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Ulkomaalaistaustaisten 
elintavat 
 
Ulkomaalaistaustaisten elintavat voivat olla lähtömaankaltaisia ja muuttua hitaasti. Tie-
dot omaan terveyteen vaikuttavista tekijöistä voivat olla niukkoja. Ulkomaalaistaustaisten 
elintavat ovat kuitenkin keskimäärin paremmat kuin suomalaisilla selviää Ulkomaista syn-
typerää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimuksesta (UTH) (Castaneda ym. 2018). Ulkomaalais-
taustaisten elintapoja tarkastelemalla voidaan paremmin suunnata terveyspalveluita 
ulkomaalaistaustaisten erityispiirteitä vastaaviksi. 

Niukasti tuoreiden kasvisten, hedelmien tai marjojen käyttämisen yleisyydessä ei nai-
silla ollut eroa ulkomaalaistaustaisten ja koko väestön välillä, mutta miehistä Suomen 
koko väestö käytti kasviksia vähemmän kuin ulkomaalaistaustaiset. Tässä oli kuitenkin 
suuria eroja taustamaittain. Huolestuttavin tilanne oli muusta Afrikasta tulleilla, joista 
kahdella viidesosalla käyttö oli vähäistä. Somalitaustaisten on havaittu käyttävän vähän 
kasviksia myös Maamu-tutkimuksessa (Castaneda ym. 2012). 
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Keskeiset tulokset 
 Ulkomaalaistaustaisten 

elintavoissa oli suuria 
eroja taustamaittain.  

 kasvisten niukka käyttö 
oli ulkomaalaistaustaisilla 
Suomen koko väestöä 
harvinaisempaa. 

 Niukka kasvisten käyttö 
oli ulkomaalaistaustai-
sista yleistä muusta Afri-
kasta tulleilla.  

 Vähäinen kuntoliikunta 
oli yleistä Lähi-idästä ja 
Pohjois-Afrikasta ja 
muusta Afrikasta tulleilla 
naisilla. 

 Päivittäinen tupakointi oli 
ulkomaalaistaustaisilla 
Suomen koko väestöä 
yleisempää etenkin mie-
hillä.  

 Päivittäinen tupakointi oli 
yleistä virolais-, venäläis-, 
aasialaistaustaisilla ja 
Lähi-idästä ja Pohjois-Af-
rikasta tulleilla miehillä. 

 Runsas alkoholinkäyttö 
oli ulkomaalaistaustaisilla 
Suomen koko väestöä 
harvinaisempaa. 

 

#maahanmuutto 
#elintavat 



 
Kuntoliikuntaa harrastamattomia oli ulkomaalaistaustaisissa saman verran kuin 
koko väestössä. Mutta tässäkin oli eroja taustamaittain. Huolestuttavin tilanne oli 
Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulleilla ja muun Afrikan naisilla, joista kolmasosa ei 
harrastanut lainkaan kuntoliikuntaa. Vastaavia tuloksia on saatu myös Maamu-tut-
kimuksessa (Castaneda ym. 2012). 

 
Päivittäinen tupakointi oli ulkomaalaistaustaisilla miehillä koko väestöä yleisem-
pää. Tupakointi oli yleistä etenkin virolais-, venäläis-, aasialaistaustaisilla ja Lähi-
idästä ja Pohjois-Afrikasta tulleilla miehillä. Venäläis- ja kurditaustaisten yleinen tu-
pakointi havaittiin myös Maamu-tutkimuksessa (Castaneda ym. 2012). Sen sijaan 
hyvin harvinaista tupakointi oli muun Afrikan naisilla, samoin aasialaistaustaisilla 
naisilla, kun taas virolaistaustaisilla naisilla tupakointi oli yleistä. 
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Ulkomaalaistaustaiset 
Ulkomaalaistaustaisilla tar-
koitetaan Suomessa asuvia 
henkilöitä, jotka ovat synty-
neet ulkomailla ja muutta-
neet Suomeen tai Suomessa 
syntyneitä toisen polven 
maahanmuuttajia, joiden 
molemmat vanhemmat tai 
ainoa tiedossa oleva van-
hempi on syntynyt ulko-
mailla. 

Ulkomaalaistaustaisten 
määrä on kasvanut tasaisesti 
kahden viime vuosikymme-
nen aikana. Vuonna 2017 ul-
komaalaistaustaisia oli 385 
000. Heistä toisen polven 
maahanmuuttajia oli 15 pro-
senttia. Yleisin taustamaa oli 
entinen Neuvostoliitto. Seu-
raavaksi suurimpiin tausta-
maaryhmiin kuuluivat Viro, 
Irak, Somalia ja entinen Jugo-
slavia. Ulkomaalaistaustaiset 
ovat ikärakenteeltaan suo-
malaistaustaisia nuorempia. 
(Tilastokeskus.) 

 

AINEISTO 
Kuviot perustuvat Ulkomaista 
syntyperää olevien työ ja hy-
vinvointi -tutkimuksen aineis-
toon (Castaneda ym. 2018).  

UTH-tutkimus on Tilastokes-
kuksen, Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen sekä 
Työterveyslaitoksen yhteis-
työnä toteutettu tammikuun 
2014 ja huhtikuun 2015 välillä 
kerättyyn käyntihaastatteluai-
neistoon. Vastausprosentti oli 
66.  

Terveyteen liittyvät tulokset 
koskevat Suomessa pysyvästi 
asuvia 20-64-vuotiaita, joiden 
molemmat vanhemmat ovat 
syntyneet ulkomailla (N=2 
988). Koko väestön tulokset 
perustuvat THL:n Alueelliseen 
terveys ja hyvinvointi (ATH) 
tutkimukseen. (Nieminen ym. 
2015.) 



 
 

Runsas alkoholinkäyttö oli ulkomaalaistaustaisilla koko väestöä selvästi harvinai-
sempaa. Yleisintä se oli virolaistaustaisilla miehillä, joista kolmasosalla alkoholin-
käyttö oli runsasta. Sen sijaan somalitaustaiset ovat usein täysin raittiita 
(Castaneda ym. 2012). 

 

Yhteenveto 

Ulkomaalaistaustaisilla päivittäinen tupakointi oli Suomen koko väestöä yleisem-
pää etenkin miehillä. Kasviksia ulkomaalaistaustaiset käyttivät enemmän kuin koko 
Suomen väestö, kun taas runsas alkoholinkäyttö oli harvinaisempaa. Liikunnan har-
rastamattomuudessa ei ollut eroja. 

Ulkomaalaistaustaisten elintavoissa oli suuria eroja taustamaittain. Erityistä huo-
miota tulisi kiinnittää muusta Afrikasta tulleiden niukkaan kasvisten käyttöön, Lähi-
idästä ja Pohjois-Afrikasta ja muusta Afrikasta tulleiden naisten vähäiseen kuntolii-
kuntaan ja virolais-, venäläis-, aasialaistaustaisilla ja Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta 
tulleiden miesten tupakointiin. 
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