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1 JOHDANTO 

Kasvava etninen ja kulttuurinen monimuotoisuus on yksi ajankohtaisimmista 

yhteiskunnallisista haasteista Euroopassa. Vuonna 2015 Eurooppaa koetteli yksi 

lähihistorian suurimmista pakolaiskriiseistä, jonka seurauksena myös Suomeen saapui yli 

32 000 turvapaikanhakijaa erityisesti Irakista, Afganistanista, Somaliasta ja Syyriasta 

(Maahanmuuttovirasto, 2015). Pakolaiskriisin ja muun maahanmuuton myötä Euroopan 

muslimiväestö on kasvanut, mikä on nostanut islamin keskeiseksi kysymykseksi 

eurooppalaisessa maahanmuuttokeskustelussa ja -politiikassa. Maahanmuutto muovaakin 

paitsi yhteiskunnan etnistä myös uskonnollista profiilia, minkä takia sosiaalipsykologisessa 

tutkimuksessakin tulisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota uskonnollisen 

moninaisuuden merkitykseen ryhmien välisissä suhteissa.  

 

Asenteet islamia ja muslimeja kohtaan ovat kiristyneet Euroopassa, ja tutkimustulosten 

mukaan islam-vastaisuus on jopa voimakkaampaa kuin yleinen maahanmuuttovastaisuus 

(Strabac & Listhaug, 2008). Myös Suomessa islamofobisten asenteiden on osoitettu olevan 

laajalle levinneitä. Esimerkiksi vuonna 2008 toteutetussa ISSP-tutkimuksessa noin puolet 

suomalaisista ilmaisi kielteisiä asenteita islamia ja muslimeja kohtaan, mikä oli suurempi 

osuus kuin missään muussa tutkimuksessa mukana olleessa maassa. Suomalaiset myös 

suhtautuivat islamiin kielteisemmin kuin mihinkään muuhun suurista 

maailmanuskonnoista.  Vastaavanlainen tulos saatiin vuonna 2018 tehdyssä 

eurooppalaisessa vertailussa, jossa lähes kaksi kolmesta suomalaisesta koki, että islam on 

perustavanlaatuisesti yhteensopimaton suomalaisen kulttuurin ja arvojen kanssa (Pew 

Research Center, 2018, s. 66).  

 

Vaikka eurooppalaisten yhteiskuntien leimallisena piirteenä pidetään yleisesti 

sekulaarisuutta ja uskonnon vähäistä merkitystä (Barker, 2008, s. 7), viime aikoina uskonto 

on alkanut saada uudenlaista näkyvyyttä Euroopassa oikeistopopulismin leviämisen myötä. 

Monet oikeistopopulistiset liikkeet ovat vedonneet ”kristilliseen europpalaiseen 

identiteettiin” tehdäkseen eron syntyperäisten eurooppalaisten ja muslimimaahanmuuttajien 

välillä (Zúquete, 2017, s. 449). Tällä tavoin ne ovat legitimoineet uskonnollisia ryhmärajoja 

korostavan nationalistisen diskurssin, joka esittää muslimit uhkana länsimaisille arvoille, 
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kulttuurille ja elämäntyylille. Muslimivastaisuus onkin usein liitetty voimistuneisiin 

nationalistisiin asenteisiin ja pelkoon maallistuneen kristillisen elämäntavan jatkuvuudesta 

Euroopassa. Toistaiseksi on kuitenkin vain vähän tutkimusta ja näyttöä siitä, ovatko 

kielteiset asenteet muslimimaahanmuuttajia kohtaan seurausta ennemmin kansallisesta vai 

uskonnollisesta samastumisesta. 

 

Suomessa muslimien lukumäärä suhteessa muuhun väestöön on nopeassa kasvussa, ja 

kasvun ennustetaan yhä kiihtyvän tulevaisuudessa. Esimerkiksi Pew Research Centerin 

(2015, s. 50) tutkimus ennustaa, että muslimien määrä lähes viisinkertaistuu Suomessa ja 

että muslimien osuus Suomen väestöstä tulee kasvamaan 0,8 prosentista vuonna 2010 3,4 

prosenttiin vuonna 2050. Suomalainen yhteiskunta muuttuu siis kulttuurisesti ja 

uskonnollisesti yhä moninaisemmaksi, minkä takia on tärkeää selvittää, millaiset tekijät 

vaikuttavat valtaväestön islamofobisten asenteiden taustalla ja miten muslimeihin 

kohdistuvaa ennakkoluuloisuutta voitaisiin vähentää. Kokonaisuudessaan asenteita 

uskonnollisia ulkoryhmiä kohtaan ja uskonnollisuuden merkitystä ryhmien välisissä 

suhteissa on tutkittu melko vähän, ja aikaisempi tutkimustieto aiheesta on osittain 

puutteellista ja ristiriitaista.  

 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan, ovatko suomalaisen valtaväestön uskonnollisuus, 

uskonnollinen nationalismi ja kansallinen samastuminen yhteydessä ennakkoluuloisuuteen 

Suomessa asuvia muslimeja kohtaan. Tämän lisäksi tutkitaan, selittääkö koettu uhka 

yhteiskunnan uskonnolliseen moninaistumiseen liittyen näitä yhteyksiä. Tutkielma nojaa 

sosiaalisen identiteetin lähestymistapaan (Tajfel & Turner, 1986; Turner, Hogg, Oakes, 

Reicher & Wetherell, 1987) ja integroidun uhan teoriaan (Stephan & Stephan, 2000) 

hyödyntäen myös uskontotieteellistä tutkimusta uskonnollisuuden ja ennakkoluuloisuuden 

välisestä suhteesta. 
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2 TEOREETTINEN TAUSTA 

2.1 Ennakkoluuloisuus  

Ennakkoluuloisuus ja siihen vaikuttavat tekijät ovat yksi sosiaalipsykologian 

keskeisimmistä tutkimuskohteista. Brown (2010, s. 7) määrittelee ennakkoluuloisuuden 

jonkin ryhmän jäseniin kohdistuvaksi asenteeksi, emootioksi tai käyttäytymiseksi, joka 

suoraan tai epäsuoraan ilmaisee kielteisyyttä tai vastenmielisyyttä tätä ryhmää kohtaan. 

Ennakkoluuloisuutta tarkastellaan ryhmien välisenä ilmiönä, sillä se kohdistuu 

nimenomaan kokonaisiin ihmisryhmiin eikä pelkästään yksittäisiin henkilöihin. Vaikka 

tietyssä tilanteessa ennakkoluuloisuus kohdistuisikin vain yksittäiseen henkilöön, se 

perustuu kuitenkin tämän ryhmäjäsenyyksiin. Näin ollen kuka tahansa kyseessä olevan 

ryhmän edustaja voi joutua ennakkoluulojen kohteeksi. Lisäksi ennakkoluuloisuus on 

sosiaalisesti jaettu ilmiö, joka ilmenee samankaltaisina uskomuksina ja käyttäytymisenä 

laajoilla joukoilla yhteiskunnassa. (Brown, 2010, s. 8.) Mikä tahansa sosiaalinen ryhmä voi 

joutua ennakkoluulojen kohteeksi, mutta tutkimuksessa on tavallisesti keskitytty ryhmiin, 

jotka ovat vähemmistöasemassa esimerkiksi etnisyytensä, sukupuolensa tai seksuaalisen 

suuntautumisensa takia.  

 

Kuten asenteiden yleisesti, myös ennakkoluuloisuuden nähdään koostuvan kolmesta eri 

komponentista: kognitiivisesta, affektiivisesta ja behavioraalisesta eli 

käyttäytymiskomponentista (Dovidio, Hewstone, Glick, & Esses, 2010, s. 5). 

Kognitiivisista prosesseista keskeisimpiä ennakkoluulojen kannalta ovat kategorisointi ja 

stereotypiat. Ihmisillä on perustavanlaatuinen tarve kategorisoida sosiaalista maailmaansa, 

koska se on niin täynnä ristiriitaista tietoa, jota emme pystyisi käsittelemään ilman 

kategorisoinnin kaltaista yksinkertaistamista. Kategorisointi ilmenee esimerkiksi ryhmien 

jaotteluna sisä- ja ulkoryhmiin (ks. sosiaalisen identiteetin teoria; Tajfel & Turner, 1986). 

Sisäryhmällä tarkoitetaan ryhmää, johon yksilö kokee kuuluvansa, ja ulkoryhmällä 

vastaavasti ryhmää, johon yksilö ei koe kuuluvansa. Sisä- ja ulkoryhmäjaottelu taas johtaa 

siihen, että alamme korostaa ryhmien välisiä eroavaisuuksia ja toisaalta nähdä ryhmät 

sisäisesti yhteneväisinä. (Brown, 2010, s. 36-37.) Stereotypiat puolestaan syntyvät 

kategorisointiprosessin pohjalta. Stereotypiat ovat uskomuksia jonkin ryhmän jäsenille 
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yhteisistä ominaisuuksista, piirteistä ja käyttäytymisestä, ja niiden tarkoitus on helpottaa 

yksilön tiedonkäsittelyä tarjoamalla yksinkertaistettuja kuvauksia eri ryhmien luonteesta 

(Hilton & von Hippel, 1996). Vaikka stereotypiat eivät välttämättä itsessään ole 

negatiivisia, ulkoryhmää koskevat stereotypiat ovat useammin kielteisiä kuin sisäryhmää 

koskevat (Stephan, 1977). 

 

Kognitiivisten prosessien lisäksi ennakkoluuloisuuteen liittyy usein myös emotionaalisia 

reaktioita, kuten ahdistumisen, vihamielisyyden ja halveksunnan tunteita. Jo Gordon 

Allport (1954, s. 328) totesi klassikkoteoksessaan The Nature of Prejudice, että 

ennakkoluuloisuus säilyy usein tunnetasolla, vaikka se olisi älyllisesti nujerrettu. Dovidio ja 

Gaertner (2004) ovat esittäneet, että myös ihmiset, jotka avoimesti tuomitsevat 

ennakkoluuloisen käyttäytymisen ja aidosti pitävät itseään suvaitsevaisina, voivat kuitenkin 

tiedostamattaan kokea negatiivisia tunteita, kuten epämukavuutta, inhoa tai pelkoa, 

ulkoryhmiä kohtaan. Osa tutkijoista onkin sitä mieltä, että ennakkoluuloisuuden ydin piilee 

juuri sen affektiivisessa ulottuvuudessa (esim. Duckitt, 1992, s. 11-13). Näkemystä tukee 

esimerkiksi Talaskan, Fisken ja Chaikenin (2008) 57 tutkimusta kattanut meta-analyysi, 

jossa selvisi, että ulkoryhmiin kohdistuneet tunteet ennustivat syrjivää käyttäytymistä 

selvästi stereotypioita ja uskomuksia voimakkaammin.  

 

Käyttäytymisen tasolla ennakkoluuloisuus voi ilmetä esimerkiksi juuri syrjintänä, 

välttelynä tai väkivaltana. Erityisesti länsimaisissa nyky-yhteiskunnissa, jotka korostavat 

ihmisten välistä tasa-arvoa, avointa ennakkoluuloisuutta paheksutaan yleisesti, ja siksi sitä 

ilmaistaankin usein peitellyssä muodossa (Brown, 2010, s. 184). Esimerkiksi 

maahanmuuttoa voidaan avoimen rasististen kannanottojen sijaan vastustaa perustelemalla, 

että maahanmuuttajien arvot ovat yhteensopimattomia länsimaisten arvojen kanssa (Blaut, 

1992). Kuten yllä mainittiin, myös ihmiset, jotka uskovat olevansa suvaitsevaisia, voivat 

silti kokea ennakkoluuloisia tunteita ja sen seurauksena tiedostamattaan ilmaista 

ennakkoluuloisuutta hienovaraisin ja epäsuorin keinoin (Dovidio & Gaertner, 2004). 

Toisaalta yhteiskunnissa esiintyy myös avointa ennakkoluuloisuutta – etenkin silloin, kun 

sosiaalinen ympäristö ja poliittinen ilmapiiri sallivat sen tai jopa rohkaisevat siihen 

(Duckitt, 1992, s. 218-220). Ympäri maailmaa eri vähemmistöihin ja muihin alistetussa 
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asemassa oleviin ryhmiin kohdistetut vainot, väkivaltaisuudet ja jopa joukkomurhat ovat 

esimerkkejä tilanteista, joissa ennakkoluuloisuuden avoimesta ilmaisemisesta on tullut 

sosiaalisesti hyväksyttyä. 

 

Ennakkoluuloisuutta on pyritty selittämään sekä yksilö- että ryhmätasolla. Yksilötason 

selitykset perustuvat havaintoon, että ihmiset, jotka ovat ennakkoluuloisia yhtä ryhmää 

kohtaan, ovat usein ennakkoluuloisia myös muita ryhmiä kohtaan (Allport, 1954, s. 68). 

Tämän näkemyksen mukaan ihmiset siis eroavat siinä, miten taipuvaisia he ovat 

ennakkoluuloisuuteen. Yksilöllisistä taipumuksista etenkin autoritaarisen 

persoonallisuuden, oikeistolaisautoritaarisuuden ja sosiaalisen dominanssin orientaation on 

useissa tutkimuksissa havaittu ennustavan kielteisiä ulkoryhmäasenteita (ks. esim. Hodson 

& Dhont, 2015). Autoritaarisuuteen liittyy halu ylläpitää sosiaalista järjestystä: alistuminen 

auktoriteeteille, aggressiivisuus normista poikkeavia yksilöitä kohtaan sekä sovinnaisten 

arvojen kannattaminen (Altemeyer, 1996), kun taas sosiaalisen dominanssin orientaatiossa 

on kyse ryhmien välisen eriarvoisuuden ja hierarkkisuuden kannattamisesta (Pratto, 

Sidanius, Stallworth & Malle, 1994). Tällaisia persoonallisuuteen perustuvia selityksiä on 

kuitenkin kritisoitu siitä, että ne aliarvioivat sosiaalisten ja tilannetekijöiden merkityksen 

selittäessään ennakkoluuloisuutta. Ne eivät esimerkiksi huomioi sitä, että yksilön 

asenteisiin ja käyttäytymiseen vaikuttavat voimakkaasti muiden heille läheisten ihmisten 

asenteet ja mielipiteet, ryhmänormit sekä ryhmien väliset suhteet. Yhteiskunnallisella 

tasolla tarkasteltuna yksilöllisiä taipumuksia korostavat selitykset eivät myöskään pysty 

selittämään ennakkoluulojen laajaa yhdenmukaisuutta tai niiden historiallisia muutoksia, 

koska ne eivät ota huomioon yhteiskunnassa tai kulttuurissa vallitsevien normien 

merkitystä. (Brown, 2010, s. 28-33.)  

 

Ennakkoluuloisuutta voidaankin selittää myös ryhmien välisten suhteiden tasolla, jolloin 

sitä tarkastellaan etenkin sosiaalisen kategorisoinnin ja ryhmäidentifioitumisen prosessien 

kautta. Näihin prosesseihin keskittyy sosiaalisen identiteetin lähestymistapa, joka 

muodostuu sosiaalisen identiteetin teoriasta (Tajfel & Turner, 1986) ja itsekategorisoinnin 

teoriasta (Turner ym., 1987). Sosiaalisen identiteetin lähestymistapa toimii tämän 

tutkielman teoreettisena viitekehyksenä, ja sitä esitellään tarkemmin seuraavaksi.  
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2.2 Ryhmään samastuminen ennakkoluuloisuutta selittävänä tekijänä 

Sosiaalisen identiteetin teoria (Tajfel & Turner, 1986) viittaa sosiaalisella identiteetillä 

niihin yksilön minäkäsityksen puoliin, jotka perustuvat tämän ryhmäjäsenyyksiin. 

Sosiaalinen identiteetti aktivoituu siis silloin, kun yksilö ajattelee itseään jonkin ryhmän 

jäsenenä. Lisäksi sosiaalisen identiteetin teoria olettaa, että ihmiset pyrkivät yleisesti 

ylläpitämään myönteistä käsitystä itsestään. Koska ryhmäjäsenyydet ovat olennainen osa 

identiteettiämme ja koska meillä on tarve ylläpitää myönteistä identiteettiä, myös omat 

ryhmät pyritään näkemään mahdollisimman suopeassa valossa. Tämä tapahtuu 

vertailemalla omaa sisäryhmää muihin merkityksellisinä pidettyihin ryhmiin ja etsimällä 

keinoja erottautua myönteisesti näistä ryhmistä. Tällainen myönteisen erottautumisen 

tavoittelu johtaa teorian mukaan sisäryhmän suosimiseen, mikä voi puolestaan ilmetä 

kielteisenä suhtautumisena ulkoryhmiin. Kaikki ryhmäjäsenyytemme eivät kuitenkaan ole 

yhtä keskeisiä minäkäsityksellemme, ja sosiaalisen identiteetin teorian mukaan sisäryhmän 

suosimista esiintyykin todennäköisemmin silloin, kun yksilö kokee ryhmäjäsenyyden 

itselleen tärkeäksi ja samastuu ryhmään voimakkaasti (Kelly, 1988).  

 

Sosiaalisen identiteetin teoriaa täydentämään kehitettiin myöhemmin itsekategorisoinnin 

teoria (Turner ym., 1987), joka keskittyy niihin sosiokognitiivisiin prosesseihin, jotka 

vaikuttavat ryhmään identifioitumisen, sisä- ja ulkoryhmäluokittelun sekä 

ryhmäkäyttäytymisen taustalla. Yksi teorian keskeisimmistä huomioista on 

depersonalisaatioksi (Turner & Oakes, 1986) kutsuttu ilmiö. Depersonalisaatiota esiintyy 

tilanteissa, joissa jokin ryhmäjäsenyys tulee korostuneeksi ja jonka seurauksena ihmiset 

alkavat nähdä itsensä ja muut ennemmin kyseisen ryhmän edustajina kuin yksilöinä. 

Tällöin myös ryhmät aletaan nähdä sisäisesti homogeenisempina, ja niihin liitetyt 

stereotypiat aktivoituvat. Lisäksi kategorisointi johtaa teorian mukaan siihen, että ryhmille 

määritellään niiden prototyyppiset ominaisuudet ja ryhmien jäseniä arvioidaan heidän 

koetun prototyyppisyytensä perusteella. Prototyyppi kuvastaa tietyn kategorian tyypillistä 

edustajaa, ja mitä paremmin henkilö vastaa ryhmänsä prototyyppiä, sitä myönteisemmin 

häneen suhtaudutaan. 
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Sosiaalisen identiteetin lähestymistapa siis selittää ennakkoluuloisuutta sisä- ja 

ulkoryhmäluokittelun, myönteisen erottumisen tarpeen ja sisäryhmän suosimisen 

seurauksena. On kuitenkin myös esitetty, ettei sisäryhmän suosiminen automaattisesti johda 

kielteisiin asenteisiin ja ennakkoluuloiseen käyttäytymiseen ulkoryhmiä kohtaan. Brewerin 

(1999) mukaan sisäryhmän suosiminen ja kielteiset ulkoryhmäasenteet ovat toisistaan 

erilliset ilmiöt, eikä samastuminen sisäryhmään automaattisesti johda konflikteihin ryhmien 

välisissä suhteissa. Sisäryhmän suosiminen voi kuitenkin tietynlaisten olosuhteiden 

vallitessa johtaa todennäköisemmin ennakkoluuloisuuteen ulkoryhmiä kohtaan.  

 

Kielteiset ulkoryhmäasenteet vahvistuvat helposti esimerkiksi silloin, kun ryhmät kokevat 

kilpailevansa keskenään samoista arvokkaista resursseista tai tilanteissa, joissa ulkoryhmän 

koetaan uhkaavan sisäryhmän hyvinvointia tai olemassaoloa jollain tavalla. Ulkoryhmän 

välttelyyn ja ryhmien segregoitumiseen voi puolestaan johtaa sisäryhmän kokeminen 

moraalisesti ulkoryhmää paremmaksi sekä sen synnyttämät halveksunnan ja 

vastenmielisyyden tunteet ulkoryhmää kohtaan. Moraalinen ylemmyyden tunne pohjautuu 

ajatukseen oman sisäryhmän moraalisista säännöistä absoluuttisesti oikeina, jolloin eri 

moraalisia sääntöjä noudattavia ulkoryhmiä voidaan halveksua. Tämä ei kuitenkaan 

välttämättä johda avoimeen vihamielisyyteen ulkoryhmää kohtaan vaan ennemmin 

kontaktin välttelyyn. (Brewer, 1999.) 

 

Myös jaetut tavoitteet ja arvot ryhmien välillä voivat paradoksaalisesti pikemminkin 

vaikeuttaa ryhmien välisiä suhteita kuin helpottaa niitä. Vaikka tyypillisesti yhteisten 

tavoitteiden on ajateltu tarjoavan pohjan ryhmien väliselle yhteistyölle ja solidaarisuudelle 

(esim. Sherif & Sherif, 1969), Brewerin (1999) mukaan tilanne voi muuttua täysin 

päinvastaiseksi, kun tarkastellaan jo entuudestaan hyvin eriytyneitä sosiaalisia ryhmiä. Jos 

ryhmät eivät alun perin luota toisiinsa ja ovat riippuvaisia toisistaan yhteisen tavoitteen 

saavuttamiseksi, vallitseva luottamuksen puute helposti korostuu ja näin lisää 

ennakkoluuloisuutta ryhmien välillä. Lisäksi sisäryhmän myönteinen erottautuminen 

ulkoryhmästä tulee vaikeammaksi, jos ryhmillä on keskenään hyvin samanlaiset tavoitteet 

ja arvot. Ryhmät voivat kokea erottuvansa myönteisesti toisistaan, jos ne arvostavat 

keskenään eri asioita, mutta yhteneväiset arvot johtavat helposti kilpailullisuuteen ryhmien 
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välillä myönteisen erottautumisen toivossa. Tällöin myös kielteinen suhtautuminen 

ulkoryhmään lisääntyy todennäköisemmin. Vaikka sisäryhmän suosiminen sinänsä ei siis 

välttämättä johda kielteisiin ulkoryhmäasenteisiin, käytännössä monenlaiset olosuhteet 

voivat edesauttaa niiden viriämistä. 

 

2.2.1 Kansallinen samastuminen ja ennakkoluuloisuus 

Kun tutkitaan valtaväestön asenteita maahanmuuttajia kohtaan, yhtenä keskeisimpänä 

ennakkoluuloisuudelle altistavana ryhmäidentiteettinä on usein tarkasteltu kansallista 

identiteettiä. Kansallisen identiteetin käsitteellä viitataan yksilön kokemukseen tiettyyn 

maahan, kansallisuuteen tai laajempaan yhteiskuntaan kuulumisesta (Liebkind, Mähönen, 

Varjonen & Jasinskaja-Lahti, 2016, s. 31). Blank ja Schmidt (2003) ovat tiivistäneet, että 

kansallinen identiteetti sisältää emotionaalisen siteen kansalliseen ryhmään ja ryhmän 

arvioinnin itselle merkitykselliseksi. Kansallinen ryhmäjäsenyys voidaan määritellä joko 

syntyperän (nativist identity) tai kansalaisuuden/kulttuurin (civic/cultural identity) kautta 

(Esses, Dovidio, Semenya & Jackson, 2005, s. 320). Kun kansallinen identiteetti 

määritellään syntyperän kautta, yksilön edellytetään olevan syntynyt tai ainakin asunut 

pitkään kyseisessä maassa. Tämä on lähellä etno-nationalistista identiteettikäsitystä, jonka 

mukaan kansallinen identiteetti perustuu sukusuhteisiin ja yhteiseen perimään. 

Kansalaisuuteen tai kulttuuriin pohjaava identiteettikäsitys sen sijaan perustuu ajatukseen 

kansallisesta identiteetistä vapaaehtoisena sitoutumisena maan lakeihin ja instituutioihin 

sekä tunteeseen kansalliseen ryhmään kuulumisesta. Tällöin jaettu poliittinen ja 

institutionaalinen uskollisuus muodostaa kansallisen identiteetin pohjan. (Esses ym., 2005, 

s. 320.) 

 

Kansallista samastumista pidetään yhtenä keskeisimmistä yksilön sosiaalisen identiteetin 

lähteistä (Burris & Jackson, 2000). On esitetty, että nationalistisesta lähestymistavasta on 

tullut ihmisille luonteva tapa jäsentää ympäröivää maailmaansa, sillä ympäristömme tarjoaa 

jatkuvasti erilaisia viitteitä kansallisesta yhteenkuuluvuudesta. Billig (1995) on nimittänyt 

tätä ilmiötä banaaliksi nationalismiksi. Banaali nationalismi näyttäytyy esimerkiksi 

urheilutapahtumissa, valtion lipun arkipäiväisessä käytössä, kansallislaulujen laulamisessa 

ja erilaisissa sananlaskuissa, joita toistetaan ympärillämme jatkuvasti. Koska banaali 
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nationalismi esiintyy juuri tällaisissa arkipäiväisissä ja hienovaraisissa muodoissa, siihen ei 

tavallisesti kiinnitetä huomiota. Näin kansalliset identiteetit aktivoituvat usein luontevasti ja 

jopa huomaamatta, mikä puolestaan ohjaa tulkitsemaan ympäröivää maailmaa ja 

luokittelemaan ihmisiä sisä- ja ulkoryhmiin kansallisen ryhmäjäsenyyden perusteella. 

 

Kansallisen samastumisen ja ennakkoluuloisuuden välistä yhteyttä on tyypillisesti tutkittu 

asenteina juuri maahanmuuttajia kohtaan, sillä maahanmuuttajat edustavat ulkoryhmää, 

joka pyrkii osaksi omaa kansallista sisäryhmää (Esses ym., 2005, s. 318). Korkean 

kansallisen identifikaation onkin useissa tutkimuksissa ja kansallisissa konteksteissa 

havaittu ennustavan kielteistä suhtautumista maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin (esim. 

Luedtke, 2005; Mayda, 2006; Pettigrew, Wagner & Christ, 2007; Verkuyten & Brug, 

2004). Tätä yhteyttä on selitetty esimerkiksi sillä, että kansalliseen ryhmään samastuvat 

haluavat suojella omaa sisäryhmäänsä muutoksilta (Pakulski & Tranter, 2000) ja puolustaa 

kansallisen ryhmänsä etua, jonka vastaiseksi maahanmuutto koetaan (Jackson, Brown, 

Brown & Marks, 2001). Maahanmuutto myös haastaa käsityksiä kansallisista ryhmärajoista 

ja siitä, miten kansa tulisi määritellä, mikä voi herättää eksklusiivisia asenteita 

valtaväestössä (Luedtke, 2005). 

 

Kansallisen samastumisen ja ennakkoluuloisuuden välinen yhteys ei kuitenkaan ole 

yksiselitteinen. Tutkijat ovat huomauttaneet, että kansallinen identiteetti voidaan määritellä 

eri tavoin ja siihen voi sisältyä erilaisia piirteitä, joiden suhde ennakkoluuloisuuteen 

vaihtelee. Kosterman ja Feshbach (1989) tutkivat ihmisten asenteita sekä omaa maataan 

että toisia maita kohtaan ja päätyivät tulostensa pohjalta erottelemaan kansallisesta 

samastumisesta isänmaallisen ja nationalistisen suuntautumisen. Isänmaallisuudessa 

keskeistä ovat omaan maahan kohdistuvat myönteiset tunteet ja emotionaalinen side, kun 

taas nationalismissa korostuu ajatus kansallisesta paremmuudesta, vallasta ja 

dominoinnista. Tutkimuksessa havaittiin myös, että nationalismi oli yhteydessä 

kilpailulliseen ja militaristiseen asennoitumiseen, kun taas isänmaallisuus ennusti 

rauhanomaisempaa ja yhteistyöhakuista asennoitumista. Tutkimustulosten perusteella on 

esitetty, ettei kansallinen samastuminen itsessään ennusta kielteisiä ulkoryhmäasenteita, 

vaan kyseessä on tällöin nationalistinen samastumisen tyyli. On myös esitetty, että 
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isänmaallinen ja nationalistinen samastuminen voivat vaihdella tilannesidonnaisesti, jolloin 

esimerkiksi kilpailutilanne kansallisten ryhmien välillä voi voimistaa nationalistisia 

asenteita ja täten myös ennakkoluuloisuutta (Druckman, 1994). 

 

Empiiriset tutkimukset tukevat näkemystä siitä, ettei kansallinen samastuminen itsessään 

välttämättä altista ennakkoluuloisuudelle. Esimerkiksi Mummendey, Klink ja Brown 

(2001) havaitsivat tutkimuksessaan Saksassa ja Isossa-Britanniassa, että asetelmassa, jossa 

osallistujat vertasivat omaa maataan toiseen maahan, kansallisen identiteetin voimakkuus 

yhdessä sen myönteisen arvioinnin kanssa ennusti torjuvia asenteita ulkomaalaisia kohtaan. 

Kansallisen identiteetin voimakkuus ja myönteinen arviointi ilman vertailua muihin 

ryhmiin ei puolestaan ollut yhteydessä asenteisiin ulkomaalaisia kohtaan. Pehrson, 

Vignoles ja Brown (2009) taas saivat kansainvälisessä vertailussaan selville, että 

kansallisen samastumisen ja ennakkoluuloisuuden välinen yhteys oli merkittävästi 

voimakkaampi maissa, joissa kansallisen yhteenkuuluvuuden nähtiin perustuvan kieleen 

kuin maissa, joissa se määriteltiin ennemmin kansalaisuuden (citizenship) käsitteen avulla.  

 

Myös Suomessa on saatu näyttöä siitä, että kansallisen identiteetin sisältö voi vaikuttaa 

ulkoryhmäasenteisiin: Finellin, Olakiven, Liebkindin ja Lipsasen (2013) tutkimuksessa 

havaittiin, että suomalaisuuden hahmottaminen vastakkainasettelua korostavien kansallisten 

symbolien (kuten sodan tai urheilun) kautta oli yhteydessä kielteisiin asenteisiin 

maahanmuuttajia kohtaan, kun taas suomalaisuuden liittäminen luontoa ja perinteistä 

kulttuuria kuvaaviin kansallisiin symboleihin oli yhteydessä myönteisempiin asenteisiin 

maahanmuuttajia kohtaan. Näissä tutkimuksissa saatujen tulosten valossa kansallisen 

samastumisen ja ulkoryhmäasenteiden väliseen yhteyteen vaikuttavat siis sekä 

tilannesidonnaiset tekijät että kansallisen identiteetin sisältö (ks. myös Blank & Schmidt, 

2003; Esses ym., 2005; Maddens, Billiet & Beerten, 2000). 

 

2.2.2 Uskonnollinen identiteetti  

Euroopan ja muiden perinteisesti kristittyjen maiden uskonnollisen maiseman 

moninaistuessa maahanmuuton myötä tutkijat ovat kiinnostuneet tarkastelemaan myös 

uskonnollisuutta ryhmien välisiä suhteita muokkaavana sosiaalisena identiteettinä. 
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Suuntaus on uusi, sillä sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa on tyypillisesti keskitytty 

sosiaalisiin identiteetteihin, jotka perustuvat esimerkiksi etnisyyteen, kansallisuuteen ja 

sukupuoleen, kun taas uskonnollisen identiteetin merkityksestä löytyy vähemmän 

tutkimusta (Ysseldyk, Matheson & Anisman, 2010). Uskontoa pidetään kuitenkin edellä 

mainittujen ohella yhtenä keskeisimmistä sosiaalisen identiteetin lähteistä (Burris & 

Jackson, 2000), sillä uskonto tyydyttää monia yksilön psykologisia ja sosiaalisia tarpeita 

(Pargament, 2002).  

 

Saroglou (2013a, s. 4) määrittelee uskonnot uskomusten, rituaalien, normien ja yhteisöjen 

muodostamiksi järjestelmiksi, joiden keskiössä on usko johonkin ihmiseen nähden 

ylivertaiseen voimaan. Uskonnollisuus taas voidaan määritellä yksilöllisiksi eroiksi 

kiinnostuksessa uskontoa kohtaan ja osallistumisessa uskonnon harjoittamiseen. Sarogloun 

(2011) mukaan uskonnollisuus käsittää kognitiivisen, emotionaalisen, moraalisen ja 

sosiaalisen ulottuvuuden. Se sisältää uskomukset korkeammasta voimasta ja sen suhteesta 

ihmisiin ja muuhun ympäröivään maailmaan, emotionaalisen sitoutumisen korkeampaan 

voimaan ja toisiin ihmisiin erilaisten rituaalien kautta, mukautumisen uskonnon 

määrittämiin normeihin, tapoihin ja arvoihin sekä uskonnolliseen ryhmään kuulumisen. 

Uskonnollisuuteen läheisesti liittyvä käsite on hengellisyys, joka voidaan yhtäältä nähdä 

olennaisena osana uskonnollisuutta ja toisaalta tietynlaisena vastakohtana perinteiselle 

uskonnollisuudelle. Länsimaisissa yhteiskunnissa hengellisyyttä on käsitelty perinteisestä 

uskonnollisuudesta erillisenä ilmiönä, sillä siihen ei liity samanlaista institutionaalista 

organisaatiota tai uskonnollisen auktoriteetin ylläpitämää kollektiivista uskon harjoittamista 

vakiintuneiden rituaalien avulla. (Saroglou, 2013a, s. 8-9.)  

 

Uskonnolliseen ryhmään samastuminen voi sosiaalisen identiteetin teorian (Tajfel & 

Turner, 1986) mukaan toimia myönteisen minäkäsityksen lähteenä yhtä lailla kuin mikä 

tahansa muu sosiaalinen identiteetti. Monet tutkijat ovat kuitenkin esittäneet, että 

uskonnollinen identiteetti on joiltain osin erityinen sosiaalinen identiteetti, mikä voi 

selittää, miksi monet kokevat sen itselleen merkitykselliseksi. Ensinnäkin uskontoon liittyy 

olennaisesti jaettu uskomusjärjestelmä, joka auttaa yksilöä tulkitsemaan kokemuksiaan ja 

antamaan niille merkityksiä (Park, 2007), minkä lisäksi uskonto tarjoaa vastauksia 
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epistemologisiin ja ontologisiin kysymyksiin tiedosta ja olemassaolosta (Nelson, 2006). 

Uskontoon liittyy myös keskeisesti käsitys pyhästä, mikä Pargamentin (2002) mukaan 

tekee uskonnollisesta identiteetistä erityisen muihin ryhmäjäsenyyksiin nähden. Pyhä on 

jotain maallisesta maailmasta erillistä, ja siitä voidaan esimerkiksi hakea tukea ja lohtua 

tilanteissa, joissa inhimillinen ymmärrys on riittämätöntä. Uskonto siis tarjoaa yksilölle 

erityisen, pyhän maailmankuvan, jonka avulla voi tulkita ympäröivää maailmaa, saada 

vastauksia elämän perimmäisiin kysymyksiin ja löytää merkityksellisyyttä elämään.  

 

Maailmankatsomuksen lisäksi uskonnollisuuteen liittyy olennaisesti myös sosiaalinen 

aspekti. Esimerkiksi uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuminen, erilaiset rituaalit ja 

uskonnon kollektiivinen harjoittaminen järjestävät sosiaalista elämää ja ylläpitävät 

yhteenkuuluvuuden tunnetta (Hogg, Adelman & Blagg, 2010). Lisäksi uskonnoille 

ominaiset moraaliset säännöt luovat sosiaalisia normeja ja niiden kautta ohjaavat 

uskonnollisen yhteisön jäsenten käyttäytymistä. Graham ja Haidt (2010) näkevät uskonnon 

juurikin keinona rakentaa ja ylläpitää moraalista yhteisöä, jossa ryhmäuskollisuus, 

auktoriteetin kunnioitus ja pyhyys ovat keskeisiä yhteisön jäseniä yhteen sitovia moraalisia 

perustoja. Uskonnollinen yhteisö voi toimia myös erityisen hyvänä sosiaalisen tuen 

lähteenä, sillä muiden tukemisella ja auttamisella on tyypillisesti keskeinen rooli 

uskonnoissa (Krause, Ingersoll-Dayton, Liang & Sugisawa, 1999). Uskonnolliseen 

toimintaan osallistumisen onkin havaittu olevan yhteydessä korkeampaan koettuun 

sosiaaliseen tukeen (Ellison & George, 1994; Koenig & Larson, 2001; Park, 2007), ja 

sosiaalisen tuen on havaittu välittävän esimerkiksi uskonnollisuuden ja psykologisen 

hyvinvoinnin välistä yhteyttä (Hovey, Hurtado, Morales, & Seligman, 2014).  

 

Uskonnollisen identiteetin voidaan myös nähdä olevan erityisen hyvä suojaamaan yksilöä 

epävarmuuden tunteilta, mikä voi vahvistaa sen merkityksellisyyttä. Epävarmuus-

identiteettiteorian (uncertainty-identity theory; Hogg, 2000) mukaan ihmisillä on tarve 

vähentää itseään ja ympäröivää maailmaansa koskevaa epävarmuutta, ja toimiva keino 

tällaisen epävarmuuden vähentämiseksi on ryhmäidentifioituminen. Uskonnolliseen 

ryhmään identifioituminen voi olla erityisen toimiva keino lieventää epävarmuuden 

tunteita, sillä uskonto tarjoaa vastauksia eksistentiaalisiin ja epistemologisiin kysymyksiin, 
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antaa olemassa ololle merkityksen ja määrittelee moraalisten ohjeiden avulla normiston 

käyttäytymiselle (Hogg, Adelman & Blagg, 2010). Pelon hallinnan teorian (terror 

management theory; Greenberg, Pyszczynski & Solomon, 1986) mukaan uskonnollisuus 

voi toimia myös keinona hallita kuolemaan liittyvää pelkoa ja ahdistusta, sillä useimmat 

uskonnot pyrkivät lieventämään kuolemaan liittyvää epävarmuutta esimerkiksi 

korostamalla kuoleman jälkeistä elämää tai uudelleen syntymistä (Rowatt, Carpenter & 

Haggard, 2013, s. 181). Kinnvall (2004) onkin esittänyt, että uskonnollisen 

ryhmäjäsenyyden ”ikuisuus” tekee siitä erityisen moniin muihin ryhmäjäsenyyksiin 

verrattuna. 

 

Vaikka tutkijat ovat tyypillisesti keskittyneet muihin kuin uskonnollisiin identiteetteihin, 

maahanmuuttajien ja muiden uskonnollisten vähemmistöjen identiteetteihin on kiinnitetty 

jonkin verran huomiota. Uskonnon onkin usein havaittu olevan vähemmistöille tärkeä 

identifikaation lähde. Esimerkiksi Jacobson (1997) tutki brittiläis-pakistanilaisten 

identiteettejä ja havaitsi, että uskonnollinen identiteetti koettiin usein 

merkityksellisemmäksi kuin etninen identiteetti. Jacobsonin (1997) mukaan tätä voi selittää 

se, että etnisyys on tiukemmin sidoksissa tiettyyn paikkaan ja kansaan kuin islamin usko, 

joka yhdistetään laajempaan, globaaliin yhteisöön. Verkuytenin (2007) turkkilais-

hollantilaisten muslimien uskonnollista ja kansallista identiteettiä tarkastelleessa 

tutkimuksessa puolestaan selvisi, että enemmistölle uskonnollinen identiteetti oli hyvin 

tärkeä, kun taas hollantilaiseen kansalliseen ryhmään samastuivat harvemmat. Tämä voi 

johtua esimerkiksi valtaväestön kielteisestä suhtautumisesta islamiin ja toiveesta 

maahanmuuttajien sulautumiseen valtakulttuuriin, mikä yhtäältä vaikeuttaa kansalliseen 

ryhmään identifioitumista ja toisaalta lisää tarvetta puolustaa ja korostaa omaa 

uskonnollista identiteettiä. Samassa tutkimuksessa (Verkuyten, 2007) havaittiin myös, että 

muslimit suhtautuivat kielteisesti uskonnollisiin ulkoryhmiin, etenkin juutalaisiin ja ei-

uskoviin.  

 

Maahanmuuttajiin verrattuna valtaväestön uskonnolliset identiteetit ja niiden merkitys 

ryhmäsuhteiden kannalta ovat sen sijaan jääneet selvästi vähemmälle huomiolle 

eurooppalaisessa tutkimuksessa. Yhdysvalloissa uskonnollisuuden ja ulkoryhmäasenteiden 
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välistä suhdetta on kuitenkin tutkittu runsaammin. Tutkijat ovat olleet kiinnostuneita siitä, 

milloin, miten ja miksi uskonnollisuus on yhteydessä ennakkoluuloisuuteen. On ehdotettu, 

että ihmisillä on erilaisia tapoja suhtautua uskontoon ja että nämä erilaiset uskonnolliset 

orientaatiot ovat puolestaan eri tavoin yhteydessä ennakkoluuloisuuteen. Toisaalta myös 

sillä on nähty merkitystä, ketä kohtaan ennakkoluuloisuutta tutkitaan. Seuraavaksi 

esitellään tarkemmin, miten uskonnollisuuden ja ennakkoluuloisuuden välistä suhdetta on 

teoretisoitu ja tutkittu sosiaalipsykologiassa.  

 

2.3 Uskonnollisuuden ja ennakkoluuloisuuden välinen suhde 

Uskonnollisuuden ja ennakkoluuloisuuden välinen suhde on monimutkainen ja osittain 

paradoksaalinen. Vaikka uskonnot yleisesti korostavat suvaitsevaisuutta, toisten 

kunnioittamista ja lähimmäisenrakkautta, tutkimuksissa on saatu ristiriitaisia tuloksia 

uskonnollisuuden ja ulkoryhmäasenteiden välisestä suhteesta. Uskonnollisuus näyttäisi 

nimittäin sekä lisäävän että vähentävän ennakkoluuloisuutta (ks. Hunsberger & Jackson, 

2005). Uskonnollisuuden on yhtäältä osoitettu olevan yhteydessä prososiaaliseen 

käyttäytymiseen kuten auttamiseen, vapaaehtoistyön tekemiseen ja hyväntekeväisyyteen 

lahjoittamiseen (Preston, Salomon & Ritter, 2013, s. 149-169; Saroglou, 2013b, s. 439-457) 

sekä myönteisiin ulkoryhmäasenteisiin (esim. Shen, Haggard, Strassburger & Rowatt, 

2013; Van Tongeren ym., 2016). Toisaalta uskonnollisuuden on myös useissa 

tutkimuksissa havaittu ennustavan kielteistä suhtautumista eri ryhmiä kohtaan (esim. Hall, 

Matz & Wood, 2010; Johnson, Rowatt & LaBouff, 2012).  

 

Uskonnollisuuden ja ennakkoluuloisuuden välistä yhteyttä on selitetty esimerkiksi 

konservatiivisilla ja konformistisilla arvoilla. Schwartz ja Huismans (1995) ovat 

analyysiensä pohjalta esittäneet, että uskonto tarjoaa selityksiä ja oikeutuksia 

yhteiskunnassa vallitseville normeille ja näin kannustaa ihmisiä hyväksymään vallitsevan 

sosiaalisen järjestyksen. Uskonnollisten ihmisten voidaan näin ollen olettaa kannattavan 

konservatiivisia arvoja, joissa korostuu perinteiden ja sosiaalisen järjestyksen 

ylläpitäminen. Sarogloun, Delpierren ja Dernellen (2004) 15 maata ja viisi eri 

uskontokuntaa käsittäneessä meta-analyysissä selvisikin, että uskonnolliset ihmiset pitivät 

tyypillisesti korkeassa arvossa perinteitä ja toisten odotuksiin mukautumista, kun taas 
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hedonismia ja avoimuutta muutokselle ei niinkään arvostettu. Konservatiivisia arvoja 

kannattavien on puolestaan havaittu ilmaisevan todennäköisemmin esimerkiksi 

homofobisia, (Terrizzi, Shook, & Ventis, 2010), rasistisia (Lambert & Chasteen, 1997) ja 

maahanmuuttovastaisia (Pettigrew, Wagner & Christ, 2007) asenteita. Toisaalta 

uskonnollisten ihmisten on myös osoitettu kannattavan hyväntahtoisuusarvoja (Saroglou, 

Delpierre & Dernelle, 2004) sekä hoivaa ja oikeudenmukaisuutta korostavia moraalisia 

periaatteita (Graham & Haidt, 2010), jotka on liitetty prososiaaliseen käyttäytymiseen. 

Tosin on myös esitetty, ettei uskonnollinen prososiaalisuus ole ehdotonta vaan rajoittuu 

ennen kaikkea yksilön tuntemiin henkilöihin (Saroglou, 2013b, s. 442).  

 

Usein juuri oman uskonnollisen yhteisön uskomuksia, arvoja ja moraalisia sääntöjä 

pidetään absoluuttisesti oikeina, mikä voi vaikeuttaa toisenlaisten näkökulmien 

omaksumista ja täten lisätä kielteistä suhtautumista muihin uskontoihin ja omia 

uskonnollisia arvoja uhkaaviin ryhmiin (Verkuyten, 2007). Onkin ehdotettu, että 

uskonnollisten ihmisten ennakkoluuloisuutta voi selittää kognitiivinen joustamattomuus. 

Kognitiivinen joustamattomuus viittaa tapaan käsitellä omien uskomusten kanssa 

ristiriidassa olevaa tietoa tavalla, joka ennemmin ylläpitää tai vahvistaa yksilön olemassa 

olevia käsityksiä kuin kyseenalaistaa niitä (Hunsberger, Alisat, Pancer & Pratt, 1996). 

Joustamattoman suhtautumisen uskontoon on tutkimuksissa havaittu välittävän 

uskonnollisuuden ja kielteisten ulkoryhmäasenteiden välistä yhteyttä, mutta on 

huomioitava, että näissä tutkimuksissa tarkastelun kohteena ovat pääasiallisesti olleet 

uskontoon fundamentalistisesti suhtautuvat ihmiset (esim. Brandt & Reyna, 2010; Hill, 

Cohen, Terrell & Nagoshi, 2010; Hunsberger ym., 1996). Piirre ei siis välttämättä ole 

ominainen uskonnollisille ihmisille yleisesti. Esimerkiksi Itä-Aasiassa uskonnollisuuden 

yhteyttä alhaisempaan ennakkoluuloisuuteen on selitetty juuri kognitiivisella joustavuudella 

ja avoimuudella erilaisille näkökulmille (Clobert, Saroglou, Hwang & Soong, 2014), sillä 

hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa opetetaan, että kaikki totuudet ovat vain osittaisia 

sekä aikaan ja paikkaan sidottuja, ja että erilaiset ja keskenään ristiriitaisetkin 

maailmankatsomukset voivat samanaikaisesti olla totta (Gries, Su & Schak, 2012; Holmes, 

2014).  
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Myös yksilön tavoitteita ja motiiveja on ehdotettu mahdolliseksi uskonnollisuuden ja 

ennakkoluuloisuuden välistä yhteyttä selittäväksi tekijäksi. Batson ja Burris (1994) ovat 

esittäneet, että uskonnollisuuden ja ennakkoluuloisuuden välistä suhdetta voi selittää 

yksilön halu tulla hyväksytyksi ja näyttäytyä hyvänä ryhmän jäsenenä. Jacobs ja Theiss-

Morse (2013) puolestaan korostavat yksilön halua kokea itsensä ryhmän prototyyppiseksi 

jäseneksi, sillä prototyyppisistä jäsenistä tyypillisesti pidetään enemmän ja heidät 

esimerkiksi valitaan todennäköisemmin johtaviin asemiin. Halu kokea itsensä hyväksi tai 

prototyyppiseksi ryhmän jäseneksi motivoi yksilöä omaksumaan ryhmässä yleisesti 

hyväksytyt normit ja asenteet, mikä puolestaan voi johtaa ennakkoluuloisuuteen, jos 

ryhmässä vallitsevat normit kannustavat siihen. Toisaalta Saroglou (2013b, s. 448) on 

todennut, että suvaitsevaisuutta korostavat ryhmänormit ja roolimallit, kuten pyhimykset ja 

muut uskonnolliset hahmot, voivat kannustaa yksilöä suhtautumaan myös avoimesti ja 

myönteisesti ulkoryhmiin.  

 

2.3.1 Uskonnolliset orientaatiot 

Koska uskonnollisuuden ja ennakkoluuloisuuden välisestä yhteydestä on saatu ristiriitaisia 

tuloksia, on esitetty, että uskonnollisuus voidaan jaotella erilaisiin orientaatioihin, jotka 

puolestaan ovat eri tavoin yhteydessä ulkoryhmäasenteisiin. Orientaatiojaottelu perustuu 

ajatukseen, että ihmiset eroavat siinä, millä tavoin ja mistä syistä he ovat uskonnollisia. 

Allport ja Ross (1967) ovat esittäneet, että uskonnollisuus voi olla aitoa, sisältä päin 

kumpuavaa uskoa korkeampaan voimaan, mutta se voi myös toimia välineenä esimerkiksi 

sosiaalisen statuksen ja toisten hyväksynnän tavoitteluun. Uskonnollisuus voi siis olla joko 

sisäsyntyistä (intrinsic) tai ulkosyntyistä (extrinsic). Allportin ja Rossin (1967) mukaan 

sisäsyntyinen uskonnollisuus on yhteydessä korkeampaan suvaitsevaisuuteen tai 

alhaisempaan ennakkoluuloisuuteen, kun taas ulkosyntyinen uskonnollisuus ennustaa 

korkeampaa ennakkoluuloisuutta. Laajentaakseen tätä dikotomista näkökulmaa Batson 

(1976) on myöhemmin esittänyt, että uskonnollisuus voi olla myös merkityshakuista 

(quest), jolloin uskonnosta haetaan erityisesti merkityksiä elämälle ja vastauksia 

eksistentiaalisiin kysymyksiin. Merkityshakuiseen uskonnollisuuteen kuuluu olennaisesti 

epäily ja kyseenalaistaminen sekä avoin ja joustava suhtautuminen uskonnollisiin asioihin. 
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Batsonin (1976) mukaan tällainen uskonnollisuus on yhteydessä vähäisempään 

ennakkoluuloisuuteen. 

 

Uskonnolliset orientaatiot ovat olleet dominoiva tapa tarkastella uskonnollisuutta ryhmien 

välisten suhteiden tutkimuksessa, ja suuri osa tutkimuksista onkin keskittynyt vertailemaan 

eri orientaatioiden yhteyksiä ulkoryhmäasenteisiin. Orientaatioihin perustuvaa 

uskonnollisuuden luokittelua on kuitenkin myös kritisoitu. Erityisesti jako sisä- ja 

ulkosyntyiseen uskonnollisuuteen on saanut osakseen kritiikkiä sekä teoreettisista että 

metodologisista näkökulmista, minkä takia sen mielekkyys on kyseenalaistettu. 

Teoreettisina ongelmina on pidetty esimerkiksi sisä- ja ulkosyntyisen uskonnollisuuden 

epäselvää määrittelyä sekä jaottelun arvolatautunutta erottelua ”hyvään” ja ”huonoon” 

uskonnollisuuteen. Metodologiaan kohdistunut kritiikki on koskenut etenkin ulkosyntyisen 

uskonnollisuuden mittarin reliabiliteettia ja validiteettia. (Kirkpatrick & Hood, 1990.) 

Tutkimustulokset näiden orientaatioiden ja ennakkoluuloisuuden välillä ovat myös olleet 

epäjohdonmukaisia, sillä joissain tutkimuksissa molempien orientaatioiden on havaittu 

ennustavan korkeampaa ennakkoluuloisuutta (esim. Batson & Burris, 1994, s. 149-169; 

Hall, Matz & Wood, 2010), kun taas joissain tutkimuksissa yhteyksiä ennakkoluuloisuuteen 

ei ole havaittu lainkaan (esim. Donahue, 1985; Goplen & Plant, 2015).  

 

Vaikka merkityshakuisen uskonnollisuuden on odotusten mukaisesti havaittu ennustavan 

myönteistä suhtautumista erilaisiin ulkoryhmiin (esim. Van Tongeren ym., 2016; Whitley, 

2009), osa tutkijoista on pitänyt myös sitä ongelmallisena uskonnollisuuden mittarina. 

Merkityshakuisen uskonnollisuuden tulkitseminen nimenomaan uskonnolliseksi 

orientaatioksi on kyseenalaistettu, sillä se on mielletty pikemminkin agnostismin muodoksi 

(Donahue, 1985). Merkityshakuisen uskonnollisuuden on esimerkiksi osoitettu korreloivan 

negatiivisesti uskonnon harjoittamisen kanssa (Altemeyer & Hunsberger, 1992; Lavrič & 

Flere, 2008), ja sillä on havaittu vain heikko yhteys Jumalaan uskomiseen (Jackson & 

Hunsberger, 1999). Lisäksi Altemeyerin ja Hunsbergerin (1992) eri uskontokuntia ja 

uskonnollisia orientaatioita vertailleessa tutkimuksessa merkityshakuisen orientaation 

havaittiin olevan voimakkain osallistujilla, jotka eivät kuuluneet mihinkään uskontoon. 
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Tällaisten tutkimustulosten valossa merkityshakuinen orientaatio ei siis näyttäydy 

perinteisenä uskonnollisuuden muotona.  

 

Edellä mainittujen lisäksi uskonnollisuudesta on myöhemmin erotettu vielä 

fundamentalistinen orientaatio, joka perustuu ajatukseen oman uskonnon tarjoamasta 

absoluuttisesta totuudesta ja varmuuteen omien uskonnollisten näkemysten oikeellisuudesta 

(Altemeyer & Hunsberger, 1992). Fundamentalistinen uskonnollisuus on kiinnostanut 

tutkijoita verrattain paljon, ja monissa uskonnollisuuden ja ennakkoluuloisuuden välistä 

suhdetta selvittävissä tutkimuksissa onkin tarkasteltu juuri fundamentalistista 

uskonnollisuutta. Fundamentalismin on systemaattisesti havaittu olevan yhteydessä 

korkeampaan ennakkoluuloisuuteen (esim. Hall, Matz & Wood, 2010; Kirkpatrick, 1993; 

Rowatt ym., 2006), mitä on selitetty esimerkiksi sen yhteydellä kognitiiviseen 

joustamattomuuteen (Brandt & Reyna, 2010; Hill ym., 2010; Hunsberger ym., 1996) ja 

oikeistolaisautoritaarisuuteen (Hunsberger, 1996; Johnson, LaBouff, Rowatt, Patock-

Peckham & Carlisle, 2012). On kuitenkin syytä huomioida, että fundamentalismi on 

uskonnollisuuden äärimuoto eikä täten kuvaa uskonnollisuuden moninaisuutta kattavasti. 

Jos siis halutaan paremmin ymmärtää, miten uskonnollisuus vaikuttaa 

ulkoryhmäasenteisiin, tulisi sitä tarkastella monipuolisemmin kuin pelkästään 

fundamentalistisen orientaation kautta.  

 

2.3.2 Ennakkoluulojen kohteet  

Uskonnollisuuden ja ennakkoluuloisuuden välistä suhdetta käsittelevässä tutkimuksessa 

ennakkoluuloisuutta on tavallisesti mitattu asenteina erilaisia ulkoryhmiä, kuten etnisiä 

vähemmistöjä, maahanmuuttajia tai seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Asenteiden kohteen 

onkin havaittu vaikuttavan uskonnollisuuden ja ennakkoluuloisuuden väliseen yhteyteen 

(ks. Hunsberger & Jackson, 2005), mitä on selitetty etenkin uskonnollisilla opetuksilla ja 

uskonnollisten ryhmien normatiivisilla asenteilla. Batsonin ja Burrisin (1994, s. 166-167) 

mukaan on tarpeen erottaa ennakkoluuloisuus, jota tyypillisesti paheksutaan uskonnoissa, ja 

ennakkoluuloisuus, joka hyväksytään tai johon jopa kannustetaan joissain uskonnoissa. 

Esimerkiksi etnisyyteen perustuva rasismi on useissa uskonnoissa paheksuttua, kun taas 
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seksuaalivähemmistöihin kohdistuvaan ennakkoluuloisuuteen suhtaudutaan joissain 

uskonnoissa hyväksyvämmin.  

 

Tätä näkemystä tukee esimerkiksi Duckin ja Hunsbergerin (1999) tutkimus, jossa 

kanadalaiset opiskelijat arvioivat, että kirkko suhtautuu maahanmuuttajiin ja etnisiin 

vähemmistöihin kohdistuvaan rasismiin paheksuen mutta homoseksuaaleihin kohdistuvaan 

ennakkoluuloisuuteen hyväksyvämmin. Joissain tutkimuksissa, joissa on samanaikaisesti 

tarkasteltu ennakkoluuloisuutta useampia ulkoryhmiä kohtaan, uskonnollisuuden on 

havaittu ennustavan homofobisia mutta ei rasistisia asenteita (Herek, 1987; Laythe, Finkel 

& Kirkpatrick, 2001; Rowatt, LaBouff, Johnson, Froese & Tsang, 2009). Rowattin ym. 

(2009) mukaan tulokset tukevat oletusta valikoivasta suvaitsemattomuudesta (selective 

intolerance hypothesis), jonka mukaan uskonnollisuus ennustaa ennakkoluuloisuutta 

nimenomaan uskonnollisia arvoja rikkovia ryhmiä kohtaan. 

 

Lisäksi on tärkeää huomioida, että joitain ryhmiä kohtaan on normatiivisesti 

hyväksytympää ilmaista kielteisiä asenteita kuin toisia. Franco ja Maass (1999) tutkivat 

Italiassa katolisten kristittyjen ennakkoluuloisuutta kahta eri uskonnollista ulkoryhmää, 

islamistisia fundamentalisteja ja juutalaisia, kohtaan ja tarkastelivat sekä eksplisiittisesti 

ilmaistuja asenteita ja rahallisten etujen jakamista näille ryhmille että hienovaraisempia 

kielellisiä vinoumia (linguistic intergroup bias) ryhmien toimintaa kuvailtaessa. 

Tutkimuksessa havaittiin, että eksplisiittiset ja implisiittiset ennakkoluuloisuusmittarit 

korreloivat keskenään vain, kun tarkasteltiin ennakkoluuloisuutta islamisteja kohtaan. 

Juutalaisten kohdalla taas mittarit eivät korreloineet keskenään, vaan eksplisiittisesti 

ilmaistut asenteet olivat myönteisempiä kuin implisiittisesti mitatut asenteet. 

Tutkimustulosten mukaan eksplisiittiset mittarit voivat olla riittäviä, kun tutkitaan asenteita 

sellaisia ryhmiä kohtaan, joiden kohdalla ennakkoluuloisuuden ilmaiseminen on yleisesti 

hyväksyttyä. Tutkimuksessa olisi kuitenkin tarpeen hyödyntää myös epäsuorempia 

mittaustapoja etenkin, kun tutkitaan asenteita ns. normatiivisesti suojeltuja ryhmiä kohtaan.  

 

Uskonnollisuuden on useissa tutkimuksissa havaittu ennustavan ennakkoluuloisuutta 

ateisteja kohtaan (esim. Edgell, Gerteis & Hartmann, 2006; Gervais, 2013; Gervais, Shariff, 
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Norenzayan, 2011), mutta asenteita eri uskontoja edustavien ryhmien välillä on tutkittu 

vähäisesti. Kun tarkastellaan kristittyjen asenteita muslimeja kohtaan, voidaan sosiaalisen 

identiteetin teorian (Tajfel & Turner, 1986) pohjalta esittää, että uskonnollisuus voi 

ennustaa joko kielteistä tai myönteistä suhtautumista muslimeihin riippuen siitä, koetaanko 

muslimit uskonnolliseksi ulkoryhmäksi vai sisällytetäänkö heidät osaksi laajempaa 

uskonnollisten ihmisten sisäryhmää. Esimerkiksi kuudessa länsi-eurooppalaisessa maassa 

tehdyssä Carolin, Helblingin ja Michalowskin (2015) tutkimuksessa uskonnolliset ihmiset 

tukivat voimakkaammin muslimien uskonnollisia oikeuksia kuin ei-uskonnolliset. Tämän 

pohjalta tutkijat esittivät, että uskonnolliset eurooppalaiset voivat nähdä muslimit 

liittolaisinaan maallistuneissa yhteiskunnissa, joissa uskonnon merkitys on yhä vähäisempi. 

Kunst, Thomsen ja Sam (2014) ovat puolestaan huomauttaneet, että kristinusko ja islam 

ovat molemmat abrahamilaisia uskontoja, joissa on teologisesta näkökulmasta paljon 

yhteneväisyyksiä, mikä voi mahdollistaa sen, että muslimit hyväksytään osaksi omaa 

uskonnollista sisäryhmää. He osoittivat tutkimuksessaan, että yhteisen abrahamilaisen 

perinnön ja uskonnollisten yhtäläisyyksien tunnustaminen oli yhteydessä kristittyjen 

myönteisempiin asenteisiin muslimeja kohtaan.  

 

Asenteiden kohteena olevan ryhmän luonteen lisäksi on kuitenkin otettava huomioon myös 

laajempi yhteiskunnallinen ja kulttuurinen konteksti, joka osaltaan muovaa ryhmien välisiä 

suhteita. Esimerkiksi Verkuytenin (2007) turkkilais-hollantilaisten muslimien asenteita 

tarkastelleessa tutkimuksessa asenteiden eri uskonnollisia ulkoryhmiä kohtaan havaittiin 

eroavan toisistaan, sillä juutalaisiin kohdistetut asenteet olivat huomattavasti kielteisempiä 

kuin asenteet kristittyjä tai hinduja kohtaan. Antisemitistiset asenteet ovatkin voimistuneet 

viime vuosina muslimiväestön keskuudessa ympäri maailmaa, minkä voidaan nähdä 

juontuvan esimerkiksi israelilaisten ja palestiinalaisten välillä vallitsevasta 

konfliktitilanteesta (Jikeli, 2015). Uskonnollisuuden ja ennakkoluuloisuuden välistä 

suhdetta tarkasteltaessa on siis tärkeää huomioida myös vallitsevat poliittiset ja ideologiset 

olosuhteet sekä yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttavat asenteisiin.  
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2.4 Uskonnollisen ja kansallisen identiteetin yhteen kietoutuminen 

Uskonnollisuus ja kansallismielisyys on tyypillisesti mielletty toisistaan irrallisiksi ja jopa 

toisilleen vastakkaisiksi ilmiöiksi. Nationalismi on kehittynyt valistusajan ihanteiden – 

rationaalisuuden ja tieteellisen kehityksen – pohjalta, mikä on nähty mystiikkaa ja erilaisia 

uskomuksia ylläpitävän uskonnon vastakohtana (Spohn, 2003). Näin ollen myös 

uskonnollisia ja kansallisia identiteettejä on tavallisesti tarkasteltu toisistaan erillisinä 

asioina. Viime vuosina oikeistopopulististen liikkeiden nousun myötä tutkijat ovat 

kuitenkin alkaneet kiinnostua uskonnon ja nationalismin välisestä vuorovaikutuksesta. 

Esimerkiksi Brubaker (2012) on esittänyt, että nämä ilmiöt linkittyvät toisiinsa usealla eri 

tavalla. Hän on listannut neljä eri lähestymistapaa, joiden kautta uskonnon ja nationalismin 

välistä suhdetta voidaan tarkastella.  

 

Ensinnäkin nationalismia ja uskontoa voidaan tarkastella keskenään samankaltaisina 

ilmiöinä, joissa ilmenee useita yhteneväisiä piirteitä. Uskonnon lailla myös nationalismiin 

liittyy usko yksilön yläpuolella vaikuttavaan voimaan – isänmaahan – ja kunnioitus tätä 

koettua isänmaata kohtaan. Muita nationalismille ja uskonnolle yhteisiä piirteitä ovat 

esimerkiksi kollektiivisesti jaettu käsitys sisäryhmän historiasta ja tulevaisuudesta sekä 

erilaiset seremoniat ja riitit, joissa hyödynnetään ryhmäjäsenyyteen viittaavia symboleita. 

Toiseksi Brubakerin (2012) mukaan voidaan tarkastella, miten eri tavoin uskonto on 

vaikuttanut nationalismin syntyyn ja kehitykseen. Tällainen lähestymistapa auttaa 

ymmärtämään uskonnollisten teemojen ja narratiivien roolin nationalistisen ideologian 

kehityksessä. Kolmas lähestymistapa on käsitellä uskontoa nationalismiin kietoutuneena 

ilmiönä, jolloin keskiöön nousee kansallisten ja uskonnollisten ryhmärajojen 

tarkasteleminen. Kun rajat koetaan keskenään hyvin päällekkäisiksi, kansan nähdään 

koostuvan vain tiettyyn uskontoon kuuluvista ihmisistä. Tätä ilmiötä on alettu kutsua 

uskonnolliseksi nationalismiksi. Viimeiseksi Brubaker (2012) esittää, että uskonnollista 

nationalismia voidaan tarkastella omana, erityisenä nationalismin muotonaan, joka asettuu 

vastakohdaksi sekulaarille nationalismille. Tässä tutkielmassa tarkastellaan uskonnollista 

nationalismia sosiaalisen identiteetin ja ryhmien välisten suhteiden näkökulmasta, ja 

seuraavaksi esitellään, miten uskonnollista nationalismia on tutkittu erityisesti 

Yhdysvalloissa ja millä tavoin ilmiö on havaittavissa myös suomalaisessa yhteiskunnassa.  
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2.4.1 Uskonnollinen nationalismi ja ennakkoluuloisuus 

Tutkimukset ovat osoittaneet, ettei yksilön uskonnollisuuden tai kansallisen samastumisen 

yhteys ennakkoluuloisuuteen ole yksiselitteinen. On kuitenkin esitetty, että identiteetit, 

joissa kansallinen ja uskonnollinen ulottuvuus ovat toisiinsa tiukasti yhteen kietoutuneita, 

voivat olla erityisen ongelmallisia ulkoryhmäasenteiden kannalta. Uskonnollisessa 

nationalismissa on kyse ilmiöstä, jossa uskonnollinen ja kansallinen ryhmäjäsenyys 

mielletään toisiinsa nivoutuneiksi siten, että tietty uskonto nähdään erottamattomana osana 

kansallista identiteettiä (Shortle & Gaddie, 2015). Tällaisen näkemyksen mukaan 

kansallinen yhteenkuuluvuus on vain yhteiskunnan tai kulttuurin valtavirtauskonnon 

edustajien saavutettavissa, kun taas muiden uskontojen edustajat rajataan sen ulkopuolelle. 

 

Uskonnollisen nationalismin kaltaisesta eri sosiaalisten identiteettien yhteen 

kietoutumisesta ja sen vaikutuksista ulkoryhmäasenteisiin löytyy toistaiseksi suhteellisen 

vähän tutkimusta. Roccas ja Brewer (2002) ovat tarkastelleet identiteettien yhteen 

kietoutumista sosiaalisen identiteetin kompleksisuuden (social identity complexity) 

käsitteen avulla, joka viittaa yksilön subjektiiviseen käsitykseen hänen eri 

ryhmäidentiteettiensä keskinäisistä suhteista. Sosiaalisen identiteetin kompleksisuus 

kuvastaa, miten päällekkäisiksi tai erillisiksi omat ryhmäjäsenyydet keskenään koetaan. 

Kun identiteetin rakenne on kompleksinen, yksilö ymmärtää ja hyväksyy, että hänen 

sisäryhmänsä jäsenet voivat samanaikaisesti kuulua myös ulkoryhmiin, kun 

ryhmäjäsenyyttä tarkastellaan eri ulottuvuuksilla. Tällöin sisäryhmän käsite on laaja ja 

ulottuu kaikkiin niihin, joiden nähdään ainakin jollain ulottuvuudella kuuluvan 

sisäryhmään. Kun yksilön identiteetin rakenne taas on yksinkertainen, sisäryhmän 

käsitteestä tulee eksklusiivisempi, jolloin se rajautuu vain sellaisiin henkilöihin, jotka 

jakavat yksilön kanssa useamman ryhmäjäsenyyden samanaikaisesti.  

 

Identiteetin rakenteen kompleksisuuden eli yksilön kokemuksen omien 

ryhmäidentiteettiensä päällekkäisyydestä on odotusten mukaisesti havaittu olevan 

yhteydessä ulkoryhmäasenteisiin. Esimerkiksi Roccasin ja Brewerin (2002) Yhdysvalloissa 

ja Israelissa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että osallistujat, joiden identiteetin 
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kompleksisuus oli korkea, olivat suvaitsevaisempia uskonnollisia ulkoryhmiä ja 

maahanmuuttajia kohtaan. Vastaavasti Brewerin ja Piercen (2005) tutkimuksessa 

matalamman identiteetin kompleksisuuden havaittiin olevan yhteydessä alhaisempaan 

suvaitsevaisuuteen etnisiä ulkoryhmiä ja kulttuurista monimuotoisuutta kohtaan. 

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että eri ryhmäidentiteettien kietoutuminen tiukasti 

toisiinsa voi johtaa eksklusiivisiin ja ennakkoluuloisiin asenteisiin koettuja ulkoryhmiä 

kohtaan.  

 

Yhdysvalloissa on viime vuosina alettu tutkia kristinuskon ja nationalismin yhteen 

kietoutuneisuutta ja sen vaikutusta ulkoryhmäasenteisiin. Esimerkiksi Jacobs ja Theiss-

Morse (2013) havaitsivat sekä kyselyä että implisiittistä assosiaatiotestiä hyödyntäneessä 

tutkimuksessaan, että kristillisyyttä pidettiin yleisesti osana ”aitoa” amerikkalaisuutta. Niin 

kristityt kuin ei-kristityt osallistujat pitivät kristillisyyttä olennaisena osana 

amerikkalaisuutta, joskin ei-kristityillä ilmiö oli havaittavissa vain implisiittisesti mitattuna. 

Muissa tutkimuksissa uskonnollisen nationalismin on havaittu olevan yhteydessä kielteisiin 

asenteisiin esimerkiksi maahanmuuttajia (McDaniel, Nooruddin & Shortle, 2011) ja 

muslimeja (Shortle & Gaddie, 2015) kohtaan. Näissä tutkimuksissa pelkkä uskonnollisuus 

ei selittänyt kielteisiä ulkoryhmäasenteita, vaan ensisijaiseksi selittäjäksi nousi uskomus, 

jonka mukaan Yhdysvallat on alkuperältään kristillinen valtio ja kristinusko erottamaton 

osa amerikkalaista identiteettiä.  

 

2.4.2 Uskonnollinen nationalismi suomalaisessa yhteiskunnassa 

Koska amerikkalaisessa tutkimuksessa uskonnollisen nationalismin edustajat ovat 

tyypillisesti olleet fundamentalistisesti orientoituneita kristittyjä, voi tuntua kaukaa haetulta 

olettaa saman ilmiön löytyvän Suomen kaltaisesta maallistuneesta yhteiskunnasta. 

Uskonnolla on kuitenkin myös suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa vahva asema, 

jota on ylläpitänyt evankelis-luterilaisen kirkon ja valtion välinen läheinen suhde. Kirkon ja 

valtion välisen suhteen onkin kansainvälisissä tutkimuksissa osoitettu vaikuttavan yksilön 

käsitykseen siitä, miten uskonto ja kansallisuus linkittyvät toisiinsa. Esimerkiksi Trittlerin 

(2017) 28:aa Euroopan maata vertailleessa tutkimuksessa havaittiin, että mitä läheisempi 
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valtion ja kirkon välinen institutionaalinen suhde oli, sitä enemmän yksilöt korostivat 

kansalliseen ryhmäjäsenyyteen liittyviä uskonnollisia rajoja. 

 

Uskontososiologit ovat kuvanneet luterilaisuuden asemaa Suomessa kansalaisuskonnon 

käsitteellä. Alun perin keskustelun modernista kansalaisuskonnosta aloitti sosiologi Robert 

Bellah (1967), joka tarkasteli amerikkalaisen poliittisen ja muun elämän uskonnollista 

ulottuvuutta. Tutkimuksensa pohjalta Bellah päätyi toteamaan, että vaikka Yhdysvallat on 

uskonnollisesti puolueeton valtio, jossa uskonto ja valtio on erotettu toisistaan, poliittinen 

järjestelmä ylläpitää silti uskonnollista ulottuvuutta, joka ei kuitenkaan ole sidoksissa 

mihinkään institutionalisoituneeseen uskontoon. Tämän kansalaisuskonnoksi nimetyn 

ilmiön tehtävä on legitimoida sosiaalinen järjestys ja tarjota valtiolle arvo- ja normipohja, 

johon se voi perustaa toimintansa. Lisäksi se tarjoaa kansakunnalle keinon tulkita omaa 

olemassaoloaan ja sen merkitystä.  

 

Vaikka Bellahin (1967) kuvaama amerikkalainen kansalaisuskonto ei ollut sidoksissa 

mihinkään institutionalisoituneeseen uskontoon, Suomessa kansalaisuskonto on liitetty 

nimenomaan evankelis-luterilaiseen kirkkoon (Ketola, Pesonen & Sjöblom, 1997, s. 114). 

Monet luterilaiset perinteet ovatkin kietoutuneet suomalaiseen kulttuuriin niin tiukasti, ettei 

niitä enää pidetä uskonnollisina (Pauha & Jasinskaja-Lahti, 2013). Esimerkiksi Suomen 

itsenäisyyspäivä ei ole kristilliseen traditioon kuuluva juhla, mutta sen viettoon on 

kuitenkin liitetty sekä uskonnollista symboliikkaa että kirkon rituaaleja. Itsenäisyyspäivä on 

kansallinen vapaapäivä, jolloin järjestetään jumalanpalveluksia, pidetään puheita 

sankarivainajille ja viedään kynttilöitä haudoille. Itsenäisyyden sakralisointi näkyy myös 

siinä, miten kansakunnan historian kannalta merkittävinä pidetyistä henkilöistä luodaan 

myyttisiä sankarihahmoja. (Ketola, Pesonen & Sjöblom, 1997, s. 115-116.)  

 

Toisaalta kirkollisten perinteiden ja tapojen vaaliminen ei-uskonnollisissa yhteyksissä 

herättää aika ajoin kiivastakin julkista keskustelua niin puolesta kuin vastaan. Yksi viime 

vuosina paljon keskustelua herättänyt esimerkki on virsien, erityisesti Suvivirren, 

laulaminen koulujen juhlissa. Suvivirren laulamista kritisoivat tahot, kuten Vapaa-

ajattelijain liitto, pitävät sitä uskonnollisena perinteenä ja siten ongelmallisena 
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uskonnonvapauden ja yhdenvertaisuuden edistämisen näkökulmasta (ks. esim. Esa 

Ylikoski: Jumalanpalveluksia suvivirren siivellä). Virsien laulamista puolustavissa 

kannoissa taas on korostettu kirkollisten perinteiden olevan osa suomalaiskansallista 

perinnettä, ja esimerkiksi useat edelliset opetusministerit ovat todenneet, ettei Suvivirressä 

ole kysymys uskonnosta vaan suomalaiskansallisesta perinteestä (ks. esim. Sari Sarkomaa: 

Suvivirsi vai apinaorkesteri).  

 

Vaikka evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä on ollut laskussa viime vuosina, selvä 

enemmistö suomalaisista (68,6 %) kuului vielä vuoden 2020 alussa kirkkoon (Suomen 

evankelis-luterilainen kirkko, 2020). Tutkimuksissa on kuitenkin selvinnyt, että vaikka 

moni kuuluu kirkkoon, yhä harvempi enää uskoo sen opetuksiin. Esimerkiksi Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon viimeisimmän nelivuotiskertomuksen mukaan vuonna 2015 

kirkkoon kuului 72,9 % suomalaisista, mutta kristinuskon opettamaan Jumalaan kertoi 

uskovansa vain joka kolmas (Ketola, 2016, s. 29, 62).  

 

Sakaranaho (2006, s. 33) onkin esittänyt, että Suomessa kirkkojäsenyydessä olisi ennen 

kaikkea kyse ryhmään kuulumisesta, mitä kuvastaa ilmaus ”usko kirkkoon kuulumiseen” 

(believing in belonging). Kirkkoon kuuluminen ei siis olisi niinkään osoitus uskonnollisesta 

vakaumuksesta vaan pikemminkin osa suomalaista kansallista identiteettiä. Tätä näkemystä 

tukee esimerkiksi Sundbackin (2007) laajaan kyselyaineistoon perustuva tutkimus, jossa 

suomalaisilla havaittiin tilastollisesti merkitsevä yhteys kansallisen samastumisen ja 

kirkkoon kuulumisen välillä. Myös Niemelä (2003, s. 127-128) on osoittanut, että kirkkoon 

kuuluminen on tärkeä osa suomalaista kansallista identiteettiä ja että luterilaisuutta 

korostetaan esimerkiksi erottamaan syntyperäiset suomalaiset maahanmuuttajista. Nämä 

esimerkit indikoivat, että luterilaista ryhmäjäsenyyttä voidaan Suomessa käyttää keinona 

määritellä kansallisen yhteenkuuluvuuden rajoja ja toisaalta sulkea muita uskonnollisia 

ryhmiä näiden rajojen ulkopuolelle.  

 

2.5 Koettu symbolinen uhka  

Kun tutkitaan ryhmien välisiin suhteisiin ja erityisesti ennakkoluuloisuuteen vaikuttavia 

tekijöitä, yksi useiten esiin nostetuista ilmiöistä on koettu ryhmien välinen uhka. 
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Sosiaalipsykologian piirissä onkin tutkittu runsaasti erilaisten uhkakokemusten vaikutusta 

ryhmien välisiin suhteisiin, ja uhan tunteen on systemaattisesti havaittu ennustavan 

ennakkoluuloisuutta erilaisia ulkoryhmiä kohtaan (ks. meta-analyysi: Riek, Mania & 

Gaertner, 2006). Erityisen paljon uhkakokemusten yhteyttä ennakkoluuloisuuteen on 

tarkasteltu maahanmuuttokontekstissa, valtaväestön asenteina maahanmuuttajia kohtaan.  

 

Integroidun uhan teoria (Stephan & Stephan, 2000) jakaa ryhmien välisiin suhteisiin 

vaikuttavat uhkakäsitykset neljään luokkaan: realistisiin ja symbolisiin uhkiin, ryhmien 

välisen vuorovaikutuksen synnyttämään ahdistukseen sekä kielteisiin stereotypioihin.  

Realistisilla uhilla tarkoitetaan ryhmän valta-asemaan, resursseihin ja yleiseen 

hyvinvointiin kohdistuvia uhkia, kun taas symboliset uhat viittaavat ryhmän arvoja, 

kulttuuria ja elämäntapaa koskeviin uhkiin. Teorian mukaan nämä eri uhan muodot eivät 

sulje toisiaan pois, vaan ne kaikki voivat vaikuttaa ulkoryhmäasenteisiin samanaikaisesti. 

Uhan ei myöskään tarvitse olla todellista johtaakseen ennakkoluuloisuuteen, vaan pelkkä 

yksilön subjektiivinen arvio ulkoryhmän uhkaavuudesta on riittävä synnyttämään 

ennakkoluuloisuutta.  

 

Integroidun uhan teorian (Stephan & Stephan, 2000) mukaan on tilannesidonnaista, 

millaiset uhat ennustavat kielteisiä ulkoryhmäasenteita todennäköisimmin. Symbolisia 

uhkia voidaan pitää erityisen relevantteina, kun tarkastellaan suomalaisten asenteita 

muslimeja kohtaan, sillä yhteiskunnan uskonnollisen moninaistumisen myötä erilaiset 

arvostukset, uskomukset ja tavat ilmentää uskontoa mitä todennäköisemmin lisääntyvät. 

Tämä voi näyttäytyä symbolisena uhkana valtaväestölle, sillä ihmiset ovat taipuvaisia 

pitämään oman ryhmänsä arvoja, normeja ja moraalisia sääntöjä absoluuttisesti oikeina 

(Skitka, 2010). Tässä kontekstissa realistiset uhat eivät todennäköisesti vaikuta yhtä 

merkittävästi asenteisiin, sillä muslimimaahanmuuttajia koskeva keskustelu Euroopassa on 

keskittynyt ennemminkin arvojen ja kulttuurin yhteensopimattomuuteen kuin esimerkiksi 

poliittiseen tai taloudelliseen valtaan liittyvään kilpailuun (Wirtz, van der Pligt & Doosje, 

2016). Esimerkiksi Hollannissa tehdyissä viimeaikaisissa tutkimuksissa on saatu näyttöä 

siitä, että symbolisen uhan kokemukset ennustavat kielteisiä asenteita muslimeja kohtaan 
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(Velasco González, Verkuyten, Weesie & Poppe, 2008; Wirtz, van der Pligt & Doosje, 

2016). 

 

Symbolisten uhkien onkin esitetty ennustavan ennakkoluuloisuutta todennäköisemmin juuri 

hallitsevassa ja turvatussa yhteiskunnallisessa asemassa olevilla ryhmillä kuin 

marginalisoiduilla ryhmillä. Marginalisoiduilla ryhmillä realististen uhkien on nähty olevan 

merkittävämpi ennakkoluuloisuutta selittävä tekijä, sillä ne usein kokevat taistelevansa 

resursseista ja statuksesta. (Rowatt, Carpenter & Haggard, 2013, s. 177.) Esimerkiksi 

Tausch, Hewstone ja Roy (2009) havaitsivat Intiassa tehdyssä tutkimuksessaan, että koettu 

symbolinen uhka (muttei realistinen uhka) ennusti ennakkoluuloisuutta ulkoryhmää 

kohtaan hinduilla eli uskonnollisella enemmistöllä, kun taas koettu realistinen uhka (muttei 

symbolinen uhka) ennusti ennakkoluuloisuutta muslimeilla eli uskonnollisella 

vähemmistöllä. Myös useissa valtaväestön maahanmuuttoasenteisiin keskittyneissä 

tutkimuksissa symbolisten uhkien on havaittu ennustavan kielteisiä asenteita 

maahanmuuttajia kohtaan voimakkaammin kuin realististen uhkien (esim. McLaren, 2003; 

Sniderman, Hagendoorn & Prior, 2004). 

 

Integroidun uhan teorian (Stephan & Stephan, 2000) mukaan uhan kokeminen ja siihen 

reagoiminen on todennäköisempää silloin, kun ryhmäjäsenyys koetaan oman identiteetin 

kannalta keskeiseksi kuin vähemmän tärkeiden ryhmäjäsenyyksien kohdalla. Mitä 

voimakkaammin ihmiset samastuvat sisäryhmäänsä, sitä todennäköisemmin he haluavat 

ajaa ryhmänsä etuja ja suojella sitä erilaisilta uhilta (Velasco González ym., 2008). 

Vastaavasti ihmiset, jotka eivät samastu sisäryhmäänsä, eivät todennäköisesti myöskään 

välitä siihen kohdistuvista uhista. Tutkimukset ovatkin osoittaneet, että ryhmään 

samastuminen altistaa yksilöä kokemaan erilaisia ryhmien välisiä uhkia ja erityisesti 

symbolisia uhkia (Riek, Mania & Gaertner, 2006).  

 

Koska ryhmäsamastumisen on havaittu altistavan symbolisen uhan kokemuksille ja 

uhkakokemusten puolestaan kielteisille ulkoryhmäasenteille, on esitetty, että uhan kokemus 

voi selittää ryhmäidentifioitumisen ja ennakkoluuloisuuden välistä yhteyttä. Toisin sanoen 

voidaan olettaa, että voimakas ryhmäidentiteetti saa yksilön kokemaan enemmän erilaisia 
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uhkia, mikä puolestaan johtaa kielteisempiin ulkoryhmäasenteisiin. Koetun uhan medioivaa 

vaikutusta ryhmien välisiin suhteisiin onkin tutkittu melko runsaasti (esim. Aberson & 

Gaffney, 2009; Brylka, Mähönen & Jasinskaja-Lahti, 2015; Stephan ym., 2002), mutta 

uskonnollisten ryhmäsuhteiden kontekstissa sitä ei ole juurikaan tutkittu.  

 

2.6 Yhteenveto  

Aiempi tutkimus sosiaalisten identiteettien ja ennakkoluuloisuuden välisestä suhteesta on 

keskittynyt pitkälti muihin kuin uskonnollisiin identiteetteihin, ja laajan kiinnostuksen 

kohteena ovat olleet esimerkiksi kansalliset ja etniset ryhmäidentiteetit. Uskonnollisuuden 

ja ennakkoluuloisuuden väliseen suhteeseen pureutunut tutkimus on sen sijaan 

ankkuroitunut vahvasti pohjois-amerikkalaiseen tutkimusperinteeseen, jossa 

uskonnollisuudella on oletettu olevan useita eri ulottuvuuksia, joilla on erilainen suhde 

ennakkoluuloisuuteen (Allport & Ross, 1967; Batson, 1976). Viime aikoina 

uskonnollisuutta on alettu tarkastella myös sosiaalisen identiteetin lähestymistavasta käsin, 

mutta kiinnostuksen kohteena ovat olleet pääasiassa maahanmuuttajien ja muiden 

uskonnollisten vähemmistöjen identiteetit ja niiden merkitys yksilön integroitumiselle 

laajempaan yhteiskuntaan (esim. Verkuyten, 2007). Vähemmälle huomiolle on jäänyt 

valtaväestön uskonnollisuus ja sen yhteys asenteisiin uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan, 

joskin asenteita ateisteja kohtaan on tutkittu runsaammin (Edgell, Gerteis & Hartmann, 

2006; Gervais, 2013; Gervais, Shariff, Norenzayan, 2011).  

 

Vaikka perinteisesti ihmisten eri identiteettejä on tarkasteltu toisistaan erillään, viime 

aikoina on alettu kiinnittää enemmän huomiota eri sosiaalisten identiteettien yhteen 

kietoutumiseen ja sen vaikutukseen ulkoryhmäasenteisiin. Tutkimuksissa on saatu viitteitä 

siitä, että yksilön kokemus omien ryhmäjäsenyytensä päällekkäisyydestä voi johtaa 

suvaitsemattomuuteen ulkoryhmiä kohtaan (Brewer & Pierce, 2005; Roccas & Brewer, 

2002). Uskonnollisen ja kansallisen identiteetin yhteenkietoutuneisuutta eli uskonnollista 

nationalismia on alettu tutkia etenkin Yhdysvalloissa, jossa sen on havaittu olevan 

yhteydessä kielteisiin asenteisiin esimerkiksi maahanmuuttajia ja muslimeja kohtaan 

(McDaniel, Nooruddin & Shortle, 2011; Shortle & Gaddie, 2015). Vastaavanlaista 

tutkimusta ei toistaiseksi ole tehty Suomessa, mutta ilmiötä on tärkeää tarkastella myös 
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suomalaisessa kontekstissa ottaen huomioon evankelis-luterilaisen kirkon merkittävän 

roolin suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa.  

 

Uhkakokemuksia on tarkasteltu paljon ryhmien välisten suhteiden tutkimuksessa, ja koettu 

uhka on systemaattisesti liitetty kielteisiin ulkoryhmäasenteisiin (ks. meta-analyysi: Riek, 

Mania & Gaertner, 2006). Erityisesti symbolisen uhan kokemuksen on havaittu ennustavan 

valtaväestön kielteisiä asenteita maahanmuuttajia kohtaan (McLaren, 2003; Sniderman, 

Hagendoorn & Prior, 2004). Sisäryhmään samastumisen on todettu olevan yksi uhan 

tunteelle altistava tekijä, ja tästä syystä koettua uhkaa onkin usein tarkasteltu ryhmään 

identifioitumisen ja ulkoryhmäasenteiden välistä yhteyttä selittävänä tekijänä. Empiirinen 

tutkimus uhkakokemusten medioivasta vaikutuksesta nimenomaan uskonnollisten 

ryhmäsuhteiden kontekstissa on kuitenkin toistaiseksi ollut vähäistä. 

 

2.7 Tutkimuskysymykset ja hypoteesit 

Tässä tutkielmassa ollaan kiinnostuneita uskonnollisuuden ja ennakkoluuloisuuden 

välisestä suhteesta. Uskonnollisuutta lähestytään uskonnollisen itsemäärittelyn ja 

uskonnollisen nationalismin kautta, jotta voidaan tarkastella, onko uskonnollisuus sinänsä 

vai pikemminkin nationalistisesti värittynyt uskonnollinen identiteetti 

ennakkoluuloisuudelle altistava tekijä. Tutkielmassa otetaan huomioon myös kansallisen 

samastumisen rooli, sillä muslimit edustavat suomalaiselle valtaväestölle paitsi 

uskonnollista myös usein kansallista ulkoryhmää. Lisäksi tutkitaan, välittävätkö 

yhteiskunnan uskonnolliseen moninaistumiseen liittyvät uhkakokemukset edellä mainittuja 

yhteyksiä. Tutkielman tavoitteena on siis selvittää, ovatko suomalaisen enemmistön 

uskonnollisuus, uskonnollinen nationalismi ja kansallinen samastuminen yhteydessä 

asenteisiin Suomessa asuvia muslimeja kohtaan ja selittääkö koettu symbolinen uhka näitä 

yhteyksiä. Tutkielman teoreettinen malli on esitetty kuviossa 1. 

 

Edellä olevaan tutkimuskatsaukseen pohjaten uskonnollisuuden ja ennakkoluuloisuuden 

välisestä suhteesta muodostetaan keskenään kilpailevat hypoteesit, sillä vaikka aikaisempi 

tutkimus on usein todennut, että uskonnollisuus ja ennakoluuloisuus kulkevat käsi kädessä 

(esim. Hall, Matz & Wood, 2010; Johnson, Rowatt & LaBouff, 2012), on myös syitä 
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olettaa yhteyden olevan päinvastainen. Ensinnäkin sosiaalisen identiteetin teorian (Tajfel & 

Turner, 1986) mukaan sosiaalinen kategorisointi tai identifikaatio ei välttämättä johda 

ulkoryhmäsyrjintään, vaikkakin saattaa aiheuttaa sisäryhmäsuosintaa (Brewer, 1999). 

Lisäksi on empiiristä näyttöä, että uskonnollisuus voi toimia myös myönteisten 

ulkoryhmäasenteiden taustalla etenkin, kun tarkastelun kohteena ovat kristittyjen asenteet 

muslimeja kohtaan (Carol, Helbling & Michalowski, 2015; Kunst, Thomsen & Sam, 2014). 

 

H1a: Uskonnollisuus on yhteydessä kielteisiin asenteisiin muslimeja kohtaan. 

H1b: Uskonnollisuus on yhteydessä myönteisiin asenteisiin muslimeja kohtaan. 

 

Uskonnollinen kategorisointi ei kuitenkaan välttämättä riitä selittämään uskonnollisuuden 

ja ulkoryhmäasenteiden välistä suhdetta, sillä kategorisoinnin lisäksi uskonnollisuuden 

sisällöllä on merkityksensä. Aiempi tutkimus on osoittanut, että uskonnollisten ja 

kansallisten ryhmärajojen limittäisyyttä korostava identiteetti on ennakkoluuloisuudelle 

erityisesti altistava tekijä (McDaniel, Nooruddin & Shortle, 2011; Shortle & Gaddie, 2015), 

ja näin ollen tässä tutkimuksessa oletetaan, että uskonnollinen nationalismi on yhteydessä 

kielteisiin ulkoryhmäsenteisiin. 

 

H2: Uskonnollinen nationalismi on yhteydessä kielteisiin asenteisiin muslimeja kohtaan. 

 

Uskonnollisen itsemäärittelyn ja uskonnollisen nationalismin yhteyttä 

ennakkoluuloisuuteen muslimeja kohtaan ei voida tutkia ilman, että huomioidaan 

kansallisen samastumisen vaikutus, sillä uskonnolliset kategoriat ja identiteetit saavat 

merkityksensä aina tietyssä kansallisessa kontekstissa. Aiemmissa tutkimuksissa 

kansallisen samastumisen ja ennakkoluuloisuuden välisestä suheesta on kuitenkin saatu 

vaihtelevia tuloksia. Niiden valossa korostunut kansallinen identiteetti voi johtaa 

kielteisempiin ulkoryhmäasenteisiin (Luedtke, 2005; Mayda, 2006; Pettigrew, Wagner & 

Christ, 2007; Verkuyten & Brug, 2004) tai toimia sosiaalisen identiteetin teorian 

ennusteiden mukaisesti sisäryhmäylpeyden lähteenä ilman ulkoryhmäsyrjintää (Finell ym., 

2013; Mummendey, Klink & Brown, 2001; Pehrson, Vignoles & Brown, 2009). Tästä 
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syystä kansallisen samastumisen ja ennakkoluuloisuuden välinen yhteys jätetään tässä 

tutkimuksessa ekploratiivisen analyysin varaan, ja tutkimuskysymyksenä esitetään: 

 

Onko kansallinen samastuminen yhteydessä asenteisiin muslimeja kohtaan? 

 

Aiempi tutkimus on nostanut ryhmien väliset uhat esille sisäryhmäsamastumisen ja 

ulkoryhmäasenteiden välistä yhteyttä selittäväksi tekijäksi (Aberson & Gaffney, 2009; 

Brylka, Mähönen & Jasinskaja-Lahti, 2015; Stephan ym., 2002). 

Maahanmuuttokontekstissa erityisesti symbolisia uhkia on pidetty keskeisinä, koska ne 

ovat uhkia kansallisen sisäryhmän identiteetille ja kulttuurisille arvoille (McLaren, 2003; 

Sniderman, Hagendoorn & Prior, 2004). Näin ollen tässä tutkielmassa oletetaan ensinnäkin, 

että voimakkaampi uhan kokemus yhteiskunnan uskonnolliseen moninaistumiseen liittyen 

on yhteydessä kielteisempiin asenteisiin muslimeja kohtaan. Lisäksi oletetaan, että 

symbolisen uhan kokemus selittää uskonnollisen nationalismin yhteyttä kielteisiin 

ulkoryhmäasenteisiin. Koetun symbolisen uhan oletetaan selittävän myös uskonnollisuuden 

ja kansallisen samastumisen yhteyksiä ulkoryhmäasenteisiin, mikäli asenteet ovat kielteisiä. 

Jos taas ennakkoluuloisuutta muslimeja kohtaan ei esiinny, ei uskonnollisuuden tai 

kansallisen samastumisen oleteta olevan myöskään yhteydessä uhkakokemuksiin. 

 

H3: Koettu symbolinen uhka on yhteydessä kielteisiin asenteisiin muslimeja kohtaan. 

 

H4: Koettu symbolinen uhka medioi uskonnollisen nationalismin yhteyttä kielteisiin 

ulkoryhmäasenteisiin. 

 

H5: Koettu symbolinen uhka medioi uskonnollisuuden ja kansallisen samastumisen yhteyttä 

asenteisiin muslimeja kohtaan, jos asenteet ovat kielteisiä. 
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Kuvio 1. Symbolinen uhka uskonnollisuuden, uskonnollisen nationalismin ja kansallisen 

samastumisen yhteyttä ennakkoluuloisuuteen selittävänä tekijänä. 
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3 TUTKIMUSASETELMA JA –MENETELMÄ 

Tämä tutkielma tehtiin osana Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian professori Inga 

Jasinskaja-Lahden, yliopistonlehtori Tuuli-Anna Renvikin sekä uskonnonpedagogiikan 

professori Antti Räsäsen yhteistä hanketta, jonka keskiössä oli tutkia uskonnollisuuden ja 

ennakkoluuloisuuden välistä suhdetta. Tämän tutkielman tekijä osallistui 

kyselylomakkeiden ja aineiston keruun suunnitteluun sekä aineiston käsittelyyn hankkeen 

tarkoituksiin. Hanke on myöhemmin laajentunut kansainväliseksi vertailevaksi 

tutkimukseksi, jossa on mukana tutkijoita Norjasta, Saksasta ja Australiasta, mutta tämä 

tutkielma perustuu vain sen suomalaiseen osatutkimukseen ja aineistoon.  

 

3.1 Tutkimusaineisto 

Tutkielmassa käytetty aineisto kerättiin Suomessa keväällä 2017, ja siinä selvitettiin 

uskonnollisten ja ei-uskonnollisten suomalaisten aikuisten asenteita toisiaan sekä 

uskonnollisia ulkoryhmiä (Suomessa asuvia uskonnollisia vähemmistöjä yleensä ja 

erikseen muslimeja) kohtaan. Aineisto kerättiin puhelinhaastatteluina, ja aineiston keruun 

toteutti Suomen Kyselytutkimus Oy. Koko Manner-Suomen (pois lukien Ahvenanmaa) 

kattava otos oli peräisin Väestörekisterikeskuksesta sekä Fonecta Oy:n tietojärjestelmistä. 

Osallistumisen kriteerinä oli, että henkilö on yli 18-vuotias, asuu Manner-Suomessa ja 

puhuu äidinkielenään suomea. Tutkimuksen otantamenetelmänä oli todennäköisyyteen 

perustuva ositettu otanta. Otoksen alueellinen edustavuus huomioitiin kiintiöimällä 

maakuntien haastattelumäärät vastaamaan maakuntien keskinäisiä suhteita väestömäärässä 

kohdeperusjoukon mukaan. Maakuntien sisällä otos poimittiin käyttäen yksinkertaista 

satunnaisotantaa.  

 

Koska tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita sekä uskonnollisista että ei-uskonnollisista 

suomalaisista, puhelinhaastattelut toteutettiin niin, että osallistujia pyydettiin kyselyn alussa 

kertomaan käsityksestään Jumalan olemassaolosta. Tämän perusteella heidät luokiteltiin 

uskoviksi ja ei-uskoviksi, joilla oli jatkossa hieman toisistaan poikkeavat 

kysymyslomakkeet. Puhelinhaastattelijat haastattelivat yhteensä 440 henkilöä, ja kun määrä 

oli saavutettu, aineiston keruu päätettiin. Mukaan päätyi kuitenkin yksi 17-vuotias vastaaja, 
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joka poistettiin aineistosta alaikäisyyden takia. Lisäksi vastaajien joukossa oli yksi muslimi, 

joka päätettiin myös poistaa, sillä tässä tutkielmassa kiinnostuksen kohteena on 

ennakkoluuloisuus nimenomaan muslimeja kohtaan. Aineiston lopulliseksi 

osallistujamääräksi saatiin siis 438 henkilöä. Tutkimuksen vastausprosentti oli 18,5 %.  

 

Tutkimukseen osallistuneet olivat iältään 18-81-vuotiaita (M = 55,1 vuotta). Naisia 

aineistossa oli 229 (52,3 %) ja miehiä 209 (47,7 %). Koulutustasoltaan enemmistö, 218 

vastaajaa (49,8 %), oli ammatti-, ylioppilas- tai opistotutkinnon suorittaneita. 

Korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 140 (32 %) ja peruskoulu- tai kansankoulututkinnon 

suorittaneita 61 (13,9 %). 245 (55,9 %) kertoi uskovansa Jumalaan ja vastaavasti 193 (44,1 

%) kertoi, ettei usko. Kirkkojäsenyyden osalta vastaajat jakautuivat seuraavasti: Evankelis-

luterilaiseen kirkkoon kuuluvia oli 320 (73,1 %), ortodoksiseen kirkkoon kuuluvia 3 (0,7 

%) ja muihin uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvia oli 6 (1,4 %). Mihinkään uskonnolliseen 

yhdyskuntaan kuulumattomia oli 86 (19,6 %).  

 

3.2 Tutkimuksessa käytetyt mittarit 

3.2.1 Ennakkoluuloisuus 

Ennakkoluuloisuutta uskonnollista ulkoryhmää – Suomessa asuvia muslimeja – kohtaan 

mitattiin tunnelämpömittarin avulla. Tunnelämpömittari on laajasti käytetty tapa mitata 

ulkoryhmään kohdistettuja asenteita ja erityisesti niiden emotionaalista komponenttia. Sen 

on yleisesti havaittu olevan luotettava mittari, joka vastaajien on helppo ymmärtää (Correll, 

Judd, Park, & Wittenbrink, 2010, s. 47). Ennakkoluuloisuutta mitattiin kysymällä: ”Kuinka 

monta astetta tunteesi ovat Suomessa asuvia muslimeja kohtaan?” Tunnelämpömittarin 

tarkka ohjeistus oli seuraavanlainen: 

 

Arvioi seuraavaksi positiivisia tai negatiivisia tunteitasi eri uskonnollisia ryhmiä kohtaan 

Suomessa. Ilmaise tunteesi lämpömittarin asteikolla: +50 astetta tarkoittaa erittäin 

positiivia tai lämpimiä tunteita ja –50 astetta tarkoittaa erittäin negatiivisia tai kylmiä 

tunteita. 
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Alkuperäisessä aineistossa negatiiviset arvot viittasivat siis viileämpiin tunteisiin eli 

ennakkoluuloisuuteen, ja positiiviset arvot lämpimämpiin tunteisiin eli suvaitsevaisuuteen. 

Nolla astetta merkitsi neutraalia suhtautumista muslimeihin. Tätä tutkielmaa varten 

asteikko käännettiin kuitenkin niin, että suuremmat positiiviset arvot merkitsevät 

korkeampaa ennakkoluuloisuutta ja matalammat negatiiviset arvot korkeampaa 

suvaitsevaisuutta nollan säilyessä neutraalina suhtautumisena muslimeihin. Näin tulosten 

tulkinta oli loogisempaa tutkimuskysymysten kannalta. 

 

 3.2.2 Uskonnollisuus 

Uskonnollisuutta lähestyttiin vastaajan itsekategorisoinnin kautta, eli vastaajaa pyydettiin 

antamaan subjektiivinen arvio omasta uskonnollisuudestaan. Uskonnollisuutta mitattiin 

seuraavan väittämän avulla: ”Pidän itseäni uskonnollisena ihmisenä”. Uskonnollisuutta 

mitattiin seitsenportaisella Likert-asteikolla (1=en lainkaan, 7=todella paljon), jossa 

suuremmat arvot merkitsivät voimakkaampaa uskonnollisuutta. Arvio omasta 

uskonnollisuudesta pyydettiin kaikilta vastaajilta riippumatta siitä, luokiteltiinko vastaaja 

Jumalaan uskovaksi vai ei. 

 

3.2.3 Uskonnollinen nationalismi 

Uskonnollisen nationalismin mittari on lyhennetty versio Shortlen ja Gaddien (2015) 

kristillisen nationalismin mittarista, josta jätettiin pois sellaiset väittämät, jotka oli 

muotoiltu nimenomaan amerikkalaiseen yhteiskuntaan sopiviksi ja jotka eivät täten olisi 

soveltuneet suomalaiseen kontekstiin (esim. ”Amerikalla on erityinen rooli Jumalan 

suunnitelmissa”, ”Jumala on valinnut tämän kansan johtamaan maailmaa”).  

 

Uskonnollisen nationalismin mittari muodostettiin lopulta neljästä väittämästä, jotka 

koskivat kristinuskon keskeisyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa: ”Suomi on aina ollut 

kristillinen maa”, ”Kristinusko on tärkeä suurimmalle osalle suomalaisista”, ”Kristinusko 

on Suomessa näkyvästi esillä” ja ”Suomi on uskonnollisesti monimuotoinen maa” 

(käänteinen). Myös uskonnollista nationalismia mitattiin seitsenportaisella Likert-asteikolla 
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(1=täysin eri mieltä, 7=täysin samaa mieltä), jossa suuremmat arvot merkitsivät 

voimakkaampaa uskonnollista nationalismia. 

 

Summamuuttuja muodostettiin laskemalla kullekin vastaajalle keskiarvo hänen 

vastauksistaan mittarin väittämiin. Reliabiliteetin tarkastelu osoitti, että yksi osio (”Suomi 

on uskonnollisesti monimuotoinen maa”) heikensi huomattavasti mittarin reliabiliteettiä ( 

α=.15), sillä kolmen muun osion avulla muodostetun summamuuttujan reliabiliteetti oli 

selvästi korkeampi, joskin edelleen vain välttävä (α=.54). Tämä oli mittarin ainoa väittämä, 

joka oli muotoiltu muihin väittämiin nähden käänteisesti, mikä saattoi vaikuttaa vastaajien 

vastaustyyliin kyseisen väittämän kohdalla. Koska kyseessä ei ollut vakiintunut 

uskonnollisen nationalismin mittari, tämä osio päätettiin jättää mittarista pois. 

 

Yleisesti mittaria voidaan pitää luotettavana, kun Cronbachin alfa ylittää .70 raja-arvon 

(Pallant, 2016, s. 101). Alhaiset Cronbachin alfan arvot ovat kuitenkin yleisiä mittareissa, 

jotka koostuvat vain vähäisestä määrästä osioita, sillä Cronbachin alfa perustuu mittarin 

osioiden välisiin korrelaatioihin sekä osioiden lukumäärään (Pallant, 2016, s. 101).  

Tällaisissa tapauksissa Pallant (2016, s. 101) suosittelee mittarin osioiden keskinäisten 

korrelaatioiden tarkastelua, joiden optimaalinen vaihteluväli on .20-.40. Uskonnollisen 

nationalismin mittarin eri osioiden väliset korrelaatiot vaihtelivat .12 ja .41 välillä 

keskiarvon ollessa .29. Osio ”Kristinusko on Suomessa näkyvästi esillä” korreloi heikoiten 

kahden muun osion kanssa, mutta se päätettiin kuitenkin pitää summamuuttujassa mukana 

teoreettisin perustein. 

 

3.2.4 Kansallinen samastuminen 

Kansallista samastumista mitattiin kolmen väittämän avulla, jotka kuvasivat samastumisen 

kognitiivista ja emotionaalista luonnetta: ”Koen olevani suomalainen”, ”Olen ylpeä 

suomalaisuudestani” ja ”Tunnen yhteenkuuluvuutta suomalaisiin”. Mittari perustuu 

Verkuytenin ja Yildizin (2007) käyttämään kansallisen identifikaation mittariin. Kansallista 

samastumista mitattiin seitsenportaisella Likert-asteikolla (1=täysin eri mieltä, 7=täysin 

samaa mieltä), jossa suuremmat arvot viittasivat voimakkaampaan kansalliseen 
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samastumiseen. Summamuuttuja muodostettiin laskemalla kullekin vastaajalle keskiarvo 

hänen vastauksistaan mittarin väittämiin. Summamuuttujan reliabiliteetti oli hyvä (α=.83).  

 

3.2.5. Koettu symbolinen uhka 

Symbolisen uhan mittari muodostettiin aiemmissa tutkimuksissa käytettyjen mittarien 

pohjalta (Shortle & Gaddie, 2015; Smeekes & Verkuyten, 2013; Vignoles, Regalia, Manzi, 

Golledge & Scabini, 2006). Mittari koostui neljästä muuttujasta, jotka kuvaavat 

yhteiskunnan uskonnolliseen moninaistumiseen liittyviä uhkia suomalaiselle 

elämäntyylille. Vastaajilta kysyttiin, missä määrin he kokevat, että kasvava uskonnollinen 

monimuotoisuus uhkaa: ”historiallista kristillistä perinnettä Suomessa”, ”yhtenäisyyden 

tunnetta suomalaisten välillä”, ”uskonnottomien suomalaisten mahdollisuutta elää oman 

maailmankatsomuksensa mukaisesti” ja ”uskonnollisten suomalaisten mahdollisuutta elää 

oman uskonsa mukaisesti”.  

 

Symbolista uhkaa mitattiin niin ikään seitsenportaisella Likert-asteikolla (1=täysin eri 

mieltä, 7=täysin samaa mieltä), jossa suuremmat arvot merkitsivät voimakkaampaa uhan 

kokemusta. Myös tämä summamuuttuja muodostettiin laskemalla kullekin vastaajalle 

keskiarvo hänen vastauksistaan mittarin väittämiin. Summamuuttujan reliabiliteetti oli hyvä 

(α=.88). 

 

3.3. Analyysimenetelmät 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan muuttujien välisiä yhteyksiä ensin korrelaatiokertoimien ja 

sitten lineaarisen regressioanalyysin sekä mediaatioanalyysin avulla. Tilastolliset analyysit 

on suoritettu IBM SPSS Statistics -ohjelmistolla (versio 25), minkä lisäksi 

mediaatioanalyysin tilastollinen merkitsevyys on tarkistettu Sobelin testillä. Puuttuvat 

havainnot on poistettu analyyseistä parittaisesti (pairwise deletion). 

 

Korrelaatioanalyysiä käytetään kuvaamaan kahden muuttujan välisen lineaarisen yhteyden 

voimakkuutta ja suuntaa (Pallant, 2016, s. 132). Korrelaatioiden tarkastelu ennen 

regressioanalyysiä on tarpeen, jotta saadaan selville, miten paljon muuttujien välillä on 
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yhteisvaihtelua. Korrelaatiokerroin kuvaa kuitenkin ainoastaan, miten voimakas ja minkä 

suuntainen riippuvuussuhde kahden muuttujan välillä on, eli sen avulla ei voida ennustaa 

tutkittavien mittaustuloksia toisella muuttujalla (Nummenmaa, 2009, s. 309). Tätä varten 

muuttujien välisiä yhteyksiä tarkastellaan lineaarisen regressioanalyysin avulla. 

Regressioanalyysin tuloksista saadaan selville, kuinka suuri kunkin selittävän muuttujan 

vaikutus on selitettävään muuttujaan, mikä selittävistä muuttujista ennustaa selitettävää 

muuttujaa parhaiten sekä kuinka hyvin selittävät muuttujat yhdessä selittävät selitettävän 

muuttujan vaihtelua (Pallant, 2016, s. 149).  

 

Tutkielman mediaatiohypoteesi testataan mediaatioanalyysin avulla. Tässä tutkielmassa 

kiinnostuksen kohteena on, välittääkö koettu symbolinen uhka uskonnollisuuden, 

uskonnollisen nationalismin ja kansallisen identiteetin yhteyksiä ennakkoluuloisuuteen. 

Mediaatioanalyysissä tarkastellaan ensin Baronin ja Kennyn (1986) esittämien kolmen 

oletuksen toteutumista: 1) selittävien ja selitettävän muuttujan välistä yhteyttä, 2) 

selittävien muuttujien ja mediaattorin välistä yhteyttä sekä 3) mediaattorin ja selitettävän 

muuttujan välistä yhteyttä, kun selittävien muuttujien vaikutus on vakioitu. Tämän jälkeen 

mediaation tilastollinen merkitsevyys tarkistetaan Sobelin testin avulla. Jos selittävän ja 

selitettävän muuttujan välinen suora yhteys katoaa mediaattorin lisäämisen myötä, ja 

Sobelin testi on tilastollisesti merkitsevä, yhteys välittyy kokonaan mediaattorin kautta (full 

mediation). Jos alkuperäinen suora yhteys heikkenee, muttei katoa kokonaan, ja Sobelin 

testi on tilastollisesti merkitsevä, yhteys välittyy osittain mediaattorin kautta (partial 

mediation). Aineiston sopivuutta regressioanalyysiin tarkastellaan seuraavaksi luvussa 4.1, 

ja regressioanalyysien sekä mediaatioanalyysin tulokset on raportoitu luvussa 4.2.  
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4 TULOKSET 

4.1 Aineiston alustavaa tarkastelua 

Koska sekä Pearsonin korrelaatioanalyysi että lineaarinen regressioanalyysi ovat 

parametrisiä menetelmiä, tarkasteltiin niiden oletuksia ja oletuksien toteutumista aineistossa 

ennen analyysien suorittamista. Ensinnäkin otoskoon tulee olla tarpeeksi suuri, jotta saatuja 

tuloksia voitaisiin yleistää myös muihin otoksiin. Nummenmaan (2009, 279, s. 316) 

mukaan korrelaatioanalyysiä ja lineaarista regressioanalyysiä käytettäessä aineiston koon 

tulisi olla mielellään 100 havaintoa. Tämän tutkielman aineistossa oli yhteensä 438 

havaintoa, eli aineisto oli tarpeeksi suuri valituille menetelmille. Lisäksi muuttujien tulisi 

olla välimatka-asteikollisia tai jatkuvia, joskin myös dikotomisia selittäviä muuttujia voi 

sisällyttää analyyseihin, jos selitettävä muuttuja on jatkuva (Pallant, 2016, s. 129). Tässä 

tutkielmassa sekä selitettävä muuttuja että selittävät muuttujat olivat luonteeltaan jatkuvia.  

 

Parametriset menetelmät olettavat myös, että muuttujat ovat normaalisti jakautuneita. 

Muuttujien normaalijakautuneisuutta tarkasteltiin Kolmogorov-Smirnovin ja Shapiro-

Wilkin testeillä. Normaalijakaumaoletus pysyy voimassa, jos nämä testit eivät ole 

tilastollisesti merkitseviä (p>.05) (Pallant, 2016, s. 63). Kaikki tässä tutkielmassa käytetyt 

muuttujat saivat testeistä tilastollisesti merkitsevän tuloksen, mikä viittaa siihen, että 

muuttujat eivät ole täysin normaalisti jakautuneita. Tämä koski erityisesti kansallista 

samastumista mittaavaa summamuuttujaa, jossa havaittiin kattoefekti. 75,9 % vastaajista oli 

arvioinut kansallisen identiteettinsä arvolla 6 tai 7 (M = 6.25), ja muuttujan jakauma oli 

sekä vasemmalle vino (G1 = -1.96) että terävähuippuinen (G2 = 5.23). Vinous- ja 

huipukkuuskerrointen melko yleisenä kriteerinä pidetään, että kertoimien tulisi olla 

itseisarvoltaan ykköstä pienempiä (Nummenmaa, 2009, s. 155). Pallantin (2016, s. 316) 

mukaan normaalijakaumaoletuksen rikkoutuminen on kuitenkin melko yleistä suurehkoissa 

aineistoissa, ja oletuksesta voidaan myös poiketa ilman, että se aiheuttaa vakavia ongelmia 

analyysien kannalta, jos otoskoko on riittävän suuri. Sosiaalitieteissä käytetyt mittarit 

saavat muutenkin usein vinoja jakaumia, mikä kertoo ennemminkin tutkittavien ilmiöiden 

luonteesta kuin itse mittarien toimivuudesta (Pallant, 2016, s. 64). Näin ollen kansallisen 

samastumisen muuttuja päätettiin korkeista vinous- ja huipukkuusarvoista huolimatta pitää 
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jatkuvana eikä luokitella dummy-muuttujaksi, kuten esimerkiksi Verkuytenin (2007) 

tutkimuksessa tehtiin vastaavassa tilanteessa. Muiden muuttujien osalta visuaalisten 

kuvaajien tarkastelu osoitti, että muuttujat olivat tarpeeksi normaalisti jakautuneita 

analyyseja varten.  

 

Koska valitut menetelmät ovat herkkiä poikkeaville havainnoille, jokaisen muuttujan 

poikkeamat tarkastettiin ennen analyysejä. Laatikko–jana-kuvion (boxplot) avulla 

paikannettuja poikkeavia havaintoja tarkasteltiin yksitellen, eikä muuttujista löytynyt 

yhtään voimakkaasti poikkeavaa arvoa. Lisäksi tarkasteltiin keskiarvojen ja tasoitettujen 

keskiarvojen välisiä eroja, sillä jos nämä arvot poikkeavat toisistaan huomattavasti, 

poikkeavia havaintoja tulisi tutkia tarkemmin (Pallant, 2016, s. 65). Keskiarvojen ja 

tasoitettujen keskiarvojen välillä ei ollut huomattavia eroja minkään muuttujan kohdalla. 

Näiden tarkastelujen pohjalta päädyttiin siihen, ettei poikkeavia havaintoja tarvitse poistaa 

analyyseistä.    

 

Jotta parametrisiä menetelmiä voidaan käyttää, selittävien muuttujien ei tulisi olla liian 

voimakkaasti yhteydessä toisiinsa. Tällaista multikolineaarisuutta esiintyy, kun muuttujien 

välinen korrelaatio ylittää .90 raja-arvon. (Pallant, 2016, s. 152.) Selittävien muuttujien 

multikolineaarisuutta tarkasteltiin korrelaatioiden sekä VIF-testin ja 

kolineaarisuustoleranssin arvojen avulla. Jos toleranssin arvo on alle .10 ja VIF-testin arvo 

yli 10, saattaa multikolineaarisuutta esiintyä (Pallant, 2016, s. 159). Kaikkien tässä 

tutkielmassa käytettävien muuttujien VIF-testin ja kolineaarisuustoleranssin arvot pysyivät 

mainittujen raja-arvojen sisällä, joten multikolinearisuutta koskevat oletukset toteutuivat. 

Muuttujien väliset korrelaatiot on esitetty tarkemmin luvussa 4.2. 

 

Regressioanalyysiä varten tarkasteltiin vielä jäännöstermien keskinäistä riippumattomuutta, 

normaalijakautuneisuutta, lineaarisuutta ja homoskedastisuutta. Jäännöstermi, eli 

selitettävän muuttujan ennustettujen ja todellisten arvojen erotus, pyritään saamaan 

mahdollisimman pieneksi (Nummenmaa, 2009, s. 324). Jäännöstermien keskinäistä 

riippumattomuutta testattiin Durbin-Watsonin testillä, jossa arvo 2 viittaa jäännöstermien 

riippumattomuuteen. Yleisesti arvon 1 alittavia ja arvon 3 ylittäviä tuloksia pidetään 
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riippumattomuuden kannalta ongelmallisina. (Field, 2009, s. 220-221.) Durbin-Watsonin 

testin tulokseksi saatiin 1,87, mistä pääteltiin, että jäännöstermit ovat toisistaan 

riippumattomia. Jäännöstermikuvaajien tarkastelun perusteella taas pääteltiin, että 

normaalijakautuneisuuden, lineaarisuuden ja homoskedastisuuden oletukset toteutuivat.  

 

4.2 Kuvailevat tulokset 

Taulukossa 1 on esitelty tutkielmassa käytettävien muuttujien keskiarvot, keskihajonnat, 

vinous ja huipukkuus. Kuten nähdään, aineiston keskiarvot ennakkoluuloisuuden (M = 

3.41), uskonnollisuuden (M = 3.71) ja koetun symbolisen uhan (M = 3.18) osalta ovat 

lähellä mittareiden asteikon keskipistettä, kun taas uskonnollisen nationalismin keskiarvo 

(M = 4.72) on lähempänä mittarin myönteistä päätä. Kansallisen samastumisen keskiarvo 

(M = 6.25) on hyvin lähellä mittarin myönteistä päätä, ja kuten luvussa 3.2.4 jo todettiin, 

mittari on sekä vasemmalle vino (G1 = -1.96) että terävähuippuinen (G2 = 5.23). 

 

Taulukko 1. Tutkielmassa käytettävien muuttujien keskiarvot (M), keskihajonnat (SD), 

vinouma (G1) ja huipukkuus (G2) (n=438). 

Muuttuja M SD G1 G2 

Ennakkoluuloisuus 3.41 23.57 -.37 .15 

Uskonnollisuus 3.71 1.93 .13 -1.19 

Uskonnollinen nationalismi 4.72 1.20 -.14 -.37 

Kansallinen samastuminen 6.25 .94 -1.96 5.23 

Symbolinen uhka 3.18 1.47 .43 -.63 

 

Taulukossa 2 taas on esitetty muuttujien väliset korrelaatiot. Cohenin (1988, s. 79-81) 

ehdottamien raja-arvojen mukaan vaikutuskoko on pieni korrelaatiokertoimen vaihdellessa 

.10-.29 välillä, keskikokoinen .30-.49 välillä, suuri .50-.69 välillä ja poikkeuksellisen suuri, 

kun kerroin ylittää .70 rajan. Taulukosta nähdään, että selittävien muuttujien väliset 

korrelaatiot ovat Cohenin (1988) luokituksen mukaan korkeintaan keskikokoisia. 

Voimakkaimmat korrelaatiot ovat uskonnollisen nationalismin ja kansallisen samastumisen 

välinen positiivinen korrelaatio (r = .39, p < .001) sekä uskonnollisen nationalismin ja 

koetun symbolisen uhan välinen positiivinen korrelaatio (r = .32, p < .001).  



42 

 

Taulukko 2. Muuttujien väliset korrelaatiot (Pearson r). 

Muuttuja 2. 3. 4. 5. 

1. Ennakkoluuloisuus -.14** .06 .03 .26** 

2. Uskonnollisuus  .28** .10** .29** 

3. Uskonnollinen nationalismi   .39** .32** 

4. Kansallinen samastuminen    .20** 

5. Symbolinen uhka     

*p<.05, **p<.01 

 

Pallantin (2016, s. 159) suosituksen mukaan selittävien ja selitettävän muuttujan välisten 

korrelaatioiden tulisi ylittää .30 raja-arvo. Minkään selittävän muuttujan ja 

ennakkoluuloisuuden välinen korrelaatio ei kuitenkaan yltänyt suositeltuun arvoon. 

Voimakkaimmin ennakkoluuloisuuden kanssa korreloi koettu symbolinen uhka (r = -.26, p 

< .001). Kansallisen samastumisen ja ennakkoluuloisuuden (r = .03, p = .564) sekä 

uskonnollisen nationalismin ja ennakkoluuloisuuden (r = .06 p = .217) korrelaatiot jäivät 

lähelle nollaa, eivätkä ne olleet tilastollisesti merkitseviä.  

 

Jotkut tutkijat ovat kuitenkin ehdottaneet, ettei selittävän ja selitettävän muuttujan 

välttämättä tarvitse korreloida keskenään, jos ollaan kiinnostuneita muuttujien välisestä 

epäsuorasta eli medioidusta yhteydestä (esim. Collins, Graham, & Flaherty, 1998; 

MacKinnon, Lockwood, Hoffman, West, & Sheets, 2002; Shrout & Bolger, 2002). Vaikka 

Baronin ja Kennyn (1986) ohjeistuksen mukaan mediaatioanalyysissä tulisi ensin 

tarkastella selittävän ja selitettävän muuttujan välistä suoraa yhteyttä, esimerkiksi Shrout ja 

Bolger (2002) ovat ehdottaneet, ettei tämän tulisi olla vaatimus ei-kokeellisissa 

tutkimuksissa, joissa vaikutuksen voimakkuuden odotetaan olevan pieni tai joissa 

mediaattori saattaa toimia selittävän ja selitettävän muuttujan välisen yhteyden peittävänä 

tekijänä (suppressor variable). Lisäksi Shrout ja Bolger (2002) suosittelevat, että jos 

tutkittavien ilmiöiden välisen yhteyden odotetaan olevan ennemmin distaalinen kuin 

proksimaalinen, mediaatioanalyysi tulisi pohjata ensisijaisesti teoreettisiin oletuksiin eikä 

tilastolliseen testaukseen. Tämä pätee tyypillisesti, kun tarkastellaan monimutkaisia 

psykologisia ilmiöitä, joihin vaikuttavat monenlaiset eri tekijät. Oletetun mediaattorin eli 
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koetun symbolisen uhan ja selittävien muuttujien korrelaatiot olivat likimain suositellun .30 

raja-arvon suuruisia, joskin kansallisen samastumisen ja symbolisen uhan välinen 

korrelaatio jäi hieman alhaisemmaksi (r = .20, p < .001). 

 

4.3 Pääanalyysit 

Muuttujien keskeisten tunnuslukujen ja korrelaatioiden tarkastelun jälkeen 

tutkimushypoteeseja testattiin lineaaristen regressioanalyysien avulla. Regressioanalyysit 

toteutettiin hiearkkisina, koska haluttiin nähdä, miten pelkän uskonnollisuuden sisältävän 

mallin selitysosuus muuttuu muiden selittävien tekijöiden eli uskonnollisen nationalismin ja 

kansallisen samastumisen malliin lisäämisen myötä. Lisäksi oletettu mediaattori eli koettu 

symbolinen uhka haluttiin lisätä malliin omalla askeleellaan, jotta nähtäisiin, miten se 

vaikuttaa malliin aiemmin lisättyjen muuttujien ja ennakkoluuloisuuden välisiin yhteyksiin.  

 

Ensin tarkasteltiin uskonnollisuuden, uskonnollisen nationalismin, kansallisen 

samastumisen ja koetun symbolisen uhan suoria yhteyksiä ennakkoluuloisuuteen. 

Regressioanalyysin tulokset on esitetty taulukossa 3. Taulukosta nähdään, että 

uskonnollisuus oli tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä alhaisempaan 

ennakkoluuloisuuteen, joskin yhteys oli pieni ottaen huomioon 

ennakkoluuloisuusmuuttujan arvojen laajan skaalan (B = -1.85, p = .003). Malli selitti 2 % 

(p = .003) muslimeihin kohdistuvan ennakkoluuloisuuden vaihtelusta. Kun uskonnollinen 

nationalismi lisättiin malliin, se osoittautui ennakkoluuloisuutta lisääväksi tekijäksi (B = 

2.25, p = .032). Uskonnollisen nationalismin malliin lisäämisen jälkeen uskonnollisuus 

pysyi yhä tilastollisesti merkitsevänä alhaisemman ennakkoluuloisuuden ennustajana (B = -

2.25, p = .001). Tämä malli selitti 2,9 % (p = .032) ennakkoluuloisuuden vaihtelusta. 

Seuraavalla askeleella malliin lisätyn kansallisen samastumisen yhteys 

ennakkoluuloisuuteen ei ollut tilastollisesti merkitsevä (B = .62, p = .656). Kansallisen 

samastumisen malliin lisäämisen myötä uskonnollisuuden yhteys alhaisempaan 

ennakkoluuloisuuteen säilyi edelleen tilastollisesti merkitsevänä (B = -2.26, p = .001), 

mutta uskonnollisen nationalismin yhteys korkeampaan ennakkoluuloisuuteen ylsi enää 

tilastollisen merkitsevyyden rajan tuntumaan (B = 2.07, p = .064). Kansallisen 

samastumisen lisääminen malliin ei parantanut mallin selitysastetta (R2 korj. = .027, p = 
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.656). Viimeisellä askeleella malliin lisätty koettu symbolinen uhka taas oli tilastollisesti 

merkitsevässä yhteydessä korkeampaan ennakkoluuloisuuteen (B = 5.29, p < .001). Kun 

symbolinen uhka lisättiin malliin, uskonnollisen nationalismin yhteys 

ennakkoluuloisuuteen ei ollut enää tilastollisesti merkitsevä (B = .51, p = .639). 

Uhkamuuttujan lisääminen malliin myös voimisti uskonnollisuuden yhteyttä alhaisempaan 

ennakkoluuloisuuteen (B = -3.12, p < .001). Näiden neljän tekijän malli selitti 11,4 % (p < 

.001) muslimeihin kohdistuvan ennakkoluuloisuuden vaihtelusta.  

 

Regressioanalyysin perusteella uskonnollisemmat vastaajat ilmaisivat siis myönteisempiä 

asenteita Suomessa asuvia muslimeja kohtaan, kun taas korkeampi uskonnollinen 

nationalismi ja koettu uhka liittyen yhteiskunnan uskonnolliseen moninaistumiseen 

ennustivat kielteisempiä asenteita muslimeja kohtaan. Kansallinen samastuminen ei ollut 

tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä asenteisiin muslimeja kohtaan. Uhkamuuttujan 

malliin lisäämisen myötä uskonnollisen nationalismin yhteys ennakkoluuloisuuteen katosi, 

mikä voi viitata siihen, että koettu symbolinen uhka medioi uskonnollisen nationalismin ja 

ennakkoluuloisuuden välistä yhteyttä. 
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Taulukko 3. Uskonnollisuus, uskonnollinen nationalismi, kansallinen samastuminen ja 

koettu symbolinen uhka ennakkoluuloisuuden selittäjinä hierarkkisessa 

regressioanalyysissä (n=438). 

 B SE B β p 95 % luottamusvälit 

 

Malli 1 

    Alin Ylin 

Uskonnollisuus -1.85 .62 -.15 .003 -3.17 -.62 

Malli 2       

Uskonnollisuus -2.25 .65 -.18 .001 -3.53 -.98 

Uskonnollinen nationalismi 2.25 1.05 .11 .032 .19 4.30 

Malli 3       

Uskonnollisuus -2.26 .65 -.19 .001 -3.54 -.99 

Uskonnollinen nationalismi 2.07 1.12 .11 .064 -.12 4.27 

Kansallinen samastuminen .62 1.39 .02 .656 -2.11 3.35 

Malli 4       

Uskonnollisuus -3.12 .64 -.25 .000 -4.37 -1.87 

Uskonnollinen nationalismi .51 1.09 .03 .639 -1.64 2.67 

Kansallinen samastuminen -.32 1.33 -.01 .808 -2.95 2.30 

Symbolinen uhka 5.29 .85 .33 .000 3.56 6.90 

R² korj. = .020 mallissa 1, R² korj. = .029 mallissa 2, R² korj. = .027 mallissa 3, R² korj. = 

.114 mallissa 4. 

ΔR² = .012 (p=.032) mallissa 2, ΔR² = .001 (p=.656) mallissa 3, ΔR² = .088 (p<001)   

mallissa 4. 

 

Tämän jälkeen testattiin tutkielman mediaatiohypoteesejä. Mediaatioanalyysiä varten 

tarkasteltiin erillisessä regressioanalyysissä selittävien muuttujien eli uskonnollisuuden, 

uskonnollisen nationalismin ja kansallisen samastumisen yhteyksiä mediaattoriin eli 

symbolisen uhan kokemukseen. Analyysin tulokset on esitetty taulukossa 4. Kuten 

nähdään, sekä uskonnollisuus (B = .17, p < .001) että uskonnollinen nationalismi (B = .28, 

p < .001) olivat tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä korkeampaan uhan kokemukseen. 
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Näiden kahden tekijän malli selitti 14,8 % (p < .001) symbolisen uhan kokemuksista. 

Kansallisen samastumisen yhteys uhan kokemukseen ei puolestaan ollut tilastollisesti 

merkitsevä (B = .13, p = .109) eikä sen lisääminen malliin parantanut mallin selitysastetta 

tilastollisesti merkitsevästi (R2 korj. = .152, p = .109).  

 

Muuttujien suorien yhteyksien tarkastelun jälkeen testattiin vielä epäsuorien eli medioitujen 

yhteyksien tilastollinen merkitsevyys Sobelin testillä. Sobelin testi osoitti, että symbolisen 

uhan kokemus välitti eli medioi osittain sekä uskonnollisuuden (z = 3.51, p < .001) että 

uskonnollisen nationalismin (z = 3.73, p < .001) yhteyttä ennakkoluuloisuuteen. Koettu 

uhka ei medioinut kansallisen samastumisen ja ennakkoluuloisuuden välistä yhteyttä (z = 

1.57, p = .116). 

 

Analyysien perusteella kokemus siitä, että yhteiskunnan uskonnollinen moninaistuminen 

uhkaa suomalaista elämäntyyliä, selitti osittain uskonnollisen nationalismin yhteyttä 

kielteisempiin asenteisiin Suomessa asuvia muslimeja kohtaan. Myös uskonnollisuus oli 

yhteydessä voimakkaampaan symbolisen uhan kokemukseen ja uhan kokemus medioi 

uskonnollisuuden yhteyttä asenteisiin muslimeja kohtaan, vaikka uskonnollisuuden suora 

yhteys asenteisiin oli myönteinen. Vaikkei uskonnollisuus siis sinänsä ollut näiden 

tutkimustulosten perusteella ennakkoluuloisuudelle altistava tekijä, se saattaa kuitenkin 

ennustaa ennakkoluuloisuutta symbolisen uhan kokemusten kautta. Kansallinen 

samastuminen ei ollut yhteydessä uhkakokemuksiin eikä täten ollut myöskään epäsuorasti 

yhteydessä asenteisiin muslimeja kohtaan. 
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Taulukko 4. Uskonnollisuus, uskonnollinen nationalismi ja kansallinen samastuminen 

koetun symbolisen uhan selittäjinä hierarkkisessa regressioanalyysissä (n=438). 

 B SE B β p 95 % luottamusvälit 

 

Malli 1 

    Alin Ylin 

Uskonnollisuus .23 .04 .30 .000 .16 .30 

Malli 2 

Uskonnollisuus .17 .04 .23 .000 .10 .25 

Uskonnollinen nationalismi .32 .06 .26 .000 .20 .44 

Malli 3       

Uskonnollisuus .17 .04 .23 .000 .10 .25 

Uskonnollinen nationalismi .28 .06 .23 .000 .15 .41 

Kansallinen samastuminen .13 .08 .08 .109 -.03 .28 

R² korj. = .086 mallissa 1, R² korj. = .153 mallissa 2, R² korj. = .158 mallissa 3. 

ΔR² = .064 (p<.001) mallissa 2, ΔR² = .006 (p=.109) mallissa 3.  

 

  



48 

 

5 DISKUSSIO 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää suomalaisen valtaväestön uskonnollisuuden, 

uskonnollisen nationalismin ja kansallisen samastumisen yhteyksiä asenteisiin Suomessa 

asuvia muslimeja kohtaan. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, välittääkö yhteiskunnan 

uskonnolliseen monimuotoistumiseen liittyvä symbolisen uhan kokemus näitä yhteyksiä. 

Tässä luvussa esitellään ensin tutkimustuloksista tehdyt päätelmät, minkä jälkeen 

tarkastellaan tutkimustulosten luotettavuutta ja sovellettavuutta mahdollisesti rajoittavia 

tekijöitä. Lopuksi esitellään mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

 

5.1 Päätelmät 

Kuten todettu, aiemmat tutkimustulokset uskonnollisuuden ja ulkoryhmäasenteiden 

välisestä suhteesta ovat olleet ristiriitaisia (Hunsberger & Jackson, 2005). 

Uskonnollisuuden on yhtäältä osoitettu ennustavan kielteisiä asenteita etenkin erilaisia 

uskonnollisia arvoja rikkovia ryhmiä kohtaan (esim. Johnson, Rowatt & LaBouff, 2012; 

Whitley, 2009), mutta toisaalta se on liitetty myös prososiaaliseen käyttäytymiseen ja 

myönteisempiin asenteisiin joitain ryhmiä kohtaan (esim. Shen, Haggard, Strassburger & 

Rowatt, 2013; Van Tongeren ym., 2016). Myös sosiaalisen identiteetin teorian (Tajfel & 

Turner, 1986) pohjalta uskonnollisuuden ja ulkoryhmäasenteiden välisen yhteyden voidaan 

olettaa olevan joko myönteinen tai kielteinen, sillä uskonnollisuus saattaa toimia ikään kuin 

yläkategoriana mahdollistaen eri uskontokuntiin kuuluvien sisällyttämisen osaksi samaa 

uskonnollista sisäryhmää tai eksklusiivisena sisäryhmäkategoriana, joka sulkee muiden 

uskontokuntien edustajat ryhmän ulkopuolelle. Aiempaan osin puutteelliseen ja 

ristiriitaiseen tutkimustietoon nojaten tässä tutkielmassa siis oletettiin, että uskonnollisuus 

voi olla yhteydessä joko kielteisempiin (H1a) tai myönteisempiin (H1b) asenteisiin 

muslimeja kohtaan. 

 

Analyysit osoittivat, että uskonnollisuus oli yhteydessä myönteisempiin asenteisiin 

muslimeja kohtaan, joskin yhteyden voimakkuus oli pieni, kun otetaan huomioon 

ennakkoluuloisuusmuuttujan eli tunnelämpömittarin arvojen laaja skaala.  

Tutkimustulosten perusteella korkeampi uskonnollisuus ei siis ollut yhteydessä 
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ennakkoluuloisuuteen vaan pikemminkin myönteisiin asenteisiin muslimeja kohtaan, joten 

hypoteesi H1b sai tukea. Tämä voi kertoa esimerkiksi siitä, että uskonnolliset suomalaiset 

kokevat muslimit osaksi omaa uskonnollista sisäryhmäänsä eivätkä uskonnolliseksi 

ulkoryhmäksi, jolloin myönteisten asenteiden voidaan nähdä olevan seurausta 

sisäryhmäsuosinnasta. Joissain aiemmissa tutkimuksissa uskonnollisuuden on havaittu 

olevan yhteydessä homofobisiin muttei rasistisiin asenteisiin, minkä pohjalta on esitetty, 

että uskonnollisten ihmisten ennakkoluuloisuus saattaa kohdistua vain uskonnollisia arvoja 

rikkoviin ryhmiin (Herek, 1987; Laythe, Finkel & Kirkpatrick, 2001; Rowatt ym., 2009). 

Tämän tutkimuksen tulokset voivat siis antaa viitteitä myös siitä, etteivät suomalaiset näe 

muslimeja omia uskonnollisia arvojaan haastavana ryhmänä. 

 

Tutkielman toinen hypoteesi (H2) oli, että uskonnollinen nationalismi on yhteydessä 

kielteisiin asenteisiin muslimeja kohtaan. Uskonnollinen nationalismi viittaa uskonnollisen 

ja kansallisen identiteetin limittymiseen siten, että nämä ryhmäjäsenyydet koetaan 

keskenään päällekkäisiksi. Aiemmissa tutkimuksissa on saatu näyttöä siitä, että yksilön 

kokemus omien ryhmäidentiteettiensä päällekkäisyydestä on yhteydessä 

suvaitsemattomuuteen eri ulkoryhmiä kohtaan (Brewer & Pierce, 2005; Roccas & Brewer, 

2002). Tarkemmin uskonnollista nationalismia ja sen yhteyttä ulkoryhmäasenteisiin on 

alettu tutkia viime vuosina etenkin Yhdysvalloissa, jossa sen on osoitettu olevan yhteydessä 

esimerkiksi kielteisiin asenteisiin maahanmuuttajia (McDaniel, Nooruddin & Shortle, 

2011) ja muslimeja (Shortle & Gaddie, 2015) kohtaan. Tämän tutkimuksen tulokset olivat 

johdonmukaisia aiempien tutkimustulosten kanssa, sillä uskonnollinen nationalismi oli 

yhteydessä kielteisempiin asenteisiin muslimeja kohtaan. Näin ollen hypoteesi H2 sai 

tukea. 

 

Kansallisen samastumisen ja asenteiden välisen yhteyden tarkastelu jätettiin tässä 

tutkielmassa eksploratiivisen analyysin varaan, sillä sosiaalisen identiteetin teorian (Tajfel 

& Turner, 1986) mukaan ryhmään samastuminen ei välttämättä johda ulkoryhmäsyrjintään, 

vaikka se usein aiheuttaakin sisäryhmäsuosintaa (Brewer, 1999). Myös empiirisissä 

tutkimuksissa kansallisen samastumisen ja ulkoryhmäasenteiden välisestä suhteesta on 

saatu vaihtelevia tuloksia riippuen esimerkiksi siitä, millaisessa kontekstissa asiaa on 
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tutkittu ja miten kansallinen samastuminen on määritelty. Näistä syistä tässä tutkielmassa 

haluttiin selvittää, onko kansallinen samastuminen yhteydessä asenteisiin muslimeja 

kohtaan. Saatujen tulosten mukaan kansallinen samastuminen ei ollut yhteydessä 

ulkoryhmäasenteisiin.  

 

Vaikka useissa tutkimuksissa korkea kansallinen samastuminen on yhdistetty kielteisiin 

ulkoryhmäasenteisiin (Luedtke, 2005; Mayda, 2006; Pettigrew, Wagner & Christ, 2007; 

Verkuyten & Brug, 2004), tutkijat ovat kuitenkin huomauttaneet, ettei kansallisen 

identiteetin ja ennakkoluuloisuuden välinen yhteys ole näin yksiselitteinen. Kansallinen 

identiteetti voidaan määritellä eri tavoin ja siihen voi sisältyä erilaisia piirteitä, joiden suhde 

ennakkoluuloisuuteen vaihtelee. Esimerkiksi Mummendeyn, Klinkin ja Brownin (2001) 

tutkimuksessa vain kansallinen identifikaatio, joka perustui ryhmien väliseen vertailuun, 

ennusti torjuvia asenteita ulkomaalaisia kohtaan. Kansallisen identiteetin positiivinen 

arviointi ilman vertailua muihin ryhmiin ei ollut yhteydessä ennakkoluuloisuuteen. 

Vastaavanlainen tulos saatiin myös Finellin ym. (2013) Suomessa tehdyssä tutkimuksessa, 

jossa vain ryhmien välistä vastakkainasettelua korostavat kansalliset symboliset 

osoittautuivat haitallisiksi ulkoryhmäasenteiden kannalta. Tässä tutkimuksessa kansallista 

samastumista arvioitiin puolestaan ilman vertailua muihin ryhmiin, mikä voi selittää saatuja 

tuloksia.  

 

Toinen selitys voi liittyä kansallisen identiteetin muuttujan ominaisuuksiin. Muuttujassa oli 

havaittavissa kattoefekti, sillä selvä enemmistö vastaajista arvioi kansallisen 

samastumisensa korkeaksi. Tällainen kattoefekti voi johtua esimerkiksi siitä, että 

valtaväestö kokee kansallisen identiteetin luonteeltaan pikemminkin nominaaliseksi kuin 

jatkuvaksi – ryhmään joko kuulutaan tai ei kuuluta. Esimerkiksi Verkuyten (2007) havaitsi 

samanlaisen ilmiön turkkilais-hollantilaisten uskonnollista identiteettiä tarkastelleessa 

tutkimuksessaan, jossa muslimi-identiteetti osoittautui olevan enemmistölle osallistujista 

hyvin tärkeä. Vaikkei muuttujien vinous siis ole poikkeuksellista tutkittaessa sosiaalisia 

identiteettejä, se rikkoo kuitenkin parametrisen testauksen oletusta muuttujien 

normaalijakaumasta ja voi näin ollen vaikuttaa tulosten luotettavuuteen. 
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Tutkielman kolmannen hypoteesin (H3) mukaan yhteiskunnan uskonnolliseen 

moninaistumiseen liittyvä koettu symbolinen uhka ennustaa korkeampaa 

ennakkoluuloisuutta muslimeja kohtaan. Symbolisen uhan kokemusten vaikutusta 

asenteisiin erityisesti maahanmuuttajia kohtaan on tutkittu paljon, koska maahanmuuttajat 

nähdään helposti uhkana kansallisen sisäryhmän identiteetille ja kulttuurisille arvoille 

(Stephan, Ybarra & Morrison, 2009). Tutkimuksissa, joissa on tarkasteltu valtaväestön 

asenteita maahanmuuttajia kohtaan, uhkakokemusten on toistuvasti havaittu ennustavan 

kielteisempiä ulkoryhmäasenteita (ks. meta-analyysi: Riek, Mania & Gaertner, 2006). 

Tämän tutkimuksen tulokset olivat johdonmukaisia aiempien tutkimustulosten kanssa, sillä 

voimakkaampi symbolisen uhan kokemus oli yhteydessä kielteisempiin asenteisiin 

muslimeja kohtaan. Hypoteesi H3 sai siis tukea. 

 

Myös neljäs hypoteesi (H4), jonka mukaan koettu symbolinen uhka välittää uskonnollisen 

nationalismin yhteyttä ennakkoluuloisuuteen, sai tukea. Korkeampi uskonnollinen 

nationalismi oli yhteydessä voimakkaampaan symbolisen uhan kokemukseen, ja 

mediaatioanalyysi osoitti, että symbolinen uhka välitti osittain uskonnollisen nationalismin 

yhteyttä ennakkoluuloisuuteen. Toisin sanoen uskonnollinen nationalismi oli yhteydessä 

siihen, että Suomen kasvavan uskonnollisen moninaisuuden koettiin uhkaavan suomalaista 

elämäntapaa, mikä puolestaan vaikutti kielteisesti asenteisiin muslimeja kohtaan. 

 

Viidennen ja viimeisen hypoteesin (H5) mukaan symbolisen uhan kokemus välittää 

uskonnollisuuden ja kansallisen samastumisen yhteyttä ulkoryhmäasenteisiin asenteiden 

ollessa kielteisiä. Koska aiempien analyysien mukaan kumpikaan uskonnollisuus tai 

kansallinen samastuminen ei ollut yhteydessä kielteisiin asenteisiin muslimeja kohtaan, 

niiden ei myöskään oletettu olevan yhteydessä symbolisen uhan kokemukseen. Kansallisen 

samastumisen osalta tämä oletus sai tukea, sillä se ei ollut yhteydessä uhkakokemuksiin. 

Hypoteesin vastaisesti uskonnollisuus puolestaan oli yhteydessä voimakkaampaan 

symbolisen uhan kokemukseen, ja uhan kokemus medioi uskonnollisuuden yhteyttä 

asenteisiin muslimeja kohtaan, vaikka uskonnollisuus oli suorassa yhteydessä myönteisiin 

asenteisiin muslimeja kohtaan.  
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Näiden tulosten valossa uskonnollisuus näyttäisi siis vähentävän ennakkoluuloisuutta mutta 

myös epäsuorasti lisäävän sitä uhkakokemusten kautta. Tällainen ristiriitainen tulos voi 

johtua esimerkiksi siitä, miten ennakkoluuloisuutta on mitattu. Ihmiset eivät tyypillisesti 

halua antaa itsestään suvaitsematonta kuvaa ja saattavat siksi arvioida omia asenteitaan 

myönteisemmiksi kuin ne todellisuudessa esimerkiksi käyttäytymisen muodossa 

näyttäytyisivät (Crandall, Eshleman & O’brien, 2002). Uskonnolliseksi itsensä 

kategorisoiminen on saattanut aktivoida vastaajat ajattelemaan kristillisiä opetuksia 

esimerkiksi lähimmäisenrakkaudesta, jotka korostavat suvaitsevaisuutta muita ihmisiä 

kohtaan. Arvioidessaan uskonnollista ulkoryhmää vastaajat ovat siis ehkä halunneet antaa 

itsestään sosiaalisesti suopeamman kuvan, joka vastaa kristillistä arvokäsitystä. 

Tutkimuksissa uskonnollisuuden ja sosiaalisen suotavuuden välillä onkin havaittu toistuva, 

joskin voimakkuudeltaan pieni, yhteys (ks. Sedikides & Gebauer, 2010). Toinen selitys voi 

olla, että uskonnollisuuteen liittyy erilaisia ulottuvuuksia tai elementtejä, joiden suhde 

ennakkoluuloisuuteen on erilainen. Kuten tuloksista nähtiin, symbolisen uhan lisääminen 

malliin vahvisti uskonnollisuuden yhteyttä myönteisempiin asenteisiin. Voi siis olla, että 

uskonnollisuus kokonaisuudessaan vähentää ennakkoluuloisuutta, mutta sen jotkin 

elementit lisäävät uhan kokemusta, joka taas johtaa ennakkoluuloisuuteen. 

 

Tässä tutkielmassa muodostetuista, teoreettiseen viitekehykseen ja aikaisempaan 

tutkimukseen perustuvista hypoteeseista osa siis sai tukea ja osa ei. Ensinnäkin 

uskonnollinen nationalismi oli odotusten mukaisesti yhteydessä kielteisempiin asenteisiin 

muslimeja kohtaan, ja koettu symbolinen uhka välitti tätä yhteyttä. Kansallinen 

samastuminen ei puolestaan ollut yhteydessä ulkoryhmäasenteisiin eikä uhan 

kokemukseen. Uskonnollisuuden osalta tulokset olivat ristiriitaisemmat, sillä 

uskonnollisuus oli suorassa yhteydessä myönteisempiin asenteisiin muslimeja kohtaan 

mutta myös voimakkaampaan symbolisen uhan kokemukseen, joka puolestaan oli 

odotusten mukaisesti yhteydessä kielteisempiin asenteisiin. Tulokset antavat viitteitä siitä, 

etteivät uskonnollisuus tai kansallinen samastuminen sinänsä välttämättä ennusta 

ennakkoluuloisuutta, mutta uskonnollisen ja kansallisen identiteetin kietoutuminen yhteen 

altistaa uhkakokemuksille ja ennakkoluuloisille asenteille. Toisaalta myös uskonnollisuus 
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näyttäisi altistavan symbolisen uhan kokemuksille ja voi sitä kautta johtaa 

ennakkoluuloisuuteen. 

 

5.2 Tutkimuksen ansiot ja rajoitteet 

Tämän tutkimuksen ansiona voidaan pitää sitä, että se tarjoaa lisäymmärrystä 

uskonnollisuuden ja ennakkoluuloisuuden välisestä suhteesta, jota on toistaiseksi tutkittu 

vain vähän sekularisoituneissa eurooppalaisissa yhteiskunnissa etenkin valtaväestön 

parissa. Aiempi tutkimus on pitkälti keskittynyt tarkastelemaan uskonnollisuuden ja 

ulkoryhmäasenteiden yhteyttä erilaisten uskonnollisten vähemmistöjen, kuten 

fundamentalistisesti uskontoon suhtautuvien kristittyjen (esim. Hall, Matz & Wood, 2010; 

Kirkpatrick, 1993; Rowatt ym., 2006) ja muslimimaahanmuuttajien (esim. Verkuyten, 

2007), keskuudessa. Lisäksi aiemmissa tutkimuksissa on tyypillisesti tutkittu asenteita 

etnisiä ryhmiä, seksuaalivähemmistöjä ja ateisteja kohtaan, kun taas asenteita eri 

uskontokuntiin kuuluvia ihmisiä kohtaan on tutkittu huomattavasti harvemmin. Tämä 

tutkielma tuo siis aiheeseen uudenlaisen näkökulman keskittyessään suomalaisen 

valtaväestön uskonnollisuuteen ja asenteisiin uskonnollista ulkoryhmää kohtaan. Myös 

uskonnollista nationalismia ja sen yhteyttä ulkoryhmäasenteisiin on toistaiseksi tutkittu 

vähäisesti, ja tutkimus on rajoittunut pääasiassa Yhdysvaltoihin, jossa uskonnollisella 

nationalismilla on erilainen merkitys ja historia kuin esimerkiksi Suomessa. Täten tämä 

tutkielma tarjoaa uutta tietoa uskonnollisen nationalismin merkityksestä ryhmien välisissä 

suhteissa Suomessa. 

 

Tämän tutkielman ansioksi voidaan lukea myös se, että siinä huomioitiin sekä osallistujien 

uskonnollinen että kansallinen identiteetti, joita on harvoin tutkittu toisistaan erillään. 

Tällainen erottelu voikin olla hankalaa uskonnollisesti ja kulttuurisesti homogeenisissä 

yhteiskunnissa kuten Suomessa, jossa suomalaisuus ja luterilaisuus ovat käytännössä usein 

päällekkäisiä kategorioita. Sekularisoituneessa yhteiskunnassa, jossa perinteinen 

uskonnollisuus on laskussa (Niemelä, Palmu, Salomäki & Ketola, 2012, s. 10-57), 

valtaväestön voidaan kuitenkin ajatella olevan uskonnollisuudeltaan entistä kirjavampaa, ja 

tästä syystä tutkimuksissa on tarpeen tarkastella uskonnollisia ja kansallisia identiteettejä 

myös toisistaan erillään. Tässä tutkielmassa pystyttiin osoittamaan, että nimenomaan 
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uskonnollinen nationalismi oli yhteydessä ennakkoluuloisuuteen eikä suomalainen 

identiteetti tai uskonnollisuus sinänsä. Tämä on tärkeä tulos, kun pohditaan tapoja vaikuttaa 

ulkoryhmäasenteisiin ja kehittää suomalaisuuden käsitettä alati moninaistuvassa 

yhteiskunnassa.  

 

Tässä tutkimuksessa havaittiin kuitenkin myös joitain metodologisia ja teoreettisia 

rajoitteita, joiden johdosta tutkimustuloksista tehtyihin päätelmiin on syytä suhtautua 

varauksella. Ensinnäkin koska kyseessä on poikkileikkausaineisto, muuttujien välisistä 

suhteista ei voida tehdä kausaalipäätelmiä. Teoriaan ja aikaisempaan tutkimukseen pohjaten 

tässä tutkimuksessa oletettiin, että uskonnollisuus, uskonnollinen nationalismi ja 

kansallinen samastuminen vaikuttavat symbolisen uhan kokemukseen, joka puolestaan 

vaikuttaa ulkoryhmäasenteisiin. On kuitenkin mahdollista, että muuttujien väliset yhteydet 

ovat toisensuuntaisia tai että muuttujat vaikuttavat toisiinsa. Voi esimerkiksi olla myös niin, 

että ennakkoluuloisuus vaikuttaa voimakkaampaan ryhmien välisen uhan kokemukseen, 

joka puolestaan vaikutttaa moraaliseen universumiimme (Schwartz, 2007) eli arviointiin 

siitä, ketkä kuuluvat sisäryhmäämme ja keitä kaikkia kohtaan meillä on moraalisia 

velvoitteita. Tämä taas voi johtaa ryhmäidentiteettien vahvistumiseen ja niiden 

eksklusiivisempaan määrittelyyn. 

 

Lisäksi tutkielmassa käytettyihin muuttujiin liittyy joitain rajoitteita. Kuten luvussa 4.1 

esiteltiin, mikään muuttujista ei ollut täysin normaalisti jakautunut, ja erityisen selvästi 

tämä näkyi kansallista samastumisen mittarissa, jonka jakauma oli voimakkaasti vino. 

Vaikka normaalijakaumaoletuksen rikkoutuminen on yleistä sosiaalitieteissä käytetyissä 

mittareissa (Pallant, 2016, s. 64), voi mittarin voimakas vinoutuneisuus silti vaikuttaa 

tutkimustulosten tulkintaan rajoittavasti. Uskonnollisen nationalismin mittaria voidaan 

puolestaan tarkastella kriittisesti reliabiliteetin näkökulmasta, sillä mittarin alfa-kerroin jäi 

alhaiseksi. Tämä voi viitata siihen, ettei mittari ole yhtenäinen eli että sen osiot eivät mittaa 

samaa asiaa. On kuitenkin huomioitava, että mittari koostui vain kolmesta osiosta ja että 

alhaiset alfa-kertoimet ovat yleisiä juuri mittareissa, jotka koostuvat vähäisestä määrästä 

osioita, koska ne perustuvat osioiden lukumäärään ja niiden välisiin korrelaatioihin (Pallant, 

2016, s. 101).  
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Voidaan myös pohtia, miten kattavasti tässä tutkimuksessa käytetyt mittarit onnistuvat 

tavoittamaan tutkittavien ilmiöiden luonteen, kun tarkastellaan niinkin laajoja käsitteitä 

kuin uskonnollisuus ja ennakkoluuloisuus. Ennakkoluuloisuutta tutkittaessa on esimerkiksi 

syytä tarkastella itsearviointimittareiden käytön luotettavuutta sosiaalisen suotavuuden 

näkökulmasta. Tasa-arvoa kannattavissa yhteiskunnissa ennakkoluuloisuuden avoimesta 

ilmaisemisesta on tullut yleisesti paheksuttua (Brown, 2010, s. 184), mikä voi kannustaa 

vastaajia arvioimaan asenteitaan sosiaalisesti suotavalla tavalla. Lisäksi on huomioitava, 

että ihmiset eivät aina tiedosta omia ennakkoluulojaan, mutta saattavat silti käyttäytyä 

syrjivällä tavalla (Dovidio & Gaertner, 2004), joten itsearviointiin perustuvat asennemittarit 

eivät välttämättä ole luotettavin tapa mitata ennakkoluuloisuutta. Tässä tutkielmassa 

käytetyn tunnelämpömittarin on kuitenkin yleisesti havaittu olevan luotettava mittari, joka 

vastaajien on helppo ymmärtää (Correll, Judd, Park, & Wittenbrink, 2010, s. 47) ja joka 

mittaa erityisesti ennakkoluuloisuuden emotionaalista ulottuvuutta. Ulkoryhmään 

kohdistuvien tunteiden taas on havaittu ennustavan syrjintää voimakkaammin kuin 

esimerkiksi ulkoryhmää koskevien stereotypioiden (Talaska ym., 2008), mikä antaa tukea 

tunnelämpömittarin käytölle ennakkoluuloisuutta tutkittaessa. 

 

Uskonnollisuutta mitattiin tässä tutkielmassa pyytämällä vastaajia arvioimaan, kuinka 

uskonnollisina he itseään pitävät. Tällainen yhden väittämän avulla mitattu uskonnollinen 

itsekategorisointi ei kuitenkaan kuvaa uskonnollisen identiteetin tarkempaa sisältöä tai 

henkilökohtaista merkitystä. Koska sosiaaliset identiteetit ovat kompleksisia ilmiöitä, niitä 

tulisikin mitata kattavammin huomioiden esimerkiksi ryhmäjäsenyyden keskeisyyden 

yksilön minäkäsitykselle sekä yksilön emotionaalisen suhtautumisen ja sitoutumisen 

ryhmään (Leach ym., 2008). Toisaalta Postmes, Haslam ja Jans (2013) ovat osoittaneet, että 

yhden väittämän mittari, joka mittaa yksilön samastumista ryhmään, korreloi voimakkaasti 

monipuolisempien identiteettimittarien kanssa. Tämän nojalla uskonnollisuuden 

mittaamista itsekategorisoinnin avulla voidaan siis pitää perusteltuna. Uskonnollisuuden 

mittaamiseen pelkästään yksilön subjektiivisena arviona voi kuitenkin liittyä myös muita 

rajoitteita. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa saadut tulokset antavat viitteitä siitä, että 

uskonnollisuuteen saattaa liittyä joitain sellaisia elementtejä, jotka ovat yhteydessä 
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voimistuneeseen uhan tunteeseen ja sitä kautta myös ennakkoluuloisuuteen. Tämän 

todentamiseksi tarvittaisiin kuitenkin monipuolisempi mittari, joka huomioisi myös 

uskonnollisuuteen liittyviä erilaisia sisältöjä. 

 

Myös uskonnollisen nationalismin kohdalla voidaan pohtia, miten hyvin tässä tutkielmassa 

käytetty mittari onnistuu kuvaamaan uskonnollisen ja kansallisen identiteetin 

yhteenkietoutuneisuutta. Koska uskonnollista nationalismia ei ainakaan tällä tavoin ole 

aikaisemmin tutkittu Suomessa, ei myöskään ole olemassa vakiintuneita mittareita sen 

mittaamiseksi. Tässä tutkielmassa käytetty uskonnollisen nationalismin mittari 

muodostettiin alun perin yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa (Shortle & Gaddie 2015) 

käytetyn mittarin pohjalta, mutta osa alkuperäisen mittarin osioista jouduttiin jättämään 

pois, sillä ne oli muotoiltu juuri amerikkalaiseen kontekstiin sopiviksi eivätkä siten olisi 

soveltuneet suomalaiseen tutkimukseen. Lopulta mittari muodostettiin vain kolmesta 

osiosta, mikä ei välttämättä ole riittävä määrä kuvaamaan uskonnollisen nationalismin 

ilmiötä tarpeeksi monipuolisesti. Osioiden vähäisen lukumäärän lisäksi voidaan myös 

arvioida kriittisesti niiden sisältöä. Esimerkiksi väittämää ”Kristinusko on Suomessa 

näkyvästi esillä” on mahdollista arvioida ilman normatiivista tai arvottavaa käsitystä siitä, 

että kristinusko ja suomalaisuus kuuluvat yhteen. Toisaalta vaikka uskonnollisen 

nationalismin mittarissa voidaan nähdä kehitettävää, sen yhteys kielteisiin asenteisiin 

muslimeja kohtaan oli kuitenkin hypoteesin mukainen, mikä viittaa mittarin toimivuuteen.  

 

5.3 Jatkotutkimus 

Uskonnollisuuden ja ennakkoluuloisuuden välisessä suhteessa on vielä tarkennettavaa, 

joten jatkotutkimukselle on yhä tarvetta. Ensinnäkin tulevissa tutkimuksissa tulisi pyrkiä 

huomioimaan tässä tutkimuksessa ilmenneet, edellisessä luvussa esitetyt rajoitteet 

tutkimustulosten luotettavuuden vahvistamiseksi. Etenkin pitkittäistutkimukset aiheesta 

olisivat tärkeitä, jotta tutkimustuloksista voitaisiin tehdä kausaalipäätelmiä. 

Pitkittäistutkimusten avulla voitaisiin esimerkiksi todentaa tässä tutkmuksessa saatu 

ristiriitainen tulos, jonka mukaan korkeampi uskonnollisuus oli suorassa yhteydessä 

myönteisempiin asenteisiin muslimeja kohtaan mutta myös voimakkaampaan symbolisen 

uhan kokemukseen ja sitä kautta kielteisempiin ulkoryhmäasenteisiin. Jatkotutkimuksissa 
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voitaisiin myös esimerkiksi hyödyntää implisiittisempiä ennakkoluuloisuusmittareita ja 

kyselytutkimuksissa mitata osallistujien uskonnollisuutta vasta tutkimuksen lopussa, jotta 

sosiaalisesti suotavan vastaustyylin ja uskonnollisiin stereotypioihin mukautumisen 

mahdolliset vaikutukset tuloksiin saataisiin minimoitua. Lisäksi jatkossa uskonnollisen 

nationalismin mittaria voitaisiin kehittää sen luotettavuuden vahvistamiseksi. 

 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan yksilön subjektiivinen uskonnollisuus oli yhteydessä 

myönteisempiin asenteisiin muslimeja kohtaan, mitä saattaa selittää esimerkiksi se, että 

uskonnollisuus koetaan ikään kuin yläkategoriaksi, joka mahdollistaa eri uskontokuntien 

edustajien sisällyttämisen osaksi samaa uskonnollista sisäryhmää (Carol, Helbling & 

Michalowski, 2015; Kunst, Thomsen & Sam, 2014). Tämän selvittämiseksi voitaisiin 

esimerkiksi vertailla uskonnollisten ihmisten asenteita uskonnollista ulkoryhmää, kuten 

muslimeja, ja ei-uskovia kohtaan. Uskonnollisten ihmisten asenteita ei-uskovia ja ateisteja 

kohtaan on tutkittu runsaammin kuin asenteita eri uskontokuntiin kuuluvia ihmisiä kohtaan, 

ja näissä tutkimuksissa uskovien asenteiden ei-uskovia kohtaan on tyypillisesti havaittu 

olevan kielteisiä (esim. Gervais, 2013; Gervais, Shariff, Norenzayan, 2011). On kuitenkin 

huomioitava, että suurin osa näistä tutkimuksista – kuten suurin osa uskonnollisuuden 

sosiaalipsykologisesta tutkimuksesta ylipäänsä – on tehty Pohjois-Amerikassa, eivätkä 

tulokset välttämättä päde sellaisenaan muissa kulttuurisissa konteksteissa. Näin ollen 

aihetta on tarpeen tutkia lisää myös Euroopassa.  

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisen valtaväestön uskonnollisuuden yhteyttä 

asenteisiin Suomessa asuvia muslimeja kohtaan yleisesti. Euroopassa muslimeihin onkin 

taipumusta suhtautua pikemminkin etnisenä kuin transnationaalisena uskonnollisena 

ryhmänä, ja muslimitaustaiset ihmiset samastetaan helposti yleisen muslimikulttuurin 

edustajiksi riippumatta siitä, missä maassa heidän juurensa ovat tai kuinka uskonnollisia he 

ovat (Pauha, 2018, s. 29). Jatkossa voitaisiin siis selvittää, eroavatko valtaväestön asenteet 

eri kansallisia tai etnisiä ryhmiä edustavia muslimeja kohtaan toisistaan ja millä tavoin. 

Moniin muihin Euroopan maihin verrattuna Suomen muslimiyhteisö on etnisesti 

huomattavan monimuotoinen, eikä mikään ryhmä edusta selvää enemmistöä. Suurimmat 

kansalliset tai etniset ryhmät ovat somalit, arabit, kurdit, turkkilaiset, bosnialaiset, 
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iranilaiset ja Kosovon albaanit (Pauha, 2018, s. 4). Näin ollen Suomessa olisi otollista 

tarkastella, vaikuttaako asenteisiin ennemmin ulkoryhmän etninen vai uskonnollinen 

ryhmäjäsenyys. Lisäksi voitaisiin tutkia, yhdistetäänkö islam herkemmin johonkin tiettyyn 

etniseen ryhmään ja vaikuttaako tämä ryhmään kohdistuviin asenteisiin jollain tavalla. 

Toinen mahdollisuus olisi vertailla asenteita esimerkiksi suomalaiseen kantaväestöön 

lukeutuvia muslimeja, arabimuslimeja ja arabikristittyjä kohtaan. Tällainen tutkimus voisi 

myös lisätä ymmärrystä siitä, millainen merkitys uskonnon ja etnisyyden välisellä suhteella 

on ulkoryhmäasenteisiin. 

 

Muslimien lisäksi olisi tärkeää tutkia asenteita myös muita uskonnollisia ulkoryhmiä, 

esimerkiksi juutalaisia, kohtaan. Viime vuosina antisemitististen asenteiden voimistuminen 

on herättänyt keskustelua eri puolilla Eurooppaa, ja myös Suomessa on saatu viitteitä 

juutalaisvastaisuuden viimeaikaisesta lisääntymisestä. Esimerkiksi poliisin tietoon tulleiden 

juutalaisiin kohdistuneiden rikosilmoitusten määrä kasvoi vuonna 2018 vuoteen 2017 

verrattuna (Rauta, 2019), minkä lisäksi mediassa on uutisoitu synagogiin kohdistuneesta 

ilkivallasta ja muista antisemitistisistä teoista (esim. Turun synagoga töhrittiin Auschwitzin 

muistopäivän alla punaisella maalilla – poliisi tutkii tapausta, 28.1.2020). Solomonin ja 

Tauschin (2019, s. 121-164) kansainvälinen vertailu antaa puolestaan näyttöä siitä, että 

uskonnollisuus on yhteydessä antisemitistisiin asenteisiin. Tulevissa tutkimuksissa 

voitaisiin siis esimerkiksi selvittää, miten uskonnolliset suomalaiset suhtautuvat 

juutalaisiin, millaiset tekijät selittävät antisemitistisiä asenteita ja eroavatko uskonnollisten 

suomalaisten asenteet juutalaisia ja muslimeja kohtaan toisistaan. 

 

5.4 Lopuksi 

Suomalainen yhteiskunta muuttuu tulevaisuudessa kulttuurisesti ja uskonnollisesti yhä 

moninaisemmaksi. Etenkin muslimien määrä on nopeassa kasvussa, ja tästä syystä on 

tärkeää selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat suomalaisen valtaväestön asenteisiin muslimeja 

kohtaan. Ennakkoluuloiset asenteet ja syrjintä vaikeuttavat muslimimaahanmuuttajien 

kotoutumista, sillä ne vaikuttavat kielteisesti esimerkiksi yksilön terveyteen ja 

hyvinvointiin (Paradies ym., 2015) sekä työllisyyteen (OECD, 2018, s. 70). Toisaalta 

Suomessa on myös yhä enenevissä määrin muslimeita, jotka eivät ole maahanmuuttajia 
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vaan ovat syntyneet tai kasvaneet nuoresta iästä asti maassa. Valtaväestön 

ennakkoluuloisuus onkin omiaan synnyttämään ulkopuolisuuden tunnetta ja 

marginalisoimaan musliminuoria, jotka kokevat, että yhteiskunta sulkee heidät 

ulkopuolelleen (Pauha, Onniselkä & Bahmanpour, 2017, s. 113). 

 

Tässä tutkielmassa osoitettiin, että uskonnollisen ja kansallisen identiteetin yhteen 

kietoutuminen altistaa symbolisen uhan kokemuksille ja ennakkoluuloisuudelle. Tämän 

valossa voidaan pohtia, tukeeko esimerkiksi koulujen eriytetty uskonnonopetus kehitystä, 

joka ennestään vahvistaa uskonnollisten ja kansallisten ryhmäjäsenyyksien linkittymistä 

toisiinsa. Kun valtaväestöön kuuluvat opiskelevat uskontoa omassa kansallisesti 

homogeenisessä joukossaan ja usein maahanmuuttajataustaiset muslimit omassa 

joukossaan, on mahdollista, että ajatus islamista vieraana ja suomalaisuuteen 

kuulumattomana uskontona vahvistuu. Jotta muslimeihin kohdistuvaa ennakkoluuloisuutta 

voitaisiin vähentää, on tällaisia mielikuvia pyrittävä purkamaan. Tulevaisuuden haasteeksi 

muodostuukin, miten niin Suomessa kuin ympäri maailmaa havaittavaa uskonnollisen 

nationalismin kasvua voidaan ehkäistä ja miten suomalaisuuden käsitettä voidaan kehittää 

entistä inklusiivisemmaksi.  



60 

 

LÄHTEET 

Aberson, C. L., & Gaffney, A. M. (2009). An integrated threat model of explicit and 

implicit attitudes. European Journal of Social Psychology, 39(5), 808-830. 

 

Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Oxford: Addison-Wesley.  

 

Allport, G.W., & Ross, J. M. (1967). Personal religious orientation and prejudice. Journal 

of Personality and Social Psychology, 5, 432–443. 

 

Altemeyer, B. (1996). The authoritarian specter. Cambridge, MA: Harvard University 

Press. 

 

Altemeyer, B., & Hunsberger, B. (1992). Authoritarianism, religious fundamentalism, 

quest, and prejudice. The international journal for the psychology of religion, 2, 113-133. 

 

Barker, P. W. (2008). Religious nationalism in modern Europe: if God be for us. New 

York: Routledge. 

 

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in 

social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal 

of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182. 

 

Batson, C. D. (1976). Religion as prosocial: Agent or double agent? Journal for the 

Scientific study of Religion. 

 

Batson, C. D., & Burris, C. T. (1994). Personal religion: Depressant or stimulant of 

prejudice and discrimination. Teoksessa M. P. Zanna & J. M. Olson (toim.), The 

psychology of prejudice: The Ontario symposium, 7, (149-169). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

 

Bellah, R. N. (1967). Civil religion in America. Daedalus, 1-21. 

 

Billig, M. (1995). Banal nationalism. Lontoo: Sage. 

 

Blank, T., & Schmidt, P. (2003). National identity in a united Germany: Nationalism or 

patriotism? An empirical test with representative data. Political Psychology, 24, 289–312. 

 

Blaut, J. M. (1992). The theory of cultural racism. Antipode, 24(4), 289-299. 

 

Brandt, M. J., & Reyna, C. (2010). The role of prejudice and the need for closure in 

religious fundamentalism. Personality and Social Psychology Bulletin, 36(5), 715-725. 

 

Brewer, M. B. (1999). The psychology of prejudice: Ingroup love and outgroup hate? 

Journal of social issues, 55(3), 429-444. 

 



61 

 

Brewer, M. B., & Pierce, K. P. (2005). Social identity complexity and outgroup tolerance. 

Personality and Social Psychology Bulletin, 31(3), 428-437. 

 

Brown, R. (2010). Prejudice: Its Social Psychology (2. painos). Oxford: Wiley-Blackwell. 

Brubaker, R. (2012). Religion and nationalism: four approaches. Nations and nationalism, 

18(1), 2-20. 

 

Brylka, A., Mähönen, T. A., & Jasinskaja-Lahti, I. (2015). National identification and 

attitudes towards Russian immigrants in Finland: Investigating the role of perceived threats 

and gains. Scandinavian journal of psychology, 56(6), 670-677. 

 

Burris, C. T., & Jackson, L. M. (2000). Social identity and the true believer: Responses to 

threatened self‐stereotypes among the intrinsically religious. British Journal of Social 

Psychology, 39(2), 257-278. 

 

Carol, S., Helbling, M., & Michalowski, I. (2015). A struggle over religious rights? How 

Muslim immigrants and Christian natives view the accommodation of religion in six 

European countries. Social Forces, 94(2), 647-671. 

 

Clobert, M., Saroglou, V., Hwang, K. K., & Soong, W. L. (2014). East Asian religious 

tolerance—A myth or a reality? Empirical investigations of religious prejudice in East 

Asian societies. Journal of Cross-Cultural Psychology, 45(10), 1515-1533. 

 

Cohen, J. W. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2. painos). 

Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

 

Collins, L. M., Graham, J. J., & Flaherty, B. P. (1998). An alternative framework for 

defining mediation. Multivariate Behavioral Research, 33(2), 295-312. 

 

Correll, J., Judd, C. M., Park, B., & Wittenbrink, B. (2010). Measuring Prejudice, 

Stereotypes and Discrimination. Teoksessa J. F. Dovidio (toim.), The SAGE Handbook of 

Prejudice, Stereotyping and Discrimination (45–62). Lontoo: SAGE Publications Ltd. 

 

Crandall, C. S., Eshleman, A., & O'brien, L. (2002). Social norms and the expression and 

suppression of prejudice: The struggle for internalization. Journal of personality and social 

psychology, 82(3), 359.  

 

Donahue, M. J. (1985). Intrinsic and extrinsic religiousness: Review and meta-analysis. 

Journal of personality and social psychology, 48(2), 400. 

 

Dovidio, J. F., & Gaertner, S. L. (2004). Aversive racism. Advances in experimental social 

psychology, 36, 4-56. 

 

Dovidio, J. F., Hewstone, M., Glick, P., & Esses, V.M. (2010). Prejudice, Stereotyping and 

Discrimination: Theoretical and Empirical Overview. Teoksessa J. F. Dovidio (toim.), The 



62 

 

SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination (3–28). Lontoo: SAGE 

Publications Ltd. 

 

Druckman, D. (1994). Nationalism, patriotism, and group loyalty: A social psychological 

perspective. Mershon international studies review, 38, 43-68.  

 

Duck, R. J., & Hunsberger, B. (1999). Religious orientation and prejudice: The role of 

religious proscription, right-wing. The International Journal for the Psychology of 

Religion, 9(3), 157-179. 

 

Duckitt, J. H. (1992). The social psychology of prejudice. Santa Barbara, CA: Praeger 

Publishers/Greenwood Publishing Group.  

 

Edgell, P., Gerteis, J., & Hartmann, D. (2006). Atheists as “other”: Moral boundaries and 

cultural membership in American society. American Sociological Review, 71(2), 211-234. 

 

Ellison, C. G., & George, L. K. (1994). Religious involvement, social ties, and social 

support in a southeastern community. Journal for the scientific study of religion, 46-61. 

 

Esses, V. M., Dovidio, J. F., Semenya, A. H., & Jackson, L. M. (2005). Attitudes toward 

Immigrants and Immigration: The Role of National and International Identity. Teoksessa D. 

Abrams, M. A. Hogg, & J. M. Marques (toim.), The social psychology of inclusion and 

exclusion (317–337). New York: Psychology Press. 

 

Esses, V. M., Hodson, G., & Dovidio, J. F. (2003). Public attitudes toward immigrants and 

immigration. Teoksessa C. M. Beach, A. G. Green & J. F. Reitz (toim.), Canadian 

immigration policy for the 21st century (507-536). Montreal: McGill-Queen’s Press.  

 

Finell, E., Olakivi, A., Liebkind, K., & Lipsanen, J. (2013). Does it matter how I perceive 

my nation? National symbols, national identification and attitudes toward immigrants. 

Scandinavian journal of psychology, 54(6), 529-535. 

 

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3. painos). Lontoo: Sage Publications. 

 

Franco, F. M., & Maass, A. (1999). Intentional control over prejudice: When the choice of 

the measure matters. European Journal of Social Psychology, 29, 469–477. 

 

Gervais, W. M. (2013). In godlessness we distrust: Using social psychology to solve the 

puzzle of anti‐atheist prejudice. Social and Personality Psychology Compass, 7(6), 366-

377.  

 

Gervais, W. M., Shariff, A. F., & Norenzayan, A. (2011). Do you believe in atheists? 

Distrust is central to anti-atheist prejudice. Journal of personality and social psychology, 

101(6), 1189. 

 



63 

 

Goplen, J., & Plant, E. A. (2015). A religious worldview: Protecting one’s meaning system 

through religious prejudice. Personality and Social Psychology Bulletin, 41(11), 1474-

1487. 

 

Graham, J., & Haidt, J. (2010). Beyond beliefs: Religions bind individuals into moral 

communities. Personality and Social Psychology Review, 14(1), 140-150. 

 

Greenberg, J., Pyszczynski, T., & Solomon, S. (1986). The causes and consequences of a 

need for self-esteem: A terror management theory. Teoksessa R. F. Baumeister (toim.), 

Public self and private self (189-212). New York: Springer. 

 

Gries, P., Su, J., & Schak, D. (2012). Toward the scientific study of polytheism: Beyond 

forced‐choice measures of religious belief. Journal for the Scientific Study of Religion, 

51(4), 623-637. 

 

Hall, D. L., Matz, D. C., & Wood, W. (2010). Why don’t we practice what we preach? A 

meta-analytic review of religious racism. Personality and Social Psychology Review, 14(1), 

126-139. 

 

Herek, G. M. (1987). Religious orientation and prejudice: A comparison of racial and 

sexual attitudes. Personality and social psychology bulletin, 13(1), 34-44. 

 

Hill, E. D., Cohen, A. B., Terrell, H. K., & Nagoshi, C. T. (2010). The role of social 

cognition in the religious fundamentalism‐prejudice relationship. Journal for the Scientific 

Study of Religion, 49(4), 724-739. 

 

Hilton, J. L., & Von Hippel, W. (1996). Stereotypes. Annual review of psychology, 47(1), 

237-271. 

 

Hodson, G., & Dhont, K. (2015). The person-based nature of prejudice: Individual 

difference predictors of intergroup negativity. European Review of Social 

Psychology, 26(1), 1-42. 

 

Hogg, M. A. (2000). Subjective uncertainty reduction through self-categorization: A 

motivational theory of social identity processes. European review of social psychology, 

11(1), 223-255. 

Hogg, M. A., Adelman, J. R., & Blagg, R. D. (2010). Religion in the face of uncertainty: 

An uncertainty-identity theory account of religiousness. Personality and Social Psychology 

Review, 14(1), 72-83. 

Holmes Jr, N. (2014). Lost in translation? Multiple religious participation and religious 

fidelity. The Journal of Religion, 94(4), 425-435. 

 



64 

 

Hovey, J. D., Hurtado, G., Morales, L. R., & Seligman, L. D. (2014). Religion-based 

emotional social support mediates the relationship between intrinsic religiosity and mental 

health. Archives of suicide research, 18(4), 376-391. 

 

Hunsberger, B. (1996). Religious fundamentalism, right-wing authoritarianism, and 

hostility toward homosexuals in non-Christian religious groups. The International Journal 

for the Psychology of Religion, 6(1), 39-49. 

 

Hunsberger, B., Alisat, S., Pancer, S. M., & Pratt, M. (1996). Religious fundamentalism 

and religious doubts: Content, connections, and complexity of thinking. The International 

Journal for the Psychology of Religion, 6(3), 201-220. 

 

Hunsberger, B., & Jackson, L. M. (2005). Religion, meaning, and prejudice. Journal of 

social issues, 61(4), 807-826. 

 

Jacobs, C. M., & Theiss-Morse, E. (2013). Belonging in a “Christian nation”: The explicit 

and implicit associations between religion and national group membership. Politics and 

Religion, 6(2), 373-401. 

 

Jacobson, J. (1997). Religion and ethnicity: dual and alternative sources of identity among 

young British Pakistanis. Ethnic and racial studies, 20(2), 238-256. 

 

Jackson, J. S., Brown, K. T., Brown, T. N., & Marks, B. (2001). Contemporary 

immigration policy orientations among dominant‐group members in Western Europe. 

Journal of Social Issues, 57(3), 431-456. 

 

Jackson, L. M., & Hunsberger, B. (1999). An intergroup perspective on religion and 

prejudice. Journal for the scientific study of religion, 509-523. 

 

Jikeli, G. (2015). Antisemitic attitudes among Muslims in Europe: A survey review. New 

York: Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy. 

 

Johnson, M. K., LaBouff, J. P., Rowatt, W. C., Patock‐Peckham, J. A., & Carlisle, R. D. 

(2012). Facets of right‐wing authoritarianism mediate the relationship between religious 

fundamentalism and attitudes toward Arabs and African Americans. Journal for the 

Scientific Study of Religion, 51(1), 128-142. 

 

Johnson, M. K., Rowatt, W. C., & LaBouff, J. P. (2012). Religiosity and prejudice 

revisited: In-group favoritism, out-group derogation, or both? Psychology of Religion and 

Spirituality, 4(2), 154. 

 

Kelly, C. (1988). Intergroup differentiation in a political context. British Journal of Social 

Psychology, 27(4), 319-332. 

 

Ketola, K. (2016). Luterilainen usko nykyajan Suomessa. Teoksessa K. Ketola, M. 

Hytönen, V. M. Salminen, J. Sohlberg, & L. Sorsa (toim.), Osallistuva luterilaisuus: 



65 

 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2012-2015: tutkimus kirkosta ja 

suomalaisista (47-88). Kirkon tutkimuskeskus.  

 

Ketola, K., Pesonen, H. & Sjöblom, T. (1997). Uskonto ja moderni yhteiskunta. 

Uskontososiologian keskustelun aiheita. Teoksessa K. Ketola, S. Korkee, H. Pesonen, I. 

Pyysiäinen, T. Sakaranaho & T. Sjöblom (toim.), Näköaloja uskontoon. Uskontotieteen 

ajankohtaisia suuntauksia (89–121). Helsinki: Yliopistopaino.  

 

Kinnvall, C. (2004). Globalization and religious nationalism: Self, identity, and the search 

for ontological security. Political Psychology, 25(5), 741-767. 

 

Kirkpatrick, L. A. (1993). Fundamentalism, Christian orthodoxy, and intrinsic religious 

orientation as predictors of discriminatory attitudes. Journal for the Scientific Study of 

Religion. 

 

Kirkpatrick, L. A., & Hood Jr, R. W. (1990). Intrinsic-extrinsic religious orientation: The 

boon or bane of contemporary psychology of religion? Journal for the scientific study of 

religion, 442-462. 

 

Koenig, H.G, & Larson, D. B. (2001). Religion and mental health: Evidence for an 

association. International review of psychiatry, 13(2), 67-78. 

 

Kosterman, R., & Feshbach, S. (1989). Toward a measure of patriotic and nationalistic 

attitudes. Political psychology, 257-274. 

 

Krause, N., Ingersoll-Dayton, B., Liang, J., & Sugisawa, H. (1999). Religion, social 

support, and health among the Japanese elderly. Journal of health and social behavior, 

405-421. 

 

Kunst, J. R., Thomsen, L., & Sam, D. L. (2014). Late Abrahamic reunion? Religious 

fundamentalism negatively predicts dual Abrahamic group categorization among Muslims 

and Christians. European Journal of Social Psychology, 44(4), 337-348. 

 

Lambert, A. J., & Chasteen, A. L. (1997). Perceptions of disadvantage versus 

conventionality: Political values and attitudes toward the elderly versus Blacks. Personality 

and Social Psychology Bulletin, 23(5), 469-481. 

 

Lavrič, M., & Flere, S. (2008). The role of culture in the relationship between religiosity 

and psychological well-being. Journal of Religion and Health, 47(2), 164-175. 

 

Laythe, B., Finkel, D., & Kirkpatrick, L. A. (2001). Predicting prejudice from religious 

fundamentalism and right‐wing authoritarianism: A multiple‐regression approach. Journal 

for the scientific study of Religion, 40(1), 1-10. 

 

Leach, C. W., Van Zomeren, M., Zebel, S., Vliek, M. L., Pennekamp, S. F., Doosje, B., 

Ouwerkerk, J. W., & Spears, R. (2008). Group-level self-definition and self-investment: a 



66 

 

hierarchical (multicomponent) model of in-group identification. Journal of personality and 

social psychology, 95(1), 144.  

 

Liebkind, K., Mähönen, T. A., Varjonen, S., & Jasinskaja-Lahti, I. (2016). Acculturation 

and identity. Teoksessa J. W. Berry & D. L. Sam (toim), The Cambridge Handbook of 

Acculturation Psychology (30–46). Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Luedtke, A. (2005). European integration, public opinion and immigration policy: Testing 

the impact of national identity. European Union Politics, 6(1), 83-112. 

 

MacKinnon, D. P., Lockwood, C. M., Hoffman, J. M., West, S. G., & Sheets, V. (2002). A 

comparison of methods to test mediation and other intervening variable effects. 

Psychological methods, 7(1), 83. 

 

Maddens, B., Billiet, J., & Beerten, R. (2000). National identity and the attitude towards 

foreigners in multi-national states: the case of Belgium. Journal of ethnic and migration 

studies, 26(1), 45-60. 

 

Mayda, A. M. (2006). Who is against immigration? A cross-country investigation of 

individual attitudes toward immigrants. The review of Economics and Statistics, 88(3), 510-

530. 

 

McDaniel, E. L., Nooruddin, I., & Shortle, A. F. (2011). Divine boundaries: How religion 

shapes citizens’ attitudes toward immigrants. American Politics Research, 39(1), 205-233. 

 

McLaren, L. M. (2003). Anti-immigrant prejudice in Europe: Contact, threat perception, 

and preferences for the exclusion of migrants. Social forces, 81(3), 909-936. 

 

Mummendey, A., Klink, A., & Brown, R. (2001). Nationalism and patriotism: National 

identification and out‐group rejection. British Journal of Social Psychology, 40(2), 159-

172. 

 

Nelson, J. M. (2006). Missed opportunities in dialogue between psychology and religion. 

Journal of Psychology and Theology, 34(3), 205-216. 

 

Niemelä, K. (2003). Suomalaisten sitoutuminen uskonnollisiin yhdyskuntiin. Teoksessa K. 

Kääriäinen, K. Niemelä & K. Ketola (toim), Moderni Kirkkokansa – Suomalaisten 

uskonnollisuus uudella vuosituhannella (122–147). Tampere: Kirkon tutkimuskeskus. 

 

Niemelä, K., Palmu, H., Salomäki, H., & Ketola, K. (2012). Haastettu kirkko: Suomen 

evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2008-2011. Kirkon tutkimuskeskus. 

 

Nummenmaa, L. (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät (2. uudistettu 

painos). Hämeenlinna: Tammi. 

 



67 

 

OECD (2018). Working Together: Skills and Labour Market Integration of Immigrants and 

their Children in Finland. Pariisi: OECD Publishing. 

 

Pakulski, J., & Tranter, B. (2000). Civic, national and denizen identity in Australia. Journal 

of Sociology, 36(2), 205-222.  

 

Pallant, J. (2016). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS 

for Windows. Maidenhead: Open University Press. 

 

Paradies, Y., Ben, J., Denson, N., Elias, A., Priest, N., Pieterse, A., Gupta, A., Kelaher, M., 

& Gee, G. (2015). Racism as a Determinant of Health: A Systematic Review and Meta-

Analysis. PLoS ONE, 10(9), e0138511.  

 

Pargament, K. I. (2002). Is Religion Nothing But...? Explaining Religion versus Explaining 

Religion Away. Psychological Inquiry, 13(3), 239-244. 

 

Park, C. L. (2007). Religiousness/spirituality and health: A meaning systems perspective. 

Journal of behavioral medicine, 30(4), 319-328. 

 

Pauha, T. (2018). Religious and national identities among young Muslims in Finland: A 

view from the social constructionist social psychology of religion. Helsinki: Unigrafia Oy.  

 

Pauha, T., & Jasinskaja-Lahti, I. (2013). "Don't ever convert to a Finn" Young Muslims 

writing about Finnishness. Diaconia, 4(2), 172-193. 

 

Pauha, T., Onniselkä, S., & Bahmanpour, A. (2017). Kaksi vuosisataa suomalaista islamia. 

Teoksessa R. Illman, K. Ketola, R. Latvio, & J. Sohlberg (toim.), Monien uskontojen ja 

katsomusten Suomi (104-115). Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 48. 

 

Pettigrew, T. F., Wagner, U., & Christ, O. (2007). Who Opposes Immigration?: Comparing 

German with North American findings. Du Bois Review: Social Science Research on Race, 

4(1), 19-39. 

 

Pehrson, S., Vignoles, V. L., & Brown, R. (2009). National identification and anti-

immigrant prejudice: Individual and contextual effects of national definitions. Social 

Psychology Quarterly, 72(1), 24-38. 

 

Pew Research Center (2015). The Future of World Religions: Population Growth 

Projections, 2010 – 2050. Washington: Pew Research Center. 

 

Pew Research Center (2018). Being Christian in Western Europe. Washington: Pew 

Research Center. 

 

Postmes, T., Haslam, S. A., & Jans, L. (2013). A single‐item measure of social 

identification: Reliability, validity, and utility. British journal of social psychology, 52(4), 

597-617. 



68 

 

 

Pratto, F., Sidanius, J., Stallworth, L. M., & Malle, B. F. (1994). Social dominance 

orientation: A personality variable predicting social and political attitudes. Journal of 

personality and social psychology, 67(4), 741. 

 

Preston, J. L., Salomon, E., & Ritter, R. S. (2013). Religious prosociality. Teoksessa V. 

Saroglou (toim.), Religion, personality, and social behavior (1-28). New York: Psychology 

Press.  

 

Rauta J., (2019). Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2018. Tampere: 

Poliisiammattikorkeakoulu.  

 

Riek, B. M., Mania, E. W., & Gaertner, S. L. (2006). Intergroup threat and outgroup 

attitudes: A meta-analytic review. Personality and Social Psychology Review, 10, 336-353. 

 

Roccas, S., & Brewer, M. B. (2002). Social identity complexity. Personality and Social 

Psychology Review, 6(2), 88-106. 

 

Rowatt, W.C., Carpenter, T. & Haggard, M. (2013). Religion, Prejudice, and Intergroup 

Relations. Teoksessa V. Saroglou (toim.), Religion, personality, and social behavior (170-

192). New York: Psychology Press.  

 

Rowatt, W. C., LaBouff, J., Johnson, M., Froese, P., & Tsang, J. A. (2009). Associations 

among religiousness, social attitudes, and prejudice in a national random sample of 

American adults. Psychology of Religion and Spirituality, 1(1), 14. 

 

Rowatt, W. C., Tsang, J. A., Kelly, J., LaMartina, B., McCullers, M., & McKinley, A. 

(2006). Associations between religious personality dimensions and implicit homosexual 

prejudice. Journal for the Scientific Study of Religion, 45(3), 397-406. 

 

Sakaranaho, T. (2006). Religious freedom, multiculturalism, Islam: cross-reading Finland 

and Ireland. Leiden: Brill. 

 

Saroglou, V. (2011). Believing, bonding, behaving, and belonging: The big four religious 

dimensions and cultural variation. Journal of Cross-Cultural Psychology, 42(8), 1320-

1340. 

 

Saroglou, V. (2013a). Introduction: Studying Religion in Personality and Social 

Psychology. Teoksessa V. Saroglou (toim.), Religion, personality, and social behavior (1-

28). New York: Psychology Press.  

 

Saroglou, V. (2013b). Religion, Spirituality, and Altruism. Teoksessa K.I. Pargament, J. J. 

Exline & J. W. Jones (toim.), APA Handbook of Psychology, Religion and Spirituality 

(439-457). Washington, DC: American Psychological Association. 

 



69 

 

Saroglou, V., Delpierre, V., & Dernelle, R. (2004). Values and religiosity: A meta-analysis 

of studies using Schwartz’s model. Personality and individual differences, 37(4), 721-734. 

Schwartz, S. H. (2007). Universalism values and the inclusiveness of our moral universe. 

Journal of cross-cultural psychology, 38(6), 711-728. 

 

Schwartz, S. H., & Huismans, S. (1995). Value priorities and religiosity in four Western 

religions. Social Psychology Quarterly, 58, 88-107. 

 

Sedikides, C., & Gebauer, J. E. (2010). Religiosity as self-enhancement: A meta-analysis of 

the relation between socially desirable responding and religiosity. Personality and Social 

Psychology Review, 14(1), 17-36. 

 

Shen, M. J., Haggard, M. C., Strassburger, D. C., & Rowatt, W. C. (2013). Testing the love 

thy neighbor hypothesis: Religiosity’s association with positive attitudes toward 

ethnic/racial and value-violating out-groups. Psychology of Religion and Spirituality, 5(4), 

294. 

 

Shortle, A. F., & Gaddie, R. K. (2015). Religious Nationalism and Perceptions of Muslims 

and Islam. Politics and Religion, 8(3), 435-457. 

 

Shrout, P. E., & Bolger, N. (2002). Mediation in experimental and nonexperimental studies: 

new procedures and recommendations. Psychological methods, 7(4), 422-445. 

 

Skitka, L. J. (2010). The psychology of moral conviction. Social and Personality 

Psychology Compass, 4(4), 267-281. 

Smeekes, A., & Verkuyten, M. (2013). Collective self-continuity, group identification and 

in-group defense. Journal of Experimental Social Psychology, 49(6), 984-994. 

 

Sniderman, P. M., Hagendoorn, L., & Prior, M. (2004). Predisposing factors and situational 

triggers: Exclusionary reactions to immigrant minorities. American political science review, 

98(1), 35-49. 

 

Solomon, H., & Tausch, A. (2019). Islamism, Crisis and Democratization: Implications of 

the World Values Survey for the Muslim World. Basel: Springer Nature. 

 

Spohn, W. (2003). Multiple modernity, nationalism and religion: a global perspective. 

Current sociology, 51(3-4), 265-286. 

 

Stephan, W. G. (1977). Stereotyping: The role of ingroup-outgroup differences in causal 

attribution for behavior. The Journal of Social Psychology, 101(2), 255-266. 

 

Stephan, W. G., Boniecki, K. A., Ybarra, O., Bettencourt, A., Ervin, K. S., Jackson, L. A., 

McNatt, P. S., & Renfro, C. L. (2002). The role of threats in the racial attitudes of Blacks 

and Whites. Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 1242-1254. 



70 

 

 

Stephan, W. G., & Stephan, C. W. (2000). An integrated threat theory of prejudice. 

Reducing prejudice and discrimination, 23-45. 

 

Stephan, W. G., Ybarra, O., & Rios Morrison, K. (2009). Intergroup threat theory. 

Teoksessa T. D. Nelson (toim.), Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination 

(43-59). New York: Psychology Press. 

 

Strabac, Z., & Listhaug, O. (2008). Anti-Muslim prejudice in Europe: A multilevel analysis 

of survey data from 30 countries. Social Science Research, 37(1), 268-286. 

 

Sundback, S. (2007). Membership of Nordic ‘National' Churches as a 'Civil Religious' 

Phenomenon. Implicit Religion, 10(3), 262-280. 

 

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. 

Teoksessa S. Worchel & W. G. Austin (toim.), Psychology of intergroup relations (7–24). 

Chicago: Nelson-Hall. 

 

Talaska, C. A., Fiske, S. T., & Chaiken, S. (2008). Legitimating Racial Discrimination: 

Emotions, Not Beliefs, Best Predict Discrimination in a Meta-Analysis. Social Justice 

Research, 21(3), 263–296. 

 

Tausch, N., Hewstone, M., & Roy, R. (2009). The relationships between contact, status and 

prejudice: An integrated threat theory analysis of Hindu–Muslim relations in India. Journal 

of Community & Applied Social Psychology, 19(2), 83-94. 

 

Terrizzi Jr, J. A., Shook, N. J., & Ventis, W. L. (2010). Disgust: A predictor of social 

conservatism and prejudicial attitudes toward homosexuals. Personality and individual 

differences, 49(6), 587-592. 

 

Trittler, S. (2017). Explaining differences in the salience of religion as a symbolic boundary 

of national belonging in Europe. European Sociological Review, 33(5), 708-720. 

 

Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D., & Wetherell, M. S. (1987). 

Rediscovering the social group: A self-categorization theory. Cambridge: Basil Blackwell.  

 

Turner, J. C., & Oakes, P. J. (1986). The significance of the social identity concept for 

social psychology with reference to individualism, interactionism and social influence. 

British Journal of Social Psychology, 25(3), 237-252. 

 

Van Tongeren, D. R., Hakim, S., Hook, J. N., Johnson, K. A., Green, J. D., Hulsey, T. L., 

& Davis, D. E. (2016). Toward an understanding of religious tolerance: Quest religiousness 

and positive attitudes toward religiously dissimilar others. The International Journal for the 

Psychology of Religion, 26(3), 212-224. 

 



71 

 

Velasco González, K., Verkuyten, M., Weesie, J., & Poppe, E. (2008). Prejudice towards 

Muslims in the Netherlands: Testing integrated threat theory. British Journal of Social 

Psychology, 47(4), 667-685. 

 

Verkuyten, M. (2007). Religious group identification and inter-religious relations: A study 

among Turkish-Dutch Muslims. Group processes & Intergroup relations, 10(3), 341-357. 

 

Verkuyten, M., & Brug, P. (2004). Multiculturalism and group status: The role of ethnic 

identification, group essentialism and protestant ethic. European Journal of Social 

Psychology, 34(6), 647-661. 

 

Verkuyten, M., & Yildiz, A. A. (2007). National (dis) identification and ethnic and 

religious identity: A study among Turkish-Dutch Muslims. Personality and social 

psychology bulletin, 33(10), 1448-1462. 

 

Vignoles, V. L., Regalia, C., Manzi, C., Golledge, J., & Scabini, E. (2006). Beyond self-

esteem: influence of multiple motives on identity construction. Journal of personality and 

social psychology, 90(2), 308. 

 

Whitley Jr, B. E. (2009). Religiosity and attitudes toward lesbians and gay men: A meta-

analysis. International Journal for the Psychology of Religion, 19(1), 21-38. 

 

Wirtz, C., van der Pligt, J., & Doosje, B. (2016). Negative attitudes toward Muslims in The 

Netherlands: The role of symbolic threat, stereotypes, and moral emotions. Peace and 

Conflict: Journal of Peace Psychology, 22(1), 75. 

 

Zúquete, J. P. (2017). Populism and Religion. Teoksessa C. R. Kaltwasser, P. A. Taggart, 

P. O. Espejo & P. Ostiguy (toim.), The Oxford Handbook of Populism (445-466). Oxford: 

Oxford University Press. 

Ysseldyk, R., Matheson, K., & Anisman, H. (2010). Religiosity as identity: Toward an 

understanding of religion from a social identity perspective. Personality and Social 

Psychology Review, 14(1), 60-71. 

 

Verkkolähteet 

ISSP 2008, Suomen aineisto (haettu 6.3.2020): 

http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2410 

 

Esa Ylikoski, Vapaa-ajattelijain liitto: Jumalanpalveluksia suvivirren siivellä (haettu 

6.3.2020): 

http://vapaa-ajattelijat.fi/blog/2014/06/05/jumalanpalveluksia-suvivirren-siivella/ 

 

Maahanmuuttovirasto, tilastograafit 2015 (haettu 6.3.2020): 



72 

 

https://migri.fi/documents/10197/5798793/64996_Tilastograafit_2015_valmis.pdf 

 

Sari Sarkomaa: Suvivirsi vai apinaorkesteri (haettu 6.3.2020): 

https://www.sarisarkomaa.fi/?p=2007 

 

Sobelin testi (haettu 6.3.2020): 

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm 

 
Suomen evankelis-luterilainen kirkko, tietoa kirkosta (haettu 6.3.2020): 

https://evl.fi/tietoa-kirkosta/tilastotietoa/jasenet 

 

Turun synagoga töhrittiin Auschwitzin muistopäivän alla punaisella maalilla – poliisi tutkii 

tapausta, 28.1.2020 (haettu 11.3.2020): 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006387258.html 

 

 


