Etnisissä intialaisissa uskonnoissa muuttohalu takaisin Intiaan säilyy pitkään 

verrattuna uskonnottomiin ja universaaleihin uskontoihin. Vasta 7-9 vuoden tienoilla 

etnisten uskontojen ryhmässä halu jäädä Suomeen alkaa vakinaistua. Berryn teorian 

akkulturaatiokriisi asettuu samalle ajalle ja liittyy todennäköisesti päätökseen jäädä 

Suomeen. Tällöin henkilö joutuu käymään läpi omaan ja vallitsevaan kulttuuriin 

liittyviä eroja ja hyväksymään niiden eroja sekä yhtäläisyyksiä. Kriisivaiheen jälkeen 

kaikkien vastaukset olivat enemmän Suomeen jäämisen kannalla. 

A= alle 1 vuotta.  

B= 1-2 vuotta. 

C=3-4 vuotta. 

D= 5-6 vuotta.  

E= 7-9 vuotta. 

F=10 vuotta tai enemmän.  

 

1= Ei.  

2= En tiedä.  

3= Kyllä. 

 

A= alle 1 vuotta.  

B= 1-2 vuotta. 

C=3-4 vuotta. 

D= 5-6 vuotta.  

E= 7-9 vuotta. 

 

1= Ei.  

2= En tiedä.  

3= Kyllä. 
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Universaalien uskontojen ryhmässä ei koeta ollenkaan muuttohalua kotimaahan 

ensimmäisen vuoden aikana. Tämä korreloi myös alussa koetun hyvän sopeutumisen 

kanssa. Vasta ensimmäisen vuoden jälkeen kaipaus takaisin Intiaan näyttää heräävän ja 

on korkeimmillaan 3-4 vuotta maahanmuuton jälkeen. Kun Suomessa on asuttu 7-9 

vuotta, alkaa halu jäädä Suomeen taas kasvaa samaan aikaan, kun sopeutumisen 

kokemus laskee ja identifioituminen suomalaiseen kulttuuriin lisääntyy. 

Uskonnottomien ryhmässä muuttohalu on heti alkuvuonna korkealla, mutta laskee 

tämän jälkeen selvästi. Tämä korreloi myös ryhmässä esiin tulleen ensimmäisen vuoden 

aikana koetun vaikean sopeutumisen kokemuksen kanssa. Ensimmäisen vuoden jälkeen 

selkeä muuttoa halu Intiaan on pois ja keskeisempänä on halu asua Suomessa. 

Uskonnottomien ryhmän vastaajien joukossa oli vain yksi 7-9 vuotta sekä yksi yli10 

vuotta Suomessa asunut henkilö, minkä vuoksi tuloksissa näkyy poikkeamat näissä 

kohdissa. 

5.3.1 Perhe ja suku sekä uskonnolliset paikat Intiassa 

Kun mietitään uuteen maahan pysyvää jäämistä, pitää puntaroida asioita, joista joutuu 

osittain luopumaan sekä positiivisia asioita, joita muuton yhteydessä saa. 

Perhekeskeisyys nousi voimakkaasti esiin intialaista kulttuuria kuvattaessa, joten ero 

perheestä voi olla keskeinen tekijä päätökseen palata Intiaan. 

 Perheenjäseniin pidettiin Suomessa jatkuvasti yhteyttä ja yksilöllä nähtiin 

olevan vastuu perheestään. Perheellä nähtiin olevan suuri vaikutus myös yksilön elämän 

tärkeisiin päätöksiin.  

We value our family ties a lot. 

…responsibilities towards parents and family members… 

Family structure in India is more strong. 

Indian culture is comparatively more conserved with more emphasis on family. Also 

decisions taken by individual is highly influenced by the family. 

We have good relationship with our parents and sibling. We talk to them almost 

everyday. 

Indian culture have deep family roots and patriarchal structure unlike western culture. 

The Indian culture is very family oriented as opposed to most of the individual oriented 

Western Cultures.  

Perhekeskeisyys näkyi myös siinä, että suomalaisten perheiden välisiä etäisiä suhteita 

ihmeteltiin kulttuurisokkien kohdalla. Erityisesti isovanhempien yksinasuminen ja 

lasten varhainen itsenäistyminen nousivat esiin. 
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Waching kids going everywhere Alone without parents…Be in school or playground on 

in d metro, bus etc etc. 

it’s sad to see people here like to live alone. I see grandparents are living alone even 

when they cannot do all the stuff by themselves. … when you don’t live with them you 

meet sometimes only so you cannot help them everyday. 

family’s limited interaction on daily basis compared to how close families are in India. 

…senior citizens who are living alone. 

Distance among closer relatives. 

 

Vaikka Suomesta löytyy intialaisille muutamia paikkoja uskonnon 

harjoittamiseen, nousivat uskonnolliset paikat ja temppelit yhdessä festivaalien kanssa 

esiin Intiasta kaivattujen teemojen joukossa. Yksi vastaajista oli uskonnottomien 

ryhmästä. Uskonnolliset paikat näyttävätkin liittyvän vahvasti festivaaleihin ja niihin 

liittyvään sosiaalisuuteen ennemmin kuin uskonnon harjoittamiseen. 

 I miss temples and festivals. 

 Religious places like temples. 

 Durga Puja. 

 Temple, street food chaats, festivals. 

 ”Spirituality or God consciousness. 

 

Temppeleiden kaipuu saattaisi liittyä osittain myös siihen, että intialainen kulttuuri on 

vielä kiinni uskonnollisissa juurissaan. 

We are simple people with roots still attached to old beliefs and customs…we are modern 

in outlook, the way we dress, the food we eat. 

Very religions people who respect gods… 

Traditions and religious practices are heavily integrated into Indian culture. 

Vaikka sopeutuminen Suomeen etenisi hyvin, on monilla perhe ja suku Intiassa. 

Perhekeskeisessä yhteisössä tämä voi olla tekijä, joka tukee päätöstä palata Intiaan. 

Intiasta kaivattujen tekijöiden joukossa nousivat myös uskonnollisten traditioiden 

kannalta oleelliset paikat ja temppelit esiin. 

5.3.2 Suomi tasa-arvoinen, rauhallinen ja turvallinen maa asua 

Suomalainen yhteiskunta nähtiin avoimena, järjestelmällisenä, tasa-arvoisena, 

täsmällisenä ja turvallisena. 

Peaceful, sincere, collective welfare society, gender equality, most people are responsible 

and don’t try to fool the system to their benefit. 
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Female respected culture. 

”Less corruption in society… 

Open towards other religions and ethnicity (in general). 

 

Intialaisesta kulttuurista nostettiin esiin korruptio ja syrjintä, jotka liittyivät muun 

muassa kastiin, ekonomiseen statukseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen.  

Politics is very ugly in India. 

Political incorrectness. 

 …judgemental (economical class/caste etc.,) to some extent… 

Class oriented and judgemental. 

People need to understand certain things need to change with time. One example is 

intolerance towards gays and bisexuals. 

Intialaiset kokivat pystyvänsä elämään Suomessa vapaammin ilman ympäristöstä 

tulevia paineita tai arvostelua. 

I can live my life just the way I want to and no one cares, which is something hard to do 

in India. 

I can also be myself without having to worry about what others think of me. 

I can follow my lifestyle the way I want without being judged or scrutinised by public.  

Like the quietness and relief from the peer preassure excisting in India. 

 …able to spend time with family… 

 lots of personal time. Easy good life. 

 …peace of mind. 

In western culture people can live there own life. No body interface your life.But In India 

it is other way around 

 

Suomen puhtautta, tasa-arvoa, sosiaaliturvaa, terveydenhuoltoa, 

koulutusjärjestelmää ja työmahdollisuuksia kehuttiin paljon. Muutama henkilö kehui 

Suomen olevan erinomainen paikka erityisesti lastenkasvatukseen. 

I like living in Finland. Education system is primary reason, second is the great health 

and social services system. Labour laws are great and economy is doing ok. 

It is great place for children to grow especially with respect to education and fascilities. 

pollution free weather, good medical system, good taxation, good schooling for 

chidern’s. 

Although I miss my country certain things like nature and environment, the clean air in 

cities, open mind, education system, equality in society are very much appreciated. 

Education, social welfare and idenpendence. 
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There are nice possibilities for my work. 

I like work culture and easy going process. 

Great work life balance equality, free. 

…nice working environment and most of the things are well organized. 

Toisaalta muutama henkilö toi esiin työn saannin vaikeuden. Tämä esiintyi lähinnä 

opiskelijoiden parissa. 

 Job market is worse in Finland. I want a change in that. 

…break the line For high level job positions. foreigners are not just for labour jobs. they 

can prove themselves if finns give one chance. 

 

Suomen luonnon, turvallisuuden ja rauhallisuutta arvostaminen nousi 

monessa vastauksessa esiin. 

 I love the peaceful environment here. 

 I love the environment and people are so cool and calm going. 

 I like the calmness that prevails in the country. 

 I like the peace and serene nature and quietness. 

Love the nature and weather of Finland and the sense of security and safety. 

I can go out in middle of the night without fearing for robbers or such. 

Suomen luontoa, rauhaa, koulutusjärjestelmää, sosiaaliturvaa, työelämää ja 

turvallisuutta näytettiin arvostavan. Suomi näytti myös tarjoavan mahdollisuuden elää 

itenäisempää elämää ilman sosiaalistapainetta tai arvostelua. 

5.3.3 Ilmasto 

Maantieteellisenä tekijänä moni kiinnitti huomiota ilmastoon. Ilmasto nousi esiin 

erityisesti kulttuurishokeissa, mutta myös kysyttäessä, pitääkö Suomessa asumisesta. 

Suomen ilmaston kylmyydestä joko pidettiin tai se koettiin epämukavana. Pimeys ja 

kylmyys esiintyivät usein yhdessä epämukavina tekijöinä. Lumi ja kylmyys puolestaan 

esiintyivät useimmiten miellyttävinä tekijöinä.  

 I love cold climate. 

 I absolutely love living in Finland. I love the snow, the frozen sea… 

 I love living here and snow.  

 Weather is uncomfortable for me. 

It’s too cold and very depressing sometimes.  

In winters especially when it gets depressing, I felt that it would be better if Finnish 

people can be more outgoing and sociable. 
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 Darkeness. 

 …Winter is so amazing. 

…The only negative is the Finnish weather and lack of sunlight. 

Ilmastoon liittyvät tekijät nousivat vastauksissa esiin todennäköisesti siksi, että kysely 

toteutettiin pimeään ja kylmään vuoden aikaan. 

5.4 Kielitaito  

 

A= alle 1 vuotta, B= 1-2 vuotta, C=3-4 vuotta, D= 5-6 vuotta, E= 7-9 vuotta, F=10 vuotta tai enemmän, 

G= 20 vuotta tai enemmän. 

1= Few words, 2= Somewhat. I understand some talk, 3=I can understand most of what I hear and talk a 

little, 4= I can communicate well in Finnish, 5= I'm fluent in Finnish.  

 

Kuvio 9: Kielitaidon kehitys suhteessa Suomessa asuttuun aikaan. 

Kielitaito suomen kielen suhteen oli noin puolella vastaajista eli 75 vain muutaman 

sanan tasolla. 35 vastaajaa ymmärsi suomea jonkin verran (somewhat, i can understand 

some talk) ja 22 ymmärsi suurimman osan suomenkielisestä puheesta ja pystyi 

kommunikoimaan vähän suomen kielellä (I can understand most of what i hear and talk 

a little). 8 pystyi kommunikoimaan hyvin suomeksi ja 5:llä oli sujuva suomen kielen 

taito (I’m fluent in Finnish). Kielitaito näyttää kuitenkin kasvavan suhteessa Suomessa 

vietettyyn aikaan. Paraskielitaito saavutetaan, kun Suomessa on vietetty 10 vuotta tai 

enemmän. 

Ne, jotka valitsivat suomalaiseen kulttuurin sopeutumisesta vaihtoehdon I feel like 

a Finn, kielitaito oli myös usein sujuva tai hyvä. Mutta niiden joukossa, jotka valitsivat 

sopeutuvansa suurimman osan ajasta, oli kielitaito melko usein vain muutaman sanan 

tasolla tai he kokivat ymmärtävänsä vähän puhetta. Suhteellisen monilla niistä, jotka 
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kokivat sopeutuvansa kulttuuriin jokseenkin tai useimmiten, saattoi kielitaito olla 

muutaman sanan tasolla tai melko hyvä ymmärtämisen ja kommunikoinnin suhteen. 

Kielitaidolla ei näytä siis olevan kovin suurta vaikutusta siihen, miten suomalaiseen 

kulttuuriin sopeutuminen koetaan. Kielitaidon ja sopeutumisen kokemuksen epäsuhtaa 

saattaisi selittää vastaajien erilaiset akkulturaatiovaiheet. Ainoastaan silloin, kun henkilö 

koki itsensä suomalaiseksi, oli kielitaidolla useimmiten merkitystä.  

Kielitaito uskontoryhmien sisällä 

 

Kuvio 9.1: Kielitaito etnisten uskontojen sisällä. 

 

 

Kuvio 9.2: Kielitaito universaalien uskontojen sisällä. 

 

A= alle 1 vuotta. 

B= 1-2 vuotta.  

C=3-4 vuotta.  

D= 5-6 vuotta.  

E= 7-9 vuotta.  

F=10 vuotta tai 

enemmän.  

G= 20 vuotta tai 

enemmän. 

 

1= Few words.  

2= Somewhat. I 

understand some talk,  

3=I can understand most 

of what i hear and talk a 

little.  

4= I can communicate 

well in Finnish.  

5= I'm fluent in Finnish.  

 

A= alle 1 vuotta. 

B= 1-2 vuotta.  

C=3-4 vuotta.  

D= 5-6 vuotta.  

E= 7-9 vuotta.  

 

1= Few words.  

2= Somewhat. I 

understand some talk,  

3=I can understand most 

of what i hear and talk a 

little.  

4= I can communicate 

well in Finnish.  

5= I'm fluent in Finnish.  
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Kuvio 9.3: Kielitaito uskonnottomien sisällä. 

 

Kun Suomessa on asuttu 3-4 vuotta, kaikissa ryhmissä ymmärrettiin jonkin verran  

kirjoitettu ja puhuttua suomea. Tällöin kielitaito oli hieman parempi etnisten uskontojen 

ryhmässä verrattuna muihin ryhmiin. 3-4 vuoden jälkeen etnisten uskontojen rymässä 

kielitaito kuitenkin taantui 7-9 vuoteen asti, kun muissa ryhmissä kielitaito jatkoi 

kehitystään. Uskonnottomien ryhmässä 7-9 vuotta Suomessa asumisen aikaan 

ymmärrettiin jo suurin osa puheesta ja osattiin puhua suomea jonkin verran. 

Universaalien uskontojen ryhmässäkin oltiin edetty tätä kohti. 

Etnisten uskontojen ryhmässä kielitaito kehittyy ensimmäiset 4 vuotta, mutta alkaa 

tämän jälkeen laskea. Kielitaidossa selkeä näkyy lasku, kun Suomessa on asuttu 7-9 

vuotta. Samaan aikaan nähdään edellisistä taulukoista sopeutumisen kokemuksessa 

merkittävä lasku. Näyttäisikin siltä, että erityisesti etnisten intialaisten uskontojen 

ryhmässä kielitaito korreloi Suomeen jäämisen päätöksen ja akkulturaatiokriin kanssa. 

Vasta, kun Suomessa on asuttu 10 vuotta tai enemmän, saavutetaan huomattavasti 

parempi kielitaso ja samaan aikaan sopeutumisen kokemuksen nähdään nousevan. 

Vaikka kielitaito ei olisi alussa kovin hyvä, kasvaa kielitaito Suomeen jäämisen 

päätöksen ja kriisistä seliytymisen jälkeen merkittävästi.  

Universaalien ja uskonnottomien ryhmässä kielitaito kasvaa huomattavasti 

nopeammin kuin etnisten uskontojen ryhmässä. Ryhmien sisällä kielitaito kasvaa 

tasaisesti suhteessa Suomessa asuttuun aikaan ja on jonkin verran nopeampaa 

uskonnottomien ryhmässä. Universaalien uskontojen ryhmässä ei ole havaittavissa 

kielitaidon laskua 7-9 vuoden kohdalla samoin kuin etnisten uskontojen ryhmässä. 

A= alle 1 vuotta. 

B= 1-2 vuotta.  

C=3-4 vuotta.  

D= 5-6 vuotta.  

E= 7-9 vuotta.  

F=10 vuotta tai 

enemmän.  

 

1= Few words.  

2= Somewhat. I 

understand some talk,  

3=I can understand most 

of what i hear and talk a 

little.  

4= I can communicate 

well in Finnish.  

5= I'm fluent in Finnish.  
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Kielitaito on kasvanut merkittävästi molemmissa ryhmissä, kun Suomessa on asuttu 5-6 

vuotta. Etnisten uskontojen ryhmässä samaan tasoon päästään vasta, kun Suomessa on 

asuttu yli 10 vuotta.  

5.5 Muutokset Suomessa asumisen aikana 
Muutokset Suomessa asumisen aikana liittyivät suurimmaksi osaksi suvaitsevaisuuden 

lisääntymiseen, arvojen muutoksiin materiaalisten arvojen laskuna ja luonnon, 

rauhallisuuden sekä turvallisuuden arvostuksen lisääntymisenä. Muutamissa tapauksissa 

oli havaittavissa maailmankatsomauksen sekularisoitumista sekä viitteitä 

persoonallisuuden muutoksista introvertimpaan suuntaan. 

5.5.1 Suvaitsevaisuuden lisääntyminen ja muutokset arvoissa 

Muutoksissa korostui positiivinen kasvu ihmisenä, kuten toisten ihmisten 

hyväksymisen, itsenäisyyden, avoimuuden sekä avarakatseisuuden lisääntymisenä, 

mutta myös säntillisemmäksi tuleminen.  

I was a bit narrow minded and did not have much opinion of the outside world. Finland 

changed me for it. 

Changes a lot, I learn to understand others. 

I have grown as a person and have some to appreciate the differences in cultures. 

I do not care so much about others now. I am more independent. 

My attitude towards human values have changed a lot, I respect people more than I used 

to before living in India. Definitely Finland was a great experience. 

Yes, alot. I have become very open person and sometimes more liberal than many Finns. 

i love constructive discussions with my finnish friends and their awesome company. I 

honestly believe that Finland is nice place to live.  

Being punctual and open minded. 

Indians are not punctual. But now I learnt to be on time. 

 

Vastauksissa ilmeni myös luonnon arvostuksen lisääntymistä ja materiaalisten arvojen 

vähenemistä. 

I feel I have changed and become more mature and nature loving human than I was 

before. 

I am not materialistic anymore…I feel contented with what I have. 

(changed) especially the outlook towards mother nature. 

My outlook to life, career, family and relations has changed considerably. Finland has 

taught me how to prioritise things that matter and have balanced view on things. 
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Muutokset Suomessa asumisen aikana kehittivät avoimuuden ja suvaitsevaisuuden 

asennetta, mutta myös luonnon arvostamista. 

5.5.2 Maailmankatsomuksen ja persoonallisuuden muutokset 

Muutamassa tapauksessa Suomessa asumisen aikana ilmeni muutoksia niin 

maailmankatsomuksessa kuin persoonallisuudessa.  

Maailmankatsomukseen liittyvät muutokset liittyivät lähinnä 

sekularisoitumiseen. Kaksi henkilöä ilmoitti muuttuneensa ateistiksi. Toinen näistä 

esiintyi etnisten intialaisten etnisten uskontojen ryhmässä, joten maailmankatsomukset 

voivat erota myös ryhmien sisällä. 

 I have become more of Atheist nowadays. 

 I changed from agnostic to atheist. 

 

Toinen hieman edellistä yleisempi muutos koski omaa persoonallisuutta. 

Nämä henkilöt kokivat tulleensa introvertimmaksi ja varautuneemmaksi. Nämä 

muutokset ilmenivät vain universaalien ja etnisten uskontojen parissa. 

 Grown more introvert. 

I have become more reserved and less talkative. I feel suffocated in crowded places now.  

Learned to be non expressive. 

I used to smile to strangers as a form of greeting in my first year, but now I don’t due to 

the response I get from people. Cold. 

 

Vastaajista 28 henkilöä kertoi säilyneensä muuttumattomana. Useat kommentoivat 

muutoksista vain ilmoittamalla, että muutosta on tapahtunut erittelemättä tarkemmin, 

millaisia muutoksia he olivat kokeneet.  

6 Tulokset 

6.1 Akkulturaatioasenteet uskontoryhmien sisällä 
Akkulturaatioasenteen määrittämisessä kiinnitin huomiota sopeutumiseen, 

ystävyyssuhteisiin, suomen kielen taidon kehittymiseen ja kulttuuriin identifioitumiseen 

suhteessa Suomessa vietettyyn aikaan. Integraatiolle keskeistä on nähdä länsimaisessa 

ja intialaisessa kulttuurissa hyviä ja huonoja puolia. Kulttuuriin identifioitumisessa 

intialaiseen kulttuuriin identifioituminen kertoo voimakkaammasta etnisestä 

identiteetistä sekä intialaisen kulttuurin merkityksestä. Länsimaiseen kulttuuriin 
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identifioituminen puolestaan viittaa assimilaatioasenteen. Ystävyyssuhteet valtaväestön 

kanssa, mutta myös oman etnisen ryhmän sisällä ovat tärkeitä integraatiolle. Jos henkilö 

haluaa mieluiten olla muiden intialaisten kanssa, viittaa tämä separaatioasenteeseen. 

Mikäli henkilöllä on alhainen etninen identiteetti, eikä hänellä ole ystävyyssuhteita 

valtaväestön tai oman etnisen ryhmän kanssa, on tämä merkki marginalisaatiosta. 

Uskontorajat ryhmien sisällä eivät olleet kovin selkeitä. Vastauksissa 

ilmeni esimerkiksi yhdellä hindulla maailmankuvan muuttuminen ateistisemmaksi 

Suomessa asumisen tuloksena, mutta henkilö ilmoitti silti uskonnokseen 

hindulaisuuden. Lisäksi uskonnollisten festivaalien kaipaus ilmeni yhdellä 

uskonnottomien ryhmään kuuluvalla. Uskonnon vaikutusta sopeutumiseen ja 

akkulturaatioasenteeseen olisi voinut tarkastella paremmin kysymällä myös uskonnon 

harjoittamisen merkitystä ja mahdollisuuksia vastaajalle.  

6.1.1 Etniset uskonnot 

Akkulturaatio on heikointa ja hitainta etnisten uskontojen ryhmässä. Heikkoon 

akkulturaatioon vaikutti muita ryhmiä myöhempi päätös Suomeen jäämisestä, mikä 

viivästytti akkulturaatiota. Akkulturaatioasenteista etnisten uskontojen ryhmässä 

näyttäisi vaikuttavan separaatio- ja integraatioasenteet. Perhoniemen 2005 

tutkimuksessa hinduilla oli havaittu samojen asenteiden sekä näiden yhdistelmän 

hallitsevan akkulturaatiota.  

Etnisten intialaisten muuttohalu kotimaahan säilyy voimakkaana 

kauemmin kuin muissa ryhmissä, mikä laskee suomen kielen kehitystä ja viivästyttää 

akkulturaatiokriisin syntyä. Ensimmäisten vuosien aikana sopeutumisen kokemus sekä 

intialaisen kulttuurin merkitys kohoavat neljään vuoteen asti, mutta alkavat tämän 

jälkeen laskea. Etnisten uskontojen ryhmässä 7-9 vuoden tienoilla tapahtuva päätös 

Suomeen jäämisestä käynnistää Berryn kriisivaiheen, minkä yhteydessä sopeutumisen 

kokemus laskee. Kriisivaihe käynnistää prosessin, jossa pyritään aktiivisesti 

sopeutumaan valtakulttuuriin. Päätökseen jäädä Suomeen näyttää liittyvän myös 

hetkellinen etnisen identiteetin ja intialaisen kulttuurin merkityksen lasku, mikä 

kuitenkin palautuu takaisin. Kielitaito alkaa kehittyä selkeästi vasta, kun Suomeen on 

päätetty jäädä. Sopeutuminen näyttäisi kehittyvän kohti integraatiota sen jälkeen, kun 

Suomeen on päätetty jäädä. Merkittävä osa yli 10 vuotta Suomessa asuneista kertoi 

sopeutuvansa erittäin hyvin tai kokevansa itsensä suomalaiseksi. Berryn maahanmuuton 
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alkuvaiheen ihannointivaiheesta löytyy yksittäisiä viitteitä, mutta ei yhtä merkittävästi 

kuin universaalien uskontojen ryhmässä. 

Etnisten uskontojen ryhmässä intialainen intialaisen kulttuurin merkitys ja 

etninen identiteetti näyttävät olevan voimakkaampia sekä separaatioasenne 

todennäköisempi kuin muissa ryhmiin. Vain tässä ryhmässä esiintyi intialaiseen 

kulttuuriin identifioitumista ja halua olla vain muiden intialaisten kanssa. Etninen 

identiteetti vaikutti olevan merkittävä erityisesti ryhmän naisilla, jotka olivat muuttaneet 

perhesyistä Suomeen. Intialaisen kulttuurin merkitys kohoaa ensimmäisten 3-6 vuoden 

aikana samassa suhteessa sopeutumisen kanssa sekä kriisivaiheen jälkeen uudelleen 

hieman aiempaa korkeammalle tasolle. Kuten Martikainen & Gola (2007) 

tutkimuksessa oli naisilla etninen identiteetti voimakkain. Myös muissa tutkimuksissa 

intialaiset identifioituvat useimmiten omaan etniseen ryhmäänsä.92 Nainen nähdään 

usein kulttuurillisen yhteisön ylläpitäjänä, mikä osaltaan selittää intialaisen kulttuurin 

merkitystä heille sekä voimakkaampaa etnistä identiteettiä. Miehillä esiintyi naisia 

useammin halua olla tekemisessä vain muiden intialaisten kanssa. Näistä miehistä 

suurin osa oli muuttanut Suomeen töiden takia. Mikäli Suomeen on tultu alun perin 

töihin vain joksikin aikaa, voi tämä osaltaan laskea motivaatiota akkulturaatioon. Kuten 

Liebkindin (1994) tutkimuksissa todettiin, alhainen akkulturaatioaste ja perinteisissä 

arvoissa pidättäytyminen tarjoavat myös suojaa itsetunnolle, joten etnisten uskontojen 

ryhmässä tämä näyttäisi vaikuttavan enemmän kuin muissa ryhmissä. 

Suurin osa etnisen uskonnon ryhmästä näyttäisi muuttavan Suomeen 

pääasiassa väliaikaisesti. Tämä todennäköisesti laskee motivaatiota akkulturoitua 

hidastaen kielen kehitystä ja akkulturaation alkamista. Koska Suomessa asutaan 

useimmiten ensimmäiset 6 vuotta väliaikaisesti, alkaa kielitaito kehittyä 

huomattavammin vasta sen jälkeen, kun Suomeen on päätetty jäädä. Kun Suomeen 

päätetään jäädä, puhkeaa akkulturaatio kriisi, joka ratkeaa useimmiten integraation 

mukaisesti. Intialaisen kulttuurin merkitys kasvaa ensimmäiset 3-6 vuotta, mutta laskee 

hetkellisesti, kun päätös Suomeen jäämisestä vakiintuu. Etnisen yhteisön merkitys sekä 

perinteiset kulttuuriarvot näyttävät olevan korkeammat vahvistaen intialaisen kulttuurin 

ja etnisen identiteetin merkitystä juuri etnisten uskontojen ryhmässä. Intialaisen 

kulttuurin merkitys ja sopeutumisen kokemus kulkivat usein samassa suhteessa, mikä 

                                                           
92 Farver, Bhadha & Narang 2002, 13. 
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kertoo etnisyyden merkityksestä sopeutumisprosessissa. Etninen yhteisö ja kulttuuri 

näyttäisivät tarjoavan merkittävä voimavaran sopeutumiseen. 

6.1.2 Universaalit uskonnot 

Universaalien uskontojen ryhmässä on akkulturaatioaste maahanmuutosta lähtien 

korkeampi kuin etnisten uskontojen ja uskonnottomien ryhmässä. Sopeutumisen 

kokemus kuitenkin laski selkeästi, kun Suomessa oli asuttu 7-9 vuotta. Ryhmässä 

raportoitiin muita ryhmiä useammin ihmissuhteiden puutteesta aiheutuneesta 

hyvinvoinnin laskusta (tästä tarkemmin luvussa 6.2). Akkulturaatioasenteista 

universaalien uskontojen ryhmässä näyttäisivät vaikuttavan integraatio- ja 

assimilaatioasenteet, mutta viitteitä myös marginalisaatiosta ja stressioireista on 

havaittavissa.  

Suurin osa universaalien uskontojen ryhmästä kokee heti maahanmuutosta 

lähtien pystyvänsä sopeutumaan suomalaiseen kulttuuriin suurimman osan ajasta. 

Sopeutumisen kokemus kuitenkin romahtaa 7-9 vuoden kohdalla samaan aikaan, kun 

päätös Suomeen jäämisestä alkaa vahvistua. Berryn ihannointivaihe näyttäisi selittävän 

maahanmuuton alun ensimmäisten 1-2 vuoden aikana koetun hyvää sopeutumisen. 

Kolmen vuoden jälkeen halu palata kotimaahan kasvaa, mutta kääntyy tämän jälkeen 

laskuun. Ihannointivaiheen jälkeen sopeutumisen kokemus näyttäisi säilyvän hyvänä 

sen vuoksi, ettei henkilö aikonut jäädä Suomeen. Vasta päätös jäädä Suomeen aloittaa 

kulttuuriin sopeutumisen kriisivaiheen. Berryn kriisivaihe ja kulttuuriin sopeutumisen 

vaihe näyttäisikin liittyvän vahvasti päätökseen jäädä Suomeen. Ihannointivaihe 

näyttäisikin hidastavan kulttuurierojen huomaamiseen havahtumista. Vain yksi 

vastaajista ilmoitti uskonnon samanlaisuuden edesauttaneen sopeutumista, joten 

yhteneväisyys uskontoperinteen kanssa ei näyttänyt olleen sopeutumista vahvasti 

tukenut tekijä.  

Universaalien uskontojen ryhmässä ei ollut yli 9 vuotta Suomessa 

asuneita, joten kriisin ratkeamisesta ei näiden kohdalta saatu tietoa. Muihin 

uskontoryhmiin verrattuna olisi kuitenkin odotettavaa, että sopeutuminen etenisi kriisin 

jälkeen kohti integraatiota. 

Kielitaito kehittyy universaalien uskontojen ryhmässä yhtenevästi etnisten 

uskontojen ryhmän kanssa. Universaalien uskontojen parissa ei ole kuitenkaan 

havaittavissa samaa kielitaidon laskua 7-9 vuoden kriisin kohdalla kuten etnisten 
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uskontojen ryhmässä. Identifioituminen länsimaiseen kulttuuriin kasvaa 5 vuotta 

Suomessa asumisen jälkeen samassa suhteessa, kun muuttohalu Intiaan on kääntynyt 

laskuun. Länsimaalaisuuteen identifioituminen tässä yhteydessä voisi olla viite 

assimilaatioasenteesta. 7-9 vuoden kohdalla assimilaatioasenne saattaisi olla tekijä, joka 

ylläpitää suomen kielen kehitystä, vaikka sopeutumisen kokemus laskee. 

Universaalien uskontojen ryhmässä Berryn ihannointivaihe pitää yllä 

hyvää sopeutumisen kokemusta maahanmuuton alussa. Berryn kriisivaihe näyttäisi 

syntyvän, kun Suomessa on asuttu vähintään 7 vuotta ja päätös Suomeen jäämisestä on 

syntynyt. Kriisivaiheen aikaan laskee myös sopeutumisen kokemus. Samaan aikaan 

assimilaatioasenne näyttäisi kuitenkin pitävän yllä kielen kehitystä ja 

länsimaalaisuuteen identifioitumista.  

6.1.3 Uskonnottomat  

Integraatio näyttäisi olevan todennäköisin ja hallitsevin akkulturaatioasenne 

uskonnottomien ryhmässä. Uskonnottomien ryhmässä maahanmuuton alkuvaihetta 

leimaa kriisi, jossa sopeutuminen koetaan vaikeana ja halu palata kotimaahan on 

kaikista suurin.  Sopeutuminen etenee alun kriisin jälkeen tasaisesti ja on jo 5 vuotta 

maahanmuuton jälkeen muihin uskontoryhmiin nähden selkeästi parempi. Berryn 

ihannointivaiheesta ei näy merkkejä uskonnottomien ryhmässä.  

Kielitaito alkaa kehittyä hitaammin suhteessa muihin uskontoryhmiin, mutta 5 

vuotta Suomessa asumisen jälkeen suomen kielen taso on parempi kuin muilla ryhmillä. 

Länsimaiseen kulttuuriin identifioituminen lisääntyy selkeästi ensimmäisten vuosien 

aikana ja on voimakkaampaa kuin universaalien uskontojen ryhmässä. Mikäli 

sopeutumisessa olisi tästä huolimatta vaikeuksia, voisi tämä olla merkki assimilaatiosta. 

Sopeutumisen kokemus ja kielitaito kuitenkin kasvavat tasaisesti integraation 

mukaisesti. Uskonnottomien ryhmässä ulkomaille näyttäisi hakeutuvan juuri ne 

henkilöt, jotka ovat jo länsimaalaisempia arvoiltaan,93 minkä vuoksi heidän 

sopeutumisensa on helpompaa alun kriisin jälkeen ja etenee kohti integraatiota. 

6.2 Haasteet ja motivaattorit sopeutumiselle  
Intialaiseen elämään nähtiin kuuluvan vahvasti perhe, yhteisö ja ystävät. Suurimmat 

maahanmuuton haasteet liittyivätkin ihmisten väliseen vuorovaikutukseen siirtyessä 

                                                           
93 Jain & Belsky 1997, 876. 
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kollektivistisesta kulttuurista individualistiseen kulttuuriin, mutta myös 

tietämättömyyteen suomalaisista tavoista ja normeista.  

Haastavimpia sopeutumiselle näyttivät olevan ihmissuhteiden luomisen 

vaikeus, suomalaisen kulttuurin vähäinen sosiaalisuus ja tunteiden vähäinen 

näyttäminen. Tämä tulkittiin epäystävälliseksi ja kylmäksi käytökseksi, joka toisinaan 

yhdistettiin myös haluttomuuteen ystävystyä tai olla vuorovaikutuksessa ulkomaalaisten 

kanssa. Ihmissuhteisiin kaivattiin eloisuutta, spontaaniutta ja avoimuutta. Etenkin 

universaalien uskontojen ryhmässä ihmissuhteiden solmimisen vaikeus näytti 

aiheuttavan haasteita myös hyvinvoinnille. Osassa tämän ryhmän vastauksia ilmeni 

yksinäisyyden kokemuksia, jotka olivat aiheuttaneet myös persoonan muutoksia 

introvertimpaan suuntaan. Tämä voisi viitata suurempiin stressioireisiin sekä 

marginalisaatioasenteen ilmenemiseen. Tulokseen saattaa myös vaikuttaa ryhmän 

jäsenten madaltunut kynnys kertoa yksinäisyydestä. Lisätutkimus tämän selvittämiseksi 

on tarpeellista. 

Amerikassa aasialaiset opiskelijat eivät usein tiedä paikallisia normeja ja tapoja, 

minkä vuoksi heidän on usein vaikea olla vuorovaikutuksessa amerikkalaisten kanssa. 

Lisäksi heidän sosiaalinen statuksensa on usein laskenut verrattuna kotimaahan. On 

mahdollista, että vastaavat tekijät vaikuttavat myös tämän tutkimuksen tuloksiin 

vaikeaksi koetusta sosiaalisesta vuorovaikutuksesta.94 

Uskonnollisia paikkoja ja niihin liittyviä festivaaleja kaivattiin niiden 

sosiaalisessa merkityksessä. Osa näitä kaipaavista oli myös uskonnottomien ryhmästä, 

jolloin sosiaalinen merkitys näyttäisi olevan tässä yhteydessä uskonnollista 

korostuneempi. Kollektiivisen kulttuurin perhekeskeisyyteen liittyen nousivat ero 

perheestä ja sukulaisista esiin haasteiden joukossa. Vaikka individualistinen kulttuuri toi 

sosiaalisiin suhteisiin liittyviä haasteita, paransi ero kollektiivisesta kulttuurista 

hyvinvointia lisäämällä itsenäisyyttä ja vapautta.  

Konservatiivisesta kulttuurista poikkeava suomalainen alastomuus 

pukuhuoneissa ja saunassa sekä suutelu julkisilla paikoilla nousi kulttuurishokeissa 

esiin. 

                                                           
94 Atri, Sharma & Cottrell 2007, 60. 
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Intialainen ja suomalainen kulttuuri nähtiin useimmiten lähes toistensa 

vastakohtina, mutta muutamat kokivat Intian kulttuurien moninaisuuden vuoksi 

suomalaisen kulttuurin hyvin samanlaisena intialaisen kulttuurin kanssa. Suurin osa 

näistä oli universaalien uskontojen ryhmästä. Heistä vain yksi vastaaja toi sopeutumista 

helpottavien tekijöiden joukossa esiin yhteneväisyyden uskontoperinteen kanssa. 

Lähtömaan kulttuurinen monimuotoisuus näyttäisikin olevan uskontoperinnettä 

merkittävämpi tekijä helpottamaan sopeutumista.  

 Suomen koulutusjärjestelmä, sosiaaliturva, terveydenhuolto, työelämä 

koettiin erinomaisena ja vapaa-ajan koettiin lisääntyneen. Suomen rauhaa, avoimuutta, 

turvallisuutta, luontoa ja ympäristön puhtautta arvostettiin. Sääntöjen tiukka 

noudattaminen ja täsmällisyys aiheuttivat jonkin verran haasteita, mutta osa vastaajista 

koki muuttuneensa täsmällisemmäksi Suomessa asumisen aikana.  

Monet kokivat Suomeen muuton jälkeen kasvaneensa ihmisenä. Näiden 

muutosten joukossa ilmeni arvojen muutoksia suvaitsevaisemmaksi ja vähemmän 

materialistiseksi. Monet kokivat pystyvänsä priorisoimaan uudella tavalla itselle 

merkityksellisiä asioita. Kaksi henkilöä mainitse myös maailmankatsomuksen 

sekularisoitumisesta. Koska suurin osa maahanmuuttajista on nuoria aikuisia ovat 

tällaiset muutokset todennäköisempiä vastaajien keskuudessa. 

Suomalaisen ja intialaisen kulttuurien välinen interetninen etäisyys näytti 

nousevan sosiaalisten suhteiden ohella esiin lähinnä ruokaan liittyen.  Intialaisen ruoan 

kaipaus oli todella suuri ja kertoo siitä, ettei Suomessa ole saatavilla intialaista ruokaa 

samalla tavalla kuin Intiassa. Intialaisiin nähden suomalainen suuri alkoholin kulutus 

aiheutti hämmennystä. Maantieteellisenä tekijänä esiin nousi ilmasto. Ilmaston kylmyys 

koettiin joko hyvänä tai huonona ja toimi näin sekä haasteena, että Suomeen jäämistä 

motivoivana tekijänä. 

Suomi nähtiin erinomaisena ja turvallisena maana elää niin koulutuksen 

kuin työelämän suhteen. Haastavimmat tekijät liittyivät sosiaaliseen vuorovaikutukseen 

suomalaisten kanssa, perheen ja sukulaisten kaipuuseen sekä ilmastoon liittyviin 

tekijöihin. Oman maan kotimaan monikulttuurisuuden näkeminen edesauttoi kulttuuriin 

sopeutumista. 



60 

 

7 Johtopäätökset 
Intialaisista maahanmuuttajista suurin osa on 23–35-vuotiaita miehiä, jotka ovat asuneet 

Suomessa 1-4 vuotta. Miesten suurimmat muuttosyyt olivat työ ja opiskelu. Naisista 

suurimmalla osalla Suomeen muuton syynä oli perhe tai puoliso ja he kuuluivat 

suurimmaksi osaksi etnisten uskontojen ryhmään. Universaalien ja uskonnottomien 

ryhmässä oli eniten opiskelijoita.  

Suurimmalla osalla vastaajista oli havaittavissa merkkejä 

integraatioasenteesta. Akkulturaatio oli kuitenkin hitainta etnisten uskontojen ryhmässä, 

koska tästä ryhmästä muutetaan Suomeen muita ryhmiä useammin väliaikaisesti laskien 

motivaatiota akkulturoitua. Akkulturaation alkamiseen vaikutti tässä ryhmässä päätös 

Suomeen jäämisestä, mikä saavutettiin useimmiten, kun Suomessa oli asuttu 7-9 vuotta. 

Akkulturaatioasenteista etnisten uskontojen ryhmässä vaikuttivat separaatio- ja 

integraatioasenteet. Intialaisen kulttuurin merkitys ja etninen identiteetti olivat 

voimakkaampia etnisten uskontojen ryhmän naisilla. Etnisten uskontojen naisten parissa 

perinteiset kulttuuriarvot näyttävät olevan korkeammat ja vahvistan etnistä identiteettiä. 

Separaatioasenne esiintyi todennäköisemmin etnisen intialaisten uskontojen ryhmässä 

miehellä, joka oli muuttanut Suomeen työn vuoksi. Tämä saattoi johtua siitä, että työn 

perässä muutetaan vain hetkellisesti, jolloin motivaatio akkulturaatioon voi olla 

alhainen. Intialaisen kulttuurin merkitys ja sopeutumisen kokemus kulkivat usein 

samassa suhteessa, mikä kertoo etnisyyden merkityksestä sopeutumisprosessissa. 

Assimilaatio- ja integraatioasenteet vaikuttivat todennäköisemmin 

universaalien uskontojen ja uskonnottomien ryhmässä. Tässä ryhmässä Berryn 

ihannointivaihe sekä kulttuuristen yhteneväisyyksien kokeminen näyttivät kasvattavan 

sopeutumisen kokemusta maahanmuuton alussa. Päätös Suomeen jäämisestä lisäsi 

assimilaatioasennetta. Ryhmistä parhaiten sopeutuivat uskonnottomat, jotka näyttivät 

ohittavan Berryn akkulturaation ihannointivaiheen ja siirtyvän heti kulttuurien 

kohtaamisen vaiheeseen. Uskonnottomien sopeutuminen oli hitaampaa, mutta eteni 

tasaisesti kohti integraatiota.  

Sopeutumisen kokemus ensimmäisen kuuden vuoden aikana oli paras 

universaalien uskontojen ryhmässä, mutta samaan aikaan tässä ryhmässä raportoitiin 

eniten ihmissuhteiden puutteesta ja siitä johtuvasta hyvinvoinnin laskusta. 

Ihmissuhteiden puute viittaa marginalisaation sekä kohonneisiin stressioireisiin. Kyse 
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voi myös olla alentuneesta kynnyksestä raportoida oman hyvinvoinnin laskusta. Tätä 

olisi aiheellista tutkia enemmän. Universaalien uskontojen ryhmässä uskonto näyttäisi 

altistavan maahanmuuton alussa koettuun Berryn ihannontivaiheen ilmenemiseen ja 

näin hidastavan akkulturaation alkamista. Etnisten uskontojen parissa etninen yhteisö 

näyttäisi tarjoavan ihmissuhteita, joita universaalien uskontojen parissa ei yhtä usein 

näytä löytyvän. Uskonnottomien arvomaailma näyttäisi olevan jo muuton yhteydessä 

länsimaisempi, jolloin sekulaari ja individualistinen kulttuuri näyttäisivätkin tukevan 

sopeutumista. 

Suurimmat sopeutumisen haasteet liittyvät sosiaalisiin suhteisiin 

kollektiivisesta kulttuurista individualistiseen kulttuuriin siirtymiseen. Ihmissuhteiden 

luominen suomalaisiin koettiin hankalana ja ihmissuhteisiin kaivattiin eloisuutta. 

Osaltaan nämä näyttävät liittyvän tietämättömyyteen suomalaisista tavoista ja 

normeista.  Konservatiivisesta kulttuurista poiketen suomalaisen kulttuurin alastomuus 

pukuhuoneissa ja sanoissa sekä julkisilla paikoilla suutelu olivat suurimmat 

kulttuurishokkien aiheuttajat. Intiasta kaivattiin eniten festivaaleja, perhettä ja sukulaisia 

sekä näiden tuomaa sosiaalisuutta. Interetnisenä tekijänä kotimaasta kaivattiin eniten 

intialaista ruokaa. Intialaisen ruuan kaipaus nousi vastauksista todella voimakkaasti 

esiin. Ilmasto nousi maantieteellisenä tekijänä esiin sekä haasteena että toisaalta 

Suomeen jäämistä motivoivana tekijänä. 

Maahanmuutto näyttää vaikuttavan lähinnä intialaisten arvoihin lisäämällä 

suvaitsevaisuutta, vähentämällä materialistisia arvoja, lisäämällä luonnon arvostusta 

sekä itsenäisyyttä. 
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8.7 Liitteet 

Liite 1: Kyselylomake 
 

Gender * 

Male 

Female 

Prefer not to say 

 

What part of India are you from? * 

Age * 

18-22 

23-26 

27-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-50 

51 or more. 

 

Religious views * 

Atheist 

Agnostic 

Hindu 

Sikh 

Muslim 

Christian 

Jain 

Buddhist 

Spiritual 

Other 

 

How long have you lived in Finland?* 

Under 1 year 

1-2 years 

3-4 years 

5-6 years 

7-9 years 

10 years or more 

20 years or more. 
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Before moving in Finland, have you lived outside India? Where? 

 

 

I moved to Finland because of * 

work 
studies 
partner/family 
other reasons. 
 

Do you plan to move back to India? * 

Yes. 
No. 
I don't know. 
 
How strongly you identify with Indian culture? * 

Not much, I identify more with Western culture. 
Somewhat, there are good things in Western and Indian cultures. 
A lot, I prefer Indian culture. 
Everyone should follow the Indian traditions. 
 
Do you have any Finnish friends? * 

Yes. 
I would want to have. 
I don't have, I prefer being with other Indians. 
Other 
 
Describe Indian culture compared to Western culture: * 

Describe Finnish culture: * 

When you moved to Finland, what was the biggest cultural shock, if any? 

Have you attended to any Finnish festivals (e.g. Christmas, vappu, juhannus/midsummer 
festival...) * 
 
Yes. 
No. 
I don't know any. 
 
Do you know any Finnish? * 

Few words. 
Somewhat. I understand some talk. 
I can understand most of what i hear and talk a little. 
I can communicate well in Finnish. 
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I'm fluent in Finnish. 
How well can you blend with Finnish culture? * 

Not that well. 
Somewhat. 
Most of the time. 
Very often. 
I feel like a Finn. 
 

What do you miss from Indian culture? * 

What would you want to change in Finnish culture? * 

Do you like living in Finland? Why? Why not? * 

Do you feel you or your thoughts have changed during the time you have lived in Finland? 
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Liite 2: Vastaajat uskontoryhmittäin 

 

 


