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Hyvät kuulijat 

MTS:n puolesta minulla on ilo toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi 

vuosittaiseen MTS:n mielipidetutkimuksen julkistamiseen. 

Eduskuntavaaleista johtuen valtioneuvosto asetti viime vuonna uuden 

suunnittelukunnan totuttua myöhemmin vasta lokakuussa, ja tästä johtuen vuoden 

2015 mielipidetutkimus julkistetaan nyt totuttua myöhemmin. 

Kuluva vuosi 2016 on MTS:n juhlavuosi. Tänä vuonna tulee täyteen 40 vuotta 

suunnittelukunnan perustamisesta. MTS elää siis vireää aikuisikää.  

Mielipidetutkimuksen osalta on todettava, että sen juuret ulottuvat kauemmaksi, eli 

vuoteen 1964, jolloin HMS, eli henkisen maanpuolustuksen suunnittelukunta, teki 

ensimmäisen mielipidetutkimuksen. 

Vielä nytkin meillä on MTS:n kysymyssarjassa mukana kaksi kysymystä, jotka ovat 

olleet mukana joka vuosi vuodesta 1964 lähtien. Tämä kertonee ennen kaikkea siitä, 

että kysymysten muotoilu on onnistunut ja kestää hyvin aikaa. 

MTS:n mielipidetutkimusten suuri arvo on erityisesti siinä, että monen kysymyksen 

osalta saamme aikasarjavertailuja, jolloin myös voidaan havaita mahdolliset 

muutokset. Näin myös tässä uudessa tutkimuksessa. 

Tarve luotettavia mielipidetutkimuksia kohtaan korostuu, kun turvallisuudesta 

keskustellaan nyt vilkkaammin ja lukuisammilla areenoilla kuin ehkä koskaan ennen. 

Huoli omasta työpaikasta ja taloudesta yhdistettynä kiristyneeseen 

turvallisuustilanteeseen ylipäätään, aiheuttaa turvattomuuden tunnetta.   

MTS on kysynyt turvattomuuden tunteesta vuodesta 1990 lähtien joka vuosi. 

Koskaan aiemmin tulevaisuutta ei ole nähty näin laajasti turvattomana. Se on selvä 

viesti, joka meidän päättäjien on kuultava. Vaikka monet eri tekijät ilmiötä 

selittävätkin, turvattomuuden tunteen lisääntyminen on selkein muutos uudessa 



tutkimuksessa verrattuna edelliseen vuoteen. (Kaksi kolmasosaa kokee nyt 

tulevaisuuden aiempaa turvattomampana. Vuosi sitten luku oli hieman yli puolet.) 

Työllisyystilanne Suomessa, kansainvälinen terrorismi ja Euroopan talouden 

näkymät herättävät (edelleen?) paljon huolta. Viime tutkimukseen verrattuna huoli 

on lisääntynyt merkittävästi maahanamuuttajien määrän kasvusta Suomessa. (On 

hyvä muistaa, että edellisessä tutkimuksessa Ukrainan tilanteen vuoksi korostunut 

lähialueidemme kiristynyt turvallisuustilanne ei ole poistunut. Sen päälle on tullut 

korostuneempia huolenaiheita.?) 

Joka vuosi MTS:n mielipidetutkimuksissa on mukana myös uusia, ajankohtaisiin 

teemoihin liittyviä kysymyksiä. Vuoden 2015 osalta koko Eurooppaa koskettava asia 

oli pakolaisten suuri määrä. Suomeenkin saapui viime vuonna lähes 33 000 

turvapaikanhakijaa. Tällä kertaa ajankohtaisten kysymysten osuus koskee tätä 

ilmiötä. 

Sen lisäksi, että kansalaiset ovat selvästi huolestuneita (vai suhtautuvat kriittisesti?) 

turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta, he pitävät sekä Suomen että Euroopan 

unionin varautumista tilanteeseen huonona.  

Mielestäni on kuitenkin ilahduttavaa, että mielipidetutkimuksen mukaan 

suomalaisilla on hyvin yksiselitteinen kanta siihen, että tilanteen ratkaisemiseksi 

tarvitaan EU:n yhteistä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa. 

Mitä tulee puolustuksemme perusasioihin kuten yleiseen asevelvollisuuteen ja 

maanpuolustustahtoon, suomalaisten käsitykset ovat vakaalla pohjalla, 

maanpuolustustahto on perinteiseen tapaan korkealla ja nykyisenkaltainen yleinen 

asevelvollisuus saa Suomalasilta vahvan tuen. 

Nato- jäsenyyden kannatus ei ole kasvanut viime vuodesta, mutta vastustus on 

laskenut, ja epävarmuus lisääntynyt. MTS on kysynyt myös perusteluita sekä 

kielteiselle että myönteiselle Nato-kannalle. Vapaamuotoisesti kerrotuissa 

vastauksissa erottuu selkeästi pari seikkaa, turvallisuus ja Venäjä. Ja nämä 

molemmat sekä kielteisesti, että myönteisesti vastanneiden taholta.  

 

 

 


