
  

   

   

   

   
     

 

Ymmärrä Suomea -videosarjan jakson "Minkälainen on keskivertosuomalainen?" teksti  

 
Suomessa asuu viisi ja puoli miljoonaa ihmistä. Tässä on heistä kaksi, Katja ja Mikko. He ovat 
monin tavoin keskivertosuomalaisia.  
 
Katja on 44- ja Mikko 41-vuotias. Yhdeksänkymmentä prosenttia suomalaisista puhuu 
äidinkielenään suomea, niin myös Katja ja Mikko. 
 
Mikon isoisä on ruotsinkielinen. Ruotsi on Suomen toinen virallinen kieli. Sitä puhuu noin viisi 
prosenttia väestöstä.  
 
Mikko kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon, kuten seitsemänkymmentä prosenttia suomalaisista. 
Katja puolestaan erosi kirkosta muutama vuosi sitten.   
 
Katja ja Mikko ovat kihloissa, mutta eivät naimisissa. Suurin osa suomalaisista elää juuri 
avoliitossa tai avioliitossa. Pariskunnat voivat solmia avioliittonsa kirkossa tai siviilivihkimisellä. 
Avioliitoista noin puolet päättyy eroon. Myös samaa sukupuolta olevat ihmiset saavat mennä 
Suomessa naimisiin.  
 
Jos suomalaisessa perheessä on lapsia, on yleisin lapsiluku yksi tai kaksi. Kolmekymmentä 
prosenttia perheistä omistaa lemmikkieläimen. Yleisimmin se on koira tai kissa. 
 
Katja, Mikko ja Emmi asuvat Helsingissä, 80-neliöisessä omistusasunnossa. Asuntolainaa Katjalla 
ja Mikolla on noin 150 000 euroa. Se on tyypillinen suomalaisen lapsiperheen lainan määrä. 
 
Suomalaisten tavallisin asumismuoto on omakoti- tai paritalo, toiseksi tavallisin taas kerrostalo.  
 
Perjantaiaamuisin Katjalla on aikainen videopalaveri. Katja on ison insinööritoimiston 
projektipäällikkö.  
 
Seitsemänkymmentä prosenttia suomalaisista on suorittanut peruskoulun jälkeisen tutkinnon. Katja 
on opiskellut yliopistossa eli hänen koulutuksensa on keskivertosuomalaista korkeampi.  
 
Katja on työskennellyt siitä asti, kun valmistui yliopistosta. Tilastot osoittavatkin, että mitä parempi 
koulutus, sitä varmempaa on työllistyminen.  
 
Mikko on fysioterapeutti. Hänen palkkansa on paljon pienempi kuin Katjan, 2600 euroa 
kuukaudessa. Se on Suomen yleisin kuukausipalkka. 
 
Emmi on alakoulussa. Katja oli hänen kanssaan kotona, kunnes Emmi täytti vuoden. Suomen 
laadukas, pääosin verovaroin maksettava päivähoito mahdollistaa sen, että sekä naiset että miehet 
voivat työskennellä ja osallistua veronmaksajina yhteisen hyvinvoinnin rakentamiseen. Koska 
Katjan palkka on parempi kuin Mikon, maksaa hän myös suurempaa veroa.  
 
Perjantai-ilta on perheen saunailta. Se on tärkeä yhteinen hetki useimmille suomalaisille. 
Suomessa onkin huikeat kaksi miljoonaa kolmesataatuhatta saunaa. 
 
Jos nyt olisi kesä, perhe olisi mökillä. Sielläkin he saunoisivat, saunan kiukaalla olisi makkaraa ja 
Emmi polskisi tauotta järvessä.  



  

   

   

   

   
     

 

 
Kesämökkeily ja luonnonrauha ovat monelle suomalaiselle tärkeitä asioita. Suomessa on puoli 
miljoonaa kesämökkiä ja ihmiset viettävät niillä paljon aikaa erityisesti lomilla.  
 
Lauantaina Katja, Mikko ja Emmi aikovat tavata Emmin kummitädin Claudian. Claudia on eronnut 
tyttärensä Lauran isästä. Heillä on yhteishuoltajuus ja tällä viikolla Laura asuu isänsä, tämän 
uuden vaimon ja kahden sisarpuolensa kanssa.  
 
Claudia on tavannut aiemmin päivällä uusia suomalaisia ystäviään, joihin on tutustunut 
ympäristönsuojeluyhdistyksessä.  
 
Suomessa on paljon yhdistyksiä väkilukuun nähden. Niissä ihmiset esimerkiksi auttavat toisiaan ja 
muita, harrastavat itseään kiinnostavia asioita ja järjestävät erilaisia tapahtumia.  
 
Claudia on asunut Suomessa kymmenen vuotta. Ystävien, harrastusten, koulun ja työn kautta hän 
oppinut kielen ja suomalaisia tapoja. Hän muistelee usein huvittuneena, kuinka alkuaikoina luuli 
ihmisiä vihaisiksi, jos he olivat hiljaa. Nykyään Claudia tietää, että yhdessä hiljaa oleminen on 
Suomessa ihan tavallista eikä tarkoita vihaisuutta.  
 
Tervehtiessään vierasta tai puolituttua ihmistä suomalaiset useimmiten kättelevät, myös miehet ja 
naiset keskenään. Perhe ja ystävät tervehtivät usein halaten, mutta poskisuudelmat eivät yleensä 
kuulu suomalaisiin tapoihin.  
 
Tänään Claudian, Katjan, Mikon ja Emmin on tarkoitus tehdä reipas kävelylenkki. Kävely ja 
lenkkeily ovat suomalaisten yleisimmät harrastukset muun urheilun lisäksi. Toinen suosittu 
harrastus on kulttuuri, kuten lukeminen, musiikki tai elokuvissa käyminen.  
 
Ulkoilun lomassa nelikko tekee joulusuunnitelmia. Suomessa sekä kirkkoon kuuluvat että 
kuulumattomat viettävät uskonnollisia juhlapyhiä, kukin tavallaan. Myös vähemmän uskonnolliset 
ihmiset saattavat viettää häitä, hautajaisia ja ristiäisiä kristillisten perinteiden mukaisesti.  
 
Claudialla ei ole Suomessa omia sukulaisia, mutta Katjan ja Mikon perheestä on tullut hänelle 
hyvin läheinen.  
 
Tulevana jouluna Katja, Mikko, Emmi, Claudia ja Laura matkaavat Mikon vanhempien luo 
maaseudulle. Sinne kokoontuu viisitoista sukulaista ympäri Suomea. Ohjelmassa on joulusauna, 
joulukirkko, perinteisiä jouluruokia ja mukavaa yhdessäoloa.  
 
On helppo listata, mitä tilastot kertovat Katjan ja Mikon kaltaisista keskivertosuomalaisista. Mutta 
kun Mikko miettii joulunviettoon kokoontuvaa väkijoukkoa, voi nopeasti huomata, että jokainen 
ihminen on oma yksilönsä, jolla on omat ajatukset, mielipiteet, tavat ja toiveet. 


