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1. Johdanto

Eurooppalaista integraatiota ollaan tutkittu runsaasti siitä lähtien kun prosessi, jonka pohjalta 

nykyinen  EU  syntyi  sai  alkunsa.  Alunperin  Euroopan  integraatiota  ajoi  eteenpäin  vahvat 

taloudelliset intressit ja taloudellisen keskinäisriippuvuuden povattiin tuomaan kansat yhteen ja 

erottomattomiksi.  Vaikka lähentyminen lähtikin liikkeelle  eliittien toimesta ja funktionaalisesta 

yhteistyöstä,  käviä  pian  selville,  että  kansan  mielipide  integraatiosta  oli  suuressa, 

sivuttamattomassa  roolissa  (Eichenberg  and  Dalton,  1993,  p.  508).  Viimeistään  Ranskan, 

Tanskan  ja  Irlannin  Maastrichtin  sopimukseen  liittyvien  kansanäänestysten  myötä  kansan 

mielipide siirtyi keskiöön integraatiotutkimuksessa.

Ehkä  juuri  integraation  taloudelliseta  lähtökohdista  johtuen,  alkujaan  tutkimus  kansan 

suhtautumisesta  oli  pitkälti  talouspainotteista  (mm.  Eichenberg  and  Dalton,  1993).  Pitkän 

talouspainotteisein  jakson  jälkeen  esiin  ollaan  kuitenkin  nostettu  kilpeilevia  selityksiä,  ja 

esimerkiksi Hooghe ja Marks ovat tutkimuksessaan todenneet, että itseasiassa ryhmäidentiteetti 

on  taloudellisia  tekijöitä  parempi  selittämään suhtautumista integraatioon ja  unioniin  (2004). 

Samanlaisia,  ryhmäidentiteettiin  perustuvia  selityksiä  suhtautumiseen  ovat  myös  hakeneet 

Medrano  ja  Gutiérrez  keskittyen  kansallisen  identiteetin  yhteensopivuuteen  eurooppalaisen 

identiteetin kanssa (2001). 

Uusimmat  tutkimukset  ovat  puolestaan  pyrkineet  liikkumaan  eteenpäin  vahvasti  valloilla 

olevasta  taloudelliset  tekijät/identiteetti  tekijät  dikotomiasta  kohti  muita  syitä.  Näin  suuntaa 

tutkimuksen fokusta ollaan alettu kääntää pois yksilötason muuttujista, kohti kansallista ja jopa 

ylikansallista tasoa. Näin ollaan alettu kehittää malleja, jossa taloudellisten ja ryhmäidentiteetti  

mallien  rinalle  on  tuotu  kansallisen  tason  poliittisen  ilmapiirin  analyysia  (Hooghe,  2005), 

kansallisen  tason  sosiopoliittista  tilannetta  (Brinegar,  2005)  sekä  Euroopan  alueen 

monikansallisten instituutioiden sosialisoivaa vaikutusta (Checkel, 2005).

Tämän  tutkimuksen  lähtökohtana  on  pureutua  enemmän  taloudellisten  ja  ryhmäidentiteetin 

yhteisvaikutukseen  tarkastelemalla  yhteiskuntaluokan  vaikutusta  eurooppalaisen  identiteetin 

sekä EU-suhtautumisen muodostamiseen. Lähtökohtaisesti luokan vaikutusta tarkastelemiimme 
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kysymyksiin  on  tutkittu  harmillisen  vähän  ja  täten  haluammekin  tutkimukselle  valoittaa  tätä 

harmaaksi  jäänyttä  aluetta  integraatio  tutkimuksessa.  Taloudellisten  ja  ryhmäidentiteetti 

tutkimusten parissa ollaan tehty vastakkain asetteluja, joiden yli pyrimme pääsemään ottamalla 

selittäväksi  tekijäksi  luokan,  jonka  voidaan  katsoa  yhdistävän  eräänlaisen  ryhmäidentiteetin 

sekä taloudellisia aspekteja (etenkin ammatin kautta). 

Lähtökohtana hypoteeseillemme toimii ensisijaisesti Heckscher-Ohlin teoreemi, jonka mukaan 

lisääntynyt vaihtokauppa (eli Unionin tapauksessa taloudelliset hyödyt integraatiokehityksestä 

johtuen) hyödyttää eniten niitä, jotka omistavat niitä tekijöitä joita kansallisessa taloudessa on 

paljon ja toisaalta haittaa niitä, jotka omistavat tekijöitä, joista on puutetta (Hooghe and Marks, 

2004,  p.  421).  Rikkaissa  länsimaissa  teoreemi  tarkoitta  käytännössä,  että  lisääntynyt 

vaihtokauppa tarkoittaa hyötyä niille, jotka omistavat likvidiä omaisuutta, kuten rahaa, ja haittaa 

niille,  joiden  omaisuus  ei  ole  yhtä  likvidiä  (esimerkiksi  työ).  Kun  teoreemi  liitetään  yhteen 

taloudellisia seikkoja painottavan ingraatiosuhtautumisteorioiden kanssa, seuraa väittämä, että 

EU-maissa  ne,  jotka  ovat  huonosti  koulutettuja  ja  omistavat  vähän  pääomaa  ovat 

lähtökohtaisesti integraatiovastaisempia kuin ne, jotka omistavat enemmän pääomaa/hyötyvät 

enemmän vapaasta kaupasta. Kun tarkastelussa on vauras Suomi, jossa työ on harva resurssi, 

on tällaiset tulokset odotettavissa teoreemin perusteella. 

Tätä väitettä lähdemme tarkastelemaan yhteiskuntaluokan kautta. Ottamalla luokan selittäväksi 

tekijäksi  pyrimme  ottamaan  huomioon  teoreemin  mukaisen  taloudelliset  vaikuttajat  samalla 

yhdistäessä  ne  identiteetin  vaikutukseen  suhtautumiseen  Unioniin  ja  eurooppalaiseen 

identiteettin.  Tarkoituksena  on  siis  selvittää,  ovatko  eri  luokkaidentiteetit  Suomessa 

yhteensopivia eurooppalaisen identiteetin kanssa. Pyrimme siis sekä tarkastelemaan luokkaa 

identiteettinä, että käyttämään sitä  mittarina, joka ilmentää tiettyjä seikkoja yksilöstä, etenkin 

koulutusta ja ammattia (inspiraationa on toiminut Erola,  2010). Lopuksi tarkastelemme myös 

eurooppalaisen identiteetin vaikutusta Unioniin suhtautumiseen.
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2. Hypoteesit

1. Yhteiskuntaluokan  kokemukseen  vaikuttaa  ikä,  sukupuoli,  ammattikoulutus  ja 

ammattiryhmä (näiden välillä on siten eroa yhteiskuntaluokan kokemuksessa eli  nämä 

neljä muuttujaa eivät ole riippumattomia yhteiskuntaluokka-muuttujan kanssa).

2. Eri  yhteiskuntaluokkien  välillä  on  eurooppailsen  identiteetin  kannalta  sekä  EU-

suhtautumiseen (eli  yhteiskuntaluokka ja kysymysmuuttujat eivät ole riippumattomia). 

3. Identiteetti  vaikuttaa  EU-jäsenyyteen  suhtautumiseen  (eli  nämä  muuttujat  eivät  ole 

riippumattomia).

3. Aineisto ja metodit

Aineistona tutkimukselle toimii EVAn kvantitatiivinen aineisto EU-asennetutkimuksesta vuodelta 

2012. Aineiston keruun on toteuttanut Taloustutkimus ja jakajana toimii Yhteiskuntatieteellinen 

tietoarkisto. Tutkimus kartoittaa suomalaisten mielipiteitä Unionista laaja-alaisesti. Aineisto on 

kerätty välillä 12.1.2012 – 23.1.2012 koko Suomen alueelta (pl. Ahvenanmaa). Perusjoukkona 

toimi  väestö  iältään  18-70,  joista  muodostettiin  vastaajanäyte  satunnaisotannalla  Internet-

paneelista.  Internet-kyselyyn  perustuvassa  kyselyssä  hyväksyttyjä  vastauksia  saatiin 

kokonaisuudessaan 1271 kappaletta ja lisänäyte huomioon ottaen kokonaisvastausprosentiksi 

muodostui 30.

Omaan  analyysimme  käytämme  taustamuuttujia  liittyen  sukupuoleen  (t1),   ikäryhmiin  (t2), 

ammattikoulutukseen (t5),  ammattiryhmään (t6) ja mihin yhteiskuntaluokkaan vastaaja kokee 

kuuluvansa  (q15). Lisäksi  tarkastelemme  kysymyksiä  ”Tunnen  itseni  nykyisin  paitsi 

suomalaiseksi, yhä selvemmin eurooppalaiseksi” (q3c_j) sekä ”Miten Te suhtaudutte nykyisin 

maamme EU-jäsenyyteen?” (q7a).
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4. Analyysi

4.1 Yhteiskuntaluokka

4.1.1 Sukupuoli

Count Column N % Table N % Count Column N % Table N % Count Table N %

Työväenluokkaan 142 20% 11% 97 17% 8% 239 19%

Alempaan keskiluokkaan
72 10% 6% 72 13% 6% 144 11%

Keskiluokkaan 262 37% 21% 246 43% 19% 508 40%

Ylempään keskiluokkaan
121 17% 10% 58 10% 5% 179 14%

Yläluokkaan 5 0,7% 0,4% 0 0% 0% 5 0,4%

En katso kuuluvani 
mihinkään luokkaan

99 14% 8% 97 17% 8% 196 15%

Total 701 100% 55% 570 100% 45% 1271 100%

Total

[q15] Mihin yhteiskuntaluokkaan 
katsotte lähinnä kuuluvanne?

[t1] Sukupuoli

Mies Nainen

Kyselyyn vastanneita on 1271, joista miehiä noin 55% ja naisia noin 45%. Näin ollen vastaajien 

hienoinen  enemmistö  on  miehiä.  Tällaisessa  vertailussa  ja  taulukossa  on  selkeintä  esittää 

osuudet  prosentin  tarkkuudella,  ei  desimaalien.  Yhteiskuntaluokista  selvästi  suurin  on 

keskiluokka, johon kokee kuuluvansa vajaa puolet (40%) vastaajista. Jos kolme keskiluokan 

”tasoa” yhdistettäisiin yhdeksi keskiluokaksi, tähän kuuluisi noin kolme viidesosaa vastaajista. 

Työväenluokkaisia on vajaa viidesosa (19%) ja yläluokkaisia merkittävästi  muita vähemmän, 

alle 1%. Mielenkiintoista on viimeinen vajaa viidesosa (15%), joka ei koe kuuluvansa mihinkään 

yhteiskuntaluokkaan.  Miesten  ja  naisten  yhteiskuntaluokkiin  jakautumisessa  näyttäisi  olevan 

eroa, esimerkiksi keskiluokkaisia on naisista hieman suurempi osa (noin 43%) kuin miehistä 

(noin 37%) ja ylempi keskiluokka taas miehillä yleisempi, miehistä noin 17% ja naisista noin 

10%. Tämä näkyy selvästi seuraavassa pylväskuvassa: yhteiskuntaluokkien sukupuolijakaumat.
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Seuraavissa yhteiskuntaluokissa miehiä on enemmistö: Työväenluokassa, hieman yli puolet ja 

ylemmässä keskiluokassa kaksi kolmasosaa eli kaksi kertaa enemmän kuin naisia. Merkittävin 

ero on yläluokka, jossa kaikki ovat miehiä (muistettava tämä on se marginaalisin ryhmä, ei voi 

tehdä yleistyksiä). Muissa luokissa miehiä ja naisia on suunnilleen yhtä paljon. Mielenkiintoisinta 

on se, että ”ei mihinkään luokkaan kuuluvissakin” miehiä ja naisia on lähes yhtä paljon. Tämän 

kuvan perusteella sukupuoli vaikuttaa yhteiskuntaluokkiin kuulumiseen.
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4.1.2 Ikäryhmät

18 - 25 
vuotta

26 - 35 
vuotta

36 - 45 
vuotta

46 - 55 
vuotta 56 - 65 vuotta

Yli 65 
vuotta Total

Count Count Count Count Count Count Count

Työväenluokkaan 20 35 39 65 70 10 239

Alempaan 
keskiluokkaan

16 29 21 36 30 12 144

Keskiluokkaan 34 72 86 120 138 58 508

Ylempään 
keskiluokkaan

12 17 40 40 47 23 179

Yläluokkaan 0 0 1 3 1 0 5

En katso kuuluvani 
mihinkään luokkaan

28 27 46 31 40 24 196

Total 110 180 233 295 326 127 1271

[q15] Mihin 
yhteiskuntaluokkaan 
katsotte lähinnä 
kuuluvanne?

[t2] Ikäryhmä

Vastaajien  ikäjakaumasta  nähdään,  että  suurimmat  ikäryhmät  ovat  keski-ikäiset,  56-65-  (n. 

26%) ja 46-55-vuotiaat (n. 23%). Pienimmät ikäryhmät ovat nuorimmat, 18-25-vuotiaat, sekä 

vanhimmat, yli 65-vuotiaat. Kumpiakin on hieman alle 10%. Ikäryhmittäisistä yhteiskuntaluokan 

jakaumista nähdään, että kaikkissa ikäryhmissä on edustettuna kaikki yhteiskuntaluokat, paitsi 

yläluokka.  Tämä  5  vastaajan  ryhmä  jakaantuu  kolmeen  keskimmäiseen  ikäryhmään. 

Yhteiskuntaluokista keskiluokka on suurin ryhmä kaiken ikäisillä.

Ikäryhmittäin  tarkasteltuna 

yhteiskuntaluokkien  jakaumissa 

on  vain  jonkin  verran  eroa. 

Selvimmin  erottuu  vanhimmat 

vastaajat,  yli  65-vuotiaat,  joissa 

työväenluokkaan kuuluvien osuus 

on muita pienempi. Alla tarkempi 

tarkastelu  yhteiskuntaluokkien 

prosenttiosuuksilla  kustakin 

ikäryhmästä.
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Kiinnostavinta kuvassa on se, että ainoastaan ”ei mihinkään yhteiskuntaluokkaan kuuluvilla” on 

tasainen  ikäjakauma  eli  kaikki  ikäryhmät  ovat  suunnilleen  samankokoisia.  Työväenluokka 

painottuu  selvästi  keski-ikäisiin,  46-65-vuotiaat,  ja  keskiluokassakin  nämä  ovat  suurimmat 

ryhmät  mutta  myös  nuorempia  työikäisiä,  26-45-vuotiaita,  on  aika  paljon.  Ikä  voisi  näiden 

perusteella vaikuttaa yhteiskuntaluokkaan kuulumisen kokemukseen.

4.1.3 Ammattikoulutus

Kuvasta  näkyy  selvästi,  kuinka  korkeammin  koulutetut  kokevat  kuuluvansa  ylempään 

yhteiskuntaluokkaan, erityisesti keskiluokkaan. Kun taas ammatillisen koulutuksen hankkineilla 

melkein  puolet  katsoo  kuuluvansa  työväenluokkaan.  Ilman  ammatillista  koulutusta  olevilla 
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yhteiskuntaluokan jakauma puolestaan on tasaisempi, samansuuruinen osuus (noin 25%) on 

sekä  ei  mihinkään  luokkaan  että  keski-  ja  työväenluokkiin  kuuluvia.  Yhteiskuntaluokan 

kokemukseen näyttäisi tämän perusteella vaikuttavan koulutus. 

Yhteiskuntaluokkien  koulutusjakaumasta  näkyy  samoin,  että  korkeampi  koulutus  liittyy 

ylempään  yhteiskuntaluokkaan.  Työväenluokassa  lähes  puolella  (45%)  on  ammattikoulun 

tutkinto ja viidesosalla (21%) opistotason koulutus, jotka molemmat voidaan luokitella 2. asteen 

koulutukseksi,  ja vain alle 10%:lla on tätä korkeampi koulutus.  Keskiluokassa suurin osuus, 

melkein puolella (40%), on opistotason koulutus. Kolmasosalla on tätä matalampi ja toisella 

kolmasosalla  korkeampi  koulutus.  Mielenkiintoista  on  se,  että  ylempi  keskiluokka  painottuu 

korkeakoulutettuihin, osuus yli puolet (58%), kun taas yläluokassa korkeasti koulutettuja on alle 

puolet (40%). Tässä pitää kuitenkin ottaa huomioon se, että yläluokka on todella pieni (N=5) eli 

siitä ei voi tehdä kovinkaan kummoisia yleistyksiä. Kaikista tasaisin jakauma on ei mihinkään 

yhteiskuntaluokkaan  kuuluvilla.  Koulutuksella  olisi  näiden  perusteella  vahva  vaikutus 

tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen kokemukseen. 
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4.1.4 Ammattiryhmä

Yhteiskuntaluokkien  jakautumista  eri  ammattiryhmiin  tarkasteltaessa  ei  ole  järkevää  näyttää 

prosenttiosuuksien lukuja kuvassa, koska ammattiryhmiä on niin monta, että kuvasta tulisi vain 

sekava. Lisäksi luokkien välillä on sen verran selvät erot, että tarkempi prosenttilukujen vertailu 

on  tarpeetonta  tarkkoihin  yksityiskohtiin  keskittymistä.  Yhteiskuntaluokista  kaikista  ”kirjavin” 

ryhmä  on  ”ei  mihinkään  yhteiskuntaluokkaan”  kuuluvat,  jossa  on  ihmisiä  kaikista 

ammattiryhmistä. Työväenluokassa noin puolet on työntekijöitä ja keskiluokissa mitä ylempään 

keskiluokkaan kuuluu, sitä suurempi osuus on toimihenkilöitä, alempia tai ylempiä. Tämä vastaa 

siis  yleistä  käsitystä  yhteiskuntaluokkien  ammatillisesta  jakautumisesta.  Kiinnostavaa on se, 

että  eläkeläisten  osuus  on  aika  saman  suuruinen  kaikissa  yhteiskuntaluokissa,  myös  ”ei 

mihinkään  yhteiskuntaluokkaan  kuuluvissa.  Kuvan  perusteella  ammattiryhmäkin  vaikuttaa 

selvästi siihen, mihin yhteiskuntaluokkaan kokee kuuluvansa.

Muuttujien välistä riippumattomuutta voi tarkastella khii toiseen testillä. Jos saatu p-arvo on alle 

0,05 (95% merkitsevyystasolla), muuttujat eivät ole riippumattomia.
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H0-Hypoteesi: Muuttujat ovat riippumattomia (p-arvo yli 0,05) ja                                                                

H1-Hypoteesi: Muuttujat eivät ole riippumattomia (p-arvo alle 0,05).

Kaikki p-arvot ovat 0,00 mutta vain ensimmäinen on ok. Kolmessa muussa on jotain ongelmaa, 

mistä  en  tarkemmin  ymmärrä.  P-arvojen  perusteella  yhteiskuntaluokka  ja  kukin  tarkasteltu 

muuttuja  eivät  ole  riippumattomia,  täysin  varmasti  näin  ei  kuitenkaan  voida  väittää.  Eli 

sukupuoli, ikä, koulutus ja ammattiryhmä vaikuttavat siihen, mihin yhteiskuntaluokkaan ihminen 

kokee kuuluvansa. 

4.1.5 Johtopäätöksiä muuttujista

Miehet kuuluvat naisia todennäköisemmin ylempiin yhteiskuntaluokkiin ja työväenluokkaan. Iän 

perusteella  yhteiskuntaluokkaa on vaikeampi  päätellä,  koska ikäryhmien yhteiskuntaluokkien 

jakaumissa ei ole kovinkaan merkittäviä eroja. Nuorimmilla (18-25-vuotiaat) on hieman muita 

suurempi todennäköisyys kokea, että eivät kuulu mihinkään yhteiskuntaluokkaan. Vanhimmilla 

(yli  65-vuotiaat)  on  puolestaan  selvästi  muita  pienempi  todennäköisyys  kuulua 

työväenluokkaan.  Koulutus  ja  yhteiskuntaluokka  ovat  todennäköisimmin  samalla  tasolla  eli 

korkeammin  koulutetut  kuuluvat  ylempiin  yhteiskuntaluokkiin  ja  matalammin  koulutetut 

erityisesti työväenluokkaan. Erityisen mielenkiintoinen ryhmä on ne, jotka kokevat kuuluvansa 

”ei mihinkään yhteiskuntaluokkaan”. Näillä ihmisillä ei ole mitään selviä yhdistäviä tekijöitä iän, 

sukupuolen, koulutuksen tai ammattiryhmän perusteella. Eli näiden mukaan ei voi päätellä kuka 

kuuluisi muita todennäköisemmin tähän ryhmään. 
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4.2 Eurooppalainen identiteetti ja suhtautuminen EU-jäsenyyteen

Tutkimuskysymykset

[q3c_j] Tunnen itseni nykysin paitsi suomalaiseksi, yhä selvemmin myös eurooppalaiseksi.

[q7a] Miten Te suhtaudutte nykyisin maamme EU-jäsenyyteen? 

Tämän  kysymyksen  (Q3C_J)  vastausten  tulkinta  on  hieman  haastavampaa,  koska 

vastausvaihtoehdot eivät ole yksiselitteisiä, vaan niitä voi tulkita eri tavoin.  Vaihtoehdoissa ei 

ole EOS, en osaa sanoa, eikä viidestä vaihtoehdosta mikään ole täysin neutraali, esimerkiksi en 

samaa enkä eri mieltä. Keskimmäinen ”vaikea sanoa” (arvo 3) voi tarkoittaa tätä neutraalia tai 

sitten  EOS.  Näitä  vastaajia  on  myös  paljon,  melkein  viidesosa  (18%).  Jos  tarkastellaan 

keskiarvoja ja tätä 3. tulkitaankin EOS ja se otetaan silti keskiarvoihin mukaan, se voi vääristää 

keskiarvoja. Kaikista vastaajista noin puolet kokee itsensä ainakin jonkin verran aikaisempaa 

enemmän myös eurooppalaiseksi.  Täysin eri  mieltä  on vain  joka kymmenes.  Tämän kuvan 

perusteella  suomalaisten identiteetti  on aika vahvasti  myös eurooppalainen. EU-jäsenyyteen 

suhtautuminen on myönteistä:  Noin puolet  suhtautuu vähintään melko myönteisesti.  Ainakin 

jonkin verran kielteisesti suhtautuvia on noin viidesosa, samoin kuin neutraalistikin suhtautuvia. 

1% ”ei osaa sanoa”, joka todennäköisesti tällaisessa mielipidekysymyksessä tarkoittaa, että ei 

halua kertoa kantaansa. 
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4.2.1 Ristiintaulukoinnit

Työväenluokkaa
n

Alempaan 
keskiluokkaan Keskiluokkaan

Ylempään 
keskiluokkaan Yläluokkaan

En katso kuuluvani 
mihinkään luokkaan Total

Count Count Count Count Count Count Count

Täysin samaa mieltä 18 12 54 28 4 17 133

Jokseenkin samaa mieltä 75 52 226 66 0 61 480

Vaikea sanoa 53 27 78 34 0 43 235

Jokseenkin eri mieltä 60 36 114 40 0 52 302

Täysin eri mieltä 33 17 36 11 1 23 121

Total 239 144 508 179 5 196 1271

Erittäin myönteisesti 34 20 119 63 3 32 271

Melko myönteisesti 65 51 199 53 1 66 435

Neutraalisti 62 43 108 25 0 56 294

Melko kielteisesti 49 17 59 23 0 22 170

Erittäin kielteisesti 26 10 21 13 1 17 88

EOS 3 3 2 2 0 3 13

Total 239 144 508 179 5 196 1271

[q15] Mihin yhteiskuntaluokkaan katsotte lähinnä kuuluvanne?

[q3c_j] Tunnen itseni nykyisin paitsi 
suomalaiseksi, yhä selvemmin 
myös eurooppalaiseksi

[q7a] Miten Te suhtaudutte nykyisin 
maamme EU-jäsenyyteen?

Taulukosta  näkyy  tarkat  vastaajien  lukumäärät  kummassakin  kysymyksessä 

vastausvaihtoehtojen ja yhteiskuntaluokkien mukaan jaoteltuna mutta tälläiset taulukot eivät ole 

kovinkaan  kuvaavia  tuloksista  raportoitaessa  ja  johtopäätöksiä  tehtäessä.  Sen  vuoksi 

vastausten  jakaumia  tarkastellaan   vasta  erilaisten  pylväs-  ja  muiden  kuvien  yhteydessä. 

Taulukko  kertoo  kuitenkin  selvästi  yhden  kiinnostavan  seikan.  Ensimmäisen  kysymyksen 

”vaikea sanoa” ja toisen kysymyksen EOS-vastaajat ovat kaikista yhteiskuntaluokista, paitsi ei 

siitä yläluokan hyvin pienestä ryhmästä. Nämä eivät siten painotu johonkin tai joihinkin tiettyihin 

ryhmiin.

 P-arvot ovat 0,00 mikä tukisi sitä, että yhteiskuntaluokka 

ei  ole  riippumaton  kummankaan  kysymysmuuttujan 

kanssa eli eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvien vaustausten 

välillä  olisi  eroa.  Toisin  sanoen  tiettyyn 

yhteiskuntaluokkaan kuuluvat vastaisivat tietyllä tavalla, 

eroten  muista  yhteiskuntaluokista.  Mutta  p-arvojen 

laskennassa  on  tässäkin  kohtaa  jotain  ongelmaa  / 

”Feelua”,  johon  tutkimusryhmä  ei  kykene  tässä 

vaiheessa puuttumaan syvällisesti.
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4.2.2 Identiteetti: Suomalaisuuden ja eurooppalaisuuden kokemus

Yhteiskuntaluokkien osuuksissa eri vastausvaihtoehdoissa on jonkin verran eroja. Keskiluokan 

osuudet ovat suurimpia ylipäätään, koska enemmistö vastaajista kuuluu keskiluokkaan. Kuvasta 

näkyy  selvästi,  että  itsensä  kokee  entistä  vahvemmin  eurooppalaiseksi  ylemmät 

yhteiskuntaluokat.  Täysin  samaa  mieltä  olevista  viidesosa  (21%)  kuuluu  ylempään 

keskiluokkaan ja  vajaa  viidesosa (14%) työväenluokkaan.  Keskimmäinen,  vaikea sanoa,  on 

tasaisimmin jakautunut. Täysin eri mieltä olevista yli neljäs osa (27%) kuuluu työväenluokkaan 

ja vain noin kymmenes osa (9%) ylempään keskiluokkaan. ”Ei mihinkään luokkaan” kuuluvia on 

aika  saman  suuruinen  osuus  kaikissa  vastausvaihtoehdoissa  eli  tätä  luokkaa  ei  yhdistä 

samanlainen ”identiteetinkään” kokemus. 

Yhteiskuntaluokkien vastauksia tarkasteltaessa nähdään selvästi ylempien luokkien vahvempi 

eurooppalaisuuden  kokemus  kuin  työväenluokassa.  Kaikissa  yhteiskuntaluokissa  kuitenkin 

suurin osuus on jokseenkin samaa mieltä ja tämän osuuden koossa on merkittävimmät erot 

yhteiskuntaluokkien välillä.  Keskiluokassa yli  40% ja muissa hieman yli  30%. Jollain  tavalla 

epävarmoja,  vaikea  sanoa,  on  suunnilleen  saman  suuruinen  osuus  kaikissa 

yhteiskuntaluokissa. Osuus on noin viides osa, vaihdellen 22% (työväenluokka ja ei mihinkään 

luokkaan)  ja  15%  (välillä).  Kun  epävarmojen  osuus  on  näin  suuri,  on  vaikeampi  tehdä 

yleistyksiä suomalaisten identiteetistä, onko eurooppalaisuuden kokemus vahvistunut vai ei.
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4.2.3 Suomen EU-jäsenyyteen suhtautuminen
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Ylemmät luokat suhtautuvat EU-jäsenyyteen myönteisimmin. Erittäin myönteisesti suhtautuvista 

23% kuuluu ylempään keskiluokkaan ja 13% työväenluokkaan. Erittäin kielteisesti suhtautuvista 

puolestaan 30% kuuluu työväenluokkaan ja vain 15% ylempään keskiluokkaan. EOS-vastaajat 

jakautuvat  aika  tasaisesti  kaikkiin  yhteiskuntaluokkiin.  Yhteiskuntaluokkien  vastauksia 

tarkasteltaessa  ylempien  yhteiskuntaluokkien  myönteisempi  suhtautuminen  näkyy  selvästi. 

Ylemmässä keskiluokassa ja keskiluokassa selvä enemmistö, kaksi kolmasosaa (65% ja 62%), 

suhtautuu  vähintään  melko  myönteisesti.  Työväenluokassa  puolestaan  myönteisesti  ja 

kielteisesti suhtautuvien osuudet ovat melkein saman suuruiset mutta muihin luokkiin verrattuna 

työväenluokassa  on  selvästi  enemmän  kielteisesti  suhtautuvia  (yht.  32%).  Muiden 

yhteiskuntaluokkien välillä ei  ole suuria eroja kielteisesti  suhtautuvien osuuksissa, jotka ovat 

noin viidesosa (20%) luokasta.

4.3 Identiteetin vaikutus EU-suhtautumiseen

Identiteetti, suomalainen ja myös eurooppalainen, vaikuttaa Eu-jäsenyyteen suhtautumiseen eli 

nämä muuttujat eivät ole riippumattomia.

P-arvo  0,  joten  ”identiteetti”-  ja 

Eu:hun  suhtautuminen-  muuttujat 

eivät  ole  riippumattomia  eli 

identiteetti  vaikuttaa  Eu:hun 

suhtautumiseen.
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Kuvasta  näkyy  selvästi,  että  mitä  vahvempi  on  eurooppalaisuuden  kokemus,  sitä 

myönteisemmin  suhtautuu  myös  EU:hun.  Identiteetti  kysymykseen  täysin  samaa  mieltä 

vastanneista jopa kaksi kolmasosaa (68%) suhtautuu erittäin myönteisesti Eu:hun ja täysin eri 

mieltä vastanneista vain harva (3%). 
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5. Johtopäätökset ja keskustelua

Tulokset  väittäisivät  osaltaan  puoltavan  näkemystä,  että  luokalla  on  väliä.  Luokka  sekä 

sosioekonomisena  todellisuutena  että  identiteettinä  vaikuttaa  olevan  yhä  vahvasti  läsnä 

Suomessa,  ja  ennen  kaikkea  se  näyttää  vaikuttavan  todella  EU-asenteisiin.  Etenkin 

työväenluokan kohdalla lopputulokset vaikuttavat konfirmoivan alkuperäisiä hypoteesejämme, 

sekä taloudellisten että identiteettipohjaisten selitysten nojalla. Näin siis sekä  Heckscher-Ohlin 

teoreemi  että  työväenluokan  eksklusiivinen  identiteetti  vaikuttavat  kykenevän  mahdollisesti 

selittämään suhdetta Unioniin. 

Kuitenkin,  vaikka  tämä  päälipuolinen  tutkimus  kykenikin  osoittamaan,  että  selkeitä  eroja 

luokkien välillä on, jatkotutkimus olisi tarpeen, jotta voitaisiin todeta täsmälleen kuinka paljon 

merkitystä  luokalla  todella  on.  Lisäämällä  analyysiin  muuttujia,   tekemällä  analyysejä 

vakiotettujen  muuttujien  sekä  käyttäen  varianssianalyysiä  apuna,  tuloksien  avulla  voitaisiin 

todeta  onko  löydetyt  erot  todella  merkittäviä  sekä  onko  yhteiskunta  luokka  vain  välillisesti 

merkittävä selittävä muuttuja. 

Teoreettiselta  puolelta  on  myös  löydettävissä  lisää  ideoita  jatkotutkimukselle.  Uusimmat 

tutkimukset painottavat raskaasti tarvetta siirtyä pois yksilötason analyysista kohti kansallista 

sekä  ylikansallista  tasoa.  Oman  tutkimuksen  puutteena  voidaankin  nähdä  keskittyminen 

agregoituun  yksilödataan,  jonka  avulla  emme  pysty  kovin  hyvin  selittämään  muutoksia 

kansallisessa  tai  kansainvälisessä  poliittisessa  tilanteessa,  joka  voisi  selittää  sekä 

suhtautumista että identiteettiä. Täten oma analyysimme ei esimerkiksi ota lainkaan huomioon 

sitä,  että  aineisto  oli  kerätty  aikana,  jolloin  presidentin  vaaleista  johtuen  EU-kiinnostuksen 

voidaan katsoa olleen erityisen korkealla joko koko kansan tai tiettyjen ryhmien sisällä. Sekä 

tälläisten  kansallisten  poliittisten  kontekstien  että  Euroopan  tason  poliittisten  muutosten 

huomioon ottaminen jatkotutkimuksessa voisi tuoda paljonkin lisäarvoa ja ymmärrystä tuloksille. 
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