
 

 

 

Miten asenteet vaikuttavat ihmisissä? 
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Mistä puhumme, kun puhumme asenteista? 

”Asenne on psykologinen tendenssi, joka ilmenee jonkin olion 

(sosiaalisesti kontruoidut ilmiöt, teot, kulttuuri, arvoilmaisut, 

ihmiset jne) arvioimisena suopeasti tai epäsuopeasti, 

voimakkuudeltaan vaihdellen. Arvioiminen viittaa kaikkeen 

arvioivaan reagoimiseen, olipa se suoraa tai epäsuoraa, 

kognitiivista tai tunteisiin taikka käyttäytymiseen liittyvää” 

(Eagly & Chaiken 1993) 

 

Asenteet luonnollisesti opitaan.  



Refugees Welcome Index Suomessa 

3 

Suomi 64 



Mitä tämä tulos kertoo asenteiden ja 

toiminnan yhteydestä? 

 LaPiere 1934: vaikka ihminen esittää (kysyttäessä) 

kannattavansa vallitsevaa asenneilmapiiriä, hänen tekonsa 

voivat puhua eri totuutta, jopa kyseisiä asenteita vastaan. 

 Jos RWI-kyselyssä Suomi asettuu ”tervetuloindeksissä” 

alueelle, jossa suurin osa suomalaisista toivottaa pakolaiset 

tervetulleeksi joko kotiinsa, naapurustoonsa tai samalle 

paikkakunnalle, kertooko se että näin todellisuudessa 

tapahtuu? Ei välttämättä, mutta se kertoo että nämä ihmiset 

haluavat kuulua joukkoon, joka näin ajattelee.  



Mistä puhumme, kun puhumme asenteista? 

Asenteet ilmaisevat ryhmäjäsenyyksiä ja sosiaalisia 

identiteettejä. Mutta! Asenteiden vaikutukset ovat myös 

yksilöllisiä.  

 

Vahvasti evoluutioteoreettisesta kulmasta asiaa tarkasteleva 

video: Social good now! 

 https://www.youtube.com/watch?v=S74C-XF9kYY 
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Mistä puhumme, kun puhumme asenteista? 

 Balanssiteoreettinen teoria selittää asenteita tätä 

kautta: asenteiden muutos ja niiden pysyvyys 

nähdään pyrkimyksenä balanssiin sosiaalisen 

ympäristön kanssa. Balanssipyrkimys ilmenee sekä 

mukautumisena ympäristön odotuksiin ja normeihin 

että myös sellaiseen ympäristöön hakeutumisena, 

joka on omien keskeisten arvojen ja asenteiden 

mukainen.  
 



Mistä puhumme, kun puhumme asenteista? 

 Kognitiivisen dissonanssin teoria: yksilö muuttaa 

asenteitaan toimintansa mukaisiksi silloin, kun 

toiminnalla ei ole muuta, riittävää perustelua 

 Haluttu ryhmäjäsenyys asennemuutoksen 

vauhdittajana: on poistettava dissonanssi. Kukaan ei 

halua nähdä vaivaa sellaiseen ryhmään 

pääsemiseksi, jota ei arvosta. Ryhmäjäsenyys on 

koettava nähdyn vaivan arvoiseksi.  



Mikä vahvistaa asenteiden yhteyttä 

toimintaan? 

 Kokeellinen tutkimus -> asenteen saatavuus (accessibility) 

vahvistaa asenteen yhteyttä toimintaan. 

 Kun asenteen saatavuus on hyvä (= vallitseva asenne), se on 

kognitiivisesti ”tarjolla”; helppo palauttaa muistista ja asenne 

tulee myös spontaanisti nopeammin mieleen.  

 Asenteen saatavuuteen vaikuttaa myös tietomäärä -> 

mieltämisyksiköt, semanttiset verkot jne. Tietomäärä kasvaa, 

jos asennekeskustelua käydään tietopohjalta (julkisuudessa, 

omassa toimintaympäristössä, sisäryhmissä).  



Miten asenteisiin voi vaikuttaa? 

Suostutteleva viestintä: perinteinen kaava tietolähde – sanoma – 

vastaanottaja.  

 Tietolähteen uskottavuuden vaikutus mielipiteen 

muutokseen -> uskottava tietolähde sai heti sanoman 

vastaanottamisen jälkeen enemmän muutosta kuin 

vähemmän uskottava, mutta ero häipyi neljässä viikossa 

täysin (myöhäisvaikutus). 

 ELM (elaboration likelihood model): viestin vaikutus riippuu 

siitä miten vastaanottaja sitä käsittelee. Onko motivoitunut, 

virittynyt ja kykenevä käsittelemään viestin sisältöä? 



Miten asenteisiin voi vaikuttaa? 

 Sitouttaminen muutokseen pienin askelin: ihminen suostuu 

pieneen pyyntöön -> havaitsee: ”olen siis asenteiltani 

tällainen ihminen. Tähän suuntaan kallistuva”.  

 Kohtuuttomien pyytäminen voi johtaa siihen, että 

asennevaikuttamisen kohteena oleva henkilö suostuu 

pienempään tekoon. (vastavuoroisuusnormi) 

 Pakko tai painostus ei tuota asennemuutosta. Yksilö 

sitoutuu tekoihin, jotka suorittaa vapaaehtoisesti. 

Asennemuutos on teko.  



Asenne esiin! 

- kampanja, jonka tavoitteena oli sekä 

asennemuutoksen vauhdittaminen – ja 

konkreettinen lakimuutos: tiedottoman 

henkilön, tyypillisesti nuoren naisen 

seksuaalisen hyväksikäytön 

tunnistaminen raiskaukseksi.  



Asenne esiin: missä asenteet 

näkyivät 

 Asenteet näkyivät lain kirjaimessa, lain 

tulkinnoissa, rikoksen määrittelyssä (sitä 

kautta tuomioissa) ja julkisessa puhunnassa. 

 Vaikuttamistyöllä haluttiin ensimmäisessä 

vaiheessa muuttaa vain yhtä lakipykälää, RL 

20 luku 5 §, jonka ensimmäinen momentti 

haluttiin sisällytettäväksi raiskausrikokseen.  

 Humalaan hupeneva seks. itsemäär.oikeus 



Yhteistyökumppanien valinta: 

asennevaikuttamisen 

ensimmäiset kohderyhmät 

Mielipidekysely: Lapin yliopisto menetelmätiet & 

oik.tiet & johto +  

 Amnestyn aktivistit 

 Asiantuntijayhteistyö & kellokkaat (PMMP) 

 Mediayhteistyö 

 Järjestöyhteistyö 

 Kansainvälinen sihteeristö 



Mitä teimme, tarkalleen ottaen? 

 Keskustelimme. Yli sadan aktivistin kanssa, 

f2f. 

 Keskustelimme. Aktivistit ihmisten kanssa eri 

paikoissa. 9 paikkakunnalla, 1613 

haastattelua, f2f. (Asenne esiin –

mielipidekysely ensin, keskustelu sitten) 

 Keskustelimme. Tutkijat, media, poliitikot, 

kellokkaat.  



 

Asenne esiin –mielipidekyselyn tulokset: 
tilanteessa, jossa raiskauksen uhri on nainen ja tekijä mies -> 

 
 80 % vastaajista oli sitä mieltä, ettei uhrin humala tai 

huumausaineiden vaikutuksen alaisena oleminen vähennä 

tekijän vastuuta raiskauksesta.  

 90 % oli sitä mieltä, että tekijän humalatila ei vähennä 

hänen rikosvastuutaan.  

 65% naisista ja 54% miehistä vastasi, että heidän 

luottamuksensa oikeuslaitoksen kykyyn kohdella 

raiskauksen uhreja oikeudenmukaisesti on vähäinen tai 

olematon.  



Vaikuttamistyön tulokset 

 2011 rikoslain 20:5 momentti poistettiin: 

vammaisen tai sammuneen raiskaus 

käsitellään raiskauksena, ei seksuaalisena 

hyväksikäyttönä 

 Liuta muita Case Closed –tutkimuksessa 

esitettyjä uudistuksia astui voimaan 1.9.2014: 

tasan kolme vuotta sitten 
 



Muuttuivatko asenteet? 

Keskustelu jatkuu: seksuaalisen itsemääräämisoikeuden 

suojeleminen on niin kauan ajankohtaista, kun erityisesti 

naisiin kohdistuvaa, seksualisoivaa ja seksuaalista väkivaltaa 

yhteiskunnassa ilmenee. Ihmisoikeusmyönteiset ratkaisut 

edistävät kaikkien uhrien oikeuksia, kaikkien ihmisten 

seksuaalisen itsemääräämisoikeuden toteutumista. 

Teetarjous kertoo selkokielellä, mistä 

suostumusperustaisuudessa on kyse! 

 https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8 
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Miten asenteet vaikuttavat ihmisissä: 

Kokonaisvaltaisesti.  

Asennemuutos, jonka tuloksena suomalaisessa 

yhteiskunnassa lähisuhdeväkivaltaa todella 

pidetään kansallisena häpeänä vaatii monitasoista 

vuorovaikutusta, tunnetta, tietoa ja toimintaa – ja 

oman asennon säännöllistä tarkistamista.  
 

 



We are strong, we are worldwide, we take 

injustice personally. Me olemme muutos.  


