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Venäläiset ovat Suomen suurin
maahanmuuttajaryhmä. Suo-
messa asuu noin 40 000 venä-

jänkielistä ihmistä. Toisen maailman-
sodan alkaessa oli Suomessa noin 15
000 ns. vanha venäläistä. 1990-luvulta
alkaen on tullut Suomeen runsaasti
venäläisiä, ns. uusvenäläisiä. Maahan-
muuttaja joutuu muutokseen, kun hän
asettuu uuteen maahan.

Olga Pussinen on tehnyt aiemmin li-
sensiaattiväitöskirjan Pietarin valtiol-
lisessa yliopistossa. Nyt hän tekee Hel-
singin yliopistossa väitöskirjaa venä-
läisten maahanmuuttajien vuorovai-
kutusongelmista Suomessa. Pussinen
kertoo, että lingvistiikan tutkija näkee
vuorovaikutuksen muuttumisen: – Ih-
misen käytös muuttuu, kun hän elää
pysyvästi ulkomailla. Aikuinen ihminen
on niin kuin lapsi, kun hän tulee vieraa-
seen maahan. Hänen pitää vaihtaa
kaikki perusasiat, ammatin ja koulutuk-
sen. Pitää opiskella kieltä. Tämä vaikut-
taa väistämättä käytökseen.

Pussinen korostaa kielen merkittä-
vyyttä ihmispersoonalle. – Itse asiassa
oma maailma on kielessä: kaikki on ra-
kentunut venäjäksi tai suomeksi. Tie-
teellinen tekstikin on erilainen eri kielis-
sä. Maailmalla on paljon tutkimuksia
kielen ja mentaliteetin keskinäisestä
riippuvuudesta. Maailmankuva ja kieli
ovat sidottu toisiinsa. En tiedä, miten
tämä kaikki tapahtuu lapsen päässä.

Pussinen kertoo, että hänen oma ta-
pansa käyttää venäjää on muuttunut,
vaikka hän on filologi. – Joskus yllättä-
en suomalainen sana hyppää mieleeni.
Vielä joku vuosi sitten saatoin puhua
puhdasta venäjää. Nyt suomalaiset sa-
nat tulevat yllättäen ajatuksiin.

Venäjällä erilaista venäjää
Kielitieteilijä muistuttaa, että oman

kielenkäytön muuttumisen rinnalla
venäjän kieli on muuttunut muuta-
massa vuodessa. Venäjällä syntyy jat-
kuvasti uusia sanoja, slangi muuttuu.
Pussinen huomaa itsekin muutoksen,
kun hän puhuu venäläisten luovien
ihmisten kanssa. – Olen asunut seitse-
män vuotta Suomessa. Erityisesti Mos-
kovassa ja Pietarissa kieli muuttuu no-
peasti. Puhun joskus ikään kuin vieras-
ta kieltä jopa oman äitini kanssa.

Ajattelun kieli riippuu aiheesta, jota
on määrä ajatella. Kielitieteilijäkin

saattaa kopioida suomalaisen lausera-
kenteen ja sanoa erheellisesti venäjäk-
si ”ostin kaupasta”, vaikka venäjäksi
sanotaan ”ostin kaupassa”.

Glamour ja rikkaus
Venäläisten maahanmuuttajien

kulttuuri ja vuorovaikutus muuttuu
Suomessa asuttaessa. Venäläiset olisi-
vat avoimempia ja sosiaalisempia ys-
täviensä parissa jos he olisivat yhdes-
sä Venäjällä, jossa on oma ystäväpiiri
suljetumpi. Suomessa sitä vastoin
maahanmuuttajat luovat keskinäisen
yhteyden, jota ei olisi syntynyt ilman
muuttoa.

Venäjällä sosiaalinen ryhmä ja sosi-
aalinen asema määrittävät vuorovaiku-
tusta ja kieltä enemmän kuin Suomes-
sa. Nainen kysyy Venäjällä, minkä näköi-
nen hän on. Myös vanhat mummot
murehtivat ulkonäkö. Suomessa sitä
vastoin mietitään, mitä naapurit ajatte-
levat. Erityisesti Moskovassa ja Pietaris-
sa on viime vuosina korostunut naisen
tarve ostaa viimeisen brändin mukai-
nen vaate. – Kun tulin alkuaan Suomeen,
ihmettelin, että kaupoissa on paljon kau-
niita vaatteita, mutta väki pukeutuu yk-
sinkertaisesti. Kuka ostaa Suomessa
kauppojen kauniita vaatteita?

Venäjällä käyttäytymismallit ovat
ankarasti säädelty. Yhteiskunta on de-
mokraattisesti suuntautunut, mutta
hierarkkinen kastiajattelu ei ole ka-

donnut. Ihmiset asettuvat tiettyihin
sosiaalisiin luokkiin. Roolikäytös on
täsmällisesti muiden ihmisten odotus-
ten mukainen. Imago on tärkeä asia.
Pussinen kertoo, että imago sanelee
Venäjällä miehelle välttämättömyy-
den pyrkiä rikkauteen. Naisen täytyy
pyrkiä glamouriin. Kaikki muut asemat
ja tavoitteet ovat vähempiarvoisia ve-
näläisessä elämäntavassa.

Anteliaisuus
Neuvostoliitossa kasvanut venäläi-

nen kokee, että Suomessa ihmiset ovat
huomaavaisia, säästäväisiä ja rauhalli-
sia. Suomalaiset ovat ankaria yksityisyy-
dessään ja tunteettomuudessaan. Maa-
hanmuuttaja vertailee omia alkuperäi-
siä ja uusia maan tapoja keskenään.
Hänestä tuntuu, että Suomessa ihmiset
eivät ole kovin ärtyneitä tai huolestu-
neita, ihmiset ovat itsetyytyväisiä. Käy-
töksen vapaus ja oman vapauden ta-
juaminen ovat erilaiset. Ihmiset liikku-
vatkin eri tavalla. – Venäläisyyttä ei hal-
litse suomalainen säästäväisyys vaan
vastakohtaisesti anteliaisuus.

Suomessa köyhät ihmiset eivät tun-
ne itseänsä loukatuiksi ja unohdetuik-
si. Kansalaisille taataan tasa-arvoisesti
kohtelu lain, terveydenhuollon ja pe-
rustoimentulon osalta. Kaikesta huoli-
matta Suomessakin voi kohdata etni-
siä ennakkoluuloja. Maahanmuuttajien
kulttuuria ei pidetä ehkä osana Suo-
men kulttuuria. Heidän uskotaan elä-
vän suomalaisten kustannuksella. Maa-
hanmuuttajia pelätään jopa väkivaltai-
siksi. Muutamat suomalaiset etsivät
maahanmuuttajien avulla itsensä il-
maisemista, kun saavat täynnä tahtoa
auttaa maahanmuuttajia ja osoittaa
ennakkoluulotonta rakkautta.

Epämääräinen ystävällisyys
Ulkomailla toteutuvalle maahan-

muuttajien vuorovaikutukselle on
luonteenomaista epämääräinen ystä-
vällisyys: itse kunkin sosiaalista ase-
maa ei tietoisesti erotella. Maahan-
muuttajat etsivät toisistaan kestävää
moraalista tukea. Etualalle on tullut
tiettyyn yhteisöön kuuluminen, kun
sitä vastoin Venäjällä sosiaalisen ase-
man mukaiset tuntomerkit (koulutus,
ammatti, elämän tulotaso) olivat tär-
keämpiä tekijöitä.
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