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KORKIASAARI, JOUNI: Ruotsista Suomeen vuosina 1980-81 palanneet. 
Siirtolaisuusinstituutti, Turku 1983. 246 sivua + 43 liitesivua. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Ruotsista Suomeen vuosina 
1980-81 palanneiden henkilöiden ominaisuuksia, paluun syitä ja 
muuttoprosessia sekä paluumuuton tilastollisessa kehityksessä ja 
palaajien demografisessa rakenteessa tapahtuneita muutoksia. Tut
kimus perustui toisaalta tilastoihin ja toisaalta palaajilta it
seltään saatuihin tietoihin, jotka kerättiin postikyselynä lähet
tämällä kyselylomake 1500:lle Ruotsista vuosina 1980-81 palan
neelie vähintään 18 vuotta täyttäneelle henkilölle. Tutkimuksen 
vastausprosentti oli 69.2 %. Analyysimenetelminä käytettiin ris
tiintaulukointia ja ns. cluster-analyysia. 

Tutkimuksen teoreettisina lähtökohtina pohdittiin paluumuuton 
luonnetta lähinnä yksilön näkökulmasta sekä käytännön lähtökohti
na viranomaisten paluumuuttoon kohdistamia toimenpiteitä. Tutki
muksen erityispiirteenä oli ns. paluumuuttajatyyppien muodostami
nen cluster-analyysin avulla ja paluumuuttoprosessin tarkastelu 
näiden muuttajatyyppien mukaan. Aikaisemmista tutkimuksista poi
keten näiden muuttajatyyppien muodostamisessa otettiin samanaikai
sesti huomioon useita muuttajan ominaisuuksia (19). Analyysin tu
loksena saatiin kuusi paluumuuttajan "perustyyppiä", jotka nimet
tiin seuraavasti: korkeasti koulutetut (10 % tutkimushenkilöistä) , 
vanhemmat perheelliset (13 %), nuoremmat perheelliset (15 %), 
opiskelijat (22 %), nuoremmat sopeutumattomat (25 %) ja vanhemmat 
sopeutumattomat (15 %). Samalla tavoin muodostettiin myös viisi 
Ruotsiin muuttajan "perustyyppiä". 

Paluumuuton perimmäisten syiden todettiin olevan ensisijaisesti 
sosiaalisia ja itsensä toteuttamiseen liittyviä. Taloudellisten 
tekijöiden taas katsottiin useimmiten toimivan eräänlaisina vä
liintulevina muuton "laukaisevina" tekijöinä, jotka mahdollista
vat ei-taloudellisista tekijöistä aiheutuneen muuttopaineen pur
kautumisen. Varsinaisiksi paluun syiksi taloudellisten tekijöiden 
katsottiin muodostuvan vain siinä tapauksessa, että muuttaja us
koo saavuttavansa jotain taloudellista hyötyä kotimaahan palates
saan. Yksittäisiä poikkeuksia lukuunottamatta tämä on yleisemmin 
mahdollista vain silloin, kun Ruotsin tarjoamat taloudelliset mah
dollisuudet kääntyvät huonommiksi kuin Suomen vastaavat mahdolli
suudet. Toistaiseksi taloudelliset tekijät ovat olleet enemmänkin 
paluun esteitä kuin sen varsinaisia syitä. Ruotsin taloudellisen 
tilanteen heikentyminen ja maiden välisten elintasoerojen kaven
tuminen on merkinnyt lähinnä sitä, että taloudelliset tekijät ovat 
menettäneet merkitystään paluuta estävinä tekijöinä. 

Avainsanoja: siirtolaisuus, paluumuutto, muuttoliike 





ESIPUHE 

Suomen ja Ruotsin välinen muuttoliike kääntyi vuonna 1981 Suo

melle muuttovoittoiseksi. Tätä ennen Suomi oli saanut muutto

voittoa vain yhden kerran vuosina 1971-74. Paluumuutosta on 

aiheutunut monia sekä yksilö- että yhteisötason ongelmia, joita 

viranomaiset ovat mahdollisuuksiensa mukaan pyrkineet poista

maan. Paluumuuttoon liittyvistä kysymyksistä on kuitenkin puut

tunut luotettavaa tietoa, sillä viimeksi tehdyistä paluumuutto

tutkimuksista on kulunut jo lähes kymmenen vuotta. Suomen ja 

Ruotsin elinolosuhteissa on tuona aikana tapahtunut olennaisia 

muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet myös paluumuuttoon. Paluu

muutto onkin koettu erääksi tärkeimmistä tutkimuskohteista Suo

men ja Ruotsin välisessä muuttoliikkeessä. 

Siirtolaisuusinstituutissa aloitettiinkin 1.9.1981 laaja paluu

muuttoa koskeva tutkimusprojekti, joka päättyi 28.2.1983. Pro

jektin rahoittivat työvoimaministeriö ja asuntohallitus, joiden 

asettamaan tutkimuksen valvontaryhmään kuuluivat puheenjohtaja

na toimistopäällikkö Altti Majava työvoimaministeriöstä ja mui

na jäseninä johtaja Aarno Strömmer, toimistopäällikkö Hannu 

Junkkari ja tutkija Pirjo Rantaniemi asuntohallituksesta sekä 

suunnittelija Marja Ihto kouluhallituksesta ja Siirtolaisuusins

tituutin edustajana tohtori Olavi Koivukangas, joka toimi myös 

projektin johtajana. 

Tutkimuksen ilmestyessä mieluisa tehtäväni on kiittää työvoima

ministeriötä ja asuntohallitusta tutkimuksen suorittamiseen ja 

julkaisemiseen myönnetyistä määrärahoista sekä valvontaryhmän 

jäseniä tutkimukselle antamastaan asiantuntemuksesta ja tuesta. 

Erityisesti haluan kiittää tunnollisesti suoritetusta työstä 

tutkimuksen tekijää VTM Jouni Korkiasaarta, joka tämän jälkeen 

aloittaa uuden tutkimusprojektin paluulasten sopeutumisesta ja 

koulunkäynnistä. 



Nyt suomeksi ilmestyvällä tutkimuksella on myös laajempaa kan

sainvälistä merkitystä mm. paluumuuton teoreettisia lähtökoh

tia ja viranomaisten toimenpiteitä käsitteleviltä osiltaan. 

Tavoitteena onkin julkaista tämä tutkimus ainakin keskeisim

miltä osiltaan ruotsiksi ja mahdollisesti myös englanniksi. 

Turussa 

23. päivänä maaliskuuta 1983 

Olavi KOivukangas 

Siirtolaisuusinstituutin 
johtaja 
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1. JOHDANTO 

Siirtolaisuudella on ollut merkittävä vaikutus Suomen väestönke

hitykseen varsinkin vuosina 1890-1920 ja toisen maailmansodan jäl

keisenä aikana. Vuosisadan alkupuolella siirtolaisten määrämaana 

oli lähinnä Pohjois-Amerikka ja viimeisten vuosikymmenien aikana 

Ruotsi. Toisen maailmansodan jälkeen Suomesta on muuttanut ulko

maille noin 600 000 henkilöä, joista likimain puolet on palannut 

takaisin. Koko sodanjälkeisenä aikana Suomi on siis menettänyt 

siirtolaisina noin 300 000 henkilöä, mikä vastaa yli kuutta pro

senttia Suomen nykyisestä väkiluvusta. Maassamuutosta noin 80 % 

on vuoden 1946 jälkeen suuntautunut Ruotsiin ja paluumuutosta 

vastaavasti runsaat 70 % on ollut lähtöisin Ruotsista. 

Suomen ja Ruotsin välisessä muuttoliikkeessä on vain kaksi ajan

kohtaa, jolloin paluumuutto on ollut suurempaa kuin muutto Ruot

siin. Ensimmäisen kerran Suomi sai muuttovoittoa vuosina 1971-74, 

jolloin palaajia oli 17 600 henkilöä enemmän kuin lähtijöitä. 

Toinen ajanjakso alkoi vuonna 1981 ja jatkuu edelleen tätä kir

joitettaessa (vuosina 1981-82 muuttovoitto oli 11 200 henkilöä). 

Suomen ja Ruotsin välisen muuttoliikkeen käännyttyä vuoden 1981 

aikana Suomelle muuttovoittoiseksi alettiin paluumuuttokysymyksiin 

kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota sekä julkisissa tiedotus

välineissä että viranomaisten taholla. Melko luonnollista oli myös 

tutkimuksellisen mielenkiinnon herääminen, sillä edellisistä pa

luumuuttotutkimuksista oli kulunut jo lähes kymmenen vuotta. Näil

lä tutkimuksilla ei nähty enää olevan riittävää sovellutusarvoa, 

koska paluumuuton ongelmakentän katsottiin olennaisesti muuttu

neen viimeksi kuluneiden vuosien aikana. Tiedon tarvetta arvioi

tiin olevan erityisesti palaajien työllisyyteen ja asumiseen sekä 

yleensä paluumuuton luonteeseen ja kehitykseen liittyvissä kysy

myksissä. Toisaalta viranomaisten todettiin olevan kiinnostuneita 

siitä, miten paluumuuton helpottamiseksi suunnatut toimenpiteet 



2 

ovat onnistuneet. Mm~työvoima- ja asuntopoliittisesti katsottiin 

olevan tärkeää saada tietoa myös paluumuuton a+ueelliseen suuntau

tumiseen ja mahdolliseen uudelleenmuuttoon liittyvistä tekijöistä. 

Suuresta tutkimustarpeesta johtuen Siirtolaisuusinstituutissa alet

tiin vuoden 1981 alkupuolella valmistella laajanpaluumuuttotutki

muksen tekemistä. Varsinaisesti tutkimus käynnistettiin syyskuussa 

1981 työvoimaministeriön ja asuntohallituksen myönnettyä määrära

hat tutkimuksen tekemiseen. Projektin tuloksena syntyi tämä nyt 

käsillä oleva tutkimus, jossa selvitetään paluumuuton luo~teeseen 

ja palaajien ongelmiin liittyviä kysymyksiä painopisteen ollessa 

paluumuuton syihin sekä palaajien työhön, toimeentuloon ja asumi

seen liittyvissä asioissa. 

Tutkimus perustuu pääosin paluumuuttajilta itseltään postikyselynä 

kerättyihin tietoihin. Tutkimuksen painopiste on näin ollen yksi

lötason tarkastelussa, jossa selvitetään tyypillisen palaajan omi

naisuudet, paluun syyt ja paluumuuttoprosessi (mm. paluun valmis

telut ja muuttovaikeudet sekä paluun suunta ja seuraukset). Tutki

muksessa tehdään myös laaja tilastollinen selvitys koko Suomen ja 

Ruotsin välisen muuttoliikkeen kehityksestä sekä pohditaan toisaal

ta muuttoliikkeen rakenteellisia eli yhteiskunnallisia ja alueel

lisia taustatekijöitä. Tutkimuksen alkuosassa tarkastellaan lisäk

si paluumuuton teoreettisia näkökohtia ja viranomaisten toteutta

mia toimenpiteitä, joilla paluumuuttoa on pyritty helpottamaan. 
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2. TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

2.1. Paluumuutto osana yksilön muuttoprosessia 

Muuttoliikkeestä ei ole toistaiseksi pystytty luomaan kokonaisval

taista teoriaa, joka olisi kattava ja rakentuisi riittävän vankal

le pohjalle. Tämä johtunee osittain siitä, että muuttoliiketutki

mus on hajaantunut monille eri tieteenaloille jokaisen keskitty

essä tarkastelemaan omiin lähtökohtiinsa liittyviä ongelmia. Täs

tä johtuen tutkimusten näkökulma on usein ollut suppea ja paino

tus joko yksipuolisen empiirinen tai abstraktisteoreettinen. 

Muuttoliikkeen tarkastelutasot. Vaikka yksittäislssä tutkimuksissa 

yleensä onkin perusteltua rajoittua jonkin osaongelman tutkimi

seen, voi tutkimuksen tekeminen ilman kokonaisvaltaista teoriake

hikkoa helposti johtaa ilmiön mielivaltaiseen pirstomiseen ja 

olennaisten vaikutussuhteiden hämärtymiseen. Onkin ilmeistä, että 

muuttoliiketutkimuksessa tarvitaan kokonaisvaltaista, poikki tie

teellistä lähestymistapaa, jossa teoreettiset ja empiiriset lähtö

kohdat yhdistyvät jänteväksi kokonaisuudeksi. Tällöin muuttolii

kettä on tarkasteltava sek ä yhteiskunnallisena että alueellisena 

ja yksilötason ilmiönä. (ks. tarkemmin Korkiasaari ym. 1981) 

Y h t e i s kun nai 1 i s eli a tarkastelutasolla huomio 

kohdistetaan yhteiskunnallis-historiallisen kokonaiskehityksen ja 

muuttoliikkeen v ä liseen suhteeseen. Empiirisellä tasolla on täl

löin ky symys lähinnä muuttoliikkeen tarkastelusta suhteessa yh

teiskunnan taloudellisen toiminnan, elinkeinorakenteen ja asutus

historian kehitykseen esimerkiksi tilastojen avulla . Tällä tasolla 

voitaisiin puhua muuttoliikkeen ja yhteiskunnallisen kehityksen 

perimmäisistä liikevoimista tai 0 b j e k t i i v i s i s t a 

s y istä. 
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A 1 u e e 1 1 i s e 1 1 a tarkastelutasolla huomio kohdistetaan 

yhteiskunnan eri osa-alueiden väliseen kehitykseen ja siihen yh

teydessä oleviin tekijöihin. Ensisijaisena selitysperustana ovat 

tällöin tuotannon alueelliseen sijoittumiseen ja siihen liitty

vään työvoiman liikkuvuuteen vaikuttavat tekijät. Muuttoliike kat

sotaan siis tällöin lähinnä työvoiman liikkuvuudeksi, ts. elinkei

norakenteessa tapahtuvan muutoksen ja siihen liittyvän alueellisen 

erilaistumisen ja työpaikkojen siirtymisen seuraukseksi. Ilmiön 

syyt nähdään tällöin viime kädessä alueellisten ominaisuu~sien vä

lisissä eroissa. Tällä tasolla voitaisiin puhua muuttoliikkeen ja 

alueellisen kehityksen m eka n i s m e i s t a. Tämän tason 

teoriat, jotka ovat luonteeltaan lähinnä taloustieteellisiä, voi

daan niiden tarkastelukulman laaja-alaisuuden perusteella jakaa 

kolmelle tasolle: 1) alueellisiin kasvuteorioihin, 2) keskusjär

jestelmäteorioihin ja 3) sijainti teorioihin. (ks. tarkemmin Kor

kiasaari ym. 1981) 

Y k s i 1 ö t a s 0 1 1 a muuttoliikettä tarkastellaan yksilön 

tarpeentyydytystason ja siitä määräytyvien inhimillisten käyttäy

tymisprosessien näkökulmasta. Muuttoilmiön selitysperustana ovat 

tällöin yksilön käyttäytymisen subjektiiviset m 0 t i i v i t. 

Tälle tasolle sijoittuvat teoriat ovat luonteeltaan lähinnä sosi

ologisia ja psykologisia. 

Perinteisesti muuttoilmiötä on selitetty yksinkertaisella työntö

veto -ajattelulla, jonka perusideana on se, että jollakin alueella 

vallitsevat puutteelliset elinolosuhteet työntävät yksilöä siir

tymään alueille, joilla elinolosuhteet ovat paremmat. Vaikka tämä 

ajattelu perustuukin eri alueiden työntäviin ja vetäviin ominai

suuksiin, ei siinä kuitenkaan ole kysymys alueelliselle tasolle 

kuuluvasta tarkastelusta, koska alueelliset ominaisuudet toimivat 

siinä vain yksilötason tarkastelun staattisena ja abstraktisena 

lähtökohtana. 

Ehkä tunnetuin työntö-veto -ajattelun kehittäjä on ollut Lee 

(1969, 285-286), jonka mukaan muuttoLiikkeeseen vaikuttavat teki

jät voidaan jakaa neljään ryhmään: 1) lähtöalueella vaikuttavat 
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tekijät, 2) tuloalueella vaikuttavat tekijät, 3) väliintulevat es

teet ja 4) yksilölliset tekijät. Hänen mukaansa muuttotapahtuma 

perustuu sekä lähtö- että tuloalueella vaikuttavien työntö- ja 

vetotekijöiden "summaukseen". Eri tekijöiden painotus kuitenkin 

vaihtelee yksilöittäin jokaisen painottaessa näitä "miinus- ja 

plustekijöitä" omien kokemustensa, arv~jensa ja asenteidensa mu

kaan. Yksilölliset tekijät kuten älykkyys, mielenterveysongelmat, 

asuinympäristön arvostukset ja henkilökohtaiset kontaktit aiheut

tavat sen, ettei muuttopäätös aina ole täysin rationaalinen mii

nus- ja plustekijöiden summaus. Lisäksi muuttopäätökseen vaikutta

va~ väliintulevat esteet kuten välimatka, muuttorajoitukset, saa

dun informaation määrä ja laatu sekä muuttokustannukset. 

Boguen mukaan (1969, 752-754) muuttotapahtuma on yksilön reaktio 

ympäristön taloudellisiin, sosiaalisiin ja demografisiin voimiin 

ja perustuu yksilön pyrkimyksiin tyydyttää tarpeitaan ja välttää 

epämiellyttäviä kokemuksia. Bogue kuvaa muuttoa yksilön tarpeen

tyydytystason sekä lähtö- ja tuloalueen työntö- ja vetotekijöiden 

nettovaikutuksenfunktiona, jolloin muutto on tulkittavissa ulkois

ten olosuhteiden ja niissä vallitsevan tasapainotilan avulla. Ku

kin muutto on siis heijastusta jostakin pakottavasta tarpeesta, 

jota yksilö ei usko voivansa tyydyttää asuinalueellaan tai se on 

pakoa tilanteesta, joka jostakin syystä on käynyt kestämättömäksi. 

Mangalam (1968, 9-10) taas selittää vastaavasti muuttotapahtuman 

seuraukseksi suhteellisesta kurjistumisesta eli deprivaatiosta, 

joka riippuu yksilön arvoista ja niihin suhteutetusta tarpeiden 

tyydytysasteesta. Suhteellisen voimakaskaan deprivaatio ei silti 

aina ole riittävä ehto muuttoon. Lisäksi edellytetään, että lähtö

alueelta puuttuvat keinot koetun deprivaation poistamiseen. 

Yksilötasolla muutto siis heijastaa yksilön pyrkimystä poistaa ko

kemaansa tarpeentyydytyksen vajaatilaa, ts. pyrkimystä parantaa 

hyvinvointiaan. Seuraavaksi onkin syytä laajentaa tarkastelukulmaa 

hyvinvointiteoreettisesta näkökulmasta . 
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Yksilön tarpeet ja hyvinvointi. Hyvinvointi määritellään yleensä 

tarvekäsitteen avulla. Tällöin hyvinvointi nähdään esimerkiksi yk

silön tilana, jossa hänellä on mahdollisuus saada keskeiset tar

peensa tyydytetyksi. Maslowin tarveajatteluun pohjautuen tarpeet 

on tavallisesti nähty hierarkkisena järjestelmänä, jossa ylemmän

asteisia tarpeita pystytään täysipainoisesti tyydyttämään vasta 

sitten, kun niitä alemmanasteisten tarpeiden tyydytys on toteutu

nut. Yksilön käyttäytymistä ohjaavina tarpeina korostuvat kul

loinkin sellaiset tarpeet, jotka tarvehierarkiassa seuraavat jo 

tyydytettyjä tarpeita, ts. painopiste siirtyy hierarkiassa ylös

päin sitä mukaa kun alemman asteen tarpeet on tyydytetty. (Raunio 

1980, 14-15) 

Inhimillisistä tarpeista on esitetty lukuisia eri luokitteluja, 

jotka voidaan yleensä tiivistää kolmeen tarpeiden perusalueeseen, 

jotka ovat hierarkkisessa järjestyksessä keskenään. Seuraavassa 

asetelmassa, johon on kerätty eräitä esimerkkejä tarveluokitte

luista, ovat primääriset tarpeet alimpana. 

Maslow 

Itsensä toteut
tamisen tarpeet 

Arvostuksen 
tarpeet 

Rakkauden ja lii
tynnän tarpeet 

Turvallisuuden 
tarpeet 

Fysiologiset 
tarpeet 

(Raunio 1980, 13) 

Wilenius 

Henkiset 
tarpeet 

Sosiaaliset 
tarpeet 

Aineelliset 
tarpeet 

Alderfer 

Kasvutarve 

Yhteisyyden 
tarve 

Toimeentulon 
tarpeet 

Allardt 

Itsensä 
toteutta
minen 

Yhteisyys
suhteet 

Elintaso 

Tarpeet voidaan jakaa myös aineellisiin ja ei-aineellisiin tarpei

siin. Tähän liittyen hyvinvointi on varsin usein jaettu eli n -

t a s 0 0 n ja elä m ä n l a a t u u n. Elintaso viittaa täl-
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löin niihin tarpeisiin, joiden tyydytys on määritelty persoonatto

mien aineellisten resurssien esiintymisen avulla. Elämisen laatuun 

liittyvä tarpeiden tyydytys taas on määriteltävissä inhimillisten 

suhteiden (ihmisten väliset, ihmisten ja yhteiskunnan väliset sekä 

ihmisten ja luonnon väliset) laadun perusteella. Elintason on kat

sottu koostuvan sellaisista tekijöistä kuin tulot, asumistaso, 

työllisyys, koulutus ja terveys. Elämisen laadun taas on katsottu 

koostuvan yksilön yhteisyyssuhteista (paikallis- ja perheyhtei

syys, ystävyyssuhteet) ja itsensä toteuttamisesta (arvonanto, kor

vaamattomuus, harrastukset, "tekeminen"). Voidaan sanoa, että 

elintasotarpeiden näkökulmasta ihmistä tarkastellaan biologisena 

olentona, kun taas elämisen laadun tarpeiden näkökulmasta ihmistä 

tarkastellaan sosiaalisena olentona. (Raunio 1980, 18) 

Tarvelähtökohta on sellaisenaan muuttoliikkeeseen sovellettuna 

ongelmallinen, koska tarpeet ja niiden tyydyttyneisyys (hyvinvoin

ti) on suhteellista ja empiirisissä tutkimuksissa vaikeasti mitat

tavissa. Tämän vuoksi tarvelähtökohtaa on pyritty operationaalis

tamaan elintasokäsitteen avulla. Pyrkimyksenä on tällöin ollut 

löytää yleisesti hyväksyttyihin ja monille yhteisiin arvoihin pe

rustuvia tarpeita. Elintasoon on katsottu kuuluvaksi se osa tar

peiden tyydytystä, minkä väestö voi saada siihen kohdistuvien pal

velu- ja hyödykevirtojen avulla (Koskiaho 1969, 24). 

Elintaso on tavallisesti jaettu joukoksi erilaisia osatekijöitä, 

komponentteja, joiden tarkoituksena on kuvata elinolosuhteiden eri 

aspekteja. Jaottelun pohjana on yleensä käytetty Yhdistyneissä 

Kansakunnissa kehitettyä jaottelua, jossa elintasoon sisälly te

tään seuraavat tekijät: terveys, ravitsemus, asuminen, työllisyys 

ja työolosuhteet, koulutus, vaatetus, sosiaaliturva, vapaa-aika ja 

virkistys sekä ihmisoikeudet (United Nations 1961, 4). Näistä var

sinkin neljä viimeistä ovat vaikeasti mitattavissa. Komponerittien 

määrää onkin myöhemmin supistettu käytännön tarpeita ajatellen 

(esim. Drewnowski & Scott 1966, 4-5). Tämä ei kuitenkaan täysin 

ole pystynyt ratkaisemaan mittausongelmaa. Sen vuoksi empiirisis

sä tutkimuksissa on päädytty tarkastelemaan yksilön käytössä ole

via toi m i n t a r e s u r s s e j a, joilla komponenttien 

mukaiset tarpeet pystytään tyydyttämään. 
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Tässä alunperin Titmussin (1958) elintasomääritelmään perustuvas

sa lähtökohdassa yksilön elintasoa pyritään mittaamaan hänen hal

linnassaan olevien resurssien kuten tulojen, omaisuuden, koulu

tuksen, psyykkisen ja fyysisen toimintakyvyn, sosiaalisten suhtei

den ja turvallisuuden avulla. Muuttoilmiöön sovellettuna tämä mer

kitsee sitä, että yksilö pyrkii muuton avulla hankkimaan näitä 

toimintaresursseja voidakseen tyydyttää tarpeensa. Näin muuton 

vaikuttimena olevien tarpeiden tarkastelu voidaan "kääntää" yksi

lön käytettävissä olevien resurssien tarkasteluksi. Hyvinvointi 

toteutuu siis resurssien käytössä. Ruotsalaisen Sten Johanssonin 

mukaan yksi16n selviytyminen sosiaalisen elämän kilpailutilanteis

sa voidaan ennustaa, mikäli tunnetaan yksilön käytettävissä olevat 

resurssit. Mitä enemmän yksilöllä on resursseja esimerkiksi rahan, 

fyysisen ja psyykkisen energian, sosiaalisten suhteiden, turvalli

suuden, koulutuksen yms. muodossa sitä parempi on hänen elintason

sa, koska hän voi paremmin kontrolloida ja tietoisesti ohjata elä

määnsä. (Johansson 1970, 27-32) 

Elintason resurssilähtökohtaa on kritikoitu siitä, että se keskit

tyy lähinnä vain hyvinvoinnin aineellisiin tekijöihin laadullisten 

tekijöiden jäädessä vaille huomiota. Kuitenkin esimerkiksi Allardt 

korostaa, että hyvinvointi koostuu sekä elintasosta että elämän

laadusta, joita molempia voidaan mitata. Elintasoa eli yksilön ai

neellisista resursseista koostuvaa osatekijää pidetään kuitenkin 

yleensä edellytyksenä elämänlaadun osatekijöiden toteutumiselle, 

ts. elintasoa pidetään primäärisempänä kuin elämänlaatua. Monessa 

tapauksessa voidaan materiaalisten resurssien katsoa mahdollista

van hyvinvointiongelmien ratkaisemisen. (Allardt 1976, 52-54) 

Edellä muuttoliikettä tarkasteltiin kolmella eri tasolla eli yh

teiskunnallisena, alueellisena ja yksilötason ilmiönä. Painopiste 

oli yksilötasolla johtuen lähinnä siitä, että käsillä olevassa 

tutkimuksessa on kysymys juuri yksilötasolle sijoittuvasta tutki

muksesta. Muuttoilmiön ymmärtämiseksi on kuitenkin tärkeää hah

mottaa alueellisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden merkitys yk

silöiden käyttäytymisen taustalla vaikuttavina tekijöinä. 
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Seuraavassa esitettävään kuvioon on pyritty tiivistämään kokonais

valtainen tarkastelukehikko yksilön hyvinvointiin vaikuttavista 

tekijöistä. Lähtökohtana on yksilön fyysinen, psyykkinen ja sosi

aalinen hyvinvointi, joka määräytyy ensinnäkin sen mukaan, minkä

laiset r e s u r s s i t yksilöllä on käytettävissään. Resurssit 

puolestaan riippuvat siitä, mikä on hänen asemansa työnjaossa ja 

sosiaalisessa hierarkiassa, ts. millainen on hänen yhteiskunnalli

nen asemansa. Tämä taas on riippuvainen hänen persoonallisista 

ominaisuuksistaan ja sosiaalisesta taustastaan. Kysymys ei kuiten

kaan ole yksisuuntaisista vaikutussuhteista, sillä resurssien 

avulla yksilö voi myös vaikuttaa yhteiskunnalliseen asemaansa, 

jolla puolestaan on persoonallisuutta muovaava vaikutus. 

YKSILÖN HYVINVOINTI 

- sosiaalinen 
t t 

- psyykkinen 

t t - fyysinen 

I I 
YHTEISKUNTATASO ALUE'l'ASO YKSILÖTASO 

- aineellinen ja henki- - alueen elinmahdolli- - yksilön toiminnai-
nen kehittyneisyys ---. suudet f-----. liset resurssit 

t t t J t J - asema kansainväli- - asema alueellisessa - yhteiskunnallinen 
sessä työnjaossa työnjaossa asema 

t t ....-- t J 
~ k '1'" t J 11" - luonnonolosuhteet ja alueen luonnonolo- - y Sl on persoona 1-

maantieteellinen si- suhteet, sijainti ja set ominaisuudet ja 
jainti sekä histori- historiallinen kehi- sosiaalinen tausta 
allinen kehitystausta tystausta 

Kuvio 1. Yksilön hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden tarkastelukehikko 

Yksilön hyvinvointi riippuu kuitenkin myös niistä toi m i n -

t a m a h d 0 1 1 i suu k s i s t a, joita hänen elinympäris-

tössään on tarjolla. Nämä mahdollisuudet taas määräytyvät yhteis

kunnan eri osa-alueiden välisen työnjaon mukaan, ts. alueen tuo

tannollista toimintaedellytyksistä ja tuotannon alueellisesta 

sijoittumisesta. Alueelliset tuotantoedellytykset heijastavat 
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viime kädessä alueellisia luonnonolosuhteita ja alueen historial

lista kehitystaustaa. Kuten yksilötasollakin, on vaikutus suhteet 

myös aluetasolla nähtävä molemminsuuntaisiksi. 

Alueelliselta tasolta näkökulmaa voidaan laajentaa koko yhteiskun

nan tasolle. Tällöin hyvinvointi heijastaa koko yhteiskunnan ai

neellista ja henkistä k e h i t t Y n e i syy t t ä, joka taas 

riippuu sen asemasta kansainvälisessä työnjaossa. Työnjaollinen 

as~ma puolestaan määräytyy viime kädessä yhteiskunnan maantieteel

lisestä sijairtnista ja luonnonolosuhteista sekä historiallisesta 

kehitystaustasta. Myös tällä tasolla vaikutus suhteet ovat molem

minsuuntaisia. 

Hyvinvointia on edellä tarkasteltu vain yksilön hyvinvointina. 

Vastaavalla tavalla hyvinvointia voidåan periaatteessa tarkastella 

myös alueellisena .ja yhteiskunnallisena tilana eli tietyllä alu

eella tai tietyssä yhteiskunnassa asuvan väestön keskimääräistä 

hyvinvointia osoittavina (tilastollisina) suureina. 

Muutto voidaan yksilötasolla ymmärtää erääksi yksilön käyttäyty

misvaihtoehdoksi tilanteessa, jossa hän kokee hyvinvointinsa puut

teelliseksi. Muuttoliikettä tällä tasolla tutkittaessa on tarkas

teltava, millä hyvinvoinnin osa-alueella tarpeiden vajaatyydytystä 

ilmenee ja millaisin edellytyksin käyttäytymisvaihtoehdoksi muo

dostuu nimenomaan muutto paikkakunnalta toiselle tai maasta toi

seen. 

Paluumuutto yksilön muuttoprosessissa. Edellisen tarkastelun pe

rusteella muuton syitä voidaan tarkastella kolmella eri tasolla. 

Yhteiskunta- ja aluetasolla syyt liittyvät niihin mahdollisuuk

siin, joita yhteiskunnat ja niiden eri osa-alueet tarjoavat yksi

löiden tarpeentyydytykseen. Yksilötasolla taas on kysymys yksi

löiden tarpeista ja niistä resursseista, joilla näitä tarpeita 

pystytään tyydyttämään. Muuttopäätökseen johtavaa prosessia voi

daan tarkastella yksilön henkilökohtaisten ominaisuuksien ja ym

päristön tarjoamien mahdollisuuksien vuorovaikutuksena, jota hän 
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pyrkii säätelemään tavoitteidensa saavuttamiseksi (Wiman 1975, 

131). Ympäristön tarjoamat mahdollisuudet määräytyvät viime kädes 

sä yhteiskunnan tuotantotoiminnassa tapahtuvista määrällisistä ja 

laadullisista muutoksista, jotka samalla vaikuttavat myös ihmisten 

ajattelutapaan ja käyttäytymisen motivaatioperustaan (tarpeisiin) . 

Muuttoliikkeen yhteiskunnallisia ja alueellisia eli r a ken -

tee 1 1 i s i a syitä tarkasteltaessa on olennaista tutkia läh

tö- ja tuloalueen tarjoamien mahdollisuuksien välisiä eroja. Inhi

millisten tarpeiden perusluokitukseen nojautuen nämä mahdollisuu

det voidaan jakaa kolmeen luokkaan: 

1) mahdollisuudet aineellisten (primääristen) tarpeiden tyydyttä
miseen, jossa ovat keskeisiä mahdollisuudet työhön (työlli
syys), taloudelliseen toimeentuloon (palkkataso) ja asumiseen 
(asunnonsaanti) ; . 

2) mahdollisuudet sosiaalisten (sekundääristen) tarpeiden tyydyt~ 
tämiseen, jossa ovat keskeisinä tekijöinä (yhteinen) kieli ja 
kulttuuri (elämäntapa ja arvomaailma) sekä sukulais- ja ystä
vyyssuhteet; 

3) mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen liittyvien (tertiääris
ten) tarpeiden tyydyttämiseen, jossa ovat keskeisiä mm. mah
dollisuudet koulutukseen ja harrastuksiin. 

Suomen ja Ruotsin välisessä muuttoliikkeessä on siis keskeistä 

tarkastella maiden välisiä eroja aineellisiin (taloudellisiin), 

sosiaalisiin ja itsensä toteuttamiseen liittyvissä mahdollisuuk

sissa. Empiiristen tutkimusten perusteella tiedetään, että Ruot

siin muuton syyt ovat useimpien muuttajien kohdalla olleet talou

dellisia. Paluun syiden taas on useimmiten todettu olevan ei-ta

loudellisia eli sosiaalisia ja itsensä toteuttamiseen liittyviä. 

Havainnot ovat varsin luonnollisia ensinnäkin siksi, että Ruotsi 

on taloudelliselta kehitykseltään ollut selvästi Suomea edellä ja 

tarjonnut näin paremmat mahdollisuudet aineelliseen toimeentuloon. 

Ei-taloudellisten tekijöiden osuus on sen sijaan Ruotsiin muutos

sa ollut suhteellisen vähäinen. Tämä on ymmärrettävää, koska vie

raaseen ympäristöön muutettaessa sosiaalisen kanssakäymisen ja it

sensä toteuttamisen mahdollisuudet yleensä heikkenevät. Tällöin

hän joudutaan useimmiten täysin vieraaseen kieli- ja kulttuuri

ympäristöön, jossa ei ole valmiiksi luotuja sosiaalisten suhtei

den verkostoja . Nämä tekijät rajoittavat paitsi sosiaalista kans-
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sakäymistä myös itsensä toteuttamisen mahdollisuuksia, vaikka 

niitä ympäristössä sinänsä olisikin tarjolla. Yksilön resursseis

ta (kielitaito, koulutus ym.) riippuu tietenkin ratkaisevasti, mis

sä määrin hän pystyy näitä mahdollisuuksia käyttämään hyväkseen. 

Ruotsiin muutetaan kuitenkin myös ei-taloudellisista syistä. Näis

säkin tapauksissa yksilö luonnollisesti kokee tarpeentyydytysmah

dollisuutensa Ruotsissa paremmiksi kuin Suomessa. Esimerkiksi 

opiskelu voi olla muuton syynä silloin kun omassa maassa ei voi 

suorittaa tietyn alan tutkintoa tai opiskelupaikan saanti on vai

keaa. Samalla siihen liittyy mahdollisuus mm. kielitaidon kehit

tämiseen, itsensä tuntemuksen lisäämiseen ja kokemusten hankkimi

seen. Henkilökohtaisten syiden vuoksi muuttaminen taas voi perus

tua esimerkiksi haluun irtautua sosiaalisesti vaikeaksi koetuista 

ihmissuhteista tai vaikeuksiin liittyvästä ympäristöstä. 

Useimmilla maastamuuttajilla on todennäköisesti paluun ajatus mie

lessään jo siinä vaiheessa kun vieraaseen maahan muutetaan vain 

harvojen aikoessa jäädä muuttomaahan pysyvästi. Usein paluun to

teuttaminen kuitenkin viivästyy tai jää kokonaan toteuttamatta 

riippuen siitä, minkälaisiksi mahdollisuudet entisessä ja nykyi

sessä asuinmaassa koetaan. Paluumuuton harkinta tulee yleensä 

ajankohtaiseksi, mikäli perheen tai yksilön elämäntilanteessa ta

pahtuu suuria muutoksia, kuten työttömäksi joutuminen, perheen 

hajoaminen, lasten koulunkäynnin alkaminen, eläkkeelle jääminen 

jne. 

Paluupäätös edellyttää aina sitä, että yksilö kokee nykyisessä 

asuinmaassaan tarpeentyydytysmahdollisuutensa yhdellä tai useam

malla tarvealueella puutteellisemmiksi kuin entisessä kotimaas

saan. Yksilön täytyy tällöin paluupäätöstä tehdessään arvioida ai

na "voittavansa" enemmän kuin "menettävänsä" kotimaahan palates

saan. Elämäntilanteessa tapahtuvat muutokset eivät näin ollen 

välttämättä ole muuton varsinaisia syitä, ellei niihin liity 

olennaista tarpeentyydytysmahdollisuuksien heikkenemistä suhteessa 

entisen kotimaan tarjoamiin mahdollisuuksiin. 
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Edellä olevan mukaan esim. työttömäksi joutuminen olisi paluun 

syy vain siinä tapauksessa, että henkilö arvioi työnsaantimahdol

lisuutensa kotimaassaan paremmiksi kuin nykyisessä asuinmaassaan. 

Jos hän sen sijaan arvioi työnsaantimahdollisuudet kotimaassa yh

tä huonoiksi tai heikommiksi, mutta palaa siitä huolimatta, on 

työttömäksi joutuminen enemmänkin muuton "laukaiseva" (väliintu

leva) tekijä kuin sen varsinainen syy. Henkilö siis arvioi pala

tessaan hyötyvänsä jotain, vaikka ei työtä saisikaan. Ajatuksena 

voi olla esimerkiksi se, että "on parempi olla työttömänä koti

maassa kuin vieraassa maassa". Paluun syynä ei siten olisi työttö

mäksi joutuminen, vaan syyt liittyisivät pikemminkin sosiaalisiin 

tekijöihin. 

Muuton syyn määritteleväksi kriteeriksi voitaisiin edellisen pe

rusteella ottaa se, voiko henkilö juuri kyseisen tekijän osalta 

lisätä hyvinvointiaan muuton avulla vai ei. Muuton syyt olisi si

ten nähtävä niissä tekijöissä, joiden osalta yksilö arvioi hyöty

vänsä jotain muuttaessaan. 

Taloudelliset tekijät eivät yleensä kohoa paluun syyksi ellei 

lähtö- ja tulomaan taloudellisissa mahdollisuuksissa (niiden 

eroissa) tapahdu oleellisia muutoksia. Sen sijaan ne ovat usein 

ratkaisevana paluun e s tee n ä varsinkin, jos maastamuutto 

on aikoinaan tapahtunut taloudellisista syistä. Paluupäätöstä ei 

siis tehdä niin kauan kuin maastamuuton aiheuttanut tilanne edel

leen vallitsee tai sen uskotaan vallitsevan edellyttäen, että 

vastaava tilanne nykyisessä asuinmaassa ei muutu vieläkin huonom

maksi. Tämä riippuu kuitenkin myös yksilön resursseista, jotka 

ovat ajan myötä esim. opiskelun seurauksena saattaneet lisääntyä. 

Resursseista nimittäin riippuu, mlllaiset ovat yksilön edellytyk

set kilpailla ympäristön tarjoamista (niukoista) mahdollisuuksis

ta. 

Ei-taloudellisten tekijöiden osalta palaajat yleensä "voittavat" 

omaan kieli- ja kulttuuriympäristöön ja mahdollisesti myös entisiin 

sosiaalisiin verkostoihin palatessaan. Merkittävänä väliintulevana 

tekijänä on kuitenkin tällöin se, kuinka kauan ole s k e 1 u 
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vieraassa maassa on k e s t ä nyt, ts. ovatko nämä kielelliset, 

kultturelliset ja sosiaaliset siteet ehtineet poissaolon aikana 

ratkaisevasti katketa ja kuinka paljon näitä siteitä on vastaavas

ti ehditty lu?maan vieraassa maassa. On melko itsestään selvää, 

että mitä kauemmin vieraassa maassa on oleskeltu sitä epätodennä

köisempää palaaminen on. 

Ruotsista Suomeen tapahtuvan paluumuuton syiden voi perustellus

ti olettaa liittyvän ensisijaisesti ei-taloudellisiin tekijöihin 

niin kauan kuin Ruotsi on taloudelliselta kehitykseltään eli lä

hinnä työnsaantimahdollisuuksiltaan ja palkkatasoltaan Suomea 

edellä (taloudelliset mahdollisuudet voivat tietenkin siirtolais

ten osalta olla heikommat kuin kantaväestöllä). Taloudellisten 

tekijöiden, kuten työttömäksi joutumisen merkitys muodostuu täl

laisessa tilanteessa korkeintaan muuttopäätöksen laukaisevaksi te

kijäksi siten, että ei-taloudellisista syistä aiheutunut muutto

paine pääsee purkautumaan taloudellisten tekijöiden menettäessä 

merkityksensä paluuta estävänä tekijänä. Taloudellisestihan palaa

ja ei voi odottaa hyötyvänsä mitään, mikäli työnsaantimahdollisuu

det kotimaassa ovat heikommat. Jos paluu tällaisessa tilanteessa 

kuitenkin toteutetaan, täytyy sen varsinaisten syiden olla luon

teeltaan ei-taloudellisia. Sosiaalisten ja itsensä toteuttamiseen 

liittyvien tekijöiden keskeisyys paluun syynä on melko helposti 

ymmärrettävissä kun ajatellaan, että vieraaseen kieli- ja kult

tuuriympäristöön sopeutuminen on hyvin pitkäaikainen prosessi, 

vaikka se henkilön resursseista riippuen vaihteleekin suuresti. 

Suomen ja Ruotsin välisen muuttoliikkeen rakenteellisia taustate

kijöitä tarkastellaan lähemmin luvussa 6. 
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2.2. Viranomaisten toimenpiteet paluumuutossa 

Paluumuuton vilkastuessa ovat eri hallinnonalojen viranomaiset al

kaneet kiinnittää yhä enemmän huomiota paluumuuttoon. Erityisen 

merkittävänä on mainittava Siirtolaisasiain neuvottelukunnan (SAN) 

työ, jonka tuloksena ilmestyi vuonna 1982 yksinomaan paluumuuttoa 

käsittelevä mietintö (Komiteanmietintö 1982: 14). Paluumuuttoa on 

tosin käsitelty varsin laajasti myös SAN:n aikaisemmissa mietin

nöissä. Mainitussa mietinnössä on selvitetty hyvin seikkaperäisesti 

mm. paluumuuttopolitiikan periaatteita ja eri hallinnonaloilla pa

luumuuton ongelmien vähentämiseksi toteutettuja toimenpiteitä sekä 

esitetty runsaasti eri viranomaisten ja yhteisöjen toteutettavaksi 

tarkoitettuja tOimenpide-ehdotuksia. Seuraava tarkastelu perustuu

kin pääosin juuri kyseisen mietinnön sisältöön. 

Paluumuuttopolitiikka. Siirtolaisasiain neuvottelukunta asetti pe

riaatemietinnössään paluumuuttopolitiikan lähtökohdaksi sen, että 

ketään ei houkutella palaamaan, mutta toisaalta kaikilla on oikeus 

palata entiseen kotimaahansa. Tämä edellyttää, että palaajille 

turvataan mahdollisuudet reaaliseen valinnanvapauteen ja omaan 

päätöksentekoon. Paluumuuttoon liittyvät riskitekijät tulisi täl

löin poistaa, mutta toisaalta paluumuuttaj ia ei ·tulisi asettaa 

erityisasemaan kotimaassa asuviin nähden. Paluumuuton edellytyksiä 

voidaan säilyttää myös ulkomailla asuvien kieli- ja kulttuuri-iden

titeetin ylläpitämisellä. Tavoitteena on se, että paluumuutto voi

si tapahtua taloudellisesti ja sosiaalisesti turvatuissa olosuh

teissa ja että sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan tapahtuisi 

mahdollisimman kitkattomasti. Palaajien tulisi olla tasaveroisessa 

asemassa maassa asuviin nähden niin työpaikan hankinnan, asunnon, 

koulutuksen kuin sosiaalisen turvallisuudenkin suhteen. (Komitean

mietintö 1980: 63, 104-105) 
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Siirtolaisasiain neuvottelukunta asetti periaatemietinnössään 

(s. 104) paluumuuttopolitiikalle seuraavat periaatteet: 

1) Periaatteena tulee olla se, että Suomen on perustettava talou
dellinen ja yhteiskunnallinen kehityksensä ensisijaisesti maas
sa jo oleviin väestö- ja työvoimavaroihin. 

2) Tällöin ei ulkosuomalaisia pidä nähdä sellaisena työvoimareser
vinä, jota tarpeen mukaan aktiivisesti rekrytoitaisiin ja hou
kuteltaisiin palaamaan Suomeen. 

3) Tavoitteena tulee olla paluun edellytysten turvaaminen eli 
reaalisen valinnanvapauden ylläpitäminen. 

4) Myös paluumuuttopolitiikassa, kuten maastamuuttopolitiikassa
kin, tulee pyrkiä siihen, että yksilön muuttopäätös perustuu 
totuudenmukaisiin tietoihin mahdollisuuksista tulomaassa. 

5) Paluumuuttajia ei tule asettaa erityisasemaan kotimaassa asu
viin nähden muutoin kuin siltä osin mitä paluuedellytysten ja 
jälleensopeutumisen onnistumisen turvaaminen edellyttää. 

Päävastuun paluumuuttoa koskevista toimenpiteistä katsotaan kuulu

van Suomelle. Osan vastuusta katsotaan kuitenkin kuuluvan myös pa

laajien lähtömaalle. Toimenpiteitä toteutettaessa tulee noudattaa 

ns. läpäisyperiaatetta, mikä merkitsee sitä, että paluumuutto ja 

siirtolaisuus yleensäkin on otettava huomioon kaikilla hallinnon 

aloilla ja tasoilla. (Komiteanmietintö 1982: 14, 1-3) 

Tilastointi. Suomessa julkaistut siirtolaisuutta koskevat tilastot 

perustuvat väestörekisterikeskuksen ja tilastokeskuksen sekä työ

voimaministeriön keräämiin tietoihin. Tärkeimmät muuttoliiketilas

tot sisältyvät tilastokeskuksen julkaisemiin väestönmuutostilas

toihin (SVT VI A), jotka perustuvat nykyisin väestörekisterikes

kuksen pitämään väestön keskusrekisteriin. Pohjoismaisessa muutto

liikkeessä on käytössä paikallisilta väestörekisteriviranomaisilta 

saatava pohjoismainen muuttokirja, jonka muuttaja on velvollinen 

toimittamaan tulomaan väestörekisteriin, josta muuttokirjan toinen 

kappale palautetaan lähtömaan rekisteriin. Muuttopäiväksi merki

tään se päivä, jona muuttaja on merkitty otetuksi tulomaan väestö

rekisteriin. Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuvien muuttojen 

tilastointi on vielä nykyisellään varsin puutteellista, koska nii

den osalta ei ole olemassa lakisääteistä ilmoitusvelvollisuutta. 

(ks. tarkemmin SVT VI A: 145 osa I, 9-14) 
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Väestönmuutostilastoista (SVT VI A) saadaan tietoja mm. muutta

neiden iästä, sukupuolesta, siviilisäädystä, kielestä, lähtö- ja 

tulokunnasta sekä syntymä-, lähtö- ja tuloläänistä. Varsinaista 

paluumuuttotilastoa ei kuitenkaan ole olemassa, vaan paluumuutta

jat sisältyvät kaikkiin maahanmuuttaneisiin, joissa ovat siis mu

kana myös muiden maiden kansalaiset. Tosin suurin osa maahanmuut

taneista on paluumuuttajia (todennäköisesti yli 90 %, kun otetaan 

huomioon kansalaisuutensa vaihtaneet entiset Suomen kansalaiset) . 

Julkaistut tilastot koskevat ensisijaisesti pohjoismaista muutto

liikettä, johon lienevät syynä mm. edellä todetut puutteet muual

le suuntautuvien muuttojen rekisteröinnissä. Pohjoismaisesta muut

toliikkeestäkään ei kaikilta osin ole julkaistu erikseen tietoja 

esim . Suomen ja Ruotsin välillä muuttaneista. Tällöin joudutaan 

yleensä turvautumaan, kuten tässäkin tutkimuksessa, Ruotsin tilas

toihin (esim. SCB: Befolkningsförändringar). 

Väestörekisterikeskus tallentaa tietoja muuttajista huomattavasti 

laajemmin kuin julkaistuissa tilastoissa olevat tiedot. Siirto

laisasiain neuvottelukunta onkin mietinnössään (1982: 14, 17) 

esittänyt, että tilastointia tulisi laajentaa mm. ammatti-, elin

keino- ja koulutustietojen osalta. Tiedot tulisi myös julkaista 

paluumuuttajista erikseen eikä vain kaikista maahanmuuttajista. 

Työvoimaministeriö julkaisee Pohjoimaiden välillä muuttaneita kos

kevaa työnvälitystilastoa, joka sisältää tietoja työnhakijoista ja 

työhön välitetyistä. Koska kaikki työvoimaan kuuluvat eivät kui

tenkaan hakeudu työhön työnvälityksen kautta, ei työnvälitystilas

ton tietoja voida yleistää koskemaan koko työvoiman muuttoliiket

tä, varsinkin kun työnvälityksen käyttäjät tutkimusten mukaan sel

västi poikkeavat niistä, jotka eivät sen palveluja käytä. Koko 

työvoiman muuttoliikkeestä ei nykyisin olekaan olemassa täsmälli

siä tietoja . Työnvälityksen kautta muuttaneista on ko. tilastosta 

saatavissa kuitenkin tietoja mm. kuukausittain, työvoimapiireit

täin, ammattiryhmittäin sekä sukupuolen, iän ja koulutuksen mu

kaan. 
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Suomessa käytetään varsin paljon hyväksi Ruotsin tilastoja . Nii

den puutteeksi on Suomen kannalta kuitenkin todettu mm. se, että 

ne kattavat vain Ruotsissa asuvat Suomen kansalaiset. Näin ollen 

ei ole olemassa tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon Ruotsissa 

kaikkiaan asuu suomalaista syntyperää olevaa väestöä. Tämä taas 

olisi tärkeää mm. selvitettäessä esim. suomen kielen opetusta tar

vitsevien määrää tai pyrittäessä laajentamaan Suomen viranomaisten 

tiedotuksen saavutettavuutta. Syntyperän kartoittamiseksi on pi

detty erityisen tärkeänä, että Ruotsin viranomaiset rekisteröisi

vät väestölaskennan yhteydessä väestön äidinkielen. (Komiteanmie

tintö 1982: 14, 17-18). 

Ruotsin työmarkkinahallitus (AMS) pitää työnvälitystilastoa Suo

mesta Ruotsiin välitetyistä henkilöistä, mutta ei sen sijaan Ruot

sista Suomeen välitetyistä. Koska osa paluumuuttajista käyttää 

kuitenkin myös Ruotsin työnvälitystä ja koska lisäksi on toivot

tavaa, että yhä useampi palaaja saisi etukäteistietoja Suomesta 

jo Ruotsissa ollessaan, olisi mm. työnvälitystoiminnan palvelujen 

suunnittelun kannalta toivottavaa, että ~yös Ruotsin työnvälitys

tä käyttävät palaajat tilastoitaisiin. (Komiteanmietintö 1982: 14, 

18 ) 

Tiedottaminen. Oikealla ja riittävällä tiedonsaannilla on luonnol

lisesti paluun onnistumisen kannalta suuri merkitys. Tiedon tar

vetta ilmenee erityisesti työhön ja toimeentuloon, asumiseen ja 

koulutukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä kysy

myksissä. Viranomaisten pyrkimyksistä huolimatta tieto ei kuiten

kaan aina ole riittävästi tavoittanut palaajia. Suomen oloista tie

dottaminen on tapahtunut pääasiassa työvoimaministeriön toimesta. 

Tähänastisessa tiedottamisessa ovat olleet keskeisimpiä seuraavat 

keinot: 

1) Työvoimaministeriön ja Siirtolaisasiain neuvottelukunnan jul
kaisema Suomen Sanoma-Finlandsnytt -lehti, jota jaetaan ilmai
seksi ulkomailla asuville Suomen kansalaisille. Esim. vuonna 
1981 painosmäärä oli lähes 120 000 kpl, josta 85 % meni Ruot
siin. Siinä on käsitelty varsin usein mm. Suomen työllisyys
ja asuntotilannetta, asuntosäästämistä, lasten koulutusta, so
siaaliturvaa ja verotusta. Lukijatutkimuksen mukaan varsinkin 
paluuta suunnittelevat ovat kokeneet lehden tärkeäksi. 
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2) Suomi-Seura r.y:n ilmaisjakeluna julkaisema Suomen Silta -leh
ti, jonka levikki on ulkomaille ollut n. 20 000. 

3) Työvoimaministeriön julkaisema "Suomeen palaavan opas", joka 
on suunniteltu nimenomaan Ruotsista palaavia varten. Sitä on 
jaettu lähinnä työnvälitystoimistojen, siirtolaispalvelujen, 
Suomi-Seuran ja Suomen suurlähetystön ja kirjastojen kautta. 

4) Työvoimaministeriön julkaisema Työmarkkinat -lehti, jota jae
taan varsin laajalti myös Ruotsiin, mm. kaikkiin työnvälityk
siin. Siinä julkaistaan erillissivuilla mm. tiedotuksia ruot
sinsuomalaisille. 

5) Työvoimaministeriön ruotsinsuomalaisille vuodesta 1972 lähti
en järjestämät tiedotusseminaarit t joita on vuoteen 1982 men
nessä järjestetty kaikkiaan kymmenen kertaa. 

6) Pohjoismaiset työhönsijoitusasiain neuvojat, joita on nykyisin 
27:ssä Suomen työvoimatoimistossa. Heidän tehtäviinsä kuuluu 
myös erityispalvelujen antaminen paluumuuttajille. Ruotsin työ
voima toimistoissa on vastaavasti 30 sellaista suomen kielen tai
taitoista virkailijaa, joille lähetetään säännöllisesti paluu
muuttajien palvelussa tarvittavaa tiedotusmateriaalia. Työvoi
matoimistojen tehtävänä on yleensäkin antaa ensi käden tieto
ja paluuta aikoville. 

7) Siirtolaisasiain neuvottelukunnan toimesta laadittu Suomen 
yleisradiolähetyksistä ulkomaille tiedottava esite, jota on 
jaettu 125 000 kpl Suomen Sanoma -lehden välissä. 

8) Mm. asunto-, koulu- ja veroviranomaiset ovat julkaisseet eri
laisia paluumuuttajille tarkoitettuja "oppaita" ja tiedotteita, 
joita on jaettu mm. työvoimatoimistojen kautta. Näistä mainit
takoon "Suomeen palaavan asunnonhankinta", "Suomalainen koulu 
1980" ja "Muuttajan vero-opas". 

9) Lopuksi voidaan vielä mainita paluumuuttoasioiden kanssa teke
misiin joutuville viranomaisille tarkoitetut valtakunnalliset 
ja alueelliset seminaarit, joita on järjestetty useita eri 
puolilla maata. 

Siirtolaisasiain neuvottelukunta on mietinnössään tarkastellut laa

jemmin edellä esitettyjä toimenpiteitä sekä tehnyt ehdotuksia 

tiedotuksen edelleen kehittämiseksi. Tässä yhteydessä niihin ei 

kuitenkaan tarkemmin puututa (ks. Komiteanmietintö 1982: 14, 

19-23). 

Taloudellinen tuki. Suomen kansalaisille, jotka palaavat ulkomail

ta takaisin Suomeen työhön, voidaan myöntää matka- ja muuttokus

tannusten korvausta matkan siltä osalta, joka tapahtuu Suomen ra

jojen sisäpuolella, ts. tulopaikkakunnalta työpaikkakunnalle. Li-
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säksi voidaan myöntää ns. perhe- ja alkuavustusta. Avustusten saa

misen edellytyksenä on kuitenkin se, että työpaikka on saatu työn

välityksen kautta ja että kysymyksessä on pysyvä työpaikka. Avus

tuksia on haettava välittömästi paluun jälkeen. Ruotsissa asuville 

työttömille työnhakijoille voidaan myös kustantaa tutustumismatka 

Suomessa tapahtuvaa työnhakua varten. Edellytyksenä on hakemuksen 

jättäminen ruotsalaiseen työnvälitystoimistoon ennen matkan alka

mista. 

Edellisten lisäksi voidaan vielä mainita Ruotsin työmarkkinahalli

tuksen myös Suomeen palaaville maksama ns. uudelleensijoittumis

avustus, jota maksetaan sekä yrityksille, joissa toteutetaan tuo

tannon supistuksia, että niistä sen jälkeen muihin työpaikkoihin 

siirtyville työntekijöille. Työntekijän siirtyessä yrityksen pal

veluksesta kuuden kuukauden sisällä uuteen työpaikkaan voidaan hä

nelle maksaa 50 % edellisen työpaikan palkasta ajanjakson loppuun 

saakka. Tätä avustusta voivat 2.10.1981 tehdyn päätöksen mukaan 

saada myös Suomeen palaavat työntekijät samoin ehdoin kuin Ruotsin 

rajojen sisällä uudelleensijoittuvat. (ks. tarkemmin Komiteanmie-

1982: 14, 25-26 ja "Suomeen palaavan opas") 

Työeaikan hankinta. Suomeen palaavilla on periaatteessa samat oi

keudet työn hankkimiseen ja työnvälityspalvelujen hyväksikäyttöön 

kuin kotimaassa asuvillakin. Palaajien ongelmana on lähinnä tiedon 

saanti ja riittävän nopea välittyminen avoimista työpaikoista sekä 

asioiden järjestely- ja yhteydenottovaikeudet Ruotsista käsin. 

Tiedon välittymistä onkin pyritty monin tavoin tehostamaan mm. 

työnvälitysvirkailijoita kouluttamalla ja perustamalla pohjois

maisten työhönsijoitusneuvojain virkoja sekä nopeuttamalla tiedon

siirtoa Suomesta Ruotsiin. Esim. Työmarkkinat -lehti ja työvoima

piireittäin 1-4 kertaa viikossa ilmestyvät työpaikkaluettelot ovat 

saatavissa myös Ruotsin työvoimatoimistoista. Työnantajajärjestöt 

ovat lisäksi suositelleet, että työnantajat ilmoittaisivat hyvissä 

ajoin työnvälitykseen ruotsinsuomalaisille mahdollisesti soveltu

vista työpaikoista. 
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Vuoden 1980 helmikuusta lähtien on Suomen ja Ruotsin välillä to

teutettu ns. tutustumismatkakokeilua, jonka tarkoituksena on lisätä 

työnvälityksen käyttöä maiden välisessä muuttoliikkeessä ja lisä

tä siten muuttajien muutt~turvaa. Tutustumismatka toisessa maassa 

olevaan avoimeen työpaikkaan voidaan myöntää sellaiselle työttö

mänä olevalle henkilölle, jolle työnvälitys ei voi tarjota työtä 

tämän omalla työssäkäyntialueella. Matkoja ei myönnetä paikkakun

nille, joilla on jo ennestään kyseisen alan työttömiä työnhakijöi

ta. (ks. Suomeen palaavan opas 1982) 

Tutustumismatkojen määrä on ollut hyvin pieni maiden väliseen 

muuttoliikkeeseen verrattuna: Ruotsista Suomeen tehtiin vuonna 

1980 yhteensä 103, vuonna 1981 223 ja vuonna 1982 179 matkaa. Suo

mesta Ruotsiin tehtyjä matkoja oli vastaavasti 321 vuonna 1980, 

77 vuonna 1981 ja 26 vuonna 1982. Matkojen suhteellisen vähäinen 

määrä johtuu lähinnä niiden myöntämisehtojen tiukkuudesta. Suomeen 

tehdyistä tutustumismatkoista kaksi kolmasosaa on suuntautunut 

neljän eteläisen työvoimapiirin alueelle. (Komiteanmietintö 1982: 

14, 25) 

Työllisyyskoulutuksen avulla voidaan myös osaltaan helpottaa työ

paikan saamista, mikäli henkilön ammattitaito on vanhentunut tai 

ei vastaa työnantajan vaatimuksia Suomessa. Vuonna 1980 ulkomail

ta työllisyyskoulutukseen hakeneita oli 156, joista kursseille hy

väksyttiin 87. Työpaikan saantia on joillakin julkisen sektorin 

aloilla pystytty edistämään myös Pohjoismaiden välisillä sopimuk

silla ulkomailla hankitun koulutuksen ja ammattitaidon vastaavuu

desta ja hyväksilaskemisesta työpaikkaa täytettäessä. (ks. Komi

teanmietintö 1982: 14, 27) 

Asunnon hankinta. Asunnon saanti on luonnollisesti työpaikan ohel

la keskeinen paluun edellytys. Paluumuuttajat ovat asuntoa hankki

essaan periaatteessa samassa asemassa kuin maassa asuvatkin. Val

tion myöntämien laina- ja tukimuotojen myöntämisperusteena ovat 

hakijan asunnon tarve, tulot ja varallisuus. Periaatteena on, että 

kaikkia hakijoita kohdellaan näitä tekijöitä arvioitaessa samalla 

tavalla. 
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Valtion lainoituksessa ei ole rajoituksia kansalaisuuden suhteen. 

Lainaa myönnettäessä ulkomaan kansalaisella on kuitenkin oltava 

valtioneuvoston lupa kiinteän omaisuuden hankkimiseen. Lainaa voi 

hakea esim. Ruotsista käsin. Pohjoismaista palaavien etuna on lai

nan hakijan tuloja arvioitaessa se, että tuloiksi lasketaan vain 

Suomessa saatavat tulot tai todennäköiset odotettavissa olevat tu

lot, mikäli hänellä ei vielä ole tiedossa työpaikkaa. Valtion lai

naa voi saada uuden osakehuoneiston ostamiseen sekä omakotitalon 

rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja laajentamiseen sekä ns. tuot

tajamuotoisen lainoituksen piiriin kuuluvan omakotitalon ostami

seen. (Suomeen palaavan asunnonhankinta 1982) 

Pohjoismaista palaavilla on Suomessa asuviin nähden ollut vuodesta 

1976 alkaen merkittävänä etuna mahdollisuus hakea lainaa omakoti

talon rakentamista varten yleisistä hakuajoista riippumatta. Lisäk

si paluumuuttajien omakotilainat myönnetään kiintiöidyn määrärahan 

ulkopuolelta ns. erityistarvemäärärah2sta. Edellytyksenä on kui

tenkin, että hakija on asunut toisessa Pohjoismaassa vähintään 

kaksi vuotta. Käytännössä kaikille lainan saamisen yleiset ehdot 

täyttäneille palaajille on yleensä myönnetty laina, kun taas Suo

messa asuvista osa on jäänyt ilman lainaa, vaikka onkin täyttänyt 

lainaehdot. (Suomeen palaavan asunnonhankinta 1982; Komiteanmie

tintö 1982: 14, 28) 

Paluumuuton lisääntyessä on myös omakotilainojen kysyntä kasvanut 

voimakkaasti. Vuosina 1977-78 palaajille myönnettiin omakotilai

noja 50-60 kappaletta vuodessa, mutta vuonna 1979 jo 143 lainaa 

ja vuonna 1980 yhteensä 468 lainaa. Määrä kasvoi edelleen vuonna 

1981 (539 kpl), mutta laski jonkin verran vuonna 1982 (493 kpl). 

Pääosa (n. 70 %) omakotilainoista on myönnetty Vaasan, Oulun ja 

Lapin lääneihin, kuten seuraavasta asuntohallituksen tilastosta 

ilmenee (v. 1982 lukuihin sisältyy n. 25 osakelainaa) : 
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Myönnettyjä omakotilainoja 

Lääni 1979 1980 1981 1982 

Uudenmaan 9 11 22 
Turun ja Porin 4 31 29 47 
Hämeen 1 19 36 26 
Kymen 8 8 9 
Mikkelin 2 10 9 7 
Pohjois-Karjalan 2 8 12 12 
Kuopion 6 10 18 10 
Keski-Suomen 12 34 41 28 
Vaasan 71 121 128 119 
Oulun 33 146 128 95 
Lapin 12 72 119 118 

Yhteensä 143 468 539 493 

Osakelainojen osalta hakumenettely ei paluumuuttajien osalta poik

kea yleisestä hakumenettelystä. Tuloja arvioitaessa otetaan huomi

oon vain Suomessa saatavat tulot. Myöskään valtion lainoittamiin 

kuntien vuokra-asuntoihin ei ole erityistä hakumenettelyä paluu

muuttajille. Kunnat voivat kuitenkin vuokra-asuntohakemuksia käsi

tellessään joustaa joidenkin edellytysten osalta. Esimerkiksi, jos 

vuokra-asuntoa hakeva ylittää tulorajan, hänet voidaan silti hy

väksyä asumaan tilapäisesti (enintään 1-2 vuodeksi). Pankkien 

myöntämien vastaantulolainojenkin osalta palaajat ovat samanarvoi

sessa asemassa maassa asuviin nähden. Lainan edellytyksenä olevan 

etukäteissäästämisen on tapahduttava suomalaiseen pankkiin, mikä 

on nykyisin mahdollista myös Ruotsista käsin (enintään 5000 kr 

kuukaudessa). Pienenä käytännön poikkeuksena Suomessa asuviin näh

den on se, että paluumuuttajat katsotaan pääsääntöisesti ensiasun

non hankkijoiksi lainaa hakiessaan. Palaajat ovat siten oikeutet

tuja mm. asuntosäästöpalkkiolain mukaiseen ensiasunnon lainaan. 

(Komiteanmietintö 1982: 14, 29) 

Siirtolaisasiain neuvottelukunta teki paluumuuttomietinnössä usei

ta mm. paikallisten viranomaisten toimintaa koskevia toimenpide

ehdotuksia, joilla palaajien asunnonsaantia voitaisiin edelleen 

helpottaa. Tässä yhteydessä näitä ehdotuksia ei kuitenkaan tarkas

tella sen lähemmin. (ks . Komiteanmietintö 1982: 14, 29-34) 
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Koulutus. Palaajien koulutukseen liittyviä ongelmia on kaikilla 

koulutusasteilla. Muita enemmän on ehkä kuitenkin kiinnitetty huo

miota paluulasten eli lähinnä perusasteen koulutukseen. Suomen 

peruskouluihin ja lukioihin onkin esim. parina viime vuotena pa

lannut ulkomailta noin 1400-1600 oppilasta vuosittain pääosan tul

lessa Ruotsista (70 %; ks. tarkemmin luku 7.5.5.). Paluulasten 

koulunkäyntiongelmat tulivat ajankohtaiseksi kuitenkin jo 1970-

luvun alkupuolella , jolloin paluumuutto ensimmäisen kerran kään

tyi jyrkkään nousuun. Tuolloin mm. valtion tulo- ja menoarvioon 

sisällytettiin määräraha paluuoppilaiden tukiopetuksen järjestä

miseen ja kouluhallitukseen perustettiin suunnittelijan virka, 

jonka pääasialliseksi tehtäväksi tuli huolehtia paluuoppilaiden 

koulunkäyntiin liittyvistä asioista. (Ihto 1981, 28) 

Kouluhallitus on pyrkinyt jakamaan paluulasten koulunkäyntiin 

liittyvää tietoa mm. opettajille julkaisemalla monisteen "Ohjeita 

paluulasten opettajille". Asiaa on käsitelty myös opettajankoulu

tuslaitoksissa ja eräiden aineiden lääninkouluttajien koulutusti

laisuuksissa. Kouluille taas lähetetetään joka lukukauden alussa 

paluulasten tukiopetusmäärärahaa koskeva kirje. (Ihto 1981, 29) 

Jonkin verran on myös kiinnitetty huomiota a m m a t i 1 1 i -

s iin oppilaitoksiin palaaviin oppilaisiin. Ammattikasvatus

hallituksen tätä varten nimittämässä työryhmässä on mm. esitetty 

ammatillisten oppilaitosten yhteisvalintajärjestelmän kehittämis

tä siten,että ruotsinsuomalaisiin hakijoihin kiinnitettäisiin eri

tyistä huomiota. Tämä voisi tapahtua mm. tiedotusta lisäämällä ja 

täydennyskoulutusta järjestämällä, jotta siirtolaisten Ruotsissa 

saama koulutus vastaisi paremmin Suomen tutkintovaatimuksia. (ks. 

Muistio 1981) 

Kesälukioseura on järjestänyt kesäisin ruotsinsuomalaisille lap

sille (9-13 v.) ja nuorille (14-17 v.) opetusministeriön rahoitta

mia kursseja. Vastaavasti ammattikasvatushallitus on vuodesta 1976 

järjestänyt työvoimaministeriön rahoittamia 17 vuotta täyttäneille 

nuorille tarkoitettuja kursseja, joihin on sisältynyt noin kuukau

den harjoittelujakso. Vuodesta 1980 alkaen myös nämä kurssit siir

tyivät Kesälukioseuran järjestettäväksi. Vaikka niissä ei varsinai-
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sesti olekaan kysymys Suomeen palaavista nuorista, ovat nekin 

osaltaan turvaamassa paluun edellytyksiä niiden osalta, jotka jos

kus palaavat Suomeen. Lisäksi voidaan mainita Mannerheimin Lasten

suojeluliiton tuki- ja ystäväoppilastoiminta, jossa on pyritty 

kiinnittämään huomiota myös paluuoppilaiden vastaanottamiseen. 

(Komiteanmietintö 1982 : 14, 38) 

Suomalais-ruotsalaisen koulutusneuvoston suomalainen osapuoli Ruot

sinsuomalaisten koulutustoimikunta on laatinut Suomeen palaavien 

oppilaiden vanhemmille esitteen "Suomalainen koulu". Koulutusneu

vosto on toisaalta toiminut erityisesti suomenkielisten aseman pa

rantamiseksi Ruotsissa. Suomenkielisten koulutusmahdollisuuksia 

onkin viime vuosina Ruotsissa parannettu lisäämällä mm. suomenkie

listä ja suomen kielen opetusta kouluissa. Tämäkin on osaltaan li

säämässä paluun edellytyksiä. 

Suomalaisia on viime vuosikymmenellä lähtenyt huomattava määrä 

opiskelemaan ulkomaisiin k 0 r k e a k 0 u 1 u i h i n. Arvioi

den mukaan 70 % ulkomailla opiskelevista opiskelee Ruotsissa, jos

sa heitä oli erään arvion mukaan 4 600-5 000 lukuvuonna 1979/80. 

Heistä yli puolet oli lähtenyt Ruotsiin nimenomaan opiskelemaan 

ja vajaa puolet asui jo Ruotsissa ennen opintojen alkua. Opiskeli

jamäärä kasvoi aina vuoteen 1979, jolloin Ruotsissa alettiin ra

joittaa ulkomaisten opiskelijoiden opinto-oikeutta. 

Ulkomailla opiskelleille aiheutuu ongelmia lähinnä siitä, että 

ulkomaiset tutkinnot eivät anna muodollista kelpoisuutta Suomessa 

julkishallinnon virkoihin ja toimiin. Asiaa selvittänyt opetusmi

nisteriön asettama työryhmä onkin mm. ehdottanut, että eräillä 

aloilla (lähinnä kauppatieteissä ja kieliaineissa) tulisi ulko

mailla opiskelleille järjestää väliaikaista suomalaiseen korkea

koulututkintoon johtavaa erityiskoulutusta. Eräillä aloilla opin

tojen täydentäminen on mahdollista osana korkeakoulujen normaalia 

koulutusta. Lisäksi työryhmä suosittelee myös tutkintoon tähtää

mättömiä Suomen olosuhteisiin orientoivia kursseja ja työllisyys

kursseja. Syksyllä 1982 aloitettiin kokeiluna täydennysopinnot 

ruotsalaisen ekonomi tutkinnon suorittaneille Vaasan ja Helsingin 
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kauppakorkeakouluissa. Työryhmä ehdottaa edelleen, että ryhdyttäi

siin selvittämään, miten ulkomailla suoritetut tutkinnot voitai

siin rinnastaa suomalaisiin tutkintoihin julkishallinnon virkojen 

ja toimien kelpoisuusehtojen osalta. (Ruotsissa korkeakoulututkin

non .... 1980; ks. myös Suomalaiset korkeakouluopiskelijat ulko

mailla 1978) 

Siirtolaisasiain neuvottelukunta on paluumuuttomietinnössään teh

nyt edellä tarkasteltujen ongelma-alueiden lisäksi toimenpide-eh

dotuksia myös aikuiskoulutukseen sekä koulutusmahdollisuuksista ja 

tutkintojen vastaavuudesta tiedottamiseen liittyvistä asioista 

(ks. tarkemmin Komiteanmietintö 1982: 14, 42-43) 

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Vuoden 1982 alussa voimaan astuneen 

uuden pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen mukaan toisen Pohjois

maan kansalaiset ovat sosiaalisten etuuksien suhteen periaatteessa 

yhdenvertaisia maan omien kansalaisten kanssa. Toisesta Pohjois

maasta Suomeen muutettaessa kansalaisuus ei vaikuta erilaisten 

sosiaalipalvelusten ja etuuksien saamiseen. Muista maista muutet

taessa etujen saaminen sen sijaan vaihtelee mm. sen mukaan onko 

Suomella ao. maan kanssa sosiaaliturvasopimus. (Komiteanmietintö 

1982: 14, 44) 

Ruotsista Suomeen palaava säilyttää kerran ansaitun oikeutensa 

työeläkkeeseen riippumatta siitä, kummassa maassa se on ansaittu. 

Oikeuden kansaneläkkeeseen palaaja saa viimeistään kolmen vuoden 

kuluttua muutosta. Mikäli eläkettä on saatu Ruotsista jo ennen 

muuttoa, jatketaan sen maksamista, kunnes muuttaja alkaa saada 

Suomen kansaneläkettä. Valtion työttömyyskorvausta maksetaan Ruot

sista palaaville samoin perustein kuin maassa asuvillekin. Sama 

koskee myös ammattiliittojen työttömyysavustusta. Ruotsissa ammat

tiliittoon kuuluneen tulee pyytää sikäläiseltä työttömyyskassalta 

ns. siirtotodistus ja ilmoittautua vastaavaan suomalaiseen kassaan 

kahdeksan viikon kuluessa siitä kun on eronnut ruotsalaisesta kas

sasta, jotta voisi laskea hyväkseen ruotsalaiseen kassaan maksa

mansa jäsenmaksun ja työssäoloajan. (ks. tarkemmin Suomeen palaa

van opas 1982) 
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Syksyllä 1979 nimitettiin Ruotsin ja Suomen sosiaali- ja terveys

viranomaisten yhteistyöryhmä (ns. SFINKS -työryhmä), jonka tehtä

vänä on selvittää suomalaisten siirtolaisten oloja Ruotsissa ja 

niiden suomalaisten asemaa, jotka jossain vaiheessa palaavat ta

kaisin Suomeen. Työryhmän tehtävänä on mm. pyrkiä poistamaan epä

kohtia , jotka synnyttävät maastamuuttoa ja ovat esteensä paluu

muutolle ja jotka vaikeuttavat siirtolaisten asemaa tulomaassa. 

Ensimmäisessä vaiheessa työryhmä on perehtynyt lähinnä Ruotsin 

olojen selvittämiseen käsitellen mm. kielikysymystä, informaatio

ta, selvitys- ja seminaari toimintaa sekä virkamiesvaihtoa ja eräi

den erityisryhmien asemaa, kuten lapsia, nuoria, vanhuksia ja 

päihteiden väärinkäyttäjiä . (Raportti 1981) 

Paluumuutto liittyy osana myös sosiaali- ja terveysministeriön 

30.11.1982 asettaman työryhmän toimeksiantoon. Ryhmän tehtävänä 

on selvittää Suomen ruotsinkielisen väestön mielenterveyspalvelu

jen nykytilanne ja kehittämistarpeet siten, että siinä huomioidaan 

myös erityisryhmien, kuten Ruotsista palanneiden ja heidän lasten

sa ongelmat. Palaajien sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmia on 

on sivuttu myös eräissä muissa yhteyksissä (mm. päivähoitokysymyk

sissä) sekä SAN:n paluumuuttomietinnössä, jossa on esitetty eräitä 

tOimenpide-ehdotuksia (Komiteanmietintö 1982: 14, 44-48). 

Kansalaisuuskysymys. Ulkomaan kansalaisuus voi aiheuttaa palaajal

le ongelmia mm. asunto-osakkeen ja kiinteän omaisuuden hankinnas

sa, sosiaalietuuksien saamisessa ja valtion viran haussa. Suomen 

kansalaisuuden takaisinsaaminen edellyttää pysyvää takaisinmuut

toa. Pohjoismaista palaava entinen Suomen kansalainen, jolla on 

jonkin toisen Pohjoismaan kansalaisuus, voi käytännössä kuitenkin 

saada takaisin Suomen kansalaisuuden nopeammin ja joustavammin 

kuin muualta palaavat. 

Ulkomaalaisten maahantuloa koskevat säädökset koskevat myös kansa

laisuuttaan vaihtaneita paluumuuttajia. Näitä säännöksiä noudate

taan kuitenkin suomalaista syntyperää oleviin lievemmin kuin ulko

maalaisiin yleensä. Esim. opiskelu- ja työluvat voidaan myöntää 
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normaalikäytännöstä poiketen myös maahantulon jälkeen. Entiset, 

paluumuuttajiksi määriteltävät Suomen kansalaiset voivat käyttää 

myös yleisestä käytännöstä poiketen hyväkseen työvoimahallinnon 

palveluja ja saada työttömyyskorvausta sekä osallistua työllisyys

koulutukseen. (Komiteanmietintö 1982: 14, 49-50) 

Paikallistason toiminta. Nm. SAN on todennut, että palaajien so

peutuminen paluualueelle asettaa erityisen paljon vaatimuksia pai

kallisille viranomaisille ja yhteisöille sekä heidän väliselleen 

yhteistyölle. Paikallistason toimintaa onkin virinnyt melko paljon 

eri puolilla maata. Turun työvoimatoimisto on järjestänyt palaa

jille mm. illanvieton sekä alueen viranomaisille tarkoitetun pa

luumuuttoseminaarin, jollaisia on järjestetty eräillä muillakin 

alueilla. Turun Ammatillisessa Kurssikeskuksessa on myös järjes

tetty yksinomaan Suomeen palaaville tarkoitettu työllisyyskurssi 

(ns. TYKO-kurssi), joka on suunniteltu henkilöille, joilla on Suo

meen sijoittumiseen, ammatinvalintaan ja työhön sijoittumiseen tai 

työn. vaihtamiseen liittyviä ongelmia. Palaajille on myös laadittu 

erilaisia paikallisia oppaita ja julkaistu paluumuuttoa koskevia 

muistioita ja selvityksiä (esim. Maakuntaliittojen Keskusliitto 

1980 ja Vaasan läänin seutukaavaliitto 1981). Nyös eräiden ammat

tialojen työnantajat (telakka teollisuus) ovat olleet joillakin 

paikkakunnilla (mm. Turussa) tiiviissä yhteistyössä työvoimaviran-

yomaisten kanssa. 
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3. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA SUORITTAMINEN 

3.1. Tutkimusongelmat ja tutkimusmenetelmä 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Ruotsista Suomeen vuosina 

1980-81 suuntautuneeseen paluumuuttoon liittyviä kysymyksiä pai

nopisteen ollessa palaajien työhön ja toimeentuloon sekä asumi

seen liittyvissä kysymyksissä. Ongelmanasettelua ohjaavana kehyk

senä on käytetty yksilön muuttoprosessia kuvaavaa mallia, joka 

kuvaa yksilön muuttoa aikadimensiolla etenevänä tapahtumasarjana. 

Kyseessä ei ole mikään teoreettinen selitysmalli, vaan sen tehtä

vänä on toimia lähinnä tutkimuksen etenemistä ja kysymyksenasette

lua ohjaavana kehikkona. Tutkimuksen kyselylomake, ongelmien jä

sentely ja tutkimusraportin kyselylomakkeeseen perustuva tulososa 

noudattavat mallin eri vaiheita. Mallia tarkastellaan lähemmin 

luvussa 7 (s. 87). 

Tutkimuksen toteuttamiseksi tutkimustehtävä on muuttoprosessia ku

vaavaan malliin perustuen jaettu seuraaviksi erillisongelmiksi: 

A. Olemassa oleviin tilastoihin perustuen selvitetään 

1. Paluumuuton määrällinen kehitys ja alueellinen suuntautumi
nen sekä työnvälityksen kautta tapahtunut muutto ja palaa
jien demografisessa rakenteessa tapahtuneet muutokset 1970-
luvulla; 

B. Kerättyyn empiiriseen aineistoon perustuen selvitetään 

2. Ruotsiin muuton syyt ja tyypillisen Ruotsiin muuttajan omi
naisuudet sekä Ruotsissa oloaika ja paluuta mahdollisesti 
estäneet tekijät; 

3. Suomeen paluun syyt ja tyypillisen palaajan ominaisuudet; 

4. Paluun valmistelut ja paluumuuttotapahtuma (mm. tiedonhan
kinta, muuttoalueen valinta, työnvälityksen käyttö, muutto
kustannukset, työpaikan ja asunnon hankinta sekä muuttovai
keudet) ; 

5. Paluun seuraukset (mm. muutokset pääasiallisessa toimLnQa~
sa, työllisyydessä, työoloissa, toimeentulossa, asumisessa 
ja vapaa-ajanvietossa sekä paluun jälkeiset ongelmat ja 
nykyistä työtä ja asumista koskevat suunnitelmat); 
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6. Uudelleenmuuttohalukkuus ja sen syyt sekä mahdollisen muu
ton suuntautuminen. 

Kunkin ongelmakokonaisuuden yhteydessä tutkitaan ilmeneekö ominai 

suuksiltaan ja muuttokokemuksiltaan erilaisten muuttajaryhmien vä

lillä tilastollisesti merkitseviä eroja muuttoprosessin eri vai

heisiin liittyvissä asioissa , ts. tutkitaan muuttujien välisiä 

riippuvuuksia. Olennaista tulee olemaan eräänlaisten paluumuutta

jan perustyyppien muodostaminen ja muuttoprosessin tarkastelu näi

den tyyppien mukaan. Tällöin siis tarkastellaan sitä, miten ja 

millä seurauksin paluu eri muuttajatyyppien kohdalla tapahtui. 

Tutkimusmenetelmä. Tutkimus suoritettiin postikyselynä tutkimuksen 

liitteenä olevalla kyselylomakkeella. Lomaketta suunniteltaessa 

tehtiin Turun työvoimapiirin alueella n. 50 henkilöä käsittänyt 

e s i t u t kim u s, josta saatuja tietoja hyödynnettiin lopul

lista lomaketta laadittaessa. Siinä huomioitiin myös useilta eri 

a s i a n t u n t i joi 1 t a saadut kommentit (mm. tutkimuksen 

valvontaryhmä, Turun työvoimatoimiston pohjoismaiset työnvälittä

jät ja alan tutkijoita) . 

3.2. Tutkimusaineisto ja sen edustavuus 

Tutkimuksen kohteeksi valittiin vuosina 1980-81 Ruotsista Suomeen 

palanneet 18 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka siis muodostavat 

tutkimuksen perusjoukon. Tutkimusta varten näistä henkilöistä poi

mittiin tasavälisenä satunnaisotoksena 1 500 henkilöä siten, että 

samassa huoneistossa asuvista otettiin mukaan vain yksi henkilö, 

ts. yksi henkilö taloutta kohden. Otos poimittiin väestörekisteri

keskuksen toimesta ns. muutosrekisteristä. 

Kyselylomakkeet postitettiin palautuskuorineen tammi-helmikuun 

vaihteessa 1982 . Kahden "karhuamisen" (muistutuskirjeen) jälkeen 

saatiin 946 hyväksyttyä vastausta. Vastanneiden määrä oli näin 
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ollen 63.1 % b r u t t 0- otoksesta (1 500 henkilöä). Vastauspro

sentti lasketaan kuitenkin yleensä n e t t 0 - otoksesta, ts. sii

tä joukosta joka jää jäljelle kun perusjoukkoon kuulumattomat ja 

virheellisten tai tuntemattomien osoitetietojen vuoksi tavoitta

matta jääneet on vähennetty brutto-otoksesta. Tällaisia henkilöi

tä oli kaikkiaan 132. Netto-otos oli näin ollen 1 368, josta las

kettuna tutkimuksen v a s t a u s p r 0 sen t i k s i muodos

tui 69.2 %. 

Muihin postikyselynä tehtyihin siirtolaistutkimuksiin verrattuna 

vastausprosentti on keskimääräistä parempi. Esimerkiksi Heikkisen 

tutkimuksessa (1974) vastausprosentti oli netto-otoksesta lasket

tuna 64.1 %, Lindin tutkimuksessa (1974) 63.0 %, Wimanin tutkimuk

sessa (1975) 55.8 % ja Munterin tutkimuksessa (1980) 67.2 %. 

Seuraavasta asetelmasta ilmenevät tarkemmin tutkimusotosta kuvaa

vat tunnusluvut, ts. tutkimuksen vastausprosentin muodostumispe

rusteet. 

Brutto-otos 

- ei tavoitettu 
- perusjoukkoon kuulumaton 

Netto-otos (= tavoitetut) 

- vastaamatta jättäneitä 
- vastaamasta kieltäytyneitä 

tai hylättyjä vastauksia 

Hyväksyttyjä vastauksia 

Vastausprosentti netto-otoksesta 

500 

120 
12 

368 

411 
11 

946 

69.2 

Katoanalyysi. Otokseen tulleista henkilöistä saatiin otannan yh

teydessä osoitetietojen lisäksi myös tiedot henkilön iästä, suku

puolesta, siviilisäädystä ja äidinkielestä sekä ammatista. Näin 

ollen on mahdollista suorittaa katoanalyysi, ts. tutkia poikkea

vatko vastaamatta jättäneet henkilöt vastanneista näiden ominai

suuksien suhteen. 

Taulukosta 1 voidaan todeta, että miehet, nuorimpiin ikäryhmiin 

kuuluvat, naimattomat ja suomenkieliset sekä teollisuus- ja kulje-
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tustöissä toimineet ovat jonkin verran muita useammin jättäneet 

vastaamatta. Erot ovat kuitenkin tilastollisesti merkitseviä vain 

ammatin (p <.02) ja sukupuolen (p <.03) osalta. Kadon painottumi

nen mainittuihin ryhmiin on varsin odotettua, sillä kadon on 

yleensäkin tutkimuksissa todettu jakautuvan samansuuntaisesti (ks. 

Jyrinki 1974, 107-122). 

Sukupuolen osalta voidaan todeta, että sekä brutto- että netto

otoksessa oli miehiä selvästi enemmän kuin tilastoissa. Tämä joh

tuu osaksi siitä, että tutkimusotokseen otettiin mukaan vain ai

kuisikäiset henkilöt, kun taas tilastoissa ovat mukana myös lap

set. Myöhemmin havaitaan palaajien ikärakennetta tilastojen mukaan 

tarkasteltaessa, että miesten osuus on aikuisikäisissä palaajissa 

suurempi kuin kaikissa palanneissa. Toisaalta miesten suurempi 

osuus otoksessa johtuu siitä, että perheellisistä palaajista ovat 

miespuolisot (perheen päämiehet) tulleet valituiksi otokseen huo

mattavasti useammin kuin naispuolisot. Tällä ei kuitenkaan ole tu

losten yleistettävyyden kannalta merkitystä, koska useimmat henki

lökohtaiset kysymykset on yleensä kysytty erikseen puolison osalta 

(esim. ammatti ja työttömyys). Toisaalta pääosa kysymyksistä kos

kee koko perhettä. 

Väestörekisterikeskuksesta saadun palanneiden ammattia koskevan 

tiedon osalta (perustuu muuttoilmoitukseen) on todettava, että se 

osalla muuttajista viittaa ilmeisesti ammattiin Ruotsissa, osalla 

taas ammattiin Suomessa riippuen siitä oliko henkilö paluun jäl

keen ollut työssä. Varsin monella ei lisäksi ollut mitään mainin

taa ammatista ilmeisesti sen vuoksi, etteivät he muuttoilmoitusta 

tehdessään toimineet missään ammatissa. Ammattijakautumaan on näin 

ollen suhtauduttava varauksellisesti. 

Yleisesti ottaen tutkimusaineistoa voidaan pitää riittävän edusta

vana ja tutkimustuloksia siten yleistettävinä, kunhan pidetään 

mielessä, että naiset, perheelliset ja "henkisentyöntekijät" ovat 

aineistossa jonkin verran yliedustettuina, mikä taas on tutkimus

menetelmän luonteeseen ja aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna 

varsin "normaalia". 
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Taulukko 1. Kyselyyn vastanneet ja vastaamatta jättäneet eräiden tausta

muuttujien mukaan (%) 

Tausta
muuttuja 

Ikä 

18-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-44 
45-64 
65-

Yhteensä % 
f 

x 2= 9.14; p<.20 

Sukupuoli 

Hies 
Nainen 

Yhteensä % 
f 

x2= 4.97; p<.03 

Siviilisääty 

Naimaton 
Naimisissa 
Leski 
Eronnut 

Yhteensä % 

f 

x2= 4.11; p<.30 

Äidinkieli 

Suomi 
Ruotsi 

Yhteensä % 
f 

X2= 2.50; p<.20 

Ammatti 

Tekn., luonnontiet. ym. 
Hallinnollinen työ 
Kaupallinen työ 
Maa- ja metsätaloustyö 
Kuljetus- ja liikenne työ 
Teollinen työ 
Palvelut yö 
Ei ammattia/tuntematon 

Yhteensä % 
f 

Vastaamatta 
jättäneet 

2 
30 
29 
18 
15 

4 
2 

100 
422 

68 
32 

100 
422 

64 
29 

2 
5 

100 
422 

92 
8 

100 
422 

10 
4 
4 
3 
6 

45 
10 
18 

100 
422 

Vastan-
neet 

1 
28 
29 
21 
14 

6 
1 

100 
946 

61 
39 

100 
946 

60 
34 

1 
5 

100 
946 

89 
11 

100 
946 

15 
5 
6 
2 
3 

41 
9 

19 

100 
946 

YHT. 
% 

2 
29 
29 
20 
14 

5 
1 

100 
1368 

63 
37 

100 
1368 

61 
33 

1 
5 

100 
1368 

91 
9 

100 
1368 

14 
5 
5 
3 
4 

42 
9 

18 

100 
1368 



34 

3.3. Analyysimenetelmät ja tulosten luotettavuus 

Analyysimenetelmät on pyritty valitsemaan siten, että ne ovat tut

kimusongelmiin nähden tarkoituksenmukaisia ja tulkinnaltaan riit

tävän helppotajuisia. Kuvailevien tulosten (= suorien vastausja

kautumien) lisäksi tutkimuksessa selvitetään eri muuttujien väli

siä riippuvuuk~ia, ts. tutkitaan ilmeneekö ominaisuuksiltaan ja 

muuttokokemuksiltaan erilaisiin muuttajaryhmiin kuuluvien välillä 

tilastollisesti merkitseviä eroja. Tähän tarkoitukseen sopiva me

netelmä on ristiintaulukointi ja sen yhteydessä x2 -testi. 

Ristiintaulukoinnin suurin puute on se, että siitä saadaan paljon 

yksittäisiä tietoja, jolloin kokonaisuuden hahmottuminen tutkit

tavasta ilmiöstä voi jäädä puutteelliseksi. Voidaankin sanoa, et

tä jonkin ilmiön kuvaamiseen ei riitä yksittäisten ja usein vain 

näennäisten riippuvuuksien esittäminen (ks. Allardt 1976, 238). 

Syvällisempään ja kokonaisvaltaisempaan analyysiin pyrittäessä 

onkin otettava mukaan useampia muuttujia käyttämällä tarkoitukseen 

sopivaa monimuuttujamenetelmää. Tietenkin on mahdollista tehdä 

myös useamman kuin kahden muuttujan ristiintaulukointeja. Taulu

koista tulee kuitenkin tällöin varsin monimutkaisia ja niiden tul

kinta käy vaikeaksi. 

Tämän tutkimuksen tarkoitukseen sopivaksi analyysimenetelmäksi 

osoittau;Ui ns. BMDP -ohjelmakirjastoon 1 kuuluva cluster-analyysi 

PKM (K-Means Clustering of Cases). Analyysiä k~ytettiin sekä ns. 

lähtö- että paluumuuttajatyyppien muodostamiseen. Näistä taas var

sinkin paluumuuttajatyypeillä on tämän tutkimuksen kannalta kes

keinen merkitys, koska paluumuuttoprosessia tarkastellaan ensisi

jaisesti juuri paluumuuttajatyypin mukaan. Toisin sanoen muuttaja

tyyppien muodostamisen jälkeen niistä on muodostettu uusi muuttuja, 

jota on normaalin muuttujan tapaan taulukoitu ristiin erilaisten 

1) Tietokoneajot suoritettiin Turun yliopiston laskentakeskuksessa, 
jossa on mm. BMDP-ohjelmakirjaston käyttömahdollisuus (itse oh
jelmistosta ks. BMDP Statistical Software 1981). 
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muuttoprosessiin liittyvien muuttujien kanssa. PKM-analyysin etuna 

on moniin muihin vastaaviin analyyseihin verrattuna juuri se, että 

se mahdollistaa mm. ristiintaulukoinnin kaltaisen jatkoanalyysin, 

jossa samanaikaisesti yhdistyvät sekä ristiintaulukoinnin että 

monimuuttuja-analyysin edut. 

PKM-ohjelma jakaa tapausjoukon homogeenisiin ryhmiin eli kluste

reihin siten, että ajon päätyttyä jokainen tapaus (henkilö) kuu

luu siihen klusteriin, jonka keskiarvo on lähinnä tapauksen keski

arvoa. Ohjelma alkaa joko käyttäjän määrittelemistä klustereista 

tai siitä, että kaikki tapaukset on sijoitettu yhteen klusteriin. 

Kukin klusteri puolitetaan jokaisessa ajon vaiheessa, kunnes halut

tu määrä klustereita on saatu. Tämän jälkeen kukin tapaus sijoi

tetaan iteratiivisesti uudelleen siihen klusteriin, jonka keski

arvo on lähinnä tapauksen keskiarvoa. Analyysin tuloksena saadaan 

siis ominaisuuksiltaan (vastauksiltaan) mahdollisimman yhtenäisiä 

ryhmiä, jotka samalla eroavat mahdollisimman selvästi muista ryh

mistä. (ks. tarkemmin BMDP Statistical Software 1981, 464) 

Cluster-analyysin tulokseen vaikuttaa ratkaisevasti kolme tekijää. 

Ensinnäkin luonnollisesti se, mitkä muuttajat analyysiin otetaan 

mukaan ja toiseksi se, kuinka monta ryhmää halutaan muodostetta

vaksi ja kolmanneksi analyysiin valittujen muuttujien vaihtelu

välit. Ryhmien "oikea" määrä täytyy etsiä kokeilemalla, sillä mi

käli muodostettavia ryhmiä on liian "vähän", saadaan tulokseksi 

suuria ja heterogeenisia (epämääräisiä) ryhmiä, jotka ovat vaike

asti tulkittavissa. Jos taas ryhmiä on liian monta, on tuloksena 

useita pieniä ja ominaisuuksiltaan hyvin lähellä toisiaan olevia 

ryhmiä. Tässä tutkimuksessa sopivimmaksi ryhmien määräksi osoit

tautui lähtömuuttajatyyppejä muodostettaessa viiden ryhmän ana

lyysi ja paluumuuttajatyyppejä muodostettaessa kuuden ryhmän ana

lyysi. Myös muuttujien vaihteluväli (vastausluokkien määrä) vai

kuttaa lopputulokseen. Eri muuttujien vaihteluvälit eivät saisi 

liiaksi poiketa toisistaan, sillä muuten jokin muuttuja voi nous

ta dominoivaan asemaan analyysissä. Vaihteluvälit on näin ollen 

tarvittaessa yhtenäistettävä joko luokkia mekaanisesti yhdistele

mällä tai standardoimalla. Tässä tutkimuksessa esim. alunperin 
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jatkuvina muuttujina koodatut henkilön ikä ja Ruotsissa oloaika 

luokiteltiin neljään luokkaan. (ks. BMDP Statistical Software 1981) 

Tulosten luotettavuus. Tutkimustulosten luotettavuus voidaan jakaa 

ulkoiseen ja sisäiseen luotettavuuteen. Ulkoista luotettavuutta 

eli tulosten yleistettävyyttä tarkasteltiin jo edellä katoanalyy

sin yhteydessä. Sisäinen luotettavuus liittyy siihen, miten oikei

ta ja luotettavia itse tutkimustiedot ovat, ts. siinä on kysymys 

mittauksen reliabiliteetista ja validiteetista (ks. Valkonen 1974; 

77-78) 

R eli abi 1 i tee t t i a ei ole tässä tutkimuksessa selvi

tetty laskennallisin menetelmin, koska pääosa käytetyistä muuttu

jista koostuu yksittäisistä tosiasialuonteisista kysymyksistä, 

joiden reliabiliteetin tutkiminen edellyttJisi ns. rinnakkais- tai 

uusintamittauksen käyttöä, mikä taas ei ole ollut käytännön syistä 

mahdollista. Toisaalta tällaisten tosiasialuonteisten kysymysten 

kohdalla ei reliabiliteetin määrittelyä yleensä pidetä täysin 

välttämättömänä (ks. Valkonen 1978, 66; Jyrinki 1974, 59). Lisäksi 

kyselylomaketta laadittaessa suoritettiin esitutkimus ja pyydet

tiin useilta asiantuntijoilta lausunnot lomakkeen sisällöstä. Näin 

ollen voidaan olettaa, että vähäisen reliabiliteetin omaavat kysy

mykset ovat "karsiutuneet" pois jo lomaketta laadittaessa. 

Mittauksen v ali d i tee t t i a voidaan perustella pääosin 

samalla tavalla kuin edellä reliabiliteettia. Validiteetin tarkas

telussa on yleensä kaksi tilannetta: toisessa tiedetään mitä halu

taan mitata (esim. ikä, tulot), toisessa taas mitataan jotain kä

sitettä, jonka merkitys sinänsä on sopimuksenvarainen. Yksittäis

ten tosiasialuonteisten kysymysten kohdalla validiteettikysymys ei 

ole kovin relevantti. (Valkonen 1978, 78) Ongelmat liittyvätkin 

yleensä käsitteellisten asioiden validiteettiin, jonka eräänä mit

tana voidaan käyttää ns. asiantuntijavaliditeettia. Tätä mittaa 

käytettiin myös tässä tutkimuksessa huomioimalla asiantuntijalau

sunnot ja aikaisemmat tutkimukset. 
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Keskeinen validiteettiongelma on yleensä vastaajan ilmauksen ja 

käyttäytymisen yhtäpitävyys, johon liittyy Galtungin mukaan (1967, 

125) kolme dimensiota: 

1) deskriptiivisyys - normatiivisuus ("mitä henki16 teki-mitä 
hänen pitäisi tehdä"), 

2) spesifisyys - yleisyys ("mitä teit eilen iltapäivällä - mitä 
teet yleensä iltapäivällä"), 

3) ajallinen läheisyys - ajallinen etäisyys ("mitä teit eilen il
tapäivällä - mitä teit puoli vuotta sitten"). 

Tietojen reliabiliteetti ja validiteetti on sitä suurempi mitä 

deskriptiivisempää, spesifisempää ja ajallisesti läheisempää mi

tattava asia on vastaajalie. (Jyrinki 1974, 136) Tässä tutkimuk

sessa voidaan useimpien kysymysten katsoa täyttävän kyseiset "kri

teerit" varsin hyvin ja olevan siten valideja. 
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4. SUOMEN JA RUOTSIN VÄLISEN MUUTTOLIIKKEEN KEHITYS 

4.1. Määrällinen kehitys 

Puutteellisen ja vaihtelevan rekisteröinnin vuoksi siirtolaisuu

den ajallinen kehitys on vain summittaisesti arvioitavissa. Var

haisimmat maastamuuttotilastot perustuvat ulkomaille töihin mennei

den passianomuksiin ja koskevat lisäksi tiettyinä vuosina ainoas

taan pysyvästi valtameren taakse muuttaneita. Siksi siirtolaisuut

ta kuvaavat tilastot tuskin koskaan ovat olleet täydellisiä. 1950-

luvulla tilastointiperusteet lisäksi uusittiin täysin. 

Vuonna 1954 solmitun yhteispohjoismaisen ~yömarkkinasopimuksen myö

tä poistettiin Skandinavian maiden osalta passi- ja työlupapakko. 

Pohjoismaisen passitarkastusalueen muodostaminen vuonna 1957 mer

kitsi samalla Skandinavian ulkopuolelle muuttavien tilastoinnin 

heikentymistä. (Komiteanmietintö 1980: 63, 5) 

Pohjoismaisen muuttoliikkeen tilastointi parani ratkaisevasti 

vuonna 1969 voimaan tulleen yhteispohjoismaisen muuttokirjan myötä. 

Tämän sopimuksen mukaan henkilön on muuttaessaan Pohjoismaasta toi

seen hankittava lähtömaan paikallisesta väestörekisteristä muutto

kirja tulomaan paikallista väestörekisteriä varten. Muuttokirja

järjestelmästä huolimatta Suomen ja Ruotsin siirtolaisluvuissa on 

havaittavissa melkoisia poikkeamia. Järjestelmän toteuttamisen al

kuvaikeudet, kansallisten rekisterisäännösten eroavuudet sekä to

dellisen muuton ja rekisteröinnin välinen viivästymä on nähty syik

si lukujen eroihin. (Komiteanmietintö 1980: 63, 5) 

Maahamme palaavia suomalaisia koskevat tiedot olivat ennen muutto

kirjajärjestelmän voimaantuloa varsin puutteellisia. Suomeen saa

puvien ulkomaalaisten osalta tiedot ovat täydellisempiä, sillä ne 

perustuvat suoraan myönnettyjen työ lupien määrään. Näitä tilastoja 

ei julkaista erillisinä . (Komiteanmietintö 1980: 63, 5) 
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Ennen toista maailmansotaa siirtolaisten pääasiallisena kohteena 

oli Yhdysvallat, jonne vuosina 1865-1914 asettui 308 000 suomalais

ta. Yhdysvaltojen ryhdyttyä rajoittamaan siirtolaisten maahanpää

syä v. 1921, alkoi siirtolaisuus suuntautua Kanadaan ja Austra

liaan. Näihin maihin suuntautunut siirtolaisuus oli kuitenkin voi

makkaimmillaan vasta toisen maailmansodan jälkeen 1950-ja 1960-lu

vulla. Kanadaan on tämän vuosisadan aikana muuttanut kaikkiaan 

yli 70 000 ja Australiaan lähes 20 000 suomalaista. (Koivukangas 

1981, 210; f1ajava 1979, 24) Varhaisimman, lähinnä valtameren takai

sen siirtolaisuuden osalta on arvioitu lähes kolmanneksen siirto

laisista palanneen kotimaahansa. Joidenkin tutkimusten mukaan pa

laajien määrä olisi kuitenkin ollut huomattavasti pienempi. (Komi

teanmietintö 1982: 14, 4) 

Toisen maailmansodan jälkeen Suomesta on muuttanut ulkomaille noin 

600 000 henkilöä. Pääasiallisena muuttokohteena on ollut Ruotsi, 

jonne on vuoden 1946 jälkeen muuttanut lähes 470 000 suomalaista 

eli noin 80 % kaikista muuttaneista. Muita huomattavia muuttomaita 

ovat olleet Kanada (25 000, S %), Australia (20 000, 4 %) ja Yh

dysvallat (15 000, 3 %), joihin kuitenkin nykyään muuttaa enää muu

tamia satoja henkilöitä vuosittain. Loput maastamuuttajat (40 000, 

8 %) ovat jakautuneet useiden maiden kesken. (Majava 1979, 25; 

1981, 63) 

Suomeen on palannut ulkomailta vuosina 1946-82 yhteensä yli 300 000 

suomalaista eli 50 % lähteneistä. Ruotsin osuus paluumuuttajista 

on ollut n. 215 000 eli yli 70 % kaikista palanneista. Pohjoismai

den ulkopuolelta palanneista on saatavissa maittaisia tilastotie

toja vain Australiasta, josta vuosien 1959-76 aikana muutti takai

sin Suomeen 1611 suomalaista. (Komiteanmietintö 1982, 14, 5) 

Siirtolaisasiain neuvottelukunnan periaatemietinnössä on suomalais

ta s y n t y per ä ä olevien määräksi arvioitu Ruotsissa noin 

400 000, Yhdysvalloissa 200 000, Kanadassa 60 000 ja Australiassa 

15 000 henkilöä. Suomen k a n saI a i s t e n määrä on viime 

vuosina ollut Ruotsissa noin 180 000-190 000, Yhdysvalloissa 
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20 000, ~dnadassa 20 000, Saksan Liittotasavallassa 9 000 ja Aust

raliassa 6 000. ~Komiteanmietintö 1980: 63, 4-9) 

Suomen ja Ruotsin välinen muuttoliike. Pohjoismainen muuttoliike 

on oikeudellisessa mielessä ollut esteetöntä vuodesta 1950 lähtien. 

Muuttovapaus vahvistettiin v. 1954 yhteispohjoismaisella työmark

kinasopimuksella, jossa työvoiman vapaan liikkuvuuden katsottiin 

olevan hyödyksi näiden maiden taloudelliselle ja sosiaaliselle ke

hitykselle. Yhteispohjoismaisten työmarkkinoiden syntyessä poistet

tiin myös passipakko. Koska Suomen siirtolaisuustilasto perustuu 

passiasiakirjoihin, ei pohjoismaista muuttoliikettä pystytty vuoden 

1954 jälkeen tilastoimaan . Vasta v . 1969 voimaan tullut yhteispoh

joismainen muuttokirjajärjestelmä teki muuttoliikkeen rekisteröin

nin jälleen mahdolliseksi. Tämän vuoksi ennen 197Q-lukua tapahtu

nutta muuttoliikettä koskevia tilastotietoja on saatavissa vain 

muiden Pohjoismaiden tilastoista. Tämä on myös syynä siihen, että 

yhtenäisen tarkasteluperustan säilyttämiseksi on Suomen ja Ruotsin 

välisen muuttoliikkeen tarkastelussa tullut tavaksi käyttää Ruot 

sin tilastoja. Eri maiden samoista muuttovirroista ilmoittamat tie

dot ovat varsinkin 1970-luvun loppupuolella olleet melko lähellä 

toisiaan. Muu t taj i k s i näissä tilastoissa katsotaan n e , 

joiden muutto on tarkoitettu kestämään vähintään vuoden . (Majava 

1981 , 64) 

Vaikka nykyiset muuttoliiketilastot ovatkin varsin tarkkoja, eivät 

ne kuitenkaan Majavan mukaan ole aina täysin vastanneet todellisia 

muuttovirtoja. Näin on ollut erityisesti paluumuuton kohdalla . Ma

javan mukaan paluumuuttoa on aina 1960-luvun lopulle asti ollut 

n . 25 % tilaston osoittamaa enemmän . Tämä johtui siitä, että moni 

jätti ilmoittamatta paluustaan Suomeen. Vasta pohjoismaisen muutto

kirjan käyttöönoton jälkeen v . 1969 on myös paluumuuton rekiste

röinti ollut lähellä todellista muuttoa . (Majava 1979 , 26) 
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Tilastoissa ilmenevistä puutteista huolimatta voidaan niiden anta

maa kuvaa muuttoliikkeen kehityksestä pitää riittävän luotettavana, 

koska muuttoliikkeen tilastoista nähtävät kehityspiirteet ovat jo

ka tapauksessa samat kuin todellisessakin muutossa. 

Suomen ja Ruotsin välisessä sodanjälkeisessä muuttoliikkeessä voi

daan Majavan mukaan erottaa kolme päävaihetta. Alkuvaiheessa, vuo

teen 1951 asti, maastamuutto kasvoi jatkuvasti paluumuuton sen si

jaan ollessa vähäistä. Toiselle vaiheelle oli ominaista maastamuu

ton suhteellisen vakaa lähinnä suhdanteiden mukaan vaihteleva taso 

1950-luvulla ja kiihtyvä kasvu 1960-luvulla paluumuuton ollessa ko

ko ajan suhteellisen tasaista. Toinen vaihe huipentui vuosien 

1969-70 ennennäkemättömän suureen muuttoaaltoon, jonka seurauksena 

jopa Suomen väkiluku väheni. Näinä kahtena vuotena Ruotsiin muutti 

n. 80 000 suomalaista muuttotappion ollessa 63 000. Tästä alkaneel

le kolmannelle vaiheelle oli ominaista maassamuuton tasaantuminen 

samalla kun paluumuutto suuren muuttoaallon seurauksena aluksi li

sääntyi. Niinpä muuttoliike kääntyi vuosien 1971-74 aikana Suomel

le paluuvoittoiseksi ensimmäisen kerran koko rekisteröidyn muutto

liikkeen historiassa. Tämän jälkeen paluumuutto kuitenkin nopeasti 

väheni ja muuttotase kääntyi negatiiviseksi. (Majava 1979, 28) 

1970-luvun loppupuolella muuttoliikkeessä näytti jälleen alkaneen 

uusi vaihe paluumuuton lisääntyessä ja maastamuuton vähentyessä. 

Vuoden 1981 aikana muuttoliike kääntyikin jälleen Suomelle muutto

voittoiseksi, jollaisena se edelleen jatkui vuonna 1982. Vuonna 

1982 muuttovoitto kasvoi ennakkotietojen mukaan 6520:een, mikä joh

tui yksinomaan Ruotsiin muuton vähenemisestä, sillä paluumuutto 

pysyi jotakuinkin samana kuin edellisenä vuonna. Koko sodanjälkei

senä aikana Ruotsiin muuttaneista on noin 46 % palannut takaisin 

Suomeen. Lukuun sisältyvät myös palaajien Ruotsissa syntyneet lap

set (Majava 1979, 28). 

Muuttoliikkeessä voidaan havaita myös vuodenaikojen mukaan tapah

tuvaa vaihtelua. Yleisesti voidaan todeta, että paluumuutto alkaa 

lisääntyä toukokuussa ollen vilkkaimmillaan heinä-lokakuussa, jol

loin palaa lähes puolet kaikista vuoden aikana palanneista. Loppu-
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Kuvio 2. Suomesta Ruotsiin ja Ruotsista Suomeen vuosina 1946-82 muuttaneet 

Suomen kansalaiset (Ruotsin tilastojen mukaan) 

(tuhatta) 
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Taulukko 2 . Suomesta Ruotsiin ja Ruotsista Suomeen vuosina 1969-82 muuttaneet 

Suomen kansalaiset ( %) 

Vuosi Suomesta Ruotsista Netto-
Ruotsiin Suomeen muutto 

1969 38 556 5 974 -32 582 

1970 41 538 11 033 -30 505 

1971 16 584 18 841 2 257 

1972 10 284 17 618 7 334 

1973 8 999 15 917 6 918 

1974 9 601 10 729 1 128 

1975 i 2 137 7 699 -4 438 

1976 15 734 6 358 -9 376 

1977 14 825 5 253 -9 572 

1978 11 951 5 320 -6 631 

1979 12 486 6 815 -5 671 

1980 12 003 9 926 -2 077 

1981 6 917 11 617 4 700 

1982 (ennakkotieto) 4 571 11 091 6 520 

(SCB: Befolkningsförändringar 1969-82) 
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vuodesta paluumuutto hiljenee, mutta lisääntyy väliaikaisesti tam

mikuussa. Lähtömuutossa painopiste ajoittuu syys-lokakuulle. Hil

jaisimmillaan lähtömuutto on joulukuussa sekä touko- ja kesäkuussa. 

Edellä todettu perustuu tilastoihin, jotka saattavat antaa jossain 

määrin viiveellisen kuvan muuton todellisesta ajankohdasta, koska 

muuton rekisteröinti ei aina tapahdu välittömästi muuton jälkeen. 

4.2. Alueellinen suuntautuminen 

Seuraavassa muuttoliikkeen läänittäisiä jakautumia tarkasteltaessa 

on pidettävä mielessä, että muutossa on usein kysymys ns. etappi

muutosta (= kaksivaihemuutto) tilastoidun lähtö- tai tuloalueen ol

lessa vain väliaikainen "etappi" yksilön muuttoketjussa. Toisin sa

noen lähtömuuttoa on voinut edeltää yksi tai useampia maassamuutto

ja. Paluumuutto taas voi varsin pian jatkua maassamuutolla tai uu

della maastamuutolla. 

Lähtö- ja paluumuuton alueellisesta jakautumisesta Suomessa ei ole 

saatavana käyttökelpoisia tilastoja ennen vuotta 1968. Myönnetyis

tä siirtolaispasseista päätellen lähtömuuttoa tapahtui sodan jäl

keen lähinnä maamme ruotsinkielisiltä alueilta. Suuren muuttoaal 

lon vuosina 1969-70 maastamuuton painopiste siirtyi Pohjois-Suo

meen, jolloin Oulun ja Lapin läänin osuus maastamuutosta oli lähes 

40 %. Näinä vuosina Lapin lääni menetti Ruotsiin muuton seuraukse

na väestöstään 6 % ja Oulun lääni 4 %. Koko maassa menetys oli 2 %. 

Vaikka painopiste onkin tämän jälkeen jonkin verran siirtynyt Ete

lä-Suomeen, lähtee siirtolaisia kuitenkin edelleen suhteellisesti 

eniten Pohjois-Suomesta ja ruotsinkielisiltä alueilta. Keski- ja 

Itä-Suomen osuus maastamuutosta on koko ajan ollut varsin pieni 

eikä siinä ole havaittavissa sanottavia heilahduksia . 
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Kuvio ~. Suomen ja Ruotsin välillä vuosina 1970-80 muuttaneet lähtö- ja 

tuloalueen mukaan (%) 
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Paluumuutto on suuntautunut pääosin samoille alueille, joista läh

tömuuttokin on ollut suurinta. Etelä-Suomen ja erityisesti Uuden

maan osuus paluumuutosta on kuitenkin ollut jonkin verran pienempi 

kuin lähtömuutosta. Näin on ollut varsinkin 1970-luvun puolivälin 

jälkeen (ks. myös liitetaulukot 1 ja 2). 

Tilastokeskus on vuodesta 1979 alkaen tilastoinut muista Pohjois

maista muuttaneet myös syntymäpaikan ja tuloläänin mukaan. Tilas

toista ilmenee, että vuosina 1979 ja 1980 muuttaneista 56 % palasi 

samaan lääniin, jossa oli s y n t y nyt . Alueittain ilmenee kui

tenkin huomattavia eroja. Etelä-Suomeen, ts. Uudenmaan, Turun ja 

Porin, Ahvenanmaan ja Hämeen lääneihin muuttaneissa oli syntymälää

niinsä palanneita keskimäärin 43 %. Keski- ja Itä-Suomeen (Keski

Suomen, Kymen, Mikkelin, Pohjois-Karjalan ja Kuopion läänit) muut

taneissa heitä oli 58 % ja Pohjanmaalle ja Pohjois-Suomeen (Vaasan, 

Oulun ja Lapin läänit) muuttaneissa 69 %. (SVT VI A: 144-145, 

1981 - 82) 
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Taulukko 3 . Suomesta Ruotsiin muuttaneet lähtöläänin mukaan vuosina 1971-1981 (%) 

Lähtö
lääni 

Uudenmaan 

Turun ja Porin 

Ahvenamaan 

Hämeen 

Kymen 

Mikkelin 

Pohjois-Karjalan 

Kuopion 

Keski-Suomen 

Vaasan 

Oulun 

Lapin 

Yhteensä % 

f 

1971 

15.0 

9.0 

0.9 

8.4 

3.5 

2.7 

3.2 

4.7 

6.3 

13 .4 

17 .8 

15. 1 

1972 

16.0 

10.1 

1 • 1 

9.3 

3.8 

2.3 

2.6 

3.7 

5.3 

13.2 

16.4 

16.2 

1973 

16.8 

11. 0 

1.6 

10.0 

3.1 

1.8 

2.3 

3.0 

• 5.2 

13 .0 

15.9 

16.3 

1974 

19.0 

11 .3 

1 .7 

10.0 

3.8 

1.8 

1.8 

3. 1 

4.4 

14.8 

12. 1 

16.2 

1975 

19.6 

11. 3 

1 .8 

10.4 

2.9 

1 .9 

3.1 

3.2 

4.2 

13.7 

11.4 

16.5 

Vuosi 
1976 

22.6 

11.2 

1.6 

9.9 

3.1 

1.5 

2.0 

2.8 

4.3 

14 . 1 

11.7 

15.2 

1977 

25.6 

11.8 

1.8 

10.0 

3.5 

1.4 

2.1 

2.9 

4.3 

13.5 

11. 3 

11 .8. 

1978 

22.7 

13.5 

1.9 

11.5 

4.1 

1.5 

1.8 

3.0 

4.3 

13.2 

11.3 

11.2 

1979 

20.2 

12.7 

2.0 

10.6 

3.6 

1.7 

2.0 

3.6 

4.9 

12.5 

14.1 

12.1 

1980 

22.2 

12.4 

2.0 

10.6 

4.2 

1.7 

2.1 

3.5 

4.4 

11.0 

12.7 

13.2 

1981 

22.4 

14.7 

2.6 

11.5 

3.7 

2.2 

2.4 

3.9 

4.5 

12.2 

8.9 

11. 0 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

15535 10254 8635 10070 10764 15334 14634 11~27 12803 11245 6957 

(SVT VI A:133-145, 1975-82) 

Taulukko 4. Ruotsista Suomeen muuttaneet tulolllnin mukaan vuosina 1971-81 (%) 

Tulo
lääni 

Uudenmaan 

Turun ja Porin 

Ahvenanmaan 

Hämeen 

Kymen 

Mikkelin 

Pohjois-Karjalan 

Kuopion 

Keski-Suomen 

Vaasan 

Oulun 

Lapin 

Yhteensä % 

f 

Vuosi 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

13.7 15.6 17.3 15.8 19.2 

10.5 13.1 15.6 15.5 11.1 

0.9 2.1 2.2 1.8 2.2 

9.2 10.3 10.6 10.6 11.5 

3.6 3.5 3.6 2.7 2.7 

2.1 1.7 1.7 1.9 1.5 

2.3 2.0 2.2 1.8 2.S 

4.1 3.0 2.8 2.9 2.8 

5.8 5.3 4.4 4.6 3.9 

13.9 13.9 14.0 13.5 13.4 

18.6 16.3 14.1 15.5 15.8 

15.3 13.2 11.5 13.4 13.4 

17. 1 

13.3 

2.3 

8.3 

3.6 

2. 1 

2.8 

3.3 

4.4 

14.7 

14.3 

13.8 

17 .2 

11 .0 

2.2 

7.5 

3.3 

2.0 

2.1 

3. 1 

4.3 

14.6 

16.3 

16.4 

19.2 

11 .8 

2.3 

8.6 

3.2 

1.8 

1.6 

2.3 

5.1 

15.6 

15.4 

13. 1 

19.5 

11.3 

2.0 

10.6 

3.0 

2.0 

2. 1 

2.6 

5.5 

16.8 

14.1 

10.5 

18.0 

12.2 

1 .7 

10.6 

3.0 

1.6 

2.2 

3.0 

5.2 

14.7 

16.0 

11.8 

16.9 

12.0 

1 .8 

10.6 

2.8 

1 .9 

2.0 

3.0 

5.1 

14.3 

16.3 

13.3 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

16455 15460 14402 10474 5077 4745 5036 4725 7058 10202 12316 

(SVT VI A: 133-145, 1975-82) 
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Maastamuuton alueittaisessa jakautumisessa voidaan havaita taloudel-· 

lisista suhdanteista johtuvia vaihteluita siten, että laskusuhdan

teen aikana Etelä-Suomen suhteellinen osuus maastamuutosta kasvaa 

ja noususuhdanteen aikana vähenee. Vastaavasti 1paluumuutossa li-

' sääntyy Etelä-Suomeen muutto hyvän työllisyyden vallitessa ja vähe

nee lama-aikoina. Etelä-Suomen työllisyystilanne näyttää siis toi

mivan muuttoliikkeen alueellista jakautumista säätelevänä teki

jänä. 

Kuntamuodon mukaan tarkasteltaessa on kehitys muuttoliikkeen jakau

tumisessa ollut varsin suoraviivainen. Lähtömuutossa on kaupungeis

ta muuttaneiden osuus kasvanut kymmenessä vuodessa 47 %:sta 

67 %:iin. Paluumuutossa on kaupunkeihin muuttaneiden osuus vastaa

vasti kasvanut samana aikana 46 %:sta 56 %:iin (ks. liitetauluk

ko 3). 

Kaupunkien ja maalaiskuntien väestöpohjaan verrattuna oli lähtö

muutto maalaiskunnista aina vuoteen 1974 asti suhteellisesti run

saampaa ja kaupungeista ja kauppaloista vastaavasti vähäisempää 

ku~n niissä asuvan väestön suhteellinen osuus. Vuoden 1974 jälkeen 

tilanne on kääntynyt päinvastaiseksi, ts. kaupunkien lähtömuuton 

suhteellinen osuus on niiden väestöosuutta suurempi. Paluumuutto 

taas on väestöpohjaan suhteutettuna ollut koko 1970-luvun ajan suu

rempaa maalaiskuntiin . Viime vuosina ero on kuitenkin vähentynyt. 

Muuttoliikkeen kuntamuodon mukaineQ jakautuminen heijastanee aina

kin osittain muuttoliikkeen kaksivaiheisuutta. Toisin sanoen maa

seudulta muutetaan usein ensin kaupunkiin, josta jonkin ajan kulut

tua muutetaan edelleen Ruotsiin. Paluumuutossa taas maaseudulta 

lähtöisin olevat muuttavat aluksi kotipaikkakunnalleen, josta he 

varsin pian muuttavat edelleen kaupunkiin. Tilastojen perusteella 

ei kuitenkaan ole arvioitavissa kuinka paljon tällaista muuttoa 

esiintyy. Asian tutkiminen on lisäksi hankalaa siksi, että muutot 

ajoittuvat pitkälle aikavälilIe. Tulokset riippuvat tällöin siitä, 

kuinka pitkä tarkastelujakso valitaan . 
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Läht6alue Ruotsissa. Lähes 40 % Ruotsissa asuvista Suomen kansa~ai

sista asuu Tukholman läänissä. Tämä heijastuu my6s paluymuutossa, 

sillä kaikista vuonna 1980 palanneista n. 40 % oli ennen paluutaan 

asunut Tukholman läänissä. Seuraavaksi suurimpina läht6alueina 

olivat G6teborgin ja Bohusin (11 .6 %) sekä Älvsborgin (6.7 %) , 

Norrbottenin (5.8 %) ja S6dermanlandin (4.5 %) läänit. 

Kaikki Kaikki Tutki-

Lääni 
ruotsin- v. 1980 musai-
suomal. Suomeen neisto 
v. 1980 palanneet 

Stockholms 37.7 39.9 43.6 
Uppsala 3.3 3.9 3,2 
S6dermanlands 5.9 4.5 4.5 
österg6tlands 3.4 3.4 3.5 
J6nk6ping 2.1 1.7 1.~ 

Kronobergs 0.5 0.3 0.2 
Kalmar 0.7 0.8 0.6 
G6tlands 0.1 0.0 0.2 
Blekinge 0.9 0.7 0.3 
Kristianstads 0.5 0.4 0.1 

Malm6hus 2.1 2.2 2.6 
Hallands 0.7 0.4 0.4 
G6teb.-Bohus 9.2 11.6 9.8 
Älvsborgs 6.5 6.7 7.1 
Skaraborgs 2.0 2.4 2.2 

Värmlands 0.9 0.5 0.4 
örebro 3.2 3.4 1.8 
Västmanlands 7.0 4.3 4.1 
Kopparbergs 2.5 1.9 1.4 
Gävleborgs 2.3 1.3 1.2 

Västernorrlands 1.8 1.5 1.4 
Jämtlands 0.3 0.2 0.2 
Västerbottens 1.5 2.2 3.2 
Norrbottens 4.9 5.8 6.0 

100.,0 100.0 100.0 
181481 9922 946 

Tutkimusaineiston läht6aluejakautuma vastaa varsin hyvin tilasto

jen mukaista jakautumaa . Se, että Tukholman läänistä lähteneitä on 

tutkimusaineistossa jonkin verran enemmän, johtuu ilmeisesti siitä, 

että tutkimusaineistossa ovat mukana vain 18 vuotta täyttäneet hen

ki16t, kun taas tilastoissa ovat mukana my6s alle 18-vuotiaat. 

Ero siis johtuisi siitä, että Tukholman läänistä muuttaneet ovat 

muualta muuttaneita useammin perheett6miä. 
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4.3. Työvoimatoimiston kautta muuttaneet 

Työnvälityksen käytön lisäämisen perimmäisenä tarkoituksena on vä

hentää työnvälityksen ohi tapahtuvasta muutosta yksilölle ja yh

teiskunnalle aiheutuvia haittavaikutuksia. Tämä koskee erityisesti 

lähtömuuttoa. Paluumuutossa ei sen sijaan voida edellyttää muutta

jalta työnvälityksen kautta muuttoa täysin samoin perustein kuin 

lähtömuutossa, vaikka se olisikin toivottavaa. Siksi onkin ymmär

rettävää, että viranomaisten huomio on työnvälityksen osalta kes

kittynyt lähtömuuttoon. 

Vuonna 1954 solmitussa yhteispohjoismaisessa työmarkkinasopimukses

sa edellytetään mm. sitä, että työvoiman muuttoliike kanavoituisi 

mahdollisimman suuressa määrin virallisen työnvälityksen kautta. 

Tämä tavoite ei kuitenkaan toteutunut toivotulla tavalla, vaan työ

voima muutti suurelta osin ohi työnvälityksen. Tämän vuoksi sopi

musta täydennettiin Suomen ja Ruotsin kesken vuonna 1973 ns. työ

voiman kanavointisopimuksella. Sen tavoitteena oli saada 70 % muut

toliikkeestä kanavoitua työnvälityksen kautta. Työnvälityksen kaut

ta muutto näyttikin aluksi lisääntyvän, sillä ennen sopimusta vuo

sina 1968-1973 arvioitiin keskimäärin 28 %:n Ruotsiin muuttaneesta 

työ voi m a s t a saaneen työpaikkansa työnvälityksestä, kun 

vastaava osuus vuosina 1974-77 oli noin 34 %. Tämä johtui ainakin 

osittain työvoimaministeriön järjestämästä informaatiokampanjasta, 

jonka eräänä tavoitteena oli lisätä työnvälityksen käyttöä. Myöhem

min työvoimatoimiston käyttö on jonkin verran vähentynyt, joskin 

siinä on havaittavissa vuosittaisia, lähinnä taloudellista suhdan

teista johtuvia, heilahduksia. Vaikka otettaisiin huomioon myös 

Ruotsin työnvälityksen välittämät työpaikat, ei työnvälityksen 

osuus ole korkeimmillaankaan yltänyt kuin kerran yli 50 %:iin muut

taneesta työvoimasta. (Muistio 1977, 2) 

Laskelmat työnvälitystä käyttävien suhteellisista osuuksista ovat 

vain arvioita, koska saatavissa ei ole tarkkoja tietoja siitä, 

kuinka moni muuttajista kuuluu työvoimaan. Laskelmia tehtäessä on 

esim. oletettu, että 70-75 % Ruotsiin muuttaneista kuuluisi työvoi-
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maan. Tämä pitäneekin varsin hyvin paikkansa Ruotsiin muutossa. Pa

luumuuton osalta ei vastaavia arvioita ole tehty. Mm. palaajien 

ikärakenteesta voidaan kuitenkin päätellä, että paluumuutossa on 

työelämään välittömästi hakeutuvia huomattavasti vähemmän kuin läh

tömuutossa (ehkä n. 60 %). Tämä johtuu siitä, että palaajien jou

kossa on suhteellisesti enemmän lapsia, eläkeläisiä, opiskelun ja 

varusmiespalvelun aloittavia ja "kotiin jääviä" kuin lähteneissä. 

Koska työvoimaan kuuluvien määrästä ei ole tarkkaa tietoa, on työn

välityksen osuuden kehitystä tarkasteltaessa varmempaa suhteuttaa 

työnvälitykset työ ikä i s t e n muuttajien määrään (seuraa

vassa 18-64 -vuotiaiden määrään). Tarkasteluperusta muodostuu täl

löin luonteeltaan "pysyvämmäksi", joskin työnvälityksistä tällä ta

voin saadaan jonkin verran "todellista" pessimistisempi kuva, kos

ka kaikki työikäiset eivät kuulu työvoimaan, ts. hakeudu työhön. 

Vuosittaisen kehityksen tarkastelussa sillä ei kuitenkaan ole mer

kitystä. 

L ä h t ö muu t 0 s s a työnvälityksen osuus oli siis korkeim

millaan v. 1974, jolloin n. 55 % työikäisistä sai työpaikkansa työ

voimatoimiston kautta. Tämän jälkeen välitysten osuus laski ollen 

alimmillaan v. 1978 (26 %). Vuoden 1979 aikana osuus hieman kasvoi, 

mutta laski jälleen seuraavana vuonna. P a 1 u u muu t 0 s s a 

työnvälityksen osuus on ollut selvästi pienempi kuin lähtömuutossa. 

Kehitys on kuitenkin ollut saman suuntainen: vuodesta 1974 lähtien 

työnvälityksen osuus laski, mutta alkoi vuodesta 1979 alkaen koho

ta paluumuuton lisääntymisen myötä. Keskeisin syy työnvälitysosuuk

sien heilahteluihin on tulomaan työllisyystilantee~sa. 

Pelkkä työnvälitysten määrä ei anna riittävää kuvaa työvoimatoimis

tojen merkityksestä muuttoliikkeessä. Välitysten määrähän riippuu 

siitä, kuinka paljon työpaikkoja on annettu työvoimatoimistojen vä

litettäväksi. Työhakemusten määrästä ilmeneekin, että varsin huo

mattava osa muuttajista käy työvoimatoimistossa ennen muuttoaan. 

Näin ollen näyttää siltä, että kanavointisopimuksen informaation 

antamista koskeva tavoite olisi toteutunut varsin hyvin. Se, että 

hakemukset eivät toivotussa määrin ole johtaneet työn saantiin, 
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Taulukko 5. Suomesta Ruotsiin työnvälityksen kautta välitetyt vuosina 1974-81 

Ruotsiin Muutta- Suomen Ruotsin Välitetty- Suomen 

Vuosi muutta- neista työnväl. työnväl. jen osuus työnväl. 
neita 1 18-64 - kautta 2 kautta 18-64-vuo- työhake-
yhteensä vuotiaita1 välitetyt välitetyt3 tiaista % mukset 2 

1974 9601 71.14 2811 1100 55.0 6377 

1975 12137 9157 2748 1111 42.1 9013 

1976 15734 12042 3638 1581 43.3 14407 

1977 14825 11787 2353 1068 29.0 12149 

1978 11951 9800 1426 1158 26.4 7534 

1979 12486 10437 2530 1095 34.7 9972 

1980 12003 10172 2223 667 28.4 11145 

1981 6917 5874 827 243 18 . 2 3122 

1) SCB: Befolkningsförändringar 1974-81 

2) Työvoimaministeriön työnvälitystilastot 1974-81 

3) Työvoimaministeriön tilastoja 1974-79; Arbetsmarknads~yrelsen 1980-81 

Taulukko 6. Ruotsista Suomeen Suomen työnvälityksen kautta välitetyt vuosina 

1974-81 

Suomeen Palan- Suomen Ruotsiin Välitetty- Suomen 

Vuosi 
muutta- neista työnväl. työnväl. jen osuus työnväl. 
neita 1 18-64 - kautta 2 kautta 3 18-64-vuo- työhake-
yhteensä vuotiaita 1 välitetyt välitetyt tiaista % mukset 2 

1974 10729 7546 2059 27.3 6256 

1975 7699 5502 1113 20.2 3418 

1976 6358 4913 418 8.5 1921 

1977 5253 4047 249 6.2 1508 

1978 5320 3992 192 4.8 1810 

1979 6815 4971 459 9.2 3405 

1980 9926 7224 931 12.9 6047 

1981 11617 8432 1185 14.1 5493 

1) SCB:Befolkningsförändringar 1974-81 

2) Työvoimaministeriön työnvälitystilastot 1974-81 

3) Ruotsin työnvälityksen kautta Suomeen välitettyjä ei tilastoida 
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johtuu paitsi tarjolla olevien työpaikkojen määrästä, myös työnvä

litysmenettelyn hitaudesta, jolloin työnhakijat kyllästyvät odot

tamiseen ja hakevat työtä oma-aloitteisesti. Tämä on ehkä myös 

osaltaan vähentänyt yleistä luottamusta työnvälityksen palveluky

kyyn. (Muistio 1978) 

Vaikka työvoiman kanavointisopimuksen määrälliset tavoitteet eivät 

olekaan riittävästi toteutuneet, voidaan sen ehkä suurimpana saa

vutuksena pitää sitä, että suoranainen työvoiman värväystoiminta 

Ruotsiin on lähes kokonaan loppunut. Sopimus on lisäksi edesautta

nut työvoimatoimistojen kautta tapahtuvan muuttoliikkeen tilastoin

tia . (Munter 1980, 19) 
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5. MUUTTAJIEN DEMOGRAFINEN RAKENNE 

Muuttajien demografisesta rakenteesta on varsinkin 1970-luvulta 

alkaen ollut saatavissa suhteellisen tarkat ja monipuoliset tilas

tot. Melko suuria eroja voidaan kuitenkin edelleen havaita Suomen 

Ja Ruotsin tilastojen välillä. Seuraavassa käytetään hyväksi mo

lempien maiden tilastoja sen mukaan, mikä kulloinkin näyttää tar

koituksenmukaisimmalta. Paluumuuton osalta käytetään lisäksi tämän 

tutkimuksen empiiriseen aineistoon perustuvia tietoja siltä osin 

kuin tilastotietoja ei ole saatavissa. Joissakin tapauksissa jou

dutaan myös käyttämään kaikkiin Pohjoismaihin muuttaneita koske

via tilastoja Ruotsiin muuttaneita koskevien tilastojen puuttues

sa. Tällä ei kuitenkaan ole käytännön merkitystä, koska muutoista 

yli 90 % on suuntautunut Ruotsiin tai sieltä takaisin. 

5.1. Ikä ja sukupuoli 

Ikärakenne. Maa s t a muu t t 0 painottuu selvästi nuoriin, 

parhaassa työiässä oleviin ikäryhmiin. Korkeimmillaan maastamuutto 

~n 18-29 -vuotiailla. Kaikista Ruotsiin muuttaneista oli 1970-lu

vulla keskimäärin 57 % 18-29 -vuotiaita. Yleisesti ottaen näyttää 

olevan niin, että maastamuuton lisääntyessä lasten ja keski-ikäis

ten (perheellisten) osuus muutossa kasvaa ja vastaavasti maastamuu

ton vähentyessä kasvaa nuorten (naimattomien) osuus. 1970-luvun 

loppupuolella on 15-24 -vuotiaiden osuus koko ajan lisääntynyt ja 

0-14 -vuotiaiden sekä 25-29 -vuotiaiden osuus vähentynyt. Muissa 

ikäryhmissä kehitys ei ole ollut yhtä suoraviivaista. (ks. tarkem

min liitetaulukko 4) 
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Kuvio 4. Suomen ja Ruotsin välillä vuosina 1970-80 muuttaneet iän mukaan (i) 

% 
100r----------------------------------, 

45-

30-44 

50 20-24 

15-19 

0-14 

% 
100 

50 

45-

30-44 

25-29 

20-24 

0-14 

Suomesta Ruotsiin Ruotsista Suomeen 

P a luu muu t taj a t ovat ymmärrettävästi keski-iältään 

vanhempia kuin lähtömuuttajat, vaikka lasten osuus paluumuutossa 

onkin suurempi. Paluumuuton määrällisen kehityksen ja palaajien 

ikärakenteen välillä vallitsee samanlainen riippuvuus kuin lähtö

muutossa, ts. paluumuuton lisääntyessä lasten ja keski-ikäisten 

(perheellisten) osuus kasvaa ja nuorten (naimattomien) osuus vähe

nee. Paluumuuton hidastuessa taas käy päinvastoin. Muutokset ikära

kenteessa näkyvät sekä lähtö- että paluumuutossa selvimmin lasten 

ja alle 20-vuotiaiden nuorten osuuksissa. Tämä viittaa siihen, että 

vaihtelut ovat olennaisesti yhteydessä muuttajien siviilisäätyyn 

ja perherakenteeseen. (ks. tarkemmin liitetaulukko 5) 

Maa n s i ~ ä i s e e n muuttoon verrattuna lähtömuuttajat ovat 

selvästi nuorempia. 1970-luvulla Ruotsiin muuttaneista keskimäärin 

49 % kuului ikäryhmään 15-24 -vuotiaat, maassamuuttaneista vain 

33 %. Yli 24 -vuotiaita taas oli Ruotsiin muuttaneissa 33 % ja 

maassamuuttajissa 46 %. Myös paluumuuttajat ovat jonkin verran nuo

rempia kuin maassamuuttajat, vaikka ero onkin suhteellisen pieni. 

Maan sisäinen muutto poikkeaa Suomen ja Ruotsin välisestä muutto

liikkeestä myös siinä, että maassamuutossa ei tapahdu kausittaisia 
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heilahteluja eri ikäryhmien osuuksissa, vaan kehitys on täysin 

suoraviivaista 25-44 -vuotiaiden osuuden lisääntyessä ja alle 

24-vuotiaiden osuuden vähentyessä. Maassamuuton kehitys näyttää 

riippuvan lähinnä väestön ikärakenteen kehityksestä, kun taas Suo

men ja Ruotsin välinen muuttoliike on riippuvaisempi taloudelli

sista suhdanteista. Tämä johtuu luonnollisesti siitä, että maassa

muutossa ei-taloudellisilla syillä (esim. asuminen) on paljon suu

rempi merkitys kuin maastamuutossa. 

Sukupuoli. Majavan mukaan maa s t a muu t t 0 oli vuoteen 

1955 asti naisvoittoista; sen jälkeen miehet ovat kuitenkin olleet 

enemmistönä sekä maasta- että paluumuutossa (Majava 1981, 67). 

1970-luvulla miesten osuus Ruotsiin muutossa on ollut keskimäärin 

53 %. Työikäisistä muuttajista (18-64 v.) miesten osuus on vielä

kin suurempi eli n. 55 %. 1970-luvun loppupuolella sukupuolten vä

linen ero on kaventunut. Vuoden 1981 aikana tilanne on kääntynyt 

jopa naisvoittoiseksi heidän osuutensa ollessa 51 % muuttaneista. 

Kuvio 5. Suomen ja Ruotsin välillä vuosina 1970-80 muuttaneet sukupuolen mukaan (%) 

% 
100r---------------------------------, 

naiset 

50 ~ •••.• - .•........• -- - .- ---- •.•.•.•. '-='"-~ 

miehet 

kaikki muuttaneet 

18-64 -vuotiaat 

1975 

Suomesta Ruotsiin 

1980 

% 
100r----------------------------------, 

50 

naiset 

~ ... _-_._-_._--_. __ .-_._ ........... . 

miehet 

kaikki muuttaneet 

18-64 -vuotiaat 

Ruotsista Suomeen 

P a 1 u u muu t 0 s s a miesten osuus on perinteisesti ollut 

suurempi kuin maastamuutossa. 1970-luvulla palaajista oli miehiä 
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keskimäärin 58 %. Korkeimmillaan v. 1970 miehiä oli lähes 62 % pa

lanneista. Myös paluumuutossa miesten osuus korostuu entisestään-I 

kin, jos tarkasteluun otetaan vain 18-64 -vuotiaat. (ks. tarkemmin 

liitetaulukot 6 ja 7) 

Suomen ja Ruotsin välisessä muuttoliikkeessä ovat siis miehet ol

leet selvänä enemmistönä. Suo m e n s isä i s e s s ä muut

toliikkeessä muuttavat sen sijaan naiset miehiä useammin: 1970-*u

vulla keskimäärin 51.5 % maassamuuttaneista oli naisia, mikä vas

taa suurin piirtein koko väestön sukupuolijakautumaa. 

5.2. Siviilisääty ja perherakenne 

Siviilisääty. Ikärakenteeseen liittyen Suomen ja Ruotsin välillä 

muuttaneissa on huomattavasti enemmän naimattomia kuin koko väes

tössä. Ero on myös selvä maan sisäiseen muuttoliikkeeseen verrat

tuna. Lähes puolet eli 47 % Ruotstin muuttaneista oli 1970-luvulla 

naimattomia aikuisia (18 v. tai vanhempia), 25 % oli naimisissa, 

6 % eronneita ja leskiä sekä 22 % lapsia (0-17 -vuotiaita). Paluu

muutossa naimattomia aikuisia oli vastaavasti 40 %, naimisissa ole' 

via 30 %, eronneita ja leskiä 5 % sekä lapsia 25 %. 

Lähtömuutossa on naimattomien osuus kasvanut nopeasti 1970·1uvun 

lopulla. Vastaavasti lasten ja naimisissa olevien osuus on vähen

tynyt. Paluumuutossa tilanne on paljolti päinvastoin, joskin nai

misissa olevien osuus on vuoden 1975 jälkeen pysynyt melko tasaise

na. Lasten osuus sen sijaan on lisääntynyt selvästi. Tämä merkit

see sitä, että erityisesti lapsiperheiden osuus paluumuutossa on 

kasvanut viime vuosina. 
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Kuvio 6. Suomen ja Ruotsin välillä vuosina 1970-80 muuttaneet siviilisäädyn 
mukaan (%) , 

100r-------------e~r~o~n~n~u7t7/'le~s~k~i----~---, 
% 
100r-------------------~~~--------~ r-----________ ~e~r~onnut/leski 

naimisissa naimisissa 

50 50 
naimaton 18v.- naimaton 18v.-

lapsi 0-17v. lapsi 0-17v. 

O~~--~~~~--~~~~--~~--~ O~~--~--~~--~--~~--~ __ ~_J 
1970 1975 

.Suomesta Ruotsiin 
1980 1970 1975 

Ruotsista Suomeen 
1980 

Muuttoliikkeen määrällisen kehityksen ja siviilisäädyn välillä val

litsee samanlainen riippuvuus kuin ikärakenteenkin kohdalla, ts. 

lähtömuuton lisääntyessä ~asvaa lasten ja naimisissa olevien osuus. 

Paluumuutossa riippuvuus on samanlainen. Eronneiden osuus sen si

jaan on kasvanut sekä lähtö- että paluumuutossa lähes suoraviivai

sesti koko 1970-luvun ajan. Leskien kohdalla vaihtelut ovat olleet 

~atunnaisempia. (ks. tarkemmin liitetaulukot 8 ja 9) 

Maa n s isä i n e n muutto eroaa Suomen ja Ruotsin välisestä 

muuttoliikkeestä siinä, ettei siinä ilmene vuosittaisia vaihteluja 

siviilisäätyrakentees~a~ sillä maassamuutossa kehitys on ollut täy

sin suoraviivaista naimattomien, leskien ja eronneiden osuuden ko

ko ajan lisääntyessä, naimisissa olevien ja lasten osuuden vastaa

vasti vähentyessä. 

Perherakenne. Muuttaneiden perherakenteesta ei ole olemassa julki

sia ~ilastoja. Seuraava tarkastelu perustuu tätä tutkimusta varten 

kerättyyn aineistoon. Tarkastelun kohteena ovat ruokakuntatyyppi, 

talouden koko ja lasten ikärakenne. 
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Noin kaksi kolmasosaa tutkimushenkilöistä oli muuttanut Ruotsiin 

yksin. Lapsiperheitä yksinhuoltajat mukaan lukien oli n . . viides

osa. Suomeen palatessa yksin muuttaneiden osuus oli pudonnut hie

man yli puoleen ja lapsiperheiden osuus noussut yli kolI'flann.ekseen 

muuttajista. 

Ruotsiin Suomeen 
muutet- pala-
taessa tessa 

Yksinmuuttaja 64 53 

Avio-javopari ilman lapsia 17 13 

Avio-javopari ja lapsia 17 29 

Yksinhuoltaja 2 5 

100 100 
946 946 

Ruotsiin muutettaessa talouteen kuului keskimäärin 1.67 henkilöä. 

Suomeen palatessa talouden keski~ääräinen koko oli 2.02 henkilöä. 

Ruotsin virallisista tilastoista ilmenee, että Ruotsista Suomeen 

vuonna 1980 muuttaneissa oli 2697 henkilöä, jotka olivat iältään 

alle 18-vuotiaita. Heistä 1403 eli 52 % oli alle kouluikäisiä 

(0-6 -vuotiaita). Tämän tutkimuksen aineistossa jakauma oli suurin 

piirtein sama, sillä tutkimushenkilöillä oli lapsia kaikkiaan 626, 

joista 312 eli noin 50 % oli syntynyt vuonna 1976 tai sen jälkeen, 

ts. kuului Suomeen palatessaan ikäryhmään 0-6 -vuotiaat . Alle kou

luikäisten osuus vastaa siis tilastojen mukaista jakautumaa. Pie

ni ero johtuu lähinnä siitä, että tutkimushenkilöiden lapsissa on 

myös jonkin verran yli 17-vuotiaita. 

5.3. Koulutus 

Muuttajien koulutusrakenteesta on julkaistu tilastoja vain muihin 

Pohjoismaihin muuttaneista alkaen vuodesta 1975. Muut tiedot pe

rustuvat ~lkAisempiin tutkimuksiin. 
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Vuoden 1971 aikana Pohjoismaihin muuttaneiden k 0 u 1 utu s -

a s t e 1 oli Myrskylän tutkimuksen (1978, 49) mukaan selvästi al

haisempi kuin Suomen koko väestössä. Tämän jälkeen tilanne on kui

tenkin kääntynyt päinvastaiseksi. Maan sisäisessä muuttoliikkeessä 

koulutustaso sen sijaan on koko ajan ollut huomattavasti korkeampi 

kuin Pohjoismaihin muutossa. Ero on kuitenkin viime vuosina kaven

tunut. Koulutustason kohoaminen on näin ollen ollut kaikkein no-. 
peinta lähtömuutossa. Erityisen jyrkkä muutos tapahtui vuoden 1975 

jälkeen. Kaikkein eniten lisääntyi ylemmän keskiasteen koulutuksen 

saaneiden (ylioppilaiden) osuus. Vuosikymmenen lopulla kehitys on 

hieman hidastunut. Maan sisäisessä muutossa muutos on ollut ta sai

sempaa · koulutustason kohotessa jotakuinkin samassa suhteessa kuin 

koko väestössä. 

Kuvio 7. Suomesta muihin Pohjoismaihin vuosina 1975-80 muuttaneet sekä Suomen 

koko väestö koultitusasteen mukaan (%) , % 
100r-~------_-_-_-_-__ -_--~--------------------, ------- 100r---------------------------------~ 

50 

- .. _-- -- -- -- ..... 

--- .......... 

korkea-aste 

2 ylempi keskiaste 

3 alempi keskiaste 

4 perusaste 

2 

3 

50 

------------------------'-----l 
2 

-----_______ 3 -------------
korkea-aste 

2 ylempi keskiaste 

3 alempi keskiaste 

perusaste 

4 

O.!:-=-::-4 __ -'-__ ~ __ '__-:4-___ ~ __ ~--' __ ~ __ ~ 
1970 1975 1980 

o~~ __ -'-__ ~ __ '___+ __ _'_ __ ~ __ '___+ __ ~ 

1975 1980 1970 

Suomesta muihin Pohjoismaihin Suomen koko väestö 

1) Koulutusaste määräytyy koulutusajan ja koulumuodon mukaan lähin
nä siten, että perusasteen koulutuksen saaneiksi luetaan pääsään
töisesti ne henkilöt, jotka ovat suorittaneet korkeintaan keskikou
lun, alemman keskiasteen suorittaneisiin ne, jotka ovat perusasteen 
lisäksi suorittaneet. ammattikoulututkinnon ja ylemmän keskiasteen 
suorittaneisiin ylioppilastutkinnon ja/tai ammatillisen opiston 
suorittaneet sekä korkea-asteen suorittaneisiin korkeakoulutut
kinnon suorittaneet. 
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Naisten koulutusaste .on Pohjoismaihin muutossa ollut selvästi kor

keampi kuin miesten. Vuosina 1975-80 oli perusasteen koulutuksen 

saaneista 45 % ja alemman keskiasteen suorittaneista 39 % naisia, 

ylemmän keskiasteen suorittaneista sen sijaan 62 % ja korkea-asteen 

suorittaneista 57 % (ks. liitetaulukko 10). 

Itä-Suomen lääneistä muuttaneet ovat v.1975-80 olleet keskimää

rin korkeimmin koulutettuja ylemmän keskiasteen koulutuksen saanei

den osuuden ollessa selvästi maan keskitason yläpuolella. Korkea

asteen koulutuksen saaneita muuttaa kuitenkin sekä suhteellisesti 

että määrällisesti eniten Uudenmaan sekä Turun ja Porin lääneistä. 

Vaasan ja varsinkin Oulun ja Lapin . lääneistä muuttaneet ovat olleet 

keskimäärin vähiten koulutettuja painopisteen ollessa perusasteen 

ja alemman keskiasteen koulutuksessa. Myös etelän lääneistä on Tu

run ja Porin lääniä lukuunottamatta muuttanut suhteellisen paljon 

pelkän perusasteen koulutuksen saaneita. Tämä voi Uudenmaan ja Hä

meen läänien kohdalla heijastaa muuton kaksivaiheisuutta, jossa 

Pohjois- ja Itä-Suomesta muutetaan ensin Etelä-Suomeen ja vasta 

sieltä edelleen Ruotsiin. (ks. liitetaulukko 11) 

P a 1 u u muu t taj i e n koulutusasteesta ei ole olemassa 

tilastoja. Koska osa Ruotsiin muuttaneista lähtee sinne nimenomaan 

opiskelemaan voidaan olettaa, että palaajien koulutustaso on kor

keampi kuin lähtijöiden. Lisäksi voi olla niin, että korkeammin 

koulutettujen paluualttius on suurempi kuin vähemmän koulutettu

jen. Tätä tutkimusta varten kerätystä aineistosta ilmeneekin, että 

palaajien koulutusaste on korkeampi kuin muihin Pohjoismaihin 

muuttaneiden eron näkyessä nimenomaan korkean asteen koulutuksen 

saaneissa. Tämä onkin ymmärrettävää, koska muu suomalaisten Ruot

sissa saarna koulutus ei yleensä kohota koulutusastet.ta (esim. am

mattikurssit) . Palanneiden koulutusjakautuma vahvistaa myös olet

tamusta korkeammin koulutettujen suuremmasta paluualttiudesta, 

sillä huolimatta siitä, että huomattava osa palanneista on muutta

nut Ruotsiin useita vuosia sitten, jolloin maastamuuttaneiden kou

lutustaso oli nykyistä huomattavasti alhaisempi, on palanneiden 

koulutustaso kuitenkin korkeampi kuin v. 1980 maastamuuttaneilla. 

(ks. liitetaulukot 12 ja 13) 
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Koulutusasteeseen liittyen palanneiden per u s k 0 u l utu s 

on kohonnut nopeasti vuosikymmenen aikana. Erityisen runsas lisäys 

on tapahtunut ylioppilaiden osuudessa. Ruotsiin muuttaneisiin ver-

. rattuna palanneiden peruskoulu,tustaso sE;!n sijaan näyttää olevan 

hieman alh;iisempi. Tämä on kuitenkin ymmärrettävää, koska palan

neista huomattava osa on muuttanut Ruotsiin useita vuosia sitten, 

jolloin muuttaneiden koulutustaso oli · keskimäärin alhaisempi kuin 

myöhemmin muuttaneiden. Tämä ero ei kuitenkaan näy koulutusasteen 

kohdalla, kuten edellä todettiin. S'e taas johtuu siitä, että pa

laajien ammattikoulutustaso on vastaavasti korkeampi kuin lähti

jöiden. 

Ruotsista Ruotsista Ruotsiin 
v.1968-71 v.1980-81 v . 1978 
palanneet palanneet muuttaneet 

(Heikkinen) (tämä tutk.) (J.I1unter) 

Peruskoulutus 

Kansakoulu 75 44 37 

Keski- tai peruskou-
lu tai lukio ilman 18 30 31 
yo -tutkintoa 

Ylioppilastutkinto 7 26 32 

100 100 100 
1998 946 733 

Ammattikoulutus 

Ei mitään 51 39 44 

Ammattikurssi 21 18 16 

Ammattikoulu 17 22 20 

Ammatillinen opisto 9 13 13 

Korkeakoulututkinto 2 8 7 

100 100 100 
1998 946 733 

Peruskoulutuksen ohella on myös palaaj i en a m m a t t i k 0 u -

l utu s vuosikymmenen aikana kohonnut huomattavasti . Ruotsi i n 

muuttaneisi i nkin . verrattana p~lanneiden ammattikoulutustaso näyt

täisi olevan hieman korkeampi. 



61 

Ruotsissa saatu koulutus. Tutkimusaineiston mukaan 44 % v. 1980-

81 palanneista ei ollut saanut Ruotsissa minkäänlaista koulutusta 

ja 29 % oli käynyt pelkästään kielikurssin (kaikkiaan kielikurssin 

käyneitä oli 40 % koko aineistosta, koska osa oli sen lisäksi saa

nut jotain muuta koulutusta). Muuta koulutusta saaneita oli 27 % 

koko aineistosta. Kokonaisuudessaan Ruotsissa saatu koulutus ja

kautui seuraavasti: 

Ei mitään koulutusta 

Vain kielikurssi 

Peruskoulu tai lukio 

Korkeakoulutusta 

Työmarkkinakoulutusta 

Aikuiskoulutusta 

Muuta tai ei tietoa 

Yhteensä % (f) 

43.9 

28.8 

2.5 

5.3 

16.6 

1.2 

1.7 

100.0 (946) 

Ruotsissa saatu koulutus painottuu siis kielikurssien ohella var

sin selvästi ammattikurssimaiseen työmarkkinakoulutukseen, josta 

osa on ollut työnantajan työpaikalla järjestämiä kursseja (työ

paikkakoulutusta) . Suhteellisen paljon on myös korkeakoulutukseen 

osallistuneita, joskin heistä vain osa on suorittanut korkeakou

lututkinnon Ruotsissa (2.6 % koko aineistosta). 

Vaikka Hei k k i sen paluumuuttotutkimuksesta ei olekaan 

saatavissa tarkempia tietoja vuosina 1968-71 palanneiden Ruotsissa 

saamasta koulutuksesta, voidaan ainakin kielikurssin käyneiden 

määrän todeta lisääntyneen huomattavasti (3 % vs. 40 %). Myös am

matillista koulutusta saaneiden osuus on kasvanut: Heikkisen tut

kimuksessa 11 % oli saanut Ruotsissa jotain ammatillista koulutus

ta. 

On ilmeistä, että nykyisin useimmat ruotsin kielen opetusta tar

vitsevat aikuiset osallistuvat kielikursseille, koska osa muutta

neista on sellaisia, joilla jo on riittävä kielitaito (ruotsin

kieliset ja ylioppilastutkinnon suorittaneet). Esimerkiksi luku

vuonna 1978-79 siirtolaisille Ruotsissa järjestetyille kursseille 
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osallistui kaikkiaan 151 000 siirtolaista, joista 31 % eli 

48 000 oli suomenkielisiä (Data om invandrare 1981, 45). Osallis

tuneiden määrä on siis varsin suuri. Tämä johtuu varmasti osaltaan 

siitä, että siirtolaisilla on Ruotsissa oikeus osallistua 240 tun

nin kielikurssille palkallisena työa~kana. Työnaptajan velvolli

suutena' on tiedottaa kursseista ja myöntää vapaata työstä kurssil

le osallistumista varten. 

5.4. Toimiala ja ammatti 

Muuttaneiden elinkeinon ja ammatin tarkastelun eräänä ongelmana 

On se, etteivät ne ole luonteeltaan yhtä pysyviä henkilön "omi

naisuuksia" kuin muut ominaisuudet, vaan muuton yhteydessä vaih

detaan usein toimialaa ja ammattia. Lisäksi osa muuttajista vasta 

tulee työvoimaan tai poistuu siitä muuton yhteydessä. Yleensä 

muuttaneiden ammatista ja elinkeinosta puhuttaessa tarkoitetaan 

muuttoa edeltänyttä tilannetta, paluumuuton yhteydessä siis hen

kilön ammattia ja toimialaa Ruotsissa. Näin saatava kuva on kui

tenkin luonteeltaan liian staattinen. Tarkoituksenmukaisempaa on 

tarkastella tilannetta muuttoprosessin eri vaiheissa. 

Seuraavassa tarkastelun lähtökohtana on tätä tutkimusta varten ke

rätty aineisto. Ruotsiin muuttoa edeltäneen ammatin osalta on pi

dettävä mielessä, ettei sitä voida suhteuttaa mihinkään kiinteään 

ajankohtaan, koska tutkimushenkilöt ovat muuttaneet Ruotsiin eri 

ajankohtina. Vertailuaineistona käytetään saatavissa olevia tilas

toja. Aikaisemmista tutkimuksista ei sen sijaan ole täysin vertai

lukelpoisia tietoja (esim. Heikkinen käytti tutkimuksessaan jonkin 

verran "v'irallisesta" luokituksesta poikkeavaa luokitusta) . Tutki

musaineiston osalta on seuraavassa huomioitu myös vastanneiden am

matissa toimineet p u oli s 0 t. Näin tarkastelu on saatu edus

tavammaksi. 
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Toimiala. Muuttaneiden toimialajakautuma ennen Ruotsiin muuttoa 

heijastaa varsin pitkälle koko Suomen väestön jakautumaa. Teolli

suudesta lähteneitä on kuitenkin muuttaneissa enemmän. Ruotsissa 

valtaosa sijoittuu teollisuuteen ja yhteiskunnallisiin palvelui

hin. Teollisuudessa toimivien osuus on kuitenkin 1970-luvulla ko

ko ajan vähentynyt ja yhteiskunnallisissa palveluissa toimivien 

osuus lisääntynyt. Tämä heijastaa viime kädessä Ruotsin elinkei

norakenteessa (työvoiman kysynnässä) tapahtunutta muutosta. Ruot

sin koko väestöön verrattuna suomalaiset kuitenkin työskentelevät 

useammin teollisuudessa ja vastaavasti harvemmin palvelut~htävis

sä. (ks. taulukot 7 ja 8) 

Suomeen paluun jälkeen toimialajakauma muistuttaa ennen Ruotsiin 

muuttoa vallinnutta tilannetta. Teollisuude~ta ja yhteiskunnalli

sista palv~luista tapahtuu siis paluun yhteydessä siirtymist~~a

kaisin muille aloille. Teollisuridessa ja yhteiskunnalli~issa pal

valuissa toimivien määrä on kuitenkin suurempi kuin ennen Ruotsiin 

muuttoa, mikä heijastaa lähinnä Suomen elinkeinorakenteessa ja 

työvoiman kysynnässä tapahtunutta muutosta muuttaneiden Ruotsissa 

oloaikana. Lisäksi on huomattava se, että paluun jälkeen ja eri

tyisesti Ruotsissa oltaessa ammatissa toimivien määrä on suurempi 

kuin ennen Ruotsiin muuttoa. Ero selittyy siis sillä, että työ

voiman ulkopuolella olleista esim. opiskelijat siirtyvät usein 

Ruotsiin muuttaessaan koulutustaan vastaamattomiin tehtäviin ja 

palatessaan Suomeen joko jatkavat opintojaan tai hankkivat parem

min koulutustaan vastaavan työn. (ks. taulukot.7 ja 8) 

Miesten ja naisten toimialajakaumat eroavat paljon toisistaan. 

Miehet toimivat pääasiassa teollisuuden aloilla, naiset taas yh

teiskunnallisissa palveluissa ja kaupan palveluksessa, joskin nai

sia toimii suhteellisen paljon myös teollisuudessa. (ks. liitetau

lukko 14) 

Ammatti. Koska henkilön toimiala ja ammatti ovat hyvin läheisesti 

yhteydessä toisiinsa, ovat muuttaneiden ammatin osalta tehtävät 

havainnot ja johtopäätökset samansuuntaisia kuin toimialan kohdal-
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Taulukko 7 . Ruotsista Suomeen vuosina 1980-81 palanneet (tutkimusaineisto) sekä 

Suomen koko väestö vuonna 1971, 1975 ja 1980 

Elinkeino Tutkimusaineisto Suomen väestö1 
Ennen Ruot- Ruotsissa en- Suomessa pa- 1971 1975 1980 siin muuttoa nen paluuta luun jälkeen 

Maa- ja .metsät. 7.9 2.0 6.2 21. 1 14.8 11. 5 

Teo.llisuus 31 .1 47.2 33.5 26.3 27.4 27.4 

Rakennustoiminta 8.9 4.6 8.3 8.7 8.5 6.8 

Kauppa 16.2 8.3 12.4 14.8 15.5 14.3 

Kuljetus 5.9 2.3 4.4 6.8 7.3 7.7 

Rahoitus ja vak. 3.0 2.1 3.9 3.5 4.9 5.8 

Palvelukset 21.8 32.0 27.6 18.8 21.6 25.6 

Muu/ei tietoa 5.2 1.5 3.7 0.9 

Yhteensä % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

f 841 2 1116 2 856 2 2123t. 2221t. 2203t. 

1) Työvoimatiedustelut 1971, 1975 ja 1980 

2) Mukana myös vastanneiden ammatissa toimineet pUOlisot 

Taulukko 8. Pohjoismaihin vuonna 1971 muuttaneet ja Ruotsissa vuosina 1970, 

1977 ja 1980 asuneet Suomen kansalaiset sekä Ruotsin väestö vuosina 

1970, 1975 ja 1980 elinkeinon mukaan (%) 

Pohjoismaihin 1 Ruotsissa asuneet2 
Ruotsin väestö2 

Elinkeino muuttaneet Suomen kansalaiset 
1971 1970 1977 1980 1970 1975 1980 

Maa- ja metsät. 21.6 3.5 2.0 1.3 '3.1 6.5 5.6 

Teollisuus 27.3 65.7 55.1 48.4 28.7 29.0 25.4 

Rakennustoiminta 10.9 5.8 5.1 4.6 9.4 7.1 6.8 

Kauppa 15.7 7.5 9.5 9.3 14.8 14.7 13.7 

Kuljetus 7.0 2.1 3.4 4.1 6.8 6.7 7.0 

Ralloitus ja vak. 1.8 1 .8 3.0 3.5 5.2 5.5 6.7 

Palvelukset 15.5 13.6 21.7 28.6 27.0 30.5 34.8 

Yhteensä % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

f 10037 93t. 98t. 104t. 3854t. 4062t. 4232t. 

1) Myrskylä 1978, 36 

2) SCB: AKU 1970-80, 69 
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la. Yli kolmasosa (37 %) tutkimushenkilöistä toimi ennen Ruotsiin 

muuttoaan teollisissa ammateissa. Seuraavaksi eniten oli palvelu

töissä (15 %) ja teknisissä ym. vastaavissa, usein korkeampaa kou

lutusta edellyttävissä tÖissä toimivia (13 %). Ruotsiin muuton jäl

keen näissä ammateissa toimivien, osuus entisestäänkin kasvoi siten, 

että niiden keskinäinen suhde säilyi edelleen samana (teollisuus

työ 49 %, palvelut yö 22 %, tekninen ym. työ 18 %). Suomeen palates

sa teollisten ja erityisesti palveluammattien osuus laski, mutta 

sen sijaan teknisissä ym. vastaavissa töissä toimivien osuus kas

voi (teollisuustyö 38 %, palvelut yö 12 %, tekninen ym. työ 20 %i 

ks. taulukko 9); 

Yleisesti ottaen ammatilliset muutokset heijastavat tulo- ja läh

tömaan välisiä eroja ammattirakenteessa, joskin osa muutoksista 

selittyy työvoiman ulkopuolisten siirtymisellä työvoimaan ja päin

vastoin. Teollisissa ammateissa toimivia on muuttaneissa selvästi 

enemmän kuin maiden väestössä keskimäärin~ Näiden ammattien osuus 

Ruotsissa on kuitenkin vähentynyt koko 1970-luvun ajan (n. 70 %:sta 

50 %:iin). Vastaavasti palvelutöissä (12 % vs. 19 %) ja erityises

ti teknisissä ym. vastaavissa töissä tOimivie,n osuus (6 % vs. 

17 %) on lisääntynyt. Tämä heijastuu myös muuttaneiden koulutus

rakenteessa, koska näissä ammateissa koulutustaso on keskimääräis

tä korkeampi. Jos palanneiden ammattijakautumaa Ruotsissa verra

taan kaikkien siellä asuvien suomalaisten jakautumaan, näyttäisi 

viimeksi mainituissa ammateissa toimivien paluualttius jonkin ver

ran suuremmalta kuin teollisissa ammateissa toimivien. (ks. tau

lukko 10) 

Miesten ja naisten ammattijakaumat eroavat huomattavasti toisis

taan. Miehistä suurin osa työskentelee teollisissa ammateissa, 

naiset taas toimivat yleensä erilaisissa palvelutehtävissä (ks. 

liitetaulukko 15). Miesten tyypillisiä ammatteja Ruotsissa ovat 

hitsaaja, levyseppä, koneenhoitaja ja asentaja. Naisten yleisim

piä ammatteja ovat sairaanhoitaja, siivooja, keittiöapulainen ja 

tarjoilija. 
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Taulukko 9. Ruotsista Suomeen vuosina 1980-81 palanneet (tutkimusaineisto) sekä 

Suomen koko väestö vuonna 1971, 1975 ja 1980 ammatin mukaan (%) 

Suomen väestö 1 
Ammatti 

Tutkimusaineisto 
Ennen Ruot- Ruotsissa en
siin muuttoa nen paluuta 

Suomessa pa
luun jälkeen 1971 1975 1980 

Teknill., luon
nontiet. , human. 

Hal~inn., tilin
pid., kontt.tekn. 

Kaupallinen työ 

Maa- ja metsä
taloustyö 

Kuljetus-ja 
liikennetyö 

Teollinen työ 

P.alvelutyö 

Muu työ tai 
tuntematon 

Yhteensä % 

f 

12.9 17.8 

7.9 4.9 

8.2 1.5 

7.7 2.0 

6.0 1.6 

37.0 48.7 

14.6 22.0 

5.7 1.5 

100.0 

840 2 
100.0 

1116 2 

20.4 

9.5 

6.0 

6.2 

4.1 

38.1 

11. 8 

3.9 

100.0 

858 2 

13.6 

10.8 

8.0 

21.0 

6.2 

27.4 

10.5 

2.5 

17 .6 

13.6 

7.6 

14.6 

6.6 

27.5 

10.8 

1.7 

17 .2 

14.1 

7.1 

12.1 

6.6 

29.6 

12.9 

0.4 

100.0 100.0 100.0 

2123t. 2221t. 2256t. 

1) Vuodet 1971 ja 1975: Työvoimatiedustelut 1971 ja 1975; vuosi 1980: Työvoimatut
kimus 1980 

2) Mukana myös vas~anneiden ammatissa toimineet puolisot 

Taulukko 10. Pohjoismaihin vuonna 1971 muuttaneet ja Ruotsissa vuosina 1970, 

1977 ja 1980 asuneet Suomen kansalaiset sekä Ruotsin väestö vuosina 

1970, 1975 ja 1980 ammatin mukaan (%) 

Ammatti 

Teknill., luon
nontiet. , human. 

Hallinn., tilin
pid., kontt.tekn. 

!<aupallinen työ 

Maa- ja metsä
taloustyö 

Kuljetus-ja 
liikennetyö 

Teollinen työ 

Palvelut yö 

MuU työ tai 
tuntematon 

Yhteensä % 

f 

Pohjoismaihin1 
muuttaneet . 

1971 

7.3 

6.0 

8.1 

17.5 

5.9 

38.9 

14.0 

2.3 

100.0 

6653 

1) ~!yrskylä 1978, 36 

Ruotsissa asuneet2 
Suomen kansalaiset 
1970 1977 1980 

6.0 

2.5 

1.1 

5.1 

3.0 

69.4 

12.0 

0.8 

12.8 

6.0 

2.1 

2.1 

3.0 

57.3 

16.6 

16.7 

5.9 

2.0 

1.7 

3.5 

51.3 

19.0 

100.0 100.0 100.0 

102t. 98t. 104t. 

Ruotsin väestö 3 

1970 

19.4 

13.4 

8.9 

8.0 

6.4 

31.3 

12.6 

1975 

22.3 

14.0 

8.6 

6.6 

6.1 

29.4 

13.0 

1980 

26.3 

14.5 

8.1 

5.5 

6.1 

26.0 

13.5 

100.0 100.0 100.0 

3854t. 4062t. 4232t. 

2) Vuosi 1970: Wiman 1975, 201; vuodet 1977 ja 1980: SCB, AKU 1970-80, 137 
3) SCB: AKU 1970-80, 73 
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5.5. Äidinkieli ja kansalaisuus 

Äidinkieli. Muuttaneiden äidinkielestä on olemassa tilastot vain 

Pohjoismaiden osalta. Niistä ei kuitenkaan ilmene henkilöiden kan

salaisuus. Sen vuoksi ei voida tarkalleen sanoa kuinka suuri osa 

esim. ruotsinkielisistä on suomenruotsalaisia tai suomalaista syn

typerää. Tällä ei kuitenkaan ole käytännön merkitystä, koska suu

rin osa ruotsinkielisistä oletettavasti on Suomen kansalaisia. 

Suomenruotsalaisten maastamuuttovilkkaus on perinteisesti ollut 

paljon suurempi kuin suomenkielisten. Kun ruotsinkielisten osuus 

väestöstä oli 1970-luvulla keskimäärin 6.4 %, oli heidän osuuten

sa muihin Pohjoismaihin muuttaneista keskimäärin 12 %. Paluumuu

tossa ruotsinkielisten osuus oli keskimäärin 11 %. Pohjoismaihin 

muutossa ruotsinkielisten osuus kasvoi tasaisesti vuodesta 1970 

vuoteen 1977, jonka jälkeen se on hieman tasaantunut. Tämä näkyy 

myös jonkin verran lisääntyneenä paluumuuttona 1970-luvun puolen 

välin jälkeen, joskin se vuosikymmenen lopulla kääntyi laskuun. 

(ks. liitetaulukot 16 ja 17) 

Kuvio 8. Ruotsinkielisten osuus Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä vuosina 

1970-80 muuttaneista (%) 
% % 
20.---------------------------------, 20.---------------------------------, 

15 15 

10 10 

5 5 

1970 1975 1980 1970 1975 1980 

Suomesta muihin Pohjoismaihin Muista Pohjoismaista Suomeen 
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Vuosina 1970-80 muutti muihin Pohjoismaihin yhteensä 147 712 suo

menkielistä henkilöä ja vastaavasti palasi 95 321 eli 65.5 % lähte

neiden suomenkielisten määrästä. Ruotsinkielisiä lähti vastaavana 

aikana 20 197 ja palasi 11 594 eli 57.4 % lähteneistä. Suomenkie

listen paluualttius on näin ollen jonkin verran suurempi kuin 

ruotsinki~listen. Kaikkiaan Pohjoismaihin muutti kyseisenä ajan

jak'sona 53 391 suomenkielistä ja 8 603 ruotsinkielistä enemmän 

kuin sieltä palasi. 

Kansalaisuus. Muuttaneiden ka~salaisuudesta on ennen v. 1980 ol

lut saatavissa tietoja vain Ruotsin tilastoista, Niiden mukaan 

Suomen kansalaisten osuus on Suomesta Ruotsiin muutossa ollut 

1970-luvulla keskimäärin 98.2 % ja Ruotsista Suomeen 96 %. Ruot

sin kansalaisten osuus on vastaavasti ollut Ruotsiin muutossa 

1.3 % ja Suomeen muutossa 3.6 %. Muun maan kansalaisten osuus on 

molemmissa muuttovirroissa ollut noin puoli prosenttia. (taulu

kot 11 ja 12) 

Suomeen suuntautuvassa muutossa Ruotsin kansalaisten osuus on sel

västi suurempi kuin Ruotsiin suuntautuvassa muutossa. Lisäksi hei

dän osuutensa kasvaa Suomeen muuton voimistuessa. Ruotsiin muutos

sa ei sen sijaan ole havaittavissa vastaavaa riippuvuutta. Tämä 

viittaa siihen, että Suomeen muuttaneista Ruotsin kansalaisista 

huomattava osa on entisiä Suomen kansalaisia. Heidän määränsä ei 

kuitenkaan ilmene tilastoista. Mikäli oletetaan, että syntyperäis

ten Ruotsin kansalaisten osuus Suomeen muutossa on suurin piirtein 

sama kuin Ruotsiin muutossa,olisi arviolta yli puolet Suomeen 

muuttaneista Ruotsin kansalaisista entisiä Suomen kansalaisia. 

Tutkimusaineistossa Ruotsin kansalaisia oli 1.6 %, jotka kaikki 

olivat syntyperältään suomalaisia. Siinä eivät kuitenkaan olleet 

mukana alle 18-vuotiaat, kuten tilastoissa. Koska kysymys on li

säksi otokseen perustuvasta tiedosta, on kyseiseen lukuun suhtau

duttava varauksella. 
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Taulukko 11 . Suomesta Ruotsiin vuosina 1970-80 muuttaneet kansalaisuuden mukaan 

(f, %) 

Vuosi 
Kansalaisuus 

Suomi Ruotsi Muu Yhteensä 
f % f % f % f % 

1970 41279 99.5 107 0.3 93 0.2 41479 100.0 

1971 16413 98.9 125 0.7 63 0.4 16601 100.0 

1972 10096 97.9 153 1.5 64 0.6 10313 100.0 

1973 8786 97.5 162 1.8 65 0.7 9013 100.0 

1974 9402 96.9 250 2.6 53 0.5 9705 100.0 

1975 11881 97.4 251 2.1 62 0.5 12194 100.0 

1976 15542 97.7 273 1.7 89 0.6 15904 100.0 

1977 14611 97.3 284 1.9 118 0.8 15013 100.0 

1978 11767 97.7 200 1.7 76 0.6 12043 100.0 

1979 12268 98.1 157 1.3 76 0.6 12501 100.0 

1980 11798 97.8 193 1.6 67 0.6 12058 100.0 

Yhteensä %,f 163843 98.2 2155 1.3 826 0.5 166824 100.0 

( SCSI Befolkningsförändringar 1970-80) 

Taulukko 12 . Ruotsista Suomeen vuosina 1970-80 muuttaneet kansalaisuuden mukaan 

(f. %) 

Kansalaisuus 
Vuosi Suomi Ruotsi Muu Yhteensä 

f % f % f % f % 

1970 10670 97.4 246 2.2 45 0.4 10961 100.0 

1971 18356 98.1 290 1.6 66 0.3 18712 100.0 

1972 17144 97.4 377 2.2 75 0.4 17596 100.0 

1973 15539 96.4 525 3.3 54 0.3 16118 100.0 

1974 10451 95.2 480 4.4 49 0.4 10980 100.0 

1975 7499 94.0 440 5.5 37 0.5 7976 100.0 

1976 6139 94.5 318 4.9 42 0.6 6499 100.0 

1977 5039 94.9 245 4.6 27 0.5 5311 100 . 0 

1978 5037 94.2 269 5.0 43 0.8 5349 100.0 

1979 6501 94.4 361 5.2 27 0.4 6889 100.0 

1980 9623 93.9 589 5.8 35 0.3 10247 100.0 

Yhteensä %,f 111998 96.0 4140 3.6 500 0 . 4 116638 100.0 

(SCB, Befolkningsförändringar 1970-80) 
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Ruotsin tilastojen mukaan on lähes 150 000 suomalaista vaihtanut 

k a n s ala i suu t e n s a ~uotsin kansalaisuudeksi vuoden 

1948 jälkeen. Vuodesta 1970 alkaen on kansalaisuuden vaihtoja ol

lut keskimäärin 7 600 vuodessa. Erityisen voimakas lisäys tapah

tui 1970-luvun puolessa välissä (v. 1977 lähes 11 000). Viime vuo-

sina kehitys on hieman laantunut. 

1948-69 58 425 1976 9 392 
1970 5 124 1977 10 957 
1971 4 354 1978 10 393 
1972 4 786 1979 9 769 
1973 6 178 1980 9 022 
1974 6 847 1981 8 216 
1975 4 474 1948-81 149 937 

(SCB: Befolkningsförändringar 1970-80; SIV 1982) 
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6. MUUTON RAKENTEELLISET TAUSTATEKIJÄT 

Tutkimuksen teoreettisessa osassa (luku 2.1.) ilmeni, että muuton 

syitä on yksilötason lisäksi tarkasteltava myös yhteiskunnallisel

la ja alueellisella eli rakenteellisella tasolla. Rakenteellisen 

tason syissä on ensijaisesti kysymys niistä mahdollisuuksista, 

joita eri alueet ja yhteiskunnat pystyvät tarjoamaan yksilöiden 

tarpeentyydytykseen. Yksilötasolla taas on kysymys yksilöiden tar

peista ja niistä resursseista, joilla näitä tarpeita pystytään 

tyydyttämään. Yksilön resursseista riippuu se, missä määrin hän 

pystyy käyttämään hyväkseen ympäristössä tarjoutuvia mahdollisuuk

sia. Ympäristön mahdollisuudet voidaan jakaa kolmeen pääalueeseen, 

jotka liittyvät ihmisen aineellisten, sosiaalisten ja itsensä to

teuttamiseen liittyvien tarpeiden tyydyttämiseen. 

Aineellisten mahdollisuuksien kannalta keskeisinä rakenteellisina 

indikaattoreiGa voidaan pitää maan ja alueen työllisyystilannetta 

sekä palkkatasoa ja asuntotilannetta. Ympäristön sosiaalisia mah

dollisuuksia osoittavia tekijöitä taas ovat alueen kieli ja kult

tuuri sekä yksilösidonnaisempina tekijöinä ystävyys- ja sukulais

suhteet. Itsensä toteuttamiseen liittyviä mahdollisuuksia ovat mm. 

koulutus- ja harrastusmahdollisuudet. 

Muuton syyt liittyvät aina tietyn maantieteellisen alueen tarjo

amiin mahdollisuuksiin suhteessa jonkin toisen alueen mahdolli

suuksiin. Siksi muuton syitä tarkasteltaessa on olennaista huomi

oida sekä lähtö- että tulomaan olosuhteet. Vaikka muuton syyt it

seasiassa liittyvät eri alueilla tarjoutuvien mahdollisuuksien vä

liseen epäsuhtaan, on ehkä kuitenkin tarkoituksenmukaista nähdä 

muuton perimmäiset syy t lähtöalueella vallitsevissa olosuh

teissa. Tuloalueen olosuhteet ovat tällöin tekijöitä, jotka mah

dollistavat lähtöalueen olosuhteista aiheutuvan muuttopaineen pur

kautumisen. Tulomaan kohdalla voitaisiin ehkä muuton syiden sijas

ta puhua muuton e del 1 y t Y k s i s t ä. 
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Seuraavassa tarkastellaan näitä muuton rakenteellisia syitä ja 

edellytyksiä Suomessa ja Ruotsissa painopisteen ollessa Suomen 

olosuhteissa ja muuton taloudellisissa tekijöissä, koska ne ovat 

muuttoliikkeessä ensisijaisia ja vähemmän yksilösidonnaisia kuin 

muut tekijät. 

6.1. Lähtömuuton syyt ja edellytykset 

Taloudelliselta kehittyneisyydeltään ja väestökehitykseltään Suo

mea ei voida pitää tyypillisenä maastamuuttomaana. Tuotantoraken

teessa ja väestökehityksessä tapahtuneet muutokset ovat kuitenkin 

jatkuvasti aiheuttaneet maassamme muuttopainetta, jonka purkautu

minen siirtolaisuudeksi on ollut mahdollista siksi, että Ruotsis

sa on samanaikaisesti ollut kysyntää ulkomaisesta työvoimasta, 

koska sen omat työvoimavarat ovat olleet riittämättömät. Ruotsiin 

muutto on lisäksi ollut mahdollista sen vuoksi, ettei sille 1950-

luvulta alkaen ole ollut myöskään muodollisia esteitä. 

Keskeisenä Ruotsiin muuton syynä voidaan pitää Suomen perinteises

ti vaikeaa työllisyystilannetta. Ruotsin viime vuosiin saakka jat

kunut hyvä työllisyystilanne on samanaikaisesti luonut muutolle 

edellytykset. Toinen keskeinen syy liittyy Suomen ja Ruotsin väli

siin palkkatasoeroihin. Merkittäviä ovat myös asumiseen liittyvät 

syyt, jotka eivät ehkä useinkaan ole muuton tärkein syy, mutta 

toimivat kuitenkin sitä ratkaisevasti tukevana tekijänä. 

Työllisyystilanne muuton syynä. Suomessa tapahtui 1960- ja 1970-

luvulla epätavallisen nopea siirtyminen maatalous- ja haja-asu

tusvaltaisesta yhteiskuntamuodosta kaupungistuneeksi teollisuus

ja palveluyhteiskunnaksi. Vuosina 1960-80 maa- ja metsätalouden 

työllisten määrä supistui runsaalla puolella miljoonalla ja lähes 

saman verran syntyi uusia työtilaisuuksia palveluelinkeinoihin. 
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Teollisuuteen ja rakennus toimintaan eli jalostuselinkeinoihin syn

tyi samaan aikaan noin 100 000 uutta työpaikkaa. Kielteisenä seu

rauksena tästä kehityksestä oli mm. epätasainen alueellinen kehi

tys, tuotantotoiminnan suhdanneherkkyyden lisääntyminen ja työlli

syyden yhä suurempi riippuvuus taloudellisesta kasvusta. Samal-

la työn omavaraisuus väheni entistä suuremman osan työvoimasta 

kuuluessa palkansaajiin: vuonna 1964 työllisistä 64 % oli palkan

saajia, vuonna 1980 jo 86 %. (Polus 1982, 2) 

A 1 u e elI i s e t k e h i t Y s ero t. Tuotannon rakenne

muutokseen liittyi kehittyvän tuotannon keskittyminen kaupunkei

hin ja Etelä-Suomeen. Maaseutualueet erityisesti Itä- ja Pohjois

Suomessa muodostuivat jälkeenjääneiksi alueiksi, joille oli omi

naista alkutuotannosta vapautuneen työvoiman aiheuttama muutto

paine ja elinkeinorakenteen yksipuolistuminen. Muuttopaine purkau

tui sekä laajana maassamuuttona että voimakkaana siirtolaisuutena. 

Väestömäärän vähetessä nämä alueet joutuivat kierteeseen, jossa 

alueilta alkoivat vähitellen kadota myös jokapäiväisessä elämässä 

tarvittavat palvelut (kauppa, posti, koulu). Näin muuttoliike li

säsi entisestäänkin näiden alueiden muuttopainetta aiheuttaen 

niissä jatkuvan taantumiskierteen. (Polus 1982, 3) Tilastoista on 

helppo havaita, että muuttoliike on ollut voimakkainta kehitysalu

eilta, joille on tunnusomaista korkea työttömyysaste, alhainen tu

lotaso, korkea kunnallisvero jne. (ks. Alueellinen kehittynei

syys 1979). 

S u h dan n eva i h tel u t. Muuttoliikkeen ajallisiin hei

lahteluihin ovat vaikuttaneet ratkaisevasti taloudelliset suhdan

nevaihtelut, jotka ovat Suomen tuotantoelämän rakenteen ja kan

sainvälisen kilpailuaseman vuoksi olleet varsin jyrkkiä. Esimer

kiksi vuonna 1966 alkaneen laskusuhdanteen jälkeen työttömyys ko

hosi huippulukemiin vuonna 1968. Tämä heijastui nopeasti vuosien 

1969-70 ennätysmäisessä muuttoliikeaallossa, joka taas oli osal

taan vaikuttamassa vuosikymmenen vaihteen parantuneisiin työttö

myyslukuihin. Vuosina 1973-75 Suomessa alkoi voimakas noususuhdan

ne, joka käänsi tilanteen päinvastaiseksi aiheuttaen Suomen olo

suhteisiin nähden poikkeuksellisen työvoimapulan. Syynä tähän oli 
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osaltaan edellisten vuosien siirtolaisuus. Noususuhdanne mahdol

listi myös 1970-luvun alun ennätysmäisen paluumuuton, joskin se 

oli toisaalta luonnollista seurausta edellisten vuosien runsaasta 

maastamuutosta. Vuosikymmenen puolivälissä alkanut laskukausi 

käänsi kuitenkin muuttovirrat jälleen Suomelle tappiollisiksi (ks. 

esim. Wiman 1975; Hietala 1980). 

Tuo t a n t 0 t e k n i n e n k e h i t Y s. Nopea tuotanto

tekninen kehitys on viime vuosina alkanut vähentää työvoiman tar

vetta myös kehittyvillä aloilla, teollisuudessa ja palveluissa. 

Esimerkiksi mikroelektroniikan nopea kehitys on vauhdittanut auto

maation käyttöönottoa tehtaissa ja toimistoissa. Vaikka tällä het

kellä ei ollakaan yksimielisiä automaation kokonaistyöllisyysvai

kutuksista, korvaa se joka tapauksessa työpanosta ja luo siten ai

nakin rakenteellista työttömyyttä ja edistää ns. työvoiman seulou

tumisvaikutuksen ilmenemistä. (Polus 1982, 6) 

V ä e s t ö k e h i t Y s on keskeinen työvoiman tarjontaan ja 

sitä kautta työllisyyteen ja muuttopaineeseen vaikuttava tekijä. 

Tältä osin ovat erityisiä ongelmia aiheuttaneet sodan jälkeen syn

tyneet ns. suuret ikäluokat, joiden vaikutuksia yhteiskuntakehi

tykseen ei ole pystytty yhteiskuntasuunnittelussa riittävästi en

nakoimaan. Suurten ikäluokkien tulo työelämään 1960-luvulla ai

heutti äkillisen paineen työmarkkinoilla ja huipentui voimakkaana 

työttömyytenä vuonna 1966 alkaneessa laskusuhdanteessa. 1960-lu

vun lopulla suurten ikäluokkien tullessa perheenperustamisikään 

syntyi myös tungosta asuntomarkkinoilla, mikä oli omiaan vaikeutta

maan maan sisäistä muuttoliikettä. Suuret ikäluokat synnyttivät 

suhteellisen liikaväestön ongelman useilla yhteiskunnan sektoreil

la. Kiristynyt kilpailu työpaikoista, asunnoista ja koulutusmah

dollisuuksista olikin varsin keskeinen syy vuosien 1969-70 suureen 

muuttoaaltoon. (Wiman 1975, 84; Hietala 1980, 193) 

Työ h ö n 0 s a 1 1 i s t u v u u s. Suurten ikäluokkien tulo 

työmarkkinoille ajoittui lähes samanaikaisesti naisten työhön 

osallistumisessa tapahtuneen kasvun kanssa. Yhdessä nämä tekijät 

lisäsivät voimakkaasti työvoiman tarjontaa, jota vastaavaa kysyn-
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tää ei kyetty pysyvästi ylläpitämään. 1970-luvulla tarjonta ei 

myöskään laskusuhdanteessa joustanut enää entisessä määrin alas

päin kuten oli tapahtunut vielä 1960-luvulla. (Polus 1982, 5) 

R u 0 t s i n työ 1 1 i syy s k e h i t Y s. Kun Suomessa 

on harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta esiintynyt työvoiman yli

tarjontaa, on Ruotsissa ilmennyt työvoiman ylikysyntää, erityises

ti 1960-luvun puolivälissä ja 1970-luvun vaihteessa. Tähän olivat 

syynä toisaalta tuotannon kasvu ja sen rakenteessa tapahtuneet muu

tokset ja toisaalta aktiivi-ikäisen kantaväestön ja työhön osal

listuvuuden väheneminen. Ilman ulkomaista työvoimaa Ruotsi olisi 

joutunut supistamaan tuotantoaan. Ulkomainen työvoima on korvan

nut Ruotsin omaa työvoimaa aloilla, joissa ammattitaitovaatimukset 

ovat olleet vähäisemmät ja joiden status on ollut laskemassa. Tämä 

on koskenut erityisesti teollisuuden suoritusluonteisia tehtäviä. 

Siirtolaisten osuus onkin teollisuudessa ollut erityisen suuri 

kantaväestöön verrattuna. Myös suoritusluonteisissa palvelutöissä 

siirtolaisten osuus on ollut huomattava ja kasvanut viime vuosina 

teollisuuden työpaikkojen vähentyessä. (Wiman 1975, 70-80) 

Ulkomainen työvoima on Wimanin mukaan tarjonnut ratkaisun Ruotsin 

työmarkkinoiden määrälliseen ja rakenteelliseen epätasapainoon. 

Sen funktiona on ollut toimia suhdannenousujen ja -laskujen mukaan 

liikkuvana työvoimareservinä sekä toisaalta korvata kotimaista 

työvoimaa tietyissä vähemmän halutuissa teollisuuden ja palvelu

alojen tehtävissä. (Wiman 1975, 80) 

Sääsken vuonna 1969 tekemässä tutkimuksessa ilmeni, että työnväli

tykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen määrän noustessa Ruot

sissa 10 OOO:lla alkoi suomalaisen työvoiman määrä nousta jyrkäs

ti noin puolen vuoden viiveellä siten, että lisäys vuoden kulues

sa oli noin 8 100 työntekijää. Suomen työllisyystilanteella ei 

hänen mukaansa näyttänyt olevan vaikutusta ruotsinsuomalaisen työ

voiman muutoksiin. Vaikka Sääsken tutkimus ei suoranaisesti liit

tynytkään muuttoliikkeeseen, vaan ruotsinsuomalaisen työvoiman 

määrään, oli siitä kuitenkin selvästi pääteltävissä työllisyyste

kijöiden ja muuttoliikkeen välinen yhteys. (Sääski 1969, 18-21) 
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Samansuuntaisia havaintoja on tehty monissa muissakin tutkimuksis

sa (ks. esim. Bergman 1974; Kanniainen 1972; Wiman 1975) 

Myös seuraavasta kuviosta ilmenee, että Ruotsiin muutto on varsin

kin 1960-luvulla seurannut melko tarkasti Ruotsin avoimien työ

paikkojen määrää. 1970-luvun loppupuolella tämä riippuvuus näyttää 

kuitenkin vähentyneen. Tämä selittynee lähinnä sillä, ettei Ruot

si enää työpaikkojen lisääntyessäkään ole pystynyt "imemään" ulko

maista työvoimaa kuten aikaisemmin, k0ska avautuvat työpaikat on 

voitu täyttää maassa jo olevalla työttömällä työvoimalla, jonka 

määrä on Ruotsissa viime vuosina huomattavasti lisääntynyt. 

Kuvio 9. Suomesta Ruotsiin muuttaneet, Ruotsin avoimet työpaikat ja Suomen 

työttömät työnhakijat vuosina 1962-81 
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Ruotsin avoimia työpaikkoja ei voida pitää muuton varsinaisena 

syynä, vaan ne on nähtävä muuttopaineen purkautumisen mahdollis

tavana edellytyksenä tai kuten Hietala on todennut tutkimukses

saan, että toteutunut muuttoliike on se osa muuttopaineesta, joka 

pääsee purkautumaan tulomaan avointen työpaikkojen väliintulevan 

vaikutuksen vuoksi. (Hietala 1980, 5 ja 191) 1 Muuton syyt sen si

jaan ovat Suomen olosuhteissa, joista työllisyystilanne ja palkka

taso ovat tärkeimpiä. Se, ettei Ruotsiin muutto vaihtele Suomen 

työllisyyskehityksen mukaan, selittyy ensinnäkin sillä, että kaik

ki eivät muuta työttömyyden vuoksi, vaan esim. Ruotsin parempien 

palkkojen houkuttelemana. Avoimet työpaikat ovat luonnollisesti 

heidänkin muuttonsa edellytyksenä. Toisaalta Suomessa on parhaim

millaankin vallinnut useamman kymmenen tuhannen henkilön "perus

työttömyys" ja siitä aiheutunut muuttopaine, josta vain pieni osa 

on voinut purkautua muuttona Ruotsiin. 

Ruotsin viime vuosien hidastunut taloudellinen kasvu ja siihen 

liittyvät taloudelliset ongelmat ovat kohdistuneet erityisen voi

makkaasti juuri niille aloille, joilla työskentelee runsaasti 

siirtolaisia. Tällaisia aloja ovat erityisesti metalli- ja kone

pajateollisuus, telakat, prosessiteollisuus ja kaivokset sekä 

tekstiili- ja vaatetusteollisuus. Vaikka Ruotsi onkin pystynyt pi

tämään kokonaistyöttömyysasteen suhteellisen alhaisena, osaksi 

laajamittaisen työmarkkinakoulutuksen ja työllisyystöiden avulla, 

on siirtolaistyövoiman työttömyysaste ollut kaksinkertainen kanta

väestöön verrattuna. (Komiteanmietintö 1982: 14, 7) 

Palkkatasoerot muuton syynä. Suomen ja Ruotsin väliset elintaso

erot on eri tutkimuksissa todettu keskeiseksi Ruotsiin muuttoa 

selittäväksi tekijäksi. Työttömyyteen verrattuna kysymys on lähin

nä aste-erosta, ts. aineellisten tarpeiden tyydyttyneisyystasosta. 

1) Se mitä muuton syyllä tarkoitetaan on määrittelykysymys. Esim. 
Hietala toteaa tutkimuksessaan, että tuloalueen avoimet työpaikat 
ovat muuton syy, mutta eivät muuttajan motiivi; alueiden välinen 
palkkatasoero ja lähtöalueen työttömyys taas ovat hänen mukaansa 
muuttopainetta luovia motiiveja (Hietala 1980, 9) . 
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Elintason mittarina on useimmiten käytetty palkkatasoa. Vaikka eri 

maiden välistenelintasoerojen mittaamiseen liittyykin monia ongel

mia ja heikkouksia, on palkkatason todettu sekä reaalisesti että 

nimellisesti olevan Ruotsissa selvästi korkec;tmman kuin Suomessa. 

Työvoimaministeriössä 1970-luvun alussa laaditun selvityksen mu

kaan Ruotsin teollisuustyön tekijöiden keskimääräinen n i m e 1 -

1 i s t u n t i a n s i 0 oli vuonna 1971 noin 90 % korkeampi 

kuin Suomessa: miehillä 78 %, naisilla 108 %. Hintataso, verotus 

ja tulonsiirrot huomioiden käy t e t t ä v i s s ä olevat tu

lot olivat Ruotsissa perheettömillä miehillä noin 19 % ja naisil

la noin 37 % suuremmat kuin Suomessa. Holempien aviopuolisoiden 

ollessa työssä oli ero 29 %. (Korva & Kurvinen 1972, 10-16) 

Vuoden 1973 osalta tehdyn vastaavan selvityksen mukaan nimellis

tuntiansiot olivat Ruotsissa keskimäärin 74 % korkeammat kuin Suo

messa: miehillä 64 % ja naisilla 89 %. Käytettävissä olevat tulot 

taas olivat perheettömillä miehillä 19 % ja perheettömillä naisil

la 36 % korkeammat. Molempien aviopuolisoiden ollessa työssä ero 

oli 27 %. Vuoden 1971 selvitykseen verrattuna erot käytettävissä 

olevien tulojen osalta olivat siis lähes ennallaan. Erojen kaven

tumista oli kuitenkin havaittavissa, varsinkin nimellisansioissa. 

(Kurvinen 1974, 19-30) 

Yleisten ansiotasojen vertailu ei kuitenkaan kerro elintason muu

toksista siirtolaisten kohdalla. Wimanin mukaan muutosta koituu 

siirtolaiselle keskimäärin suurempi materiaalinen hyöty kuin mitä 

yleiset ansiotasot antavat aiheen olettaa. Edgrenin ja Wimanin mu

kaan Suomesta Ruotsiin vuosina 1960-71 siirtynyt työvoima sai Ruot

sissa keskimäärin 1.9 -kertaiset bruttoansiot Suomessa saatuihin 

ansioihin verrattuna. Kulutustottumukset, verot ja tulonsiirrot 

huomioiden Ruotsin ja Suomen väliset reaaliansiotasoerot olivat 

heidän mukaansa huomattavasti suuremmat kuin muissa tutkimuksissa 

saadut erot, 20-30 %. (Edgren & Wiman 1974, 174; Wiman 1975, 92) 

Korkea nimellispalkkataso on ilmeisesti jo sellaisenaan ollut var

sin merkittävä houkutin Ruotsiin muutossa, koska muuttajilla tus-
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kin on ennen muuttoa ollut kovinkaan täsmällisiä tietoja Ruotsin 

hintatasosta, verotuksesta ja tulonsiirroista, ts. reaaliansiotasos

ta. Niinpä esimerkiksi 1970-luvun vaihteen suuressa muuttoaallos

sa vaikutti Hietalan mukaan merkittävästi vuonna 1967 suoritettu 

devalvaatio ja siitä aiheutunut "rahailluusio", jossa nimellis

palkkaerojen kuviteltiin heijastavan todellisia elintasoeroja mai

den välillä (Hietala 1980, 194). 

Suomen Työnantajain Keskusliiton taloudellisen katsauksen mukaan 

suomalaisen teollisuustyöntekijän nimellisansiotaso on valuutta

kurssimuutosten ja Ruotsin hitaamman työvoimakustannusten nousun 

seurauksena nopeasti saavuttanut Ruotsin ansiotasoa. Kun teolli

suustyöntekijän keskimääräinen bruttoansio oli vuonna 1970 Ruot

sissa 81 % korkeampi kuin Suomessa, arvioitiin eron supistuneen 

16 %:iin vuonna 1982. Verotus huomioiden ero oli pienempi: 56 % 

vuonna 1970 ja 5 % vuonna 1982. Nettoansioiden reaalinen ero oli 

kuitenkin Ruotsin hitaammasta inflaatiosta johtuen 28 %. Vuonna 

1970 reaalinen ero oli 56 % ja vielä vuonna 1981 47 %. Elintaso

eron supistuminen perustuu osin tuottavuuden ja tuotannon nopeam

paan kasvuun Suomessa, mutta toisaalta siihen vaikuttavat myös ra

hanarvon erilainen kehitys ja rahan vaihtokurssit. (STK:n talou

dellinen katsaus, elokuu 1982) 

Työvoimaministeriön ja STK:n selvityksistä on todettava, etteivät 

ne ole keskenään täysin vertailukelpoisia. Lisäksi elintasove~tai

luissa joudutaan yleensä tekemään useita olettamuksia, jotka alen

tavat niiden luotettavuutta. Ongelmia aiheuttaa mm. se, että ver

tailumaissa on jossain määrin erilaiset indeksiperusteet ja tilas

tointijärjestelmät. (ks. Bergman 1974, 24-28; Korva & Kurvinen 

1972, 18) Selvityksiin liittyvistä puutteista huolimatta voidaan 

todeta, että palkkataso Ruotsissa on korkeampi kuin Suomessa, 

vaikka ero onkin viime vuosina kaventunut. Näin ollen palkkaerqt 

ovat edelleenkin merkittävä tekijä Suomen ja Ruotsin välisessä 

muuttoliikkeessä. 
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Asuminen muuton syynä. Asuntojen saatavuus on nyky-yhteiskunnassa 

olennainen alueelliseen liikkuvuuteen vaikuttava tekijä, jonka 

vaikutus voi olla joko liikkuvuutta edistävä tai sitä estävä. 

Asuntotuotannon kannalta keskeisiä muuttopainetta luovia tekijöi

tä ovat asuntojen puute, hintataso ja omistusasunnon hankkimiseen 

liittyvät rahoitusvaikeudet. 

Elinkeinorakenteen muutos ja siihen liittyvä tuotannon hakeutumi

nen kasvukeskuksiin on Suomessa oliut niin nopeaa, ettei asunto

tuotantoa ole pystytty laajentamaan samassa määrin. On arvioitu, 

että asuntopula on ollut merkittävänä esteenä maassamuutolle ja 

luonut siten osaltaan maastamuuttopainetta. Samaan suuntaan ovat 

todennäköisesti vaikuttaneet myös kalliit asuntojen hinnat ja asu

miskustannukset. Ruotsissa asuntoja sen sijaan on ollut huomatta

vasti helpommin saatavissa asumiskustannusten ollessa selvästi ma

talampia kUln Suomessa. Ruotsin korkea palkkataso on myös saatta

nut houkutella monia lähtemä~n Ruotsiin ansaitsemaan rahaa myöhem

min tapahtuvaa oman asunnon ostoa varten Suomessa. (Komiteanmie

tintö 1980: 63, 30-34) 

Asu n t 0 tuo t a n t 0 on vuodesta 1973 lähtien ollut Suo

messa vilkkaampaa kuin Ruotsissa. Asu m i s t i h e y s on 

kuitenkin Suomessa edelleen suurempi; vielä vuonna 1975 asumisti

heys oli Suomessa suurempi kuin Ruotsissa vuonna 1960. Nykyisin 

Suomi,kin on jo saavuttanut kansainvälisen suosituksen mukaisen 

tason (yksi henkilö/huone). Asuntojen v a r u s t eta s 0 n 

osalta Ruotsi on vielä selvästi Suomea edellä, vaikka ero onkin 

kaventunut. (ks. Yearbook of Nordic Statistics 1981) 

Maiden välisistä eroista asuntojen k y s y n n ä s s ä ja 

t a r j 0 n n a s s a ei ole tietoja. Suomessa on kuitenkin asu

tuskeskuksissa ollut jatkuvasti pulaa vuokra-asunnoista ja viime 

vuosina tilanne on entisestäänkin heikentynyt erityisesti suurim

missa kaupungeissa. Ruotsissa tilanne on ollut parempi. V u 0 k -

r a t a s 0 ero i s t a k aan ei ole viime vuosina tehty sel

vityksiä. Aikaisemmin vuokra taso on kuitenkin ollut Ruotsissa al

haisempi (ks. Korva & Kurvinen 1971 ja 1974). Ruotsissa on myös 
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mahdollista päästä ns. osuuskunta-asuntoon (insatslägenhet) huo~ 

mattavasti pienemmällä pääomalla kuin Suomessa omistusasuntoon., 

Lisäksi lainajärjestelyt ovat joustavampia ja lainaehdot edulli

sempia. (ks. myös Wiman 1975, 92-102) 

Asuminen ei ehkä useinkaan ole Ruotsiin muuton ensisijainen tai 

ainoa syy . Sen sijaan se saattaa olla ratkaiseva sysäys muuttopää

tökselie tilanteessa, jossa toisena vaihtoehtona on maan sisällä 

muuttaminen. Suoranaisen asuntopulan lisäksi saattaa merkittävänä 

tekijänä päätökselle olla mahdollisuus nopeampaan asuntosäästämi

seen Ruotsissa. Todennäköisesti vain hyvin harvat lähtevät pysy

väisluonteisemmin Ruotsiin pelkästään asumisen vuoksi. 

6.2. Paluumuuton syyt ja edellytykset 

Jo viime vuosisadalla on todettu, että tiettyyn suuntaan tapahtu

vaa muuttovirtaa seuraa aina vastavirta, ts. paluumuutto on nähty 

ikäänkuin luonnollisena seurauksena aiemmasta lähtömuutosta. Ti

lastoista havaitaankin, että lisääntynyttä lähtömuuttoa seuraa 

vuoden parin viiveellä lisääntyvä paluumuutto. Vaikka aiempi 

lähtömuutto näin selittääkin paluumuuttoa, ei se kuitenkaan sel

laisenaan kerro mitään siitä, miksi ihmiset palaavat. 

Paluumuuton rakenteelliset syyt ja edellytykset liittyvät samoihin 

tekijöihin kuin lähtömuutossakin eli lähtö- ja tuloalueen talou

dellisiin, sosiaalisiin ja itsensä toteuttamisen mahdollisuuksiin . 

Kuten aikaisemmin on todettu, vieraaseen maahan muutettaessa yleen

sä "voitetaan" taloudellisesti, mutta "menetetään" muissa mahdol

lisuuksissa . Näin ollen on ymmärrettävää, että paluumuuton keskei

siksi syiksi muodostuvat juuri ne tekijät, joissa on koettu mene

tyksiä. Taloudellisilla tekijöillä ei ole merkitystä niin kauan 

kuin tulo- ja lähtömaan erot niiden osalta säilyvät ennallaan . Mi~ 

käli ero olennaisesti pienenee tai kääntyy päinvastaiseksi, li

sääntyy myös t a loudellisten tekijöiden merkitys . 
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Ympäristön sosiaaliset ja itsensä toteuttamiseen liittyvät mah

dollisuudet ovat laadullisesti eri ulottuvuudella kuin taloudelli

set mahdollisuudet, ts. ne ovat luonteeltaan yksilöllisempiä ja 

vähemmän yhteiskuntakehityksestä riippuvia. Kuitenkin myös niitä 

voidaan tarkastella rakenteellisina tekijöinä. (vrt. Wiman 1975, 

141) 

Suomen ja Ruotsin välisen muuttoliikkeen voimakkuuden ja suunnan 

on sanottu riippuvan ensisijaisesti Ruotsin työmarkkinatilantees

ta siten, että Ruotsin työ 1 1 i syy s t i 1 a n tee n pa

rantuessa muuttoliike kääntyi Ruotsille muuttovoittoiseksi ja vas

taavasti työllisyystilanteen heiketessä lisääntyy paluumuutto Suo

meen. Näin on katsottu tapahtuvan Suomen työllisyystilanteesta jo

takuinkin riippumatta. Päätelmän perustana on yleensä käytetty ku

viota, jossa on huomioitu muuttovirtojen sekä avoimien työpaikko

jen ja työttömien määrällinen kehitys molemmissa maissa. Lähtömuu

ton osalta tällaist~ kuviota ~arkasteltiin jo aikaisemmin. Paluu

muuton osalta voidaan vastaavasti piirtää seuraavanlainen kuvio. 

Kuvio 10. Ruotsista Suomeen muuttaneet, Suomen ja Ruotsin avoimet työpaikat 

sekä Ruotsin työttömät työnhakijat vuosina 1962-81 
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Kuviosta saatava kuva ei ole täysin yksiselitteinen. Lisäksi on 

todettava, että tulkintaan vaikuttaa myös se, miten kuvio on piir

retty (vrt. esim. Komiteanmietintö 1980: 14, liite 5; Työvoimakat

saus 1982, 22). Kuviota voidaan tulkita mm. siten, että paluumuut

to riippuu Suomen avoimien työpaikkojen kehityksestä (vuosina 

1969-71 ja 1978-). Siitä saa myös tukea näkemykselle, että paluu

muutto lisääntyy Ruotsin avoimien työpaikkojen vähentyessä, jos

kaan päätelmä ei vuosien 1975-80 osalta ole kovin yksiselitt~inen. 

Omat vaikeutensa tarkasteluun aiheuttaa 1970-luvun vaihteen suuri 

maastamuuttoaaIto ja sitä seurannut voimakas paluumuutto, joka 

voidaan tulkita "luonnolliseksi" seuraukseksi suuresta muuttoaal

losta eikä niinkään ratkaisevasti maiden työllisyystilanteesta 

johtuvaksi. Lähtömuuttoa koskevan kuvion tarkastelu oli yksiselit

teisempi, mikä jo osaltaan viittaa siihen, että paluumuuto6sa ta

loudellisilla tekijöillä ei ole yhtä keskeistä sijaa kuin lähtö

muutoSsa. 

H i eta l a on tutkimuksissaan pyrkinyt selittämään muuttoliik

keen makrotaloudellisia syitä matemaattisten mallien eli ns. muut

toliikefunktioiden avulla. Lähtömuuttofunktiossaan hän käytti se

littävinä tekijöinä avointen työpaikkojen määrää Ruotsissa, työt

tömien määrää Suomessa ja maiden välisiä palkkatasoeroja. Paluu

muuttofunktiossa selittävinä tekijöinä olivat vastaavasti Suo

men avoimet työpaikat, Ruotsin työttömyys ja maiden väliset palk

katasoerot. Lisäksi hän huomioi paluumuuton riippuvuuden aiemmas

ta lähtömuutosta (Ruotsissa olevien siirtolaisten määrästä) . Hieta

la päätyi siihen tulokseen, että Suomen avoimilla työpaikoilla on 

paluumuuttofunktiossa suurin selitysarvo, jonka merkitys on puoli

toistakertainen Ruotsin työttömyyteen verrattuna. Paluumuuton 

riippuvuuus työllisyystilanteesta on kuitenkin puolta pienempi 

kuin lähtömuutossa. Sen sijaan paluumuutto riippuu voimakkaasti 

aiemmasta lähtömuutosta. (Hietala 1980, 129) 

Tässä tutkimuksessa on aikaisemmin (s. 71) otettu se kanta, että 

muuton syyt on nähtävä lähtömaan olosuhteista johtuvina, kun taas 

tulomaan olosuhteet ovat muuttopaineen purkautumisen mahdollistavia 

edellytyksiä. Paluumuuton syitä on tämän mukaan etsittävä Ruotsin 
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olosuhteista. On perusteltua olettaa, että Ruotsin viime vuosina 

kasvaneet työllisyysongelmat ovat eräs syy lisääntyneeseen paluu

muuttoon, varsinkin kun nämä ongelmat ovat kohdistuneet erityises

ti niille aloille, joilla perinteisesti on työskennellyt eniten 

suomalaisia. Suomessa vuosina 1979-80 koettu noususuhdanne puoles

taan lisäsi ainakin väliaikaisesti paluun edellytyksiä. Samanai

kaisesti Ruotsin tiedotusvälineissä annettiin Suomen taloudelli

sesta kehityksestä hyvin myönteinen kuva, mikä on ollut omiaan 

lisäämään paluuhalukkuutta. (Komiteanmietintö 1982: 14, 7-9) 

Suomen noususuhdanne jäi kuitenkin melko lyhyeksi. Lisäksi työt

tömyysaste oli alimmillaankin varsin korkea, vaikka työpaikat mää

rällisesti jopa lisääntyivät. Kun työttömyysaste on Ruotsissa py

sytellyt 2-3 %:n tienoilla, on se Suomessa vaihdellut 4.5-7.5 %:n 

välillä. Toisaalta on todettava, että eräs syy Ruotsin alhaisiin 

työttömyys lukuihin on laajamittaisissa työmarkkinapoliittisissa 

toimenpiteissä, joiden kohteerta olevia on ollut suurin piirtein 

saman verran kuin työttömiäkin. Siirtolaisten työttömyysaste on 

lisäksi ollut kaksinkertainen kantaväestöön verrattuna. Suomen 

työllisyyskehitys lieneekin eräänä syynä siihen, että vielä vuo

den 1982 alkupuolella voimakkaana jatkunut paluumuutto on loppu

vuodesta hieman hidastunut edelliseen vuoteen verrattuna. Toisaal

ta lähtömuutto Ruotsiin on vähentynyt vieläkin enemmän. 

Koska ~yöllisyystilanne on heikko molemmissa maissa, ovat muuton 

taloudelliset edellytykset kumpaankin suuntaan hyvin huonot. Toi

sin sanoen Suomen ja Ruotsin työllisyystilanteen vaikutukset 

ikäänkuin k u m 0 a v a t toinen toisensa. Vallitsee tilanne, 

jossa oleskelumaan työllisyystilanne "työntää" muuttamaan, mutta 

samanaikaisesti vastaanottavan maan työllisyystilanne "estää" 

muuttamasta. Tällöin esimerkiksi Ruotsissa asuvan työttömän ei 

pelkästään taloudellisista syistä kannata palata Suomeen ellei hä

nellä ole tiedossa (varmaa) työpaikkaa. Paluuhalukkuutta voi li

säksi vähentää se, että työttömyysturva on Ruotsissa parempi kuin 

Suomessa. 
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Työllisyyden ohella ei myöskään maiden välisiä p a 1 k k a t a -

s 0 ero j a voida pitää merkittävinä paluumuuttoon vaikuttavi

na tekijöinä, kuten lähtömuutossa, koska palkkataso on edelleen 

Ruotsissa korkeampi kuin Suomessa. Sama koskee myös asu n t 0 -

t i 1 ann e t t a. Tällaisessa tilanteessa paluun syitä onkin 

perusteltua etsiä muista kuin taloudellisista tekijöistä, mikä ei 

kuitenkaan merkitse sitä, etteikö myös niillä voisi olla merkitys

tä paluumuutossa. Taloudellisten tekijöiden, lähinnä työllis,yyden, 

merki tys voidaan nähdä eräänlaisena paluun "laukaisev,ana" tekijä

nä siten, että ei-taloudellisista tekijöistä syntynyt muuttopaine 

pääsee purkautumaan taloudellisten tekijöiden menettäessä merki

tyksensä muuttoa "estävänä" tekijänä. 

Tämä selittäisi myös sen, että yksilötason tutkimuksissa ei-talou

delliset syyt on poikkeuksetta mainittu tärkeimmiksi paluun syik

si. Työttömäksi joutunut henkilö ei siis palatessaan varsinaises

ti voita eikä menetä mitään taloudellisesti, koska työnsaantimah

dollisuudet ovat molemmissa maissa heikot. Tällaisessa tilantees

sa hän todennäköisesti arvioi kuitenkin "voittavansa" ei-taloudel

listen eli sosiaalisten ja itsensä toteuttamiseen liittyvien teki

jöiden osalta, jolloin niistä tulee varsinainen muuton syy. 

Paluumuuttoa tapahtuu myös täysin taloudellisista tekijöistä riip

pumatta. Esim. 1970-luvulla paluumuuttoa oli alimmillaankin yli 

5 000 henkilöä vuodessa. Tämä osa paluumuutosta koostuu mm. sel

laisista henkilöistä, jotka jo alunperin lähtevät Ruotsiin vain 

määräajaksi (esim. opiskelijat ja "komennusmiehet") tai jotka pa

laavat yksityiselämään liittyvien ongelmien tms. vuoksi. 

Yksilön mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen ja itsensä 

toteuttamiseen voidaan siis pitää keskeisinä paluumuuton syinä. 

Vieraassa kieli- ja kulttuuriympäristössä hänen on vaikea solmia 

uusia sosiaalisia suhteita, osallistua koulutukseen, hakeutua har

rastustoimintaan jne. Hän voi kokea oleskelunsa vieraassa maassa 

vain väliaikaiseksi elämänvaiheeksi, jolloin hän ei ehkä aktiivi

sesti pyrikään sopeutumaan uuteen ympäristöön. Yksilön resursseis-
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ta (kielitaito, koulutus ym.) riippuu ratkaisevasti, missä määrin 

hän pystyy käyttämään hyväkseen ympäristössä tarjoutuvia mahdolli

suuksia. Mitä kauemmin hän oleskelee vieraassa ympäristössä sitä 

paremmiksi hänen resurssinsa todennäköisesti tulevat, ts. hän op

pii kielen, solmii sosiaalisia suhteita, omaksuu ympäristön elä

mäntavat jne. Vastaavasti siteet lähtömaahan saattavat heiketä, 

mikä taas vähentää paluun edellytyksiä. 
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7. VUOSINA 1980-81 PALANNEIDEN MUUTTOPROSESSI 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen kyselylomakkeella kerät

tyyn (empiiriseen) aineistoon perustuen palanneiden muuttoproses

sia. Yksilön muuttoprosessi voidaan kuvata aikadimensiolla etene

vänä tapahtumasarjana, joka sisältää seuraavat vaiheet: 

1) muuttotarpeen syntyminen (muuton syyt), 

2) muuttopäätöksen tekeminen ja muuttoon valmistautuminen, 

3) muuton toteuttaminen (muuttotapahtuma) , 

4) asettuminen uuteen ympäristöön ja 

5) sopeutuminen uuteen ympäristöön tai vaihtoehtoisesti 
palaaminen entiseen ympäristöön (paluumuutto) tai 
muuttaminen edelleen uuteen ympäristöön (uudelleenmuutto) . 

Yksilön muuttoprosessia voidaan havainnollistaa seuraavan kuvion 

avulla: 

Lähtöalueen mahdollisuudet Tuloalueen mahdollisuudet 
- taloudelliseen toimeentuloon - taloudelliseen toimeentuloon 
- sosiaaliseen kanssakäymiseen - sosiaaliseen kanssakäymiseen 
- itsensä toteuttamiseen - itsensä toteuttamiseen 

Yksilön resurssit I Yksilön resurssit 

1 Arvioi tarpeen tyydy- 5 Sijoittuminen uuteen 
tysmahdollisuuksiaan 4 Muuttotapah- \ ympäristöön 

2 Arvioi kokemuksiaan/ turna ~ ~ 6 Muuton seurausten 
vertaa vaihtoehtoja arviointi Muuttovai- / 

keudet &lelleen-
3 Muuttopäätös 7 Integroituminen uuteen I I lI'ft.lutto 

~ ~ V Paluumuutto 
ympäristöön tai uudel-
leenmuutto 

Muuton syyt • + J ~ Paluun esteet 

~ 
Muuton syyt .. 

I 

Muuttoprosessi lähtee liikkeelle yksilön kokemasta tarpeentyydytyk

sen vajaatilasta, joka voi olla seurausta joko yksilön tarpeentyy~ 

dytyksen tavoitetasossa tapahtuneesta kohoamisesta tai ympäristön 

tarjoamien tarpeentyydytysmahdollisuuksien heikkenemisestä. Mikä-
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Ii lähiympäristössä ei tarjoudu vaihtoehtoisia mahdollisuuksia, 

alkaa yksilö etsiä niitä toiselta paikkakunnalta. Prosessi ete

nee yhdestä tai useammasta kohdealueesta saatavien tietojen han

kinnalla ja niiden vertailulla, jonka perusteella tehdään mahdol

linen muuttopäätös. Varsinainen muuttaminen ja sijoittuminen uu

delle paikkakunnalle ovat prosessin konkreettisimmat vaiheet. Mi~ 

käli muuttaja kokee saavuttaneensa tavoitteensa uudella paikka

kunnalla eikä uusia "deprivaation" kokemuksia ilmene, hän jää 

paikkakunnalle pysyvästi. Seuraavana vaiheena on tällöin uusien 

kommunikaatiokanavien etsiminen, sosiaalinen osallistuminen ja 

uusien roolien oppiminen sekä aktiviteetin laajentaminen, ts. so

peutuminen. Mikäli tavoitteita e;i. saavuteta tai syntyy uusia "dep

rivaatioita", on mahdollisena seurauksena joko paluu entiselle 

paikkakunnalle tai muutto toistamiseen uudelle paikkakunnalle. 

(ks. tarkemmin esim. Wiman1975, 131-141) 

Edellä esitetty "muuttoprosessimalli" ei ole mikään teoreettinen 

selitysmalli, vaan sen tehtävänä on toimia lähinnä tutkimuksen 

etenemistä ja kysymyksenasettelua ohjaavana kehikkona, joka sel

laisenaan vain kuvaa muuttoprosessin etenemistä. Tutkimuksessa 

käytetyn kyselylomakkeen rakenne ja siihen pohjautuva tulososa 

noudattavat mallin eri vaiheita. 

Muuttoprosessiin liittyen muuton tarkastelu on myös perinteisesti 

kiteytetty seuraaviin peruskysymyksiin: 1) ketkä muuttavat, 2) 

miksi muutetaan, 3) mihin muutetaan, 4) miten muutetaan, 5) millä 

seurauksin muutetaan. Näistä ensimmäiseen, muuttajien ominaisuuk

sia koskevaan kysymykseen on jo osittain vastattu luvussa 5. Myös 

muuton syitä koskevaan kysymykseen vastattiin rakenteellisten teki

jöiden osalta edellisessä luvussa. Jäljelle jääneisiin kysymyksiin 

etsitään vastausta tässä luvussa. 

Ruotsinsuomalaisten paluumuutossa tarkastelun painopiste on luon

nollisesti Ruotsista Suomeen suuntautuneessa muuttoprosessissa. 

Paluumuutto voidaan kuitenkin nähdä vain osaksi yksilön muuttopro

sessia, jonka ensimmäisenä vaiheena on ollut lähtömuutto, ts. 

muutto Ruotsiin. Paluumuuton ymmärtämiseksi on tällöin tarkastel

tava myös lähtömuuttoa ja erityisesti sen syitä. 
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7.1. Ruotsiin muuton syyt ja lähtömuuttajatyypit 

Muuton syyt. Yksilötasolla tarkasteltuna muuton syyt ovat luon

teeltaan subjektiivisia. Eri henkilöt saattavat ymmärtää muuton 

syyt hyvin eri tavalla. Syyksi voidaan nähdä esimerkiksi jokin 

juuri ennen muuttoa sattunut tapahtuma, joka on ehkä toiminut jon

kinlaisena sysäyksenä muutolle olematta kuitenkaan muuton varsi

nainen syy. Käsityksiin ovat voineet vaikuttaa myös monet muuton 

jälkeiset kokemukset. Onkin sanottu, että muuttajat eivät aina it

se tiedosta tai halua ilmaista muuttonsa todellisia, perimmäisiä 

syitä. 

Tutkimuksissa on usein todettu ongelmaksi se, että yksilöiden sub

jektiivisesti kokemia syitä ei ole riittävästi pystytty kytkemään 

niiden taustalla oleviin objektiivisempiin, ts. rakenteellisiin 

syihin. Tätä ongelmaa voidaan ainakin jossain määrin välttää käyt

tämällä kysymyksissä valmiiksi strukturoituja vastausvaihtoehtoja, 

kuten mm. tässä tutkimuksessa on tehty. Käytetyssä luokituksessa 

voidaan erottaa edellisessä luvussa tarkasteltu rakenteellisten 

syiden kolmijako: taloudelliset, sosiaaliset ja itsensä toteutta

miseen liittyvät syyt. Muutto ei useinkaan johdu vain yhdestä 

syystä, vaan on seurausta useammasta yhtäaikaisesti vaikuttaneesta 

tekijästä. Tämä on huomioitu tässä tutkimuksessa siten, että on 

kysytty, missä määrin eri syyt vaikuttivat muuttoon. Tutkimushen

kilö on tällöin vastannut kaikkiin esitettyihin syyvaihtoehtoihin 

(11). Lisäksi on kysytty erikseen tärkeintä muuton syytä. 

Taloudelliset tekijät on aikaisemmissa tutkimuksissa todettu ensi

sijaisiksi Ruotsiin muuton syiksi. Näin on myös tässä tutkimukses

sa, sillä kaikkiaan noin puolet (49 %) vastaajista ilmoitti jonkin 

taloudellisen syyn tärkeimmäksi muuttonsa syyksi. Yksittäisistä 

syistä työttömyys oli selvästi tärkein (25 %), mutta lähes yhtä 

monella (24 %) olivat syynä muut taloudelliset tekijät . Noin vii

desosalla (18 %) on ensisijaisena motiivina ollut kokeilun-, seik

kailun- tai vaihtelunhalu . Varsin moni on myös muuttanut itsensä 
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kehittämisen (12 %) tai henkilökohtaisten syiden (12 %) vuoksi. 

Huonoilla työ- ja asunto-oloilla ei sen sijaan näytä olleen sanot

tavaa merkitystä tärkeimpänä muuton syynä. 

Taulukko 13. Tärkein Ruotsiin muuton syy sekä muutto syyt sen mukaan, missä määrin 

ne vaikuttivat muuttoon (%) 

Muuton syy 

Työttömyys tai sen 
uhka ' 

Epävarma toimeentulo/ 
työllisyystilanne 

Matala palkkataso/ 
heikot ansiomahdoll. 

Huonot työolot tai muu 
työn luonto liitto syy 

Huonot asunto-olot tai 
asunnonsaantimahdoll. 

Opiskelun aloittaminen 
R~otsissa ' 

Kieli- tai ammattitai
don kehittäminen 

Perhesuhteet (avio
liitto, avioero tms.) 

Yksityiselämä (terveys, 
henk.koht.vaik. tms.) 

Kokeilun-, seikkailun
tai va'ihtelunhalu 

Jokin muu syy tai 
ei tietoa 

Yhteensä % 

f 

Tärkein 
muutto

syy 

25 

10 

14 

2 

4 

5 

7 

8 

4 

18 

3 

100 

946 

Vaikutti muuttoon 

ratkai- jonkin 
sevasti verran 

31 18 

30 29 

30 34 

12 18 

12 14 

6 2 

Hi 26 

10 7 

8 12 

25 41 

6 

ei lain
kaan 

51 

41 

36 

70 

74 

92 

58 

83 

80 

34 

93 

Yhteensä 

% f 
-1 x 

100 946 2.21 

100 946 2.12 

100 946 2.06 

100 946 2.58 

100 946 2.61 

100 946 2.86 

100 946 2.42 

100 946 2.73 

100 946 2.72 

100 946 2.09 

100 946 2.88 

1) Vastausten ,keskiarvo, joka on laskettu seuraavien vastausvaihtoehtojen mukaan: 
l=vaikutti ratkaisevasti, 2=vaikutti jonkin verran ja 3=ei vaikuttanut lainkaan 

Kun tarkastellaan, kuinka paljon eri syyt vaikuttivat muuttoon, 

havaitaan, että Suomen matala palkkataso ja heikot ansiomahdolli

suudet tai niukka toimeentulo ovat kahdella kolmasosalla vaikutta

neet muuttoon ainakin jonkin verran. Työttömyys on vaikuttanut 

muuttoon noin joka toisen kohdalla (49 %). Kokeilun-, seikkailun

tai vaihtelunhalu on ollut varsin merkittävä taustatekijä, sillä 

kaikkiaan 41 % ilmoittaa sen vaikuttaneen muuttoonsa jossain mää

rin ja 25 % ratkaisevasti. Samanlainen, enemmän taustalla kuin 
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ratkaisevana syynä vaikuttanut tekijä on ollut kieli- tai a~~atti

taidon kehittäminen. Huonot työ- ja asunto-olot ovat myös monen 

kohdalla olleet muuttopainetta lisäävänä tekijänä. Opiskelulla ja 

henkilökohtaisilla syillä on sen sijaan ollut merkitystä vain suh

teellisen harvojen kohdalla. 

Seuraavassa muuton syitä verrataan aikaisempien tutkimusten tulok

siin. Eri tutkimustuloksia verrattaessa on kuitenkin muistettava, 

etteivät ne ole kovinkaan suuressa määrin vertailukelpoisia. Tois

taiseksi ei ole pystytty kehittämään yleisesti hyväksyttyä "stan

dardia", jonka mukaan muuton syitä voitaisiin tutkia yhtenäisin 

perustein. Niinpä kysymysten muotoilu ja syiden luokittelu poik

keavat eri tutkimuksissa hyvinkin paljon toisistaan. Lisäksi tut

kimuspopulaatiot ovat yleensä erilaisia ja kyselyt on suoritettu 

muuttoprosessin eri vaiheissa. (Majava 1977, 67) 

Esimerkiksi eräissä 1970-luvun alussa suoritetuissa siirtolaistut

kimuksissa olivat mukana vain työvoimaan kuuluneet henkilöt (mm. 

Wiman 1975) tai vain tietyn ammattialan työntekijät (mm. Lehtonen 

1973). Tässä tutkimuksessa sen sijaan ovat mukana periaatteessa 

kaikki aikuisikäiset muuttajat ja siten mm. työvoiman ulkopuoliset 

(esim. opiskelijat ja eläkeläiset). Vertailukelpoisin tämän tutki

muksen kanssa on Heikkisen 1970-luvun alussa tekemä paluumuutto

tutkimus, jossa tutkimuspopulaatio oli rajattu samalla tavoin. Sii

nä myös tutkimushenkilöiden valikoituminen oli periaatteessa sa

manlainen, koska molemmissa tutkimuksissa on kysymys Suomeen pa

lanneista. Muissa tutkimuksissa ovat sen sijaan olleet kohteena 

Ruotsissa asuneet suomalaiset, siis myös ne, jotka eivät palaa 

Suomeen. 

T a 1 0 u del 1 i s t e n tekijöiden osuus muuton syynä on eri 

tutkimuksissa vaihdellut 46-76 %:n välillä. Työttömyyden tai Suo

men huonon työllisyyden merkitys muuton syynä näyttää olevan var

sin muuttumaton, sillä kaikissa tutkimuksissa yli kolmasosa on 

muuttanut näiden syiden vuoksi. Palkkatason ja Ruotsin parempien 

ansiomahdollisuuksien osuus sen sijaan vaihtelee huomattavasti. 
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1970-luvun alussa näillä tekijöillä näyttäisi olleen paljon suu

rempi merkitys kuin vuosikymmenen loppupuolella. Tämä olisikin 

hyvin ymmärrettävää, koska palkkaerot maiden välillä ovat kaven

tuneet samalla kun työnsaantimahdollisuudet Ruotsissa ovat heiken

tyneet. Ero voi kuitenkin johtua kysymyksenasettelujen ja tutki

muspopulaatioiden erilaisuudesta. 

Taulukko 14. Tärkeimmät Ruotsiin muuton syyt eräiden kysely tutkimusten mukaan (%) 

Tärkein 
muutto syy 

Työttömyys tai 
sen uhka 

Suomen epävarma 
työllisyystilanne 

Ruotsin palkkataso/ 
ansiomahdollisuudet 

Huonot työolo
sllhteet 

Huonot asunto
olosuhteet 

Itsensä kehittäminen 
(opisk., kielitaito) 

Perhesuhteet/ 
yksityiselämä 

Seikkailun- tai 
vaihtelunhalu 

Jokin muu syy tai 
ei tietoa 

Yhteensä % 

f 

Suomeen palanneet 
Tämä tutki- Heikkinen 
mus 1980-81 1968-71 

25 

10 

14 

2 

4 

12 

12 

18 

3 

100 

946 

25 

11 

31 

8 

7 

11 

6 

100 

1998 

Ruotsissa asuneet suomalaiset 
Tissari Wiman Lehtonen Munter 

1970 1972 1973 1978 

35 

33 

2 

15 

15 

100 

229 

13 

22 

36 

4 

3 

6 

11 

5 

100 

510 

22 

10 

44 

11 

5 

8 

100 

887 

38 

8 

3 

17 

10 

7 

16 

100 

733 

E i - tai 0 u del 1 i s t e n syiden yhteinen osuus on eri 

tutkimuksissa vaihdellut 24-54 %:n välillä. Yksittäisten tekijöi

den kohdalla vaihtelut ovat hyvin suuria ja johtuvat ensisijaises

ti kysymyksenasettelun ja tutkimuspopulaatioiden erilaisuudesta. 

Kokeilun- ja seikkailunhalu on kuitenkin useimmissa tutkimuksissa 

ollut melko merkittävä syy, vaikkQ vaihtelut ovatkin suuria. Hen

kilökohtaisten syiden kohdalla erot ovat vähäisempiä: niiden vuok

si muuttaneita on ollut keskimäärin kymmenesosa. Suurin piirtein 

saman verran voidaan katsoa olleen itsensä kehittä~isen vuoksi 

muuttaneita, vaikka näitä syitä ei eräissä tutkimuksissa ole mainit-
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tu lainkaan, mikä johtuu lähinnä tutkimushenkilöiden valikoitunei

suudesta. Asumisen vuoksi muuttaneita on ollut noin 3 % ja huono

jen työolojen vuoksi muuttaneita vieläkin vähemmän. "Muun syyn" 

osuus vaihtelee huomattavasti ja siihen on luokiteltu usein sel

laisiakin syitä, jotka on muissa tutkimuksissa sijoitettu muihin 

luokkiin. Tämä heikentää osaltaan tulosten vertailukelpoisuutta, 

varsinkin kun tällaisten syiden uudelleenluokittelua ei juurikaan 

ole mahdollista tehdä jälkikäteen. 

Tätä tutkimusta vastaavaan Hei k k i sen tutkimukseen verrat

taessa havaitaan, että työttömyyden ja Suomen huonon työllisyyden 

osuus on molemmissa tutkimuksissa lähes täsmälleen sama. Suurin 

ero sen sijaan on Ruotsin parempien ansiomahdollisuuksien kohdal

la. Sen mukaan Ruotsin korkeampien palkkojen merkitys olisi huo

mattavasti vähentynyt vuosikymmenen aikana. Kokeilun- ja seikkai

lunhalun, itsensä kehittämisen ja henkilökohtaisten syiden osuus 

näyttäisi vastaavasti lisääntyneen. Myös asumiseen liittyvien syi

den osuus olisi hieman kasvanut. Edellä todettuja havaintoja tuke

vat myös muuttajien demografisessa rakenteessa tapahtuneet muutok

set: nuorten, naimattomien ja erityisesti keskiasteen koulutuksen 

saaneiden sekä toisaalta eronneiden ja leskien osuus Ruotsiin muu

tossa on lisääntynyt 1970-luvun loppupuolella. Vaikka tutkimusai

neistossa onkin runsaasti 1970-luvun alussa ja aikaisemminkin 

muuttaneita, painottuu tutkimusaineiston pääosa kuitenkin 1970-lu

vun loppupuolelle. Koska vastaava painotus Heikkisen tutkimukses

sa oli 1960-luvun loppupuolella, voidaan johtopäätöksiä ainakin 

siltä osin pitää oikeutettuina. 

Muuttosyiden ja eri taustamuuttujien välisiä riippuvuuksia tutkit

taessa on aikaisemmissa tutkimuksissa todettu taloudellisten teki

jöiden korostuvan vanhempien ikäryhmien, miesten, vähemmän koulu

tettujen ja Pohjois-Suomesta muuttaneiden kohdalla. Nämä riippu

vuudet voitiin todeta myös tässä tutkimuksessa. Esimerkiksi mie

histä 66 % ja naisista vain 37 % oli muuttanut taloudellisista 

syistä. Koulutusasteen osalta vastaavat luvut olivat perusasteen 

ja alemman keskiasteen käyneillä 66 %, ylemmän keskiasteen käy

neillä 40 % ja korkea-asteen koulutuksen saaneilla 25 %. Pohjois-
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Suomesta muuttaneista 67 %, Itä-Suomesta muuttaneista 57 % ja Ete

lä-Suomesta muuttaneista 42 % oli muuttanut taloudellisista syis

tä. Iän osalta riippuvuudet eivät olleet aivan yhtä selviä. (ks . 

tarkemmin liitetaulukko 18) Havaituissa riippuvuuksissa ei näytä 

ajan mittaan tapahtuneen sanottavia muutoksia. Muutokset tapahtu

vat enemmänkin eri ryhmiin kuuluvien suhteellisissa osuuksissa. 

Koska erilaiset muuttajien ominaisuudet korreloivat keskenään, on 

mielekkäämpää ottaa yksittäisten muuttujien sijasta huomioon yhtä

aikaisesti useampia muuttajan ominaisuuksia ja tutkia niistä muo

dostuvan kokonaisuuden yhteyksiä muuton syihin. Tällöin päädytään 

muodostamaan eräänlaisia muuttajan "perustyyppejä", joissa yhdis

tyy useampia eri ominaisuuksia. Näin onkin seuraavassa menetelty. 

Muuttajatyypit. Aikaisemmissa tutkimuksissa muuttajat on yleensä 

jaettu tärkeilT'lnän muuton syyn mukaan joko pakko-, tavoite- tai 

muusta syystä muuttajiin sen mukaan, onko muuton syynä ollut työt

tömyys, paremmat tulot vai jokin muu, ei-taloudellinen syy (esim. 

Wiman 1975, 160; Lind 1977, 8). Viimeksi mainittu ryhmä on saatet

tu jakaa edelleen useammiksi ryhmiksi, kuten itsensä kehittäjiin, 

sukulais- ja ystävyyssuhteiden vuoksi muuttajiin ja seikkailijoi

hin (esim. Heikkinen 1974, 31; ks. myös Taylor 1969, 120-124). 

Tyypittelyjen lähtökohtana on yleensä ollut Leen esittämä "veto

työntö" -teoria (ks. Lee 1969). 

Pelkästään muuttosyihin perustuvat muuttajatyypit eivät sellaise

naan kerro mitään siitä, millaisia nämä tyypit ovat ominaisuuksil

taan. Niinpä näitä ominaisuuksia onkin eri tutkimuksissa pyritty 

selvittämään tarkastelemalla muuttosyiden ja muuttajien demografis

ten ominaisuuksien välisiä riippuvuuksia, yleensä yksi kerrallaan 

esim. ristiintaulukoimalla (kuten esimerkiksi liitetaulukko 18). 

Tällä tavoin muuttajatyypeistä vnidaankin saada varsin tyydyttävä 

kuva, joka on kuitenkin luonteeltaan yksiulotteinen, koska eri 

ominaisuudet liittyvät muuttajatyyppiin irrallisina kokonaiskuvan 

hahmottumisen jäädessä lähinnä intuitiivisen päättelykyvyn varaan. 
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Sellaisia muuttajatyyppejä, joissa samanaikaisesti yhdistyisi 

useita ominaisuuksia, ei juurikaan ole aikaisemmin muodostettu. 

Tässä tutkimuksessa näin on kuitenkin tehty. 

Muuttajatyyppien muodostamiseen käytettiin ns. c 1 u s t e r -

analyysiä, jossa tutkimushenkilöistä on eri kysymyksiin annettujen 

vastausten perusteella muodostettu sisäisesti mahdollisimman yhte

näisiä ryhmiä eli klustereita, jotka samalla eroaisivat mahdolli

simman selvästi muista ryhmistä. Ryhmittely perustuu analyysiin 

valituista kysymyksistä eli muuttujista laskettuihin vastauskeski

arvoihin. Ryhmien "oikea" määrä on saatu kokeilemalla (ks. tarkem

min s. 35). Ryhmien ominaisuuksia tutkimalla kullekin ryhmälle on 

annettu nimi, jonka on katsottu kaikkein osuvimmin kuvaavan ryhmän 

"luonnetta". Analyysiin otettiin mukaan 15 eri muuttujaa, jotka 

olivat ikä, siviilisääty, perhekoko, koulutus ja yksitoista muuton 

syytä. 

Analyysin tuloksena saatiin viisi ryhmää, jotka nimettiin seuraa

viksi lähtömuuttajien perustyypeiksi: opiskelijat, ylioppilaat, 

perheelliset, eronneet ja nuoret pakkomuuttajat. Analyysissä tut

kimushenkilöt jakaantuivat eri muuttajatyyppeihin seuraavasti: 

f % 

Opiskelijat 92 9.8 

Ylioppilaat 336 35.5 

Perheelliset 146 15.4 

Eronneet 71 7.5 

Nuoret pakkom. 301 31.8 

946 100.0 

Ryhmien suhteellisia osuuksia tarkasteltaessa ja suhteutettaeasa 

tilastoihin on muistettava, että tutkimusaineistossa olivat mukana 

vain 18 vuotta täyttäneet ja vain yksi henkilö taloutta kohden. 

Ruotsiin muutot olivat lisäksi tapahtuneet hyvin pitkällä aikavä

lillä. 



96 

Muuttajatyyppien ominaisuudet ilmenevät taulukossa 16 olevista 

ryhmien vastauskeskiarvoista, jotka on laskettu cluster -analyy

sissä mukana olleisiin kysymyksiin annetuista vastauksista. Keski

arvojen tulkinta on selvitetty taulukon alla. Muuttajatyyppien 

ominaisuuksia edelleen tarkentava ja täydentävä kuva saadaan tau

lukosta 17. Seuraavasta taulukosta taas ilmenevät Ruotsiin muuton 

tärkeimmät syyt lähtömuuttajatyypeittäin. 

Taulukko 15. Tärkein Ruotsiin muuton syy lähtömuuttajatyypin mukaan (%) 

Lähtömuuttajatyyppi 
Tärkein Ruotsiin Opis- Yli- Per- Eron-

Nuoret 
muuton syy keli- oppi - heel- neet pakko- YHT. 

jat laat liset muutt. 

Työttömyys 11 17 24 19 41 25 

Niukka toimeentulo 4 5 16 7 14 10 

Ruotsin palkat 3 13 20 13 16 14 

Työolot Suomessa 2 5 2 2 

Asunto-olot Suomessa 3 8 11 4 5 

Opiskelu Ruotsissa 35 3 5 

Kielitaidon kehitt. 12 13 2 7 

Perhesuhteet 11 5 12 27 5 8 

Yksityiselämä 2 5 3 1 3 4 

Seikkailunhalu 11 .lQ. 9 10 12 17 

Määräaik . työ Ruotsissa lQ 3 2 

Muu syy 3 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 

f 92 336 146 71 301 946 

Taulukoiden 15- 17 perusteella lähtömuuttajatyypeistä voidaan teh

dä seuraava yhteenveto. 

Opiskelijat (9.8 % tutkimushenkilöistä) 

Opiskelijoiden kohdalla yhdistävimpänä tekijänä oli korkea kou
lutustaso: 99 % oli saanut korkea-asteen koulutuksen. Keski
iältään ryhmä oli Ruotsiin muutettaessa n. 25 vuotta (68 % 20-
29 v.) ja siviilisäädyltään useimmiten naimattomia (58 %), jos
kin myös naimisissa olevia oli muihin ryhmiin verrattuna toi
seksi eniten (38 %). Perhekoko oli keskimäärin 1.7 henkilöä 
(60 % muutti yksin). Ryhmään kuului keskimääräistä enemmän 
ruotsinkielisiä (17 %). Tärkeimpänä muuton syynä oli opiskelu 
Ruotsissa tai kielitaidon kehittäminen . Muihin ryhmiin verrat 
tuna oli paljon myös sellaisia, jotka lähtivät määräaikaiseen 
työhön. 
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Ylioppilaat (35.5 % tutkimushenkilöistä) 

Ylioppilaista 83 % oli Ruotsiin muuttaessaan alle 25-vuotiait~, 
88 % naimattomia ja 83 % muutti yksin. Naisia oli muihin ryh
miin verrattuna suhteellisesti eniten (50 %). Suurimmalla osalla 
oli vähintään keskiasteen koulutus (85 %) ja yli puolella (53 %) 
ylemmän keskiasteen, ts. ylioppilastason koulutus. Tärkeimpinä 
muuton syinä olivat seikkailunhalu ja kielitaidon kehittäminen. 
Myös taloudelliset syyt vaikuttivat muuttoon, mutta niiden mer
kitys oli kuitenkin vähäisempi kuin muissa ryhmissä opiskelijoi
den ryhmää lukuun ottamatta. 

Perheelliset (15.4 % tutkimushenkilöistä) 

~erheellisistä 25 % oli Ruotsiin muuttaessaan 25-29 -vuotiaita 
ja 40 % yli 30-vuotiaita. Lähes kaikki olivat naimisissa (78 %) 
tai avoliitossa (10 %) perhekoon ollessa keskimäärin 3.7 henki
löä (95 % oli vähintään 3-henkisiä perheitä). Koulutustasodli 
suhteellisen alhainen, sillä 67 % oli saanut ainoastaan perus
asteen koulutuksen. Ylemmän keskiasteen tai sitä korkeampi kou
lutus oli vain 9 %:lla. Työttömyys ja muut taloudelliset teki
jät olivat tämän ryhn~n ensisijaisina muuton syinä. 

Eronneet (7.5 % tutkimushenkilöistä) 

Tämän ryhmän keski-ikä oli lähes sama kuin perheellisten ryh
mässä: 52 % oli 20-29 -vuotiaita ja 41 % vähintään 30~vuotiai
ta. Ruotsinkielisiä oli tässä ryhmässä selvästi keskimääräistä 
enemmän eli 21 %. Siviilisäädyltään 52 % oli eronneita, 11 % 
leskiä ja 33 % avoliitossa. Perhekoko oli muutettaessa keski
määrin 1.6 henkilöä. Tämä ryhmä vastasi myös koulutustasoltaan 
perheellisten ryhmää, sillä 90 % oli saanut korkeintaan alem
man keskiasteen koulutuksen. Tärkeimmät Ruotsiin muuton syyt 
liittyivät perhesuhteisiin ja yksityiselämään (34 %) sekä talou
dellisiin tekijöihin. 

Nuoret pakkomuuttajat (31.8 % tutkimushenkilöistä) 

Tämä ryhmä oli keski-iältään kaikkein nuorin: 72 % oli Ruotsiin 
muuttaessaan alle 25-vuotiaita. Siinä oli myös miehiä suhteel
lisesti eniten. Useimmat olivat naimattomia (84 %) ja muuttivat 
yksin (78 %). Tässä ryhmässä oli kaikkein vähiten ruotsinkieli
Sla ja koulutustaso oli kaikkein alhaisin, sillä 79 % oli saa
nut ainoastaan perusasteen koulutuksen. Muuton syyt olivat lä
hes yksinomaan taloudellisia: 41 %:lla työttömyys ja 30 %:lla 
niukka toimeentulo tai Ruotsin paremmat palkat. 

Edellä olevan perusteella voidaan todeta, että muodostetut ryhmät 

e roavat selvästi toisistaan ja ovat luonteeltaan hyvin realisti

sia. On kuitenkin muistettava, että saatu kuva ei välttämättä täy-
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Taulukko 16. Lähtömuuttajatyyppien muodostamiseen cluster -analyysissä käytettyjen 

muuttujien vastauskeskiarvot lähtömuuttajatyypin mukaan (x) 1 

Muuttuja 

1. Ikä 

2. Siviilisääty 

3. Perhekoko 

4 . Koulutus 

Lähtösyyt 

5. Työttömyys 

6. Niukka toim.tulo 

7. Ruotsin palkat 

8. Työolot Suomessa 

9. Asunto-olot Suomessa 

10. Opiskelu Ruotsissa 

11. Kielitaidon kehitt. 

12 . Perhesuhteet 

13. Yksityiselämä 

14. Seikkailunhalu 

15. Muu syy 

Opis-
keli-
jat 

2.80 

1.49 

1.73 

6.47 

2.70 

2.74 

2.59 

2.78 

2.93 

2.18 

2.01 

2.70 

2.85 

2.16 

2.67 

Lähtömuuttajatyyppi 
Yli-
oppi-
laat 

1. 95 

1.18 

1 .18 

3.64 

2.38 

2.33 

2.12 

2.73 

2.75 

2.88 

2.06 

2.83 

2.63 , 
1. 69 

2.86 

Per-
heel-
liset 

2.95 

2.01 

3.73 

1.90 

2.25 

1.94 

1. 95 

2.49 

2.52 

2.99 

2.73 

2.75 

2.82 

2.49 

2.86 

Eron-
neet 

2.94 

4.11 

1.56 

1.99 

2.49 

2.46 

2.31 

2.65 

2.45 

2.92 

2.75 

2.08 

2.53 

2.30 

2.90 

Nuoret 
pakko-
muutt. 

2.11 

1 .20 

1.24 

1.68 

1.77 

1.68 

1.82 

2.37 

2.43 

2.97 

2.71 

2.76 

2.78 

2.26 

2.96 

1) Vastauskeskiarvot on laskettu seuraavien vastausluokkien perusteella: 

YHT. 

2.31 

1 .56 

1 .67 

2.90 

2.21 

2.12 

2.06 

2.58 

2.61 

2.86 

2.42 

2.73 

2.72 

2.08 

2 . 88 

Ikä: 1= alle 19 vuotta, 2= 20-24 vuotta, 3= 25-29 vuotta, 4= 30+ vuotta eli mitä 
pienempi keskiarvo sitä nuorempi ryhmä, 

Siviilisääty: 1= naimaton, 2= naimisissa, 3= avoliitossa, 4= leski, 5= eronnut 
eli mitä lähempänä yhtä keskiarvo on sitä enemmän ryhmässä on naimattomia jne; 

Perhekoko: 1= yksi henkilö jne ........ 9= yhdeksän tai enemmän eli luku osoit-
taa suoraan keskimääräisen henkilöluvun ryhmässä; 

Koulutus: 1= alempi perusaste, 2= ylempi perusaste, 3= alempi keskiaste, 4= ylem
pi keskiaste, 5= alin korkea-aste, 6= alempi kand.aste, 7= ylempi kand.aste, 8= 
tutkij'akoulutus eli mitä suurempi keskiarvo sitä korkeampi koulutus 

Lähtösyyt: 1= vaikutti ratkaisevasti, 2= vaikutti jonkin verran, 3= ei vaikutta
nut lainkaan eli mitä pienempi keskiarvo sitä enemmän syy vaikutti muuttoon 
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Taulukko 17. Tutkimushenkilöiden ominaisuudet lähtömuuttajatyypin mukaan ( %) 

tyypin mukaan ( %) 

Lähtömuuttajatyyppi 
Ominaisuus! Opis- Yli- Per- Eron- Nuoret 
muuton syy keli- oppi- heel- neet pakko- YHT. 

jat laat liset muutt. 

SukuEuoli 
Mies 58 50 62 56 75 61 
Nainen 42 50 38 44 25 39 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 
f 92 336 146 71 301 946 

Ikä - alle 20 4 26 10 7 29 21 
20-24 39 57 25 32 43 44 
25-29 29 14 25 20 17 18 
30 + 28 3 40 41 11 17 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 

Äidinkieli 
Suomi 83 89 90 79 9.2 89 
Ruotsi 17 11 10 21 8 11 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 

SiviilisäätJ( 
Naimaton 58 88 11 84 65 
Naimisissa 38 7 78 4 12 22 
Avoliitossa 3 5 10 33 4 8 
Leski 11 1 
Eronnut 52 4 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 

Perhekoko 
1 henkilö 60 83 51 79 64 
2 henkilöä 21 15 5 44 19 18 
3 henkilöä 12 2 48 4 2 10 
4 henkilöä 6 30 1 5 
5- henkilöä 1 17 3 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 

Koulutus 
Perusaste 6 67 63 79 43 
Alempi keskiaste 32 24 27 20 23 
Ylempi keskiaste 1 53 8 7 1 21 
Korkea-aste 99 9 1 3 13 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 

Oloaika Ruotsissa 
0-2 vuotta 46 64 20 37 36 44 
2-5 vuotta 37 26 35 34 25 29 
5-10 vuotta 16 5 21 21 21 15 
yli 10 vuotta 1 5 24 8 18 12 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 
f 9.2 336 146 71 301 946 
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sin vastaa kaikkia Ruotsiin muuttaneita, koska analyysista puuttu

vat Ruotsiin pysyvästi jääneet. Todennäköisesti samanlaiset muut

tajatyypit voitaisiin kuitenkin saada myös kaikista muuttaneista 

ainoastaan ryhmien keskinäisen suhteen ollessa erilainen. 

Edellä tarkasteltujen muuttajatyyppien vertailu muissa tutkimuk

'sissa käytettyihin tyyppeihin on vaikeaa, koska niiden muodosta

misperusteet ovat erilaiset. Perinte.inen jaottelu pakko- ja tavoi

te- sekä muusta syystä muuttajiin on painottanut lähinnä muuton 

taloudellista ulottuvuutta ja tärkeintä muuttosyytä. Tässä tut

kimuksessa tarkasteluperusta sen sijaan on moniulotteisempi. Mi

käli vertailuja halutaan tehdä, on myös tämän tutkimuksen osalta 

otettava lähtökohdaksi tärkein muuttosyy. Muuttosyiden yhteydessä 

tällainen tarkastelu itse asiassa jo tehtiinkin. 

7.2. Paluun syyt ja paluumuuttajatyypit 

Paluumuuton syyt on aikaisemmissa tutkimuksissa todettu huomatta

vasti heterogeenisemmiksi kuin lähtömuuton syyt. Tämä on ehkä syy

nä myös siihen, että eri tutkimuksissa paluusyiden luokittelupe

rusteet poikkeava~ huomattavan paljon toisistaan, mikä tekee eri 

tutkimustulosten vertailun vaikeaksi. Yhteisenä piirteenä eri ky

selytutkimuksissa on kuitenkin ollut se, että paluumuuton syyt 

ovat olleet lähes yksinomaan ei-taloudellisia. 

Tässä tutkimuksessa paluun syitä tutkittiin samalla tavalla kuin 

lähtömuutonkin syitä esittämällä vastaajille 15 erilaista syyvaih

toehtoa sekä kysymällä erikseen tärkeintä paluusyytä. Tuloksista 

ilmenee, että vuosina 1980-81 palanneiden tärkeimpänä muutto syynä 

ovat olleet ei-taloudelliset tekijät, sillä ainoastaan noin 10-15 % 

(tulkinnasta riippuen) ilmoitti jonkin taloudellisen syyn tärkeim

mäksi paluunsa syyksi. 
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Yksittäisistä syistä erottuvat tärkeimpinä lasten tulevaisuuden 

järjestäminen (17 %) ja kotiseutukaipuu tai viihtymättömyys Ruot

sissa (yht. 18 %). Lähes saman verran on myös opiskelun tai varus

miespalvelun sekä henkilökohtaisten syiden (perhesuhteet, yksi

tyiselämä) vuoksi palanneita ja tavoitteensa saavuttaneita (esim. 

opiskelunsa Ruotsissa päättäneet). Kielivaikeuksilla, huonoilla 

työoloilla ja asumiseen liittyvillä tekijöillä ei sen sijaan ole 

sanottavaa merkitystä tärkeimpänä syynä. 

Taulukko 18. Tärkein Suomeen paluun syy sekä paluusyyt sen , mukaan, missä määrin 

ne Vaikuttivat paluuseen (%) 

Tärkein Vaikutti paluuseen 
Yhteensä. 

Muuton syy paluun ratkai- jonkin ei lain- -1 
sevasti verran kaan % f x 

syy 

Työttömyys tai sen 
4 7 10 83 JOO 946 2.76 uhka 

2 Ruotsin heikentynyt 
2 8 19 73 100 946 2.65 työllisyystilanne 

3 Elintasoerojen 
2 6 30 64 100 946 2.59 kaventuminen 

4 Suomen parantuneet 
5 11 34 55 100 946 2 .• 43 työnsaantimahdoll. 

5 Huonot työolosuh-
2 7 14 79 100 946 2.71 teet/työn luonne 

6 Suomen parantuneet 
2 7 15 78 100 946 2.71 asunto-olot 

7 Lasten tulevaisuuden 
17 23 9 68 100 946 2.45 järjestäminen 

8 Opiskelun/varusmies-
15 17 5 78 100 946 2.61 palvo aloittaminen 

9 Kielivaikeudet 2 7 17 76 100 946 2.69 

10 Perhesuhteet (avio-
9 12 6 82 100 946 2.70 liitto, avioero tms. ) 

11 Yksityiselämä (henk. 
7 10 12 78 100 946 2.67 koht . vaikeudet tms. ) 

12 Kotiseutukaipuu 9 21 44 35 100 946 2.14 

13 Viihtymättömyys 
9 18 30 52 100 946 2.34 Ruotsissa 

14 Tavoitteen saavutt. 9 17 14 69 100 946 2 . 53 

15 Muu syy 6 7 92 100 946 2.58 

Yhteensä % 100 

f 946 

1) Vastausten keskiarvo, joka on laskettu seuraavien vastausvaihtoehtojen mukaan,: 
1= vaikutti ratkaisevasti, 2= vaikutti jonkin verran, 3= ei vaikuttanut lainkaan 

Huomioimalla myös muut kuin tärkein paluusyy havaitaan, että työt

tömyys on vaikuttanut muuttoon noin joka viidennen kOhdalla, Ruot

sin epävarmat työllisyysnäkymät joka neljännen ja elintasoerojen 

kaventuminen joka kolmannen kohdalla. Suomen parantuneiila työn-
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saantimahdollisuuksilla on ollut vaikutusta vieläkin useamman koh

dalla. Taloudelliset tekijät ovat siis olleet suhteellisen merkit

täviä lisämotiiveja muutolle. Kaikkein keskeisimpinä taustalla vai

kuttavina tekijöinä ovat kuitenkin olleet kotiseutukaipuu ja viih

tymättömyys Ruotsissa. Lasten tulevaisuus ja tavoitteen saavutta

minen on vaikuttanut noin joka kolmannen kohdalla. 

Paluusyid~n vertaaminen aikaisempiin tutkimustuloksiin on vieläkin 

vaikeampaa kuin lähtösyiden kohdalla. Vertailukelpoisimpana voi

daan tässäkin tapauksessa pitää Heikkisen tutkimusta. Muissa tut

kimuksissa kysymysten muotoilu ja luokittelu sekä tutkimuspopulaa

tio poikkeavat siinä määrin toisistaan, että vertailu olisi jopa 

harhaanjohtavaa. Sen vuoksi vertailukohdaksi otetaan seuraavassa 

vain Heikkisen tutkimus. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että 

kaikissa tutkimuksissa taloudellisilla tekijöillä on ollut hyvin 

vähäinen merkitys paluu syynä (ks. esim. Lind 1977 a ja 1977 b; Her

berts 1977 ja 1979; Wiman 1975). 

Heikkinen totesi tutkimuksessaan, että erilaiset ei-taloudelliset 

(sosiaaliset) syyt olivat paluun syynä vähintään joka toisen koh

dalia ja taloudelliset tekijät noin joka viidennellä. Myös Borge

gård on todennut sosiaalisten syiden olleen hallitsevina paluumuu

tossa. Taloudellisten tekijöiden merkitys on kuitenkin hänen mu

kaansa jonkin verran lisääntynyt 1970-luvulla (Borgegård 1976, 22). 

Leen työntö-veto -teoriaan viitaten on lisäksi todettu (esim. Her

berts 1977, 52), että paluumuutossa ovat hallitsevina vetotekijät, 

kun taas lähtömuutossa ovat ensisijaisia työntötekijät. 

Tämän tutkimuksen tuloksia Hei k k i sen tutkimukseen verrat

taessa näyttää Ruotsin heikentyneen työllisyystilanteen merkitys 

paluusyyryä jonkin verran lisääntyneen ja Suomen työllisyystilanteen 

merkitys "vetävänä" tekijänä vastaavasti vähentyneen, mikä onkin 

varsin ymmärrettävää, kun otetaan huomioon molempien maiden työl

lisyyskehitys. Suurin muutos on tapahtunut lasten tulevaisuuden 

järjestämiseen ja kielivaikeuksiin liittyvissä syissä. Nämä muu

tokset ovat hyvin selvästi yhteydessä palaajien ikä-, siviilisää

ty- ja koulutusrakenteessa tapahtuneisiin muutoksiin. Heikkisen 
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tutkimuksessa mukana olleet palasivat ajankohtana, jolloin lasten 

ja naimisissa olevien osuus muuttajista oli vielä suhteellisen vä

häinen. Vasta sen jälkeen näiden ryhmien osuus lisääntyi, mutta 

laski jälleen vuoden 1974 jälkeen. Vuosikymmenen vaihteessa, siis 

tämän tutkimuksen ajankohtana, perheellisten osuus alkoi jälleen 

voimakkaasti lisääntyä. Kielivaikeuksien väheneminen muuton syynä 

taas heijastaa muuttajien nopeaa koulutustason kohoamista. 

Työttömyys tai Ruotsin epävarma 
työllisyystilanne 

Elintasoerojen kaventuminen 

Suomen parantunut työllisyysti
lanne tai työpaikan saaminen 

Kielivaikeudet 

Lasten tulevaisuuden järjestä
minen/koulunkäynti 

Kotiseutukaipuu tai viihtymät
tömyys Ruotsissa 

Sukulais-, ystävyys- tai perhe
suhteet tai yksityiselämä 

Opiskelun tai varusmiespalvelun 
aloittaminen Suomessa 

Tilapäinen oleskelu tai tavoit
teen saavuttaminen Ruotsissa 

Jokin muu syy 

1968-71 
palanneet 

(Heikkinen) 

3 

2 

12 

7 

4 

22 

21 

15 

4 

10 

100 (1875) 

1980-81 
palanneet 

(tämä tutk.) 

6 

2 

7 

2 

17 

18 

16 

15 

9 

8 

100 (946) 

Kotiseutukaipuu ja viihtymättömyys ovat edelleen keskeisiä paluun 

syitä. Niissä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia on luokitus

eroista johtuen vaikea arvioida. Näiden syiden merkitys näyttäisi 

kuitenkin jonkin verran vähentyneen. Sama koskee myös sukulais-, 

ystävyys- ja perhesuhteiden tai yksityiselämään liittyvien syiden 

vuoksi palanneita. Tilapäisen oleskelun tai tavoitteen saavutta

misen merkitys taas näyttäisi jonkin verran lisääntyneen. Palaa

jien koulutusrakenteessa tapahtuneiden muutosten perusteella tämä 

olisikin melko ymmärrettävää. Opiskelun ja varusmiespalvelun mer

kitys sen sijaan näyttää pysyneen muuttumattomana. 
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Heikkinen katsoi tutkimuksessaan tarpeelliseksi yhdistellä yksit

täisiä paluun syitä, jolloin hän päätyi luokittelemaan paluusyyt 

seuraaviin pääluokkiin: 

1) taloudelliset mahdoli. Suomessa 
2) taloudelliset mahdoli. Ruotsissa 
3) sopeutumattomuus 
4) sitoutuneisuus Suomeen 
5) tilapäinen oleskelu 
6) muu syy tai ei tietoa 

Paluusyiden ja eri taustamuuttujien välisiä 

% 

14 
6 

15 
37 
17 
11 

100 (1998) 

r i i P P u v u u k 

s i a tutkiessaan Heikkinen totesi, että vanhemmat ikäryhmät ja 

vähemmän koulutetut palasivat muita useammin sopeutumattomuuden ja 

Suomeen sitoutuneisuuden vuoksi, kun taas nuorten ja korkeammin 

koulutettujen kohdalla korostui tilapäisen oleskelun merkitys. Mie

hillä olivat taloudelliset syyt ja sopeutumattomuus yleisempiä 

kuin naisilla, jotka puolestaan palasivat useammin Suomeen sitou

tuneisuuden vuoksi. Kyseiset riippuvuudet ovat varsin odotettuja 

ja helposti ymmärrettävissä. (Heikkinen 1974, 43) 

Tässä tutkimuksessa käytettiin riippuvuuksien tarkasteluun eri

laista syyluokittelua kuin Heikkinen. Havaitut riippuvuudet ilme

nevät liitetaulukosta 19. Näidenriippuvuuksien yksityiskohtaisem

paa tarkastelua ei ole katsottu tässä yhteydessä tarkoituksenmu

kaiseksi, koska ne itse asiassa tulevat esille seuraavassa tarkas

teltavien paluumuuttajatyyppien yhteydessä. Koska muuttajatyypeis

sä yhdistyy samanaikaisesti useita eri ominaisuuksia, saadaan pa

luusyiden ja muuttajatyyppien välisiä riippuvuuksia tutkimalla 

asiasta huomattavasti yksinkertaisempi ja todellisempi, ts. mie

lekkäämpi kuva kuin tutkimalla erikseen yksittäisten ominaisuuk

sien ja muuttosyiden välisiä riippuvuuksia. 

Paluumuuttajatyypit muodostettiin c 1 u s t e r -analyysin avulla 

samalla tavoin kuin lähtömuuttajatyypitkin (ks. s. 35). Analyysiin 

otettiin mukaan 19 eri muuttujaa, jotka olivat ikä, koulutus, per

hekoko, Ruotsissa oloaika ja 15 erilaista paluun syytä. Analyysin 

tuloksena saatiin kuusi ryhmää, jotka nimettiin seuraavasti: 
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korkeasti koulutetut, vanhemmat perheelliset, nuoremmat perheelli

set, opiskelijat, nuoremmat sopeutumattomat ja vanhemmat sopeutu

mattomat. Analyysin tuloksena tutkimushenkilöt jakaantuivat eri 

paluumuuitajaryhmiin seuraavasti: 

Korkeasti koulutetut 

Vanhemmat perheelliset 

Nuoremmat perheelliset 

Opiskelijat 

Nuoremmat sopeutumatt. 

Vanhemmat sopeutumatt. 

f 

100 

122 

138 

206 

237 

143 

% 

10.6 

12.9 

14.6 

21 .8 

25.0 

1 5. 1 

946 100 . 0 

Eri muuttajatyyppien suhteellisia osuuksia tarkasteltaessa ja suh

teutettaessa niitä tilastoihin on muistettava, että tyyppejä muo

dostettaessa olivat mukana vain 18 vuotta täyttäneet palaajat ja 

vain yksi henkilö taloutta kohden. Muuttajatyyppien osuuksia ei 

siis voida sellaisenaan suhteuttaa tilastoihin, vaan tällöin voi

daan menetellä esim. siten, että eri muuttajatyyppeihin kuuluvien 

määrä kerrotaan ryhmän keskimääräistä perhekokoa kuvaavalla luvul

la (ks. taulukko 20), jolloin saadaan laskettua, mikä on eri muut

tajatyyppien ja heidän perheenjäsentensä yhteenlaskettu osuus pa

laajista . Tällä tavoin laskien saadaan seuraavat osuudet. 

f % 

Korkeasti koulutetut + perh.jäs. 205 10.7 

Vanhemmat perheelI. + perh.jäs. 509 26.4 

Nuoremmat perheelI. + perh.jäs. 471 24.4 

Opiskelijat + perheenjäsenet 241 12.5 

Nuoremmat sopeutum. + perh.jäs. 303 15.7 

Vanhemmat sopeutum. + perh.jäs. 199 10.3 

1928 100.0 

Eri muuttajatyyppien osuudet eivät luonnollisestikaan pysy vuodes

ta toiseen samana. Sen vuoksi edellä lasketut osuudet ovat sovel

lettavissa vain vuosina 1980 ja 1981 palanneisiin. Niiden perus

teella voidaan arvioida , että esim. kaikista vuonna 1981 palanneis

ta 11 600 henkilöstä oli korkeasti koulutettuja perheenjäsenet mu

kaan lukien n. 1 300, vanhempia perheellisiä 3 000, nuorempia per-



106 

heellisiä 2 800, opiskelijoita 1 500, nuorempia sopeutumattomia 

1 800 ja vanhempia sopeutumattomia 1 200. 

Paluumuuttajatyyppien 0 m i nai suu det ilmenevät taulu

kossa 20 olevista ryhmien vastauskeskiarvoista, joiden tulkinta on 

selitetty taulukon alla. Ominaisuuksia edelleen täydentävä ja tar

kentava kuva saadaan taulukosta 21. Seuraavasta taulukosta puoles

taan ilmenevät tärkeimmät paluun syyt paluumuuttajatyypeittäin. 

Taulukko 19. Tärkein paluumuuton syy paluumuuttajatyypin mukaan ( %) 

Paluumuuttajatyyppi 
Tärkein Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
paluusyy koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 

tetut heell. heell. jat tumatt. tuma tt. 

Työttömyys Ruotsissa 4 ~ 6 4 

Ruotsin työli. tilanne 3 2 9 2 

Elintasoerojen kavent. 2 2 3 4 2 

Suomen parant. työllis. 3 2 5 9 5 5 

Työolot Ruotsissa 4 4 2 

Parant. asuntotilanne 1 7 3 2 2 

Lasten tulevaisuus 2 B 2§. 17 

Opiskelu Suomessa 2 2 58 6 16 

Kielivaikeudet 2 2 4 4 2 

Perhesuhteet 7 2 6 9 12 13 9 

Yksityiselämä 4 2 3 5 1 1 14 7 

Kotiseutukaipuu 3 7 7 4 13 18 9 

Viihtymättömyys 9 7 5 3 17 10 9 

Tavoitteen saavutt. 39 5 14 3 5 9 

Työpaikan saaminen 7 2 2 2 1 2 

Jokin muu syy 4 2 5 6 3 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 100 122 138 206 237 143 946 

Taulukoiden 19-21 perusteella paluumuuttajatyyppien ominaisuuksis

ta voidaan tehdä seuraava yhteenveto. 

Korkeasti koulutetut (10.6 % tutkimushenkilöistä) 

Tähän ryhmään kuuluvien keski-ikä on noin 30 vuotta, sllnä on 
hieman keskimääräistä enemmän ruotsinkielisiä ja puolet on nai
misissa tai avoliitossa keskimääräisen perhekoon ollessa noin 
kaksi henkilöä. Yhdistävimpänä tekijänä on koulutus: 96 % on 
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saanut korkea-asteen koulutuksen. Keskimääräinen oleskeluaika 
Ruotsissa on ollut n. 2-5 vuotta. Tärkeimpänä paluun syynä on 
ollut tavoitteen saavuttaminen Ruotsissa (yleensä opiskelun 
päättyminen) . Jonkin verran on myös vaikuttanut kotiseutukaipuu, 
joskin paljon vähemmän kuin muissa ryhmissä. 

Vanhemmat perheelliset (12.9 % tutkimushenkilöistä) 

Tämä ryhmä on keski-iältään toiseksi vanhin (80 % on vähintään 
30-vuotiaita), ruotsinkielisiä on keskimääräistä vähemmän ja 
95 % on joko naimisissa tai avoliitossa perhekoon ollessa kes
kimäärin yli neljä henkilöä. Koulutustaso on kaikkein alhaisin, 
sillä 89 % on saanut vain perusasteen koulutuksen (kansakoulu). 
Tämä ryhmä on ollut kaikkein kauimmin Ruotsissa: 72 % kauemmin 
kuin viisi vuotta. Kahdella kolmasosalla on tärkeimpänä muuton 
syynä ollut lasten tulevaisuuden järjestäminen, mutta hyvin 
tärkeitä "lisäsyitä" ovat olleet myös kotiseutukaipuu, viihty
mättömyys Ruotsissa sekä Suomen parantuneet työn- ja asunnon
saantimahdollisuudet. Keskimääräistä enemmän ovat vaikuttaneet 
lisäksi maiden välisten elintasoerojen kaventuminen, Ruotsin 
epävarma työllisyystilanne ja kielivaikeudet. Tällä ryhmällä 
näyttää olleen suhteellisen myönteinen kuva Suomen tarjoamista 
mahdollisuuksista. 

Nuoremmat perheelliset (14.6 % tutkimushenkilöistä) 

Ryhmä on iältään selvästi nuorempi kuin edellinen ryhmä (74 % 
25-34 -vuotiaita), ruotsinkielisiä on keskimääräistä enemmän 
ja 86 % on naimisissa tai avoliitossa perhekoon ollessa keski
määrin 3.4 henkilöä. Kaksi kolmasosaa on saanut keskiasteen, 
lähinnä ammattikoulutasoisen, koulutuksen. Ruotsissa oloaika 
on keskimäärin toiseksi pisin (53 % vähintään 5 vuotta). Tär
keimpänä paluusyyn~ on tässäkin ryhmässä ollut lasten tulevai
suuden järjestäminen (56 %). Muina syinä ovat olleet kotiseu
tukaipuu ja jossain määrin myös Suomen parantuneet työnsaanti
mahdollisuudet. Kielitaito tai viihtymättömyys Ruotsissa ei 
sen sijaan ole sanottavasti vaikuttanut eivätkä myöskään Suo
men asunnonsaantimahdollisuudet tai elintasoerojen kaventumi
nen kuten vanhempien perheellisten kohdalla. 

Opiskelijat (21.8 % tutkimushenkilöistä) 

Opiskelijat ovat iältään nuorin ryhmä (65 % 18-24 -vuotiaita). 
Lähes kaikki ovat naimattomia perhekoon ollessa muuttohetkellä 
1.2 henkilöä (86 % muutti yksin). Tämä ryhmä on ainoa, jossa 
naisia on enemmän kuin miehiä. Yli kaksi kolmasosaa on saanut 
ylemmän keskiasteen koulutuksen (ylioppilaat). Ruotsissa olo
aika on kaikkein lyhin: 81 % on ollut Ruotsissa korkeintaan 
kaksi vuotta. Tärkeimpänä paluun syynä on opiskelun tai varus
miespalvelun aloittaminen Suomessa (58 %) tai tavoitteen saa
vuttaminen Ruotsissa (14 %). Muilla syillä ei juurikaan ole 
ollut merkitystä. 
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Nuoremmat sopeutumattomat (25.0 % tutkimushenkilöistä) 

Tämä ryhmä on iältään toiseksi nuorin (56 % 18-24 -vuotiaita) 
ja siinä on keskimääräistä enemmän miehiä. Suurin osa (74 %) 
on naimattomia perhekoon ollessa keskimäärin 1.3 henkilöä. Hie
man alle puolet (47 %) on saanut vain perusasteen koulutuksen 
ja lähes yhtä moni (43 %) alemman keskiasteen (ammatti-) koulu
tuksen. Ruotsissa oloaika on toiseksi lyhin: lähes kahdella 
kolmasosalla korkeintaan kaksi vuotta. Tärkeimpinä paluun syi
nä korostuvat erilaiset "sopeutumo_ttomuutta" heij astavat teki
jät: viihtymättömyys, kotiseutukaipuu, perhesuhteet, yksityis
elämä, työllisyys ja kielivaikeudet. 

Vanhemmat sopeutumattomat (15.1 % tutkimushenkilöistä) 

Tämä ryhmä on iältään kaikkein vanhin: 58 % on vähintään 35-vuo
tiaita. Miesten sekä eronneiden osuus on erityisen suuri perhe
koon ollessa keskimäärin 1.4 henkilöä. Ruotsinkielisiä on sel
västi keskimääräistä vähemmän ja koulutustaso on hyvin alhainen: 
85 % on saanut vain perusasteen koulutuksen. Ruotsissa oloaika 
jakautuu tasaisesti, ts. osalla oleskeluaika on jäänyt hyvin ly
hyeksi, osa taas on ollut Ruotsissa varsin kauan. Paluun syyt 
ovat samanlaisia kuin nuorten sopeutumattomien kohdalla: koti
seutukaipuu, viihtymättömyys, yksityiselämä, perhesuhteet sekä 
työllisyys ja kielivaikeudet. 

Muodostetut paluumuuttajatyypit ovat lähtömuuttajatyyppien tapaan 

selvästi toisistaan erottuvia ja luonteeltaan realistisia. Aikai

semmista tutkimuksista ei kuitenkaan ole saatavissa vertailukoh

taa, koska vastaavanlaisia muuttajatyyppejä ei ole aikaisemmin 

muodostettu. Vertailua voidaan tehdä ainoastaan muutto syiden pe

rusteella, kuten edellä on tehtykin. Muodostetuilla paluumuuttaja

tyypeillä tulee jatkotarkasteluissa olemaan k e s k e i n e n 

merkitys, sillä palaajien muuttoprosessiin liittyviä tekijöitä 

tullaan tarkastelemaan muuttajatyypeittäin, ts. miten ja millä 

seurauksin muutto eri palaajaryhmien kohdalla tapahtui. 

Koska lähtö- ja paluumuuttajatyypit on muodostettu samoista henki

löistä,on mahdollista tarkastella myös minkälaisia s i i r t y -

m i ä lähtö- ja paluumuuttajatyyppien välillä on tapahtunut, ts. 

"minkälaisia" palaajat olivat Ruotsiin muuttaessaan ja päinvastoin. 

Kun tarkastellaan "minkälaisia" palaajat olivat Ruotsiin muuttaes

saan havaitaan liitetaulukosta 20, että korkeasti koulutetuista 

suurin osa kuului Ruotsiin muuttaessaan opiskelijoiden ryhmään 

(86 %) tai ylioppilaisiin (10 %). Useimmitenhan oli juuri kysymys 
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Taulukko 20. Paluumuuttajatyyppien muodostamiseen cluster -analyysissä käytettyjen 

muuttujien vastauskeskiarvot paluumuuttajatyypin mukaan (x) 1 

Paluumuuttajatyyppi 

Muuttuja Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

1. Ikä 2.29 1.78 2.22 3.56 3 . 50 1.48 2.68 

2. Koulutus 6.34 1 .38 2.60 3.88 2 . 39 1.42 2.90 

3 . Perhekoko 2.05 4.17 3.41 1.17 1 .28 1.39 2.02 

4. Oloaika Ruotsissa 1 .73 3.06 2.64 1.21 1 .47 2.36 1.95 
-----------------------------------------------------------------------------------
Paluun syyt 

5. Työttömyys 2.79 2.64 2.90 2.96 2 . 66 2.55 2.76 

6. Työllisyystilanne 2.69 2.35 2.75 2.93 2.60 2.45 2.65 

7. Elintasoerojen 2.71 2.14 2.53 2.90 2.52 2.55 2.59 kaventuminen 

8. Suomen työn saan- 2.62 1 .81 2.39 2.83 2.33 2.40 2.43 timahd. parant. 

9. Työolot Ruotsissa 2.69 2.70 2.89 2.87 2.54 2.61 2.71 

10. Suomen parant. 2.93 1 .92 2.68 2.96 2.71 2.83 2.71 asunnon saanti 

11. Lasten tulevai- 2.63 1.24 1.44 2.96 2.82 2.92 2.45 suuden järjest. 

12. Opiskelu Suomessa 2.74 2.95 2.95 1.73 2 . 76 2.99 2.61 

13. Kielivaikeudet 2.92 2.40 2.82 2.92 2.55 2.47 2.69 

14. Perhesuhteet 2 . 70 2.88 2.86 2.66 2.62 2.59 2.70 

15. Yksityiselämä 2.73 2.75 2.86 2.78 2.52 2.46 2.67 

16. Kotiseutukaipuu 2.26 1 .79 2.15 2.40 2.03 2.09 2.14 

17 . Viihtymättömyys 2.45 1.96 2.53 2.63 2 . 08 2.33 2.34 

18. Tavoitteen saa- 1.93 2.63 2.62 2.17 2.81 2.82 2.53 vuttaminen 

19. Muu syy 2.67 2.79 2.87 2.91 2.88 2.84 2.85 

1) Vastauskeskiarvot on laskettu seuraavien vastausvaihtoehtojen mukaan: 

Ikä: 1= yli 35 vuotta, 2= 30-34 vuotta, 3= 25-29 vuotta, 4= 18-24 vuotta 
eli mitä pienempi keskiarvo sitä korkeampi on ryhmän keski-ikä; 

Koulutus: 1= alempi perusaste, 2= ylempi perusaste, 3= alempi keskiaste, 
4-ylempi keskiaste, 5= alin korkea-aste, 6= alempi kand.aste, 7=ylempi 
kand.aste, 8= tutkijakoulutus eli mitä suurempi keskiarvo sitä korkeampi 
koulutus; 

Perhekoko: 1= yksi henkilö jne ......... 9= yhdeksän henkilöä tai enemmän eli 
keskiarvo osoittaa suoraan perheen keskimääräisen koon eri ryhmissä; 

Oloaika Ruotsissa: 1= 0-2 vuotta, 2= 2-5 vuotta, 3=5-10 vuotta, 4= yli 10 vuotta 
eli mitä suurempi keskiarvo sitä pitempi Ruotsissa oloaika; 

Paluusyyt: 1= vaikutti ratkaisevasti, 2= vaikutti jonkin verran, 3= ei vaikut
tanut hainkaan eli mitä pienempi keskiarvo sitä enemmän ko. syy vaikutti 
muuttoon. 
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Taulukko 21 . Tutkimushenkilöiden ominaisuudet paluumuuttajatyypin mukaan (% ) 

Paluumuuttajatyyppi 

Ominaisuus Korko Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

SukuEuoli 

Mies 60 64 58 45 67 78 61 
Nainen 40 36 42 55 33 22 39 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 
f 100 122 138 206 237 143 946 

Ik2' 

18-24 3 2 4 65 56 29 
25-29 47 18 36 28 39 6 30 
30-34 26 39 38 6 5 36 21 
35 + 24 41 22 1 58 20 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

Äidinkieli 

Suomi 87 93 85 88 87 94 89 
Ruotsi 13 7 15 12 13 6 11 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

Siviilisääty 

Naimaton 35 2 20 84 74 39 48 
Naimisissa 48 81 73 8 8 26 34 
Avoliitossa 1 1 14 13 6 13 11 11 
Leski 1 1 2 5 1 
Eronnut 5 2 2 2 5 19 6 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

Perhekoko 

1 henkilö 44 86 77 67 53 
2 henkilöä 27 1 11 12 20 27 16 
3 henkilöä 15 25 43 2 3 6 13 
4 henkilöä 13 48 41 14 
5 henkilöä 18 4 3 
6- henkilöä 8 1 1 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

Koulutusaste 

Perusaste 89 35 5 47 85 43 
Alempi keskiaste 11 41 15 43 15 23 
Ylempi keskiaste 4 22 68 10 21 
Korkea-aste 96 2 12 13 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

Oloaika Ruotsissa 

0-2 vuotta 44 3 15 81 61 28 44 
2-5 vuotta 40 25 32 18 32 30 29 
5-10 vuotta 14 36 30 6 20 15 
yli 10 vuotta 2 36 23 1 22 12 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 
f 100 122 138 206 237 143 946 
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opiskelusta tai kielitaidon kehittämisestä Ruotsissa. Vanhemmista 

perheellisistä n. puolet (49 %) oli myös Ruotsiin muuttaessaan 

perheellisiä ja lähes yhtä moni (43 %) kuului nuoriin pakkomuutta

jiin. Nuoremmista perheellisistä taas hieman yli kolmasosa (36 %) 

kuului Suomesta lähtiessään perheellisiin ja vajaa kolmasosa (30 %) 

ylioppilaisiin sekä noin neljäsosa (26 %) nuoriin pakkomuuttajiin. 

Perheelliset palaajat ovat siis varsin usein avioituneet Ruotsis

sa ollessaan. 

Edelleen voidaan todeta, että opiskelijat olivat Ruotsiin lähties

sään useimmiten (88 %) ylioppilaita, jotka lähtivät koulun päätyt

tyä Ruotsiin kehittääkseen kielitaitoaan, ansaitakseen rahaa tai 

vain seikkailunhalusta, kuten muutto syiden yhteydessä ilmeni. Myös 

nuoremmissa sopeutumattomissa oli suhteellisen paljon (39 %) yli

oppilaita, joskin yli puolet (51 %) kuului nuoriin pakkomuuttajiin 

Suomesta lähtiessään. Vanhemmista sopeutumattomistakin yli puolet 

(55 %) oli Ruotsiin muuttaessaan nuoria pakkomuuttajia. Lisäksi 

noin viidesosa kuului perheellisiin ja saman verran eronneisiin. 

Heistä oli siis huomattava osa eronnut joko ennen Ruotsiin muuttoa 

tai Ruotsissa ennen paluuta. (ks. liitetaulukko 20; liitetaulukos

ta 21 ilmenevät vastaavat siirtymät myös toisinpäin, ts. lähtö

muuttajatyypin mukaan) 

7.3. Ruotsissa oloa~ka ja paluun esteet 

Ruotsissa oloaika . Tilastojen mukaan 43 % Ruotsiin vuosina 1946-80 

muuttaneista olisi palannut takaisin Suomeen. Arvioitujen todel

listen muuttolukujen mukaan osuus olisi hieman suurempi: 46 %. 

Suomeen muuttaneiden osuus on kuitenkin vaihdellut eri ajankohtina 

huomattavasti . 1950- ja 1960-luvulla Suomeen muuttaneiden osuus 

Ruotsiin muuttaneista näyttää pysyneen melko vakaana 30 - 40 %:ssa . 

1970-luvun alussa palaajia oli enemmän kuin lähtijöitä. Vuosikym

mene n lopulla palaajien osuus laski noin 50 %: iin. 
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Taulukko 22. Suomen ja Ruotsin välillä vuosina 1946-80 muuttaneet viisivuotiskau-

sittain tilastojen ja arvioitujen todellisten määrien mukaan 

Tilastojen mukaan 1 Arvioidut todelliset määrät 2 

Ajanjakso Suomesta Ruotsista Palaajien Suomesta Ruotsista Palaajien 
Ruotsiin Suomeen osuus % Ruotsiin Suomeen osuus % 

1946 - 50 37747 3600 9 . 5 30600 6900 22.5 

1951-55 47479 15393 32.4 47700 19900 41.7 

1956-60 47628 14590 30 . 6 48300 18900 39 . 1 

1961-65 74139 20474 27.6 75200 24400 32 . 4 

1966-70 124657 35366 28 . 4 125600 42100 33 .5 

1971-75 57826 71382 123 . 4 57800 64600 111. 4 

1976-80 67519 34295 50 . 8 67500 32700 48 . 4 

Yhteensä 456995 195100 42.7 452700 209500 46 . 2 

1) SCB : Befolkningsförändringar 
2) Majava 1976, 62; Työvoimaosaston selvitys 26 . 2.1982 

Borgegård on paluumuutossa ilmenevän viiveen huomioiden todennut 

palaajien osuuden vaihdelleen noin 40-50 %:n välillä vuosina 1946-

75 ja lisääntyneen tarkasteluajankohdan loppua kohden (Borgegård 

1976, 11). Hietala on vastaavanlaisiin tarkasteluihin pohjautuen 

todennut muuttajien paluualttiuden olleen 1950- ja 1960-luvulla 

muuttaneilla noin 30 %:n tuntumassa, mutta nousseen 1970-luvun 

vaihteen suuressa muuttoaallossa muuttaneilla noin 60 %:iin (Hie

tala 1980, 136). 

Palanneiden ja lähteneiden välisen suhteen tarkastelu ei suoranai

sesti kerro mitään siitä, kuinka moni Ruotsiin muuttaneista jää 

sinne pysyvästi ja kuinka kauan palaajat keskimäärin ovat Ruotsis

sa. Ruotsissa julkaistuista tilastoista ilmenee (ks. taulukko 23), 

että vuosina 1970-71 palanneiden oleskeluaika Ruotsissa oli keski

määrin varsin lyhyt, kun sen sijaan vuosina 1972-74 palanneet oli

vat asuneet Ruotsissa kauemmin . Sen jälkeen lyhytaikaisesti ollei

den osuus jälleen lisääntyi. 1980-luvun vaihteessa pitempään Ruot

sissa olleiden osuus alkoi kuitenkin uudelleen kasvaa sitä mukaa 

kun paluumuuttokin lisääntyi. Borgegårdin mukaan 85 % paluumuutos

ta tapahtuu viiden vuoden sisällä lähtömuutosta (Borgegård 1976, 

7-12) . Kyseisen tilaston mukaan tämä osuus näyttäisi ainakin 1970-

luvulla olleen hiemen pienempi. Tätä tukevat myös seuraavassa tar

kasteltavat tämän ja Heikkisen tutkimuksen tulokset . 
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Taulukko 23.Ruotsista vuosina 1970-81 muuttaneet Suomen kansalaiset Ruotsissa 

oloajan mukaan ( % ) 

Paluu - Ruotsissa 

muutto- Ruotsissa oloaika syntyneet tai Yhteensä 

vuosi alle 1 v. 1-2 v . 3-5 v . 6-9 v. 10 v.- ennen v. 1968 
muuttaneet % f 

1970 53 20 27 100 11094 

1971 34 39 2 25 100 18992 

1972 15 39 15 31 100 18295 

1973 14 23 31 32 100 16460 

1974 13 16 37 2 32 100 11205 

1975 22 16 27 8 27 100 7969 

1976 26 19 14 18 23 100 6505 

1977 37 26 9 13 15 100 5345 

1978 29 34 9 12 15 100 5438 

1979 25 30 13 12 3 17 100 6837 

1980 23 25 18 9 8 17 100 9957 

1981 17 25 20 9 10 19 100 11637 

(SCB: Befolkning sförändringar 1970-81) 

Heikkisen tutkimuksessa mukana olleiden Ruotsissa oloaika oli huo

mattavasti lyhyempi kuin tässä tutkimuksessa. Viiden vuoden sisäl

lä lähtömuutosta palanneita oli Heikkisen tutkimuksessa 89 % ja 

tässä tutkimuksessa 73 %. Heikkinen totesi lisäksi, että vuosina 

1968-69 palanneet olivat olleet Ruotsissa keskimäärin kauemmin 

kuin vuonna 1971 palanneet. Tulos selittyy sillä, että vuonna 1971 

palanneet olivat suurelta osin vuosien 1969-70 suuressa muuttoaal

lossa muuttaneita, kun taas 1968-69 palanneissa heijastui vuosien 

1964-66 muuttoaaito. Tämän tutkimuksen aineistossa, siis vuosien 

1980-81 palanneissa taas heijastuu tasaisemmin koko 1970-luku, 

koska lähtömuutossa ei ole ko. ajanjaksona tapahtunut yhtä jyrkkiä 

heilahteluja kuin aikaisemmin. Mukana näyttää myös olevan "jään

teitä" aikaisemmista muuttohuipuista. 

Tässä tutkimuksessa mukana olleiden Ruotsissa oloaikaa paluumuutta

jatyypeittäin tarkasteltaessa havaitaan, että perheellisten ryhmät 

ovat asuneet Ruotsissa keskimäärin kauimmin ja opiskelijat sekä 

nuoret sopeutumattomat vähimmän aikaa. 
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Taulukko 24. Ruotsista vuosina 1980-81 palanneiden Ruotsissa oloaika paluumuuttaja-

tyypin mukaan sekä vuosina 1968-71 palanneiden Ruotsissa oloaika (% ) 

Paluumuuttajatyyppi 
Oloaika Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. v. 1968-71 
Ruotsissa koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. palanneet 1 

tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. (Heikkinen) 

0-2 vuotta 44 3 15 81 61 28 44 64 

2-5 vuotta 40 25 32 18 32 30 29 25 

5-10 vuotta 14 36 30 6 20 15 9 

yli 10 vuotta 2 36 23 22 12 2 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 

f 100 122 138 206 237 143 946 1961 1 

1) Heikkinen 1974, 13 vastaamatta jättäneet eivät sisälly jakautumaan) 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Ruotsissa oloaika heijastaa 

osaksi lähtömuuton vaihtelui,ta siten, että lyhytaikaisesti Ruot

si·ssa olleiden määrä paluumuutossa lisääntyy vilkkaan Ruotsiin 

muuton jälkeisinä vuosina. Tämä näkyy selvästi 1970-luvun vaihteen 

suuren muuttoaallon jälkeen. Toisaalta näyttää siltä, että voimak

kaina paluumuuton vuosina, jolloin paluumuutto on suurempaa kuin 

lähtömuutto, alkaa myös kauemmin Ruotsissa olleiden osuus kasvaa. 

Paluun esteitä tutkittiin kysymällä, missä määrin eri tekijät es

tivät muuttajaa palaamasta jo aikaisemmnin. Vastauksista ilmenee, 

että taloudelliset tekijät ja niistä erityisesti työn saannin vai

keus ovat olleet ensisijaisena esteenä. Seuraavaksi tärkeimpinä 

tulevat vaikeudet asunnon löytämisessä ja se, ettei oltu vielä 

saavutettu muutolle asetettua tavoitetta Ruotsissa . Eri muuttaja

ryhmien välillä ilmenee kuitenkin suuria eroja . 

Korkeasti koulutettujen ja opiskelijoiden kohdalla suurimpana es

teenä on ollut tavoitteen saavuttamattomuus . Edellisessä ryhmässä 

on lisäksi jonkin verran vaikuttanut työnsaannin vaikeus ja jäl

kimmäisessäryhmässä Suomen palkkataso . Perheellisten kohdalla 
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korostuvat työnsaantiin, palkkatasoon ja asumiseen liittyvät es~ 

teet. Sopeutumattomien ryhmissä painottuvat lähes yksinomaan ta~ 

loudelliset tekijät ja jonkin verran myös asuminen. 

Taulukko 25. Paluun esteet paluumuuttajatyypin mukaan ( taulukossa niiden %-osuus, 

joita ko. tekijä esti joko paljon tai jonkin verran) 

Paluumuuttajatyyppi 
Paluun Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
este koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- : YHT. 

tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Työnsaannin 
25 66 49 25 45 52 43 vaikeus 

Suomen huono 
18 66 45 21 45 48 40 työllisyystilanne 

Suomen palkka-
19 68 49 -33 41 39 41 taso 

Suomen sosiaali- 9 45 31 15 23 22 25 turva 

Asunnon löy- 13 62 44 17 31 27 32 täminen 

Asunnon 9 46 30 11 17 13 20 rahoitus 

Suomen asunto-
10 48 36 16 27 27 27 tilanne yleensä 

Lasten koulun-
2 16 12 3 5 käynti 

Ei ollut saavutta-
55 19 24 45 19 11 28 nut tavoitettaan 

Perhesuhteet! 18 13 13 24 23 18 19 yksityiselämä 

Jokin muu 9 4 syy 5 9 3 2 5 

Paluun esteet haijastavat hyvin pitkälle Ruotsiin muuton syitä, 

ts. mikäli muuton syynä ollut tilanne edelleen vallitsee tai sen 

uskotaan vallitsevan, niin se koetaan paluun esteeksi. Koska ta

loudelliset tekijät korostuvat lähtömuuton syinä eivätkä Suomen ja 

Ruotsin väliset taloudelliset erot ole ratkaisevasti muuttuneet, 

ovat myös paluun esteet ens{sijaisesti taloudellisia. Asumiseen 

liittyvät syyt tosin eivät ole lähtömuutossa aivan keskeisimpiä, 

joskin ne usein ovat "lisäsyynä" muuttoon. Paluun esteenä asuminen 

näyttää olevan varsin merkittävä, mikä onkin ymmärrettävää, koska 

Suomen asuntotilanne on erityisesti vuokra-asuntojen osalta jatku

vasti heikentynyt viime vuosina varsinkin niillä alueilla, joil-
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la toisaalta tarjoutuu eniten työnsaantimahdollisuuksia. Lisäteki

jänä on asumisen kalleus. Toimeentuloon ja asumiseen liittyvien 

esteiden keskeisyys on sikälikin ymmärrettävää, että ne ovat ihmi

sen tarpeentyydytyksen kannalta primäärisiä. 

Lind sai Ruotsissa asuvia teollisuustyöntekijöitä tutkiessaan sa

mantapaisia tuloksia paluun esteistä, vaikka kysymyksenasettelu 

tutkimuspopulaation ohella olikin erilainen kuin tässä tutkimuk

sessa. Lindin tutkimuksessa Suomen matala palkkataso oli ensisi

jaisena paluun esteenä 26 %:lla, sopivan työn puute 11 %:lla, epä

varma toimeentulo Suomessa 25 %:lla ja asunto-olot 25 %:lla. Muil

la esteillä ei ollut sanottavaa merkitystä . Ruotsiin muuton syi

den ja paluun esteiden välisiä riippuvuuksia tutkiessaan Lind pää

tyi toteamaan, että työttömyyden vuoksi muuttaneiden (pakkomuutta

jien) ensisijaisena paluun esteenä oli työ- ja toimeentulomahdolli

suuksien puute Suomessa. Parempien palkkojen vuoksi muuttaneilla 

(tavoitemuuttajilla) taas o~ivat esteenä Suomen tarjoamat heikom

mat työ- ja toimeentulomahdollisuudet. Muusta syystä muuttaneilla 

esteet liittyivät ensisijaisesti muihin kuin taloudellisiin teki

jöihin (Lind 1977 b, 13-20) 

Lähtömuuton syyt heijastuivat siis Lindin tutkimuksessa vastaavina 

paluun esteinä. Sama havainto voidaan tehdä myös tässä tutkimuk

sessa paluun esteiden ja muuttajatyyppien välisiä riippuvuuksia 

tarkasteltaessa. Vanhemmat perheelliset ja sopeutumattomien ryh

mät, jotka olivat muuttaneet Ruotsiin etupäässä työttömyyden tai 

heikon työllisyystilanteen vuoksi, kokivat vastaavasti Suomen hei

kot työnsaantimahdollisuudet suurimmaksi paluunsa esteeksi. Nuorem

milla perheellisillä, joilla Ruotsin paremmat ansiomahdollisuudet 

painottuivat muuton syynä enemmän, kokivat asunnon löytämisen tär

keimmäksi paluun esteeksi, joskin myös työnsaannilla oli suuri mer

kitys. Korkeasti koulutetut ja opiskelijat, jotka olivat useimmi

ten muuttaneet Ruotsiin muiden kuin taloudellisten syiden vuoksi, 

painottivat myös paluun esteenä muita syitä (tavoitteen saavutta

mattomuus) . 

Taloudelliset tekijät korostuvat paluun esteenä erityisesti van

hempien perheellisten kohdalla. Tämä heijastaa paitsi lähtömuu-
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ton syitä myös perheellisyyteen ja siitä aiheutuvaan huoltovel

vollisuuteen sekä toisaalta Ruotsissa oloajan pituuteen liittyviä 

tekijöitä. Perheen kokohan oli tässä ryhmässä kaikkein suurin. Pit

kän Ruotsissa oloajan aikana taas on mitä todennäköisimmin saavu

tettu suhteellisen korkea ja vakaa toimeentulo, jota ei luonnolli

sestikaan haluttaisi muuton yhteydessä menettää. Esim. sopeutumat

tomilla voi tässä suhteessa olla vähemmän "menetettävää" ja vas

taavasti ehkä enemmän "voitettavaa" Suomeen palatessaan. Korkeasti 

koulutettujen ja opiskelijoiden kohdalla Ruotsiin muutto on yleen

sä jo alunperin suunniteltu väliaikaiseksi, jolloin taloudelliset 

tekijät eivät muodostu merkittäviksi paluun esteiksi. Asumiseen 

liittyvät esteet taas korostuvat lähinnä vain perheellisten koh

dalla, koska yksinäiset henkilöt muuttavat usein ainakin ensivai

heessa vanhempiensa ja muiden sukulaisten tai tuttavien luo. 

7.4. Paluumuuttotapahtuma 

7.4.1. Paluun valmistelut 

Paluun valmisteluita tutkittiin kysymällä, milloin paluuta koske

via tietoja alettiin hankkia, missä määrin luettiin erilaisia leh

tiä ja oliko muuttajalla käytettävissään "paluumuuttajan opas". 

Lisäksi kysyttiin työvoimatoimiston käyttöä ja mahdollista Suomessa 

käyntiä muuttoa valmisteltaessa. Tässä tutkimuksessa ei sen sijaan 

katsottu tarkoituksenmukaiseksi tiedustella vastaajilta esim. eri 

tietolähteiden tärkeyttä ja niistä saadun tiedon laatua tai luo

tettavuutta, kuten eräissä aikaisemmissa tutkimuksissa, koska eri 

tietolähteistä saatavaa tietoa ei ensinnäkään voida pitää merki

tykseltään yhteismitallisena. Tällaiset arvionvaraiset kysymykset 

ovat toisaalta varsin epämääräisiä ja subjektiivisia, eikä niistä 

saatavaa tietoa voida pitää kovinkaan luotettavana. 

Tiedonhankinta-aika. Heikkinen totesi tutkimuksessaan, että tiedon 

hankinta oli lähtömuutossa aktiivisempaa kuin paluumuutossa, mikä 
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onkin melko ymmärrettävää, koska Ruotsiin muutto merkitsee yleen

sä täysin vieraisiin olosuhteisiin joutumista, kun taas takaisin 

muutetta~ssa palataan enemmän tai vähemmän tuttuun ympäristöön, 

jolloin tiedon tarve on luonnollisesti vähäisempi. Heikkisen tut

kimuksessa mukana olleista 28 % ilmoitti, ettei hankkinut lainkaan 

tietoja Ruotsin olosuhteista ennen muuttoaan . Suomeen palatessa 

vastaava luku oli 51 %. (Heikkinen 1974, 51 ja 62; ks. myös Lehto

nen 1973, 72) Tässä tutkimuksessa ei selvitetty Ruotsiin muuttoa 

koskevaa tiedonhankintaa, koska on epätodennäköistä, että vastaa

jat pystyisivät arvioimaan luotettavasti usein yli kymmenenkin 

vuotta aikaisemmin tapahtuneeseen muuttoon liittyneitä valmistelu

ja. Vertailu on siten mahdollista ainoastaan paluumuuton osalta . 

Tämän tutkimuksen aineistosta 45 % ilmoitti, ettei ollut hankki

nut lainkaan tietoja Suomen oloista ennen paluuta. Tiedon hankin

nan merkitys on siten Heikkisen tutkimukseen verrattuna lisäänty

nyt, mikä ilmenee myös siinä, että keskimääräinen tiedonhankinta

aika on pidentynyt. Tämän mukaan paluuta siis suunnitellaan nykyi

sin huolellisemmin kuin kymmenen vuotta sitten. 

Taulukko 26.Paluumuuttoa koskevan tiedon hankinta-aika paluumuuttajatyypin mukaan 
( %) 

Milloin alkoi °aluumuuttajatyyppi 
hankkia tietoja Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. v. 1968-71 
paluumuuttoa koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. palanneet 
varten? tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. (Heikkinen) 

Ei hankkinut 48 8 18 70 49 58 45 51 
lainkaan tietoa 

Alle kuukausi 5 10 9 11 21 9 12 19 ennen muuttoa 

Alle puoli vuotta 
25 25 32 14 20 17 21 17 ennen muuttoa 

Alle vuosi ennen 5 16 14 2 3 8 7 
muuttoa 13 
Yli vuosi ennen 17 41 27 3 7 8 15 
muuttoa 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 

f 100 122 138 206 237 143 946 1912 1 

1) Heikkinen 1974, 62 (vastaamatta jättäneitä ei ole hUomioitu jakautumassa) 
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Muuttajatyypeittäin havaitaan selviä eroja tiedonhankinnassa. Per

heelliset näyttävät suunnitelleen paluutaan erityisen huolellises

ti ja opiskelijat vastaavasti hyvin vähän. Sopeutumattomien ja 

korkeasti koulutettujenkin ryhmässä näyttää olevan paljon niitä, 

jotka eivät ole hankkineet lainkaan tietoja ennen paluuta. 

Lehtonen havaitsi Heikkisen tutkimusaineistoon perustuvassa tutki

muksessaan, että keski-ikäisillä, naimisissa olleilla, perheelli

sillä ja pitkään Ruotsissa asuneilla sekä hyvän kielitaidon omaa

villa oli paluuta koskevan tiedon hankinta-aika kaikkein pisin. 

Koulutuksella ei sen sijaan ollut sanottavaa merkitystä. (Lehto

nen 1973, 80) Nämä riippuvuudet vastaavat varsin selvästi edellä 

todettuja riippuvuuksia. 

Palauttamalla mieleen muuttajatyyppien ominaisuudet on havaitut 

riippuvuudet helppo ymmärtää. Ensinnäkin Suomea koskevat tiedot 

tulevat sitä puutteellisemmiksi ja vastaavasti siteet Ruotsiin si

tä vahvemmiksi mitä kauemmin Ruotsissa ollaan. Ruotsissa vakiintu

neet olot saavuttaneilla ja erityisesti perheellisillä muuttoon 

liittyy paljon enemmän epävarmuustekijöitä kuin lyhyen aikaa Ruot

sissa olleilla ja yksinäisillä henkilöillä. Perheellisille muutto 

on jo "teknisestikin" monimutkaisempi tapahtuma, liittyyhän siihen 

yleensä samanaikaisesti asunnon ja työpaikan hankinta, lasten päi

vähoidon ja koulunkäynnin järjestäminen jne. Yksinäiset henkilöt 

sen sijaan muuttavat usein ensivaiheessa sukulaisten tai tuttavi

ensa luo. Työpaikan hankintakin on helpompi jättää vasta paluun 

jälkeen tapahtuvaksi. Huolta tarvitsee lisäksi pitää vain itses

tään ja uudelleenmuuttokin on tarvittaessa helpompi suorittaa. 

Toisin sanoen muuttoon liittyvät "riskit" ovat perheettömien koh

dalla vähäisempiä ja muuton "tekninen" toteuttaminen helpompaa. 

Lehtien lukeminen. Siirtolaisasiain neuvottelukunnan julkaiseman 

Suomen Sanoma-Finlandsnytt -lehden Ruotsissa tehdyssä lukijatutki

muksessa (Muistio 1979) todettiin 76 %:n tutkimukseen vastanneis

ta ruotsinsuomalaisista olevan joko erittäin tai jokseenkin kiin

nostuneita saamaan tietoja Suomen oloista. Erityisen suurta kiin

nostus oli Ruotsissa 1-5 vu o tta asune ide n kesk uudessa (88 %1. 
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Samassa lukijatutkimuksessa Suomen Sanoma-Finlandsnytt -lehden il

moitti saaneensa 82 % vastanneista. Ne, jotka olivat suunnitelleet 

Suomeen paluuta, kokivat lehden tarpeellisimpana: 50-55 % joko 

erittäin tai melko tarpeellisena (kaikista vastanneista 44 %). Lä

hes puolet toivoi lehden ilmestyvän nykyistä (n. viisi kertaa vuo

dessa) useammin. Lehden viimeisintä numeroa ilmoitti lukeneensa 

58 % vastaajista. Yli kaksi kolmasosaa katsoi, että lehdessä oli 

käsitelty liian vähän Suomen oloja koskevia asioita (asumista, 

palkkoja, hintatasoa, sosiaalisia etuja, koulutusta jne.) sekä Suo

men ja Ruotsin välisiä eroja elinolosuhteissa. Lukijatutkimuksen 

mukaan ruotsinsuomalaiset näyttivät siis kokevan Suomea koskevan 

tiedon tarjonnan riittämättömäksi. 

Lukijatutkimuksessa tiedusteltiin myös, missä määrin vastaajat 

(546 henkilöä) lukivat muita lehtiä. Eniten luetuiksi suomenkieli

siksi sanoma- ja aikakauslehdiksi osoittautuivat seuraavat lehdet: 

Suomenkieliset lehdet 

Apu 
Seura 
Hymy 
Helsingin Sanomat 
Maakuntalehdet 
Paikallislehdet 

Ruotsissa julkaistut lehdet 

Viikkoviesti 
Finnsanomat 
Ruotsinsuomalainen 

vastanneista luki 
säännöl-
lisesti 

18 
20 
19 

5 
1 1 
13 

28 
18 
12 

silloin 
tällöin 

58 
46 
39 
42 
25 
14 

45 
49 
36 

( %) 

yhteensä 

68 
66 
58 
47 
36 
27 

73 
67 
48 

Myös tässä tutkimuksessa tiedusteltiin, missä määrin Ruotsissa oli 

luettu erilaisia lehtiä, joiden kautta palanneiden voidaan olettaa 

saaneen Suomen oloja koskevaa informaatiota. Ilmeni, että eniten 

oli luettu Suomessa julkaistuja aikakauslehtiä, mutta lähes yhtä 

paljon sekä suomalaisia että ruotsalaisia sanomalehtiä. Säännölli

siä lukijoita oli kaikkien kohdalla noin 20 % ja silloin tällöin 

lukevia noin 30 %. Muita, pääasiassa kotiseutulehtiä säännöllises

ti lukevia oli jopa yli 20 %, mutta toisaalta 70 % ei lukenut nii-
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tä juuri lainkaan. Suomen Sanomaa näytettiin luettavan harvemmin 

kuin muita, mikä voi johtua myös siitä, että lehti ilmestyy hyvin 

harvoin, jolloin kaikki eivät muista lehteä lukeneensa. Toisaalta 

kaikki, lähinnä lyhytaikaisesti Ruotsissa olleet, eivät ole sitä 

ilmeisesti edes saaneet, vaikka lehdellä pyritäänkin tavoittamaan 

kaikki Ruotsissa asuvat Suomen kansalaiset. 

Taulukko 27. Lehtien lukeminen paluumuuttajatyypin mukaan (taulukossa niiden 

%-osuus, jotka lukivat ko. lehteä joko säännöllisesti tai melko 

säännöllisesti) 

Paluumuuttajatyyppi 

Lehti 
Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu-
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Suomen Sanoma- 23 37 36 15 21 30 Finlandsnytt 

Ruotsissa julkaistu 30 64 51 27 52 57 suomenk. sanomalehti 

Suomessa julkaistu 65 55 44 51 45 44 
sanomalehti 

Suomessa julkaistu 
38 71 60 37 56 59 aikakauslehti 

Kotiseutulehti tai 27 48 35 19 27 32 
jokin muu lehti 

YHT. 

26 

47 

49 

53 

30 

Muuttajatyyppien välillä voidaan havaita selviä eroja. Korkeasti 

koulutetut ja opiskelijat ovat lukeneet ensisijaisesti Suomessa 

julkaistuja sanomalehtiä, mikä onkin melko ymmärrettävää, koska 

näiden ryhmien oleskelu Ruotsissa on yleensä tilapäisluonteista. 

Muiden lehtien keskimääräistä vähäisempi lukeminen johtunee osit

tain siitä, että nämä ryhmät pystyvät kielitaitoisina lukemaan 

myös ruotsinkielisiä lehtiä. Pitempään Ruotsissa olleet ja erityi

sesti vanhemmat perheelliset ovat sen sijaan lukeneet runsaasti 

suomalaisia aikakauslehtiä ja Ruotsissa julkaistuja suomenkielisiä 

sanomalehtiä sekä kotiseutulehtiä. Näillä lehdillä on ilmeisesti 

ollut enemmän merkitystä suomalaisen identiteetin ja tunnesiteiden 

säilyttämisessä kuin suoranaisena informaation lähteenä Suomen 

oloista. Kielitaidon puutteellisuus on toisaalta estänyt lukemasta 

ruotsinkielisiä lehtiä ja siten tavallaan ylläpitänyt siteitä Suo

meen. Näissä ryhmissä on myös Suomen Sanoman lukeminen selvästi 

keskimääräistä yleisempää. Perheellisten kohdalla sillä ilmeisesti 

onkin ollut melko suuri informatiivinen merkitys. Yleisesti ottaen 
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lehtien lukemisella ei sellaisenaan liene kovinkaan suurta merki

tystä konkreettisten muuttovalmistelujen kannalta, vaan ne toimi

vat enemmänkin muuttopäätöksen emotionaalisena taustatekijänä. 

Suomessa käynti ja työvoimatoimiston käyttö mittaavat ehkä kaik

kein konkreettisimmin muuton valmisteluja. Heikkinen havaitsi tut

kimuksessaan, että Ruotsiin muutettaessa olivat tärkeimp2nä tieto

lähteenä siellä asuvat sukulaiset ja tuttavat (51 %:lla). Seuraa

vaksi tärkeimpinä pidettiin henkilökohtaista käyntiä Ruotsissa 

(10 %) ja työnvälitystä (9 %). Kysymykseen jätti kuitenkin 23 % 

vastaamatta. Suomeen palatessa tilanne oli paljolti päinvastoin, 

sillä 34 % ilmoitti henkilökohtaisen käynnin Suome~sa ja 10 % su

kulaiset ja tuttavat tärkeimmäksi tietolähteekseen. Lehdistön sekä 

radion ja television mainitsi 11 %, mutta työnvälityksen vain 3 ~ . 

Vastaamatta jättäneitä oli kuitenkin 43 %. (Heikkinen 1974, 51 ja 

63) 

Heikkisen tutkimuksessa oli Ruotsiin muuttaessaan 21 % käynyt 

Ruotsissa etukäteen ja Suomeen palatessa oli vastaavasti 48 % käy

nyt Suomessa. Tässä tutkimuksessa kysyttiin vain jälkimmäistä. 

Tutkimushenkilöistä 39 % ilmoitti käyneensä valmistelemassa muut

toa Suomessa etukäteen. Heikkisen tutkimuksessa Suomessa käyneitä 

oli siis enemmän (ero voi johtua kysymyksenasettelun erilaisuudes

ta). Muuttajatyypeittäin ilmenee kuitenkin huomattavia eroja. 

Opiskelijoiden ja sopeutumattomien ryhmissä on hyvin vähän etukä

teen Suomessa käyneitä, kun taas perheellisissä heitä on selvä 

enemmistö. 

Tasan puolet palanneista oli käynyt työ voi m a toi m i s -

t 0 s s a muuttoa valmistellessaan (19 % Suomen, 9 % Ruotsin ja 

23 % sekä Suomen että Ruotsin työnvälityksessä). Eniten olivat 

käyneet perheelliset ja nuoremmat sopeutumattomat ja vähiten opis

kelijat ja korkeasti koulutetut. Niistä, jotka eivät käyneet työ

voimatoimistossa, ilmoitti 35 % syyksi sen, että heillä oli jo 

työpaikka tiedossa palatessaan ja 20 % sen, etteivät etsineet 
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työtä vielä siinä vaiheessa. Opiskelun tai varusmiespalvelun 

aloittaminen oli syynä 17 %:lla ja kotiin tai eläkkeelle jääminen 

4 %:lla. Selvästi asenteellisen syyn, ts. sen, etteivät uskoneet 

siitä olevan hyötyä, mainitsi 10 % ja 7 % katsoi, ettei tarvinnut 

työvoimatoimiston palveluja jostain muusta syystä. Kun vielä tode

taan, että 61 % oli käynyt työvoimatoimistossa paluun jälkeen, voi

daan useimpien työvoimatoimiston palvelujen potentiaalisten tarvit

sijoiden olettaa myös käyneen siellä. 

Taulukko 28. Suomessa ja työvoimatoimistossa käynti sekä paluumuuttajan oppaan 
käyttö paluumuuttajatyypin mukaan (taulukossa niiden %-osuus, jot-

ka vastasivat kysymyksiin myöntävästi) 

Muuton Paluumuuttajatyyppi 
Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. valmistelu koulu- per.,. per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Kävikö etukäteen 
Suomessa valmistele- 51 77 61 20 24 29 39 
massa muuttoa? 

Kävikö työvoimatoi-
mistossa paluuta 35 79 65 25 59 43 50 
valmistellessaan? 

Oliko paluumuuttajan 
opas käytettävissä pa- 34 71 59 18 27 32 37 
luuta valmisteltaessa? 

Kysyttäessä tyytyväisyyttä Suomen ja Ruotsin työvoimatoimistoista 

saatuihin tietoihin saatiin seuraavat jakautumat: 

erittäin tyytyväinen 
melko tyytyväinen 
melko tyytymätön 
erittäin tyytymätön 
ei tietoa 

Suomen työvoi
matoimistoon 

7 
16 
39 
20 
18 

100 (651) 

Ruotsin työvoi
matoimistoon 

6 
17 
46 
17 
14 

100 (344) 

Keskimäärin työvoimatoimistoihin siis oltiin varsin tyytymättömiä. 

Tärkeimmäksi tyytymättömyyden syyksi mainitsi 34 % tyytymättömistä 

virkailijoiden välinpitämättömyyden, tietämättömyyden tai byrokra

tian ja 21 % sen, ettei saanut työtä tai sai vain epätyydyttävää 

työtä. Muilla syillä ei ollut yksittäisinä syinä sanottavaa merki

tystä. Huomattava osa (37 %) ei kuitenkaan maininnut mitään syytä 
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tyytymättömyydelleen. On ilmeistä, että havaitussa tyytymättömyy

dessä on osaltaan myös kysymys yleisestä asennoitumisesta viran

omaisiin. 

~ Suo m e e n p ala a van 0 p a s" oli muuttoa valmis

teltaesssa käytössä 37 %:lla. Eniten olivat opasta käyttäneet per

heelliset ja vähiten opiskelijat ja sopeutumattomien ryhmät. Suu

rin osa ei ollut opasta saanut tai ei ainakaan muistanut sellaista 

käyttäneensä. Kaikki työvoimatoimistossa käyneetkään eivät ilmei

sesti ole opasta saaneet, koska sitä käyttäneiden määrä oli jonkin 

verran pienempi kuin työvoimatoimistossa käyneiden määrä. Toisaal

ta ne ryhmät, joissa sen tarvetta voidaan pitää suurimpana, ovat 

sitä myös eniten käyttäneet: vanhemmista perheellisistä 71 % ja 

nuoremmista perheellisistä 59 %. 

Paluun valmisteluissa heijastuu myös se, missä määrin muuttopaik

kakunta on muuttajalle entuudestaan tuttu. Tältä osin voidaan to

deta, että 63 % palasi takaisin samaan kuntaan, josta oli Ruotsiin 

lähtenyt. Muuttajatyyppien välillä ilmeni kuitenkin suuria eroja. 

Opiskelijoissa ja nuoremmissa sopeutumattomissa oli eniten samalle 

paikkakunnalle palanneita (74-75 %) ja perheellisissä vähiten 

(vanhemmassa ryhmässä 43 % ja nuoremmassa 46 %). Muuttopaikkakun

taan liittyviin tekijöihin palataan tarkemmin seuraavassa luvussa . 

Yhteenvetona paluun valmisteluista voidaan todeta, että perinpoh

jaisimmin ovat muuttoaan suunnitelleet perheelliset ja heistä eri

tyisesti vanhempi ryhmä. Vähäisintä valmistelu on ollut opiskeli

joiden ja sopeutumattomien ryhmissä. Erot heijastavat pohjimmil

taan eroja ryhmien tosiasiallisessa tiedon tarpeessa, joka pitkään 

Ruotsissa olleilla, usein entuudestaan vieraalle paikkakunnalle 

muuttavilla ja useammasta henkilöstä vastuuta kantavilla perheel

lisillä on luonnollisesti suurempi kuin muilla. 
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7.4.2. Muuton suunta ja muuttoalueen valinta 

Tässä luvussa tarkastellaan muuton alueellista suuntautumista 

muuttoprosessin eri vaiheissa ja muuttajatyypeittäin sekä lähtö

ja tulopaikkakunnan valintaan vaikuttaneita tekijöitä. 

Tilastojen perusteella on pääteltävissä, että suurin osa paluu

muuttajista palaa samaan lääniin, josta on lähtenytkin. Monet ei

vät kuitenkaan jää tulopaikkakunnalle pysyvästi, vaan muuttavat 

varsin pian uudelleen muuttojen painopisteen ollessa Etelä-Suomeen 

muutossa. Tämä Etelä-Suomen puoleensa vetävä vaikutus ilmenee hy

vin selvästi myös tässä tutkimuksessa tarkasteltaessa tutkimushen

kilöiden alueittaista jakautumista muuttoprosessin eri vaiheissa. 

Asuinalue 1 

Etelä-Suomi 

Keski- ja Itä-Suomi 

Pohjanmaa ja 
Pohjois-Suomi 

Ulkomailla 

Lapsuu-
dessa 

32.8 

20.1 

44.9 

2.2 

100.0 
(946) 

Ennen 
Ruotsiin 
muuttoa 

40.4 

17.9 

41 .7 

100.0 
(946) 

Heti 
paluun 
jälkeen 

45.3 

15.3 

39.4 

100.0 
(946) 

Tutki-
mushet-
kellä 

46.5 

14.9 

37.8 

0.8 

100.0 
(946) 

Etelä-Suomeen muuttaneiden osuus on kasvanut muuttoprosessin jo

kaisessa vaiheessa kaikkien paluumuuttajatyyppien kohdalla. Niiden 

välillä on kuitenkin huomattavat erot eri alueilla asuneiden suh

teellisissa osuuksissa. Korkeasti koulutetuissa ja opiskelijoissa 

on kaikissa muuttoprosessin vaiheissa ollut eniten Etelä-Suomessa 

asuneita. Vanhempien perheellisten ja nuorempien sopeutumattomien 

1) Etelä-Suomi = Uudenmaan, Turun ja Porin, Ahvenanmaan ja Hämeen 
läänit; 

Keski- ja Itä-Suomi = Kymen, Mikkelin, Pohjois-Karjalan, 
Kuopion ja Keski-Suomen läänit; 

Pohjanmaa ja Pohjois-Suomi = Vaasan, Oulun ja Lapin läänit. 

Lääneittäiset jakautumat ilmenevät liitetaulukosta 23. 
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ryhmissä on sen sijaan kaikissa vaiheissa ollut eniten Pohjanmaal

la ja Pohjois-Suomessa asuneita. Nuorempien perheellisten ja van

hempien sopeutumattomien kohdalla painopiste on muuttoprosessin 

eri vaiheissa siirtynyt Pohjanmaalta ja Pohjois-Suomesta Etelä

Suomeen. (ks. liitetaulukko 22) 

Paluun jälkeistä t u 1 0 a 1 u e t t a tarkasteltaessa havaitaan, 

että korkeasti koulutetuista yli kaksi kolmasosaa ja opiskelijois

ta yli puolet on muuttanut Etelä-Suomeen. Vanhemmista perheellisis

tä taas selvästi yli puolet ja nuoremmista sopeutumattomista lähes 

puolet on muuttanut Pohjanmaalle tai Pohjois-Suomeen. Opiskelijoi

den ryhmässä on keskimääräistä enemmän Keski- ja Itä-Suomeen muut

taneita ja vanhemmissa perheellisissä vastaavasti vähiten. Kaik

kiaan Keski- ja Itä-Suomeen muuttaneita on kuitenkin vain 15 % 

painopisteen ollessa Etelä-Suomeen muuttaneissa. 

Taulukko 29. Ruotsista vuosina 1980-81 palanneiden tuloalue paluumuuttajatyypin 

mukaan (%) 

Paluumuuttajatyyppi 

Tuloalue 1 Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT . 
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Etelä-Suomi 68 35 44 53 35 46 45 

Keski- ja Itä-Suomi 11 8 15 19 17 16 15 

Pohjanmaa ja 21 57 41 28 48 38 40 
Pohjois-Suomi 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 100 122 138 206 237 143 946 

x2= 60.80; p< .001 

1 ) Lääneittäiset jakaumat ilmenevät liitetaulukosta 24 

Asuinpaikan kun t a m u 0 don osalta voidaan todeta, että 

64 % tutkimushenkilöistä oli ennen Ruotsiin muuttoaan asunut kau

punkikunnassa . Paluun jälkeen kaupungissa asuvien osuus on jonkin 

verran vähentynyt (62 %: iin), mutta kasvanut tutkimushetkeen men

nessä takaisin 64 %:iin, kuten seuraavan sivun asetelmasta ilme-

nee. 
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Muuttajatyyppien välillä ilmenee huomattavia eroja. Erityisen pal

jon kaupungissa asuneita on korkeasti koulutettujen ja opiskeli

joiden ryhmässä (74-79 %). Opiskelijoiden kohdalla on tapahtunut 

runsaasti uudelleenmuuttoa, sillä kaupungissa asuvien osuus on 

tutkimushetkellä selvästi suurempi kuin heti paluun jälkeen. Van

hemmat perheelliset on ainoa ryhmä, jossa maalaiskunnissa asunei

ta on enemmän kuin kaupungissa asuneita. Heidän kohdallaan ei 

osuuksissa ole myöskään tapahtunut muutoksia muuttoprosessin eri 

vaiheissa. Nuorten sopeutumattomien ryhmä on puolestaan ainoa, 

jossa kaupungissa asuneiden osuus on kaikissa vaiheissa lisäänty

nyt (57 %:sta 61 %:iin). Nuoremmista perheellisistä ja vanhemmis

ta sopeutumattomista on lähes kaksi kolmasosaa asunut ennen Ruot

siin muuttoaan kaupungissa. Paluun jälkeen on kuitenkin maalais

kunnissa asuneiden osuus kasvanut varsinkin vanhempien sopeutu-

mattomien ryhmässä. Kaupungissa asuneiden % osuus 

Ennen Heti Tutki-
Ruotsiin paluun mushet-
muuttoa jälkeen kellä 

Korkeasti koulutetut 77 74 75 

Vanhemmat perheelliset 47 47 47 

Nuoremmat perheelliset 65 61 62 

Opiskelijat 74 74 79 

Nuoremmat sopeutumatt. 57 58 61 

Vanhemmat sopeutumatt. 61 54 55 

Yhteensä 64 62 64 

Tutkimushenkilöistä 62 % palasi sam aan kun t aan ja 

78 % samaan lääniin, josta oli lähtenytkin. Heikkisen tutkimuk

sessa samaan kuntaan palanneita oli 71 % ja samaan lääniin palan

neita 81 % (Heikkinen 1974, 26). Kotiseudulle palaaminen näyttää 

siis viime vuosina vähentyneen. Siihen voivat olla syynä toisaalta 

työllisyystilanteessa tapahtuneet muutokset ja toisaalta Ruotsissa 

pitkäaikaisesti olleiden määrän lisääntyminen paluumuutossa. Tätä 

tukisi mm . se, että perheelliset eli kauimmin Ruotsissa olleet 

ovat palanneet muita harvemmin entiselle kotipaikkakunnalleen . 
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Tutkimushenkilöistä 74 % palasi alle 50 km:n ja 78 % alle 100 km:n 

e t ä i syy del l e lähtöpaikkakunnasta. Kotipaikkasidonnai

simpia ovat olleet opiskelijat ja nuoremmat sopeutumattomat. Hei

dän kohdallaan onkin yleensä kysymys muutosta sukulaisten tai tut

tavien luo, kuten asunnon hankintaa koskevassa tarkastelussa myö

hemmin ilmenee. Siksi onkin ymmärrettävää, että näissä ryhmissä 

tapahtuu paljon uudelleenmuuttoa paluun jälkeen. 

Taulukko 30. Lähtö- ja tulokunnan välinen etäisyys paluumuuttajatyypin mukaan (%) 

Lähtö- ja tulokunnan Paluumuuttajatyyppi 

1 Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
välinen etäisyys koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 

tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Sama kunta 61 43 46 74 75 59 62 

alle 25 km 9 7 13 5 5 10 8 

alle 50 km 3 6 4 5 2 3 4 

alle 100 km 3 9 6 2 3 5 4 

alle 200 km 9 1 1 12 5 5 8 8 

alle 300 km 10 9 5 4 2 8 6 

alle 500 km 3 10 8 3 5 6 5 

yli 500 km 2 5 6 2 3 3 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 100 122 138 206 237 143 946 

1) Etäisyys= kuntakeskusten välinen etäisyys mitattuna kartalta "linnuntietä" pit
kin 

Koska suurin osa tutkimushenkilöistä palasi entiselle kotipaikka

kunnalleen tai sen läheisyyteen, on täysin odotettua, että t ä r -

k e i m m ä t syy t, joiden vuoksi paikkakunnalle muutettiin, 

liittyvät siihen, että paikkakunta oli entuudestaan tuttu tai et

tä siellä asui sukulaisia tai tuttavia. Kaikkiaan 50 % mainitsi 

jonkin näihin tekijöihin liittyvän syyn. Työpaikan ja asunnon 

saanti olivat myös keskeisiä syitä (yht. 38 %:lla). Työn ja asun

non merkitys osoittautuu vieläkin suuremmaksi, kun otetaan huomi

oon myös muut kuin vain tärkein syy, sillä kaikkiaan 54 % ilmoitti 

asunnonsaannin ja 44 % työnsaannin vaikuttaneen valintaan ratkai

sevasti. 
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Taulukko 31 . Tärkein syy tulopaikY:i'.kunnan valintaan paluumuuttajatyypin mukaan (% ) 

Tärkein syy 
Paluumuuttajatyyppi 

Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
tulopaikkakunnan koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 
valintaan tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Oli asunut paikka- 28 25 30 40 36 36 34 
kunnalla aikaisemmin 

Sijainti lähellä 9 4 2 
entistä paikkakuntaa 

Paikkakunnalla asui 7 5 7 13 22 19 14 sukulaisia/tuttavia 

Työpaikan saanti 32 27 33 15 22 21 24 paikkakunnalta 

Asunnon saanti 19 23 21 8 11 12 14 paikkakunnalta 

Paikkakunnan hyvä 4 2 4 2 tyEllisyystilanne 

Hyvät harrastus- ym. 2 3 mahdollisuudet 

Opiskelupaikan saami-
6 20 6 nen paikkakunnalta 

Jokin muu syy 6 5 5 2 2 3 3 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 100 122 138 206 237 143 946 

Opiskelijat ja sopeutumattomien ryhmät ovat olleet selvästi koti

paikkasidonnaisimpia, mikä oli pääteltävissä jo siitäkin, että 

näissä ryhmissä oli eniten entiseen kotikuntaansa palanneita. Per

heellisten ja korkeasti koulutettujen kohdalla painottuvat työn

ja asunnonsaanti ymmärrettävästi enemmän. Opiskelijoiden ja jon

kin verran myös korkeasti koulutettujen kohdalla on opiskelupai

kan saanti ratkaissut melko usein paikkakunnan valinnan. Vanhem

pien perheellisten ryhmässä taas on selvästi keskimääräistä enem

män entisen kotipaikkakuntansa läheisyyteen muuttaneita. 
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7.4.3. Asunnon ja työpaikan hankinta 

Seuraavassa tarkastellaan ensin ensimmäisen paluun jälkeisen asun

non hankintatapaa ja asumissuhteen luonnetta sekä asunnon vaihtoja 

ja siihen vaikuttaneita syitä. Työpaikan osalta tarkastellaan vas

taavasti ensimmäisen työpaikan hankintatapaa, työsuhteen luonnetta 

sekä työpaikan vaihtoja ja vaihdon syitä. 

Asunnon hankint~. Muuttopaikkakunnan valinnan perusteella oli jo 

odotettavissa, että huomattava osa palaajista muuttaa ensivaihees

sa sukulaisten tai tuttavien luo. Niinpä kaikkiaan 54 % tutkimus

henkilöistä ilmoitti h a n k k i n e e n saasunnon muuttamalla 

entiseen kotitaloonsa (useimmiten vanhempien luo) tai sitten mui

den sukulaisten tai tuttavien luo. Osa oli lisäksi saanut asunton

sa sukulaisten tai tuttaviensa avustuksella. Muiden asunnonväli

tyskanavien merkitys oli suhteellisen vähäinen. Asunnon hankinta

tapa heijastuu suoraan myös asu m i s s u h tee s s a, sillä 

kaikkiaan puolet vastanneista ilmoitti asuneensa paluun jälkeen 

vanhempien, muiden sukulaisten tai tuttavien luona. Omistus- tai 

päävuokralaisasunnossa asui kummassakin vajaa viidesosa. (ks. tau

lukot 32 ja 33) 

Sukul~isten ja tuttavien merkitys asunnon saannissa korostuu odo

tetusti nuorimpien muuttajien eli opiskelijoiden ja nuorempien 

sopeutumattomien ryhmissä. Perheellisten ryhmissä taas painottuu 

itse rakennettuun taloon sekä työnantajan, kunnan viranomaisten 

tai kiinteistövälityksen kautta saatuun asuntoon muuttaminen. 

Opiskelijoita ja nuorempia sopeutumattomia lukuun ottamatta lähes 

kolmasosa eri ryhmiin kuuluvista muutti omistusasuntoon ja lähes 

yhtä moni päävuokralaisasuntoon. Näissä ryhmissä on myös suhteel

lisen paljon työsuhdeasuntoon muuttaneita. 
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Taulukko 32. Ensimmäisen asunnon hankinta tapa Suomeen palatessa paluumuuttajatyypin 

mukaan (% ) 

Paluumuuttajatyyppi 
Asunnon han- Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
kintatapa koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 

tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Sukulaisten tai 
14 17 15 13 9 10 12 tuttavien kautta 

Vastaamalla leh-
5 3 2 ti.-ilmoitukseen 

Kiinteistövä-
7 10 15 10 6 Utyksestä 

Kunnan asuntoviran-
3 12 13 3 3 3 6 omaisten kautta 

Työnantajan 
16 19 15 3 6 11 10 välityksellä 

Muuttamalla sukulais-
8 7 7 14 16 15 12 ten/tuttavien luo 

Palaamalla ent.i-
36 12 20 57 59 41 42 seen kotitaloon 

Muuttamalla itse 
2 17 10 3 4 rakenn . taloon 

Muulla tavoin 9 3 4 9 4 6 6 (yl. opisk.asunt.) 

Yht.eensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 100 122 138 206 237 143 946 

Taulukko 33. Ensimmäisen paluun jälkeisen asunnon asumissuhde paluumuuttajatyypin 

mukaan (% ) 

Paluumuuttajatyyppi 
Asumis- Kork . Vanh . Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
suhde koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 

tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Vanhempien luona 25 14 16 64 63 33 42 

Sukul./tuttavien luona 2 7 5 8 11 13 8 

Tilapäismajoituksessa 2 5 3 5 2 1 3 

Alivuokralaisena 4 2 3 5 3 5 4 

Työsuhdeasunnossa 10 14 11 3 6 11 8 

Päävuokralaisena 26 30 25 10 11 10 17 

Omistusasunnossa 31 28 37 5 4 27 18 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 100 122 138 206 237 143 946 
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Sukulaisten ja tuttavien luokse muuttaneiden määrästä voidaan jo 

päätellä, että ensimmäinen paluun jälkeinen asunto on monille hy

vin lyhytaikainen ratkaisu. Niinpä tutkimushetkeen mennessä olikin 

jo 31 % ehtinyt vai h t a a asuntoa. Eniten olivat asuntoaan 

vaihtaneet opiskelijat (41 %) ja nuoremmat sopeutumattomat (35 %) 

ja vähiten korkeasti koulutetut (24 %) ja nuoremmat perheelliset 

(25 %). Hieman keskimääräistä harvemmin olivat muuttaneet myös 

vanhemmat perheelliset (28 %) ja vanhemmat sopeutumattomat (27 %). 

Tärkein asunnon vai h don syy on ollut asumis suhde 

(42 %:lla), mikä on täysin ymmärrettävää palaajien ensimmäisen asu

missuhteen perusteella. Toiseksi tärkeimpänä syynä on ollut muutto 

toiselle paikkakunnalle (29 %) ja kolmanneksi tärkeimpänä asunnon 

tilapäisyys (9 %). Muilla syillä ei ole ollut sanottavaa merkitys

tä. 

Taulukko 34. Syyt paluun jälkeisen asunnon vaihtoon paluumuuttajatyypin 

mukaan (%) 

Asunnon vaih- Paluumuuttajatyyppi 
Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 

don syy koulu- keli-per- per- sopeu- sopeu-
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Asunnon tilapäisyys 9 26 23 6 3 

Asumissuhde 42 50 37 39 45 45 

Asunnon koko 4 9 6 10 

Asunnon varustetaso 4 6 5 5 

Asumiskustannukset 8 4 

Asunnon sijainti 11 

Asuinympäristö 4 

Paikkakunnan vaihto 21 15 17 46 28 24 

Muu syy 8 3 7 2 13 

Ei tietoa 3 3 3 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 

f 24 34 35 85 83 38 

YHT. 

9 

42 

5 

3 

2 

2 

29 

5 

2 

100 

299 

Asumissuhde on tärkeä asunnon vaihdon syy kaikissa muuttajaryhmis

sä. Asunnon tilapäisyys sen sijaan korostuu vain perheellisten 

ryhmissä ja muutto toiselle paikkakunnalle erityisesti opiskeli

joiden, mutta jossain määrin myös sopeutumattomien ja korkeasti 
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koulutettujen kohdalla. Asunnon vaihdon "seurauksia", ts. tutki

mushenkilöiden asumis tilannetta tutkimushetkellä, tarkastellaan 

paluun seurausten yhteydessä (luvussa 7.5.3.). 

Työpaikan hankinta. Heikkinen havaitsi tutkimuksessaan, että vuo

sina 1968-71 palanneista yli puolella eli 52 %:lla ei ollut Suo

meen palatessaan mitään tietoa työpaikasta, 14 %:lla oli työpaik

ka alustavasti tiedossa ja 8 %:lla alustavasti sovittuna sekä 

18 %:lla sitovasti sovittuna; 8 % jätti vastaamatta (Heikkinen 

1974, 64). Tässä tutkimuksessa kysymyksenasettelu oli hieman eri

lainen, mutta näyttäisi kuitenkin siltä, että työpaikasta etukä

teen sopineiden määrä olisi tässä tutkimuksessa jonkin verran suu

rempi kuin Heikkisen tutkimuksessa. Ainakin työpaikasta sitovasti 

sopineita on tässä tutkimuksessa selvästi enemmän (24 % vs. 18 %). 

Tämän tutkimuksen vastaajista kuitenkin useimmat (43 %) ilmoitti

vat, etteivät olleet työpaikkaa vielä paluutilanteessa hakeneet

kaan; muutamat (5 %) olivat myös ryhtyneet itsenäisiksi yrittäjik

si (Heikkisellä ei tällaisia vastausvaihtoehtoja ollut) . 

Taulukko 35. Ensimmäisen paluun jälkeisen työpaikan hankintavaihe paluu-

muuttajatyypin mukac_n (% ) 

Oliko työpaikka Paluumuuttajatyyppi 
tiedossa Suomeen Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
palatessa? koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 

tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Ei ollut vielä 25 28 28 70 42 48 43 hakenut 

Oli hakenut, mut- 11 16 14 5 14 8 11 ta ei saanut 

Oli alustavas- 2 11 6 5 13 9 8 ti tiedossa 

Oli sovittu 4 12 12 3 11 11 9 alustavasti 

Oli sovittu 52 28 34 14 17 18 24 sitovasti 

Ryhtyi itsenäi- 6 5 6 3 3 6 5 seksi yrittäjäksi 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 100 122 138 206 237 143 946 
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Muuttajatyypeittäin voidaan todeta, että opiskelijoista yli kaksi 

kolmasosaa ja sopeutumattomien ryhmistä lähes puolet ei vielä pa

luutilanteessa ollut hakenut työpaikkaa. Korkeasti koulutetuista 

ja perheellisistä taas suurimmalla osalla oli työpaikka ainakin 

alustavasti tiedossa jo ennen muuttoa. Korkeasti koulutettujen 

kohdalla tilanne näyttää olleen parhaimmin. 

Suora yhteydenotto työnantajaan on ollut selvästi tärkein työ-

p a i k a n h a n k i n t a t a p a (45 %) ja työnvälitys toi-

seksi tärkein (22 %). Joka kymmenes on saanut työpaikkansa suku

laisten tai tuttavien kautta ja lähes yhtä moni lehti-ilmoitukseen 

vastaamalla. Oma-aloitteinen yhteydenotto työnantajaan korostuu 

erityisesti opiskelijoiden ja sopeutumattomien ryhmissä, joskin se 

kaikissa ryhmissä on tärkein työnsaantitapa. Työnvälityksen merki

tys on ollut suurin perheellisten ryhmissä. Korkeasti koulutettu

jen kohdalla taas on lehti-ilmoitukseen vastaamisella, työnanta

jan yhteydenotolla ja entisen työsuhteen jatkumisella (= muulla 

tavoin) ollut selvästi keskimääräistä suurempi merkitys. 

Taulukko 36. Ensimmäisen paluun jälkeisen työpaikan hankintatapa paluumuuttajatyy

pin mukaan (%) 

Työpaikan 
hankinta tapa 

Ottamalla itse yh
teyttä työnantajaan 

Suomen työnväli
tyksen kautta 

Ruotsin työnväli
tyksen kautta 

Sukulaisten tai 
tuttavien kautta 

Vastaamalla lehti
ilmoitukseen 

Työnantaja otti 
yhteyttä 

Ryhtymällä itsenäi
seksi yrittäjäksi 

Muulla tavoin 

Yhteensä % 

f 

Paluumuuttajatyyppi 
Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu-
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

33 44 39 

10 28 23 

2 3 4 

5 11 10 

22 5 9 

8 3 4 

6 4 9 

14 2 2 

100 100 100 

87 99 114 

50 

17 

11 

10 

5 

5 

2 

100 

124 

49 

21 

2 

13 

6 

6 

3 

100 

203 

51 

21 

3 

5 

4 

4 

7 

5 

100 

111 

1) Mukana vain paluun jälkeen työssä olleet 

YHT . 

45 

20 

2 

10 

9 

5 

5 

4 

100 

738 1 
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Myös Heikkinen selvitti tutkimuksessaan (1974, 65) työpaikan saan

titapaa. Tulokset eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisi~ 

tämän tutkimuksen kanssa johtuen hieman erilaisista vastausvaih

toehdoista sekä siitä, että Heikkisen tutkimuksessa lähes viides

osa ei vastannut kysymykseen. Mikäli nämä vastaamatta jättäneet 

jätetään huomioimatta, koska he oletettavasti ovat sellaisia, jot

ka eivät olleet paluun jälkeen työssä olleetkaan, oli 52 % Heikki

sen aineistosta saanut työpaikkansa suoraan työnantajalta ja21 % 

työnvälityksestä sekä 17 % sukulaisten tai tuttavien avustuksella 

ja 9 % lehti-ilmoitukseen vastaamalla. Työpaikan saantitavassa ei 

näin ollen näyttäisi tapahtuneen sanottavia muutoksia (erot ovat 

pikemminkin tutkimusteknisiä) . 

Paluun jälkeen työssä olleista vastaajista 50 % ilmoitti ensimmäi

sen työ s u h tee n s a olleen luonteeltaan tilapäinen. Eni

ten tilapäistöissä toimineita oli opiskelijoissa (66 %) sekä nuo

remmissa ja vanhemmissa sopeutumattomissa (59 % ja 55 %). Molem

mista perheellisten ryhmistä taas kaksi kolmasosaa (67 %) ja kor

keasti koulutetuista hieman alle kaksi kolmasosaa (61 %) oli saa

nut vakinaisluonteisen työpaikan. 

Työsuhteen luonne heijastuu myös työpaikan vai h d 0 i s s a, 

sillä sopeutumattomien ryhmistä 55 % ja opiskelijoista 53 % oli 

tutkimushetkeen mennessä ehtinyt vaihtaa työpaikkaansa. Harvimmin 

olivat työpaikkaa vaihtaneet korkeasti koulutetut (21 %) ja nuo

remmat perheelliset (29 %), mutta selvästi keskimääräistä harvem

min myös vanhemmat perheelliset (33 %). Yhteensä työpaikkaansa 

vaihtaneita oli 44 %. 

T ä r k e i m p ä n ä syy n ä työpaikan vaihtamiseen oli työn 

loppuminen (39 %). Seuraavaksi tärkeimpinä olivat muut kuin työs

tä johtuvat syyt (lähinnä muutto pois paikkakunnalta). Työn luon

teella, työoloilla ja palkkatasolla ei ollut suurtakaan merkitys

tä. 
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Taulukko 37. Työpaikan vaihdon syyt paluumuuttajatyypin mukaan ( %) 

Työpaikan 
Paluumuuttajatyyppi 

vaihto syyt 
Kork. Vanh . Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 
tetut heell. heell. jat tumatt . tumatt. 

Sai paremman työp. 17 12 9 8 13 8 11 

Työn loppuminen 44 37 43 27 44 41 39 

Työn epäv . jatkuvuus 11 3 3 14 7 14 9 

Huono palkka 9 3 3 5 12 6 

Työn luonne/työolot 15 12 1 5 2 5 

Työ ei vastaa koulut . 4 2 

Työp. henkilöouhteet 

Pitkä työmatka 

Ei työstä johtuva syy 28 9 21 40 13 10 19 

Ei tietoa 15 9 6 7 13 9 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 18 33 33 66 112 59 321 

Työn loppuminen on ollut tärkein työpaikan vaihdon syy kaikissa 

palaajaryhmissä lukuunottamatta opiskelijoita, joilla ovat tär

keimpänä muut kuin työhön liittyvät syyt (lähinnä muuttaminen 

pois paikkakunnalta). Työn luonne ja työolot näyttävät vaikutta

neen vain perheellisten ryhmissä ja palkka vanhimmissa muuttaja

ryhmissä . Korkeasti koulutetut taas ovat melko usein saaneet pa

remman työpaikan. Työssä tapahtuneita muutoksia tarkastellaan muu

ton seurausten yhteydessä (luvussa 7.5.2 . ). 

7 . 4.4. Muuton kustannukset ja muuttovaikeudet 

Muuton kustannukset . Vuosina 1980-81 palanneiden muuton k 0 k 0 -

nai s k u s t ann u k s e t olivat keskimäärin 1 992 mk . 

Muuttajatyyppien välillä ilmenee kuitenkin huomattavia eroja . Hy

vin ymmärrettävästi muutto on tullut maksamaan eniten perheellis

ten kohdalla (n . 3 300-3 400 mk) ja vähiten nuorten kohdalla 

(n. 1 000-1 300 mk) . 
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Taulukko 38. Kokonaismuuttokustannukset paluumuuttajatyypin mukaan (% ) 

Muuttokus- Paluumuuttajatyyppi 

tannukset Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu - per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

- 500 mk 33 4 4 56 38 27 30 

-1000 mk 13 6 4 25 24 26 18 

-2000 mk 19 18 20 7 22 20 17 

-3000 mk 13 28 28 5 10 14 15 

-4000 mk 10 23 17 4 3 7 9 

-5000 mk 2 11 17 3 5 

yli 5000 mk 10 10 10 2 2 3 6 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 88 110 1 21 171 194 119 803 1 
-----------------------------------------------------------------------------------
Keskimäärin (mk) 2262 3265 3436 966 1339 1687 1992 

1) Puuttuvia tietoja 143 

Yli puolet (59 %) tutkimushenkilöistä ei ollut hakenut mitään ta

loudellista t u k e a muuttokustannuksiinsa. Neljäsosa puoles

taan oli saanut jotain tukea ja vajaa neljäsosa hakenut, mutta ei 

ollut saanut. Erityisesti opiskelijat, mutta myös sopeutumattomien 

ryhmät olivat melko harvoin edes hakeneet mitään tukea. Perheel

lisistä, varsinkin vanhemmasta ryhmästä, sen sijaan suurin osa 

oli hakenut avustusta ja myös saanut sitä. 

Taulukko 39. Matkakustannuksiin saatu taloudellinen tuki Suomeen palatessa 

paluumuuttajatyypin mukaan (%) 

Saiko talou-
Paluumuuttajatyyppi 

del lista tukea? Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu-
tetut heeil. heell. jat tumatt. tumatt. 

Ei hakenut tukea 47 24 30 84 71 68 

Ei myönnetty 22 18 24 12 14 15 

Sai työvoimatoim . 18 58 45 4 15 17 

Sai työnantajalta 13 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 

f 100 122 138 206 237 143 

YHT. 

59 

16 

23 

2 

100 

946 
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Useimmiten taloudellista tukea oli saatu työvoimatoimistosta. Kor

keasti koulutetuissa oli kuitenkin huomattavan paljon sellaisia, 

jotka olivat saaneet tukea työnantajalta tuen kattaessa lähes 

kaikki muuttokustannukset ja avustussummien ollessa hyvin suuria. 

Tämä selittyy mm. sillä, että tässä ryhmässä oli suhteellisen 

paljon Ruotsissa määräaikaisessa, projektiluontoisessa työssä ol

leita, joiden työnantaja pysyi samana koko muuttoprosessin ajan. 

Yleisin tue n m u 0 t 0 oli muuttokustannusten korvaus, jota 

oli saanut kaikkiaan 12 % koko tutkimusaineistosta. Seuraavaksi 

eniten oli saatu alkuavustusta (8 %) ja matkakustannusten korvaus

ta (6 %). Tutustumismatka- ja perheavustusta saaneita oli vain 

muutama (edellisiä 2 % ja jälkimmäisiä 1 %). Taloudellista tukea 

saaneiden (198 henkilöä, jotka ovat voineet saada usea.mpaa eri-

laista tukea) keskimääräinen a v u s t u s s u m m a oli paluu-

muuttajatyypeittäin seuraava: 

Korkeasti koulutetut 2404 mk 23 ) 

Vanhemmat perheelliset 1260 mk 63) 

Nuoremmat perheelliset 1235 mk 51) 

Opiskelijat 330 mk 9 ) 

Nuoremmat sopeutumattomat 577 mk 33 ) 

Vanhemmat sopeutumattomat 769 mk 1 9) 

Keskimäärin 1180 mk ( 1 98) 

Keskimäärin eniten olivat saaneet tukea korkeasti koulutetut, mikä 

johtuu edellä jo todetuista työnantajien maksamista varsin suuris

ta avustuksista. 

Muuttovaikeudet. Tutkimushenkilöiltä kysyttiin, missä määrin eri 

tekijät olivat tuottaneet palatessa vaikeuksia. Osa näistä teki

jöistä oli sellaisia, jotka eivät koskeneet kaikkia vastaajia 

(esim. puolison työnsaantia koskeva kysymys). 
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Kaikkia vastaajia koskevista vaikeuksista työn löytäminen osoit

tautui selvästi suurimmaksi vaikeudeksi: kaikkiaan 19 % ilmoitti 

sen tuottaneen paljon vaikeuksia ja 20 % jonkin verran. Tosiasial

lisesti työn löytäminen on ollut vieläkin suurempi ongelma kuin 

mitä emo luvut osoittavat, koska kaikki henkilöt eivät ole työtä 

etsineet (esim. eläkkeelle jääneet ja välittömästi opiskelun aloit

taneet). Tällaiset henkilöt olisi ollut mahdollista poistaa analyy

sistä tutkimushetken pääasiallisen toiminnan mukaan. Tätä ei kui

tenkaan ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi, koska työvoiman ulko

puolella olleistakin esim. opiskelijat ja kotona olleet, ovat voi

neet etsiä työtä, vaikka eivät ole ilmoittautuneetkaan työttömäksi. 

Työnsaannin jälkeen oli tuottanut eniten vaikeuksia asunnon löytä

minen: 11 %:lle paljon ja 15 %:lle jonkin verran. Seuraavina tuli

vat vaikeudet muuton taloudellisissa kustannuksissa (9 %:lle pal

jon, 24 %:lle jonkin verran), asioinnissa viranomaisten kanssa 

(6 % ja 21 %) ja asuntoasioissa yleensä (7 % ja 15 %). 

Taulukko 40. Muuttovaikeudet paluumuuttajatyypin mukaan (taulukossa niiden 

%-osuus, joilla oli ko. asioissa paljon vaikeuksia) 

Muutto
vaikeus 

Työn löytämi-
sessä itselle 

Asunnon löy-
tämisessä 

Muissa asun-
toasioissa 

Asioinnissa viran-
omaisten kanssa 

Muuton taloudelli-
sissa kustannuksissa 

Muuttopaikkakun-
nan valinnassa 

Paluumuuttajatyyppi 
Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 
tetut heell. heell. jat tumatt . tumatt. 

10 17 18 13 29 21 1 9 

10 7 1 1 11 13 12 11 

5 10 9 7 8 4 7 

2 12 1 1 5 4 4 6 

11 12 12 5 8 6 9 

2 3 2 

f 

946 

946 

946 

946 

946 

946 

-----------------------------------------------------------------------------------
Työn löytymi- 1 16 37 18 18 27 38 26 sessä puolisolie 

Lasten päivähoi-
tojärjestelYissä 1 6 4 16 22 9 10 10 

Lasten koulunkäyn- 1 
nin j 8_rj estämisessä 

Asunnon myynnissä 24 17 26 40 21 Ruotsissa 1 

1) Näissä kohdissa on otettu huomioon vain ne, joita kysymys koskee (esirn. puo
lisoa koskevassa kysymyksessä %-osuus on laskettu vain niiden osalta, jOilla 
on puoliso). Eri ryhmien luvut ovat näin ollen keskenään vertailukelpoisia. 

443 

302 

224 

129 
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Vain osaa vastaajista koskevista vaikeuksista työn löytäminen puo

lisolle erottui erityisen selvästi, sillä se oli tuottanut 

26 %:lle paljon ja 21 %:lle ainakin jonkin verran ongelmia. Ruot

sissa omistusasunnoissa asuneilla oli myös ollut suhteellisen 

paljon ongelmia asuntonsa myynnissä (21 %:lla paljon ja 16 %:lla 

jonkin verran). Lapsiin liittyvistä tekijöistä oli aiheutunut vai

keuksia lähinnä päivähoidon järjestelyissä (10 %:lla paljon ja 

17 %:lla jonkin verran). 

Työn löytäminen itselle ja puolisolle sekä asunnon löytäminen oli 

aiheuttanut vaikeuksia erityisesti sopeutumattomien ryhmissä. Myös 

vanhempien perheellisten kohdalla oli ollut paljon ongelmia puoli

son työn löytämisessä. Asuntoasioihin ja muuton taloudellisiin 

kustannuksiin liittyvät tekijät painottuivat lähinnä perheellisten 

kohdalla. Nuorilla lapsiperheillä (nuoremmat perheelliset ja opis

kelijat) näyttää olleen huomattavia vaikeuksia lasten päivähoito

järjestelyissä. 

7.5. Paluun seuraukset 

7.5.1. Toiminnassa tapahtuneet muutokset 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimushenkilöiden pääasiallista toi

mintaa muuttoprosessin eri vaiheissa ja sen jälkeen työssä ollei

den osalta ammattia ja toimialaa, työttömänä olleiden osalta työt

tömyyskertoja ja työttömyyden kestoa sekä työvoiman ulkopuolisten 

osalta työhönmenoaikomuksia. Määrällisten tarkastelujen yhteydes

sä otetaan huomioon myös vastaajien puolisot. Tällä tavoin tulok

set saadaan edustavammiksi. Riippvvuuksien, ts . paluumuuttajatyyp

pien mukaisessa tarkastelussa sen sijaan ovat mukana vain varsi

naiset tutkimushenkilöt . 
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Pääasiallinen toiminta. Ennen Ruotsiin muuttoa tutkimushenkilöis

tä ja heidän puolisoistaan oli 58 % työssä, 17 % työttömiä ja 

25 % työvoiman ulkopuolella. Ruotsissa ennen Suomeen paluuta oli 

suurin osa eli 79 % työssä ja 7 % työttömänä sekä 14 % työvoiman 

ulkopuolella. Suomeen paluun jälkeen tilanne oli lähes sama kuin 

ennen Ruotsiin muuttoa: 59 % työllisiä, 15 % työttömiä ja 26 % 

työvoiman ulkopuolisia. Yksityiskohtaisemmin tarkastellen pääasial

linen toiminta jakaantui (puolisot mukaan lukien) seuraavasti: 

Ennen Ruotsissa Tutki-
Ruotsiin ennen mushet-
muuttoa paluuta kellä 

Palkansaaja 54 78 53 
Yrittäjä 2 1 5 
Maatalousyritt. 2 1 

Työtön 17 7 15 

Varusmies 3 1 
Koulutuksessa 14 5 15 
Työkyvytön 0 1 1 
Eläkkeellä 1 1 2 
"Kotona" 5 6 7 
Muu/ei tietoa 2 1 --

100 100 100 
1319 1346 1416 

Ennen Ruotsiin muuttoa oli siis lähes kolmasosa muuttajista ollut 

joko työttömänä tai koulutuksessa. Ruotsiin muutettuaan suurin osa 

oli siirtynyt palkansaajaksi. Suomeen palatessa palkansaajien 

osuus oli laskenut huomattavasti suuren osan joutuessa työttömäksi 

tai siirtyessä koulutukseen. Jonkin verran oli myös lisääntynyt 

yksityisyrittäjien sekä eläkeläisten ja kotona olleiden osuus. 

Paluumuuttajatyypeittäin voidaan todeta, että korkeasti koulute

tuista ja opiskelijoista oli erityisen suuri osa ollut e n n e n 

Ruotsiin muuttoaan koulutuksessa tai varusmiespalveluksessa. Sopeu

tumattomien ryhmissä taas oli huomattavan paljon työttömiä. Per

heellisistä sen sijaan suurin osa oli työssä. R u 0 t s i s s a 

ennen paluuta oli suurin osa varsinkin opiskelijoista ja vanhemmis

ta perheellisistä toiminut palkansaajana . Työttömiä oli selvästi 
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Taulukko 41. Ruotsista vuosina 1980-81 palanneiden pääasiallinen toiminta 

muuttoprosessin eri vaiheissa paluumuuttajatyypin mukaan (%) 

Paluumuuttajatyyppi 
Toiminta Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 

koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Ennen Ruotsiin muuttoa 

Palkansaaja 48 59 60 41 48 61 52 
Yrittäjä 3 6 1 3 1 2 
Maataloyrittäjä 1 8 1 1 1 4 2 
Työtön 8 11 14 15 30 21 18 
Varusmies 7 2 4 6 4 2 4 
Koulutuksessa 32 4 8 35 8 1 15 
Työkyvytön 1 1 1 1 
Eläkkeellä 5 1 
"Kotona" 8 8 2 3 3 
Muu/ei tietoa 1 4 2 3 1 2 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 
f 100 122 138 206 231 143 946 

Ruotsissa ennen ]2aluuta 

Palkansaaja 69 84 77 94 76 72 80 
Yrittäjä 1 2 1 1 2 1 
Maataloyrittäjä 
Työtön 5 5 6 2 17 12 8 
Varusmies 
Koulutuksessa 20 3 4 3 3 2 5 
Työkyvytön 3 1 1 2 1 
Eläkkeellä 2 1 9 2 
"Kotona" 3 3 10 2 1 3 
Muu/ei tietoa 1 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 
f 100 122 138 206 237 143 946 

Paluun jälkeen Suomessa 

Palkansaaja 70 62 62 35 56 52 54 
Yrittäjä 7 4 7 5 4 3 5 
Maatal.yritt. 1 3 1 2 1 
Työtön 5 14 14 10 19 24 15 
Varusmies 2 1 2 2 1 
Koulutuksessa 11 7 7 46 16 5 18 
Työkyvytön 1 3 1 1 1 
Eläkkeellä 2 1 11 2 
"Kotona" 1 7 7 2 2 2 3 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 
f 100 122 138 206 237 143 946 
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eniten sopeutumattomien ryhmissä. Korkeasti koulutetuissa puoles

taan oli keskimääräistä enemmän työvoiman ulkopuolella (lähinnä 

koulutuksessa) olleita. 

Paluun yhteydessä on tapahtunut huomattavia muutoksia toiminnassa. 

Korkeasti koulutetuissa on p a 1 u u n j ä 1 k e e n keskimää

räistä enemmän palkansaajia ja yrittäjiä. Opiskelijoista puolet on 

siirtynyt koulutukseen. Sopeutumattomien ryhmissä on edelleenkin 

keskimääräistä enemmän työttömiä. Suurin lisäys työttömyydessä on 

tapahtunut vanhempien sopeutumattomien kohdalla, mutta melko pal

jon on työttömäksi joutuneita myös perheellisissä ja opiskelijois

sa. Eläkkeelle jääneitä on lähinnä vain vanhempien sopeutumatto

mien ryhmässä ja kotiin jääneitä perheellisten ryhmissä, mikä on

kin hyvin ymmärrettävää. 

Palauttamalla mieleen muuton syyt havaitaan, että tutkimushenki

löiden toiminta muuttoprosessin eri vaiheissa heijastuu hyvin suo

raviivaisesti Ruotsiin muuton ja Suomeen paluun syissä. 

Työlliset. Kuten edellä jo ilmeni, oli tutkimushenkilöistä ja hei

dän puolisoistaan ennen Ruotsiin muuttoa töissä 58 %, Ruotsissa 

ennen paluuta 79 % ja paluun jälkeen (tutkimushetkellä) 59 %. Näi

den, työssä olleiden osalta tarkastellaan seuraavassa toimialassa 

ja ammatissa tapahtuneita muutoksia. 

Toi m i ala. Palaajien demografisten ominaisuuksien yhteydes

sä tarkasteltiin myös tutkimushenkilöiden ja heidän puolisoidensa 

toimialaa muuttoprosessin eri vaiheissa (luku 5.4.). Tällöin to

dettiin, että ennen Ruotsiin muuttoa toimialajakautuma vastasi hy

vin pitkälle koko Suomen väestön jakautumaa, joskin muuttaneissa 

oli teollisuudessa toimineita keskimääräistä enemmän. Ruotsissa 

taas noin puolet sijoittui teollisuuteen ja kolmasosa yhteiskun

nallisiin palveluihin. Suomeen palatessa toimialajakautuma palau

tui ennen Ruotsiin muuttoa vallinneen tilanteen suuntaan kuitenkin 

siten, että teollisuudessa ja yhteiskunnallisissa palveluissa toi

mivien osuus oli suurempi kuin ennen Ruotsiin muuttoa. Tämän kat

sottiin heijastavan lähinnä Suomen elinkeinorakenteessa tapahtu-
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nutta muutosta sekä työvoiman ulkopuolella olleiden, usein varsin 

pitkälle koulutettujen henkilöiden siirtymistä työelämään, mikä 

tapahtuu keskimääräistä useammin palvelualoille (ks. taulukko 7) 

Paluumuuttajatyypeittäin tarkasteltaessa voidaan havaita (tauluk

ko 42), että sopeutumattomista ja perheellisistä on e n n e n 

Ruotsiin muuttoa lähes puolet työskennellyt teollisuudessa tai ra

kennustoiminnassa. Korkeasti koulutetut ja opiskelijat taas ovat 

useimmiten toimineet palvelualoilla. Vanhempien perheellisten ja 

sopeutumattomien ryhmässä on myös keskimääräistä enemmän maa- ja 

metsätaloudesta lähteneitä. 

R u 0 t s iin muutettaessa on teollisuudessa toimivien osuus 

lisääntynyt kaikissa muissa paitsi korkeasti koulutettujen ryhmäs

sä . Perheellisistä ja sopeutumattomista yli kaksi kolmasosaa on 

työskennellyt Ruotsissa teollisuudessa ja rakennustoiminnassa, 

mutta opiskelijoista vain hieman yli neljäsosa ja korkeasti koulu

tetuista alle neljäsosa. Palvelualojen kohdalla tilanne on täysin 

päinvastainen. Lisäksi voidaan todeta, että vanhemmista sopeutu

mattomista on suhteellisen moni (8 %) toiminut myös Ruotsissa ol

lessaan maa- ja metsätaloudessa. Nämä ovat pääasiassa metsureita. 

Myös korkeasti koulutetuissa on keskimääräistä enemmän (4 %) tällä 

alalla työskennelleitä. Heidän kohdallaan on kysymys lähinnä met

säteollisuuden palveluksessa olleista toimihenkilöistä. 

Suomeen p ala t e s s a on teollisuudessa toimivien osuus vä

hentynyt kaikissa muissa paitsi korkeasti koulutettujen ryhmässä . 

Perheellisten ja sopeutumattomien kohdalla tämä heijastuu lähinnä 

siirtymisenä rakennustoimintaan sekä kaupan ja kuljetuksen aloil

le. Vanhemmat perheelliset ja sopeutumattomat ovat siirtyneet li

säksi keskimääräistä useammin maa- ja metsätalouteen. Korkeasti 

koulutetut ja opiskelijat työskentelivät myös paluun jälkeen pää

asiassa palvelualoilla. Yhteiskunnallisista palveluista on kuiten

kin siirrytty jonkin verran muille palvelualoille, edellinen ryhmä 

lähinnä rahoitustoiminnan ja jälkimmäinen kaupan palvelukseen. 
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Taulukko 42. Ruotsista vuosina 1980-81 palanneiden toimiala muuttoprosessin 

eri vaiheissa paluumuuttajatyypin mukaan (%) 

Toimiala 

Ennen Ruotsiin muuttoa 

Maa ja metsät. 
Kaivosateoll. 
Teollisuus 
Sähkö-ym.huolto 
Rakennustoiminta 
Kauppa-ym.toim. 
Kuljetus-ym.toim. 
Rahoitus-ym.toim. 
Yht.kunn.palv. 
Ei tietoa 

Yhteensä % 
f 

Ruotsissa ennen paluuta 

Maa- ja metsätalo 
Kaivosteoll. 
Teollisuus 
Sähkö-ym.huolto 
Rakennustoiminta 
Kauppa - ym.toim. 
Kuljetus-ym.toim. 
Rahoitus-ym. toim. 
Yht.kunn.palv. 
Ei tietoa 

Yhteensä % 
f 

Paluun jälkeen Suomessa 

Maa- ja metsät. 
Kaivosteoll. 
Teollisuus 
Sähkö-ym . huolto 
Rakennustoiminta 
Kauppa-ym.toim. 
Kuljetus-ym.toim. 
Rahoitus-ym.toim. 
Yht.kunn.palv. 
Ei tietoa 

Yhteensä % 
f 

Paluumuuttajatyyppi 
Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu-
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

6 

19 
4 

6 

15 
44 

6 

100 
52 

3 
1 

19 

6 
7 

13 
51 

100 
70 

21 

5 
8 

19 
45 

1 

100 
78 

17 
1 

33 
1 

13 
13 

9 
2 
9 
2 

100 
88 

2 

65 

5 
3 
4 
1 

20 

100 
105 

8 
1 

51 

11 
5 
7 
1 

12 
4 

100 
84 

5 

33 
2 

12 
16 

3 

22 
7 

100 
90 

1 
55 

3 
6 
3 
3 
2 

26 
1 

100 
107 

3 

42 
2 

15 
10 

3 
1 

21 
3 

100 
96 

2 
1 

14 
1 
2 

22 
1 1 

5 
38 

4 

100 
86 

25 
1 
1 

13 
2 
2 

54 
1 

100 
195 

5 

17 

17 
5 
4 

47 
5 

100 
81 

8 
1 

34 

9 
18 
10 

1 
14 

5 

100 
1 25 

1 
1 

58 

4 
10 

2 

23 
1 

100 
180 

7 
1 

31 

12 
1 3 

9 
2 

24 
1 

100 
142 

12 
2 

41 
1 

12 
14 

5 
1 
8 
4 

100 
95 

8 
1 

56 
1 
9 
9 
1 
1 

13 
1 

100 
106 

12 

46 

18 
12 

1 

10 
1 

100 
81 

YHT. 

8 
1 

30 
1 
9 

15 
7 
3 

21 
5 

100 
536 

2 
1 

46 
1 
5 
8 
2 
2 

32 
1 

100 
763 

6 
o 

35 
o 

10 
11 

5 
4 

26 
3 

100 
562 
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Toimialajakautumia tarkasteltaessa on muistettava, että muuttopro

sessin eri vaiheissa tapahtuu huomattavia siirtymiä työvoiman ul

kopuolelta työelämään ja päinvastoin. Erityisen suuria nämä muu

tokset ovat korkeasti koulutettujen ja opiskelijoiden sekä nuorem

pien sopeutumattomien kohdalla. Tällöin on useimmiten kysymys kou

lutuksen päättymisen jälkeisestä ja usein väliaikaisesta siirtymi

sestä työelämään tai päinvastoin. Tämä merkitsee siis sitä, että 

henkilön ammatti ei useinkaan ole vielä pysyvä tai "lopullinen". 

Esimerkiksi Ruotsissa ollessaan monet saattavat toimia koulutus

taan vastaamattomassa työssä, mutta siirtyvät Suomeen palatessaan 

joko koulutukseen tai paremmin koulutustaan vastaavaan työhön. 

A m m a t t i. Ammatilliset muutokset heijastavat hyvin pitkälle 

toimialassa tapahtuneita muutoksia. Palaajien demografisia ominai

suuksia tarkasteltaessa todettiin ammatin osalta, että 37 % tutki

mushenkilöistä ja heidän puolisoistaan toimi ennen Ruotsiin muut

toaan teollisessa työssä. Seuraavaksi eniten oli palvelutöissä se

kä teknisissä, luonnontieteellisissä ym. vastaavissa töissä työs

kenteleviä. Ruotsissa näiden ammattien osuus entisestäänkin li

sääntyi niiden keskinäisen suhteen pysyessä kuitenkin samana. Suo

meen palatessa teollisissa töissä työskentelevien osuus laski, 

mutta teknisissä, luonnontieteellisissä ym. vastaavissa töissä toi

mivien osuus sen sijaan kasvoi. (ks. taulukko 9) 

Paluumuuttajatyypeittäin voidaan todeta (taulukko 43), että per

heellisistä ja sopeutumattomista 45-54 % työskenteli e n n e n 

Ruotsiin muuttoaan teollisissa töissä. Korkeasti koulutetut ja 

opiskelijat sen sijaan toimivat pääasiassa teknisissä, luonnontie

teellisissä ym. vastaavissa sekä hallinnollisissa ja tilinpidolli

sissa töissä (edellisistä 63 % ja jälkimmäisistä 40 %). Vanhemmis

sa muuttajaryhmissä oli myös suhteellisen paljon maa- ja metsäta

loudesta lähteneitä. 

R u 0 t s i s s a olivat perheelliset ja sopeutumattomat entistä

kin s·uuremmassa määrin sijoittuneet teollisiin töihin (60-67 %). 

Opiskelijoistakin neljäsosa työskenteli teollisuudessa. Enemmän 

heitä kuitenkin oli palvelutöissä (35 %) ja teknisissä ym. vastaa-
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Taulukko 43. Ruotsista vuosina 1980-81 palanneiden ammatti muuttoprosessin 

eri vaiheissa paluumuuttajatyypin mukaan ( %) 

Paluumuuttajatyyppi 

Ammatti Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Ennen Ruötsiin muuttoa 

Tekn.,luonnont.ym. 42 1 10 26 4 1 11 
Hall.,tilinpid.työ 21 3 6 14 7 4 8 
Kaupallinen työ 6 5 9 6 6 11 7 
Maa- ja metsät. työ 6 1.7 3 3 8 12 8 
Kaivos-ym. työ 1 1 1 
Kuljetus- ym.työ 4 11 3 8 8 6 7 
Teollinen työ 10 49 46 13 45 54 39 
Palvelut yö 6 12 13 27 15 7 14 
Muu tai tuntem. 5 2 10 3 6 4 5 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 
f 52 88 90 86 125 95 536 

Ruotsissa ennen 12aluuta 

Tekn.,luonnont.ym. 56 4 13 30 9 5 18 
Hall.,tilinpid.työ 21 5 5 2 2 5 
Kaupallinen työ 6 1 1 2 1 4 2 
Maa- ja metsät.työ 1 2 1 1 7 2 
Kaivos-ym.työ 1 1 0 
Kuljetus-ym.työ 4 3 2 1 1 2 
Teollinen työ 6 67 60 24 66 67 49 
Palvelut yö 10 22 16 35 18 13 21 
Muu tai tuntem . 1 1 1 1 1 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 
f 70 105 107 195 180 106 763 

Paluun jälkeen Suomessa 

Tekn.,luonnont.ym . 57 4 16 36 13 5 20 
Hall.,tilinpid.työ 28 2 10 12 6 1 9 
Kaupallinen työ 9 4 4 9 6 9 7 
Maa- ja metsät. työ 1 8 3 5 8 12 6 
Kaivos-yrn . työ 1 0 
Kuljetus-ym.työ 9 1 1 10 2 5 
Teollinen työ 3 62 56 15 43 61 41 
Palvelut yö 1 7 7 16 11 9 9 
Muu tai tuntem. 1 4 3 6 2 1 3 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 
f 78 84 96 81 143 82 564 
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vissa töissä ja yli viidesosa hallinnollisissa ja tilinpidollisis

sa töissä. 

P a 1 u u n jälkeen teollisissa töissä toimivien osuus laski kai

kissa muuttajaryhmissä. Perheellisistä ja sopeutumattomista työs

kenteli kuitenkin suurin osa edelleen näissä töissä. Korkeasti 

koulutettujen ja opiskelijoiden kohdalla sen sijaan lisääntyi en

tisestäänkin teknisissä ym. vastaavissa töissä toimivien osuus. 

Tämä johtuu kuitenkin osittain työvoiman ulkopuolelle (useimmiten 

opiskelemaan) siirtyneistä, jotka Ruotsissa ollessaan työskente

livät lähinnä teollisissa ja palvelutöissä. 

Työttömät. Edellä tutkimushenkilöiden ja heidän puolisoidensa pää

asiallista toimintaa tarkasteltaessa ilmeni, että koko aineistosta 

laskien työttömiä oli ennen Ruotsiin muuttoa 17 % ja Ruotsissa en

nen paluuta 7 % sekä Suomessa paluun jälkeen 15 %. Pelkästään tut

kimushenkilöt huomioiden olivat vastaavat luvut 18 %, 8 % ja 15 %. 

Pienet erot johtuvat siitä, että tutkimushenkilöissä on enemmän 

miehiä kuin heidän puolisoissaan. Kyseiset luvut eivät kuitenkaan 

osoita muuttajien työttömyysastetta, koska laskuissa ovat olleet 

mukana myös työvoiman ulkopuoliset, ts. henkilöt, jotka eivät ai

nakaan ko. hetkellä ole aktiivisesti pyrkineet työmarkkinoille. 

Työttömyysastehan tarkoittaa työttömien osuutta työvoimasta eli 

työllisten ja työttömien yhteismäärästä. Tällä tavoin laskemalla 

voidaan todeta, että tutkimushenkilöiden ja heidän puolisoidensa 

työ t t ö myy sas t e oli ennen Ruotsiin muuttoa 22 %, 

Ruotsissa ennen paluuta 9 % ja paluun jälkeen Suomessa 21 %. Suku

puolten välillä oli työttömyysasteessa selvä ero, sillä ennen 

Ruotsiin muuttoa sekä Ruotsissa ennen paluuta olivat miehet ol

leet selvästi useammin työttömänä kuin naiset. Paluun jälkeen oli 

sen sijaan naisten työttömyysaste selvästi korkeampi (ks. liite

taulukko 25). 
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Pelkästään tutkimushenkilöt huomioiden olivat työttömyysasteet pa

luumuuttajatyypeittäin seuraavat (%): 

Ennen Ruotsissa Tutki-
Ruotsiin ennen mushet-
muuttoa paluuta kellä 

Korkeasti koulutetut 13 7 6 
Vanhemmat perheelliset 13 5 17 
Nuoremmat perheelliset 18 7 17 
Opiskelijat 27 2 21 
Nuoremmat sopeutumattomat 37 18 24 
Vanhemmat sopeutumattomat 24 14 29 

Yhteensä 25 9 20 

Tutkimushenkilöiden työttömyysaste on muuton eri vaiheissa ollut 

monin verroin korkeampi kuin lähtömaassa keskimäärin. Erityisen 

suurta työttömyys on ollut sopeutumattomien ryhmissä, mutta hyvin 

runsasta myös muissa ryhmissä. 

Edellä on tarkasteltu työttömyyttä vain tiettynä hetkenä muutto

prosessin eri vaiheissa. Työttömyysasteen kohdalla olivat lisäksi 

kysymyksessä vain työvoimaan kuuluneet. Tarkasteltaessa työ t -

t ö myy s k 0 k e m u k s i a pitemmällä aikavälillä kaikki 

tutkimushenkilöt huomioiden havaitaan, että työttömyyttä on esiin

tynyt paljon useamman kohdalla kuin edellä esitetyistä luvuista 

ilmenee. Vastaajien puolisot mukaanlukien 57 % ei ollut lainkaan 

kokenut työttömyyttä Ruotsissa 12 kk:n aikana ennen paluuta eikä 

paluun jälkeen, 7 % oli ollut työttömänä ainoastaan Ruotsissa, 

25 % ainoastaan Suomessa ja 11 % sekä Ruotsissa että Suomessa. 

Ruotsissa oli siis vuoden aikana ennen paluuta ollut työttömänä 

kaikkiaan 18 % ja Suomeen paluun jälkeen 36 %. Naiset olivat mie

hiä useammin olleet työttömänä erityisesti paluun jälkeen (ks . 

liitetaulukko 26). 

Paluumuuttajatyypeittäin (mukana vain varsinaiset tutkimushenkilöt) 

voidaan työttömyyskokemuksissa odotetusti todeta samansuuntaiset 

riippuvuudet kuin työttömyysasteenkin kohdalla. Vähiten on työttö

myyttä esiintynyt korkeasti koulutettujen ja opiskelijoiden koh

dalla. Sopeutumattomista, erityisesti nuoremmasta ryhmästä, taas 

on suurin osa ollut jossain vaiheessa työttömänä ja perheellisis

täkin yli kolmasosa. 
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Taulukko 44. Ruotsista vuosina 1980-81 palanneiden työttömänä olo Ruotsissa ja 

Suomessa paluumuuttajatyypin mukaan (% ) 

Onko ollut Paluumuuttajatyyppi 

työttömänä? 1 Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu-
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Ei ole ollut 76 61 64 68 36 49 työttömänä 

On ollut, mutta 
7 7 8 4 10 7 vain Ruotsissa 

On ollut, mutta 
1 1 25 20 23 33 29 vain Suomessa 

On ollut sekä Suomes- 6 7 8 5 21 15 sa että Ruotsissa 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 

f 100 122 138 206 237 143 

1) Onko ollut työttömänä Ruotsissa 12 kk:n aikana ennen paluuta tai työttömänä 
paluun jälkeen tutkimushetkeen mennessä 

YHT. 

57 

7 

25 

1 1 

100 

946 

Työ t t ö myy den k e s t 0 on paluun jälkeen ollut jonkin 

verran pitempi kuin Ruotsissa ennen paluuta. Vertailua vaikeuttaa 

kuitenkin se, että suurella osalla tutkimushenkilöistä oli paluus

ta kulunut tutkimushetkeen mennessä vasta suhteellisen vähän ai

kaa, jolloin työttömyysaikaakaan ei vielä ollut "ehtinyt" kovin 

paljon kertyä. Työttömänä olleita on lisäksi ollut paluun jälkeen 

yli puolet enemmän kuin ennen paluuta. Vastanneiden puolisot mu

kaan lukien työttömyyden kesto jakautui seuraavasti: 

Ruotsissa Paluun 
Työttömyyden kesto ennen jälkeen 

paluuta Suomessa 

0- 4 viikkoa 25 19 
5- 8 viikkoa 18 18 
9-12 viikkoa 14 17 

13-26 viikkoa 20 26 
yli 26 viikkoa 23 20 

100 100 
202 449 

Naisten työttömyys on sekä Ruotsissa että Suomessa kestänyt sel

västi kauemmin kuin miehillä. Myös paluumuuttajatyypeittäin voi

daan havaita jonkin verran eroja lähinnä siten, että perheelliset 
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ja sopeutumattomat, erityisesti vanhempi ryhmä, ovat olleet kauem

min työttömänä kuin korkeasti koulutetut ja opiskelijat. Paluun 

jälkeisen työttömyyden osalta erot eivät kuitenkaan ole tilastol

lisesti merkitseviä. Työttömänä olleiden määrä eri ryhmissä vaih

telee kuitenkin huomattavasti ja on eräissä ryhmissä siinä määrin 

pieni, että johtopäätöksiä on pidettävä vain suuntaa antavina (ks. 

liitetaulukot 26 ja 27). 

Työvoiman ulkopuoliset. Pääasiallisen toiminnan yhteydessä ilmeni, 

että tutkimushenkilöistä ja heidän puolisoistaan 25 % oli työvoi

man ulkopuolella ennen Ruotsiin muuttoa. Ruotsissa ennen paluuta 

heitä oli 14 % ja paluun jälkeen 26 %. Naiset ovat odotetusti mie

hiä useammin olleet työvoiman ulkopuolella (ks. liitetaulukko 28). 

Paluumuuttajatyypeittäin (mukana vain varsinaiset tutkimushenki

löt) työvoiman ulkopuolisia oli muuttoprosessin eri vaiheissa seu

raavasti ( % koko ryhmästä): 

Korkeasti koulutetut 
Vanhemmat perheelliset 
Nuoremmat perheelliset 
Opiskelijat 
Nuoremmat sopeutumattomat 
Vanhemmat sopeutumattomat 

Yhteensä 

Ennen Ruotsissa 
Ruotsiin ennen 
muuttoa paluuta 

40 
16 
23 
43 
18 
13 

25 

25 
9 

15 
3 
6 

14 

11 

Paluun 
jälkeen 
Suomessa 

17 
17 
16 
51 
21 
19 

25 

E n n e n Ruotsiin muuttoa työvoiman ulkopuolella olevia oli eri

tyisen paljon korkeasti koulutetuissa ja opiskelijoissa. Aikaisem

min on jo ilmennyt, että he olivat pääasiassa koulutuksessa tai 

varusmiespalveluksessa. R u 0 t s i s s a ennen paluuta oli kor

keasti koulutetuista edelleen huomattava osa työvoiman ulkopuolel

la, lähinnä koulutuksessa. Opiskelijoissa ja nuoremmissa sopeutu

mattomissa ei sen sijaan ollut juuri lainkaan työvoiman ulkopuo

lella olevia. Nuoremmissa perheellisissä oli suhteellisen paljon 

kotona olevia, jotka olivat pääasiassa lasten vuoksi kotiin jää

neitä naisia. P a 1 u u n jälkeen on opiskelijoista yli puolet 

siirtynyt työvoiman ulkopuolelle, ensisijaisesti koulutukseen. 
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Myös nuoremmissa sopeutumattomissa ja korkeasti koulutetuissa on 

suhteellisen paljon koulutukseen siirtyneitä ja jonkin verran myös 

muissa ryhmissä. Nuoremmissa muuttajaryhmissä on kysymys lähinnä 

ammatilliseen peruskoulutukseen siirtyneistä ja vanhemmissa ryh

missä työllisyyskoulutuksesta. Eläkkeellä olevia työvoiman ulko

puolisia on lähinnä vain vanhempien sopeutumattomien ryhmässä. 

Työvoiman ulkopuolella olleiden toiminta ilmenee tarkemmin jo 

aiemmin tarkastellun pääasiallisen toiminnan yhteydestä (ks. tau

lukko 41). 

Työ ,h ö n m eno a i k 0 m u k s e t. Niiltä, jotka eivät ol

leet tutkimushetkellä työssä, tiedusteltiin myös työhönmenoaiko

muksia. Tutkimushenkilöiden puolisot mukaanlukien saatiin tällöin 

seuraavat vastausjakautumat: 

Työt- Työv. YHT. tömät ulkop. 

Ei aio mennä työhön 16 9 
nyt eikä myöhemmin 

Aikoo mennä työhön, 5 70 44 mutta vasta myöhemmin 

Aikoo mennä ja on 89 8 41 ilmoitt. työnvälitykseen 

Aikoo mennä, mutta ei 6 6 6 
ole ilmoitt. työnvälit. 

100 100 100 
213 327 540 

Kaikkiaan hieman yli puolet työelämän ulkopuolella olleista ei et

sinyt tutkimushetkellä työtä. Työttömistä olivat luonnollisesti 

lähes kaikki koko ajan pyrkimässä työelämään ja suurin osa oli il-

moittautunut myös työnvälitykseen. Työvoiman ulkopuolisista sen 

sijaan pääosa ei ollut ainakaan välittömästi hakeutumassa työhön. 

Naisissa on melko odotetusti enemmän niitä, jotka aikovat mennä 

työhön vasta myöhemmin (ks. liitetaulukko 26) 

Pys~västi työelämän ulkopuolelle jäävät ovat lähes yksinomaan 

eläkkeellä olevia. Ne taas, jotka aikovat mennä työhön jossain 

myöhemmässä vaiheessa, ovat pääasiassa koulutuksessa olevia, mut

ta jonkin verran heissä on myös omaa kotitalouttaan hoitamaan 
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jääneitä (mm. äitiyslomalla olevia). Tämä heijastuu myös paluu

muuttajatyypeittäisissä jakautumissa, sillä vanhemmissa sopeutu

mattomissa on suhteellisesti eniten niitä, jotka aikovat jäädä 

pysyvästi pois työelämästä. Opiskelijoissa ja korkeasti koulute

tuissa taas on eniten niitä, jotka aikovat mennä työhön vasta myö

hemmin. Koko ajan työtä etsiviä on eniten perheellisissä ja sopeu

tumattomissa. 

7.5.2. Työssä tapahtuneet muutokset 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimushetkellä työssä olleiden työ

paikan varmuutta ja vaihtohalukkuutta sekä ennen ja jälkeen paluun 

työssä olleiden työoloissa tapahtuneita muutoksia. 

Ensimmäisen paluun jälkeisen työpaikan hankintaa koskevan tarkas

telun yhteydessä ilmeni, että työssä olleista puolella oli ensim

mäinen työpaikka luonteeltaan tilapäinen ja että 44 % oli ehtinyt 

vaihtaa työpaikkaansa tutkimushetkeen mennessä. Millainen sitten 

oli tilanne tutkimushetkellä? Kysyttäessä nykyisen työ p a i -

k a n v a r muu t t a piti noin neljäsosa työssä olleista 

työnsä jatkuvuutta epävarmana. Sopeutumattomat ja heistä erityi

sesti vanhempi ryhmä arvioi työnsä jatkuvuuden kaikkein epävarmim

maksi. Korkeasti koulutetut puolestaan pitivät työpaikkaansa 

useimmiten varmana. 

Työpaikan vai h t 0 h a 1 ukk u u s oli tapahtuneista työ

paikan vaihdoista huolimatta edelleen varsin suuri, sillä kaikki

aan noin kolmasosa halusi vaihtaa vastaushetken työpaikkansa jo

honkin toiseen. Eniten vaihtohalukkuutta ilmeni nuorten sopeutu

mattomien ja korkeasti koulutettujen ryhmissä. Ryhmien väliset 

erot eivät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä. 

T ä r k e i m p ä n ä syy n ä työpaikan vaihtohalukkuuteen oli 

jokin työn luonteeseen (työoloihin) liittyvä syy (24 %). Muita 

merkittäviä syitä olivat muutto pois paikkakunnalta (17 %), työn 

tilapäisyys (16 %) ja palkka (15 %). Paluumuuttajatyyppien välillä 
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oli eroja siten, että ensinnäkin korkeasti koulutetuilla korostui

vat lähinna työn ja koulutuksen vastaavuuteen sekä etenemismahdol

lisuuksiin ja paikkakunnalta poismuuttoon liittyvät syyt. Viime

mainittu syy korostui myös opiskelijoiden ryhmässä. Perheellisten 

ja vanhempien sopeutumattomien kohdalla taas painottuivat työn 

luonteeseen ja palkkaan liittyvät syyt sekä sopeutumattomien ryh

missä myös työn tilapäisyys. (ks. liitetaulukko 30) 

Taulukko 45. Nykyisen työpaikan varmuus ja vaihtohalukkuus paluumuuttajatyypin 

mukaan (% ) 

Työn jatkuvuus/ Paluumuuttajatyyppi 
KorL Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. työp.vaihtohalukkuus koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Työn jatkuvuus 

Varma 66 30 33 41 38 29 39 
Melko varma 22 49 44 35 34 36 37 
Melko epävarma 6 16 18 17 18 29 17 
Hyvin epävarma 6 5 5 7 10 6 7 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 
f 79 84 98 85 146 83 575 

TyöE·vaihtohalukkuus 

Ei halua/aio vaihtaa 71 66 69 66 58 74 66 
Haluaisi/aikoo vaihtaa 29 34 31 34 42 26 34 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 
f 79 84 98 85 146 83 575 

Työ 0 loi s s a tapahtuneita muu t 0 k s i a tutkittiin 

kymmenellä työn luonnetta mittaavalla ominaisuudella kysymällä, 

oliko niissä tapahtunut paluun jälkeen muutoksia parempaan tai 

huonompaan suuntaan. Lisäksi kysyttiin yleisessä työtyytyväisyydes

sä tapahtunutta muutosta. Kysymyksiin vastasivat luonnollisesti 

vain ennen ja jälkeen paluun työssä olleet. 

Yksimielisimpiä vastaajat olivat siitä, että palkka oli paluun 

jälkeen huonompi kuin Ruotsissa. Tätä mieltä oli kaikkiaan 65 % 

vastaajista. Myös työpaikan varmuus ja työn rasittavuus arvioitiin 

keskimäärin hieman huonommiksi paluun jälkeen, joskin yli puolet 

katsoi, ettei niissä ollut tapahtunut muutosta. Muissa työn piir-
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teissä painopiste oli positiivisella puolella. Työn kiinnostavuu

den, suhteiden työtovereihin ja työpaikan ilmapiirin arvioitiin 

parantuneen keskimäärin eniten. 

Taulukko 46. Vuosina 1980-81 palanneiden työoloissa tapahtuneet muutokset Ruotsin 

työoloihin verrattuna 

Työn Paran- Yhtä Huonon- YHT. f piirre tunut hyvin tunut 

Työpaikan varmuus 18 54 28 100 565 

Palkka 13 22 65 100 565 

Työn ja koulut. vast. 26 58 16 100 565 

Työn kiinnostavuus 41 44 15 100 565 

Etenemismahdollisuudet 28 53 19 100 565 

Työn rasittavuus 21 55 24 100 565 

Työtahti 27 53 20 100 565 

Suhteet työtovereihin 29 61 10 100 565 

Suhteet esimiehiin 25 60 15 1_00 565 

Työpaikan ilmapiiri 30 54 16 100 565 

Paluumuuttajatyypeittäin voidaan todeta, että korkeasti koulutet

tujen kohdalla on tapahtunut huonontumista lähinnä vain paikassa, 

mutta kuitenkin harvemmin kuin muissa ryhmissä. Työn ja koulutuk

sen vastaavuus, työn kiinnostavuus ja etenemismahdollisuudet sen 

sijaan ovat parantuneet selvästi useammin kuin muissa ryhmissä. 

Vanhempien perheellisten kohdalla on huo,nontunut erityisesti palk

ka, mutta myös työn rasittavuus on lisääntynyt ja työpaikan var

muus heikentynyt. Myönteisintä muutos on ollut suhteissa työtove

reihin ja työn kiinnostavuudessa. Nuorempien perheellisten kohdal

la muutokset ovat olleet samansuuntaisia. Työn rasittavuus ei 

kuitenkaan heidän kohdallaan ole lisääntynyt. Työn ja koulutuksen 

vastaavuus sekä etenemismahdollisuudet taas ovat jonkin verran 

muuttuneet negatiiviseen suuntaan. (ks. liitetaulukko 31) 

Opiskelijoiden kohdalla myönteiset muutokset painottuvat paljol t 'i 
samoihin asioihin kuin korkeasti koulutetuilla. Paikassa ja työ

paikan varmuudessa sen sijaan on tapahtunut selvä muutos huonom

paan suuntaan. Nuoremmat sopeutumattomat ovat palkkaa ja työpaikan 

varmuutta lukuunottamatta kokeneet muutokset varsin positiivisi

na . Myönteisin muutos on tapahtunut työn kiinnostavuudessa ja suh-
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teissa työtovereihin. Vanhempien sopeutumattomien ryhmässä painot

tuu palkan ohella hyvin negatiivisesti työpaikan varmuus. Jossain 

määrin ovat huonontuneet myös etenemismahdollisuudet, työn rasit

tavuus sekä työn ja koulutuksen vastaavuus. Työn kiinnostavuus ja 

työpaikan yleinen ilmapiiri taas on koettu myönteisimmin. (ks. 

liitetaulukko 31) 

Työoloissa tapahtuneet muutokset heijastuvat hyvin pitkälle tut

kimushenkilöiden yleisessä työ vii h t Y v Y Y des s ä. 

Puolet vastaajista arvioi viihtyvyytensä lisääntyneen paluun jäl

keen ja vain 17 % katsoi sen heikentyneen . 

Taulukko 47. Yleinen työviihtyvyys Ruotsin työhön verrattuna paluumuuttajatyypin 

mukaan (%) 

Paluumuuttajatyyppi 
Työviih- Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
tyvyys koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 

tet~t heell. heell. jat tumatt . tumatt. 

Huomattavasti paremmin 39 28 19 34 40 39 33 

Jonkin verral\ paremmin 20 19 17 19 15 12 17 

Yhtä hyvin 32 33 36 30 28 38 33 

'Jonkin verran huonommin 8 11 25 12 8 5 11 

Huomattavasti huonommin 9 3 5 9 6 6 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 75 82 97 85 144 82 565 

Myönteisin muutos viihtyvyydessä oli tapahtunut korkeasti koulu

tettujen kohdalla, mutta hyvin tyytyväisiä olivat myös molemmat 

sopeutumattomien ryhmät. Perheellisissä, erityisesti nuoremmassa 

ryhmässä, puolestaan oli keskimääräistä enemmän niitä, jotka kat

soivat viihtyvyytensä huonontuneen. 

Työoloissa tapahtuneet muutokset heijastuvat ymmärrettävästi myös 

työtyytymättömyyden ja -tyytyväisyyden s y i s s ä. Palkka oli 

yleisin tyytymättömyyden aihe (31 %:lla) ja työn luonne seuraavak

si yleisin (16 %). Muut syyt painottuivat melko tasaisesti (6-7 %). 

Muuttajatyyppien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä ero

ja. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat työnsä luonteeseen (43 %). 
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Seuraavaksi tärkeimpinä syinä mainittiin työpaikan henkilösuhteet 

(9 %) ja se, että työpaikalla oli mahdollisuus puhua omalla kie

lellä (9 %). Muuttajaryhmien väliset erot heijastavat paljolti 

työoloissa tapahtuneita positiivisia muutoksia. (ks. liitetaulu

kot 32 ja 33) 

7.5.3. Asumisessa tapahtuneet muutokset 

Tässä luvussa tarkastellaan ensin tutkimushenkilöiden asumissuh

teessa, talotyypissä, asunnon koossa ja varustetasossa tapahtunei

ta muutoksia muuttoprosessin eri vaiheissa sekä asumiskustannuk

sia ennen ja jälkeen paluun. Lisäksi tarkastellaan vastaajien sub

jektiivisia käsityksiä asumisoloissa tapahtuneista muutoksista se

kä mahdollisia asunnonvaihtoaikomuksia ja asuntolainan hakemista . 

Asumissuhde. Suurin osa eli 58 % tutkimushenkilöistä oli ennen 

Ruotsiin muuttoaan asunut vanhempien, muiden sukulaisten tai tut

tavien luona ja vajaa kolmasosa (30 %) erityyppisissä vuokralais

asunnoissa. Ruotsissa puolestaan suurin osa (76 %) asui vuokralai

sena. Ns. insats-asunnoissa ja omistusasunnoissa asui yhteensä 

kymmenesosa. Aikaisemmin on jo ilmennyt, että Suomeen palatessaan 

puolet palaajista muutti ensivaiheessa vanhempien, sukulaisten 

tai tuttavien luo. Tutkimushetkeen mennessä oli kuitenkin kolmas

osa palaajista ehtinyt vaihtaa asuntoa. Eniten olivat asuntoaan 

vaihtaneet vanhempien, sukulaisten tai tuttavien luona asuneet, 

sillä tutkimushetkellä heidän osuutensa oli enää 29 %. Muutokset 

näkyvät lähinnä päävuokralais- ja omistusasunnossa asuvien mää~än 

huomattavana lisääntymisenä. Yksityiskohtaisemmin tarkastellen 

muutokset olivat seuraavat: 
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Ennen Ruotsissa Heti Tutki-
Asumissuhde Ruotsiin ennen paluun mushet-

muuttoa paluuta jälkeen kellä 

Vanh./sukul./tutt. luona 58 10 50 29 

Alivuokralaisena 7 13 4 6 

Työsuhdeasunnossa 6 12 8 8 

Päävuokralaisena 17 51 17 28 

Ns. insats-asunnossa 6 

Omistusasunnossa 10 4 18 26 

Muussa/ei tietoa 2 4 3 3 --
100 100 100 100 
946 946 946 946 

Paluumuuttajatyypeittäin (taulukko 48) asumissuhde vaihtelee var

sin huomattavasti eri vaiheissa. Kaikissa ryhmissä oli e n n e n 

Ruotsiin muuttoa eniten vanhempien, sukulaisten tai tuttavien luo

na asuneita, opiskelijoissa ja nuoremmissa sopeutumattomissa kui

tenkin selvästi muita enemmän. Se, että heitä on myös muissa ryh

missä melko paljon, selittyy lähinnä sillä, että Ruotsiin lähti

essään esimerkiksi perheelliset olivat nuorempia ja usein naimat

tomia, ts. muuttajien "ominaisuudet" ovat Ruotsissa oloaikana 

muuttuneet. Itseasiassa ennen Ruotsiin muuttoa vallinnut tilanne 

olisi ymmärrettävämpi, jos sitä tarkasteltaisiin lähtömuuttajatyy

pin mukaan. Se ei kuitenkaan ole tässä yhteydessä tarkoituksenmu

kaista. Toisaalta muuttajien lähtötilanne ja demografiset ominai

suudet heijastuvat hyvin pitkälle myös paluumuuttajatyypin mukai

sessa tarkastelussa, koska suurella osalla ei kuitenkaan ollut ta

pahtunut olennaisia muu.toksia elämäntilanteessa Ruotsissa oloaika

na, 

R u 0 t s i s s a ollessaan on perheellisistä keskimäärin kaksi 

kolmasosaa asunut päävuokralaisena ja noin neljäsosa insats- tai 

omistusasunnoissa. Korkeasti koulutetuistakin puolet on asunut 

päävuokralaisena. Seuraavaksi eniten on ollut työsuhdeasunnossa 

ja opiskelija-asuntolassa (=muussa asunnossa) asuneita. Insats- ja 

omistusasunnoissa asuneitakin on hieman keskimääräistä enemmän. 

Myös sopeutumattomista lähes puolet on asunut päävuokralaisena. 

Muina asumissuhteina painottuvat alivuokralais- ja työsuhdeasun-
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Taulukko 48. Ruotsista vuosina 1980-81 palanneiden asumissuhde muuttoprosessin 

eri vaiheissa paluumuuttajatyypin mukaan ( %) 

Paluumuuttajatyyppi 

Asumissuhde Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Ennen Ruotsiin muuttoa 

vanh./sukul./yst.luona 43 49 4-0 74 78 37 58 
Alivuokralaisena 7 12 9 5 5 8 7 
Työsuhdeasunnossa 4 5 6 5 5 11 6 
Päävuokralaisena 23 21 29 9 10 18 17 
Omistus asunnossa 20 11 14 3 1 22 10 
Muussa/ei tietoa 3 2 2 4 1 4 2 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 
f 100 122 138 206 237 143 946 

Ruotsissa ennen Ealuuta 

Vanh./sukul./yst.luona 3 1 1 15 18 9 10 
Alivuokralaisena 5 4 3 23 1 7 17 13 
Työsuhdeasunnossa 16 2 5 20 1 3 13 12 
Päävuokralaisena 50 64 70 37 47 48 51 
Omistusasunnossa 7 1 3 6 1 4 4 
Ns. insats-asunnossa 5 15 15 1 2 6 6 
Muussa/ei tietoa 14 1 3 3 3 4 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 
f 100 122 138 206 237 143 946 

Tutkimushetkellä 

Vanh./sukul./yst.luona 19 4 10 41 47 27 29 
Alivuokralaisena 5 2 9 7 11 6 
Työsuhdeasunnossa 10 14 7 5 6 10 8 
Päävuokralaisena 29 31 39 28 26 16 28 
Omistusasunnossa 37 49 42 8 11 33 26 
Muussa/ei tietoa 2 9 3 3 3 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 
f 100 122 138 206 237 143 946 
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nossa sekä vanhempien, sukulaisten tai tuttavien luona asuminen. 

Vanhemmassa ryhmässä on lisäksi jonkin verran insats- ja omistus

asunnossa asuneita. Opiskelijat puolestaan eroavat sopeutumatto

mista lähinnä siinä, että alivuokralais- ja työsuhdeasunnoissa 

asuneita on vieläkin enemmän ja päävuokralaisena asuneita vastaa

vasti vähemmän. 

Aikaisemmin on todettu, että Suomeen p ala t e s saa n opis

kelijat ja sopeutumattomat muuttivat ensivaiheessa pääasiassa van

hempien, sukulaisten tai tuttavien luo, kun taas perheelliset ja 

korkeasti koulutetut muuttivat etupäässä omistus- ja päävuokra

laisasuntoihin. Tämä tilanne heijastuu vielä tutkimushetkelläkin, 

vaikka huomattava osa onkin ehtinyt vaihtaa asumissuhdetta. Opis

kelijoista ja nuoremmista sopeutumattomista asuu edelleenkin pääosa 

vanhempien, sukulaisten tai tuttavien luona. Huomattava osa on 

kuitenkin paluun jälkeen muuttanut päävuokralaisasuntoon ja osa 

myös muihin asumissuhteisiin. Myös muissa ryhmissä vanhempien, 

sukulaisten ja tuttavien luona asuneiden osuus on tutkimushetkeen 

mennessä huomattavasti vähentynyt pääosan siirryttyä omistus- ja 

päävuokralaisasuntoihin. Niinpä vanhemmista perheellisistä liki 

puolet (49 %) asui tutkimushetkellä omistusasunnossa ja lähes kol

masosa (31 %) päävuokralaisena. Heissä on lisäksi selvästi keski

määräistä enemmän työsuhdeasunnossa asuneita. Nuoremmissa perheel

lisissä on hieman vähemmän (42 %) omistusasunnossa asuneita ja 

vastaavasti enemmän päävuokralaisia (39 %). Myös korkeasti koulu

tettujen ja vanhempien sopeutumattomien kohdalla painopiste on 

omistusasunnoissa (37 % ja 33 %). Kuitenkin suhteellisen moni, 

varsinkin vanhempien sopeutumattomien ryhmästä asuu edelleen epä

itsenäisessä asumissuhteessa. 

Asumissuhteessa muuttajatyypeittäin tapahtuneet siirtymät ilmene

vät seuraavalle sivulla olevasta taulukosta. Siitä havaitaan, että 

vain puolella (49 %) tutkimushenkilöistä ei ole tapahtunut muutos

ta asumissuhteessa verrattaessa Ruotsin ja tutkimushetken tilan

netta. Vajaalla neljäsosalla (24 %) asumis suhde on muuttunut "huo

nompaan" suuntaan ja hieman yli neljäsosalla (27 %) "parempaan" 

suuntaan, mikäli eri asumissuhteet asetetaan paremmuusjärjestyk

seen siten, että epäitsenäinen asumissuhde on "huonoin" ja omis-
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tusasunto vastaavasti "paras" vaihtoehto. Muuttajatyypeittäin voi

daan todeta, että opiskelijoiden ja sopeutumattomien kohdalla muu

tos on keskimääräistä useammin tapahtunut huonompaan suuntaan. 

Perheellisillä sekä toisaalta myös vanhemmilla sopeutumattomilla 

muutoksen suunta on muita useammin ollut positiivinen. 

Taulukko 49. Asumissuhteessa tapahtunut muutos paluumuuttajatyypin mukaan (%) 

Asumissuhteen muutos 
(tilanne Ruotsissa -
tutkimushetkellä) 

Epäitsen. -epäitsen. 

Vuokra-as.-epäitsen. 

Omistusas.-epäitsen. 

Epäitsen. -vuokra-as. 

Kork. 
koulu
tetut 

3 

20 

Vuokra-as.-vuokra-as. 37 

Omistusas.-vuokra-as. 1 

Epäitsen. -omistusas. 5 

Vuokra-as.-omistusas. 22 

Omistusas.-omistusas. 10 

Yhteensä % 100 

f 100 

Paluumuuttajatyyppi 
Vanh. Nuor. Opis-
per- per- keli-
heell. heell. jat 

3 23 

2 7 26 

2 

1 13 

35 37 29 

11 9 

3 2 

30 31 5 

16 10 

100 100 100 

122 138 206 

Nuor. Vanh. 
sopeu- sopeu- YHT. 
tumatt. tumatt. 

25 14 14 

28 22 19 

3 1 

8 6 6 

27 19 30 

3 4 

4 8 4 

6 21 17 

4 5 

100 100 100 

237 143 946 

Talotyyppi. Ennen Ruotsiin muuttoaan yli puolet asui pientalossa 

ja noin kolmasosa kerrostalossa. Ruotsissa taas useimmat asuivat 

kerrostalossa. Paluun jälkeen oli huomattava osa muuttanut pien

taloon. Niinpä pientalossa asuvia oli tutkimushetkellä yhtä pal

jon kuin kerrostalossa asuvia. Yksityiskohtaisemmin tarkastellen 

jakautumat olivat seuraavat: 

Pientalossa 
Rivi- tai ketjutalossa 
Kerrostalossa 
Muussa tai ei tietoa 

Ennen 
Ruotsiin 
muuttoa 

55 
6 

35 
4 

100 
946 

Ruotsissa Tutki-
ennen mushet-
paluuta kellä 

10 43 
10 11 
78 43 

2 3 

100 100 
946 946 

Paluumuuttajatyypeittäin ilmeni eroja siten, että e n n e n 

Ruotsiin muuttoa olivat erityisesti perheelliset ja sopeutumatto

mien ryhmät asuneet pientalossa. Korkeasti koulutetuissa ja opis

kelijoissa taas oli selvästi keskimääräistä enemmän kerrostalossa 
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asuneita. R u 0 t s i s s a oltaessa sen sijaan ei ilmennyt ti

lastollisesti merkitseviä eroja ryhmien välillä, vaan kaikista 

ryhmistä enemmistö (76-80 %) asui kerrostalossa. P a 1 u u n jäl

keen tilanne palautui ennen Ruotsiin muuttoa olleen tilanteen 

suuntaan, joskin kerrostaloasuminen oli nyt ~aikissa ryhmissä 

yleisempää kuin ennen Ruotsiin muuttoa. Tutkimushetkellä pienta

lossa asuvia oli eniten vanhempien perheellisten (54 %) ja sopeu

tumattomien ryhmissä (nuoremmassa 50 % ja vanhemmassa 46 %). Nuo

remmissa perheellisissä oli lähes yhtä paljon pien- ja kerrosta

lossa asuneita (43 % ja 42 %). Korkeasti koulutetuista ja opiske

lijoista suurin osa taas asui kerrostalossa (edellisistä 55 % ja 

jälkimmäisistä 49 %). Korkeasti koulutetuissa oli myös keskimää

räistä enemmän rivitalossa asuvia. (ks. liitetaulukko 34) 

Talotyyppi heijastaa pitkälle muuttajien asu i n a 1 u e t t a. 

Muuton suuntautumista koskevan tarkastelun yhteydessä jo todet

tiin, että muuttajatyyppien asuinkunnan kuntamuodossa ilmeni sel

vät erot muuttoprosessin eri vaiheissa. Niinpä onkin ymmärrettä

vää, että pientaloasuminen on yleisempää niissä ryhmissä, joissa 

oli enemmän maalaiskunnissa asuneita. Kuntamuoto heijastuu luon

nollisesti myös asuinalueen t a aja m a t y Y P i s s ä, jonka 

osalta tutkimusaineisto jakautui muuton eri vaiheissa seuraavasti: 

Taajaman kerrostaloalueella 
Taajaman pientaloalueella 
Taajaman "seka-alueella" 
Haja-asutusalueella 

Ennen Ruotsissa Tutki-
Ruotsiin ennen 
muuttoa paluuta 

28 68 
26 12 
15 17 
31 3 

100 100 
946 946 

mushet
kellä 

33 
22 
19 
26 

100 
946 

Paluumuuttajatyypeittäin erot olivat samansuuntaiset kuin kunta

muodon yhteydessä. Vanhemmista perheellisistä yli puolet (54 %) 

ja sopeutumattomistakin yli kolmasosa (36-38 %) oli asunut e n -

n e n Ruotsiin muuttöaan haja-asutusalueella. Opiskelijoissa ja 

korkeasti koulutetuissa taas oli keskimääräistä enemmmän taajaman 

kerros- ja pientaloalueella asuneita. R u 0 t s i s s a kaikki 

ryhmät, mutta varsinkin vanhemmat perheelliset ja sopeutumattomat 
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asuivat taajaman kerrostaloalueella (ryhmien erot eivät kuitenkaan 

olleet tilastollisesti merkitseviä). P a luu n jäI k e e n 

oli perheellisistä ja sopeutumattomista vajaa kolmasosa (30-32 %) 

muuttanut haja-asutusalueelle ja vanhempia perheellisiä lukuunot

tamatta yhtä moni (31-32 %) myös taajaman kerrostaloalueelle. Van

hemmat perheelliset taas olivat keskimääräistä useammin muuttaneet 

taajaman pientaloalueelle (30 %). Korkeasti koulutetut ja opiske

lijat olivat puolestaan muita useammin (41-42 %) muuttaneet taa

jaman kerrostaloalueelle. Mielenkiintoinen seikka on myös se, että 

korkeasti koulutettujen ryhmä on ainoa, jossa on paluun jälkeen 

enemmän haja-asutusalueella asuvia kuin ennen Ruotsiin muuttoa . 

(ks . liitetaulukko 35) 

Asunnon koko. Asunnon kokoa kuvaavina indikaattoreina tarkastel

laan seuraavassa asuinhuoneiden lukumäärää, asunnon pinta-alaa ja 

asumistiheyttä (henkilöä/huone). 

Ennen Ruotsiin muuttoa tutkimushenkilöt asuivat keskimäärin sel

västi suuremmissa asunnoissa kuin Ruotsissa asuinhuoneiden luku

määrän laskiessa 2.7:stä 2.2:een (keittiötä ei ole laskettu asuin

huoneeksi). Paluun jälkeen on muutettu takaisin suurempiin asun

toihin asuinhuoneiden keskimääräisen lukumäärän kohotessa 2.6:een. 

Niinpä neljän huoneen ja keittiön tai sitä suuremmissa asunnoissa 

asui Ruotsissa vain 10 %, mutta tutkimushetkellä jo 25 %. Myös 

kaksioissa asuvien osuus on hieman lisääntynyt, mutta yksiöissä 

ja kolmioissa asuneiden osuus sen sijaan selvästi vähentynyt. 
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Ennen Ruotsissa Tutki-
Huoneiston koko Ruotsiin ennen mushet-

muuttoa paluuta kellä 

huone (+k) 30 34 23 

2 huonetta (+k) 22 27 30 

3 huonetta + k 20 29 22 

4 huonetta + k 15 6 14 

5 huonetta + k 9 2 9 

6 huonetta + k 4 2 2 

100 100 100 
865 915 915 

(Ei tietoa) (81 ) ( 31) ( 31) 

Huoneita keskimäärin 2.69 2 . 21 2.65 

Seuraavassa tarkasteltaessa asunnon kokoa paluumuuttajatyypeittäin 

huomioidaan vain tilanne Ruotsissa ennen paluuta ja tutkimushet-· 

kellä. Ennen Ruotsiin muuttoa vallinneen tilanteen huomioiminen 

ei olisi kovin tarkoituksenmukaista ensinnäkään siksi, että tar

kastelusta tulisi suhteellisen monimutkainen. Toisaalta sitä ei 

voida myöskään suhteuttaa mihinkään kiinteään ajankohtaan , koska 

tutkimushenkilöt ovat muuttaneet Ruotsiin eri ajankohtina . Lisäk

si asunnon koon ja muuttajatyyppien välisten riippuvuuksien voi

daan olettaa heijastuvan samansuuntaisina muuttoprosessin muissa 

vaiheissa. 

Verrattaessa tutkimushetken tilannetta Ruotsissa ennen paluuta 

vallinneeseen tilanteeseen (taulukko 50), voidaan paluumuuttaja

tyypeittäin todeta, että kaikissa ryhmissä on tapahtunut siirty

mistä suurempiin asuntoihin. Asunnon koossa heijastuu luonnolli

sesti perheen koko ja niinpä huoneiden lukumäärä onkin koko ajan 

ollut perheellisten ryhmissä suurempi kuin muissa ryhmissä. Per

heellisistä suurin osa (58 %) on Ruotsissa ollessaan asunut kolmi

oissa. Paluun jälkeen ovat varsinkin vanhemmat perheelliset siir

tyneet neljän ja viiden huoneen asuntoihin, mutta nuoremmassa ryh

mässä sen sijaan on varsin moni joutunut muuttamaan myös pienempiin 

asuntoihin, ts. yksiöihin ja kaksioihin. Korkeasti koulutetut puo

lestaan ovat Ruotsissa asuneet useimmiten 1-3 huoneen asunnossa. 
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Paluun jälkeen on yksiöissä ja kolmioissa asuneiden osuus vähenty

nyt selvästi, mikä on vastaavasti merkinnyt siirtymistä kaksioihin 

ja toisaalta neljän huoneen tai sitä suurempiin asuntoihin. 

Opiskelijat ja sopeutumattomien ryhmät ovat Ruotsissa asuneet 

yleensä yksiöissä (46-54 %), mikä onkin hyvin luonnollista perhe

koko huomioiden. Se, että heissä on melko paljon myös isommissa 

asunnoissa asuneita selittyy sillä, että näissä ryhmissä on run

saasti e p ä i t sen ä i s e s s ä asumissuhteessa, ts. van

hempien, sukulaisten tai tuttavien luona tai alivuokralaisena 

asuneita. Tämä heijastuu erityisen selvästi paluun jälkeisessä ti

lanteessa. Esimerkiksi opiskelijoista asui Ruotsissa 38 % ja tut

kimushetkellä 50 % epäitsenäisessä asumissuhteessa, kuten aikai

semmin on jo ilmennyt. Nuorempien sopeutumattomien kohdalla vas

taavat luvut olivat 35 % ja 54 % (ks. taulukko 48). Tämän vuoksi 

jäljempänä tarkastellaankin erikseen i t sen ä i s e s s ä 

asumissuhteessa, ts. työsuhde-, päävuokralais- ja omistusasunnossa 

asuneita. Sitä ennen tarkastellaan kuitenkin vielä lyhyesti asun

non pinta-alaa ja asumistiheyttä kaikkien tutkimushenkilöiden 

osalta. 

Huoneiden lukumäärän kasvu heijastuu luonnollisesti myös asunnon 

p i n t a - ala s s a, joka on koko aineistossa kasvanut 60:st~ 

70:een neliöön. Muutos on ollut samansuuntainen kaikissa ryhmissä. 

Perheelliset asuivat Ruotsissa keskimäärin 80 neliön ja tutkimus

hetkellä n. 85 neliön asunnoissa. Korkeasti koulutetuilla pinta

ala on lisääntynyt n. 60:stä 75:een neliöön ja muissa ryhmissä 

n. 50:stä 62:een neliöön. (ks. taulukko 51 ja liitetaulukko 36) 

Huolimatta asunnon koon kasvusta on keskimääräinen asu m i s -

t i h e y s kuitenkin tutkimushetkellä hieman suurempi kuin Ruot

sissa ennen paluuta (1.01 vs. 1.10), mikä johtuu kasvaneesta ta

louden koosta, sillä moni on paluun jälkeen mennyt avio- tai avo

liittoon, osa saanut perheenlisäystä ja osa taas muuttanut vanhem

piensa tai jonkun muun luokse. Siinäkin tapauksessa, että tarkas

teluun otetaan mukaan vain itsenäisessä asumissuhteessa asuneet, 

on asumistiheys paluun jälkeen suurempi kuin Ruotsissa . Paluumuut-
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Taulukko 50. Asuinhuoneiden lukumäärä ennen ja jälkeen paluun paluumuuttajatyypin 

mukaan ( %) 

Asuinhuoneiden 
Paluumuuttajatyyppi 

lukumäärä 
Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Ruotsissa ennen j2aluuta 

1 h (+k) 35 3 54 46 46 34 

2 h (+k) 28 19 23 24 32 34 27 

3 h + k 25 58 58 16 19 13 29 

4 h + k 4 16 10 4 4 6 

5 h + k 4 4 4 1 2 2 2 

6 h + k - 4 4 2 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 100 122 137 198 222 136 91 51 

Tutkimushetkellä 

1 h (+k) 21 5 4 35 32 25 23 

2 h (+k) 33 19 31 26 31 38 30 

3 h + k 17 31 32 16 16 24 22 

4 h + k 13 29 15 9 15 8 14 

5 h + k 10 13 16 10 5 4 9 

6 h + k - 6 3 2 4 2 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 96 122 136 198 226 143 915 1 

1 ) Puuttuvia tietoja 31 

Taulukko 51. Asunnon keskimääräinen huone luku , pinta-ala ja asumistiheys (henki-

löä/huone) ennen ja jälkeen paluun paluumuuttajatyypin mukaan (x) 

Paluumuuttajatyyppi 
Asunnon kokoa Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
kuvaava tunnusluku koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. f 

tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Huoneita keskim. 

Ruotsissa 2.3 3.0 3.0 1.8 1.8 1.8 2.2 91 51 

Tutk. hetkellä 2.8 3.3 3.1 2.5 2.3 2.3 2.6 915 

Pinta-ala (m 2 ) 

Ruotsissa 59.2 80.0 81 .4 47.8 50.7 51 .4 60.1 915 

Tutk. hetkellä 74.6 87.4 82.5 63.5 62.7 61.9 70.5 915 

Asumistiheys 

Ruotsissa 0.99 1 .46 1.20 0.83 0.86 0.90 1 .01 915 

Tutk. hetkellä 0.97 1 .45 1.29 0.92 1 . 03 1 .04 1 .1 0 915 

1) Puuttuvia tietoja 31 
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tajatyypeittäin ilmenee eroja siten, että korkeasti koulutettujen 

ja vanhempien perheellisten kohdalla asumistiheys on hieman pie

nentynyt, mutta muissa ryhmissä sen sijaan lisääntynyt. (ks. tau

lukko 51 ja liitetaulukko 37) 

Kun tarkasteluun otetaan mukaan vain i t sen ä i s e s s ä asu

missuhteessa asuneet, muuttuu asunnon koosta saatava kuva nimen

omaan opiskelijoiden ja sopeutumattomien kohdalla, mutta säilyy sen 

sijaan perheellisten ja korkeasti koulutettujen kohdalla jotakuin

kin ennallaan, koska heistähän lähes kaikki ovat asuneet sekä en

nen että jälkeen paluun itsenäisessä asumissuhteessa. 

Itsenäisessä asumis suhteessa asuneilla huoneiden keskimääräinen 

lukumäärä on paluun jälkeen lisääntynyt 2.2:sta 2.5:een. Tämä hei

jastuu myös huoneiston pinta-alassa, joka on lisääntynyt n. 58:sta 

66:een neliöön. Asumistiheys on kuitenkin suurempi kuin Ruotsissa 

(1.08 vs. 1.18) kuten kaikkien tutkimushenkilöidenkin kohdalla. 

Selityksenä on talouden koon suureneminen. (ks. liitetaukukko 38) 

Paluumuuttajatyypeittäin voidaan todeta samansuuntaiset erot kuin 

edellä kaikkien tutkimushenkilöidenkin kohdalla, ts. huoneiden lu

kumäärä ja asunnon pinta-ala on kaikissa ryhmissä lisääntynyt. 

Asumistiheys sen sijaan on laskenut vain korkeasti koulutettujen 

ja vanhempien perheellisten kohdalla, mutta lisääntynyt muissa 

ryhmissä. Perheelliset ja heistä varsinkin vanhempi ryhmä on sekä 

ennen että jälkeen paluun asunut kaikkein ahtaimmin. 

Asunnon kokoa voidaan tarkastella myös siten, että kaikki epäitse

näisesti asuneet sijoitetaan omaksi luokakseen. Tällöin voidaan 

liitetaulukosta 39 todeta, että perheellisten ryhmät ovat Ruotsis

sa ollessaan asuneet pääosin itsenäisessä asumissuhteessa 3-4 huo

neen asunnoissa (67-70 %). Paluun jälkeen on tapahtunut selvää 

siirtymistä suurempiin asuntoihin, mutta nuoremmassa ryhmässä myös 

pienempiin ja osaksi epäitsenäiseen asumissuhteeseen. Korkeasti 

koulutetut puolestaan asuivat ennen paluuta melko tasaisesti 1-3 

huoneen asunnoissa itsenäisessä asumissuhteessa (80 %). Paluun 
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jälkeen on suurissa asunnoissa sekä kaksioissa asuneiden osuus 

tässä ryhmässä selvästi lisääntynyt. Toisaalta myös epäitsenäises

ti asuneiden osuus on kasvanut (8 % vs. 24 %). 

Opiskelijat ja sopeutumattomat asuivat Ruotsissa pääasiassa joko 

epäitsenäisessä asumissuhteessa tai yksiössä (61-79 %). Paluun jäl

keen ei tilanne ole kovinkaan paljon muuttunut. Yksiöissä asuvien 

osuus on kuitenkin vähentynyt, mikä näkyy vastaavasti epäitsenäi

sesti asuneiden osuuden lisääntymisenä. Vanhemmissa sopeutumatto

missa on lisäksi jonkin verran tapahtunut siirtymistä itsenäiseen 

asumissuhteeseen ja isompiin asuntoihin (lähinnä kolmioihin) . 

Epäitsenäisessä asumis suhteessa asuneiden kohdalla on luonnolli

sesti lähes kaikissa tapauksissa kysymys enemmän tai vähemmän vä

liaikaisesta asunnosta. Se, että perheellisistäkin osa asui Ruot

sissa ollessaan epäitsenäisessä asumissuhteessa, johtuu siitä, et

tä perhe oli monissa tapauksissa palannut Suomeen jo edeltäkäsin 

päämiehen asuessa vielä Ruotsissa esim. alivuokralaisena. Jonkin 

verran oli myös sellaisia, joilla perhe ei ollut lainkaan mukana 

Ruotsissa (komennusmiehet) . Paluun jälkeen taas on useimmiten ky

symys hyvin lyhytaikaisesta odotusvaiheen asunnosta perheen olles

sa parhaillaan joko rakentamassa omaa taloa tai etsimässä vuokra

tai osakeasuntoa. 

Varustetaso. Asunnon keskimääräinen varustetaso on sekä Ruotsissa 

että paluun jälkeen ollut selvästi parempi kuin ennen Ruotsiin 

muuttoa. Paluun jälkeen varustetaso on kuitenkin huonompi kuin 

Ruotsissa. Tulos on varsin odotettu, koska Ruotsiin muuttaessaan 

monet lähtivät maaseudulta, jossa asuntojen varustetaso on alhai

sempi kuin kaupungeissa. Ruotsissa taas useimmat asuivat kaupun

gissa. Suomeen palatessaan moni muutti jälleen maaseudulle. Kau

punkeihin muuttaneita oli kuitenkin enemmän kuin sieltä lähtenei

tä Ruotsiin muutettaessa. Muutokset selittyvät myös sillä, että 

asuntojen keskimääräinen varustetaso on Ruotsissa korkeampi kuin 

Suomessa. Suomenkin asumistaso on luonnollisesti kohonnut siitä, 

mitä se oli sillä hetkellä, kun monet tutkimushenkilöistä muutti-
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vat Ruotsiin. Tutkimushenkilöiden asunnon varustetaso muuttopro

sessin eri vaiheissa ilmenee seuraavasta asetelmasta (luvut il

moittavat niiden %-osuuden, joilla oli ao. varuste asunnossaan): 

Ennen Ruotsissa Tutki-
Varuste Ruotsiin ennen mushet-

muuttoa paluuta kellä 

Viemäri 87 98 93 
Vesijohto, lämmin vesi 74 98 88 
Vesijohto, kylmä vesi 86 98 9c4 
Keskuslämmitys 73 97 85 
WC huoneistossa 78 97 90 
Kylpyhuone/suihku 63 95 79 
Sauna 73 19 75 
Astianpesukone 9 13 13 
Pakastin 43 51 57 
Puhelin 59 76 68 

Yleinen asumistason kohoaminen sekä toisaalta muutokset palaajien 

rakenteessa ja muuton alueellisessa suuntautumisessa näkyvät myös 

siinä, että Heikkisen vuosina 1968-71 palanneita koskeneessa tut

kimuksessa asunnon varustetaso oli kaikkien Heikkisen tarkastele

mien varusteiden osalta kaikissa muuttoprosessin vaiheissa selväs

ti alhaisempi kuin tässä tutkimuksessa (ks. Heikkinen 1974, 22). 

Tutkimushenkilöiden asunnon perusvarustetaso oli myös Ruotsissa 

Ruotsin väestöön verrattuna ja Suomessa Suomen väestöön verrattuna 

vähintäänkin samalla tasolla tai jopa parempi (ks. Saarenheimo 

1982, 47; Yearbook of Nordic Statistics 1981). 

Asunnon keskimääräistä varustetasoa voidaan mitata summapistemää

rällä siten, että jokaisesta yksittäisestä varusteesta annetaan 

yksi piste, jolloin summapistemäärän vaihteluväliksi muodostuu 

0-10 (mitattuja varusteita oli 10 kpl). Summapistemäärä voidaan 

luokitella siten, että 0-5 pistettä = huono, 6-8 pistettä = hyvä 

ja 9-10 pistettä = erittäin hyvä. Muuttajatyypeittäin saadaan täl

löin taulukon 52 mukaiset jakautumat. 

Taulukosta havaitaan, että sopeutumattomien ryhmät ja heistä var

sinkin vanhemmat sopeutumattomat ovat åsuneet sekä Ruotsissa että 

paluun jälkeen puutteellisimmin varustetuissa asunnoissa ja per

heelliset sekä korkeasti koulutetut puolestaan parhaimmin varuste

tuissa. Paluun jälkeen huonovarusteisissa asunnoissa asuneiden 
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osuus on selvästi suurempi kuin Ruotsissa, mutta toisaalta myös 

erittäin hyvin varustetuissa asunnoissa asuneiden osuus on lisään

tynyt. Viimemainittu johtuu paljolti siitä, että Ruotsissa ei 

useimpien asunnoissa ollut saunaa, kuten paluun jälkeen. Asunnon 

perusvarusteiden osalta varustetaso oli Ruotsissa korkeampi kuin 

Suomessa . Yksittäisten varusteiden osalta muuttajaryhmien väliset 

erot ilmenevät liitetaulukosta 40. 

Taulukko 52. Asunnon keskimääräinen varustetaso Ruotsissa ennen paluuta ja tutki

mushetkellä paluumuuttajatyypin mukaan (%) 

Paluumuuttajatyyppi 
Varustetaso Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh; 

koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT . 
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt . 

Ruotsissa 

Huono 2 2 6 6 10 5 

Hyvä 78 68 78 81 82 78 78 

Eritt. hyvä 21 30 20 13 12 12 17 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 100 122 138 204 225 135 924 1 

Tutk.hetkellä 

Huono 4 7 5 8 21 25 13 

Hyvä 56 53 51 58 56 47 54 

Eritt. hyvä 40 40 44 34 23 28 33 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 100 122 138 204 225 135 924 1 

1 L Puuttuvia tietoja 22 

Asumiskustannukset. Asumiskustannuksista tarkastellaan seuraavassa 

nettoasumiskustannuksia ("itse maksettua osuutta") ennen ja jäl

keen paluun muuttajatyypin, asumissuhteen ja asunnon koon mukaan . 

Asumiskustannuksissa tapahtuneiden muutosten sekä Suomen ja Ruot

sin välisten asumiskustannuserojen tarkasteluun liittyy monia vai

keuksia mm . siksi, että monille ei varsinkaan paluun jälkeen ole 

aiheutunut asumisesta kustannuksia, koska he asuivat vanhempiensa 

tai sukulaistensa luona . Todennäköisesti samasta syystä on osa 

jättänyt myös kokonaan vastaamatta ao. kysymykseen . Koska näiden 

henkilöiden huomioiminen tarkastelussa ei ole kovinkaan tarkoituk-
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senmukaista, muodostuu vertailtavista ryhmistä (ennen ja jälkeen 

paluun) erikokoiset. Asumiskustannusten vertailu on vaikeaa myös 

sen vuoksi, että ne pitäisi suhteuttaa mm. maiden väliseen hinta

tasoeroon ja valuuttakursseihin sekä asunnon kokoon, varusteta

soon, sijaintiin ym. asumiskustannuksiin vaikuttaviin tekijöihin. 

Tämä taas ei juurikaan ole käytännössä mahdollista. 

Edellä todettujen ongelmien vuoksi seuraavassa tarkastellaan lä

hinnä n i m elI i s i ä asumiskustannusten eroja sekä s u h 

t e u t eta anne toisaalta kotitalouden käytettävissä ollei

siin nettotuloihin Ruotsissa ja Suomessa. Viimeksi mainittuunkin 

tarkasteluun liittyy ongelmia mm. siksi, että tulonsaajien määrä 

on saattanut paluun jälkeen muuttua ja että vertailuryhmät ovat 

erikokoisia, koska tuloa saaneita tai tulonsa ilmoittaneita on pa

luun jälkeen huomattavasti vähemmän kuin ennen paluuta. Tuloihin 

suhteuttaminen antaa kuitenkin jonkinlaisen vertailuperustan ta

pahtuneiden muutosten tarkasteluun. Asumiskustannuksia kuvaavien 

rahallisten määrien lisäksi seuraavassa huomioidaan myös vastaa

jien oma arvio tapahtuneista muutoksista. 

Tutkimushenkilöiden nettoasumiskustannukset olivat Ruotsissa kes

kimäärin 892 kruunua eli n. 788 markkaa (1 kr = 0.8836 mk)1. Tut

kimushetkellä keskimääräiset asumismenot olivat n i m elI i s -

a r voI t aan vain hieman alemmat eli 741 mk. 

Ruotsissa ennen Tutkimus-
paluuta hetkellä 

kr mk (f) mk (f) 

Korkeasti koulutetut 1001 884 ( 95) 1055 ( 84 ) 
Vanhemmat perheelliset 1265 111 8 ( 11 4) 915 (108) 
Nuoremmat perheelliset 1250 1105 ( 130) 967 (123 ) 
Opiskelijat 595 526 (183 ) 508 (128 ) 
Nuor. sopeutumattomat 740 654 (203) 525 (158 ) 
Vanh. sopeutumattomat 766 677 (114) 654 (104 ) 

Yhteensä 892 788 (839 ) 741 (705) 

1) Vaihtokurssina on käytetty vuosien 1980 ja 1981 keskimääräistä 
avista-myyntikurssia. Vuoden 1981 osalta on kuitenkin huomioi
tu vain kuukaudet 1-8 Ruotsissa 14.9.1981 suoritetun devalvaa
tion vuoksi. Devalvaation jälkeisen tilanteen huomioimista ei 
ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi, koska suurin osa tutkimus
henkilöistä oli palannut Suomeen ennen devalvaatiota . 
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Paluumuuttajatyypeittäin voidaan havaita, että korkeasti koulutet

tujen ryhmä on ainoa, jossa nimelliset asumismenot ovat paluun 

jälkeen kohonneet. Nuorempien sopeutumattomien kohdalla puolestaan 

on tapahtunut eniten laskua kustannuksissa. Lisäksi voidaan tode

ta, että nuorempien perheellisten asumismenot olivat Ruotsissa 

alemmat, mutta paluun jälkeen korkeammat kuin vanhemmilla perheel

lisillä. Tämä johtuu lähinnä siitä, että vanhemmat perheelliset 

ovat paluun jälkeen saaneet jonkin verran enemmän ja useammin asu

mistukea, sillä bruttoasumiskustannuksissa ei ole käytännöllises

ti katsoen juuri lainkaan eroa ennen eikä jälkeen muuton (ks. lii

te taulukko 41). Ryhmien väliset erot asumismenoissa johtuvat luon

nollisesti lähinnä asunnon koosta ja asumissuhteesta. 

Edellä vertailtujen ryhmien koko on erilainen (839 vs. 705), kos

ka paluun jälkeisestä tilanteesta on saatu tietoja harvemmin joh

tuen jo aikaisemmin mainituista syistä. Saatu kuva ei kuitenkaan 

olennaisesti muutu, vaikka tarkasteluun otettaisiin mukaan vain ne 

henkilöt, joilta on saatu asumismenoja koskevat tiedot s e k ä 

paluuta edeltäneestä e t t ä sen jälkeisestä tilanteesta (683 

henkilöä). Heidän osaltaan keskimääräiset nettoasumiskustannukset 

olivat Ruotsissa 931 kruunua eli 822 markkaa ja tutkimushetkellä 

742 mk muuttajatyyppien välisten erojen ja tapahtuneiden muutosten 

pysyessä samanlaisina kuin edellä olleessa tarkastelussa. 

Seuraavassa tarkastellaan asumismenojen 0 suu t t a talouden 

n e t t 0 t u loi s t a. Tällöin putoaa kuitenkin osa tutkimus

henkilöistä tarkastelun ulkopuolelle, koska kaikilla ei ensinnä

kään ole ollut palkkatuloja varsinkaan paluun jälkeen . Osa taas 

on jättänyt kokonaan vastaamatta kysymykseen. Samalla tavoin puto

avat pois myös ne, joilta puuttuvat asumiskustannuksia koskevat 

tiedot (nämä ovat pääasiassa epäitsenäisessä asumissuhteessa asu

neita) . 

Asumismenojen osuus talouden nettJtuloista on Ruotsissa ollut sel

västi pienempi kuin Suomessa, sillä ennen paluuta tutkimushenki

löiden nettotuloista kului asumiseen n. 19 % ja tutkimushetkellä 
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n. 25 %. Asumismenojen osuus on kohonnut kaikissa muuttajaryhmis

sä, kuten seuraavasta ilmenee: 

Ruotsissa Tutkimus-
ennen palo hetkellä 

Korkeasti koulutetut 18.7 ( 79 ) 24.2 74) 

Vanh. perheelliset 22.0 (106 ) 26.8 98) 

Nuor. perheelliset 22.2 ( 121) 27.7 (114 ) 

Opiskelijat 15.6 ( 171) 25.0 ( 73) 

Nuor. sopeutumattomat 19.8 ( 179) 21 .9 (134 ) 

Vanh. sopeutumattomat 19.0 ( 91) 24.1 ( 79 ) 

Yhteensä 19.3 (747) 24.9 ( 572) 

Myös edellä olevassa tarkastelussa henkilöiden määrä ennen ja jäl

keen paluun on eri suuruinen (747 vs. 572). Kuitenkaan saatu kuva 

ei tässäkään tapauksessa muutu, vaikka mukaan otettaisiinkin vain 

ne henkilöt, joista on saa.tu tiedot molemmista vertailutilanteis

ta (543 henkilöä). Asumismenojen ja talouden nettotulojen suhde 

säilyy nimittäin täsmälleen samana, ts. 19 % Ruotsissa ja 25 % 

Suomessa. Myöskin muuttajatyyppien väliset erot ja muutokset pysy

vät samanlaisina kuin edellä. 

Asumiskustannukset riippuvat tietenkin ratkaisevasti asunnon 

k 0 0 s t a ja asu m i s s u h tee s t a. Muuttajatyyppien 

väliset erot selittyvät ensisijaisesti juuri näistä tekijöistä. 

Siksi onkin syytä tarkastella asumismenoja vielä erikseen tästä 

näkökulmasta. 

Seuraavasta taulukosta havaitaan odotetusti, että omistusasunnois

sa asuneilla asumismenot ovat olleet huomattavasti korkeammat kuin 

muilla. Ruotsissa ovat omistusasunnoissa asuneiden kustannukset 

olleet erityisen korkeat (1840 mk), mutta sen sijaan insats-asun

noissa asuneiden kustannukset vain hieman korkeammat kuin pää

vuokralaisten. Epäitsenäisessä asumissuhteessa asuneiden asumis

menot ovat olleet ymmärrettävästi vähäisimmät. 
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Taulukko 53. Asumiskustannukset Ruotsissa ennen paluuta ja tutkimushetkellä asumis-

suhteen mukaan; Ruotsin kruunut muutettu markoiksi ( 1 kr= 0.8836 mk) 

Ruotsissa ennen paluuta Tutkimushetkellä 

Asumis- % talo % talo 

suhde mk (f) nettotu- (f) mk (f) nettotu- (f) 
loista loista 

Vanhemp. ym. luona 518 ( 54) 16.7 50) 356 (105 ) 18.8 86) 

Alivuokralaisena 521 ( 11 4) 15.9 95) 399 ( 44) 18.1 31 ) 

Työsuhdeasunnossa 567 ( 1 01 ) 15. 1 93) 669 ( 72) 1 9 . 1 67) 

Päävuokralaisena 843 (454 ) 20.5 (407) 640 (250) 23.2 (196 ) 

Omistusasunnossa 1840 ( 35) 30.9 ( 33) 1177 (217) 32.9 (188 ) 

Insats-asunnossa 992 54) 20.2 47) 

Jossain muussa 567 21 ) 15. 1 16) 244 17) 11.9 4 ) 

Ei tietoa 654 6 ) 23.0 6) 

Yhteensä 788 (839 ) 19.3 (747) 741 (705 ) 24.9 (572 ) 

Paluun jälkeen tilanne on periaatteessa samanlainen eri asumissuh

teessa asuvien välillä. Asumismenojen osuus talouden tuloista on 

kaikissa tapauksissa kohonnut, mikä ei kuitenkaan välttämättä mer

kitse sitä, että asumiskustannukset sinänsä olisivat reaalisesti 

kohonneet. Pikemminkin on kysymys tulotason heikkenemisestä esim. 

työttömyyden tai opiskelun seurauksena. Toisaalta muutos selittyy 

tietenkin asunnon koon suurenemisella. Aikaisemminhan on jo todet

tu asunnon keskimääräisen koon kasvaneen paluun jälkeen. Liitetau

lukoista 42 ja 43 ilmenevätkin tarkemmin nettoasumiskustannukset 

asunnon koon ja asumissuhteen mukaan. 

Koska asumiskustannukset riippuvat lukuisista eri tekijöistä, on 

pelkkien rahallisten kustannusten perusteella käytännöllisesti 

katsoen melkein mahdotonta todeta, ovatko asumismenot muuton seu

rauksena reaalisesti lisääntyneet tai vähentyneet kun muut teki

jät pysyvät vakiona. Tarkastelussa pitäisi huomioida mm. maiden 

väliset erot hinta- ja palkkat~sossa, asunnon sijainnissa ja asu

missuhteessa. Yksinkertaisemmin ja mielekkäämmin asiaa voidaan sen 

sijaan selvittää tutkimushenkilöiden oman subjektiivisen arvion pe

rusteella. Tutkimuksessa kysyttiinkin, olivatko asumiskustannukset 

tutkimushetkellä paremmin, yhtä hyvin vai huonommin kuin Ruotsissa 

ennen paluuta. Paluumuuttajatyypeittäin saatiin tällöin taulukon 

54 mukaiset jakautumat. 
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Kai k i s t a tutkimushenkilöistä 49 % katsoi asumiskustannus

tensa muuttuneen paluun jälkeen parempaan ja 22 % huonompaan suun

taan. Muuttajatyypeittäin voidaan havaita, että nuoremmissa per

heellisissä ja korkeasti koulutetuissa on selvästi muita enemmän 

niitä, joilla kustannukset ovat muuttuneet huonompaan suuntaan. 

Nuoremmissa sopeutumattomissa taas on eniten niitä, joilla muutos 

on ollut myönteinen. 

Taulukko 54. Asuinkustannuksissa tapahtunut muutos tutkimushenkilöiden itsensä 

arvioimana paluumuuttajatyypin mukaan (%) 

Asumiskustann. 
Paluumuuttajatyyppi 

tutk. hetkellä Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Koko aineisto 

Paremmin 47 47 45 48 58 47 49 

Yhtä hyvin 23 32 23 31 29 31 29 

Huonommin 30 21 32 21 13 22 22 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 100 122 138 206 237 143 946 

x2 = 25.14; p<.005 

Osa-aineisto 1 

Paremmin 43 47 45 45 51 50 47 

Yhtä hyvin 24 29 24 30 33 27 28 

Huonommin 33 24 31 25 16 23 25 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 82 106 1 21 123 153 98 683 

x2 = 12.21 ; p<.271 

1 ) Osa-aineisto= ne, jotka olivat ilmoittaneet asumiskustannuksensa sekä ennen 
että jälkeen paluun 

Koska tutkimushenkilöissä oli huomattavan paljon vanhempien, suku

laisten ja tuttavien luona asuneita, joille ei asumisesta aiheutu

nut kustannuksia sekä jonkin verran myös vastaamatta jättäneitä, 

on edellisessä taulukossa huomioitu myös eri k s e enne hen

kilöt, jotka ilmoittivat asumisesta aiheutuneen itselleen kustan

nuksia s e k ä ennen e t t ä jälkeen paluun. Näiden henkilöi

den osalta tulos ei kovinkaan paljon poikkea koko aineistosta. 

Muuttajaryhmien välisissä eroissa ilmenee pieniä muutoksia, vaik

ka peruskuva säilyykin samansuuntaisena kuin koko aineistossa. 

Erot eivät myöskään ole enää tilastollisesti merkitseviä. 
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Tutkimushenkilöiden oman arvion mukaan näyttäisi siis siltä, että 

suurimmalla osalla palaajista asumiskustannukset ovat paluun jäl

keen muuttuneet myönteiseen suuntaan. Aikaisemmin on kuitenkin to

dettu, että asumismenojen osuus talouden nettotuloista on selvästi 

lisääntynyt paluun jälkeen. Tämä viittaa siihen, että asumismenot 

sinänsä eivät ole reaalisesti kasvaneet, vaan kysymys on enemmän

kin talouden tulotasossa tapahtuneesta laskusta. Vastaajat eivät 

ilmeisesti ole suhteuttaneet arviotaan sen hetkisiin tuloihinsa, 

vaan ovat arvioineet asiaa suhteessa siihen, minkä ovat yleisesti 

ottaen kokeneet kohtuulliseksi. Samalla he ilmeisesti ovat huomi

oineet myös esim. asunnon koossa tapahtuneen muutoksen. Vastaajien 

arviot voivat toisaalta olla ainakin osittain kuvitteellisia, sil

lä kustannusvertailu on saatettu suorittaa pelkästään nimelliskus

tannusten perusteella; nimellisestihän keskimääräiset asumiskus

tannukset olivat laskeneet kaikkien muiden paitsi korkeasti kou

lutettujen kohdalla. 

Asumisolojen muutos. Asunnon koossa, varustetasossa ja asumiskus

tannuksissa tapahtuneita muutoksia on jo edellä tarkasteltu. Seu

raavassa otetaan vielä esille tutkimushenkilöiden subjektiivinen 

arvio eräissä muissa asumisoloissa tapahtuneista muutoksista. Ver

tailun vuoksi mukana ovat myös edellä jo käsitellyt olosuhteet. Li

säksi tarkastellaan tutkimushenkilöiden yleistä asumistyytyväi

syyttä tutkimushetkellä. 

Eri asumisoloissa tapahtuneiden muutosten kokonaisjakautumia tar

kasteltaessa havaitaan, että asuinympäristön viihtyisyydessä tapah

tunut muutos on koettu kaikkein useimmin positiiviseksi, sillä 

kaikkiaan 55 % katsoi ympäristön viihtyisyyden lisääntyneen ja 

vain 14 % vähentyneen. Myös asumiskustannukset ja asunnon viih

tyisyys on parantunut noin puolella vastaajista. Harvimmin on po

sitiivisia muutoksia tapahtunut asunnon sijainnissa ja varusteta

sossa. 
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Paran- Yhtä Huonon- Yhteensä 
tunut hyvin tunut % f 

Asunnon tilavuus 43 27 30 100 946 

Asunnon varustetaso 29 45 26 100 946 

Asunnon viihtyisyys 48 34 18 100 946 

Asuinymp. viihtyisyys 55 31 14 100 946 

Asunnon sijainti 26 45 29 100 946 

Asumiskustannukset 50 28 22 100 946 

Paluumuuttajatyypeittäin voidaan liitetaulukosta 44 todeta, että 

tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien välillä ilmenee asunnon 

varustetasossa (p<.Ol), asuinympäristön viihtyisyydessä (p<.Ol) ja 

asumiskustannuksissa (p<.Ol) sekä oireellisesti myös asunnon viih

tyisyydessä (p<.10). Varustetaso on vanhempien perheellisten ja 

sopeutumattomien ryhmissä muuttunut keskimääräistä useammin nega

tiiviseen suuntaan, mikä selittyy paljolti muuton suuntautumisel

la, sillä näissä ryhmissä oli eniten maaseudulle muuttaneita. Tä

mä selittää paljolti myös sen, että perheellisistä varsinkin van

hemmassa ryhmässä ja sopeutumattomista erityisesti nuoremmassa 

ryhmässä on keskimääräistä enemmän niitä, jotka ovat kokeneet 

asuinympäristön muutoksen positiivisena. Asumiskustannusten osalta 

oli aikaisemman tarkastelun perusteella odotettavissa, että korke

asti koulutetut ja nuoremmat perheelliset arvioivat muita useammin 

asumiskustannustensa nousseen, vaikka painopiste heidänkin arviois

saan oli positiivisella puolella. (ks. liitetaulukko 44) 

Muutokset yksittäisissä asumisolosuhteissa heijastuvat varsin sel

västi tutkimushenkilöiden yle i s e s s ä asumistyytyväisyy

dessä, sillä useimmat olivat suhteellisen tyytyväisiä tutkimushet

ken asuntoonsa. Tyytymättömiä oli vain 15 %. 

Vanhemmat perheelliset sekä korkeasti koulutetut ja opiskelijat 

olivat asuntoonsa keskimääräistä tyytyväisempiä. Sopeutumattomien 

ryhmissä taas oli muita enemmän tyytymättömiä, mikä johtunee lä

hinnä asumissuhteesta, mutta osaksi myös asunnon ominaisuuksista 

ja sijainnista. 
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Taulukko 55. Yleinen tyytyväisyys asuntoon tutkimushetkellä paluumuuttajatyypin 

mukaan ( %) 

Tyytyväisyys Paluumuuttajatyyppi 

asuntoon Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Erittäin tyytyväinen 37 42 33 38 30 33 35 

Melko tyytyväinen 51 45 53 49 51 50 50 

Melko tyytymätön 8 11 10 8 12 10 10 

Erittäin tyytymätön 4 2 4 5 7 7 5 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 100 122 138 206 237 143 946 

Asumistyytyväisyys riippuu hyvin olennaisesti asumissuhteesta, sil

lä omistusasunnossa asuneissa ei ollut juuri lainkaan tyytymättö

miä, kun sen sijaan vuokralla asuneissa heitä oli 21 % ja epäitse

näisesti asuneissa 15 %. 

Epäitsen. Vuokralla Omistusas. YHT. asuneet asuneet asuneet 

Eritt. tyytyväinen 32 23 59 35 

Melko tyytyväinen 53 56 37 50 

Melko tyytymätön 10 13 3 10 

Eritt. tyytymätön 5 8 5 

100 100 100 100 
329 374 243 946 

Asunnonvaihtoaikomukset. Ensimmäisen paluun jälkeisen asunnon han

kintaa koskevassa tarkastelussa on jo aikaisemmin ilmennyt, että 

paluun jälkeen oli 31 % ehtinyt tutkimushetkeen mennessä vaihtaa 

asuntoa. Pääasiallisimpina syinä olivat asumissuhde (43 %:l la) ja 

paikkakunnan vaihto (29 %:lla). Millainen sitten oli tilanne tut

kimushetkellä? Tapahtuneista asunnon vaihdoista huolimatta hyvin 

monilla oli edelleen muuttoaikomuksia, sillä yli puolet tutkimus

henkilöistä aikoi vaihtaa asuntoa, joskin vain osa aivan lähitule

vaisuudessa, sillä parhaillaan nykyiseltä paikkakunnalta asuntoa 

etsiviä oli 14 % ja paikkakunnalta poismuuttavia 9 %. 
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Taulukko 56. Nykyisen asunnon vaihtoaikomukset paluumuttajatyypin mukaan (% ) 

Aikooko. 
Paluumuuttajatyyppi 

vaihtaa 
Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 

asuntoa? koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Kyllä, koska muuttaa 9 3 3 15 10 11 9 pois paikkakunnalta 

Kyllä, on juuri 18 10 11 11 19 12 14 etsimässä asuntoa 

Kyllä, mutta vasta 20 17 19 19 21 11 18 1-2 vuoden kuluttua 

Kyllä, mutta vasta 17 12 18 13 9 9 12 myöhemmin (yli 2 v. ) 

Ei ainakaan 35 58 49 40 39 54 45 näillä näkymin 

Ei osaa sanoa 2 2 3 2 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 100 122 138 206 237 143 946 

Erityisesti opiskelijoilla, mutta myös sopeutumattomilla näyttää 

edelleen olevan keskimääräistä enemmän aikomuksia muuttaa pois 

paikkakunnalta. Juuri tämän syyn vuoksihan näistä ryhmistä oli jo 

huomattava osa ehtinyt muuttaa paluun ja tutkimushetken välisenä 

aikana. Nykyiseltä paikkakunnalta parhaillaan asuntoa etsiviä on 

eniten nuoremmissa sopeutumattomissa ja korkeasti koulutetuissa. 

Vähän pidemmällä tähtäimellä asuntoaan vaihtavia puolestaan on 

eniten nuoremmissa perheellisissä ja korkeasti koulutetuissa. Van

hemmista perheellisistä ja vanhemmista sopeutumattomista sen si

jaan suurin osa (58 % ja 54 %) ei aio vaihtaa asuntoa. 

Asumissuhde osoittautui tärkeimmäksi asunnonvaihtoaikomuksen 

s y y k s i, sillä sen mainitsi 33 % muuttoaikeissa olevista. 

Siihen läheisesti liittyvä asunnon tilapäisyys oli lisäksi syynä 

7 %:lla . Paikkakunnalta poismuuton tai muun ei asumiseen liitty

vän syyn ilmoitti 20 % ja asunnon koon 12 %. Suoranaisesti asun

toon liittyvien syiden (asunnon ominaisuuksien) merkitys sen si

jaan oli ainakin ensisijaisena syynä suhteellisen vähäinen. 
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Taulukko 57. Asunnonvaihtoaikomusten syyt paluumuuttajatyypin mukaan ( %) 

Asunnonvaihto-
Paluumuuttajatyyppi 

Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
aikomuksen syy koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 

tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Asunnon tilapäisyys 5 4 16 7 7 

Asumissuhde 30 52 44 29 32 21 33 

Asumismuoto 6 16 18 3 7 7 

Asunon koko 19 4 18 7 15 11 12 

Varustetaso 5 4 3 2 12 10 7 

Asumiskustannukset 2 2 4 3 2 2 

Asunnon sijainti 2 3 5 2 

Asuinympäristö 1 1 3 

Ei asumis. liitto 1 20 6 10 33 18 23 20 syy 

Ei tietoa 12 10 1 7 8 18 9 

Yhteensd % 100 100 100 100 100 100 100 

f 64 50 69 122 141 61 507 

1) Ei asumiseen liittyvä syy: useimmiten muutto pois paikkakunnalta 

Paluumuuttajatyypeittäin voidaan todeta, että perheellisten ryh

missä korostuu vaihdon syynä erityisesti asumissuhde ja pyrkimys 

toisenlaiseen asumismuotoon (yleensä kerrostaloasunnosta omakoti

taloon) . Asumissuhde on myös muissa ryhmissä tärkein vaihtosyy, 

mutta kuitenkin selvästi vähäisempi kuin edellisten kohdalla. Muut 

kuin asumiseen suoranaisesti liittyvät syyt, useimmiten paikkakun

nan vaihto, ovat toiseksi tärkein syy kaikissa muissa paitsi per

heellisten ryhmissä korostuen erityisesti opiskelijoiden kohdalla. 

Opiskelijoilla painottuu myös merkittävästi asunnon tilapäisyys. 

Asunnon koolla taas on melko suuri merkitys korkeasti koulutettu

jen ja nuorempien perheellisten ryhmissä, mikä viittaa tämän on

gelman korostumiseen erityisesti nuorten lapsiperheiden kohdalla. 

Varustetason puutteellisuus puolestaan on sopeutumattomien kohdal

la tärkeä syy, mikä onkin ymmärrettävää aikaisemman tarkastelun 

perusteella. 

Asunnonvaihtoaikomukset ja niiden syyt liittyvät erityisen selväs-

ti asu m i s s u h tee s e e n. Niinpä omistusasunnoissa 

asuvista 75 % ei ainakaan tutkimushetkellä olleiden näkymien pe-
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Taulukko 58. Asunnonvaihtoaikomukset tutkimushetken asumissuhteen mukaan (%) 

Aikooko vaih
taa asuntoa? 

Kyllä, koska muuttaa 
pois paikkakunnalta 

Kyllä, on juuri 
etsimässä asuntoa 

Kyllä, mutta vasta 
1-2 vuoden kuluttua 

Kyllä, mutta vasta 
myöhemmin (yli 2 v.) 

Ei ainakaan 
näillä näkymin 

Ei osaa sanoa 

Yhteensä % 

f 

Asumissuhde tutkimushetkellä 

Epäitsen. 

12 

15 

20 

9 

41 

3 

100 

329 

Vuokra-as. 

12 

20 

23 

16 

29 

100 

374 

Omistusas. 

2 

3 

8 

11 

75 

100 

243 

Taulukko 59. Asunnonvaihtoaikomuksen syy tutkimushetken asumissuhteen 

Asunnonvaihto- Asumissuhde tutkimushetkellä 
aikomuksen syy Epäitsen. Vuokra-as. Omistusas. 

Asunnon tilapäisyys 2 12 

Asumissuhde 48 30 

Asumismuoto 0 6 29 

Asunnon koko 7 1 1 36 

Varustetaso 5 8 5 

Asumiskustannukset 3 3 

Asunnon sijainti 2 2 3 

Asuinymp. viiht. 2 

Ei asumis. liitto 1 24 20 10 syy 

Ei osaa sanoa 11 7 12 

Yhteensä % 100 100 100 

f 188 206 59 

1) Ei asumiseen liittyvä syy: useimmiten muutto pois paikkakunnalta 

mukaan 

YHT. 

9 

14 

18 

12 

45 

2 

100 

946 

(% ) 

YHT. 

7 

33 

7 

12 

7 

2 

2 

20 

9 

100 

507 
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rusteella aikonut vaihtaa asuntoa, kun taas vuokralla asuvissa 

heitä oli vain 29 % ja epäitsenäisesti asuvissa 41 % (ks. tauluk

ko 58). 

Epäitsenäisessä asumis suhteessa asuvista, jotka aikoivat vaihtaa 

asuntoa, ilmoitti 50 % syyksi joko asumissuhteen tai asunnon 

tilapäisyyden. Vuokralla asuneissa heitä oli 42 %, mutta omistus

asunnossa asuneissa ei ymmärrettävästi lainkaan. Viimemainituilla 

sen sijaan olivat ensisijaisina syinä asunnon koko (36 %) ja asu

mismuodon vaihtaminen (29 %). Muilla kuin asumiseen liittyvillä 

syillä (yleensä paikkakunnalta poismuutolla) oli merkitystä lähin

nä epäitsenäisesti ja vuokralla asuneiden kohdalla. (ks . tauluk

ko 59) 

Edellisen tarkastelun perusteella voidaan todeta, että asumissuh

de on merkittävin asunnon vaihtoihin vaikuttava tekijä. Epäitse

näisesti asuvien kohdalla tämä merkitsee yleensä pyrkimystä itse

näiseen asumis suhteeseen ja useimmiten päävuokralaisasuntoon. 

Vuokra-asunnoissa asuvat puolestaan pyrkivät omistusasuntoihin. 

Omistusasunnoissa asuvien kohdalla asumissuhteella ei luonnolli

sestikaan ole enää merkitystä, vaan heillä nousevat merkittäviksi 

syiksi tilavamman asunnon ja toisenlaisen asumismuodon saavutta

minen. Tällöin on useimmiten kysymyksessä muutto kerrostalosta 

omakoti- tai rivitaloon. 

Asunnon vaihdon syyt näyttävät selvästikin muodostavan eräänlaisen 

hierarkisen järjestelmän, joka liittyy olennaisella tavalla ihmis

ten elämänvaiheisiin ja heijastuu tätä kautta myös eri muuttaja

ryhmien kohdalla. Niinpä esim . vanhempien luota ja paikkakunnalta 

poismuutto korostuu "liikkuvimmassa" elämäntilanteessa olevilla 

nuorilla, mutta ei luonnollisestikaan enää iäkkäämpien, vakiintu

neemmassa ja itsenäisemmässä elämänvaiheessa olevien kohdalla. 

Asuntolainan hakeminen . Tutkimushenkilöistä 14 % ilmoitti saaneen

sa (perheensä saaneen) a r a v a - 1 a i n a a joko ennen Ruot

siin muuttoa tai paluun jälkeen ja 18 % oli joko parhaillaan hake-
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massa tai aikoi hakea arava-lainaa. Suurin osa (63 %) ei kuiten

kaan sen hetkisten näkymien perusteella aikonut sitä hakea. 

Taulukko 60. Aravalainan hakeminen paluumuuttajatyypin mukaan (%) 

Paluumuuttajatyyppi 
Aikooko hakea Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
aravalainaa? koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 

tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

On jo saanut ennen 
2 3 8 2 Ruotsiin muuttoa 

On saanut paluun 
8 43 27 3 5 12 jälkeen 

Hakee parhaillaan 7 5 2 

On hakenut, mutta sitä 
3 4 2 ei ole myönnetty 

Aikoo hakea 15 19 18 13 17 12 16 

Ei aio hakea ainakaan 
74 25 80 näillä näkymin 40 74 65 63 

Ei tietoa 2 3 5 4 7 4 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 
f 100 122 138 206 237 143 946 

Muuttajaryhmittäin ovat arava-lainaa saaneet odotetusti lähinnä 

perheelliset ja 'heistä erityisesti vanhempi ryhmä (45 %) . Heissä 

on myös eniten lainaa parhaillaan hakevia tai hakemisaikeissa ole

via. Se, että muissa ryhmissä on huomattavan paljon niitä, jotka 

eivät ainakaan tutkimushetkellä olleiden näkymien perusteella aio 

hakea arava-lainaa, heijastaa lähinnä sitä, että nämä ryhmät ei

vät elämäntilanteeseensa, perhesuhteisiinsa tai varallisuuteensa 

liittyen katso itsellään olevan reaalisia mahdollisuuksia lainan 

saamiseen. 

Pank~ilainaa ilmoitti saaneensa 14 % tutkimushenkilöistä ja 13 % 

aikoi sitä hakea tai oli parhaillaan hakemassa. Sen sijaan 66 % ei 

aikonut sitä sen hetkisin näkymin hakea. Vastaamatta jättäneitä 

oli 7 %. Pankkilainaa olivat saaneet etupäässä korkeasti koulute

tut ja perheelliset. Ensin mainituissa oli myös selvästi muita 

enemmän niitä, jotka aikoivat sitä hakea. Mikäli tarkastelusta 

jätetään pois ne, jotka olivat saaneet myös arava-lainaa, koska 

heidän kohdallaan lienee useimmiten kysymys arava-lainan. lisälai-
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nasta, on pankkilainaa saaneita koko aineistossa vain 9 %. Tällöin 

korkeasti koulutettujen osuus korostuu vieläkin selvemmin pankki

lainan saajina, mikä selittyy lähinnä tulojen ja talouden koon pe

rusteella, ts. arava-lainan saantimahdollisuuksien vähäisyydellä. 

Kysyttäessä mihin t a r koi t u k s e e n asuntolainaa aiot

tiin hakea, vastasi 51 % hakevansa sitä omakotitalon rakentamiseen 

tai ostamiseen. Kerrostalo-osakkeeseen aikovia oli vajaa viidesosa 

ja rivitalo- osakkeeseen aikovia hieman vähemmän. 

Taulukko 61. Asuntolainan käyttötarkoitus paluumuuttajatyypin mukaan (%) 

Paluumuuttajatyyppi 
Asuntolainan Kork. Vanh. Nuor . Opis - Nuor . Vanh. 
käyttötarkoitus koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- yHT. 

tetut heell . heell. jat tumatt. tumatt. 

Omakotitaloa varten 41 66 65 42 51 35 51 

Rivitalo-osakkeeseen 19 13 13 11 13 18 15 

Kerrostalo-osakkeeseen 23 6 8 37 25 15 19 

Nyk. asunnon peruskorj. 15 13 12 5 10 30 13 

Ei tietoa 2 2 2 5 2 2 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 52 67 85 64 104 60 432 

Muuttajaryhmittäin ilmeni hyvin selviä eroja, vaikka omakotitalon 

hankkiminen olikin kaikissa ryhmissä halutuin vaihtoehto. Perheel

lisissä heitä oli kuitenkin selvästi muita enemmän (65 - 66 %). Ker

rostalo-osakkeeseen haluavia taas oli erityisesti opiskelijoissa, 

mutta keskimääräistä enemmän myös nuoremmissa sopeutumattomissa ja 

korkeasti koulutetuissa . Vanhemmissa sopeutumattomissa puolestaan 

oli huomattavan paljon (30 %) niitä, jotka aikoivat hakea lainaa 

nykyisen asunnon peruskorjaukseen . 

Asuntolainan käyttötarkoitus heijastanee lähinnä asumista koskevis

sa arvostuksissa ilmeneviä eroja sekä osin myös nykyistä asuinpaik

kaa ja elämäntilannetta. Maaseudulla asuvat esimerkiksi pyrkivät I 

mitä todennäköisimmin pientaloihin ja kaupungeissa asuvat kerros

taloihin. Kysymys on tietenkin paljon myös siitä, millaisia reaa

lisia vaihtoehtoja eri elämäntilanteissa oleville yksilöille eri 

alueilla tarjoutuu . 
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7.5.4. Toimeentulossa tapahtunut muutos 

Tässä luvussa tarkastellaan sekä tutkimushenkilöiden henkilökoh

taisissa nettotuloissa että heidän koti taloutensa nettotuloissa 

tapahtunutta muutosta. Nettotuloilla tarkoitetaan samaa kuin vero

vähennyksen jälkeen k ä tee n jäävä palkkatulo. Talouden tu

loissa ei tällöin ole huomioitu erilaisia yhteiskunnallisia tulon

siirtoja (lapsilisiä, asumistukea tms.). Tarkastelussa pyritään 

n i m elI i sen muutoksen lisäksi selvittämään myös netto

palkan r e a ali n e n muutos. Lähtökohtana käytetään tällöin 

Kurvisen tekemää selvitystä Suomen ja Ruotsin välisistä kuluttaja

hintatasoeroista vuonna 1973. Nettopaikoissa tapahtuneiden muutos

ten lisäksi tarkastelussa otetaan huomioon myös tutkimushenkilöi

den oma (subjektiivinen) käsitys taloutensa toimeentulossa tapah

tuneesta muutoksesta. 

Laskentaperusteet. Koska tutkimushenkilöiden Ruotsissa saarnat tu

lot ovat aikaisemmalta ajalta kuin Suomessa saadut tulot, täytyy 

Ruotsissa saaduille tuloille laskea d e f 1 a toi n n i n 

avulla uudet arvot vastaamaan Suomessa saatujen tulojen ajankoh

taa eli tammikuuta 1982. Deflatointi on suoritettu Ruotsin kulut

tajahintatasoindeksissä tapahtuneen muutoksen perusteella laske

malla siinä tapahtunut kehitys huhtikuusta 1981 tammikuuhun 1982. 

Aikaväli valittiin siksi, että noin puolet tutkimushenkilöistä oli 

palannut Suomeen v. 1981 toukokuun loppuun mennessä. Huhtikuun 

1981 katsottiin siis keskimäärin osoittavan Ruotsissa saadun pal

kan ajankohdan. Ruotsin kuluttajahintataso kohosi huhtikuun 1981 

ja tammikuun 1982 välisenä aikana 6 %. Reaaliansiotasossa tapah

tui kuitenkin samanaikaisesti noin prosentin verran laskua. Def

laatiokorjaukseksi valittiin tämän perusteella 5 %. 

Kurvinen totesi tekemässään selvityksessä, että k u 1 u t t a -

j a h i n t a t a s 0 oli vuonna 1973 Ruotsissa 28 % korkeampi 

kuin Suomessa (Kurvinen 1974, 19). Ruotsin ja Suomen kuluttajahin

tatasoindekseissä tapahtuneen kehityksen perusteella voidaan täl

löin laskea, että maiden välinen hintatasoero oli tämän tutkimuk-
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sen suorittamisajankohtaan eli vuoden 1982 tammikuun loppuun men

nessä kaventunut 10 %:iin. 1 Tätä käytetään seuraavassa lasketta

essa nettopaikoissa tapahtunutta reaalista muutosta, ts. muutetta

essa Ruotsissa saadut nimellistulot vastaamaan reaaliarvoltaan 

Suomessa saatuja tuloja (=hintatasokorjaus). 

Muutettaessa Ruotsin kruunuja markoiksi on vaihtokurssina käytet

ty vuosien 1980 ja 1981 keskimääräistä avista-myyntikurssia (1 kr= 

0.8836 mk). Vuoden 1981 osalta on kuitenkin huomioitu vain kuukau

det 1-10 Ruotsissa 14.9.1981 suoritetun devalvaation vuoksi. De

valvaation huomioimista ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi, 

koska suurin osa vastaajista oli palannut Suomeen ennen devalvaa

tiota. 

Henkilökohtainen nettopalkka. Seuraavassa verrataan ensin palkka

tulojakautumia ennen ja jälkeen paluun i 1 m a n deflaatio- ja 

hintatasokorjausta siten, että ainoastaan kruunut on muutettu mar

koiksi. Tällöin saadaan seuraava asetelma (%): 

Ruotsissa Suomessa 

alle 2000 mk 4 16 
alle 2500 mk 7 29 
alle 3000 mk 20 20 
alle 3500 mk 29 18 
alle 4000 mk 24 8 
alle 4500 mk 7 3 
alle 5000 mk 2 2 
alle 5500 mk 2 1 
yli 5500 mk 5 3 

100 100 
709 515 

Keskimäärin 3872 mk 2723 mk 

1) Kuluttajahintataso on Suomessa kohonnut siten, että jos vuosi 
1971=100, oli indeksi vuoden 1982 tammikuussa 271 eli nousu on 
ollut 171 %. Ruotsissa vastaava kehitys on ollut seuraava: 
1973=100, 1982 tammikuu= 233 (nousu 133 %). Koska hintataso 
maiden välillä oli v. 1973 28 %, muutetaan Ruotsin indeksiä 
siten, että vuosi 1973= 128, jolloin vuoden 1982 tammikuun in
deksiksi tulee 298, joka on 10 % korkeampi kuin Suomen vastaa
va indeksi 271, ts. maiden hintatasoero oli 10 % vuoden 1982 
tammikuussa (ks. indeksit esim. Tilastokatsauksia n:o 11/1982, 
32; Konjukturläget, April 1982, 240) . 
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Asetelmasta voidaan jo varsin hyvin todeta, että n i m eli i -

s e s t i palkat ovat paluun jälkeen selvästi alentuneet. Koska 

tuloa saaneita (tulonsa ilmoittaneita) oli Ruotsissa huomattavasti 

enemmän kuin paluun jälkeen (709 vs. 515), on jatkotarkasteluissa 

tarkoituksenmukaista huomioida vain ne henkilöt, jotka ovat saa

neet tuloa s e k ä ennen e t t ä jälkeen paluun, ts. ilmoitta

neet tulonsa molemmista vertailutilanteista (460 henkilöä). 

Kaikkien sekä ennen että jälkeen paluun tulonsa ilmoittaneiden 

keskimääräinen nettopalkka on deflaatiokorjaus huomioiden alentu

nut n i m eli i s e s t i 37.2 % ja hintatasokorjaus huomioi

den r e a ali s e s t i 24.8 %. Muuttajatyypeittäin voidaan 

kuitenkin havaita huomattavia eroja. 

Taulukko 62. Tutkimushenkilöiden henkilökohtaiset nettotulot Ruotsissa ja Suomes

sa paluumuuttajatyypeittäin; mukana vain ne tulonsa ilmoittaneet, 

jotka ovat olleet työssä sekä ennen että jälkeen paluun (x) 

Nettopalkka Ruotsissa 
(kruunua) 

Nettopalkka deflatoi-
tuna +5 % (kruunua) 

Nettopalkka markkoina 
(1 kr= 0.8836 mk) 

Nettopalkka Ruotsissa 
hintatasokorjauksen 
- 10 % jälkeen (mk) 

Nettopalkka Suomessa 
(markkaa) 

Nettopalkan muutos 
ilman hintatasokor
jausta ( %) 

Nettopalkan muutos 
hintatasokorjauksen 
jälkeen ( %) 

(henkilöä) 

Kork. 
koulu-
tetut 

4694 

4929 

4355 

3959 

3680 

-18.3 

-7.6 

(60 ) 

Paluumuuttajatyyppi 
Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 
heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

4011 4212 3889 3668 4152 4051 

4212 4423 4084 3851 4360 4254 

3722 3908 3608 3403 3852 3759 

3384 3553 3280 3094 3502 3417 

2867 2644 2307 2406 2901 2739 

-29.8 -47.8 -56.4 -41.4 -32.8 -37.2 

-18.0 -34.4 -42.2 -28.6 -20.7 -24.,8 

(75) (76) (73 ) (111) (65) ( 460) 

Korkeasti koulutetuilla nettopalkan pieneneminen on ollut selvästi 

vähäisin, reaalisesti vain 7.6 %. Vastaavasti opiskelijoilla ja 

nuoremmilla perheellisillä tulot ovat alentuneet huomattavasti 

muita enemmän. 
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Talouden nettotulo. Koko talouden tulojen tarkastelun tekee ongel

malliseksi se, että tuloa saavien määrä on usein muuttunut muuton 

yhteydessä. Huomattavalla osalla talouksista ei varsinkaan paluun 

jälkeen ole ollut lainkaan ansiotuloja. Näin osa tapauksista pu

toaa automaattisesti pois tarkastelusta. Seuraavassa on talouden 

markkamääräisiä tuloja tarkasteltaessa otettu huomioon vain ne 

taloudet, joissa on ollut vähintään yksi tulonsaaja s e k ä en

nen e t t ä jälkeen paluun. Sen sijaan vastaajien itsensä arvi

ointiin perustuvassa toimeentulotarkastelussa ovat mukana kaikki 

taloudet. 

Taulukosta 63 havaitaan, että talouksien keskimääräinen nettoan

siotulo on paluun jälkeen laskenut suhteellisesti enemmän kuin vas

taajien henkilökohtainen tulo: nimellisesti n. 47 % ja reaalises

ti 34 %. Korkeasti koulutetuilla muutos on ollut selvästi vähäisin 

(reaalisesti 14 %). Myös vanhempien sopeutumattomien kohdalla muu

tos on ollut jonkin verran keskimääräistä pienempi. Opiskelijoiden 

talouksissa tulojen lasku sen sijaan on ollut kaikkein suurinta 

(reaalisesti 49 %) ja perheellisten sekä nuorempien sopeutumatto

mienkin kohdalla hieman keskimääräistä suurempi. 

Tulonsaajien määrässä tapahtuneen muutoksen mukaan tarkasteltuna 

havaitaan (taulukko 64), että niissä talouksissa, joissa tulon saa

jien määrä on paluun jälkeen vähentynyt (=kahdesta yhteen tulon

saajaan), ovat talouden tulot laskeneet reaalisesti 95 %. Niissä 

tapauksissa, joissa tulonsaajien määrä on pysynyt ennallaan (= jo

ko yksi tai kaksi tulonsaajaa) , on tulojen reaalinen lasku ollut 

35 %. Sen sijaan niissä talouksissa, joissa tulonsaajien määrä on 

lisääntynyt (yhdestä kahteen), ovat tulot kasvaneet 33 %. 
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Taulukko 63. Talouden nettoansiot Ruotsissa . ja Suomessa paluumuuttajatyypeittäin; 

mukana va.in ne taloudet, joissa on ollut vähintään yksi tulonsaaja 

sekä ennen että jälkeen paluun (x) 

Talouden tulot 
Ruotsissa (kr) 

Tal. tulot deflatoi
tuna +5 % (kr) 

Tal. tulot markkoina 
(1 kr= 0.8836) 

Tal. tulot Ruotsissa 
hintatasokorjauksen 
-10 % jälkeen (mk) 

Talouden tulot 
Suomessa (mk) 

Muutos talouden netto
tuloissa ilman hinta
tasokorjausta (%) 

Muutos talouden netto
t uloissa hintatasokor
jauksen jälkeen ( %) 

(henkilöä) 

Kork. 
koulu
tetut 

5883 

6177 

5458 

4962 

4338 

-25 . 8 

-14.4 

(77) 

Paluumuuttajatyyppi 

Vanh. 
per
heell. 

6175 

6484 

5729 

5208 

3823 

-49 . 9 

-36.2 

(108 ) 

Nuor. 
per
heello 

6018 

6319 

5583 

5075 

3671 

-52.1 

-38.3 

(126 ) 

Opis
keli
jat 

4351 

4569 

4037 

3670 

2460 

-64.1 

-49.2 

(98 ) 

Nuor. Vanh. 
sopeu- sopeu
tumatt. tumatt. 

4092 4309 

4297 45-24 

3797 3997 

3452 3634 

2500 2855 

-51.9 -40.0 

-38.1 -27.3 

(180 ) (94 ) 

YHT . 

5i{46 

5298 

4681 

4255 

3176 

-47.4 

-34.0 

( 683) 

Taulukko 64. Talouden nettoansioissa tapahtunut muutos tulonsaajien määrässä ta

pahtuneen muutoksen mukaan; mukana vain ne, joiden taloudessa on ol

lut vähintään yksi tulonsaaja sekä ennen että jälkeen paluun 

Tal. nettotulo 
Ruotsissa (kr) 

Deflaatiokorj. +5 % 

Tal. nettot. Ruotsissa 
markkoina . (1 kr = 0 . 8836 mk) 

Hintatasokorj a uksen 
jäl keen (-10 %) 

Talo netto tulot 
Suomessa (mk) 

~·luutos talouden netto-
tuloissa ilman hinta-
tasokorjausta ( % ) 

Muutos talouden netto-
tuloissa hintatasokor-
jauksen jälkeen ( % ) 

he nkilöä) 

Tulonsaajien 
Vähen- Ennal-
tynyt laan 

6684 4868 

7018 5111 

6201 4516 

5637 4105 

2896 3050 

-114 . 1 -48 . 1 

-94 . 7 -34 . 6 

(87) (538) 

määrä 
Lisään-
tynyt 

4235 

4447 

3929 

3572 

4763 

+21.2 

+33.3 

(58 ) 

YHT. 

504Q 

52.98 

4681 

4255 

3176 

-47 . 4 

-34.0 

(683 ) 
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Tutkimushenkilöiden 0 m a n subjektiivisen a r v i 0 n mukaan 

kotitalouden taloudellinen toimeentulo on parantunut vain 13 %:lla 

kaikista talouksista, mutta sen sijaan heikentynyt 60 %:lla. 

Taulukko 65. Kotitalouden taloudellisessa toimeentulossa tapahtunut tutkimushen-

löiden itsensä arvioimana paluumuuttajatyypin mukaan ( %) 

Talouden Paluumuuttajatyyppi 

toimeentulo Kork. Vanh. Nuor. Opis - Nuor. Vanh. 
koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT . 
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Huomatt. parantunut 10 2 3 2 5 6 4 

Jonkin verran parant. 13 14 9 6 8 9 9 

Ennallaan 33 17 26 17 29 30 25 

Jonkin verran heikent. 20 41 31 26 21 23 27 

Huomatt. heikentynyt 23 25 30 46 35 31 33 

Ei osaa sanoa 1 3 2 2 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 100 122 138 206 237 143 946 

Edellä todetut erot ja muutokset eri muuttajaryhmien markkamääräi

sissä tuloissa heijastuvat samansuuntaisina myös subjektiivisissa 

arvioissa. Niinpä korkeasti koulutetuissa on suhteellisesti eniten 

niitä, joiden talouksissa toimeentulo on parantunut (23 %) ja opis

kelijoissa puolestaan eniten niitä, joilla toimeentulo on heiken

tynyt (72 %). Arvioiden painopiste on kuitenkin kaikkien ryhmien 

osalta negatiivisella puolella . 

Niistä, joiden taloudessa tulonsaajien määrä oli paluun jälkeen 

vähentynyt, arvioi odotetusti suurin osa eli 79 % taloutensa toi 

meentulon heikentyneen . Niistä, joilla tulonsaajien määrä oli py

synyt ennallaan, katsoi 56 % toimeentulonsa heikentyneen ainakin 

jonkin verran, kun taas niistä, joilla tulonsaajien määrä oli li

sääntynyt, heitä oli 33 %. Viimemainituista sen sijaan 40 % arvioi 

toimeentulonsa parantuneen . 
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Taulukko 66. Kotitalouden taloudellisessa toimeentulossa tapahtunut muutos Ruotsin 

tilanteeseen verrattuna tulonsaajien määrässä tapahtuneiden muutosten 

mukaan (%) 

Talouden 
toimeentulo 

Huomatt. parantunut 

Jonkin verran parant. 

Ennallaan 

Jonkin verran heikent. 

Huomatt. heikentynyt 

Ei osaa sanoa 

Yhteensä % 

f 

Tulonsaajien maara 
Vähentynyt Ennallaan Lisääntynyt 

4 17 

4 9 23 

13 29 27 

28 27 1 7 

51 29 16 

3 2 

100 100 100 

222 647 77 

YHT. 

4 

9 

25 

27 

33 

2 

100 

946 

Toimeentulossa tapahtuneen muutoksen vertaaminen aikaisempiin tut

kimustuloksiin ei juurikaan ole mahdollista vertailukelpoisen tie

don puuttuessa. Tapahtuneen muutoksen suunta on kuitenkin hyvin 

odotettu, koska palkkataso on tunnetusti edelleen Ruotsissa korke

ampi kuin Suomessa. Paluumuuttajien tuloja ei kuitenkaan pidä sel

laisenaan verrata maiden välisiin yleisiin tuloeroihin, koska pa

laajat eivät muodosta edustavaa otosta koko tuloa saavasta väes

töstä tai eri elinkeinohaarojen työntekijöistä. Tässä tutkimukses

sa saadut nimellisten ja reaalisten tulojen erot kuvaavat vain yk

sittäisten henkilöiden ja talouksien tuloissa tapahtunutta muu

t 0 s ta eikä niitä sellaisenaan voida suhteuttaa Ruotsin ja 

Suomen välisiin yleisiin tulotasovertailuihin, vaikka ne ehkä jon

kinlaisia viitteitä tulotasoeroista antavatkin. 

Tulosten vertaaminen esimerkiksi luvussa 6.1. mainittuihin Korvan 

& Kurvisen ja STK:n selvityksiin ei ole tarkoituksenmukaista en

sinnäkään sen vuoksi, että niissä tutkittiin vain maiden välistä 

tulotasoeroa teollisuustyöntekijöiden osalta. Toisaalta laskenta

perusteet olivat erilaiset (esim. Korva & Kurvinen huomioivat las

kelmissaan myös erilaiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot; STK:n 

selvityksessä taas verrattiin tehdyn työajan tuntiansioita). Tätä 

tutkimusta vastaavassa Heikkisen tutkimuksessa ei tuloissa tapah

tunutta muutosta selvitetty lainkaan . 
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7.5.5. Muita paluun seurauksia 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimushenkilöiden koulutukseen osal

listumista, harrastus- ja vapaa-ajanvietossa tapahtuneita muutok

sia sekä eräitä lasten koulunkäyntiin liittyviä kysymyksiä. Tarkas

telu jää luonteeltaan melko yleisluontoiseksi, koska paluun seu

rausten osalta tutkimuksen painopiste on asetettu työhön, asumi

seen ja toimeentuloon liittyvien kysymysten selvittämiseen. 

Koulutukseen osallistuminen. Muuttajien toiminnan yhteydessä on 

jo ilmennyt, että koulutuksessa olevia oli tutkimushetkellä 18 %. 

Koko paluun jälkeisenä aikana koulutukseen osallistuneita oli kui

tenkin yli neljäsosa eli 27 % tutkimusaineistosta. Opiskelijois

sa heitä oli suhteellisesti eniten, 56 %. Muissa ryhmissä koulu

tukseen osallistuneita oli seuraavasti: korkeasti koulutetut 33 %, 

nuoremmat sopeutumattomat 22 %, nuoremmat perheelliset 20 %, van

hemmat perheelliset 12 % sekä vanhemmat sopeutumattomat 8 %. Osal

listuminen heijastaa siis melko suoraviivaisesti henkilöiden ikää 

sekä osittain myös aikaisempaa koulutusta. 

Useimmin oli osallistuttu ammatilliseen peruskoulutukseen ja työl

lisyys- tai ammattikursseille. Edelliseen oli osallistunut 34 % ja 

jälkimmäiseen 32 % kaikista koulutukseen osallistuneista (254). 

Myös korkeakoulutukseen osallistuneita oli suhteellisen paljon 

(17 %). Muuttajaryhmien väliset erot olivat ymmärrettävästi hyvin 

selvät. Vanhemmat perheelliset ja molemmat sopeutumattomien ryhmät 

olivat osallistuneet pääasiassa työllisyys- tai ammattikursseille. 

Ammatillinen peruskoulutus taas painottui erityisesti opiskelijoi

den ryhmässä, mutta jossain määrin myös nuorempien sopeutumatto

mien ja nuorempien perheellisten kohdalla. Korkeakoulutukseen 

osallistuneet olivat lähes yksinomaan korkeasti koulutettujen ja 

opiskelijoiden ryhmään kuuluvia. Lisäksi voidaan todeta, että kor

keasti koulutetuista ja nuoremmista perheellisistä oli melko moni 

saanut myös työnantajan järjestämää koulutusta. 
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Vastaajien k 0 u 1 utu s h a 1 ukk u u s oli saadusta kOy~ 
lutuksesta huolimatta edelleen suuri, sillä kaikkiaan 54 % kaikis

ta tutkimushenkilöistä joko oli parhaillaan koulutuksessa tai ai

koi/halusi osallistua koulutukseen. 

Taulukko 67. Koulutukseen osallistumishalukkuus tutkimushetkellä paluumuuttaja

tyypin mukaan (%) 

Paluumuuttajatyyppi 
Koulutus- Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
halukkuus koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 

tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

On parh. koulut. 16 8 9 48 16 5 1 9 

Aikoo osallistua 27 12 15 19 17 10 17 

Haluaisi osall. 8 28 25 12 17 20 18 

Ei aio osallistua 45 49 47 17 47 59 42 
) 

Ei tietoa 4 3 4 4 3 6 4' 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 100 122 138 206 237 143 946 

Koulutushalukkuus on vähäisintä vanhempien sopeutumattomien koh

dalla. Kaikissa muissa ryhmissä sen sijaan yli puolet joko on par

haillaan koulutuksessa tai ainakin haluaisi osallistua koulutuk-

seen. 

Ne koulutukseen haluavat, jotka eivät tutkimushetkellä olleet kou

lutuksessa, toivoivat useimmin pääsyä ammatilliseen peruskoulutuk

seen (37 %). Seuraavaksi eniten oli niitä, jotka eivät osanneet 

tarkemmin nimetä haluamaansa koulutusta (28 %). Työllisyys- tai 

ammattikurssille tai korkeakoulutukseen aikoi molempiin n. 10 %. 

Muiden koulutustoiveiden osuus oli hyvin pieni. Muuttajaryhmien 

väliset erot koulutustoiveissa olivat samansuuntaiset kuin paluun 

jälkeiseen koulutukseen osallistumisen yhteydessä. 

On täysin ymmärrettävää, että opiskelijoiden ryhmästä useimmat 

olivat koulutuksessa tai aikoivat siihen osallistua, koska jo hei

dän keskeisimpänä paluunsa syynä oli juuri opiskelu. Muiden ryhmi

en kohdalla koulutushalukkuus selittyy paljolti sillä, että koulu-

/ 
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tusmotivaatio yleensäkin riippuu merkittävästi yksilön iästä ja 

siihen liittyvästä elämänvaiheesta sekä aikaisemman koulutuksen 

tasosta. Vähemmän koulutettujen kohdalla koulutukseen osallistumi

nen on usein työttömyyden väliaikainen vaihtoehto, jonka avulla 

pyritään samalla vähentämään työttömäksi joutumisen riskiä koulu

tuksen jälkeen. Korkeammin koulutettujen kohdalla taas on useimmi

ten kysymys ammattillisen pätevyyden ja meriitin lisäämisestä 

uralla eteenpäin pyrittäessä. 

Harrastus- ja vapaa-ajantoiminta. Tutkimushenkilöiden osallistu

minen erilaisiin harrastus- ja vapaa-ajantoimintoihin oli keski

määrin selvästi useammin lisääntynyt kuin vähentynyt. Sanoma- ym. 

lehtien lukeminen sekä ystävien luona vieraileminen olivat lisään

tyneet kaikkein eniten: edellinen 45 %:lla ja jälkimmäinen 

41 %:lla. Noin neljäsosalla oli tapahtunut lisääntymistä myös 

radion kuuntelussa ja television katselussa, kuntourheilussa, ra

vintolassa ja tansseissa käynnissä sekä kirjojen lukemisessa. Elo

~uvissa käynti ja järjestötoiminta olivat ainoita sellaisia toi

mintoja, joissa oli tapahtunut useammin vähentymistä kuin lisään

tymistä. 

Taulukko 68 . Harrastus- ja vapaa-ajantoiminnassa tapahtuneet muutokset (%) 

Harrastus- ja vapaa
ajantoiminta 

Radion ja TV:n kuunt./kats. 

Sanoma-ym. lehtien lukem . 

Kirjojen lukeminen 

Elokuvissa käynti 

Teatt.,konsertissa käynti 

Vapaa-aikana opiskelu 

Järjestötoiminta 

Harrastusyhdistystoiminta 

Kuntourheilu 

Urheilukilp. käynti 

Uskonn.tilais. käynti 

Ravint.,tansseissa käynti 

Ystävien luona vierailu 

Lisään
tynyt 

26 

45 

24 

16 

13 

17 

7 

13 

26 

14 

6 

26 

41 

Ennallaan 
tai ei ole 
harrast. 

56 

47 

60 

61 

74 

73 

83 

77 

59 

76 

90 

56 

42 

Vähen
tynyt 

18 

8 

16 

23 

13 

10 

10 

10 

15 

10 

4 

18 

17 

Yhteensä 
% f 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

946 

946 

946 

946 

946 

946 

946 

946 

946 

946 

946 

946 

946 
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Paluumuuttajatyypeittäin voidaan liitetaulukoiden 45 ja 46 perus

teella todeta, että korkeasti koulutettujen ja opiskelijoiden ryh

missä on keskimääräistä useammin tapahtunut lisääntymistä kirjojen 

lukemisessa, teatterissa käynnissä, opiskelussa, järjestö- ja har

rastustoimintaan osallistumisessa sekä elokuvissa käynnissä. Toi

saalta opiskelijoissa on myös selvästi keskimääräistä enemmän nii

tä, joilla teatterissa ja elokuvissa käynti on vähentynyt. 

Vanhempien perheellisten ja molemmissa sopeutumattomien ryhmissä 

on tapahtunut erityisen usein lisääntymistä lehtien lukemisessa, 

ystävien tapaamisessa sekä radion kuuntelussa ja television kat

selussa. Nuoremmat sopeutumattomat ovat myös muita useammin lisän

neet kuntoilua ja ravintolassa tai tansseissa käyntiä. Näissä ryh

missä on hyvin vähän sellaisia, joilla osallistuminen eri toimin

toihin on vähentynyt. (ks. liitetaulukot 45 ja 46) 

Nuoremmat perheelliset on ainoa ryhmä, jossa osallistuminen eri 

toimintoihin on useammin vähentynyt kuin lisääntynyt, sillä tässä 

ryhmässä on kaikkien toimintojen kohdalla keskimääräistä vähemmän 

niitä, joilla osallistuminen on lisääntynyt. Sen sijaan osallistu

misaktiivisuus on vähentynyt useimpien toimintojen osalta keski

määräistä useammin. Radion kuuntelussa ja television katselussa, 

kirjojen lukemisessa, opiskelussa, elokuvissa käynnissä, järjestö

ja harrastusyhdistystoiminnassa sekä urheilukilpailuissa käynnissä 

on aktiivisuus useammin vähentynyt kuin lisääntynyt. (ks. liite

taulukot 45 ja 46) 

Kysyttäessä tärkeimpiä harrastus- ja vapaa-ajanviettotapoja ennen 

ja jälkeen paluun osoittautuivat erilaiset ulkoiluun ja kuntoiluun 

liittyvät toiminnot selvästi suosituimmiksi. Niihin liittyviä mai

nintoja oli lähes 30 % kaikista maininnoista. Seuraavaksi eniten 

saivat mainintoja lukeminen (14 %) ja erilaiset kodin piirissä 

tapahtuneet toiminnot (radion kuuntelu, television katselu, kodin

hoito, käsityöt yms.; 14 %) sekä ystävien tapaaminen (9 %). Muuton 

seurauksena toiminnoissa tapahtui muutoksia lähinnä siten, että 

erilaisten kodin piirissä tapahtuvien toimintojen "suosio" lisään-
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tyi ja vastaavasti kodin ulkopuolisten toimintojen, kuten ravinto

loissa ja tansseissa, elokuvissa, teatterissa ja urheilu- ym. ti

laisuuksissa käynnin merkitys väheni. 

Osallistumisessa tapahtuneita muutoksia voidaan tutkia myös tut

kimushenkilöiden k 0 k 0 nai s a k t i i v i suu t t a mit

taavalla summapistemäärällä siten, että eri toiminnoista annetaan 

kullekin henkilölle pisteitä sen mukaan, onko osallistuminen li

sääntynyt (= 1 piste), pysynyt ennallaan (= 2 pistettä) vai vähen

tynyt (= 3 pistettä); siinä tapauksessa, että henkilö ei ole lain

kaan harrastanut ao. toimintaa, katsotaan osallistumisen pysyneen 

ennallaan (= 2 pistettä). Koska osallistumista mittaavia osioita 

oli yhteensä 13, muodostuu niistä laskettavan summapistemäärän 

vaihteluväliksi 13-39 pistettä. Kun kullekin henkilölle lasketaan 

summapistemäärä, voidaan heidät sen perusteella luokitella aktii

visuudessa tapahtunutta muutosta kuvaaviin luokkiin seuraavasti: 

13-20 
21-23 
24-28 
29-39 

osallistuminen lisääntynyt huomattavasti 
osallistuminen lisääntynyt jonkin verran 
osallistuminen pysynyt jotakuinkin ennallaan 
osallistuminen vähentynyt 

Tällä tavoin mittaamalla voidaan todeta, että tutkimushenkilöiden 

yleinen osallistumisaktiivisuus oli huomattavasti useamman kohdal

la lisääntynyt kuin vähentynyt (31 % vs. 12 %), joskin se suurim

malla osalla (57 %) oli pysynyt suurin piirtein ennallaan . 

Taulukko 69 . Harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan osallistumisessa tapahtunut muutos 

paluumuuttajatyypin mukaan (%) 

Paluumuuttajatyyppi 
Harrastus- ja vapaa- Kork . Vanh . Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
ajantoiminta koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT . 

tetut heell. heell . jat tumatt. tumatt. 

Lisäänt . huomattavasti 9 3 3 12 10 6 8 

Lisäänt. jonkin verran 22 27 15 21 28 25 23 

Pysynyt ennallaan 60 61 63 55 51 55 57 

Vähentynyt 9 9 19 12 1 1 14 12 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 100 122 138 206 237 143 946 



197 

Paluumuuttajatyypeittäin voidaan todeta, että osallistuminen on 

opiskelijoiden ja nuorempien sopeutumattomien kohdalla lisääntynyt 

muita ryhmiä useammin. Nuoremmissa perheellisissä on sen sijaan 

selvästi muita enemmän niitä, joilla osallistuminen on vähentynyt 

tai pysynyt ennallaan, mikä olikin jo odotettavissa edellä olleen 

tarkastelun perusteella. 

Lasten koulunkäynti. Tutkimuksen kyselylomakkeeseen sisältyi myös 

eräitä lasten koulunkäyntiin liittyviä kysymyksiä. Niistä saatava 

tieto jää kuitenkin varsin pintapuoliseksi ensinnäkin siksi, että 

tämän tutkimuksen puitteissa ei ollut mahdollista lähteä selvittä

mään laajemmin lasten ongelmiin liittyviä kysymyksiä. Toiseksi 

lasten vanhemmat eivät useinkaan joko tiedä lastensa ongelmista 

riittävästi tai eivät koe niitä erityisen vakavina. Näin vanhem

milta saatava tieto ei useinkaan anna kovin syvällistä tietoa las

ten tilanteesta. Paluulasten koulunkäynti onkin siinä määrin laa

ja ja monitahoinen ongelma-alue, että sen tutkiminen edellyttää 

omaa erillistä tutkimusta. Tällaista tutkimusta ollaankin tämän 

tutkimuksen valmistuessa käynnistämässä Siirtolaisuusinstituutis

sa. Aikaise~~in on 1970-luvun alussa tehty pari tutkimusta Suo

meen palanneiden lasten kouluun sopeutumisesta (Väätäjä 1973; Lah

ti 1974-75). 

Ruotsissa on siirtolaislasten koulunkäyntiin kiinnitetty viime 

vuosina paljon huomiota. Kun Ruotsissa vielä 1960-luvulla ajatel

tiin lapsen kannalta parhaaksi vaihtoehdoksi se, että hän oppisi 

mahdollisimman nopeasti ruotsin kielen ja integroituisi ruotsa

laiseen luokkaan ja yhteiskuntaan, alettiin 1970-luvulla yhä enem

män painottaa äidinkielen merkitystä ruotsin kielen oppimisen ja 

koko koulumenestyksen edellytyksenä. Katsottiin, että vieraan kie

len oppiminen on mahdollista vasta sen jälkeen, kun äidinkieli on 

riittävän vahvalla pohjalla. Lasten äidinkielellä (kotikielellä) 

tapahtuvaa opetusta onkin viime vuosina voimakkaasti lisätty Ruot

sin kouluissa. (Ihto 1981, 25) 

Ruotsin siirtolaisuuspolitiikan suuntaviivoiksi hyväksytyt peri

aatteet, tasa-arvoisuus, valinnanvapaus ja yhte istyö, merkitsevät 
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mm. sitä, että siirtolaisoppilailla on oikeus äidinkielellä tapah

tuvaan opetukseen. Vaikka koulutus Ruotsissa onkin keskitetty, 

saavat kunnat itsenäisesti päättää, miten siirtolaisoppilaiden 

opetus järjestetään. Järjestelyt riippuvat siitä, kuinka paljon 

kunnassa asuu samaa kieltä puhuvia siirtolaisoppilaita. Esimerkik

si peruskoulun ala-asteella opetus voi tapahtua tavallisen ruotsa

laisen luokan yhteydessä, valmistavassa luokassa, ns. yhdistetyssä 

luokassa tai kotikieliluokassa. (Lasonen 1981, 7; Ihto 1981, 26) 

Vuonna 1980 Ruotsissa oli alle kouluikäisiä suomalaisia lapsia 

noin 40 000. Per u s k 0 u 1 u a käyviä suomenkielisiä lapsia 

oli suurin piirtein saman verran eli 39 737, joista 42 % osallis

tui kotikielen opetukseen. Suomenkielisten lasten osuus kaikista 

peruskoulua käyvistä siirtolaisoppilaista, joiden kotikieli oli 

muu kuin ruotsi,oli 46 %. Lukuvuonna 1980/81 Ruotsissa oli noin 

400 peruskoululuokkaa, joiden opetuskielenä oli suomi ja noin 100 

sellaista luokkaa, joissa opetus tapahtui sekä suomen että ruotsin 

kielellä. L u k i 0 k 0 u 1 u s s a suomea kotikielenään puhuvia 

oli 5 500 lukuvuonna 1980/81, mikä oli 43 % kaikista siirtolaisop

pilaista, joiden kotikieli oli muu kuin ruotsi. Kotikielen opetuk

seen heistä osallistui n. 21 % eli 1 159 ja ruotsin kielen tuki

opetukseen runsas 9 % eli 517. (Invandrarungdom och fritid 1982, 

15; Ihto 1981, 25) 

P a 1 u u 0 p p i 1 a i s t a alettiin Suomessa puhua varsinai

sesti 1970-luvun alkupuolella, jolloin paluumuutto Ruotsista li

sääntyi voimakkaasti ja kääntyi Suomelle muuttovoittoiseksi. Täl

löin lisääntyi erityisesti lapsiperheiden osuus, mikä on pääteltä

vissä mm. tilastoista ikä- ja siviilisäätyjakautumien perusteella. 

1970-luvun alussa tehtiin mm. aikaisemmin mainitut kaksi tutkimus

ta paluulasten koulunkäynnistä. Viranomaisten toimenpiteinä val

tion tulo- ja menoarvioon sisällytettiin määräraha paluuoppilaiden 

tukiopetuksen järjestämiseen sekä perustettiin kouluhallitukseen 

suunnittelijan virka, jonka pääasiallisena tehtävänä on huolehtia 

paluulasten koulunkäyntiin liittyvistä asioista. (Ihto 1981, 28) 

Ruotsin muuttoliiketilastojen (SCB: Befolkningsförändringar 

1971-81) perusteella voidaan todeta, että vuosina 1971-81 Ruotsista 
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muutti Suomeen vuosittain keskimäärin 2699 alle 18-vuotiasta 

henkilöä, joista 55 % oli alle kouluikäisiä. Vuosittainen kehitys 

ilmenee tarkemmin seuraavasta asetelmasta 1 : 

0-6 - 7-17 - Yhteensä %-osuus 

Vuosi vuoti- vuoti- 0-17 -v. kaikista 
aita aita muuttaneista 

1971 2283 1675 3858 21 .2 
1972 2554 1735 4289 24.4 
1973 2429 1960 4389 27.2 
1974 1748 1470 3218 29.3 
1975 1186 1008 2194 27.5 
1976 726 668 1394 21.5 
1977 616 573 1189 22.4 
1978 654 607 1261 23.6 
1979 887 879 1766 25.6 
1980 1403 1294 2697 26.3 
1981 1697 1635 3332 27.3 

Yht. 1971-81 16183 13504 29687 25.1 Keskim./vuosi 1471 1228 2699 

Kouluhallituksen tilastojen mukaan Suomen peruskouluihin palasi 

Ruotsista koko lukuvuoden 1980/81 aikana kaikkiaan 641 oppilasta 

ja lukuvuoden 1981/82 aikana vastaavasti 1059 oppilasta. Lukuvuo

den 1982/83 aikana paluuoppilaiden määrä tulee ilmeisesti edelleen 

jonkin verran kasvamaan, koska syyslukukauden alussa 15.9. 1982 

heidän lukumääränsä oli jo 1032 eli jonkin verran suurempi kuin 

vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Suomen koululaitokseen 

palaa melko paljon oppilaita myös muualta ulkomailta, sillä paluu

oppilaita tilastoitiin syyslukukauden 1981 alussa yhteensä 1376, 

joista oli Ruotsista palanneita n. 72 %. Syyslukukauden 1982 alus

sa heitä oli vastaavasti 1581, joista Ruotsista palanneiden osuus 

oli n. 65 %. (KH:n ryhmäkirje R 604/1982). 

A lue e 1 1 i s e s t i Ruotsista palanneet oppilaat jakautu

vat siten, että yli puolet sijoittuu Vaasan, Oulun ja Lapin lää

neihin. Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen lääneihin muuttaa 

1) Luvuissa ovat mukana myös muut kuin Suomen kansalaiset. Heidän 
osuutensa on kuitenkin ollut keskimäärin vain 2.3 %. Heidänkin 
vanhempansa lienevät syntyperältään pääosin suomalaisia. 
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n. 10 % kuhunkin. Itä-Suomen läänien osuus paluuoppilaista sen si

jaan on hyvin vähäinen, kuten koko paluumuutostakin. Uudellemaal

le taas palaa erityisen paljon oppilaita muualta ulkomailta, sil

lä sen osuus kaikista paluuoppilaista on n. 30 %. Ruotsista palan

neita onkin sinne muuttaneissa vain n. 32 %, kun taas Vaasan, Oulun 

ja Lapin lääneihin muuttaneet ovat 86-96 %:sti Ruotsista tulleita. 

Taulukko 70. Lukuvuosina 1980-81 ja 1981-82 sekä syyslukukausien 1981 ja 1982 

alussa Ruotsista Suomen koululaitokseen palanneet oppilaat lää-

neittäin (f 1 %) 

Koko lukuvuoden aikana Syyslukukauden alussa 
Lääni 1980/81 1981/82 15.9.1981 15.9.1982 

f % f % f % f % 

Uudenmaan 91 14 127 12 103 10 142 14 

Turun ja Porin 58 9 116 1 1 102 10 93 9 

Hämeen 58 9 108 10 104 11 131 13 

Kymen 16 2 20 2 24 3 23 2 

Mikkelin 6 1 31 3 17 2 15 2 

Pohjois-Karjalan 10 2 8 1 12 21 2 

Kuopion 22 3 37 3 30 3 31 3 

Keski-Suomen 17 3 67 6 65 7 65 6 

Vaasan 119 19 187 18 188 19 165 16 

Oulun 137 21 214 20 210 21 190 18 

Lapin 107 17 144 14 129 13 156 15 

Yhteensä 641 100 1059 100 984 100 1032 100 

Kaikista lukuvuoden 1982/83 alussa ulkomailta palanneista oppi

laista suurin osa eli n . 75 % Sijoittui peruskoulun ala-asteelle, 

n. 21 % yläasteelle ja n. 4 % lukioon. Edelliseen lukuvuoteen 

1981/82 verrattuna lukioon tulevien osuus oli lisääntynyt pari 

prosenttiyksikköä ja yläasteen osuus vastaavasti vähentynyt ala 

asteen osuuden pysyessä ennallaan. Ala-asteelle sijoittuneista 

24 % (279) aloitti ensimmäisellä luokalla ja 14-17 % muilla luo

killa. Yläasteella vastaavasti 44 % (144) sijoittui seitsemännelle, 

34 % (111) kahdeksannelle ja 20 % (64) yhdeksännelle luokalle ja 

loput 2 % (7) vapaaehtoiselle 10 : nnelle luokalle . Lukioon palan

neista 68 oppilaasta 60 % aloitti ensimmäisellä luokalla . (KH:n 

ryhmäkirje R 60A/1982) 
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R u 0 t s i n k i eli s iin kouluihin sijoittui lukuvuoden 

1982/83 alussa 173 oppilasta eli 11 % kaikista palanneista, mikä 

oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin ruotsinkieli

siin kouluihin sijoittui 13.4 % (195) kaikista palanneista (KH:n 

ryhmäkirje R 604/1982). Tässä yhteydessä todettakoon, että tämän 

tutkimuksen aineistossa oli 23 % sellaisia kouluikäisten lasten 

vanhempia, joiden lapset olivat ruotsinkielisessä koulussa. Niis

t ä vanhemmista, joiden lapset olivat suomenkielisessä koulussa, 

olisi 7 % halunnut lapsensa pääsevän ruotsinkieliseen kouluun. 

Lahden tekemän tutkimuksen (1975, 50) mukaan paluuoppilailla on 

e niten vaikeuksia äidinkielessä. Hänen tutkimuksessaan 79 %:lla 

suomenkielistä koulua käyvistä ja 64 %:lla ruotsinkielistä koulua 

käyvistä oli vaikeuksia juuri äidinkielessä. Matematiikassa vas

taavat luvut olivat 69 % ja 67 %. Lahti arvioi, että Ruotsista 

palanneelle suomenkielisen perheen lapselle äidinkieli ja matema

tiikka tuottivat 3-4 kertaa todennäköisemmin vaikeuksia kuin oppi

laille yleensä. Äidinkielen keskeisimpiä ongelmia olivat heikko 

luku- ja kirjoitustaito sekä erilaiset kirjoitushäiriöt. Motivaa

tio- ja sopeutumisongelmat eivät sen sijaan olleet kovin keskei

siä. 

Lahden tutkimuksessa oli 70 % suomenkielisten koulujen paluuoppi

laista saanut tukiopetusta äidinkielessä ja 18 % matematiikassa. 

Erityisopetusta oli saanut 50 %. Ruotsinkielisissä kouluissa vas

taavat luvut olivat huomattavasti vähäisempiä. Kaikkiaan n. 9 % 

oli jäänyt luokalle paluunsa jälkeen. (Lahti 1975, 50) 

Tässä tutkimuksessa tiedusteltaessa oppilaiden vanhemmilta millai

sia ongelmia heidän lapsillaan oli koulunkäynnissä, ilmoitti yli 

80 %, ettei lapsilla ollut sanottavia ongelmia. Tämä osoittaa lä

hinnä sen, että vanhemmat eivät joko tiedä lastensa ongelmista 

tai eivät koe niitä kovin vakavina. Todennäköisesti kysymys on 

molemmista. Useimmiten lasten ongelmiksi mainittiin oppimisvaikeu

det jossain aineessa ja kielelliset ymmärtämisvaikeudet yleensä. 

Vanhempien mukaan suurin osa lapsista oli osallistunut tukiopetuk

seen, sillä 57 % ilmoitti lapsensa saaneen tukiopetusta vähintään 
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yhdessä aineessa. Useimmiten oli saatu tukiopetusta äidinkielessä 

(43 %) ja matematiikassa (25 %) sekä vieraissa kielissä (10 %). 

Niistä vanhemmista, joiden lapset eivät olleet saaneet tukiopetus

ta, arvioi 8 % lapsensa tarvitsevan sitä. 

Vanhemmilta tiedusteltiin myös, olisivatko he palanneet Suomeen, 

jos lapsille olisi Ruotsissa voitu järjestää yhtä hyvät koulun

käyntimahdollisuudet kuin Suomessa. Kysymykseen vastanneista (231) 

ainoastaan 13 % arvioi, ettei todennäköisesti olisi tällöin palan

nut. 

7.5.6. Paluun jälkeiset ongelmat ja viihtyvyys 

Seuraavassa tarkastellaan ensin, missä määrin vastaajilla ilmenee 

tutkimushetkellä erilaisia ongelmia sekä sen jälkeen yleistä tyyty

väisyyttä paluun jälkeiseen elämäntilanteeseen ja paluupäätökseen. 

Tutkimushetkell& koettujen 0 n g e 1 m i e n osalta oli odotetta

vissa, että ne ovat melko pitkälle samansuuntaisia kuin muuton 

yhteydessä koetut vaikeudet, joita aikaisemmin tarkasteltiin. 

Niinpä työhön ja taloudelliseen toimeentuloon liittyvät ongelmat 

olivat edelleen keskeisiä myös tutkimushetkellä, kuten seuraavas-

ta asetelmasta ilmenee: 

Paljon Jonkin Ei lain- YHT . f ongelmia verran kaan ong. 

'Taloud.toimeentulossa 17 47 36 100 946 
Asumisessa 7 27 66 100 946 
Ihmissuhteissa 3 18 80 100 946 
Viihtyvyydessä yleensä 4 24 72 100 946 
Oman opisk. järjest. 7 17 76 100 929 

Työn löytäm. itselle 15 18 66 100 929 
Työn löytäm. puolisolle 17 21 62 100 486 
Nykyisessä työssä 3 24 73 100 716 
Lasten koulunkäynnissä 1 15 84 100 212 
Lasten päivähoidossa 5 13 82 100 312 

Lähes viidesosa vastaajista ilmoitti perheellään olevan paljon ja 

lähes puolet (47 %) jonkin verran vaikeuksia taloudellisessa toi

meentulossa. Työn löytäminen itselle tuotti puolestaan ongelmia 
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noin kolmasosalIe. Naimisissa tai avoliitossa olevien kohdalla oli 

työn löytäminen puolisolIe vieläkin vaikeampaa. 

Paluumuuttajatyypeittäin voidaan liitetaulukosta 47 todeta, että 

työn löytäminen ja toimeentulo-ongelmat korostuvat molemmissa 

sopeutumattomien ryhmissä, joskin myös opiskelijoilla on toimeen

tulovaikeuksia. Työn löytäminen puolisolIe on erityisen suurena 

ongelmana vanhempien sopeutumattomien ja vanhempien perheellisten 

ryhmissä. Sopeutumattomien kohdalla korostuvat myös asumiseen 

liittyvät ongelmat keskimääräistä enemmän. Lisäksi voidaan todeta, 

että lasten päivähoidon järjestäminen on tuottanut eniten vaikeuk

sia nuorempien perheellisten kohdalla. 

Eri muuttajatyyppien väliset erot selittyvät varsin pitkälle hei

dän itsensä ja puolisoidensa pääasiallisen toiminnan mukaan, sillä 

toimeentulovaikeuksia on ollut selvästi eniten työttömien kohdalla 

(85 %:lla) sekä keskimääräistä enemmän myös opiskelijoilla 

(42 %:lla) ja varusmiehillä (40 %:lla). Näissä ryhmissä on luon

nollisesti myös työn löytäminen tuottanut eniten vaikeuksia. Puo

lison osalta tilanne on samanlainen. 

Suurin osa eli 60 % vastaajista arvioi tutkimushetkellä olevansa 

t y Y t Y v ä i s e m p i elämäntilanteeseensa kuin Ruotsissa 

ollessaan. Tyytymättömämpiä oli ainoastaan 14 %. Tyytyväisyys hei

jastuu ymmärrettävästi myös arvioissa siitä, olisiko palannut ta

kaisin, jos olisi ennen paluuta tiennyt Suomen olosuhteista sen 

mitä tutkimushetkellä. Niinpä 60 % olisi palannut varmasti ja 27 % 

melko varmasti. Niitä, jotka eivät ilmeisesti olisi palanneet7 oli 

vain 13 %. (ks. taulukot 71 ja 72) 

Tyytyväisyys elämän tilanteeseen oli lisääntynyt useimmin vanhempi

en perheellisten kohdalla sekä keskimääräistä useammin myös nuo

rempien sopeutumattomien ja korkeasti koulutettujen ryhmissä. Toi

saalta nuoremmissa sopeutumattomissa oli myös suhteellisesti eni

ten niitä, joilla tyytyväisyys oli vähentynyt. Opiskelijoissa taas 

oli vähiten niitä, joilla tyytyväisyys oli lisääntynyt; heillä 
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Taulukko 71. Yleinen tyytyväisyys nykyiseen elämän tilanteeseen verrattuna 

Ruotsin tilanteeseen paluumuuttajatyypin mukaan (% ) 

Onko tyytyväisempi Paluumuuttajatyyppi 

kuin Ruotsissa? Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Huomattavasti 
38 47 32 29 39 36 36 tyytyväisempi 

Jonkin verran 
25 29 27 17 24 26 24 tyytyväisempi 

Suunnilleen yhtä 31 17 28 39 18 20 26 tyytyväinen 

Jonkin verran 
5 5 7 10 11 11 9 tyytymättömämpi 

Huomattavasti 2 6 5 8 7 5 tyytymättömämpi 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 100 122 138 206 237 143 946 

Taulukko 72. Tyytyväisyys paluupäätökeen paluumuuttajatyypin mukaan (% ) 

"Olisitteko palannut Kork. 
Paluumuuttajatyyppi 

Vanh. 
1I?1 

Vanh. Nuor. 0P1S- Nuor. 
Suomeen, jos ... koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 

tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Varmasti olisi palo 73 61 57 65 52 56 60 

Melko varm. olisi 19 33 32 22 31 23 27 

Todennäk. ei olisi 5 4 8 8 12 15 9 

Varmasti ei olisi 3 2 2 4 4 5 3 

Ei tietoa 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 100 122 138 206 237 143 946 

1) "Olisitteko palannut Suomeen, jos teillä olisi ennen paluuta ollut samat tie
dot Suomen olosuhteista kuin tällä hetkellä?" 
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tyytyväisyys oli yleensä pysynyt ennallaan. Tyytymättömyyttä ilme

ni eniten molemmissa sopeutumattomien ryhmissä. Tyytyväisyydessä 

paluupäätökseen ovat muuttajatyyppien väliset erot samansuuntaisia. 

Niitä, jotka "katuvat" paluutaan, on sopeutumattomien ryhmissä 

keskimääräistä enemmän. Korkeasti koulutetuissa ja vanhemmissa 

perheellisissä taas on eniten niitä, jotka joka tapauksessa oli

sivat palanneet. (ks. taulukot 71 ja 72) 

Myös Hei k k i n e n selvitti tutkimuksessaan palaajien tyyty

väisyyttä paluupäätökseen. Hän totesi tällöin, että 47 % olisi 

palannut varmasti ja 28 % todennäköisesti, vaikka olisikin omannut 

samat tiedot Suomen oloista kuin tutkimushetkellä. Sen sijaan nii

tä, jotka eivät todennäköisesti olisi palanneet oli 7 % ja niitä, 

jotka eivät varmasti oli palanneet oli 5 %. Lisäksi 10 % ei osan

nut sanoa ja 4 % jätti vastaamatta kysymykseen. (Heikkinen 1974, 

70) Tämän tutkimuksen tulosta Heikkisen tutkimukseen verrattaessa 

näyttäisi siltä, että vuosina 1980-81 palanneissa on vähemmän pa

luupäätöstään "katuvia" kuin kymmenen vuotta sitten, joskin Heik

kisen "ei osaa sanoa"-tapaukset vaikeuttavat vertailua. Muutos 

olisi kuitenkin ymmärrettävissä sillä, että Suomen ja Ruotsin vä

liset elintasoerot ovat vuosikymmenen aikana kaventuneet, jolloin 

"pudotus" elintasossa on vähäisempi kuin aikaisemmin. 

Paluun jälkeinen tyytyväisyys samoin kuin koetut ongelmatkin hei

jastavat lähinnä vastaajien pääasiallista toimintaa, sillä työt

tömistä 30 % oli paluun jälkeen elämäntilanteeseensa tyytymättö

mämpiä kuin Ruotsissa. Työvoiman ulkopuolisissa heitä sen sijaan 

oli vain 12 % ja työssä olevissa 11 %. Työssä olevissa taas oli 

selvästi eniten (66 %) niitä, joilla tyytyväisyys oli lisääntynyt 

(työttömissä heitä oli 47 % ja työvoiman ulkopuolisissa 54 %). 

Niitä, joilla tyytyväisyys oli pysynyt ennallaan, oli eniten työ

voiman ulkopuolisissa, 34 % (muissa 23%). 
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7.6. Uudelleenmuuttohalukkuus 

Tässä luvussa tarkastellaan ensin vastaajien muuttoaikomuksia ja 

sen syitä sekä sen jälkeen muuton mahdollista suuntautumista. 

Muuttoaikomukset. Vain hieman yli 40 % vastaajista aikoi jäädä py

syvästi nykyiselle asuinpaikkakunnalleen. Suurin osa muuttoaikeis

sa olevista aikoi kuitenkin pysyä nykyisellä paikkakunnalla aina

kin muutaman vuoden, sillä lähimmän vuoden sisällä muuttoa suun

nittelevia oli vain 20 % koko aineistosta. 

Taulukko 73. Uudelleenmuuttohalukkuus paluumuuttajatyypin mukaan ( %) 

Kuinka kauan aikoo Paluumuuttajatyyppi 

asua nykyisessä Kork. Vanh . Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 

asuinkunnassa? koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Aikoo jäädä 39 79 58 16 36 42 42 
pysyvästi 

Jää ainakin muu- 44 15 30 48 39 32 36 tamaksi vuodeksi 

Jää enintään 9 4 5 18 8 8 9 vuodeksi 

Muuttaa niin pian 
8 6 16 14 13 11 kuin mahdollista 

Ei osaa sanoa 2 3 5 2 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 
f 100 122 138 206 237 143 946 

Muuttohalukkuutta ilmenee selvästi eniten opiskelijoissa, joista 

yli kolmasosa suunnittelee muuttoa lähimmän vuoden sisällä. Hyös 

sopeutumattomissa, varsinkin nuoremmassa ryhmässä on keskimääräis

tä enemmän muuttoaikeissa olevia. Perheelliset ja heistä erityi

sesti vanhempi ryhmä sen sijaan aikovat jäädä useimmiten pysyvästi 

nykyiselle paikkakunnalleen . 

A 1 u e elI i s e s t i tarkasteltuna muuttohalukkuutta ilmenee 

eniten Keski- ja Itä-Suomessa , sillä siellä asuvista 30 % aikoi 

muuttaa lähimnlän vuoden sisällä, kun taas Etelä- Suomessa asuvissa 

heitä oli 19 % ja Pohjanmaalla ja Pohjois- Suomessa asuvissa 17 %. 
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Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa oli vastaavasti eniten (53 %) 

niitä, jotka aikoivat jäädä pysyvästi nykyiselle paikkakunnalle 

(Etelä-Suomessa 37 %, Keski- ja Itä-Suomessa 30 %). Alueelliset 

erot selittyvät paljolti paluumuuttajatyyppien perusteella. Keski

ja Itä-Suomeen muuttaneissahan oli suhteellisesti eniten opiskeli

joita, Pohjanmaalle ja Pohjois-Suomeen muuttaneissa taas perheel

lisiä. 

Toi m i n n a n mukaan tarkasteltuna voidaan todeta, että työt

tömissä sekä opiskelijoiden ryhmässä ilmenee eniten muuttohaluk

kuutta: 31 % molemmista ryhmistä aikoo muuttaa vuoden sisällä, 

työttömistä jopa 23 % niin pian kuin mahdollista. Työttömissä on 

lisäksi 7 % muutostaan epävarmoja ("ei osaa sanoan-tapauksia). 

Työssä olevissa on vuoden sisällä muuttavia vain 14 % ja eläkeläi

sissä ym. työvoiman ulkopuolisissa 12 %. Viimemainituissa ryhmis

sä on vastaavasti eniten niitä, jotka aikoivat jäädä nykyiselle 

paikkakunnalle pysyvästi: työllisissä 50 % ja eläkeläisissä ym. 

58 %. Opiskelijoissa ja varusmiehissä heitä on vain 20 % ja työt

tömissä 32 %. Havaitut erot heijastavat hyvin selvästi muuttaja

tyyppien välillä todettuja eroja. Opiskelijoiden ryhmään luokitel

lut ovat luonnollisesti tutkimushetken toiminnaltaan pääasiassa 

opiskelijoita. Sopeutumattomien ryhmissä taas oli keskimääräistä 

enemmän työttömiä. Näissä muuttajatyypeissähän muuttohalukkuus oli 

suurinta, kuten aikaisemmin on todettu. 

Muuttoaikomusten syyt. Kysyttäessä tärkeintä muuttoaikomuksen syy

tä mainitsi 32 % syyksi työnsaannin, 14 % paluun entiselle koti

seudulle, 13 % ammatissa etenemisen tai paremmat ansiomahdollisuu

det, 9 % viihtymättömyyden ja 8 % opiskelun. Muiden syiden osuus 

vaihteli 4-5 %: iin. (ks. liitetaulukko 48) Asuminen oli tärkeim

pänä syynä vain 5 %: lla, mikä johtuu siitä, että kysymys koski 

paikkakunnalta poismuuttoa. Asunnon vuoksihan ei yleensä ole tar

peellista vaihtaa paikkakuntaa, koska se on useimmiten mahdollista 

paikkakunnan rajojen sisällä. Asuminen voi kuitenkin olla merkit

tävänä lisäsyynä. Niinpä se toiseksi tärkeintä syytä kysyttäessä 

mainittiinkin viihtymättömyyden jälkeen toiseksi useimmin. 
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Paluumuuttajatyypeittäin ilmeni eroja siten, että työnsaanti ko

rostui erityisen paljon vanhempiensopeutumattomien kohdalla 

(48 %), mutta keskimääräistä enemmän myös nuorempien sopeutumatto

mien ja vanhempien perheellisten ryhmissä (molemmissa 35 %). Tämä 

syy oli kuitenkin kaikilla muilla paitsi nuoremmilla perheellisil

lä tärkein syy. Molemmissa perheellisten ryhmissä oli yli neljäs

osalla tärkeimpänä syynä halu palata takaisin entiselle kotipaik

kakunnalle. Muiden kohdalla sen osuus vaihteli 8-16 %:n välillä. 

Paremmat ansiot tai etenemismahdollisuudet korostuivat korkeasti 

koulutetuilla (23 %) ja opiskelijoilla (20 %). Muiden syiden osal

ta ryhmien erot eivät olleet yhtä selviä. (ks. liitetaulukko 48) 

Muuton suuntautuminen. Lähes kaksi kolmasosaa eli 63 % muuttoha

lukkaista aikoi muuttaa Suomen rajojen sisällä, useimmiten muualle 

kuin nykyisen asuinlääninsä alueelle. Vajaa viidennes (16 %) ai

koi palata takaisin Ruotsiin ja lähes yhtä moni aikoi muuttaa muu

alle ulkomaille. 

Taulukko 74. Uudelleenmuuton suuntautuminen paluumuuttajatyypin mukaan; mukana 

vain ne, joilla oli muuttoaikomuksia (% ) 

Mihin aikoo tai 
Paluumuuttajatyyppi 

Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. haluaisi muuttaa? koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT . 
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Entiselle koti- 21 30 39 11 20 16 19 paikkakunnalle 

Muualle nykyisen 
17 10 21 9 20 18 16 asuinläänin alueelle 

Muualle Suomeen 31 40 19 34 25 21 28 

Takaisin Ruotsiin 7 15 15 18 18 18 16 

Muualle ulkomaille 17 5 4 24 10 10 14 

Ei osaa sanoa 7 2 4 7 17 7 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 42 20 47 131 1 11 62 413 
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Ruotsiin tai muualle ulkomaille aikovat kuuluvat pääasiassa opis

kelijoiden ja sopeutumattomien ryhmiin (sekä määrällisesti että 

suhteellisesti). Perheellisten ryhmissä, varsinkin vanhemmassa, 

muuttohalukkaiden määrä on hyvin pieni eikä johtopäätösten teko 

heidän osaltaan ole sen vuoksi kovin tarkoituksenmukaista. Heissä 

on kuitenkin muita enemmän entiselle kotipaikkakunnalle pyrkiviä. 

Niistä, jotka aikoivat muuttaa Suomen rajojen sisällä (266), mai

nitsi 19 % haluavansa muuttaa Uudenmaan, 9 % Turun ja Porin, 8 % 

Oulun, 7.5 % Hämeen ja 7 % Lapin sekä 6 % Vaasan lääniin. Muiden 

läänien osuus vaihteli 1-3 %:iin. Yli kolmasosa eli 34 % ei kui

tenkaan osannut sanoa, mihin aikoi muuttaa. Ulkomaille aikovista 

(127) 54 % halusi muuttaa Ruotsiin, 10 % Norjaan ja 7 % Yhdysval

toihin. Muiden maiden osuus oli selvästi vähäisempi ja n. 6 % ei 

osannut sanoa, mihin aikoi muuttaa. Ruotsiin muuttavista (70) 49 % 

aikoi muuttaa Tukholman lääniin. Muiden läänien osuus vaihteli 

1-7 %:iin ja 21 % ei osannut sanoa mihin muuttaisi. 

Takaisin Ruotsiin muuttaneista on olemassa myös tilastotietoja. 

Niiden mukaan v. 1970-75 Suomeen palanneista keskimäärin 26-27 % 

oli vuoteen 1980 mennessä muuttanut takaisin Ruotsiin. Kaikista 

Ruotsiin muuttaneista on viime vuosina noin viidesosa ollut sellai

sia, jotka ovat asuneet (olleet kirjoilla) Ruotsissa joskus aikai

semmin. Vuonna 1976 heitä oli 24.6 % muuttaneista, minkä jälkeen 

osuus laski vuoteen 1979 asti, jolloin se oli 17.9 %. Sen jälkeen 

osuus alkoi kasvaa ollen vuonna 1980 18.3 % ja vuonna 1981 25.2 %. 

(SOU 1982:49, 265-266; SCB: Befolkningsförändringar 1976-81) 

Tutkimusaineistosta ilmeni, että 76 % vastaajista oli oleskellut 

Ruotsissa vain yhden kerran, 17 % kaksi kertaa, 5 % kolme kertaa 

ja 2 % neljä kertaa tai useammin. Kysymyksessä voi olla myös ly

hytaikainen (rekisteröimätön) oleskelu. Vanhemmissa sopeutumatto

missa oli selvästi eniten niitä, jotka olivat olleet Ruotsissa 

useita kertoja: 24 % kaksi kertaa ja 14 % vähintään kolme kertaa. 

Myös korkeasti koulutetuissa ja opiskelijoissa heitä oli keskimää

räistä enemmän (27 % vähintään kaksi kertaa) .Viimemainittujen 

kohdalla lienee kysymys lähinnä lyhytaikaisesta, rekisteröimättö

mästä oleskelusta (esim. kesätyöntekijänä olleista) . 
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8. YHTEENVETOA JA ARVIOINTIA 

8.1. Yhteenveto 

Tutkimuksessa selvitettiin Suomen ja Ruotsin välisen muuttoliik

keen kehityksessä ja muuttaneiden demografisessa rakenteessa ta

pahtuneita muutoksia sekä Ruotsista Suomeen vuosina 1980-81 palan

neiden muuttoprosessia. Tarkastelu perustui toisaalta tilastoihin 

ja toisaalta tutkimusta varten kerättyyn kyselyaineistoon. Tutki

muksen teoreettisina lähtökohtina pohdittiin paluumuuton luonnet

ta lähinnä yksityisen muuttajan näkökulmasta sekä käytännön läh

tökohtina viranomaisten suorittamia toimenpiteitä paluumuutossa. 

Tutkimuksen erityispiirteenä oli ns. paluumuuttajatyyppien muodos

taminen ja paluumuuttoprosessin tarkastelu näiden tyyppien mukaan. 

Aikaisemmista tutkimuksista poiketen näiden muuttajatyyppien muo

dostamisessa otettiin samanaikaisesti huomioon useita eri muuttu

jia (muuttajan ominaisuuksia) . 

Tutkimuksen suorittaminen. Tutkimuksen kyselyaineisto kerättiin 

lähettämällä postitse kyselylomake 1500:lle Ruotsista vuosina 

1980-81 palanneelle vähintään 18 vuotta täyttäneelle henkilölle, 

jotka valittiin tasavälistä satunnaisotantaa käyttäen väestön kes

kusrekisteristä siten, että otokseen tuli mukaan vain yksi henkilö 

ruokakuntaa kohden. Tutkimuksen netto-otokseksi muodostui 1368 

henkilöä, joista 946 palautti hyväksyttävästi täytetyn lomakkeen 

eli tutkimuksen vastausprosentiksi tuli 69.2 %, mikä on selvästi 

korkeampi kuin muissa vastaavissa tutkimuksissa. Vastausten ana

lysointimenetelmänä käytettiin ristiintaulukointia ja X2-testiä 

sekä muuttajatyyppien muodostamisessa ns. cluster-analyysiä. 

Muuttoliikkeen tilastollinen kehitys. Suomesta on toisen maailman

sodan jälkeen muuttanut ulkomaille noin 600 000 henkilöä, joista 
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noin 80 % Ruotsiin. Samana aikana Suomeen on palannut noin 300 000 

henkilöä, joista Ruotsista palanneiden osuus on ollut noin 70 %. 

Ruotsiin muutto on yleisesti ottaen myötäillyt Ruotsin taloudel

lista kehitystä siten, että noususuhdanteessa muuttoliike on kään

tynyt nousuun ja matalasuhdanteessa vastaavasti heikentynyt. Ennen 

1960-lukua nämä vaikutukset olivat vielä vähäisiä ja niinpä muut

toliike pysyikin suhteellisen tasaisena maastamuuton ollessa kes

kimäärin selvästi alle 10 000 henkilöä vuodessa ja paluumuuton 

vastaavasti alle 3000 henkilöä. Muuttoliikkeen määrä ei kuitenkaan 

riipu yksinomaan Ruotsin olosuhteista, vaan myös Suomessa vallit

sevasta tilanteesta. Niinpä 1960-luvun puolen välin jälkeen muut

toliikkeessä alkaneet voimakkaat heilahtelut olivatkin pohjimmil

taan seurausta useista Suomessa yhtäaikaisesti vaikuttaneista ta

loudellisista ja väestöllisistä tekijöistä. Vuosien 1969 ja 1970 

ennätysmäiseen maastamuuttoon vaikuttivat Ruotsin voimakkaan työ

voiman kysynnän ohella ratkaisevasti Suomen työllisyystilanteen 

heikkeneminen ja samanaikaisesti elinkeinorakenteessa tapahtunut 

raju muutos sekä nopeasti kasvanut työikäisen väestön määrä. 

Suhdannetekijöistä ja edellisten vuosien runsaasta maastamuutosta 

johtuen paluumuutto kääntyi jyrkkään nousuun 1970-luvun alkupuo

lella muuttotaseen muodostuessa Suomelle muuttovoittoiseksi vuosi

na 1971-74. Tämän jälkeen tilanne kääntyi päinvastaiseksi. Tähän 

oli syynä lähinnä työttömyyden nopea lisääntyminen Suomessa saman

aikaisesti kun työllisyystilanne Ruotsissa pysyi suhteellisen hy

vänä. 1970-luvun lopulla muuttoliikkeen suunta kääntyi jälleen 

Ruotsin työllisyystilanteen heikentyessä samalla kun työvoiman ky

syntä Suomessa väliaikaisesti kasvoi. Vuosina 1981-82 Suomeen pa

lasikin noin 22 700 henkilöä, kun Ruotsiin muutti samanaikaisesti 

vain 11 500 henkilöä. Vuonna 1982 paluumuutto jatkui lähes saman

suuruisena kuin vuonna 1981, vaikka paluumuuton huippu näytettiin

kin jos saavutetun. Ruotsiin muutto sen sijaan väheni edelleen 

varsin jyrkästi ollen alimmillaan sitten vuoden 1946. 

Maastamuuttoa on tapahtunut suhteellisesti eniten Pohjois-Suomesta 

ja ruotsinkielisiltä alueilta. Määrällisesti Etelä-Suomesta muute-
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taan kuitenkin enemmän kuin Pohjois-Suomesta, sillä 1970-luvulla 

Etelä- ja Lounais-Suomen osuus maastamuutosta oli keskimäärin 

43 %, Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen 41 % sekä Keski- ja Itä-Suomen 

16 %. Kyseisenä ajanjaksona Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen osuus vä

heni tasaisesti samalla kun Etelä- ja Lounais-Suomen osuus ja eri

tyisesti Uudenmaan osuus kasvoi. Keski- ja Itä-Suomen osuuksissa 

ei tapahtunut kovin suuria muutoksia, joskin kehitys näytti saman

suuntaiselta kuin Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa. 

Etelä-Suomen osuuden lisääntyminen maastamuutossa on ilmeisesti 

yhteydessä muuttajien koulutustasossa tapahtuneeseen kohoamiseen 

ja Pohjois-Suomen muuttoaltteimman väestöpohjan vähenemiseen. Toi

saalta on todennäköistä, että maastamuutossa on usein kysymys ns. 

kaksivaihemuutosta, jossa ensin muutetaan maan sisällä, kehitys

alueelta kehittyneelle alueelle ja sieltä edelleen Ruotsiin. Alu

eittaisissa osuuksissa heijastuu myös taloudellisten suhdanteiden 

vaikutus lähinnä siten, että laskusuhdanteessa Etelä-Suomen suh

teellinen osuus maastamuutosta kasvaa ja noususuhdanteessa vastaa

vasti vähenee. 

Paluumuutto on suuntautunut pääosin samoille alueille, joista 

maastamuuttokin on ollut suurinta. Niinpä keskimäärin 43 % paluu

muutosta suuntautui 1970-luvulla Pohjanmaalle ja Pohjois-Suomeen, 

42 % Etelä- ja Lounais-Suomeen ja 15 % Keski- ja Itä-Suomeen. Ete

lä- ja Lounais-Suomen osuus on paluumuutossakin hieman lisäänty 

nyt, joskaan ei yhtä selvästi kuin maastamuutossa. Paluumuuton 

alueellisissa osuuksissa on havaittavissa huomattavasti enemmän 

vaihteluita. Tilastojen mukaan vuosina 1979-80 palanneista 56 % 

muutti samaan lääniin, jossa oli syntynyt. Tutkimusaineistosta 

puolestaan ilmenee, että 78 % palasi samaan lääniin ja 62 % samaan 

kuntaan, josta oli Ruotsiin lähtenyt. Kotiseudulle palaaminen on 

kuitenkin jonkin verran vähentynyt 1970-luvun alkuun verrattuna. 

Lisäksi on todettava, että tulopaikkakunnalle ei useinkaan jäädä 

pysyvästi, vaan monet muuttavat melko pian uudelleen tulopaikka

kunnan ollessa vain väliaikainen "etappi" muuttajan muuttoketjus

sa. 
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Viranomaisten tavoitteena on ollut kanavoida mahdollisimman suuri 

osa työvoiman muuttoliikkeestä tapahtuvaksi työvoimatoimistojen 

kautta. Tämä tavoite ei kuitenkaan ole toteutunut toivotulla ta

valla. Vaikka täsmällisiä tilastoja muuttaneesta työvoimasta ei 

olekaan saatavissa, voidaan arvioida, että 1970-luvulla on keski

määrin vain noin 30-40 % Ruotsiin muuttaneesta työvoimasta saanut 

työpaikkansa työvoimatoimiston välityksellä. Paluumuutossa osuus 

on ollut vieläkin vähäisempi, ehkä vain noin 10-20 % palanneesta 

työvoimasta. Välitettyjen määrä ei tosin anna oikeaa kuvaa työvoi

matoimistossa käyneiden määrästä ja sen palvelujen merkityksestä 

muuttoliikkeessä, sillä muuttajien työvoimatoimistoihin jättämiä 

työhakemuksia on ollut moninkertainen määrä välitettyjen työpaik

kojen määrään verrattuna. Voidaankin olettaa, että työvoimatoimis

toilla on ollut varsin suuri merkitys yleisen muuttoa koskevan 

informaation välittäjänä. 

Muuttajien demografinen rakenne. Suomen ja Ruotsin tilastoista 

saadaan hyvin tarkka kuva muuttaneiden demografisesta rakenteesta 

ja siinä tapahtuneista muutoksista. Ruotsiin muuttaneet ovat kuu

luneet pääasiassa parhaassa työiässä oleviin ikäryhmiin painopis

teen ollessa 18-29 -vuotiaissa, joiden osuus on 1970-luvulla ol

lut keskimäärin 57 % kaikista muuttaneista. Paluumuuttajat ovat 

ymmärrettävästi olleet keski-iältään jonkin verran vanhempia, vaik

ka lasten osuus paluumuutossa onkin toisaalta selvästi suurempi 

kuin maastamuutossa. Muuttoliikkeen määrän ja muuttajien ikäraken

teen välillä näyttää vallitsevan niin maasta- kuin paluumuutossa

kin sellainen riippuvuus, että muuttajien määrän lisääntyessä las

ten ja vanhempien ikäryhmien suhteellinen osuus muuttaneista kas

vaa ja muuttajien kokonaismäärän vähentyessä käy päinvastoin. 

Niinpä esim. Ruotsiin muuton viime vuosina voimakkaasti vähentyes

sä on nuorten henkilöiden osuus muuttaneista kasvanut. Vastaavasti 

paluumuutossa on lasten ja vanhempien ikäryhmien osuus lisääntynyt 

sitä mukaa kun paluumuuttokin on lisääntynyt. Sama kehitys oli ha

vaittavissa myös vuosina 1971-74, jolloin paluumuutto ensimmäisen 

kerran kääntyi rajuun nousuun. 
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Miehet ovat vuodesta 1955 lähtien olleet enemmistönä sekä maasta

että paluumuutossa, joskin tilanne ennakkotietojen mukaan on maas

tamuutossa kääntynyt vuoden 1981 aikana naisvoittoiseksi. Ruotsiin 

muutossa miehiä oli 1970-luvulla keskimäärin 53 % ja paluumuutossa 

58 %. Aikuisikäisissä muuttajissa miehiä oli vieläkin enemmän. 

Ruotsiin muuttaneista oli 1970-luvulla keskimäärin 47 % naimatto

mia aikuisia, 25 % oli naimisissa, 6 % eronneita ja leskiä sekä 

22 % lapsia. Paluumuutossa naimisissa olevien ja lasten osuus oli 

selvästi suurempi: naimisissa olevia 30 % ja lapsia 25 %. Naimat

tomia sekä eronneita ja leskiä oli vastaavasti vähemmän, edellisiä 

40 % ja jälkimmäisiä 5 %. Siviilisäädyn ja muuttoliikkeen määräl

lisen kehityksen välillä vallitsee samanlainen riippuvuus kuin 

ikärakenteenkin kohdalla, ts. muuttajien määrän lisääntyessä las

ten ja naimisissa olevien osuus kasvaa ja muuttajien määrän vähen

tyessä taas kasvaa naimattomien aikuisten osuus. Niinpä esim. pa

luumuutossa on naimisissa olevien ja varsinkin lasten osuus selväs

ti lisääntynyt sitä mukaa kun paluumuutto on vilkastunut. Maasta

muutossa on vastaavasti kasvanut naimattomien aikuisten osuus . 

Ruotsiin muuttaneiden koulutusaste on varsinkin 1970-luvun puolen 

välin jälkeen kohonnut selvästi nopeammin kuin koko väestön koulu

tusaste. Vielä 1970-luvun alussa muuttaneiden koulutusaste oli 

alhaisempi kuin koko väestössä, nykyisin sen sijaan huomattavasti 

korkeampi. Suurin lisäys on tapahtunut ylemmän keskiasteen eli lä

hinnä ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuudessa. Paluumuutta

jien koulutusasteesta ei ole julkaistu tilastoja, mutta kerätystä 

tutkimusaineistosta voitiin päätellä, että palaajien koulutustaso 

on keskimäärin korkeampi kuin Ruotsiin muuttaneiden, varsinkin kun 

osa on lähtenyt Ruotsiin nimenomaan opiskelemaan. 

Muuttaneiden ammattirakenteen tarkastelu suoritettiin kerätyn tut

kimusaineiston perusteella, koska muuttaneiden ammatista ei ole 

saatavissa tilastotietoja. Ennen Ruotsiin muuttoa tutkimushenki

löiden ammattijakautuman todettiin pääpiirteissään vastanneen koko 

Suomen väestön jakautumaa, joskin muuttaneissa oli teollisissa 

ammateissa toimineita keskimääräistä enemmän (37 %). Seuraavaksi 
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eniten oli palvelutöissä (15 %) sekä teknisissä, luonnontieteelli

sissä ym. vastaavissa töissä toimineita (13 %). Ruotsissa oli si

joituttu vieläkin suuremmassa määrin teollisuuteen (49 %), samoin 

kuin myös palvelutöihin (22 %) ja teknisiin ym. töihin (18 %). Suo

meen palatessa teollisissa ja erityisesti palvelutöissä toiminei

den osuus laski, mutta sen sijaan teknisissä ym. töissä toimivien 

osuus kasvoi. 

Ammatissa tapahtuneiden muutosten todettiin heijastavan toisaalta 

Suomen ja Ruotsin välisiä eroja elinkeinorakentee~sa sekä toisaal

ta muuton yhteydessä tapahtuvia siirtymiä työelämän ulkopuolelta 

työelämään ja päinvastoin. Esim. Suomessa koulutuksensa päättäneet 

saattavat Ruotsiin muuttaessaan sijoittua koulutustaan vastaamat

torniin suoritusluonteisiin teollisuus- ja palvelutöihin, mutta 

siirtyvät Suomeen palatessaan paremmin koulutustaan vastaaviin 

tehtäviin tai jatkavat opiskelua. Tämä näkyy luonnollisesti ammat

tijakautumissa. 

Suomenruotsalaisten maastamuuttoalttius on perinteisesti ollut 

paljon suurempi kuin suomenkielisten. Kun suomenruotsalaisten 

osuus koko väestöstä oli esim. 1970-luvulla keskimäärin 6.4 %, oli 

heidän osuutensa maastamuutosta 12 %. Paluumuuttoalttius on vas

taavasti ollut vähäisempi kuin suomenkielisten, sillä paluumuutta

jissa heidän osuutensa oli 11 %. Vuosina 1970-80 suomenkielisiä 

palaajia oli keskimäärin 65 % lähteneiden suomenkielisten määräs

tä, kun vastaava osuus ruotsinkielisillä oli 57 %. 

Muuton rakenteelliset taustatekijät. Tutkimuksessa tarkasteltiin 

myös muuttoliikkeen rakenteellisia syitä ja edellytyksiä, joiden 

katsottiin liittyvän niihin mahdollisuuksiin, joita eri alueet ja 

yhteiskunnat pystyvät tarjoamaan ihmisten aineellisten, sosiaalis,

ten ja itsensä toteuttamiseen liittyvien tarpeiden tyydyttämi~ 

seen. Ruotsiin muuton syiden todettiin liittyneen lähinnä talou

dellisiin (aineellisiin) tekijöihin, joista keskeisimpiä ovat ol

leet Suomen ja Ruotsin väliset työllisyys- ja palkkatasoerot s~ä 

merkittävänä lisätekijänä myös Suomen asuntotilanne. Paluumuuton 
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syiden puolestaan katsottiin liittyneen ensisijaisesti ei-talou

dellisiin eli sosiaalisiin ja itsensä toteuttamiseen liittyviin 

tekijöihin, koska nimenomaan niiden osalta muuttajat todennäköi

simmin hyötyvät tuttuun kieli- ja kulttuuriympäristöön ja entisiin 

sosiaalisten suhteiden verkostoihin palat~ssaan. Taloudellisten 

tekijöiden ei nähty muodostuvan keskeisiksi paluun syiksi niin 

kauan kuin Suomen ja Ruotsin väliset taloudelliset erot eivät olen

naisesti supistu, ts. mikäli muuttajat eivät voi odottaa hyötyvän

sä muutosta taloudellisesti. 

Vuosina 1980-81 palanneiden muuttoprosessi. Tutkimuksen päätavoitL 

teena oli tutkia kerättyyn kyselyaineistoon perustuen vuosina 

1980;".81 palanneiden muuttoprosessia. Tarkastelun kohteena olivat 

tällöin Ruotsiin muuton syyt ja Ruotsissa oloaika, paluun syyt ja 

esteet sekä paluumuuttotapahtuma, paluun seuraukset ja uudel

leenmuuttohalukkuus. Keskeisenä piirteenä oli muuttoprosessin tar

kastelu paluumuuttajatyypelttäin. 

Kaikkiaan 49 % vastaajista ilmoitti tärkeimmäksi R u 0 t s iin 

muuttonsa syyksi taloudelliset tekijät, 18 % kokeilun-, seikkai

lun- tai vaihtelunhalun ja 12 % opiskelun tai kielitaidon kehit

tämisen ja samoin 12 % perhesuhteisiin tai yksityiselämään liitty

vän syyn. Yksittäisistä syistä oli työttömyyden merkitys selvästi 

suu+in, sillä sen ilmoitti tärkeimmäksi syyksi 25 % vastaajista. 

Työttömyys oli lisäksi ollut yhtä monen kohdalla lisäsyynä muut

toon, sillä kaikkiaan n. puolet ilmoitti sen vaikuttaneen muuttoon 

ainakin jonkin verran. Merkittäviä tärkeimmän syyn ohella vaikut

taneita syitä olivat myös kokeilun- tai seikkailunhalu ja kieli

taidon kehittäminen. 

Ruotsiin muuton syitä aikaisempiin tutkimuksiin verrattaessa voi

ti.in havaita, että työttömyyden tai Suomen huonon työllisyystilan

teen merkitys muuton syynä oli pysynyt jotakuinkin muuttumattoma

na. Sen sijaan Ruotsin parempien palkkojen ja korkeamman elintason 

vuoksi muuttaminen näyttäisi vähentyneen, mikä olisikin varsin ym

märrettävää maiden välinen taloudellinen kehitys huomioiden. Tämä 
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muutos on heijastunut vastaavasti erilaisten ei-taloudellisten 

syiden osuuden kasvuna. 

Vaikka tutkimusaineisto koostuikin Suomeen palanneista, muodostet

tiin heistä kuitenkin tietokoneen avulla myös ns. 1 ä h t ö -

muu t taj a t y Y P i t ottamalla huomioon Ruotsiin muuton 

syyt sekä eräitä muuttajan ominaisuuksia Ruotsiin muuttohetkellä. 

Analyysin tuloksena saatiin seuraavat viisi Ruotsiin muuttajan 

"perustyyppiä": 

1) Opiskelijat (10 %) olivat muuttaneet Ruotsiin lähinnä opiskel
lakseen tai kehittääkseen kielitaitoaan. Koulutustaso oli sel
västi muita ryhmiä korkeampi keski-iän ollessa n. 25 vuotta. 
Siviilisäädyltään he olivat useimmiten naimattomia. 

2) Ylioppilaat (35 %) olivat pääasiassa ylioppilastutkinnon tai 
muun keskiasteen tutkinnon suorittaneita nuoria, naimattomia 
henkilöitä, joiden ensisijaisina muuttosyinä olivat koke~lun-, 
seikkailun- tai vaihtelunhalu ja kielitaidon kehittäminen sekä 
jossain määrin myös taloudeiliset tekijät. 

3) Perheelliset (15 %) olivat nimensä mukaisesti perheellisiä ta
louden koon ollessa keskimäärin lähes neljä henkilöä. Ryhmän 
koulutustaso oli keskimääräistä alhaisempi ja keski-ikä muita 
ryhmiä korkeampi. Muuton syyt olivat lähes yksinomaan taloudel
lisia. 

4) Eronneet (8 %) olivat iältään ja koulutukseltaan lähellä per~ 
heellisten ryhmää, mutta sen sijaan siviilisäädyltään lähes 
kaksi kolmasosaa oli eronneita tai leskiä ja yksi kolmasosa 
avoliitossa tärkeimpien muuton syiden liittyessä perhesuhtei
siin ja yksityiselämään sekä hyvin usein myös taloudellisiin 
tekijöihin. 

5) Nuoret pakkomuuttajat (32 %) olivat iältään kaikkein nuorimpia 
ja siviilisäädyltään useimmiten naimattomia koulutustason ol
lessa selvästi alhaisempi kuin muissa ryhmissä. Miesten osuus 
oli keskimääräistä suurempi. Ruotsiin muuton syyt olivat lähes 
yksinomaan taloudellisia työttömyyden ollessa keskeisin yksit
täinen syy. 

Lähtömuuttajatyyppien suhteellisia osuuksia ei voida yleistää kos~ 

kemaan koko Ruotsiin suuntautunutta muuttoliikettä, koska niitä 

muodostettaessa ovat olleet mukana vain Ruotsista palanneet. Li

säksi Ruotsiin muuton ajankohta vaihtelee huomattavasti. Ilmeises

ti kuitenkin tyypit sinänsä ovat yleistettävissä kaikkia Ruotsiin 

muuttaneita koskeviksi. 

P a 1 u u n s y i den on aikaisemmissa tutkimuksissa todettu 

olevan lähes yksinomaan muita kuin taloudellisia. Näin oli myös 
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tässä tutkimuksessa, sillä vain 10-15 % ilmoitti jonkin taloudel

lisen syyn tärkeimmäksi paluunsa syyksi. Yksittäisistä syistä oli

vat tärkeimpiä lasten tulevaisuuden järjestäminen (17 %), kotiseu

tukaipuu tai viihtymättömyys Ruotsissa (18 %), perhesuhteet tai 

yksityiselämä (16 %) ja opiskelun tai varnsmiespalvelun aloittami

nen Suomessa (15 %). Taloudellisilla tekijöillä oli ollut melko 

usein merkitystä tärkeintä syytä tukevana lisämotiivina. Esim. 

Ruotsin epävarmat työllisyysnäkymät olivat vaikuttaneet noin nel

jäsosalla paluuseen ainakin jonkin verran. 

Eri tutkimuksista saatujen tulosten vertailuun liittyvistä vaike

uksista huolimatta paluun syissä katsottiin ajan mittaan tapahtu

neen muutoksia erityisesti lasten tulevaisuuteen ja muuttajien ko

kemiin kieliviikeuksiin liittyvissä syissä siten, että edellisen 

merkitys on voimakkaasti lisääntynyt ja jälkimmäisen vähentynyt. 

Tämän arvioitiin olevan yhteydessä palaajien ikä-, siviilisääty

ja koulutusrakenteessa tapahtuneisiin muutoksiin. Myös Ruotsin 

heikentyneen taloudellisen tilanteen katsottiin jonkin verran hei

jastuvan paluun syissä. Lisäksi näyttäisi tilapäisen (määräaikai

sen) Ruotsissa oleskelun osuus lisääntyneen, mikä lienee yhteydes

sä lähinnä Ruotsiin muuttaneiden koulutusrakenteessa tapahtunei

siin muutoksiin. 

Tutkimuksessa ~eskeisen merkityksen saaneet p a luu muu t -

taj a t y Y P i t muodostettiin lähtömuuttajatyyppien tapaan 

tietokoneen avulla ottamalla huomioon paluun syyt ja eräitä kes

keisiä palaajan ominaisuuksia paluuhetkellä. Analyysissä oli muka

na yhteensä 19 eri muuttujaa, joiden perusteella saatiin seuraavat 

kuusi paluumuuttajan "perustyyppiä": 

1) Korkeasti koulutetut (10 %) olivat lähes kaikki saaneet korkean 
asteen koulutuksen. Keski-ikä oli noin 30 vuotta ja noin puolet 
oli naimisissa tai avoliitossa talouden koon ollessa keskimää
rin kaksi henkilöä. Ruotsissa oloaika oli noin 2-5 vuotta ja 
tärkeimpänä paluun syynä olL tavoitteen saavuttaminen Ruotsis
sa (opiskelun päättyminen, kielitaidon saavuttaminen, määräai
kaisen työn päättyminen) . 

2) Vanhemmat perheelliset (13 %) olivat nimensä mukaisesti per
heellisiä talouden koon ollessa keskimäärin yli neljä henkilöä. 
Keski-iältään ryhmä oli toiseksi vanhin. Koulutustaso oli 
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kaikkein alhaisin, sillä useimmat olivat saaneet vain perusas
teen koulutuksen (kansakoulu). Ruotsissa oloaika oli sen sijaan 
kaikkein pisin suurimman osan (72 %) oltua Ruotsissa yli viisi 
vuotta. Lähes kahdella kolmasosalla (61 %) tärkeimpänä palu~n 
syynä oli lasten tulevaisuuden järjestäminen, mutta varsin tär
keitä lisäsyitä olivat myös kotiseutukaipuu, viihtymättömyys 
Ruotsissa, Suomen parantuneet työn- ja asunnonsaantimahdolli
suudet sekä elintasoerojen kaventuminen ja jonkin verran myös 
Ruotsin epävarma työllisyystilanne ja kielivaikeudet. 

3) Nuoremmat perheelliset (15 %) olivat edellistä ryhmää nuorempia 
keskimääräisen perhekoon ollessa pienempi eli noin kolme ja 
puoli henkilöä. Koulutustaso sen sijaan oli selvästi korkeampi, 
sillä noin kaksi kolmasosaa åli saanut keskiasteen, lähinnä 
ammattikoulutasoisen koulutuksen. Ruotsissa oli oltu keskimää
rin toiseksi kauimmin, yli puolet vähintään viisi vuotta. Tär
keimpänä paluun syynä oli tässäkin ryhmässä lasten tulevaisuu
den järjestäminen (56 %). Muina syinä painottuivat lähinnä ko
tiseutukaipuu ja Suomen parantuneet työnsaantimahdollisuudet. 
Suomen "veto-tekijät" olivat kuitenkin vaikuttaneet tässä ryh
mässä selvästi vähemmän kuin vanhempien perheellisten kohdal
la. 

4) Opiskelijat (22 %) olivat iältään kaikkein nuorimpia ja lähes 
kaikki naimattomia talouden keskimääräisen koon ollessa noin 
yksi henkilöä. Tämä ryhmä oli ainoa, jossa naisia oli enemmän 
kuin miehiä. Yli kaksi kolmasosaa oli saanut ylemmän keskias
teen eli ylioppilastasoisen koulutuksen. Ruotsissa oloaika oli 
kaikkein lyhin, useimmilla korkeintaan kaksi vuotta. Tärkeim
pänä paluun syynä oli opiskelun tai varusmiespalvelun aloitta
minen Suomessa tai tavoitteen saavuttaminen Ruotsissa (esim. 
kielitaidon saavuttaminen, säästöt). 

5) Nuoremmat sopeutumattomat (25 %) olivat iältään toiseksi nuorin 
ryhmä, jossa oli keskimääräistä enemmän miehiä. Suurin osa oli 
naimattomia talouden koon ollessa keskimäärin hieman yli yksi 
henkilöä. Suurimmalla osalla oli joko perusasteen tai alemman 
keskiasteen koulutus. Ruotsissa oloaika oli toiseksi lyhin: 
lähes kahdella kolmasosalla korkeintaan kaksi vuotta. Paluun 
syinä korostuivat erilaiset "sopeutumattomuutta" heijastavat 
tekijät: viihtymättömyys, kotiseutukaipuu, perhesuhteet, yksi
tyiselämä, työllisyys ja kielivaikeudet. 

6) Vanhemmat sopeutumattomat (15 %) olivat iältään vanhin ryhmä, 
jossa oli huomattavan paljon miehiä sekä eronneita ja leskiä 
perhekoon ollessa keskimäärin puolitoista henkilöä. Koulutusta
so oli hyvin alhainen vastaten lähinnä vanhempien perheellisten 
koulutustasoa. Ruotsissa oloaika jakautui melko tasaisesti osan 
oltua Ruotsissa vain vähän aikaa osan taas varsin kauan. Paluun 
syyt olivat samanlaisia kuin nuorempien sopeutumattomien ryh
mässä: kotiseutukaipuu, viihtymättömyys, yksityiselämä, perhe
suhteet, työllisyys ja kielivaikeudet. 

Muuttajatyyppien suhteellisia osuuksia tarkasteltaessa on muistet

tava, että tutkimuksessa olivat mukana vain aikuisikäiset palaajat 

ja vain yksi henkilö taloutta kohden. Eri palaajaryhmiin kuuluvien 
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tilastollisia määriä arvioitaessa tämä otettiinkin huomioon siten, 

että mukaan laskettiin myös muuttajatyyppien perheenjäsenet. 

Tutkimushenkilöistä 44 % 0 1 i 0 1 1 u t Ruotsissa alle kaksi 

vuotta, 29 % kahdesta viiteen ja 15 % viidestä kymmeneen sekä 12 % 

yli kymmenen vuotta. Ruotsissa oloaika oli selvästi pidentynyt 

1970-luvun vaihteessa palanneisiin verrattuna. Edellä jo todet

tiin, että perheelliset ja heistä varsinkin vanhempi ryhmä olivat 

olleet Ruotsissa kaikkein kauimmin, opiskelijat ja nuoremmat so

peutu~attomat taas vähimmän aikaa. 

P a luu n e s t e i den todettiin olevan hyvin selvästi yh

teydessä Ruotsiin muuton syihin, ts. mikäli muuton syynä ollut ti

lanne edelleen vallitsee tai sen uskotaan vallitsevan, niin se ko

etaan paluun esteeksi. Koska muuton syyt olivat olleet pääasiassa 

taloudellisia, olivat myös suurimmat paluun esteet taloudellisia 

työn löytämisen ollessa niistä keskeisin. Yli 40 % ilmoitti talou

dellisten tekijöiden estäneen paluutaan ainakin jonkin verran. 

Seuraavaksi suurimpina esteinä olivat asunnon löytäminen (32 %) ja 

se, ettei Ruotsiin muutolle asetettua tavoitetta oltu vielä saavu

tettu (28 %). Perheelliset kokivat erilaisten tekijöiden estäneen 

paluutaan selvästi useammin kuin muut ryhmät. Vähiten oli esteitä 

ollut korkeasti koulutetuilla ja opiskelijoilla. 

Perheelliset ja heistä erityisesti vanhempi ryhmä olivat v a 1 -

m i s tel lee t muuttoa hyvin perinpohjaisesti, opiskelijat 

ja sopeutumattomat taas hyvin vähän. Erojen katsottiin pohjimmil

taan heijastavan eroja ryhmien tosiasiallisessa tiedon tarpeessa, 

joka perheellisillä on ymmärrettävästi muita suurempi. Kymmenen 

vuoden takaiseen paluumuuttoon verrattuna muuton suunnitelmalli

suus näytti selvästi lisääntyneen. 

Tutkimushenkilöistä 62 % palasi sam aan kun t aan ja 

78 % samaan lääniin, josta oli Ruotsiin lähtenyt. Kymmenen vuotta 

sitten palanneisiin verrattuna kotipaikkakunnalle muuttaminen näyt

ti vähentyneen, minkä katsottiin johtuvan lähinnä lisääntyneestä 

perheellisten määrästä viime vuosina palanneissa. Perheelliset 
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nimittäin olivat selvästi muita ryhmiä harvemmin palanneet koti

kuntaansa. Opiskelijoista ja nuoremmista sopeutumattomista sen 

sijaan useimmat palasivat kotipaikkakunnalleen. Alueittain voitiin 

havaita, että korkeasti koulutetuissa ja opiskelijoissa oli paino

piste Etelä-Suomeen muuttaneissa, kun taas vanhemmissa perheelli

sissä oli eniten Pohjanmaalle ja Pohjois-Suomeen palanneita. Nuo

remmissa perheellisissä ja vanhemmissa sopeutumattomissa painopis

te oli jonkin verran Etelä-Suomeen muuttaneissa. Etelä-Suomessa 

asuneiden osuus oli kuitenkin kaikissa palaajaryhmissä lisäänty

nyt muuttoprosessin eri vaiheissa. 

Kaikkiaan 50 % palaajista muutti ensivaiheessa vanhempien, suku

laistensa tai tuttaviensa luo, 30 % päävuokralais-, alivuokralais

tai työsuhdeasuntoon ja 18 % omistusasuntoon. Tämä ensimmäinen pa

luun jälkeinen asunto oli kuitenkin monille hyvin lyhytaikainen 

ratkaisu ja niinpä 31 % oli jo tutkimushetkeen mennessä ehtinyt 

vaihtaa asuntoa. Asunnon vaihto oli yleisintä nuoremmissa muutta

jaryhmissä eli opiskelijoiden ja nuorempien sopeutumattomien kes

kuudessa. Kuitenkin perheellisistäkin yli neljäsosa oli vaihtanut 

asuntoa. Vaihdon syinä korostuivat asumissuhde (43 %) ja asunnon 

tilapäisyys (9 %) sekä paikkakunnalta poismuutto (29 %). 

Yli puolella (54 %) ei Suomeen palatessa ollut tietoa työpaikasta, 

joskin heistä suurin osa ei ollut sitä siinä vaiheessa vielä hake

nutkaan. Neljäsosalla (24 %) sen sijaan oli työpaikka sovittuna 

ja vajaalla viidesosalla (17 %) työpaikka oli ainakin alustavasti 

tiedossa. Yrittäjäksi ryhtyneitä oli lisäksi 5 %. Useimmin työpai

kastaan olivat sopineet korkeasti koulutetut, mutta keskimääräis

tä useammin myös perheelliset. Kymmenen vuoden takaiseen paluu

muuttoon verrattuna työpaikasta sopiminen näytti jonkin verran 

lisääntyneen. 

Suora yhteydenotto työnantajaan oli selvästi yleisin ensimmäisen 

työpaikan hankintatapa (45 %) ja työnvälitys toiseksi tärkein 

(22 %). Seuraavaksi tärkeimpiä olivat sukulaiset ja tuttavat 

(10 %) sekä lehti-ilmoitukseen vastaaminen (9 %). Suora yhteyden

otto työnantajaan oli yleisintä opiskelijoiden ja sopeutumattomi-
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en ryhmissä. Työnvälityksen merkitys oli suurin perheellisten koh

dalla, joskin myös sopeutumattomat olivat varsin usein saaneet 

työpaikkansa sitä kautta. Lehti-ilmoitukseen vastaaminen taas oli 

yleisintä korkeasti koulutetuilla. Vaikka vain vajaa neljäsosa oli 

saanut työpaikkansa työvoimatoimiston kautta, oli kuitenkin puolet 

palaajista käy nyt työvoimatoimistossa jo muuton valmistelu

vaiheessa ja lähes kaksi kolmasosaa paluun jälkeen. 

Puolella vastaajista ensimmäinen paluun jälkeinen työpaikka oli 

tilapäinen ja niinpä kaikkiaan 44 % olikin jo tutkimushetkeen men

nessä ehtinyt vai h t a a työpaikkaansa. Työpaikan vaihto oli 

yleisintä sopeutumattomien ja opiskelijoiden ryhmissä . Tärkeimpiä 

syitä olivat työn loppuminen tai tilapäisyys (48 %) ja paikkakun

nalta poismuutto tai jokin muu työstä riippumaton syy (19 %). 

Työn löytäminen sekä itselle että puolisolie oli tuottanut selväs

ti eniten vai k e u k s i a palatessa . Oman työn löytämisessä 

oli ollut vaikeuksia noin viidesosalla paljon ja yhtä monella ai

nakin jonkin verran . Puolison työn löytäminen oli puolestaan tuot

tanut paljon ongelmia yli neljäsosalie naimisissa tai avoliitossa 

olevista ja viidesosalie ainakin jonkin verran. Seuraavaksi eniten 

oli ollut vaikeuksia asunnon löytämisessä: 11 %:lla paljon ja 

15 %:lla jonkin verran. Ongelmat työn ja asunnon löytämisessä ko

rostuivat sopeutumattomien ryhmissä ja puolison työn löytäminen 

erityisesti vanhempien perheellisten kohdalla. Nuorilla lapsiper

heillä puolestaan oli melkö paljon vaikeuksia lasten päivähoito

järjestelyissä . 

Paluun s e ura u s t e n osalta tutkimuksessa tarkasteltiin 

palaajien pääasiallisessa toiminnassa , työoloissa, työllisyydessä 

ja toimeentulossa sekä asumisessa tapahtuneita muutoksia ja paluun 

jälkeisiä ongelmia. Jonkin verran selvitettiin myös vapaa-ajan- ja 

harrastustoiminnassa tapahtuneita muutoksia, koulutukseen osallis

tumista ja lasten koulunkäyntiä . 

Suurin osa eli 79 % palaajista oli juuri ennen Suomeen paluutaan 

ollut Ruotsissa työssä (luvuissa ovat mukana myös vastaajien 
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puolisot). Työttömänä olleita oli 7 % ja työvoiman ulkopuolisia 

14 %. Paluun jälkeen työssä olevien määrä oli vähentynyt huomat

tavasti, sillä tutkimushetkellä työssä olevia oli 59 %, työttömiä 

15 % ja työvoiman ulkopuolisia 26 %. Viimemainittujen osuuden kas

vu johtui lähes yksinomaan opiskelemaan siirtyneistä. Tutkimushet

kellä toiminnan mukainen jakautuma oli lähes samanlainen kuin en

nen Ruotsiin muuttoa. Muuttajatyypeittäin ilmeni eroja lähinnä si

ten, että työttömäksi joutuneita oli eniten sopeutumattomien ryh

missä, mutta melko paljon myös perheellisissä ja opiskelijoissa. 

Koulutukseen siirtyneitä oli luonnollisesti eniten opiskelijoissa, 

mikä oli jo muuttosyidenkin perusteella odotettavissa. Eläkkeelle 

jääneet sijoittuivat lähinnä vanhempien sopeutumattomien ryhmään 

ja "kotiin jääneet" perheellisiin. 

Lähes puolet (48 %) työssä olleista oli Ruotsissa työ s ken -

n eli y t teollisissa töissä, noin viidesosa (22 %)palvelutöis

sä ja vajaa viidesosa (18 %) teknisissä, luonnontieteellisissä ym. 

vastaavissa töissä. Muiden ammattien osuus oli melko vähäinen 

(1-5 %). Paluun jälkeen oli teollisissa ja varsinkin palvelutöissä 

toimivien osuus laskenut ja muiden ammattien osuus vastaavasti li

sääntynyt. Osaksi muutokset johtuivat työvoiman ulkopuolelle siir

tyneistä, sillä esim. opiskelijat olivat Ruotsissa toimineet usein 

teollisissa ja palvelutöissä. Muuttajaryhmien väliset erot amma

tissa olivat melko odotettuja, ts. korkeasti koulutetut ja hyvin 

usein myös opiskelijat toimivat sekä ennen paluuta että paluun 

jälkeen erilaisissa "henkisen työn" ammateissa, kun taas perheel

liset ja sopeutumattomat työskentelivät pääosin teollisissa ym. 

suoritusluonteisissa ammateissa. 

Edeltä jo ilmeni, että kaikista tutkimushenkilöistä 7 % oli työt

tömänä Ruotsissa ennen paluuta ja 15 % paluun jälkeen (tutkimus

hetkellä) . Luvut eivät kuitenkaan osoita muuttajien työttömyysas

tetta, koska laskelmassa ovat mukana myös ne, jotka eivät etsineet 

työtä, ts. työvoiman ulkopuoliset. Työ t t ö myy sas tee n 

voitiinkin vastaajien puolisot mukaan lukien todeta olleen Ruotsis

sa ennen paluuta 9 % ja paluun jälkeen 21 %, mikä oli jokseenkin 

sama kuin ennen Ruotsiin muuttoa (22 %). Ennen paluuta olivat 
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miehet olleet selvästi useammin työttömänä kuin naiset. Paluun 

jälkeen tilanne obi päinvastoin. Työttömyys korostui erityisesti 

sopeutumattomien ryhmissä, mutta oli myös muissa ryhmissa paljon 

korkeampi kuin ao. maassa keskimäärin. 

Tutkittaessa työ 0 loi s s a tapahtuneita muutoksia voitiin 

ensinnäkin todeta, että työssä olleista neljäsosa (24 %) piti tut

kimushetken työsuhteensa jatkuvuutta joko melko tai hyvin epävar

mana ja että kolmasosa (34 %) halusi tai oli aikeissa vaihtaa työ

paikkaansa. Epävarmimpana pitivät työsuhdettaan sopeutumattomat ja 

heistä varsinkin vanhempi ryhmä. Selvästi varmimpia ta~s olivat 

korkeasti koulutetut. Työpaikan vaihtohalukkuudessa ei sen sijaan 

ollut merkittävää eroa ryhmien välillä. Tärkeimpinä vaihtohaluk

kuuden syinä olivat työn luonteeseen tai työoloihin liittyvät te

kijät (24 %), muutto pois paikkakunnalta (17 %) ja työn tilapäi

syys (16 %) sekä palkka (15 %). Korkeasti koulutetuilla korostui

vat syinä lähinnä etenemismahdollisuudet, työn ja koulutuksen vas

taavuus ja paikkakunnalta poismuutto. Viime mainittu syy painottui 

myös opiskelijoilla. Muissa ryhmissä sen sijaan olivat keskeisiä 

työn luonne ja palkka sekä sopeutumattomien ryhmissä myös työn ti

lapäisyys. 

Yksimielisimpiä palaajat olivat siitä, että palkka oli paluun jäl

keen huonompi kuin Ruotsissa, sillä tätä mieltä oli kaikkiaan 65 % 

sekä ennen että jälkeen paluun työssä olleista. Mxös työpaikar 

varmuuden ja työn rasittavuuden arvioitiin useammin huonontuneen 

kuin parantuneen. Muissa työn piirteissä muutoksen painopiste oli 

positiivisella puolella. Työn kiinnostavuuden, suhteiden työtove

reihin ja työpaikan yleisen ilmapiirin katsottiin parantuneen 

kaikkein useimmin. Muuttajatyyppien väliset erot heijastivat var

sin pitkälle edellä todettuja eroja työpaikan vaihtohalukkuuden 

syissä . . 

Työssä olleista puolet (50 %) arvioi viihtyvänsä nykyisessä työs

sään paremmin kuin Ruotsissa, kolmasosalla (33 %) viihtyvyys oli 

pysynyt ennallaan ja vajaalla viidesosalla (17 %) huonontunut. 

Tyytyväisimpinä olivat korkeasti koulutetut, mutta hyvin tyyty-
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väisiä olivat myös sopeutumattomien ryhmät. Perh~ellisistä var

sinkin nuoremmassa ryhmässä oli selvästi muita enemmän tyytymättö

miä. Suurimpia tyytymättömyyden aiheita olivat palkka (31 %) ja 

työn luonne (16 %). Tyytyväisimpiä puolestaan oltiin työn luontee

seen (43 %), työpaikan henkilösuhteisiin (9 %) ja siihen, että 

työpaikalla oli mahdollista puhua omalla kielellä (9 %). 

Asu n n 0 n osalta tutkimuksessa tarkasteltiin palaajien asu

missuhteessa, talotyypissä, asunnon koossa, varustetasossa ja asu

miskustannuksissa tapahtuneita muutoksia ja asunnonvaihtoaikomuk

sia sekä asuntolainan hakemista. 

Ruotsissa ollessaan suurin osa eli 76 % asui vuokra-asunnossa. 

Insats- ja omistusasunnoissa asuneita oli 10 % ja suurin piirtein 

saman verran oli vanhempien, sukulaisten tai tuttavien luona asu

neita. Suomeen palatessaan puolet muutti vanhempien, sukulaisten 

tai tuttavien luo, kuten aikaisemmin on jo ilmennyt. Lähes kolmas

osa oli kuitenkin tutkimushetkeen mennessä ehtinyt vaihtaa asun

toa. Niinpä vanhempien tai jonkun muun luona asuneita olikin tut

kimushetkellä enää 29 %. Tämä muutos näkyi vastaavasti päävuokra

laisena ja omistusasunnoissa asuvien osuuden lisäyksenä, sillä 

edellisten osuus oli lisääntynyt 17 %:sta 28 %:iin ja jälkimmäis

ten osuus 18 %:sta 26 %:iin. Nuorimmat muuttajaryhmät .olivat ym

märrettävästi asuneet sekä Ruotsissa että varsinkin paluun jälkeen 

epäitsenäisessä asumissuhteessa. Korkeasti koulutetut ja perheel

liset sen sijaan olivat useimmiten asuneet joko päävuokralaisena 

tai omistusasunnossa, ts. itsenäisessä asumissuhteessa. 

Ruotsissa olivat useimmat asuneet kerrostalossa (78 %) eikä eri 

ryhmien välillä ilmennyt merkitseviä eroja. Paluun jälkeen oli 

siirrytty hyvin usein pientaloihin, joissa asuvia oli tutkimus

hetkellä yhtä paljon kuin kerrostalossa asuneitakin (43 %). Muut

tajaryhmien väliset erot heijastivat paljolti muuton alueellista 

suuntautumista, sillä korkeasti koulutetuissa ja opiskelijoissa, 

jotka muita useammin olivat muuttaneet kaupunkeihin ja Etelä-Suo

meen, oli myös muita enemmän kerrostalossa asuneita. Perheelli

set ja sopeutumattomat taas olivat keskimääräistä useammin muut

taneet maaseudulle, jossa pientalossa asuminen on yleisempää. 
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Asunnon k 0 0 n todettiin kaikissa muuttajaryhmissä kasvaneen 

paluun jälkeen. Keskimääräinen asumistiheys oli kuitenkin jonkin 

verran lisääntynyt kaikilla muilla paitsi korkeasti koulutetuilla 

ja vanhemmilla perheellisillä, joilla se oli hieman väljentynyt. 

Asumistiheyden lisääntyminen johtui lähinnä siitä, että monet oli

vat paluun jälkeen menneet avio- tai avoliittoon, saaneet perheen

lisäystä tai muuttaneet vanhempien tai jonkun muun luo. Tarkastelu 

suoritettiin myös erikseen itsenäisessä asumissuhteessa asuneiden 

osalta. Tulos ei kuitenkaan olennaisesti poikennut edellä todetus

ta. Asumistiheys heijasti suoraan talouden kokoa vanhempien per

heellisten asuessa selvästi ahtaimmin eli n. 1.5 henkilöä huonetta 

kohden. Nuoremmilla perheellisillä asumistiheys oli n. 1.3 henki

löä ja muissa ryhmissä n. yksi henkilö huonetta kohden (keittiötä 

ei laskettu huoneeksi) . 

Asunnon v a r u s t eta s 0 oli paluun jälkeen keskimäärin 

huonompi kuin Ruotsissa, minkä katsottiin johtuvan toisaalta muu

ton alueellisesta suuntautumisesta ja toisaalta Ruotsin Suomea 

korkeammasta yleisestä asumistasosta. Ruotsissa ollessaan useimmat 

olivat asuneet kaupungissa. Palatessaan taas moni muutti maaseu

dulle, jossa asuntojen varustetaso on yleensä alhaisempi kuin kau

pungeissa. Koko väestöön verrattuna palanneiden asunnon varusteta~ 

so oli sekä Ruotsissa että Suomessa vähintäänkin samalla tasolla 

tai jopa korkeampi kuin ao. maan väestöllä keskimäärin. Sopeutu

mattomien ryhmät olivat sekä ennen että jälkeen paluun asuneet huo

noimmin varustetuissa asunnoissa, perheelliset ja korkeasti koulu

tetut taas parhaimmin varustetuissa. 

Asu m i s k u s t ann u k s i s s a tapahtuneen reaalisen 

muutoksen tarkastelu todettiin hyvin vaikeaksi. Nimellisesti asu

mismenojen todettiin paluun jälkeen jonkin verran alentuneen. Asu

mismenojen osuus talouden tuloista oli kuitenkin selvästi lisään

tynyt, sillä Ruotsissa niiden osuus oli keskimäärin 19 % talouden 

nettotuloista ja paluun jälkeen 25 %. Tämän katsottiin johtuvan 

toisaalta talouden tulotasossa tapahtuneesta laskusta sekä toi

saalta asunnon koossa tapahtuneesta muutoksesta. Niistä, joille 

oli asumisesta aiheutunut kustannuksia sekä ennen että jälkeen 
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paluun, lähes puolet eli 47 % arvioi asumismenojensa muuttuneen 

paluun jälkeen parempaan suuntaan, 28 % katsoi niiden pysyneen en~ 

nallaan ja 25 % muuttuneen huonompaan suuntaan. Korkeastikoulute

tuilla ja nuoremmilla perheellisillä muutos oli selvästi muita 

useammin tapahtunut huonompaan suuntaan, mikä on ilmeisesti yhtey

dessä lähinnä omistusasunnossa asuneiden määrän lisääntymiseen ja 

asunnon koon kasvuun. Sopeutumattomien ryhmissä arviot olivat mui

ta useammin positiivisia. 

Asu m iso 1 0 j e n muutoksista v~staajat olivat kokeneet 

myönteisimmin muutoksen asuinympäristön viihtyisyydessä, sillä 

55 % arvioi sen lisääntyneen ja vain 14 % vähentyneen. Myös asu

miskustannukset ja asunnon viihtyisyys oli parantunut noin puolel

la. Harvimmin oli positiivisia muutoksia tapahtunut asunnon sijain

nissa ja varustetasossa. Yleisesti ottaen vastaajat olivat varsin 

tyytyväisiä tutkimushetken asuntoonsa: 35 % erittäin tyytyväisiä, 

50 % melko tyytyväisiä ja vain 15 % oli joko melko tai erittäin 

tyytymättömiä. Tyytymättömiä oli eniten sopeutumattomissa. Tyyty

väisimpiä olivat vanhemmat perheelliset. Tyytyväisyys heijasti 

asumis suhdetta omistusasunnossa asuvien ollessa lähes poikkeukset

ta tyytyväisiä, kun taas vuokralla asuneissa oli eniten tyytymät

tömiä. 

Yli puolet vastaajista a i koi vaihtaa jossain vaiheessa asun

toa, vaikka lähes kolmasosa oli jo tutkimushetkeen mennessä ehti

nyt muuttaa ainakin kerran. Aivan lähitulevaisuudessa muuttavia 

oli kuitenkin vain 23 %. Opiskelijat ja sopeutumattomat olivat 

edelleenkin muuttohaluisimpia. Vanhemmista perheellisistä ja van

hemmista sopeutumattomista sen sijaan yli puolet (58 % ja 54 %) 

ei aikonut enää muuttaa. Tärkein asunnonvaihdon syy oli edelleen 

asumissuhde (33 %) ja siihen läheisesti liittyvä asunnon tilapäi

syys (7 %). Seuraavaksi tärkeimpiä syitä olivat paikkakunnalta 

poismuutto (20 %), asunnon koko (12 %), asumismuoto (7 %) ja asun

non varustetaso (7 %). 

Asunnonvaihtoaikomusten ja niiden syiden todettiin eri muuttaja

tyyppien kohdalla heijastavan heidän elämänvaihettaan siten, että 
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esim. vanhempien l,uota japaikkakunnal ta poismuutto korostuu 

"liikkuvimmassa" elämänvaiheessa olevilla nuori].la, mutta ei luon

nollisestikaan 'enää iäkkäämpien, vakiintuneemmassa elämänvaiheessa 

olevien perheellisten kohdalla. Asumissuhde on merkittävin asunnon 

vaihtothin vaikuttava tekijä. Epäit~enäisesti ~suvilla se merkit

see yleensä pyrkimystä itsenäiseen asumiseen ja useimmiten pää

vuokralaisasuntoon. Vuokra-asunnossa asuvat puolestaan pyrkivät 

omistusas~ntoihin. Tämän jälkeen asumissuhteella ei enää ole mer

kitystä, vaan omistusasunnoissa asuvilla syiksi nousevat tilavam

man asunnon ja toisenlaisen asumismuodon saavuttaminen. Tällöin on 

yleensä kysymyksessä muutto kerrostalosta omakoti- tai rivitaloon. 

Vastaajista 14 % ilmoitti saaneensa a r a v a -lainaa ja 18 % oli 

sitä joko parhaillaan hakemassa tai aikoi hakea myöhemmin. Sen si

jaan 63 % ei ainakaan sen hetkisten näkymien mukaan aikonut sitä 

hakea. r.~yös pankkilainaa saaneita oli 14 %. Heistä kuitenkin osa 

oli saanut myös arava-lainaa. Arava-lainaa saaneet olivat odote

tusti perheellisiä. Vanhemmissa perheellisissä heitä olikin 45 % 

ja nuoremmissa perheellisissä 30 %. Heissä oli myös eniten lainan

hakuaikeissa olevia, edellisessa ryhmässä 26 % ja jälkimmäisessä 

23 %. Muiden ryhmien vähäinen kiinnostus lainan hakemiseen heijas- · 

taa lähinnä sitä, että niihin kuuluvat eivät elämäntilanteeseensa, 

perhesuhteisiinsa tai varallisuuteensa liittyen katso itsellään 

olevan reaalisia mahdollisuuksia lainan saamiseen. 

Lainanhakuaikeissa olevista 51 %:lla oli tavoitteena omakotitalo, 

19 %:lla kerrostalo-osake, 15 %:lla rivitalo-osake ja 13 %:lla ny

kyisen talon peruskorjaus. Omakotitalo oli kaikissa ryhmissä halu

tuin vaihtoehto, joskin se perheellisillä korostui muita enemmän. 

Ryhmien välisten erojen katsottiin liittyvän lähinnä asumista kos

kevissa arvostuksissa ilmeneviin eroihin sekä vastaajien senhetki

seen asuinpaikkaan ja elämäntilanteeseen. Useinkin on kysymys lä

hinnä siitä, millaisia reaalisia vaihtoehtoja eri elämäntilanteis

sa oleville henkilöille eri alueilla tarjoutuu. 

Palaajien a n s i 0 tu 1 0 t olivat muuton jälkeen alentuneet 

huomattavasti. Niillä, jotka olivat olleet työssä sekä ennen että 



229 

jälkeen paluun, oli h e n k i 1 ö k 0 h tai n e n palkka tulo 

laskenut nimellisesti keskimäärin 37 % ja maiden välinen hintata

soero huomioiden reaalisesti 25 %. Korkeasti koulutetuilla muutos 

oli vähäisin, reaalisesti n. 8 %. Opiskelijoilla ja nuoremmilla 

perheellisillä tulot olivat vastaavasti alentuneet eniten, edelli

sillä 42 %ja j älkimmäisillä 34 %. 

Koko talo u den tuloja tarkasteltaessa otettiin huomioon ne 

taloudet, joissa oli ollut vähintään yksi tulonsaaja sekä ennen 

että jälkeen paluun. Tällöin todettiin, että koko talouden tulot 

olivat laskeneet nimellisesti keskimäärin 47 % ja reaalisesti 34 %. 

Tulonsaajien määrässä tapahtunut muutos heijastui luonnollisesti 

tuloissa. Niinpä niillä, joilla tulonsaajien määrä oli vähentynyt 

kahdesta yhteen, olivat tulot pudonneet reaalisesti 95 %, kun taas 

niillä, joilla tulonsaajien määrä oli pysynyt ennallaan (yksi tai 

kaksi tulonsaajaa) oli pudotus 35 %. Niissä talouksissa, joissa 

tulonsaajien määrä oli lisääntynyt yhdestä kahteen, olivat tulot 

sen sijaan kasvaneet 33 %. Muuttajatyypeittäin erot olivat saman

suuntaiset kuin henkilökohtaisen tulon yhteydessä, joskin vanhem

pien perheellisten ja nuorempien sopeutumattomien kohdalla pudotus 

oli nyt lähes yhtä suuri kuin nuoremmilla perheellisillä. 

Kysyttäessä vastaajien omaa arviota taloutensa toimeentulon muu

toksesta otettiin huomioon kaikki henkilöt, siis myös ne, joilla 

ei ollut ansiotuloja. Tällöin 33 % vastaajista arvioi taloutensa 

toimeentulon heikentyneen huomattavasti ja 27 % ainakin jonkin 

verran. Neljäsosalla (25 %) tilanne oli pysynyt ennallaan ja vain 

13 %:lla toimeentulo oli parantunut (2 % ei vastannut). Muuttaja

tyyppien väliset erot arvioissa olivat samanlaiset kuin markkamää

räisten tulojen tarkastelussa. 

M u i den paluun s e ura u s t e n osalta voitiin mm. pa

laajien koulutushalukkuuden todeta olevan varsin suurta. Paluun 

jälkeen oli 27 % osallistunut johonkin koulutukseen. Tutkimushet

kellä 19 % oli parhaillaan koulutuksessa, 17 % oli aikeissa osal

listua ja 18 % oli halukas osallistumaan. Osallistuminen ja osal

listumishalukkuus kohdistui useimmiten ammatilliseen peruskoulu-
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tukseen sekä työllisyys- ja ammattikursseihin. Muuttajaryhmien vä

liset erot olivat'hyvin ymmärrettäviä heijastaen lähinnä henkilöi

den ikää ja aikaisempaa koulutusta. 

Muutokset erilaisiin harrastus- ja vapaa-ajantoimintoihin osallis

tumisessa olivat yleisesti ottaen myönteisiä. Yleispiirteenä oli 

se, että erilaiset kotipiirissä tapahtuvat toiminnot ja sosiaali

nen kanssakäyminen olivat lisääntyneet useammin kuin erilaisiin 

kodin ulkopuolella tapahtuviin formaalisempiin toimintoihin osal

listuminen. Opiskelijoiden ja nuorempien sopeutumattomien kohdalla 

osallistuminen oli lisääntynyt muita ryhmiä useammin. Sen sijaan 

nuoremmilla perheellisillä se oli huomattavan usein vähentynyt tai 

pysynyt korkeintaan ennallaan. He olivat ilmeisesti lasten iästa 

johtuen muita sidotumpia kotiin. Toisaalta tämä ryhmä on ehkä ol

lut muita sopeutuneempi Ruotsin oloihin. Heissähän oli mm. ruot

sinkielisiä keskimääräistä enemmän. 

Tutkimukseen sisältyi myös joitakin lasten koulunkäyntiin liitty

viä kysymyksiä, joista saatu informaatio jäi kuitenkin melko vä

häiseksi. Sen vuoksi tarkastelu muodostui pääosin tilastolliseksi. 

Tilastojen mukaan 1970-luvulla Suomeen palasi Ruotsista vuosittain 

keskimäärin 2 700 alle 18-vuotiasta lasta ja nuorta, joista 55 % 

oli alle kouluikäisiä. Lukuvuosina 1981/82 ja 1982/83 Suomen pe

ruskouluihin ja lukioihin muutti Ruotsista yli 1 000 oppilasta 

kumpanakin vuonna, mikä oli n. 70 % kaikista ulkomailta tulleista 

paluuoppilaista. Pääosa oppilaista on sijoittunut peruskoulun ala

asteelle; lukuvuoden 1982/83 alussa 75 % aloitti peruskoulun ala

asteella, 21 % yläasteella ja 4 % lukiossa. Ruotsinkielisissä kou

luissa aloittaneita oli 11 % kaikista palanneista. Yli puolet 

Ruotsista tulleista paluuoppilaista on sijoittunut Vaasan, Oulun 

ja Lapin lääneihin. 

Palanneiden suurimpina 0 n g e 1 m i n a korostuivat tutkimus

hetkellä taloudellinen toimeentulo, työn löytäminen ja melko mo

nilla myös asuminen. Toimeentulo aiheutti 17 %:lle paljon ja 

47 %:lle ainakin jonkin verran ongelmia. Työn löytäminen itselle 

puolestaan tuotti 15 %:lle paljon ongelmia ja 18 %:lle jonkin 
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verran. Naimisissa tai avoliitossa olevilla työn löytäminen puoli

solie oli ollut vieläkin vaikeampaa. Työ-, toimeentulo- ja asumis

ongelmat korostuivat sopeutumattomien ryhmissä, joskin myös opiske

lijoilla oli toimeentulovaikeuksia. Puolison työn löytäminen oli 

selvästi vaikeinta vanhempien perheellisten ja vanhempien sopeutu

mattomien kohdalla. 

Suurin osa eli 60 % arvioi tutkimushetkellä olevansa t y y t y -

v ä i s e m p i elämäntilanteeseensa kuin Ruotsissa ollessaan. 

Tyytymättömiä oli vain 14 %. Niinpä 60 % olisikin palannut Suomeen 

varmasti ja 27 % melko varmasti, vaikka olisikin tiennyt Suomen 

olosuhteista sen mitä tiesi tutkimushetkellä. Paluutaan katuvia 

oli 13 %. Tyytyväisimpiä olivat vanhemmat perheelliset. Sopeutu

mattomien ryhmissä oli eniten paluutaan katuvia, joskin heissäkin 

vain noin 16-20 %. Kymmenen vuoden takaiseen paluumuuttoon verrat

tuna tyytyväisyys paluupäätökseen näytti lisääntyneen, mikä olisi

kin maiden välinen taloudellinen kehitys huomioiden ymmärrettävää. 

Muutos selittynee toisaalta myös suuremmalla perheellisten määräl

lä viime vuosina palanneissa. 

Paluutyytyväisyydestä huolimatta 56 % vastaajista aikoi muu t -

t a a pois nykyiseltä asuinpaikkakunnaltaan, tosin vain 20 % lä

himmän vuoden sisällä. Muuttohalukkuutta ilmeni eniten opiskeli

joilla, mutta myös sopeutumattomista varsinkin nuoremmassa ryhmäs

sä muuttoaikeissa olevia oli melko paljon. Perheellisistä sen si

jaan enemmistö aikoi jäädä pysyvästi nykyiselle paikkakunnalle. 

Alueellisesti muuttohalukkuutta ilmeni eniten Keski- ja Itä-Suo

messa . Erot selittyvät paljolti muuttajatyyppien alueellisen ja

kautuman perusteella. Muuton s y i s t ä mainittiin useimmin 

työnsaanti (32 %), paluu entiselle kotipaikkakunnalle (14 %), am

matissa eteneminen tai paremmat ansiot (13 %), viihtymättömyys 

(9 %) ja opiskelu (8 %). 

Muuttohalukkaista lähes kaksi kolmasosaa (63 %) aikoi muuttaa Suo

men rajojen sisällä, useimmiten muualle kuin nykyisen asuinläänin

sä alueelle. Ruotsiin aikovia oli 16 % ja muualle ulkomaille aiko-
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via lähes saman verran eli 14 %. Loput eivät osanneet sanoa mihin 

muuttaisivat. Ruotsiin aikovia oli sekä määrällisesti että suh

teellisesti eniten opiskelijoissa ja sopeutumattomien ryhmissä. 

Suomessa muuttavien muutto suuntana painottui Etelä-Suomi. 

Tilastojen mukaan Suomeen palanneista jopa noin neljäsosa on pa

lannut takaisin Ruotsiin. Kaikista Ruotsiin muuttaneista on viime 

vuosina keskimäärin hieman yli viidesosa ollut sellaisia, jotka 

ovat asuneet Ruotsissa joskus aikaisemmin. Tutkimusaineistosta il

meni, että 24 % vastaajista oli oleskellut Ruotsissa useammin kuin 

kerran. 

8.2. Johtopäätöksiä 

Tutkimuksen lopuksi seuraavassa pohditaan paluumuuton luonnetta 

ja kehitysnäkymiä sekä paluumuutossa toteutettavia toimenpiteitä 

ja tutkimustarvetta. 

Paluumuuton luonne. Tutkimuksen tuloksista ilmeni, ett~ paluumuu

ton tärkeimmät syyt ovat ei-taloudellisia, ts. sosiaalisia ja it

sensä toteuttamiseen liittyviä. Teoreettisen pohdinnan ja aikai

sempien tutkimusten perusteella tämä olikin odotettavissa. Talou

delliset syyt taas ovat use~n eräänlaisia muuton "laukaisevia", 

väliintulevia tekijöitä, jotka mahdollistavat ei-taloudellisista 

tekijöistä aiheutuneen muuttopaineen purkautumisen. Varsinaiseksi 

paluun syyksi taloudelliset tekijät kohoavat vain siinä tapaukses

sa, että muuttaja uskoo saavuttavansa jotain taloudellista hyötyä 

kotimaahan palatessaan. Yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta 

tällainen tilanne on yleisemmin mahdollinen vain siinä tapaukses

sa, että lähtömaan (Ruotsin) ta10udelliset mahdollisuudet, lähinnä 

työllisyystilanne ja palkkataso, muuttuvat huonommiksi kuin koti

maan (Suomen) vastaavat mahdollisuudet. Nykyisellään taloudelliset 

tekijät ovat lähinnä paluumuuttoa "sääteleviä" tekijöitä, eiv~t 

sen perimmäisiä syitä. 
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Tutkimuksen perusteella paluumuuttajista saatiin selkeä, monipuo

linen ja kokonaisvaltainen kuva. Perinteiseen pakkomuuttaja-tavoi

temuuttaja -tyypittelyyn suhteutettuna voidaan todeta, että tässä 

tutkimuksessa muodostetuista palaajaryhmistä korkeasti koulutetut 

ja opiskelijat olivat Ruotsiin muuttaessaan sanan varsinaisessa 

merkityksessä tavoitemuuttajia, jotka tavoitteen saavutettuaan pa

lasivat takaisin kotimaahansa. Perheellisten ja sopeutumattomien 

ryhmät sen sijaan olivat Ruotsiin muutta:essaan lähinnä pakkomuut

taj ia, joskin perheellisistä vars'inkin nuoremmassa ryhmässä oli 

mukana myös tavoitemuuttajia. Mikäli pakkomuuttaja-tavoitemuutta

ja -luokittelua halutaan soveltaa myös paluumuuttotilanteeseen, 

voidaan pakkomuuttajina nähdä lähinnä vain sopeutumattomien ryh

mät, kun taas korkeasti koulutetut, opiskelijat ja perheelliset 

ovat ensisijaisesti tavoitemuuttajia. Paluumuuttoon sovellettuna 

tällainen luokittelu ei kuitenkaan ole yhtä mielekäs kuin maasta

muutossa, koska paluun varsinaiset syyt ovat useimpien palaajien 

kohdalla ainakin toistaiseksi liittyneet enemmän Suomen "veto"

tekijöihin kuin Ruotsin "työntö"-tekijöihin. 

Paluumuuton todettiin suuntautuvan pääosin samoille alueille, 

joista Ruotsiin lähdet~änkin lähes kahden kolmasosan palatessa 

lähtökuntaansa ja vieläkin useamman lähtölääniinsä. Tämä voi kui

tenkin antaa harhaanjohtavan kuvan palaajien pysyvästä jäämisestä 

tuloalueelle. Tutkimuksesta nimittäin ilmenee, että monen kohdalla 

on kysymys vain väliaikaisesta ensivaiheen asuinpaikasta, josta 

muutetaan mahdollisimman pian uudelleen muuttojen suuntautuessa 

pääosin kehitysalueilta kehittyneille alueille, siis lähinnä Ete

lä-Suomeen sekä osaksi myös takaisin Ruotsiin tai muualle ulko

maille. Tärkeimpinä kotipaikkakunnalta muuton syinä korostuvat 

työnsaanti, ammattiuralla eteneminen ja opiskelu. Huualle kuin ko

tiseudulleen palanneilla syyt liittyvät viihtymättömyyteen ja ko

tiseutukaipuuseen. Viimemainituissa on usein kysymys Etelä-Suomeen 

muuttaneista henkilöistä, jotka ovat kotoisin muualta Suomesta. 

Heidän kohdallaan muutto saattaa kuitenkin kotipaikkakunnaltaan 

poismuuttavia useammin viivästyä tai jäädä kokonaan toteuttamatta 

työnsaannin muodostuessa muuton esteeksi. Muuttajaryhmien väliset 

erot uudelleenmuutossa ja sen syissä ovat toisaalta kiinteässä 
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yhteydessä henkilön elämänvaiheeseen, mikä on tuloksista melko 

helposti pääteltävissä. 

Heikkisen 1970-luvun alussa tekemään paluumuuttotutkimukseen ver

rattuna paluumuutossa todettiin tapahtuneen monia muutoksia mm . 

paluun syissä ja sen valmisteluissa. Nämä muutokset ovat hyvin 

kiinteästi yhteydessä palaajien demografisessa rakenteessa tapah

tuneisiin muutoksiin. 1970-luvun vaihteessa palanneet olivat pää

asiassa parina edellisenä vuonna suuren muuttoaallon mukana Ruot

siin muuttaneita, enimmäkseen naimattomia henkilöitä . Muuttoaallon 

mukana muutti runsaasti myös perheellisiä, jotka alkoivat suurem

massa määrin palata vasta hieman myöhemmin muuttoliikkeen käänty

essä puomelle muuttovoittoiseksi (1971-74; Heikkisen aineisto oli 

vuosilta 1968-71). Tämä ilmenee hyvin selvästi tilastojen ikä- ja 

siviilisäätyjakautumista . Tämän tutkimuksen aineisto, siis vuosina 

1980-81 palanneet, poikkesi demografiselta rakenteeltaan Heikkisen 

aineistosta ehkä oleellisimmin juuri siinä, että perheellisiä oli 

mukana huomattavasti enemmän. Tämä siis selittää selvimmin tutki

mustuloksissa havaittuja eroja. 

On ilmeistä, että 1980-luvun alun paluumuutto muistuttaa monessa 

suhteessa vuosien 1971-74 paluumuuttoa, jolloin Suomi siis edelli

sen kerran sai muuttovoittoa. Tämä voidaan päätellä mm. tilastoi

duista ikä- ja siviilisäätyjakautumista. Yhtä ilmeistä on kuiten

kin se, että myös olennaisia muutoksia on tapahtunut. Kymmenen 

vuoden takainen paluumuutto oli suuressa määrin edellisten vuosien 

muuttoaallosta aiheutunut vasta-aalto. Tuolloin Ruotsiin muutti 

huomattavan paljon perheellisiä, mikä heijastui runsaana perheel

listen määränä myös paluumuutossa. Viime vuosien paluumuuttoa ei 

sen sijaan voida pitää samanlaisena maastamuuton vastareaktiona, 

vaan palaajien Ruotsiin muutto jakautuu hyvin pitkälle aikavälil

ie, kuten tutkimustuloksista voitiin havaita. 1970-luvun alkupuo

lella ei myöskään ole tapahtunut perheellisten Ruotsiin muuttoa 

samassa määrin kuin aikaisemmin. Kuitenkin palanneissa on paljon 

perheellisiä. Tämä merkitsee lähinnä sitä, että palaajissa on ai

kaisempaa enemmän sellaisia, jotka ovat perustaneet perheensä 

Ruotsissa ollessaan. Mukana on tällöin myös enemmän Ruotsissa syn

tyneitä lapsia. 
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Tutkimuksesta ilmeni, että lasten tulevaisuuden järjestäminen oli 

perheellisillä selvästi tärkein paluun syy. On ilmeistä, että 

useimmat vanhemmat ryhtyvät harkitsemaan paluuta viimeistään siinä 

vaiheessa kun lapset alkavat lähestyä kouluikää, koska lasten kou

lunkäynti Ruotsissa ja "ruotsalaistuminen" yleensäkin voivat myö

hemmässä vaiheessa muodostua ratkaisevaksi paluun esteeksi. On to

dennäköistä, että vanhempien kotiseutukaipuu on usein yhtä ratkai

seva tai jopa ratkaisevampi syy paluuseen kuin huoli lasten tule

vaisuudesta, vaikka sitä ei kysyttäessä tärkeimmäksi syyksi mai

nittaisikaan. Lasten tulo kouluikään toimii ehkä usein~in vain 

eräänlaisena paluun "laukaisevana" tekijänä. Osaltaan vastaukset 

saattavat heijastaa myös Ruotsissa käytyä vilkasta keskustelua 

lasten kielelliseen kehitykseen ja koulunkäyntiin liittyvistä ky

symyksistä, minkä seurauksena vanhemmat ovat tulleet entistä tie

toisemmiksi ja huolestuneemmiksi näistä asioista. 

Julkisissa tiedotusvälineissä on joskus esitetty arvioita, joiden 

mukaan paluumuutto osaltaan lisäisi Suomen työttömyyttä. Työelä

mään siirtyvien paluumuuttajien määrä on kuitenkin vuosittain sii

nä määrin pieni, ettei sillä käytännössä ole juurikaan merkitystä 

työllisyyttä heikentävänä tekijänä. Koska huomattava osa palaajis

ta on lapsia, opiskelijoita, eläkeläisiä ym. työelämän ulkopuolel

le jääviä, voidaan arvioida, että kaikista palaajista ehkä n. 60 % 

pyrkii välittömästi paluun jälkeen työelämään. Osa ryhtyy myös 

yrittäjiksi, joskin heidän määränsä on suhteellisen pieni. Toisaal

ta voidaan ajatella, että Ruotsiin muutto vastaavsti "kompensoi" 

sen työllisyyspaineen, joka paluumuutosta aiheutuu. Monilla pie

nillä paikkakunnilla paluumuutto voi toimia myös paikallista toi

mintaa piristävästi. 

Paluumuuton kehitysnäkymät. Paluumuuton samoin kuin Ruotsiin muu

tonkin tuleva kehitys riippuu ratkaisevasti Suomen ja Ruotsin ta

loudellisesta kehityksestä ja Ruotsissa olevien suomalaisten mää

rästä. Paluumuutto tullee jatkossa vähenemään, koska Ruotsiin 

muutto on nykyisellään hyvin vähäistä. Palaajien määrähän riippuu 

osaltaan edellisten vuosien maastamuutosta. Potentiaalisten palaa-
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jien määrä on toisaalta jo vähentynyt voimakkaan paluumuuton seu

rauksena. Suomen kansalaisia asuukin nykyisellään Ruotsissa paljon 

vähemmän kuin 1970-luvulla. Voidaan olettaa, että pitempiaikaises

ti Ruotsissa olleistakin paluualtteimmat ovat jo palanneet vuosien 

1981-82 aikana, jolloin paluumuutto oli korkeimmillaan. 

Ruotsin taloudellisella kehityksellä on keskeinen merkitys muutto

liikkeessä. Viime vuosien taantuma on kohdistunut erityisesti niil

le aloille, joilla suomalaisia on perinteisesti työskennellyt eni

ten. Tämä on lisännyt Ruotsissa asuvien suomalaisten työttömyyttä 

ja vähentänyt samalla Suomessa asuvien mahdollisuuksia saada työ

tä Ruotsista. Hidastunut taloudellinen kasvu on ilmeisesti kaven

tanut myös elintasoeroja maiden välillä. Nämä tekijät ovat olleet 

omiaan lisäämään paluumuuttopainetta ja vastaavasti estämään Ruot

siin muuttoa. Paluumuuton edellytykset Suomessa ovat kuitenkin ol

leet varsin huonot 1970-luvun lopun lyhytaikaisesta taloudellises

ta elpymisestä huolimatta. Runsas työttömyys on sen sijaan aiheut

tanut jatkuvaa Ruotsiin muuttopainetta, joka ei kuitenkaan ole 

Ruotsin tilanteesta johtuen päässyt purkautumaan. Tämä tilanne 

näyttäisi jatkuvan myös 1980-luvulla. 

Mikäli Ruotsin taloudellinen kehitys kääntyy nousuun, kuten viime

aikaiset arviot ovat antaneet aiheen olettaa, tulee paluumuutto 

mitä ilmeisimmin vähenemään ja Ruotsiin muutto vastaavasti lisään

tymään. Vaikutus on ehkä suurempi paluumuutossa, koska suurin työ

voiman tarve pyrittäneen tyydyttämään maassa jo olevalla työttö

mällä työvoimalla. Työvoiman tarve tuskin tulee mm. tuotannon au

to~atisoinnista johtuen lisääntymään niin paljon, että se edellyt

täisi ulkomaisen työvoiman maahanmuuttoa samassa määrin kuin vielä 

1970-luvulla. Paluuhalukkuus saattaa sen sijaan olennaisesti vä

hentyä varsinkin kun työttömien määrä Suomessa pysyy ilmeisen suu

rena mahdollisesta taloudellisesta elpymisestä huolimatta. 

Vaikka paluumuutto edellä todetuista syistä vähenisikin, saattaa 

muuttotase silti jatkua Suomelle muuttovoittoisena Ruotsiin muuton 

pysyessä vähäisenä. Viimeisimmissä väestöennusteissa nettosiirto

laisuuden on arvioitu olevari positiivinen 1980-luvun alkupuolella 
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siten, että nykyinen muuttovoitto alenisi asteittain n. 1 000 hen

keen vuonna 1986, jonka jälkeen siirtolaisuuden oletetaan olevan 

tasapainossa (Tilastokeskus VÄ 1982: 5, 14). Kokonaisliikkuvuus 

maiden välillä tullee joka tapauksessa pysymään selvästi vähäisem

pänä kuin 1970-luvulla, jolloin se oli vuosittain noin 20 000-

25 000. Tällä vuosikymmenellä vuosittainen kokonaisliikkuvuus py

synee alle 20 000 henkilössä. 

Toimenpiteet paluumuutossa. Paluumuuttajien kokemat ongelmat ovat 

luonteeltaan kahdenlaisia: toisaalta muutosta itsestään suoranai

sesti aiheutuvia ongelmia ja toisaalta muutosta riippumattomia yh

teiskunnan rakenteellisiin tekijöihin liittyviä "perusongelmia". 

Edellisiin kuuluvia ongelmia ovat esim. tiedon hankintaan, muuton 

käytännön järjestelyihin ja muuttokustannuksiin liittyvät vaikeu

det. Ensisijaisia muutosta suoranaisesti riippumattomia ongelmia 

taas ovat työn- ja asunnonsaantivaikeudet. Ilmeisesti on lähdettä

vä siitä realiteetista, että paluumuuttajien suurimpiin ongelmiin, 

työn- ja asunnonsaantiin, ei juurikaan voida vaikuttaa asettamatta 

palaajia erityisasemaan maassa jo asuviin nähden. Se taas ei olisi 

virallisen paluumuuttopolitiikan mukaista. Toimenpiteet rajoittu

vat näin ollen koskemaan lähinnä muutosta itsestään aiheutuvia tai 

siihen välittömästi liittyviä ongelmia, jotka ovat myös helpoimmin. 

ja suhteellisen vähäisin resurssein ratkaistavissa. 

Eri viranomaisten paluumuutossa toteuttamia toimenpiteitä voidaan 

jo nykyisellään pitää hyvin monipuolisina ja paluuta monin tavoin 

helpottavina, mikä ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö kehittä

misen varaa vielä olisi. Hm. tiedotustoimintaa olisi edelleen l ,i

sättävä ja tehostettava paitsi palaajille itselleen myös paluu

asioita käsitteleville viranomaisille erityisesti paikallistasol

la. Muuttoon liittyvää "paperisotaa" ja "byrokratiaa" tulisi myös 

vähentää ja yksinkertaistaa viranomaisten välistä yhteistyötä ja 

ATK-tekniikan hyväksikäyttöä kehittämällä sekä asioiden käsittelyä 

keskittämällä esim. työvoimatoimistoihin. Muuton taloudellista 

tukea tulisi myös lisätä nykyisistä usein varsin nimellisistä mää

ristä. Olisi myös harkittava muuttoavustusten ja tutustumismatko

jen myöntämisperusteiden lieventämistä, vaikka tietyt rajoitukset 

toisaalta ovatkin ymmärrettäviä. 
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Erityisesti tulisi kehittää paikallistasolla toteutettavia toimen

piteitä sekä lisätä paikallisten viranomaisten, työnantajien ja 

työntekijäjärjestöjen välistä yhteistyötä. Sen avulla voitaisiin 

mm. tehostaa tiedotusta paikkakunnan olosuhteista, työpaikoista, 

asunnoista ja palveluista. Ainakin suurimmilla paluupaikkakunnil

la voitaisiin järjestää myös tilaisuuksia, joihin osallistuisi 

sekä paluumuuttajia että viranomaisten ja eri järjestöjen edusta

jia. Tällaisesta toiminnasta on hyviä kokemuksia ainakin Turun 

työvoimapiirissä, joka on monilla muillakin tavoin toiminut edel

läkävijänä paluumuuttoa koskevissa paikallistason toimenpiteissä. 

Siellä on järjestetty mm. alueen viranomaisille tarkoitettu tie

dotusseminaari ja paluumuuttajien työllisyyskurssi. Vastaavien 

toimenpiteiden toteuttamismahdollisuuksia tulisi tutkia myös muil

la alueilla. 

Paluumuuton suurimmat ja samalla vaikeimmin ratkaistavissa olevat 

engelmat liittyvät työn- jp asunnonsaantiin, kuten tutkimustulok

sistakin ilmeni. Niiden osalta paluumuuttajia ei kuitenkaan voida 

asettaa erityisasemaan muuhun väestöön verrattuna. Työllisyyson

gelmaa lisää palaajien osalta usein vielä se, että paluumuutto 

suuntautuu huomattavassa määrin alueille, joissa työllisyystilanne 

on heikoin. Asuntojen osalta on ehkä keskeisimpänä ongelmana vuok

ra-asuntojen vähäisyys erityisesti suurimmissa asutuskeskuksissa. 

Tällä on ehkä osaltaan ollut vaikutusta paluumuuton suuntautumi

seen asunnonsaantivaikeuksien "pakottaessa" monet muuttamaan ensi

vaiheessa kotipaikkakunnalle, josta kuitenkin asunnon järjestyttyä 

muutetaan pian uudelleen. Haja-asutusalueilla taas voi ajan mit

taan aiheutua ongelmia siitä, että palaajat sitovat asuntolainoin 

itsensä alueille, joilla huono työllisyystilanne saattaa muodostua 

uudelleenmuuttopainetta aiheuttavaksi tekijäksi. 

Edellä todettujen ongelmien lisäksi palaaja saattaa kohdata myös 

ympäristön sosiaaliseen suhtautumiseen ja Ruotsissa oloaikana 

muuttuneeseen ympäristöön ja katkenneisiin sosiaalisiin suhteisiin 

liittyviä sopeutumisvaikeuksia ja viihtymättömyyttä. Nämä ovat 

melko luonnollisia ja ilmeisen väistämättömiä ongelmia, jotka ovat 

kuitenkin yleensä ohimeneviä, mikäli henkilön aineellinen toimeen

tulo on turvattu. 
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Paluumuuton keskeisimmät ongelmat heijastavat viime kädessä koko 

yhteiskunnan ja sen osa-alueiden rakenteellisia ongelmia, jotka 

kohdistuv'at valikoivasti eri yksilöihin sen mukaan, minkälaiset 

ovat heidän henkiset ja aineelliset resurssinsa. Tässä tutkimuk

sessa sopeutumattomiksi nimetyt palaajaryhmät olivat selvästi 

muita ongelmallisempia, joskin kaikissa ryhmissä oli omat ongel

mansa. Toimenpiteitä suunniteltaessa tulisi sopeutumattomien ryh

miin kiinnittää erityistä huomiota. Pääosalle palaajista muutto 

ei näytä aiheuttaneen "ylitsepääsemättömiä" vaikeuksia, sillä 

useimmat olivat paluuseensa varsin tyytyväisiä . Uudelleenmuuttoai

komuksetkin ovat vain harvojen kohdalla seurausta siitä, että pa

luu koettaisiin epäonnistuneeksi. Uudelleenmuutossa on suureksi 

osaksi kysymys henkilön elämänvaiheisiin liittyvästä, sinällään 

varsin "luonnollisesta" liikkuvuudesta. 

Siirtolaisasiain neuvottelukunta teki paluumuuttomietinnössään lu

kuisia eri hallinnonaloja koskevia tOimenpide-ehdotuksia, joiden 

lähtökohtana oli turvata palaajille tasavertainen asema maassa asu

viin nähden niin työnsaannin, asunnon, koulutuksen kuin sosiaali

sen turvallisuudenkin suhteen. Joiltakin osin näitä ehdotuksia tar

kasteltiin tutkimuksen alkuosassa. Toimikunnan ehdotuksia voidaan 

pitää hyvin toteuttamiskelpoisina ja kannatettavina. Niiden tois

taminen ei kuitenkaan tässä yhteydessä ole tarkoituksenmukaista. 

Tutkimustarve. Tämä tutkimus oli luonteeltaan lähinnä peruskartoi

tus, jonka avulla paluumuutosta saatiin monipuolinen kokonaiskuva. 

Tutkimuksessa keskeisen merkityksen saanut muuttajatyyppiluokitus 

ja sen muodostamisperusteet antavat ehkä osaltaan uutta näkökulmaa 

paluumuuttoon ja muuttoliikkeeseen yleisemminkin. Niistä saadaan 

mahdollisesti lähtökohtia myös muuttoliikkeen teoreettisten perus

teiden tutkimiseen. Eräs keskeinen tutkimustarve liittyykin paluu

muuttoa koskevan teorian kehittämiseen, sillä toistaiseksi paluu

muutosta ei ole esitetty juuri minkäänlaista teoriaa. Yleisissä 

muuttoliiketeorioissa, jotka nekin ovat melko kehittymättömiä, on 

paluumuutto jäänyt lähes kokonaan vaille huomiota. Tässä tutkimuk

sessa esitetty teoreettinen pohdiskelu antaa ehkä joitakin lähtö

kohtia tässä suhteessa. 
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Muuttajissa on aina mukana monia, usein määrällisesti pieniä eri

tyisryhmiä, joita ei tämäntapaisten kokonaisvaltaisten tutkimus

ten yhteydessä ole mahdollista tutkia omana ryhmänään. Osa näistä 

ryhmistä saattaa myös jäädä kokonaan tutkimusten ulkopuolelle joko 

kadon seurauksena tai siksi etteivät ole tulleet rekisteröidyksi 

muuttajina (esim. lyhytaikaisesti Ruotsissa olleet ja muuttoilmoi

tuksensa laiminlyöneet). Toisaalta laajoissa kokonaisselvityksissä 

ei yleensäkään voida tutkia asioita kovin yksityiskohtaisesti. 

Niinpä tämänkin tutkimuksen jatkoksi tarvittaisiin toisenlaisin 

menetelmin suoritettavia syventäviä tutkimuksia, joilla erilaisten 

erityisryhmien ongelmia voitaisiin tutkia tarkemmin . Tutkimustar

vetta on mm. lasten koulunkäyntiin ja päivähoitoon, sosiaalisesti 

ongelmaisiin nuoriin ja eläkeläisiin liittyvissä kysymyksissä . 

Siirtolaisuusinstituutissa ollaankin tämän tutkimuksen valmistues

sa aloittamassa paluulasten koulunkäyntiä selvittävää tutkimusta. 

Siirtolaisasiain neuvottelukunnassa on valmisteilla nuorten siir

tolaisuutta koskeva selvitys, joka tultaneen julkaisemaan komite

anmietintönä. Kysymyksessä ei kuitenkaan ole varsinainen tutkimus, 

vaan lähinnä hallinnollistyyppinen selvitys. 

Tutkimustietoa tarvittaisiin myös paluumuuton alueellisesta suun

tautumisesta sekä sen alueellisista vaikutuksista ja erityispiir

teistä. Tärkeää olisi tutkia mm . paluun jälkeistä uudelleenmuut

toa, sen ajoittumista, määrää, suuntaa ja syitä. Vaikka tässä tut

kimuksessa asiaa onkin jonkin verran käsitelty, ei saatu tieto 

kuitenkaan ole riittävää mm. siksi, että kysymys oli vasta muutto

aikomuksista. Lisäksi alkuperäisestä otoksesta moni oli jo tutki

mushetkeen mennessä muuttanut eikä heitä sen vuoksi tavoitettu. 

Paluumuuton alueellisesta suuntautumisesta on tämän tutkimuksen 

aineistoon perustuen tekeillä sosiaalipolitiikan opinnäytetyönä 

tutkimus, josta saadaan jonkin verran myös näihin kysymyksiin 

liittyvää tietoa . Paluumuuton kehityksen ennakoimiseksi olisi myös 

tarpeellista tutkia säännöllisesti Ruotsissa asuvien suomalaisten 

paluuhalukkuutta ja -aikomuksia. Tämä voisi tapahtua esim. Ruot

sissa tehtävien työvoimatutkimusten (AKU) yhteydessä. 
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Ennen tätä tutkimusta paluumuutosta on Suomessa tehty vain yksi 

vastaava tutkimus (Heikkinen) . Jatkossa tulisi ehkä lähteä siitä, 

että tällaisia tutkimuksia tehtäisiin säännöllisin välein, jolloin 

paluumuutosta saataisiin yhtenäisempi pitemmän aikavälin kehitys

kuva. Tarpeellista olisi myös suorittaa n. vuoden parin kuluttua 

tämän tutkimuksen seurantatutkimus, jossa tarkasteltaisiin mitä 

seurauksia muutosta on pitemmällä aikavälillä ollut palaajille. 

Nyt saatu tietohan on luonteeltaan poikkileikkaustietoa, joka on 

kerätty ajankohtana, jolloin paluusta oli monien kohdalla kulunut 

vasta muutama kuukausi. 
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LIITTEET 

Liitetaulukot 1-48 

Kyselylomake 

Liitetaulukko 1 . Suomen ja muiden Pohjoismaiden välinen nettomuutto lähtöläänin 

mukaan vuosina 1971-81 (promillea keskiväkiluvusta) 

Lähtölääni Vuosi 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Uudenmaan -3.9 -0.2 0.7 0.9 -0.2 -1 .1 -2.4 -2.7 -1.8 -1.2 -0.6 

Turun ja Porin -2.9 0.5 1 .4 1 .9 0.8 -0.9 -1.5 -1.8 -1.6 -1.2 -0.3 

Ahvenanmaan -5.0 0.2 10.0 8.6 0.6 -3.3 -5.4 -6.5 -5.2 -4.8 -2.5 

Hämeen -4.2 0.3 1.0 1 .0 0.2 -0.8 -1.7 -1 .7 -1.5 -1.0 -0.2 

Kymen -3.4 0.1 0.4 0.7 -0.4 -0.5 -0.9 -1.0 -1.0 -0.7 -0.5 

Mikkelin -3.5 -0.4 0.2 0.4 0.0 -0.7 -0.6 -0.5 -0.5 -0.4 -0.2 

Pohjois-Karjalan -6.4 -0.7 O. 1 0.6 0.1 -1.2 -1.0 -1.1 -0.8 -0.6 -0.1 

Kuopion -7.3 -0.2 0.3 0.6 -0.1 -0.8 -1.0 -1.1 -1.0 -1 .1 -0.3 

Keski-Suomen -9.9 -0.2 1 . 1 0.8 O. 1 -1.0 -1.8 -1 .7 -1.1 -1 . 1 0.2 

Vaasan -8.7 0.5 1.8 2.1 -0.2 -1.8 -3.3 -2.9 -2.0 -1 .1 0.6 

Oulun -15.7 0.6 2.0 1 .6 1 .1 -1.0 -2.7 -2.1 -1.6 -2.1 0.5 

Lapin -25.8 0.6 1 .6 1 . 1 -1 . 1 -5.5 -8.6 -5.1 -4.4 -4.4 -1.5 

(SVT VI A: 133-145, 1975-82) 
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Liitetaulukko 2. Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä muuttaneet lääneittäin 

vuosina 1971-75 ja 1976-80 

Lääni 

Uudenmaan 

Turun ja Porin 

Ahvenanmaan 

Hämeen 

Kymen 

Mikkelin 

Pohjois-Karjalan 

Kuopion 

Keski-Suomen 

Vaasan 

Oulun 

Lapin 

Yhteensä 

Vuosina 1971-75 muuttaneet 
Suomesta Suomeen Netto 

10701 

6062 

783 

5629 

2053 

1320 

1540 

2108 

2994 

7728 

8512 

9186 

58616 

10737 

8511 

1125 

6679 

2180 

1208 

1364 

2053 

3193 

8740 

10234 

8548 

64572 

36 

2449 

342 

1050 

127 

-112 

-176 

- 55 

199 

1012 

1722 

-638 

5956 

(SV:T VI A: 133-145, 1915-82) 

Vuosina 1976-80 muuttaneet 
Suomesta 

16309 

8528 

1231 

7276 

2580 

1097 

1371 

2111 

2992 

8761 

8384 

9150 

69790 

Suomeen 

6711 

4131 

684 

3240 

1114 

635 

738 

959 

1164 

5051 

5064 

4466 

34457 

Netto 

-9598 

-4397 

- 547 

-4036 

-1466 

- 462 

- 633 

-1152 

-1328 

-3710 

-3320 

-4684 

-35333 

Liitetaulukko 3. Suomesta Ruotsiin ja Ruotsista Suomeen vuosina 1971-80 muutta-

neet lähtö- ja tulokunnan kuntamuodon mukaan (% ) 

Vuosi Lähtökunta Yhteensä Tulokunta Yhteensä 
Kaupunki Maalaisk. % f Kaupunki Maalaisk. % f 

1971 47 53 100 15535 46 54 100 16455 

1972 50 50 100 10254 49 51 100 15460 

1973 55 45 100 8635 53 47 100 14402 

1974 59 41 100 10070 53 47 100 10474 

1975 63 37 100 10764 56 44 100 5077 

1976 62 38 100 15334 53 47 100 4745 

1977 67 33 100 14634 55 45 100 5036 

1978 67 33 100 11827 56 44 100 4725 

1979 63 37 100 12803 58 42 100 7058 

1980 65 35 100 11245 58 42 100 10202 

1981 67 33 100 6957 56 44 100 12316 

(SVT VI A: 133-145, 1975-82) 
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Liitetaulukko 4. Suomesta Ruotsiin vuosina 1970-80 muuttaneet iän mukana (% ) 

Ikä Vuosi 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

0-14 21.8 16.6 15.8 17.7 19.4 19.0 18.9 16.5 13.5 12.2 11 .4 

15-19 16.9 19.0 18.4 16.6 16.5 14.9 12.8 13.0 14.0 15.1 16.3 

20-24 30.6 33.2 32.7 30.4 28.0 27.2 28.9 30.4 33.2 35.2 34.5 

25-29 11.7 12.5 14.5 16.1 16.5 17.5 17.7 17.6 17 .2 17.3 16.9 

30-34 6.1 5.9 6.2 6.3 6.1 7.4 8.4 8.8 9.2 8.5 8.8 

35-44 7.2 6.2 6.0 6.1 7.0 7.1 7.1 7.2 6.9 6.5 6.7 

45-64 5.2 5.7 5.1 5.4 5.3 5.6 5.1 5.3 4.7 4.4 4.6 

65+ 0.5 0.9 1.3 1.4 1 .2 1.3 1.1 1.2 1.3 0.8 0.8 

Yhteensä % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

f 41479 16601 10313 9013 9705 12194 15904 15013 12043 1 :3501 12058 

(SCB, Befolkningsförändringar 1970-80) 

Liitetaulukko 5. Ruotsista Suomeen vuosina 1970-80 muuttaneet iän mukana (%) 

Ikä 
Vuosi 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

0-14 17.6 18.1 21.9 24.6 26.7 24.6 18.7 19.3 21.0 22.9 24.1 

15-19 13.3 11.8 7.8 6.8 6.4 8.1 8.5 9.8 8.0 7.8 7.0 

20-24 34.1 32.7 26.1 20.7 17.3 18.2 18.6 23.5 22.8 21.6 21.7 

25-29 13.9 16.2 20.4 21.9 22.8 21.6 22.1 18.8 19.0 17.5 18.4 

30-34 7.8 8.4 9.3 10.8 10.6 11 . 1 11.7 11 .6 12.0 13.9 13.6 

35-44 6.8 6.6 8.3 9.2 9.7 9.0 10.1 9.1 8.6 8.7 8.6 

45-64 5.5 5.4 5.4 5.2 5.4 5.8 7.8 6.0 6.1 5.4 4.7 

65+ 1.0 0.8 0.8 0.8 1.1 1.6 2.5 1.9 2.5 2.2 1.9 

Yhteensä % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

f 10961 18712 17596 16118 10980 7976 6499 5311 5349 6889 10247 

(SCB, Befolkningsförändringar 1970-80) 



250 

Liitetaulukko 6. Suomesta Ruotsiin vuosina 1970-80 muuttaneet sukupuolen mu-

kaan (%) 

Sukupuoli Vuosi 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Kaikki muutt . 

Miehet 55.8 53.6 52.7 52.5 52.5 54.4 55.0 51.3 50.4 52.5 52.7 

Naiset 44.2 46.3 47.3 47 . 5 47 . 5 45.6 45 . 0 48 . 7 49.6 47 . 5 47.3 

Yhteensä % 100 . 0 100.0 100.0 100 . 0 100 . 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 . 0 100 . 0 

f 41479 16601 10313 9013 9705 12194 15904 15013 12043 12501 12058 
-----------------------------------------------------------------------------------
18-64 -vubtiaat 

Miehet 58.5 56.1 55.2 55.1 54 . 2 56.5 57 . 5 52 . 6 51 .0 53 . 7 53.7 

Naiset 41 .5 43 . 9 44.8 44 . 9 45 . 8 43.5 42.5 47.4 49.0 46.3 46.3 

Yhteensä % 100.0 100 . 0 100 . 0 100.0 100 . 0 100.0 100.0 100.0 100 . 0 100.0 100 . 0 

f 298,03 12627 7936 6820 7157 9160 12133 11787 9800 10437 10185 

(SCB , Befolkningsförändringar 1970-80) 

Liitetaulukko 7. Ruotsista Suomeen vuosina 1970-80 muuttaneet sukupuolen mu-

kaan (% ) 

Sukupuoli Vuosi 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1078 1979 1980 

Kaikki muutt . 

Miehet 61.5 61.5 58.6 58 . 2 57 . 6 57.2 59 . 6 58 . 8 55 . 4 54.6 55 . 1 

Naiset 38 . 5 38 . 5 41.4 41.8 42 .4 42 . 8 40 . 4 4 1 . 2 44 . 6 45.4 44 . 9 

Yhteensä % 100.0 100.0 100 . 0 100 . 0 100 . 0 100 . 0 100 . 0 100 . 0 100 . 0 100.0 100 . 0 

f 10961 18712 17596 16118 10980 7976 6499 5311 5349 6889 10247 
--------------------------------------- ----------------- ------- - ---------- ----- -- --
18- 64 - vuotiaat 

Miehet 65 . 5 64 . 8 61 . 8 61 . 4 60 . 7 60 . 1 63 . 3 62 . 1 58 . 3 56 . 8 56 . 8 

Naiset 34 . 5 35.2 38 . 3 38 . 6 39 .3 39 . 9 36 .7 37 . 9 41.7 43 . 2 43 . 2 

Yhteensä % 100 . 0 100.0 100 . 0 100 . 0 100 . 0 100.0 100 . 0 100 . 0 100 . 0 100 . 0 100.0 

f 8535 14650 13194 11638 7666 5677 4968 4047 3992 4971 7351 

(SCB , Befolkningsförändringar 1970-80) 
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Naimisissa 

Leski 
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Yhteensä % 

f 
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8. Suomesta Ruotsiin vuosina 1970-80 muuttaneet siviilisäädyn 

mukaan (%) 

1970 

27.7 

39.7 

29.3 

1.0 

2.3 

1971 

23.3 

47.8 

24.0 

1.5 

3.4 

1972 

22.0 

49.2 

23.2 

1 .7 

3.9 

1973 

23.1 

48.1 

23.0 

1 . 7 

4.1 

1974 

25.2 

42.6 

26.2 

1 .4 

4".6 

Vuosi 
1975 1976 

23.9 22.8 

43.5 44.0 

25.7 26.5 

1.6 1.2 

5.3 5.5 

1977 

20.6 

48.4 

23.8 

1 .3 

5.9 

1978 

17.6 

54.9 

20.6 

1 .2 

5.7 

1979 

15.7 

58.8 

18.9 

0.9 

5.7 

1980 

14.7 

60.8 

17 .6 

0.9 

6.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 10D.0 

41479 16601 10313 9013 9705 12194 15904 15013 12043 " 12501 12058 

(SCB, Befolkningsförändringar 1970-80) 

Liitetaulukko 9. Ruotsista Suomeen vuosina 1970-80 muuttaneet siviilisäädyn mu

kaan (%) 

Siviilisääty 

Lapsi 0-17 v. 

Naimaton 18 v.-

Naimisissa 

Leski 

Eronnut 

Yhteensä % 

f 

1970 1971 

21.3 21.1 

47.5 46.9 

28.2 28.7 

1.2 1.2 

1. 8 2.1 

1972 

24.4 

39.7 

31.9 

1 . 1 

2.9 

1973 

27.2 

35.1 

33.7 

1 • 1 

2.9 

Vuosi 
1974 1975 1976 

29.3 27.5 21.5 

31.2 35.5 44.4 

34.9 31.4 25.9 

1.1 1.2 2.3 

3.5 4.4 5.9 

1977 

22.4 

43.9 

25.7 

2.0 

6.0 

1978 

23.6 

42.4 

26.4 

2. 1 

5.5 

1979 

25.6 

39.4 

27.3 

1.5 

6.2 

1980 

26.3 

39.6 

27.6 

1.3 

5.2 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 . 0 100.0 100.0 100.0 

10961 18712 17596 16118 10980 7976 6499 5311 5349 6889 10247 

(SCB, Befolkningsförändringar 1970-80) 

Liitetaulukko 10. Pohjoismaihin muuttaneet koulutusasteen ja sukupuolen mukaan (%) 

Koul u t u s
aste 

Pe rusaste 

Alempi keskiaste 

Ylempi keskiaste 

Korkea-aste 

Yhteensä % 

f 

1975 

M N 

70 66 

20 15 

7 13 

3 6 

1976 

M N 

62 60 

25 17 

9 17 

4 6 

1977 

M N 

57 51 

24 18 

13 23 

6 8 

1978 

M N 

51 44 

25 18 

16 27 

8 11 

1979 

M N 

47 42 

30 19 

15 30 

8 9 

1980 

M N 

46 39 

31 19 

16 32 

7 10 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4822 4158 7026 5699 6424 6261 5572 5445 6409 5610 5452 5066 

(SVT VI A: 135-145, 1978-82) 
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Liitetaulukko 11. Muihin Pohjoismaihin muuttaneiden koulutusaste keskimäärin 

v. 1975-80 (% ) 

Koulutusaste 
Lähtölääni Perus- Alempi Ylempi Korkea- YHT. 

aste keski- keski- aste % f 

Uudenmaan 54 15 20 11 100 15265 

Turun ja Porin 50 20 20 10 100 8076 

Ahvenanmaan 59 21 14 6 100 1214 

Hämeen 53 21 19 7 100 7073 

Kymen 47 20 25 8 100 2494 

Mikkelin 46 23 23 8 100 1123 

POhjois-Karjalan 50 22 23 5 100 1455 

Kuopion 49 22 22 7 100 2115 

Keski-Suomen 54 22 17 7 100 2944 

Vaasan 51 25 18 6 100 848.2 

Oulun 54 27 15 4 100 8232 

Lapin 55 29 13 3 100 9470 

(SVT VI A: 135-145, 1978-82) 

Liitetaulukko 12. Muihin Pohjoismaihin vuosina 1971 ja 1975-80 muuttaneet sekä 

Ruotsista vuosina 1980-81 palanneet (tutk.aineisto) koulutusas-

teen mukaan (% ) 

Koulutus- Pohjoismaihin muuttaneet1 Suomeen palan- 2 

aste 1971 1975 1976 1977 1978 1979 1980 neet v.1980-81 

Perusaste/ 79.8 68.2 61.5 53.7 47.2 44.7 42.5 42.5 ei tietoa 

Alempi 11.8 17.7 21.5 20.8 21.7 25.1 25.1 23.5 keskiaste 

Ylempi 6.6 10.0 12.4 18.2 21.8 22.0 23.5 21.0 keskiaste 

Korkea- 1.8 4.1 4.6 7.3 9.3 8.2 8.9 13.0 aste 

Yhteensä % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

f 16421 8980 12725 12685 11017 12019 10518 946 

1) Vuosi 1971: Myrskylä 1978, 49 (mukana 15-64 -vuotiaat) 
vuodet 1975-80: SVT VI A: 138-144,(mukana 16 vuotta täyttäneet) 

2) tutkimusaineisto (mukana 18-vuotta täyttäneet) 
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Liitetaulukko 13. Suomen koko väestö koulutusasteen mukaan vuosina 1971 ja 

1975-80 (% ) 

Koulutus- Vuosi 1 
aste 1971 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Peru sas te / 72.5 69.0 67.7 66.3 65.1 63.7 61.1 
ei tietoa 

Alempi 14.3 15.7 16.3 17.0 17.7 18. S 20.2 
keskiaste 

Ylempi 8.1 9.2 9.6 10.0 10.2 10.5 11. 0 keskiaste 

Korkea- 5.1 6.1 6.4 6.7 7.0 7.3 7.7 
aste 

Yhteensä % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

f (tuhatta) 3052 3690 3714 3742 3768 3795 3823 

1 ) Vuosi 1971 : Myrskylä 1978, 49 (mukana 15-64 -vuotiaat) 
vuodet 1975-80: Tilastotiedotukset KO: 1977-82 (mukana 15 vuotta täyttäneet) 

Liitetaulukko 14. Ruotsista palanneiden toimiala muuttoprosessin eri vaiheissa 

sukupuolen mukaan (mukana myös tutkimushenkilöiden puolisot) 

Ennen Ruotsiin muutt. Ruotsissa ennen palo Tutkimushetkellä 
Toimiala 

Maa- ja metsät. 

KaivosteolI. 

Teollisuus 

Sähkö-ym. huolto 

Rakennustoim. 

Kauppa-ym. toim. 

Kuljetus-ym.toim. 

Rahoitus-ym.toim. 

Yht.kunn.palv. 

Muu/tuntem. 

Yhteensä % 

f 

Mie- Nai
het set 

11 

37 

2 

14 

9 

7 

12 

6 

100 

482 

4 

19 

2 

26 

4 

6 

35 

4 

100 

359 

YHT. 

8 

29 

9 

16 

6 

3 

22 

5 

100 

841 1 

Mie- Nai
het set 

3 

61 

1 

8 

6 

3 

2 

13 

2 

100 

619 

27 

11 

1 

3 

55 

100 

497 

YHT. 

2 

1 

46 

5 

8 

2 

2 

32 

100 

1116 1 

Mie- Nai
het set 

8 

42 

2 

12 

8 

5 

3 

15 

4 

100 

527 

4 

16 

2 

19 

3 

6 

47 

3 

100 

329 

YHT. 

6 

o 
32 

1 

8 

13 

4 

4 

28 

4 

100 

856 1 

1) Mukana myös vastaajien puolisot (lukujen erilaisuus muuttoprosessin eri vaiheis
sa johtuu solmituista avio-/avoliitoista eri vaiheissa sekä työssä olleiden mää
rässä tapahtuneista muutoksista) 
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Liitetaulukko 15. Ruotsista vuosina 1980-81 palanneiden ammatti muttoprosessin eri 

vaiheissa sukupuolen mukaan (mukana myös tutkimushenkilöiden puo

lisot) 

Ammatti 

Tekninen ym. 

Hallinnollinen 

Kaupallinen 

Maa- ja metsät. 

Kaivos-ym. 

Kuljetus-ym. 

Teollisuustyö 

Palvelut yö 

Muu/tuntem. 

Yhteensä % 

f 

Ennen Ruotsiin muutt. 
Mie- Nai
het set 

9 

3 

4 

11 

1 

8 

52 

5 

7 

100 

479 

18 

14 

14 

4 

3 

16 

27 

4 

100 

361 

YHT. 

13 

8 

8 

8 

o 
6 

37 

14 

6 

100 

840 1 

Ruotsissa ennen palo 
Mie- Nai
het set 

11 

3 

2 

3 

1 

3 

67 

9 

100 

619 

26 

8 

o 

o 
25 

39 

100 

497 

YHT. 

18 

5 

2 

2 

o 
2 

48 

22 

100 

1116 1 

Tutkimushetkellä 
Mie- Nai
het set 

14 

5 

5 

7 

o 
6 

53 

5 

5 

100 

528 

30 

17 

7 

4 

2 

15 

22 

3 

100 

330 

YHT. 

20 

10 

6 

6 

o 
4 

38 

12 

4 

100 

858 1 

1) Mukana myös vastaajien puolisot ( lukujen erilaisuus muuttoprosessin eri vaiheis
sa johtuu solmituista avio-/avoliitoista eri vaiheissa sekä työssä olleiden mää
rässä tapahtuneista muutoksista) 

Liitetaulukko 16. Muihin Pohjoismaihin vuosina 1970-80 muuttaneet kielen mukaan (%) 

Kieli 

Suomi 

Ruotsi 

Muu 

Yhteensä % 

f 

Vuosi 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

92.3 90.2 87.6 87.2 86.5 86.8 

7 . 6 9.3 11.4 11.9 12.5 12.4 

0.1 0.5 1.0 0.9 1.0 0.8 

84.7 

14.5 

0.8 

82.6 

16.6 

0.8 

83.5 85.2 

15.8 14.1 

0.7 0.7 

85.3 

14.0 

0.7 

100.0 100 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

40554 16421 11124 9358 10566 11147 15772 15402 12817 13793 12006 

(SVT VI A: 133-145, 1974-82) 

Liitetaulukko 17. Muista Pohjoismaista vuosina 1970-80 muuttaneet kielen mukaan (%) 

Kieli 

Suomi 

Ruotsi 

Muu 

Yhteensä % 

f 

1970 

89.4 

10.1 

0.5 

1971 

91.3 

8.2 

0.5 

1972 

88.5 

10.8 

0.7 

1973 

88.9 

10.6 

0 . 5 

Vuosi 
1974 1975 

88.2 85 .1 

10 . 7 12.5 

1. 1 2 . 4 

1976 

84.6 

13.1 

2.3 

1977 

86.4 

11.6 

2.0 

1978 

85.0 

12.8 

2.2 

1979 

85.4 

12.3 

2.3 

1980 

87.3 

10.7 

2.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

9208 16918 16097 14982 11017 5558 5315 5435 5121 7720 10866 

(SVT VI A: 133-145, 1974-82) 
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Liitetaulukko 18. Ruotsiin muuton syyt taustamuuttujien mukaan ( %) 

Ruotsiin muuton 1 
Tausta- syy 

muuttuja Työttö- Palkka- Itsensä- Henk. Seikk.- Muu YHT. 
myys taso kehitt. koht. halu syy % f 

SukuEuoli 

Mies 29 37 t) 6 14 5 100 580 
Nainen 18 19 17 18 24 4 100 366 

Yhteensä % 25 30 12 11 18 4 100 946 

Ikä (Ruotsiin m.) 

-17 33 21 4 12 16 14 100 57 
18-24 24 28 15 10 21 2 100 555 
25-29 23 39 9 10 13 6 100 176 
30-34 30 27 3 14 18 8 100 63 
35+ 28 34 6 17 7 8 100 95 

Äidinkieli 

Suomi 28 30 12 9 17 4 100 840 
Ruotsi 5 34 11 21 22 7 100 106 

Siviilisääty 

Naimaton 25 28 14 9 20 4 100 689 
Naimisissa 25 40 7 9 11 8 100 210 
Eronnut/leski 26 28 2 38 4 2 100 47 

Koulutusaste 

Perus- 31 35 3 12 16 3 100 402 
Al.keski- 30 36 2 10 20 2 100 222 
Yl.keski- 17 23 21 9 22 8 100 199 
Korkea- 11 14 41 14 12 8 100 123 

Perhekoko 

1 henkilö 26 26 14 10 21 3 100 607 
2 henkilöä 28 29 11 16 13 3 100 167 
3 henkilöä 21 46 4 8 15 6 100 96 
4- henkilöä 21 43 4 12 5 15 100 76 

Lähtölääni Suomessa 

Etelä-Suomi 15 27 17 14 20 7 100 383 
Keski- ja Itä-S. 32 25 11 11 16 5 100 169 
Pohj.-maa ja P-S. 32 35 7 8 16 2 100 394 

1 ) 1 = työttömyys tai sen uhka , pakkolomautus 
2= niukka toimeentulo, matala palkkataso, työolot, asunto-olot 
3= opiskelu Ruotsissa, kielitaidon kehittäminen 
4= perhesuhteet, yksityiselämä 
5= seikkailun-, vaihtelun-, kokeilunhalu 
6= muu syy 
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Liitetaulukko 19. Pa~uusyyt eräiden taustamuuttujien mukaan (%) 

paluusyyt 1 
Tausta- Pakko- Tavoite- Opis- Sopeu- Henk. Tav. 
muuttuja muutt. muutt. kelu tumatt. kont . saav. 

Sukupuoli 

Mies 
Nainen 

Yhteensä % 

Ikä (palatessa) 

18-24 
25-29 
30-34 
35+ 

Äidinkieli 

Suomi 
Ruotsi 

Si viilisääty 

Naimaton 
Naimisissa 
Eronnut/leski 

Koulutusaste 

Perus
Al.keski
Yl.keski
Korkea-

Perhekoko 

1 henkilö 
2 henkilöä 
3 henkilöä 
4 henkilöä 

Ruotsissa oloaika 

0-2 vuotta 
2-5 vuotta 
5-10 vuotta 
yli 10 vuotta 

11 
4 

9 

7 
9 
8 

12 

9 
7 

10 
5 
7 

13 
6 
3 
7 

11 
7 
9 
4 

10 
8 
6 
6 

27 
24 

26 

8 
29 
40 
32 

26 
22 

14 
48 
19 

36 
30 
11 
11 

7 
20 
54 
65 

11 
27 
52 
47 

12 
20 

15 

38 
12 

3 

15 
19 

24 
3 
3 

6 
12 
38 
17 

25 
11 

2 
1 

25 
13 

2 
1 

20 
21 

20 

22 
16 
20 
24 

21 
15 

21 
16 
30 

34 
25 
14 
10 

23 
21 
14 
15 

20 
23 
16 
19 

15 
18 

16 

15 
16 
16 
16 

15 
21 

17 
11 
31 

14 
18 
18 
13 

19 
28 

6 
3 

18 
14 
14 
16 

10 
9 

9 

6 
14 

9 
8 

9 
9 

10 
10 

5 

3 
5 

12 
33 

11 
7 

10 
6 

12 
12 

4 
1 

Muu 

5 
4 

5 

4 
4 
4 
8 

5 
7 

4 
7 
4 

4 
4 
4 
9 

4 
6 
5 
6 

4 
3 
6 

10 

YHT. 

100 
100 

100 

100 
100 
100 
100 

100 
100 

100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 

f 

580 
366 

946 

277 
279 
201 
189 

840 
106 

559 
320 

67 

402 
222 
199 
123 

501 
151 
126 
168 

420 
271 
141 
114 

1) 1= työttömyys, epävarma työllis. tilanne, huonot työolosuhteet, asuntovaikeudet 
2= elintasoerojen kaventuminen, työnsaantimahdoll. parantum. Suomessa, asunnon-

saantimahdollis. parantum. Suomessa, lasten tulevaisuus 
3= opiskelu/varusmiespalvelu Suomessa 
4= kielivaikeudet, kotiseutukaipuu, viihtymättömyys Ruotsissa 
5= perhesuhteet, yksityiselämä 
6= tavoitteen saavuttaminen, työn valmistuminen Ruotsissa 
7= työpaikan saanti Suomessa, "kokeilu", muu syy 
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Liitetaulukko 20. Lähtömuuttajatyypit paluumuuttajatyypin mukaan (% ) 

Lähtömuuttaja- Paluumuuttajatyyppi 
Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. tyyppi koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Opj_skelijat 86 1 2 10 

Ylioppilaat 10 3 30 88 39 4 36 

Perheelliset 1 49 36 1 3 20 15 

Eronneet 3 5 7 2 7 21 7 

Nuoret pakkomuutt. 43 26 7 51 55 32 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 100 122 138 206 237 143 946 

Liitetaulukko 21. paluumuuttajatyypit lähtömuuttajatyypin mukaan (% ) 

Paluumuuttaja-
Lähtömuuttajatyyppi 

Opis- Yli- Per- Nuoret 
tyyppi keli- oppi- heel- Eron- pakko- YHT. 

jat laat liset 
neet 

muutt . 

Korkeasti koulutetut 94 3 4 10 

Vanhemmat perheelliset 40 9 17 13 

Nuoremmat perheelliset 2 12 34 14 12 15 

Opiskelijat 4 54 1 6 5 22 

Nuoret sopeutumattomat 28 5 25 40 25 

Vanhemmat sopeutumattomat 2 19 42 26 15 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 

f 92 335 146 71 302 946 
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Liitetaulukko 22. Ruo~sjsta vuosina 1980-81 palanneiden asuinalue muuttoprosessin 

eri vaiheissa paluumuuttajatyypin mukaan (%) 

Muuttoprosessin 
vaihe/asuinalue 

Lapsuudessa 

Etelä-Suomi 

Keski- ja Itä-Suomi 

Pohjanmaa ja 
Pohjois-Suomi 

Ulkomailla 

Yhteensä % 

f 

Ennen Ruotsiin muuttoa 

Etelä-Suomi 

Keski- ja Itä-Suomi 

Pohjanmaa ja 
Pohjois-Suomi 

Yhteensä % 

f 

Heti paluun jälkeen 

Etelä- Suomi 

Keski- ja Itä-Suomi 

Pohjanmaa ja 
Pohjois-Suomi 

Yhteensä % 

f 

Tutkimushetkellä 

Etelä-Suomi 

Keski- ja Itä-Suomi 

Pohjanmaa ja 
Pohjois-Suomi 

Ulkomailla 

Yhteensä % 

f 

Paluumuuttajatyyppi 
Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu-
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

50 

25 

23 

2 

100 

100 

62 

18 

20 

100 

100 

68 

11 

21 

100 

100 

68 

12 

20 

100 

100 

15 

22 

61 

2 

100 

122 

27 

18 

55 

100 

122 

35 

8 

57 

100 

122 

35 

8 

57 

100 

122 

31 

15 

49 

5 

100 

138 

38 

14 

48 

100 

138 

44 

15 

41 

100 

138 

44 

14 

42 

100 

1"38 

44 

24 

32 

100 

206 

47 

24 

29 

100 

206 

53 

19 

28 

100 

206 

55 

18 

25 

2 

100 

206 

27 

15 

55 

3 

100 

237 

33 

15 

52 

100 

237 

35 

17 

48 

100 

237 

37 

16 

46 

100 

237 

31 

22 

45 

2 

100 

143 

43 

17 

40 

100 

143 

46 

16 

38 

100 

143 

47 

17 

35 

100 

143 

YHT. 

33 

20 

45 

2 

100 

946 

40 

18 

42 

100 

946 

45 

15 

40 

100 

946 

46 

15 

38 

100 

946 
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Liitetaulukko 23. Ruotsista vuosina 1980-81 palanneiden asuinlääni muuttoprosessin 

eri vaiheissa (%) 

Asuinlääni 

Uudenmaan 

Turun ja Porin 

Ahvenanmaan 

Hämeen 

Kymen 
Mikkelin 

Pohjois-Karjalan 

Kuopion 

Keski-Suomen 

Vaasan 

Oulun 

Lapin 

Ulkomailla 

Yhteensä % 

f 

Liitetaulukko 24. 

Tulolääni 

Uudenmaan 

Turun ja Porin 

Ahvenanmaan 

Hämeen 

Kymen 

Mikkelin 

Pohjois-Karjalan 

Kuopion 

Keski- Suomen 

Vaasan 

Oulun 

Lapin 

Yhteensä % 

f 

Lapsuu-
dessa 

11.6 

10.9 

0.5 

9.8 

4.7 
1.6 

3.2 

5.8 

4.8 

12.8 

16.3 

15.8 

2.2 

100.0 

946 

Ennen 
Ruotsiin 
muuttoa 

14.8 

13.1 

0.8 

11. 7 

4.3 
1.2 

2.3 

4.9 

5.2 

12.6 

14.7 

14.4 

100.0 

946 

Heti 
paluun 
jälkeen 

18.2 

13.3 

0.8 

13.0 

3.5 
1.6 

2.0 

4.0 

4.2 

12-.6 

13.6 

13.2 

100.0 

946 

Tutki-
mushet-
kellä 

18.8 

13.7 

1 .0 

13.0 

3.9 
1.5 

1.9 

3.8 

3.8 

11 .9 

13.5 

12.4 

0 . 8 

100.0 

946 

Ruotsista vuosina 1980-81 palanneiden tulolääni paluumuuttajatyy-

pin mukaan (% ) 

Paluumuuttajatyyppi 
Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

35 10 17 23 15 14 18 

17 12 15 18 7 15 13 

2 1 

14 13 12 13 11 17 13 

2 3 5 4 5 3 

2 2 3 2 

4 2 1 2 

2 3 2 6 4 4 4 

4 3 6 3 4 5 4 

9 16 17 11 13 8 13 

5 21 15 7 20 11 14 

7 19 9 9 16 18 13 

100 100 100 100 100 100 100 

100 122 138 206 237 143 946 
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Liitetaulukko 25 . Ruot~ista vuosina 1980-81 palanneiden työttömyysaste muuttoproses

sin eri vaiheissa sukupuolen mukaan (mukana myös tutkimushenkilöi

den puolisot, %) 

Muuttoproses- Sukupuoli 
YHT. sin vaihe Miehet Naiset 

Ennen Ruotsiin muuttoa 24 (139/572) 19 ( 81/427) 22 (220/ 989) 

Ruotsissa ennen paluuta 10 ( 62/650) 7 ( 38/512) 9 (100/1162) 

Paluun jälkeen Suomessa 16 (100/611) 26 (114/432) 21 (214/1043) 

Liitetaulukko 26. Työttömänä olo, työttömyyden kesto ja työhöpmenoaikomukset suku

puolen mukaan; mukana myös tutkimushenkilöiden puolisot (%) 

T:iöttöm:i:is 

Ei lainkaan 
Vain Ruotsissa 
Vain Suomessa 
Ruotsissa ja Suomessa 

Yhteensä % 
f 

T:iött. kesto Ruotsissa 

alle 1 kk 
alle 2 kk 
alle 3 kk 
alle 6 kk 
yli 6 kk 

Yhteensä % 
f 

T:iött . kesto Suomessa 

alle 1 kk 
alle 2 kk 
alle 3 kk 
alle 6 kk 
yli 6 kk 

Yhteensä % 
f 

T:iöhönmenoaikeet 

Ei aio mennä 
Kyllä/myöhemmin 
Kyllä/on työnväl. 
Kyllä/ei ole työnväl . 

Yhteensä % 
f 

Sukupuoli 
Miehet Naiset 

59 55 
8 6 

23 27 
10 12 

100 100 
712 636 

27 23 
18 18 
13 15 
25 15 
17 29 

100 100 
107 95 

22 15 
17 19 
16 17 
27 26 
18 23 

100 100 
214 235 

9 10 
35 48 
46 37 
10 5 

100 100 
226 353 

YHT . 
% 

57 
7 

25 
11 

100 
1348 

25 
18 
14 
20 
23 

100 
202 

19 
18 
17 
26 
20 

100 
449 

10 
43 
40 

7 

100 
579 
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Liitetaulukko 27. Työttömänä olleiden työttömyyden kesto Ruotsissa ja Suomessa pa-

luumuuttajatyypin mukaan ( %) 

Paluumuuttajatyyppi 
Työttömyyden Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
kesto koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 

tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Ruotsissa ennen Ealuuta 

0- 4 viikkoa 31 31 20 65 26 14 28 
5- 8 viikkoa 38 15 10 17 16 14 17 
9-12 viikkoa 23 8 15 12 18 14 16 

13-26 viikkoa 31 25 6 28 20 22 
yli 26 viikkoa 8 15 30 12 38 17 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 
f 13 13 20 17 61 29 153 

Paluun jälkeen Suomessa 

0- 4 viikkoa 23 21 23 27 19 20 22 
5- 8 viikkoa 18 1 1 23 29 17 19 19 
9-12 viikkoa 18 14 16 22 10 16 

13-26 viikkoa 41 18 17 16 26 29 24 
yli 26 viikkoa 18 32 23 12 16 22 19 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 
f 17 38 35 56 112 59 317 

Liitetaulukko 28 . Ruotsista vuosina 1980-81 palanneiden pääasiallinen toiminta muut

toprosessin eri vaiheissa sukupuolen mukaan (mukana myös tutkimus

henkilöiden puolisot) 

Toiminta 

Palkansaaja 

Yrittäjä 

Maatal.yritt. 

Työtön 

Varusmies 

Koulutuksessa 

Työkyvytön 

Eläkkeellä 

"Kotona" 

Muu/ei tietoa 

Yhteensä % 

f 

Ennen Ruotsiin muutt . Ruotsissa ennen palo 
Mie- Nai- Mie- Nai-
het set YHT. het set YHT. 

55 

3 

3 

19 

6 

10 

1 

o 
2 

100 

712 

52 

2 

1 

13 

18 

1 1 

2 

100 

607 

54 

2 

2 

17 

3 

14 

o 
1 

5 

2 

100 

1319 1 

81 

2 

9 

o 
5 

o 

100 

714 

74 

1 

o 
6 

4 

1 

12 

100 

632 

78 

o 
7 

o 
5 

6 

100 

1346 1 

Tutkimus~etkellä 
Mie- Nai
het set 

62 

6 

14 

2 

12 

1 

2 

o 
o 

100 

737 

42 

4 

17 

18 

2 

15 

o 

100 

679 

YHT. 

53 

5 

15 

15 

2 

7 

o 

100 

1416 1 

l)Mukana ovat myös vastaajien puolisot (lukujen erilaisuus muuttoprosessin eri 
vaiheissa johtuu solmituista avio-/avoliitoista eri vaiheissa) 
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Liitetaulukko 29. Ruotsista vuosina 1980-81 palanneiden sosioekonominen asema 

muuttoprosessin eri vaiheissa paluumuuttajatyypin mukaan (% ) 

Paluumuuttajatyyppi 
Sosioekonomi- Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
nen asema koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 

tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Ennen Ruotsiin muuttoa 

Yrittäjä 10 1 2 4 3 
Ylempi toimihenk. 22 1 2 0 1 3 
Alempi toimihenk. 17 7 19 18 10 9 13 
Työntekijä 11 54 40 20 38 52 36 
Eläkeläinen/työkyv. 1 1 1 6 1 
Opisk./koulul. 33 4 9 37 8 1 16 
Työtön 8 11 14 15 31 21 18 
Muu (kotona,varusm.) 8 13 16 8 10 6 10 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 
f 100 122 138 206 237 143 946 

Ruotsissa ennen l2aluuta 

Yrittäjä 1 2 1 0 1 1 
Ylempi toimih. 35 1 3 1 5 
Alempi toimih. 22 4 15 30 9 6 15 
Työntekijä 11 75 56 59 65 60 57 
Eläkeläinen/työkyv. 3 4 2 2 14 3 
Opisk./koulul. 21 3 4 3 2 2 5 
Työtön 4 5 6 2 16 12 8 
Muu (kotona,varusm.) 3 7 15 3 6 4 6 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 
f 100 122 138 206 237 143 946 

Paluun jälkeen Suomessa 

Yrittäjä 5 5 7 4 5 5 5 
Ylempi toimihenk. 42 2 2 1 5 
Alempi toimihenk. 28 4 20 19 15 6 15 
Työntekijä 3 59 41 14 41 45 34 
Eläkeläinen/työkyv. 2 3 1 11 3 
Opisk./koulul. 1 1 8 7 46 16 5 18 
Työtön 5 14 14 10 19 24 15 
Muu (kotona,varusm.) 4 7 8 5 4 3 5 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 
f 100 122 138 206 237 143 946 
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Liitetaulukko 30. Tärkein syy työpaikan vaihtohalukkuuteen paluumuuttajatyypin 

mukaan ( %) 

Työpaikan vaihto- Paluumuuttajatyyppi 

halukkuuden ,syy 
Kork . Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Työn tilapäisyys 9 11 7 11 25 23 16 

Palkka 5 26 21 4 15 23 15 

Työn luonne/työolot 5 37 28 21 23 27 24 

Työn ja koulut. vast. 18 4 10 11 11 9 

Etenemismahdollisuudet 23 4 3 4 3 4 6 

Työp. henkilösuhteet 3 9 2 

Työaikojen sopivuus 3 3 2 2 

Työmatkan pituus 9 4 3 5 5 4 

Muu (muutto paikkak. ) 27 11 21 32 11 9 17 

Ei tietoa 4 3 4 11 5 5 

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 

f 22 27 29 28 61 22 189 

Liitetaulukko 31. Työoloissa tapahtuneet muutokset Ruotsin työoloihin verrattuna 

paluumuuttajatyypin mukaan (x) 1 

Työn 
piirre 

Työpaikan varmuus 

Palkka 

Työn ja koulut. vast . 

Työn kiinnostavuus 

Etenemismahdollisuus 

Työn rasittavuus 

Työtahti 

Suhteet työtovereihin 

Suhteet esimiehiin 

Työp. ilmapiiri 

(f) 

Paluumuuttajatyyppi 
Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

1.85 

2.27 

1.55 

1 . 48 

1.60 

2.01 

1. 97 

1 . 77 

1 . 89 

1.81 

(75) 

2 . 11 

2.60 

1.98 

1.90 

1 . 95 

2.21 

2.02 

1.84 

2.01 

1.93 

(82) 

2.15 

2.58 

2.05 

1.88 

2 . 05 

2.00 

2 . 06 

1.90 

2.01 

1.95 

(97 ) 

2.12 

2 . 61 

1.74 

1.65 

1.73 

1.93 

1.91 

1.79 

1 .81 

1 . 87 

(85) 

2.08 

2.54 

1.94 

1.69 

1.97 

1 . 97 

1.83 

1.71 

1.78 

1.80 

(144 ) 

2 . 23 

2.52 

2.04 

1.78 

2 . 07 

2.06 

1.90 

1.86 

1.91 

1.84 

(82 ) 

F
YHT. testi 

p< 

2.09 

2.52 

1.90 

1 .73 

1.91 

2.02 

1 .94 

1.80 

1 .89 

1.86 

(565) 

<.02 

<.01 

<.001 

<.001 

<.001 

<.10 

<.13 

<.18 

<.03 

<.52 

1) Ry hmien vastauskeskiarvot, jotka on laskettu seuraavista vastausvaihtoehdoista: 
1= parantunut, 2= yhtä hyvin, 3= huonontunut 
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Liitetaulukko 32. Tärkein työtyytymättömyyden syy nykyisessä työssä paluumuuttaja-

tyypin mukaan (% ) 

Paluumuuttajatyyppi 
Tyytymättö- Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor . Vanh. 
myyden syy koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 

tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Työn tilapäisyys 4 4 9 7 4 5 6 

Palkka 32 33 22 29 38 31 31 

Työn luonne/työolot 14 20 18 7 15 22 16 

Työn ja koulut. vast. 1 2 

Etenemismahdollisuudet 

Työp. henkilösuhteet 8 8 5 8 6 6 7 

Työaikojen sopivuus 5 6 4 11 9 6 

Työmatkan pituus 5 2 2 4 2 

Muu syy 12 4 6 1 1 4 5 7 

Ei tie'toa 24 19 33 24 21 25 24 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 78 83 98 85 145 83 572 

Liitetaulukko 33. Tärkein työtyytyväisyyden syy nykyisessä työssä paluumuuttajatyy-

pin mukaan ( %) 

Työtyytyväi- Paluumuuttajatyyppi 

syyden syy Kork. Vanh. lIluor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt . 

Työn varmuus 3 2 2 4 2 

Palkka 6 2 4 5 5 5 5 
Työn luonne/työolot 53 39 42 51 39 41 43 

Työn ja koulut. vast. 12 2 2 

Etenemismahdollisuudet 1 2 

Työp. henkilösuhteet 6 9 9 5 13 8 9 

Työaikojen sopivuus 4 2 8 3 7 4 5 

Työmatkan pituus 4 4 2 

Muu syy ( "oma kieli" ) 17 10 7 10 10 9 

Ei tietoa 17 28 20 24 17 27 22 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 78 83 98 85 145 83 572 
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Liitetaulukko 34. Ruotsista vuosina 1980-81 palanneiden asunnon talotyyppi muutto-

prosessin eri vaiheissa paluumuuttajatyypin mukaan (% ) 

Paluumuuttajatyyppi 

Talotyyppi Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 
tetut heell . heell. jat tumatt. tumatt. 

Ennen Ruotsiin muuttoa 

Pientalossa 33 71 57 48 60 59 55 
Rivitalossa 12 4 7 8 6 3 6 
Kerrostalossa 52 20 31 42 32 31 35 
Muussa/ei tietoa 3 5 5 2 2 7 4 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 
f 100 122 138 206 237 143 946 

Ruotsissa ennen Ealuuta 

Pientalossa 11 1 0 6 10 9 12 10 
Rivitalossa 8 11 17 9 10 7 10 
Kerrostalossa 77 78 76 79 80 78 78 
Muussa / ei tietoa 4 1 1 2 1 3 2 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 
f 100 122 138 206 237 143 946 

Tutkimushetkellä 

Pientalossa 23 54 43 35 50 46 43 
Rivitalossa 19 12 13 1 3 7 9 1 1 
Kerrostalossa 55 31 42 49 39 41 43 
Muussa/ei tietoa 3 3 2 3 4 4 3 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 
f 100 122 138 206 237 143 946 
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Liitetaulukko 35. Ruotsista vuosina 1980-81 palanneiden asuinaluetyyppi muutto-

prosessin eri vaiheissa paluumuuttajatyypin mukaan (% ) 

Paluumuuttajatyyppi 
Asuinalue- Kork. Vanh . Nuor. Opis- Nuor . Vanh . 
tyyppi koulu- per- per- . keli- sopeu- sopeu- YHT. 

tetut heell. heell. jat tumatt . tumatt. 

Ennen Ruotsiin muuttoa 

Taajaman kerrost.alue 36 14 28 32 26 28 28 
Taajaman pientaloa lue 27 20 27 35 20 25 26 
Taajaman Ifseka-alue" 21 1 2 14 18 1 8 9 1 5 
Haja-asutusalue 16 54 31 15 36 38 31 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 
f 100 122 138 206 237 143 946 

Ruotsissa ennen Ealuuta 

Taajaman kerrost.alue 61 71 65 63 74 70 68 
Taajaman pientaloalue 15 16 15 11 10 9 12 
Taajaman "seka-alue" 21 11 18 23 15 16 17 
Haja-asutusalue 3 2 2 3 1 5 3 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 
f 100 122 138 206 237 143 946 

Tutkimushetkellä 

Taajaman kerrost . alue 42 18 32 41 31 32 33 
Taajaman pientaloalue 17 30 23 26 19 21 22 
Taajaman "seka-alue" 20 22 14 22 19 15 19 
Haja-asutusalue 21 30 31 11 31 32 26 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 
f 100 122 138 206 237 143 946 
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Liitetaulukko 36. Asunnon pinta-ala ennen ja jälkeen paluun paluumuuttajatyypin 

mukaan (% ) 

Paluumuuttajatyyppi 
Asunnon Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
pinta-ala koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 

tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Ruotsissa ennen E'aluuta 

19 
2 8 9 3 3 4 - m 

20 - 39 m2 22 1 35 27 31 21 

40 - 59 2 21 7 7 13 23 21 16 m 

60 - 79 m2 22 45 45 18 22 24 28 

80 - 99 m2 14 35 33 8 8 6 15 

100 2 10 12 12 3 2 6 7 m 

Ei tietoa 3 2 14 15 9 9 

Yhteen?ä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 100 122 138 206 237 143 946 

Tutkimushetkellä 

- 19 2 2 8 2 3 m 

20 - 39 2 14 2 19 20 20 14 m 

40 - 59 2 
26 11 15 20 25 22 20 m 

60 - 79 m2 19 30 35 17 17 26 23 

80 - 99 2 11 20 20 6 11 13 12 m 

100 2 23 34 25 19 12 9 19 m 

Ei tietoa 5 3 4 11 13 9 9 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 100 122 138 206 237 143 946 
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Liitetaulukko 37. Asumistiheys ennen ja jälkeen paluun paluumuuttajatyypin mukaan 

( %) 

Asumistiheys 
Paluumuuttajatyyppi 

Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. (hlöä/huone) koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Ruotsissa ennen Ealuuta 

- 0.99 28 5 13 41 44 32 30 

1. 00 55 15 38 52 45 59 45 

1. 01 - 1. 99 9 65 42 1 3 4 17 

2 . 00 7 10 7 5 7 4 7 

2.01 - 5 1 1 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 100 122 137 198 222 136 915 1 

Tutkimushetkellä 

- 0.99 45 17 22 41 37 32 33 

1. 00 33 25 24 42 37 44 35 

1. 01 - 1.99 11 39 40 8 12 12 1 9 

2.00 9 11 10 6 11 9 9 

2.01 - 2 8 4 3 3 3 4 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 

f 96 122 136 198 226 137 915 1 

1 ) Puuttuvia tietoja 31 

Liitetaulukko 38. Asunnon keskimääräinen huoneluku, pinta-ala ja asumistiheys 

(henkilöä/huone) ennen ja jälkeen paluun paluumuuttajatyypin 

mukaan; mukana vain itsenäisessä asumissuhteessa asuneet 1 

Asunnon kokoa 
'Paluumuuttaj atyyppi 

kuvaava tunnus luku 
Kork . Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu YHT. f 
tetut heell. heell. jat tumatt . tumatt. 

Huoneita keskim. 

Ruotsissa 2 . 3 3.0 3.0 1 .4 1 .6 1 .8 2.2 709 

Tutk. hetkellä 2 . 8 3 . 3 3.2 1 .6 1 .8 2.2 2.5 612 

Pinta-ala (m2 ) 

Ruotsissa 59.7 79.3 80.3 35.3 44.4 49.4 57.7 709 

Tutk. hetkellä 76.7 86.6 83.3 40.4 46.8 58.6 65.8 612 

Asumistihe;::s 

Ruotsissa 0.96 1. 46 1. 19 0 . 95 0 . 96 0.93 1 .08 708 

Tutk. he.tkellä 0.95 1. 41 1 .25 1. 01 1. 19 1. 06 1 . 1 8 612 

1) Vanhempien, sukulaisten tai tuttavien luona tai alivuokralaisena asuneet on jä-
tetty tarkastelusta pois 
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Liitetaulukko 39. Asuinhuoneiden lukumäärä ennen ja jälkeen paluun paluumuuttaja

tyypin mukaan (%) 

Asuinhuoneiden 
lukumäärä 

Ruotsissa ennen paluuta 

Epäitsen. asuvat 1 

h (+k) 

2 h (+k) 

3 h + k 

4 h + k 

5 h + k 

6 h + k -

Yhteensä % 

f 

Tutkimushetkellä 

Epäitsen. asuvat 1 

h (+k) 

2 h (+k) 

3 h + k 

4 h + k 

5 h + k 

6 h + k -

Yhteensä % 

f 

Paluumuuttajatyyppi 
Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu-
tetut heell. heell. heell. tumatt. tumatt. 

8 

32 

24 

24 

4 

4 

4 

100 

100 

24 

11 

30 

13 

10 

7 

5 

100 

100 

5 

3 

18 

54 

16 

4 

100 

122 

4 

5 

17 

31 

28 

12 

3 

100 

122 

4 

22 

57 

10 

3 

3 

100 

138 

12 

2 

27 

28 

15 

15 

100 

138 

40 

39 

13 

7 

100 

206 

50 

26 

17 

5 

100 

206 

36 

31 

23 

10 

100 

237 

54 

19 

21 

3 

3 

100 

237 

29 

32 

27 

8 

3 

100 

143 

39 

14 

25 

15 

5 

100 

143 

YHT. 

24 

25 

21 

23 

4 

2 

100 

946 

35 

15 

22 

14 

8 

5 

100 

946 

1) Epäitsenäisesti asuvat= vanhempien, sukulaisten tai tuttavien luona tai alivuok
ralaisena asuneet 
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Liitetaulukko 4 O. Asunnon varustetaso muuttoprosessin eri vaiheissa paluumuut-

muuttajatyypin mukaan (taulukossa niiden %-osuus, joilla oli 

ao. varustel 

Paluumuuttajatyyppi 

Varuste Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Ennen Ruotsiin Ealuuta 

Viemäri 98 66 87 94 84 74 84 
Vesijohto, lämminvesi 95 44 70 91 71 54 72 
Vesijohto, kylmävesi 98 69 86 94 83 72 84 
Keskuslämmitys 96 48 71 88 69 52 71 
WC huoneistossa 95 46 73 93 76 64 76 
Kylpyhuone/suihku 87 29 51 85 61 45 61 
Sauna 71 80 68 74 71 62 71 
Astianpesukone 21 1 4 18 7 4 9 
Pakastin 55 15 30 60 48 32 42 
Puhelin 77 31 40 81 63 42 58 

Ruotsissa ennen Ealuuta 

Viemäri 100 99 100 98 93 89 96 
Vesijohto. lämmin vesi 99 99 99 97 94 88 96 
Vesijohto, kylmävesi 100 99 100 98 93 89 96 
Keskuslämmitys 100 98 99 96 91 90 95 
WC huoneistossa 99 98 99 94 92 90 95 
Kylpyhuone/suihku 97 98 96 92 92 85 93 
Sauna 25 20 15 18 20 14 18 
Astianpesukone 13 25 17 9 7 9 12 
Pakastin 48 84 75 35 35 41 49 
Puhelin 85 89 88 72 66 61 75 

Tutkimushetkellä 

viemäri 98 97 97 98 85 85 92 
Vesijohto, lämminvesi 96 91 95 94 77 73 87 
Vesijohto, kylmävesi 98 97 97 98 85 85 92 
Keskuslämmitys 96 86 91 92 74 68 83 
WC huoneistossa 97 93 94 95 81 78 89 
Kylpyhuone/suihku 92 78 85 88 66 63 77 
Sauna 76 85 85 64 68 76 74 
Astianpesukone 26 21 16 13 7 7 13 
Pakastin 61 80 73 41 49 48 56 
Puhelin 82 63 64 70 60 66 67 
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Liitetaulukko 41. Keskimääräiset asumiskustannukset Ruotsissa ennen paluuta ja tut-

kimushetkellä paluumuuttajatyypeittäin; Ruotsin kruunut muutettu 

markoiksi ( 1 kr= 0.8836 mk) 

Muuttopro-
Paluumuuttajatyyppi 

Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
sessin vaihe koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 

tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Ruotsissa ennen Ealuuta 

Nettovuokra mk 884 1118 1105 526 654 677 788 

Bruttovuokra mk 910 1244 1212 528 669 725 836 

(f) ( 95) (114 ) ( 130) (183 ) (203 ) (114 ) (839) 
-----------------------------------------------------------------------------------

Asumistuki mk 

(f) 

Tutkimushetkellä 

Nettovuokra mk 

Bruttovuokra mk 

(f) 

Asumistuki mk 

(f) 

302 

( 11 ) 

1055 

1083 

( 84) 

345 

8 ) 

528 

( 32) 

915 

1142 

(108 ) 

554 

( 46) 

428 

( 32) 

967 

1137 

(123 ) 

520 

( 40) 

424 

1) 

508 

530 

( 128) 

271 

( 15 

376 

( 11 ) 

525 

555 

(158 ) 

319 

( 16) 

343 

( 18) 

654 

680 

(104 ) 

341 

8) 

425 

(105) 

741 

823 

(705) 

458 

(133 ) 

Liitetaulukko 42. Keskimääräiset nettoasumiskustannukset Ruotsissa ennen paluuta 

asunnon koon ja asumissuhteen mukaan (kruunut muutettu markoiksi, 

1 kr = 0.8836 mk) 

Asunnon koko 1 Ei YHT. Asumis-
suhde 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h tie-

mk f toa 

Vanh. , ym. luona 470 506 500 707 913 368 521 518 54 

Alivuokralaisena 429 596 550 795 486 383 521 114 

Työsuhdeasunnossa 462 554 383 928 1149 1370 567 101 

Päävuokralaisena 538 816 1053 1200 446 486 843 454 

Omistusasunnossa 292 477 1241 1468 2332 3108 1060 1840 35 

Insats-asunnossa 631 934 997 1488 2297 992 54 

Muussa asunnossa 416 1237 1590 567 21 

Ei tietoa 570 751 1415 309 654 6 

Yhteensä mk 490 743 971 1183 1788 2023 1266 449 788 

f 275 228 244 49 17 10 3 13 839 

1 ) Keittiötä ei ole laskettu huoneeksi 
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Liitetaulukko 43. Keskimääräiset nettoasumiskustannukset tutkimushetkellä asunnon 

koon ja asumissuhteen mukaan (mk) 

Asunnon koko 
1 

Asumis- Ei YHT. 

suhde lh 2h 3h 4h 5h 6h 7h tie- mk f 
toa 

Vanh. , ym. luona 350 359 345 350 478 267 100 200 356 105 

Alivuokralaisena 321 389 651 360 250 300 399 44 

Työsuhdeasunnossa 350 691 722 772 1600 669 72 

Päävuokralaisena 399 632 773 1038 1269 500 640 250 

Omistusasunnossa 593 937 1001 1433 1490 2478 1000 300 1177 217 

Muussa asunnossa 237 291 244 17 

Yhteensä mk 393 658 764 1103 1260 1875 550 325 741 

f 160 234 148 96 51 11 2 4 705 

1 ) Keittiötä ei ole laskettu huoneeksi 

Liitetaulukko 44. Asumisoloissa tapahtuneet muutokset Ruotsin asumisoloihin verrat-

tuna paluumuuttajatyypin mukaan (% ) 

Paluumuuttajatyyppi 
Asumis- Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. F-
olo suhde koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. testi 

tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. p 

Asunnon tilavuus 1. 90 1.83 1 .91 1. 83 1.88 1 .85 1 .86 <.94 

Asunnon varustetaso 1.79 2.03 1. 93 1 .87 2.09 2.01 1 .97 <.01 

Asunnon viihtyisyys 1. 64 1. 53 1. 70 1. 76 1. 75 1.72 1 .70 < . 1 0 

Asuinymp. viiht. 1. 69 1. 38 1.59 1 .68 1.54 1 .60 1.58 <.01 

Asunnon sijainti 2.07 2.11 2.07 2.03 1 .99 2.00 2.04 <.70 

Asumiskustannukset 1.83 1 .75 1 .87 1 .74 1 .56 1 .76 1 .73 <.01 

1) Ryhmien vastauskeskiarvot, jotka on laskettu seuraavista vastausvaihtoehdoista: 
1= parantunut, 2= yhtä hyvin, 3= huonontunut 
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Liitetaulukko 45. Harrastus- ja vapaa-ajanvietossa tapahtuneet muutokset paluu-

muuttajatyypin mukaan; taulukossa niiden %-osuus, joilla osal-

listuminen on lisääntynyt 

Harrastus- ja vapaa- Paluumuuttajatyyppi 

ajantoiminta Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu- per~ per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Radion ja TV;n kuunt./kats. 16 37 20 19 30 34 26 

Sanoma-ym. lehtien lukem. 29 62 36 37 50 55 45 

Kirjojen lukeminen 31 11 9 37 25 23 24 

Elokuvissa käynti 20 8 12 18 25 8 16 

Teatt.,konsertissa käynti 28 5 12 20 8 11 13 

vapaa-aikana opiskelu 22 6 12 36 12 6 17 

Järjestötoiminta 12 5 7 11 4 7 7 

Harrastusyhditystoim. 23 11 8 19 10 6 13 

Kuntourheilu 21 27 18 30 32 20 26 

Urheilukilp. käynti 16 9 8 16 15 15 14 

Uskonn.tilais. käynti 9 7 6 7 4 2 6 

Ravint.,tansseissa käynti 26 16 19 32 35 18 26 

Ystävien luona vierailu 39 48 41 34 45 42 41 

Liitetaulukko 46. Harrastus- ja vapaa-ajanvietossa tapahtuneet muutokset paluu-

muuttajatyypin mukaan; taulukossa niiden %-osuus, joilla osal-

listuminen on vähentynyt 

Harrastus- ja vapaa- Paluumuuttajatyyppi 

ajantoiminnassa 
Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YIIT. 
tetut heell. heell. jat tumatt . tumatt. 

Radion ja TV:n kuunt./kats. 15 18 26 19 16 13 18 

Sanoma-ym. lehtien lukem. 6 3 12 11 9 6 8 

Kirjojen lukeminen 14 16 21 14 15 15 16 

Elokuvissa käynti 23 16 25 30 22 18 23 

Teatt.,konsertissa käynti 15 7 12 20 11 11 13 

Vapaa-aikana opiskelu 10 9 15 10 11 9 11 

Järjestötoiminta 7 13 17 6 8 8 10 

Harrastusyhdistystoim . 8 11 15 10 7 8 10 

Kuntourheilu 14 14 17 18 11 15 15 

Urheilukilp . käynti 6 14 15 7 8 11 10 

Uskonn.tilais. käynti 3 4 4 3 4 4 4 

Ravint.,tansseissa käynti 18 15 17 21 18 16 18 

Ystävien luona vierailu 20 16 22 21 16 8 17 
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Liitetaulukko 47. Paluufl jälkeiset ongelmat paluumuuttajatyypin mukaan; taulu

kossa niiden %-osuus, jOilla oli ko. asiassa paljon on'gelmia 

Onko ongelmia? 

Tal.toim.tulossa 

Asumisoloissa 

Ihmissuhteissa 

Viihtyv. yleensä 

Opisk. järjest. 

Työn löytäm. itselle 

Työn löytäm. puoliso 

Työolosuhteissa 

Lasten koulunk. 

Lasten päivähoid. 

Paluumuuttajatyyppi 
Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 
koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu- YHT. 
tetut heell. heell. j 'at tumatt. tumatt. 

13 

4 

2 

4 

5 

6 

3 

7 

2 

1 

2 

3 

12 

26 

2 

2 

14 

6 

2 

5 

8 

11 

13 

2 

1 

10 

19 

5 

3 

5 

12 

13 

15 

4 

21 

10 

5 

5 

8 

22 

14 

3 

6 

20 

8 

3 

6 

22 

27 

4 

7 

17 

7 

3 

4 

7 

5 

Liitetaulukko 48. Tärkein muut tohal ukkuuden syy paluumuuttajatyypin mukaan 

Tärkein syy Paluumuuttajatyyppi 

muuttohaluk- Kork. Vanh. Nuor. Opis- Nuor. Vanh. 

kuuteen koulu- per- per- keli- sopeu- sopeu-
tetut heell. heell. jat tumatt. tumatt. 

Paluu ent. kotipaikk. 11 26 26 9 16 8 

Työnsaanti, tyött. 30 35 20 27 35 48 

Par. ansiot/eten.mahd. 23 13 10 13 10 16 

Opiskelu 7 20 3 

Asuminen 7 9 12 5 6 

Viihtymättömyys 9 9 12 9 9 8 

Palvelut, liikenneyht. 5 6 4 5 5 

Henk.koht. syyt 2 4 6 5 3 3 

Muu syy 4 2 

Ei tietoa 2 4 6 11 13 5 

Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 

f 44 23 50 132 116 63 

.001 

,01 

.23 

.01 

.002 

.001 

.04 

.07 

.71 

.07 

(% ) 

YHT. 

14 

32 

13 

8 

5 

9 

4 

4 

2 

9 

100 

428 
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RUOTSINSUOMALAISTEN 

PALUUMUUTTOTUTKIMUS 

Vastatkaa rastittamalla itseänne parhaiten kuvaava vaihtoehto IRI tai kirjoittakaa vastaus sille 
varattuun viivoitettuun tilaan. 

G)A Sukupuolenne: Dl mies 02 

B Syntymävuotenne: vuosi 19_ 

C Äidinkielenne: 0 1 suomi 0 

0 Kansalaisuutenne: 0 1 Suomen 0 

(2) Siviilisäätynne: muuttaessanne 
Ruotsiin 

1 naimaton 

2 naimisissa 

3 avoliitossa 

4 leski 

5 eronnut/asumuserossa ................ . 

o A Peruskoulutuksenne: 

o 
o 
o 
o 
o 

o 1 kansakoulu, kansalaiskoulu tai vähemmän 

o 2 keskikoulu tai osa keski koulua ( __ luokkaa) 

o 3 peruskoulu 

o 4 lukio tai osa lukiota ( __ luokkaa) 

o 5 ylioppilastutkinto 

B Muu koulutuksenne: 

o 1 ammattikurssi, mikä? 

o 2 ammattikoulu, mikä? 

o 3 ammatillinen opisto, mikä? 

o 4 korkeakoulututkinto, mikä? 

2 

2 

nainen 

ruotsi 

Ruotsin 

palatessanne 
Suomeen 

o 
o 
o 
o 
o 

03 muu 

o 3. muun maan ___ _ 

tällä 
hetkellä 

o 
o 
o 
o 
o 

C Saitteko Ruotsissa ollessanne jotain koulutusta (esim. kielikurssi, ammattikurssi tai kunnallinen 
aikuiskoulutus)? 

OlEn saanut mitään koulutusta 

o 2 Kielikurssi 

o 3 Muuta koulutusta, mitä l 

8 Mikä on Teidän aseman ne taloudessanne tällä hetkellä? 

0 1 Yksin asuva (perheetön) 

0 2 Perheen päämies 

0 3 Päämiehen aviopuoliso/avopuoliso 

0 4 Perheen lapsi 

0 5 Muu perheenjäsen 
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0 A Kuinka monta henkilöä kuului/kuuluu talouteen ne 

1 muuttaessanne Ruotsiin? henkilöä, joista lapsia 

2 palatessanne Suomeen? henkilöä, joista lapsia 

3 tällä hetkellä? henkilöä, joista lapsia 

B Mitkä ovat perheeseen ne tällä hetkellä kuuluvien lasten syntymävuodet? 

0 Perheeseen ei kuulu lapsia 0 

1 lapsi 19 __ 2. lapsi 19 --- 3. lapsi 19 __ 4. 

G A Kuinka hyvin perheessänne puhutaan ruotsia? 

Päämies Puoliso Lapset 

1 Erittäin sujuvasti 0 0 0 
2 Melko sujuvasti 0 0 0 
3 Melko huonosti 0 0 0 
4 Ei juuri lainkaan 0 0 0 

B Entä kuinka hyvin perheessänne puhutaan suomea? 

Päämies Puoliso Lapset 

1 Erittäin sujuvasti 0 0 0 
2 Mel ko sujuvasti 0 0 0 
3 Mel ko huonosti 0 0 0 
4 Ei juuri lainkaan 0 0 0 

G Kuinka monta kertaa olette viimeisten viiden (5) vuoden aikana 

1 muuttanut paikkakunnalta toiselle? ... ...... . kertaa 

2 vaihtanut työpaikkaa? .... .. ..... . .. ...... .. ... ..... kertaa 

3 vaihtanut ammattia? ... ... ... .... .... ..... .. ......... kertaa 

4 ollut työttömänä? .......... .... ........ ...... ....... . kertaa 

II ASUINPAIKKAKUNNAT JA RUOTSISSA OLOAIKA 

A Millä paikkakunnalla asuitte suurimman osan lapsuudestanne ennen kuin täytitte 
16 vuotta? 

Asuin _____________ kunnassa 

B Missä kunnassa asuitte Suomessa juuri ennen muuttoanne Ruotsiin? 

Asuin _____________ kunnassa 

C Missä kunnassa asuitte Ruotsissa juuri ennen paluutanne Suomeen? 

Asuin _____________ kunnassa 

D Entä mihin kuntaan muutitte palatessanne Suomeen? 

Muutin _____________ kuntaan 

E Asutteko edelleen samassa kunnassa? 

o 1 Kyllä 

o 2 Ei, olen muuttanut sen jälkeen __ kertaa ja 

asun nykyisin _____________ kunnassa 

lapsi 19 __ 
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Kuinka monta kertaa ja kuinka kauan yhteenlaskien olette asunut Ruotsissa viimeisin 
oleskelunne mukaanlukien? 

_____ kertaa, yhteensä ___ vuotta ____ kuukautta 

B Milloin (viimeksi) muutitte Ruotsiin? Entä milloin palasitte takaisin Suomeen? 
Vastatkaa kuukauden tarkkuudella. 

1 Muutin Ruotsiin 

2 Palasin Suomeen 

_____ kuussa 19-

_____ kuussa 19 __ 

A Kuinka ratkaisevasti seuraavat syyt vaikuttivat siihen, että Te ja/tai perheen ne (viimeksi) 
muutitte Ruotsiin? Vastatkaa jokaiseen kohtaan. 

Vaikutti Vaikutti Ei vai· 
ratkai· jonkin kuttanut 
sevasti verran lainkaan 

1 Työttömyys, työttömyyden uhka tai pakkolomautus .. .... ..... 0 0 0 

2 Muuten niukka toimeentulo ja (tai) Suomen 
epävarma työllisyystilanne .................................................... 0 0 0 

3 Suomen matala palkkataso ja (tai) heikot 
ansiomahdollisuudet .. .... .. ... .. ... .. .. .......... . ...... ... ........ ..... .... .... 0 0 0 

4 Huonot työolosuhteet tai muu työn 
luonteeseen liittyvä syy ....... ....... .. ... ...... ..... ... .... .. ................ . 0 0 0 

5 Huonot asunto·olot ja (tai) Suomen heikot 
asunnonsaantimahdollisuudet ... .. .... ..... ..... ........ ... ... .. ..... .... ... 0 0 0 

6 Opiskelun aloittaminen Ruotsissa ... ................... ................... 0 0 0 
7 Kieli· ja (tai) ammattitaidon kehittäminen ........................... 0 0 0 
8 Perhesuhteet (avioliitto, avioero, muutto 

toisen perheenjäsenen luo tms.) .. .. .......... .. ............................ 0 0 0 

9 Yksityiselämään liittyvät syyt (terveys, 
henkilökohtaiset vaikeudet tms.) .......................................... 0 0 0 

10 Kokeilun·, seikkailun· tai vaihtelunhalu .... .... .... .... .. .. ............ 0 0 0 

11 Jokin muu syy, mikä? 0 0 0 

B Mikä edellämainituista syistä oli kaikkein tärkein? 

Tärkein syy oli (numero) 

Oliko Teillä (tai perheellänne) Ruotsiin muuttaessanne pitemmän tähtäyksen suunnitelmia siellä 
oleskeluanne ajatellen? 

o 1 Olin suunnitellut jääväni pysyvästi Ruotsiin 

02 En ollut suunnitellut sen tarkemmin oleskeluaikaani Ruotsissa 

03 Lähdin Ruotsiin vain väliaikaisesti, jotta voisin 

a 0 säästää asuntoa varten Suomessa 

b 0 säästää auton hankkimista varten 

c 0 säästää omaa yritystä varten Suomessa 

d 0 säästää ja kohentaa yleensä elintasoani 

e 0 suorittaa tutkinnon Ruotsissa 

f 0 palata Suomeen työllisyystilanteen parannuttua 

9 0 palata Suomeen jonkin muun tavoitteen saavutettuani, 

minkä tavoitteen? 

3 
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Olisitteko muuttanut Ruotsiin, jos Teillä olisi ennen muuttoa ollut Ruotsin olosuhteista samat 
tiedot kuin tällä hetkellä? 

D Varmasti olisin muuttanut 

D 2 Todennäköisesti olisin muuttanut 

D 3 Todennäköisesti en olisi muuttanut 

D 4 Varmasti en olisi muuttanut 

111 SUOMEEN PALUUN SYYT JA MUUTTOTAPAHTUMA 

A Kuinka ratkaisevasti seuraavat syyt vaikuttivat siihen, että Te ja/tai perheenne palasitte 
takaisin Suomeen? Vastatkaa jokaiseen kohtaan. 

Työttömyys, työttömyyden uhka tai 
pakkolomautus Ruotsissa ............. ...... ...... ... .. .... ........ ..... ... . 

2 Ruotsin epävarmat työllisyysnäkymät ja (tai) 
heikentynyt taloudellinen tilanne .. .. .. ...... ... .. .. ..... ......... .... . 

3 Suomen ja Ruotsin välisten elintasoerojen 
kaventuminen (palkka- ja hintataso) ....... .. .. .... ... ... ..... .. .. ... . 

4 Suomen parantuneet työnsaantimahdollisuudet 
ja (tai) myönteinen talouskehitys .... . .. .... ........... .......... ...... . 

5 Huonot työolosuhteet tai muu työn luonteeseen 
liittyva syy Ruotsissa ... .... ........ ... ......... .. .. ..... ... ... .... ..... .... .. . 

6 Suomen parantuneet asunto-olot ja (tai) 
asunnonsaantimahdoll isuudet ...... .... .... .... .. ... ...... .. ...... .... .. . . 

7 Lasten tulevaisuuden järjestäminen (esim. 
lasten koulunkäynti) ... ..... .. ... ... .. ..... ............ ... .... ............. . . 

8 Opiskelun tai varusmiespalvelun 
aloittaminen Suomessa ..... . .. .... .... .. ... .. ...... .. ... ...... ... .......... . . 

9 Kielivaikeudet Ruotsissa ................... ...... .... .... ..... ........ .. ... . 

10 Perhesuhteet (avioliitto, avioero, muutto 
toisen perheenjäsenen luo, perintö tms.) .......... ...... .. .. ... .... . . 

11 Yksityiselämään liittyvät syyt (terveys, 
henkilökohtaiset vaikeudet tms.) ... ... .. .. ..... ... .. ..... ... ..... .. .. .. . 

12 Kotiseutukaipuu ....... .. ...... ... .... ..... .... ... .... ... ....... .. .... .. ..... ... . 

13 Viihtymättömyys Ruotsissa ..... ... ..... .... .. .. .. .... ........ .... .... . .. . 

14 Saavutin Ruotsiin muutolle asettamani 

Vaikutti 
ratkai
sevasti 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

D 

D 
D 
D 

tavoitteen (opiskelu, säästöt, auto tms.) .... ... .... ... ... ... .... ...... D 
15 Jokin muu syy, mikä? D 

B Mikä edellämai nituista syistä oli kaikkein tärkein paluusyy? 

Tärkein paluusyy oli (numero) 

8 Millo in aioitte hankkia tietoja Suomen oloista paluumuuttoa silmällä pitäen? 

D 1 En hankkinut lainkaan tietoja ennen paluuta 

D 2 Alle kuukausi ennen paluuta 

D 3 Alle puoli vuotta ennen paluuta 

D 4 Alle vuosi ennen paluuta 

D 5 Yli vuosi ennen paluuta 

Vaikutti 
jonkin 
verran 

o 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

D 

D 
D 

Ei vai
kuttanut 
lainkaan 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
D 
D 

D 
D 
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@)A Kuinka ratkaisevasti seuraavat syyt vaikuttivat siihen, että valitsitte juuri sen paikkakunnan, 
johon muutitte Suomeen palatessanne? Vastatkaa kaikkiin kohtiin. 

Vaikutti 
ratkai· 
sevasti 

Vaikutti 
jonkin 
verran 

Ei vai· 
kuttanut 
lainkaan 

Olin tai joku perheenjäsenistä oli asunut 
paikkakunnalla aikaisemmin .. ... ........ .. ...... ... ............. .... .... .... . 0 

2 Paikkakunta sijaitsi lähellä entistä 
asuinpaikka kuntaa ..... . .... .. ... .. .... .. .. ... ......... ...... ....... . .... . .... ... . 0 

3 Paikkakunnalla asui sukulaisia tai tuttavia .... .... ......... .... ... ... .. . 0 
4 Sain (perheenjäsen sai) työpaikan 

paikkakunnalta ........ . ..... ....... ...... .. ...... ... ..... ...... .... ... ...... .... ..... 0 

5 Sain (saimme) asunnon paikkakunnalta .... ........... .. .. ... ........... 0 
6 Paikkakunnan hyvä työllisyystilanne yleensä .... .. .. .. ...... ........ . 0 
7 Paikkakunnan hyvät palvelut ja vapaa·ajan· 

viettomahdollisuudet ... .... .. ... ..... .. ..... ....... .... ... ... . .... .. ... ..... .... . 0 
8 Jokin muu syy. mikä? 0 

B Mikä edellämainituista syistä oli tärkein syy valintaanne? 

Tärkein syy oli (numero) 

o Jäikö joku perheenne jäsenistä Ruotsiin kun palasitte Suomeen? 

o 1 Ei, koska minulla ei ollut Ruotsissa ollessani perhettä 

o 2 Ei, koska muu perhe oli palannut jo aikaisemmin 

o 3 Ei, koska koko perhe palasi samalla kertaa 

o 4 Kyllä, väliaikaisesti: kuka perheenjäsenistä? 

o 5 Kyllä, pysyvästi: kuka perheenjäsenistä? 

o 

o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 

@ Estivätltö seuraavat seikat Teitä tai perhettänne palaamasta Suomeen jo aikaisemmin? 

Esti huo· 
mattavasti 

1 Työnsaannin vaikeus Suomessa .... .. ...... .. .. ...... ...... .... .... .... 0 

2 Suomen työllisyystilanne .. .... .. .. .. .. .. .... .. .. .. ...... .. ...... .. .... .. . 0 

3 Suomen palkkataso ........... .. .... ... .. .. .... ....... ..... ... .... ... ..... .. 0 

4 Suomen sosiaaliturva ....... ........ .... .......... ...... .... .. .. .. ........ . 0 
5 Sopivan asunnon löytäminen ... .... .. ................. .. .. .... ........ 0 

6 Asunnon rahoituksen järjestäminen ...... .. .... ..... ............ .... 0 

7 Suomen asuntotilanne yleensä .. ....................................... 0 

8 Lasten koulunkäynti .... .. .... ........ .... .. ......... ........ .. ..... .. ..... 0 

9 En ollut vielä saavuttanut tavoitettani ............ ...... .. ... ..... . 0 

10 Perhesyyt tai yksityiselämään liittyvät syyt .... .... ..... .. ..... 0 
11 Jokin muu syy, mikä? 0 

Esti jonkin 
verran 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

Kuinka säännöllisesti luitte Ruotsissa ollessanne seuraavia suomenkielisiä tai Suomessa 

o 

o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 

Ei estänyt 
lainkaan 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

julkaistuja lehtiä? 
Säännöl- Melko sään- En juuri 
I isesti nöllisesti lainkaan 

Suomen Sanoma - Finlandsnytt .... .. ........ .. .. .... .... .... ...... ..... 0 0 o 
2 Jokin Ruotsissa julkaistu suomenkielinen sanomalehti 

(Finn-Sanomat, Ruotsinsuomalainen tms.) .. .............. .. .. ... 0 0 o 
3 Jokin Suomessa julkaistu sanomalehti 

(Helsingin Sanomat, Ilkka, Kaleva tms.) .... .. .. ... .. .... .. ...... .. 0 0 o 
4 Jokin Suomessa julkaistu aikakauslehti 

(Apu, Seura, Hymy, Anna tms .) .... .. ...... .. .... .. .... ... .......... .. 0 0 o 
5 Kotiseutulehti tai muu Suomessa julkaistu 

lehti, mikä? 0 0 o 
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6~=---------------------------------------------------------------~ C\ Oliko Teillä paluuta järjestellessänne käytettävissä paluumuuttajilIe tarkoitettu 
~ ohjekirjanen "Suomeen palaavan opas"? 

D 1 Kyllä D 2 Ei 

o Kävittekö Te tai joku perheenne jäsenistä etukäteen valmistelemassa paluuta Suomessa? 

D 1 Ei D 2 Kyllä: millä tavalla? 

@ A Miten hankitte ensimmäisen asuntonne Suomeen palatessanMl? 

D 1 Sukulaisten tai tuttavi-en välityksellä 

D 2 Vastaamalla lehti·ilmoitukseen 

D 3 Yksityisestä tai pankin kiinteistövälityksestä 

D 4 Kunnan asuntoviranomaisten välityksellä 

D 5 Työnantajan välityksellä 

D 6 Muutimme sukulaisten/tuttavien luo 

D 7 Palasimme entiseen kotitaloomme 

D 8 Muutimme itse rakentamaamme taloon 

D 9 Muulla tavoin, miten? 

B Muutitteko tällöin (si is ensimmäiseen asuntoonnel 

D 1 Vanhempien luo 

D 2 Muiden sukulaisten tai tuttavien luo 

D 3 TilapäismaJoitukseen (asuntolaan, matkustaja kotiin tms.1 

D 4 Alivuokralaiseksi 

D 5 Työsuhdeasuntoon 

D 6 Päävuokralaiseksi vuokra-asuntoon 

D 7 Omaan omistusasuntoon 

C Asutteko edelleen samassa asunnossa? 

D 1 Kyllä 

D 2 Ei, olen vaihtanut sen jälkeen asuntoa __ kertaa: miksi? ____________ _ 

@ A Kävittekö työvoimatoimistossa (=tyÖnvä li tyksessäl kun valmistelitte paluuta Suomeen? 

D 1 Kyllä, sekä Suomen että Ruotsin työvoimatoimistossa 

D 2 Kyllä, mutta vain Suomen työvoimatoim istossa 

D 3 Kyllä, mutta vain Ruotsin työvoimatoimistossa 

D 4 En käynyt työvoimatoimistossa: miksi? 

B Entä oletteko paluun jälkeen käynyt työvoimato imistossa? 

D 1 Kyllä D 2 Ei 

C Jos kävitte työvoimatoimistossa, olitteko tyytyväinen sieltä saamiinne tietoihin? 

1 Erittäin tyytyväinen .... ........ .. ............. ........ ... ... . . 

2 Melko tyytyväinen .... ..... ........... ..... ..... ... ...... ...... . 

3 Melko tyytymätön .. ....... ....... ...... ........ .... .... ....... . 

4 Er ittä in tyytymätön .. ... ... ............. .... .. .... .. ... ..... . . 

o Jos ol itte tyytymätön, miksi? 

Suomen työvoi· 
matoimistossa 

D 
D 
D 

D 

Ruotsin työvoi
matoi mistossa 

D 
D 

D 
o 
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Saitteko Te tai perheenne taloudellista tukea muuttoonne palatessanne Suomeen 
(matka- tai muuttokustannusten korvausta, alku-, perhe- tai tutustumismatka
avustusta) ? 

o 1 Ei, koska en tiennyt, että sellaista voi saada 

o 2 Ei, koska sitä ei myönnetty 

o 3 Kyllä: mitä avustusta ja paljonko yhteensä? 

B Entä kuinka suuret olivat Teille (perheellenne) muutosta aiheutuneet taloudelliset 
kustannukset (muuttokustannukset) ? 

Muutto tuli maksamaan kaikkiaan _____ markkaa 

o Oliko Teillä Suomeen palatessanne tiedossa työpaikka? 

0 1 En ollut hakenutkaan työtä vielä siinä vaiheessa 

0 2 Ei ollut mitään työtä tiedossa, vaikka olinkin hakenut 

0 3 Työpaikka oli alustavasti t iedossa, mutta ei sovittu 

0 4 Työpaikasta oli alustavasti sovittu 

0 5 Työpaikasta oli sovittu sitovasti 

0 6 Ryhdy in itsenäiseksi yrittäjäksi/maatalow;yrittäjäksi 

Jos olette paluunne jälkeen ollut työssä , mitä kautta saitte ensimmäisen 
työpaikkanne täällä? 

0 1 Ottamalla itse suoraan yhteyttä työnantajaan 

0 2 Suomen työnvälityksen kautta 

0 3 Ruotsin työnvälityksen kautta 

0 4 Sukulaisten tai tuttavien kautta 

0 5 Vastaamalla lehti-ilmoitukseen 

0 6 Työnantaja otti yhteyttä 

0 7 Ryhdyin itsenäiseksi yrittäjäksi / maatalousyrittäjäksi 

0 8 Muulla tavoin, miten? 

B Oliko tämä (ensimmäinen) työpaikkanne luonteeltaan 

o 1 Vakinainen 0 2 Tilapainen 

C Oletteko edelleen samassa työpaikassa? 

o 1 Kyllä 

o 2 Ei, olen vaihtanut sen jälkeen työpaikkaa ___ kertaa : miksi? 

IImenikö Teillä tai perheellänne Suomeen palatessanne seuraavia vaikeuksia? 
Vastatkaa kaikkiin kohtiin _ Paljon Jonkin 

vai keu ksia verran 
1 Työn löytämisessä itselle __ _ .... ....... .... ..... .......... .... ...... .. 0 0 
2 Työpaikan löytämisessä puolisolie .... ..... _.. .... ........ .. .... . 0 0 

3 Asunnon löytämisessä .. .. .... .. .. .............. ...... .. .. .. .... .. .... .. 0 0 
4 Muissa asuntoasioiden järjestelyissä .......... .. .. ........ .. .. ... 0 
5 Lasten koulunkäynnin järjestelyissä ...... .... .... .............. 0 

6 Lasten päivähoitojärjestelyissä .. ...... ...... ... _.. .... .. .. .. .. .. ... 0 

7 Asioinnissa viranomaisten kanssa .... .. .... ...... .... .. .. .. .... .. 0 
8 Muuton taloudellisissa kustannuksissa .. ...... .. .. .. .. ........ _ 0 

9 Asunnon myynnissä Ruotsissa ...... . _ .. .. .. .... ........ .. -.. .. .. 0 

10 Muuttopaikkakunnan valinnassa .. .. ........ .. ... _............... 0 

11 Muussa, missä? 0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Ei lainkaan 
vaikeuksia 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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IV OMA JA AVIOPUOLISON TOIMINTA ENNEN JA JÄLKEEN PALUUN 

Mikä on ollut pääasiallinen toimintanne muuttonne eri vaiheissa, entä mitä teette tällä hetkel'lä? 
Juuri ennen Ruotsissa 
Ruotsiin juuri ennen 
muuttoa paluuta 

1 Työssä toisen palveluksessa .................. .................. . o o 

tällä 
hetkellä 

o 
2 Työssä omassa/perheen yrityksessä ................ ... .. .. . 

3 Työssä omassa/perheen maatilalla ........................ . 

4 Työtön tai pakkalamalla ...................................... .. 

5 Varusmiespalveluksessa .................. ....................... . 

6 Koulutuksessa tai kurssilla .................................... . 

7 Työkyvytön tai pitkäaikaisesti sairas ................ .. .. . 

8 Vanhuus· tai muulla eläkkeellä .............................. . 

9 Omaa taloutta hoitamassa ("kotona") .................. .. 

10 Teitte jotakin muuta, mitä? 

o 
o 
o 
[:J 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Jos olette avio· tai avoliitossa, mikä oli/on puolisonne pääasiallinen toiminta? 
Käyttäkää edellisen kysymyksen numerointia. 

1 Puolisonne toiminta juuri ennen Ruotsiin muuttoa: 

2 Puolisonne toiminta Ruotsissa juuri ennen paluuta: 

3 PuoUsonne toiminta tällä hetkellä: 

numero 

Millaisessa työssä ja työpaikassa olette työskennellyt muuttonne eri vaiheissa, entä tällä 
hetkellä? Kirjoittakaa mahdollisimman tarkasti (esim. nosturinkuljettajana laivatelakalla, 
vaihetyöntekijänä autotehtaalla, siivoojana sairaalassa jne,) 

1 Suomessa juuri ennen 
muuttoanne Ruotsiin .......... 

2 Ruotsissa juuri ennen 
paluutanne Suomeen .......... . 

3 Tällä hetkellä .. .. .................. . 

Työtehtävän laatu 
(ammatti) 

Työpaikan laatu 
(toimi-ala) 

Entä millaisessa työssä ja työpaikassa avio- tai avopuolisonne on työskennellyt muuton eri 
vaiheissa, entä tällä hetkellä? 

1 Suomessa juuri ennen 

Työtehtävän laatu 
(ammatti) 

Ruotsiin muuttoa ................. ___________ _ 

2 Ruotsissa juuri ennen 
paluutanne Suomeen ...... .. ... ___________ _ 

Työpaikan laatu 
(toimi-ala) 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

3 Tällä hetkellä ............... :.:,: .. :.:.: .. :.:.: .. :..,. -===========-===========~4 
Olitteko Ruotsissa työttömänä tai pakkolomalla viimeisten 12 kuukauden aikana ennen 
paluutanne Suomeen, entä paluun jälkeen Suomessa ja jos, niin kuinka kauan? 

OlEn ole ollut työttömänä Ruotsissa enkä Suomessa 

o 2 Olin työttömänä Ruotsissa ___ kertaa, yhteensä ____ viikkoa 

o 3 Olen ollut työttömänä Suomeen palattuani ___ ._ kertaa, yhteensä ____ viikkoa 

Entä oliko avio- tai avopuolisonne työttömänä tai pakkolomalla Ruotsissa viimeisten 12 kuukauden 
aikana ennen Suomeen paluuta, entä paluun jälkeen? 

o 1 Puoliso ei ole ollut työttömänä Ruotsissa eikä Suomessa 

o 2 Oli työttömänä Ruotsissa ___ kertaa, yhteensä viikkoa 

o 3 On ollut työttömänä paluun jälkeen ___ kertaa, yhteensä viikkoa 
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o 1 En ole aikeissa mennä työhön nyt enkä myöhemmin 

o 2 En etsi työtä juuri nyt, mutta aion mennä työhön myöhemmin 

o 3 Etsin työtä ja olen ilmoittautunut työnhakijaksi työnvälitykseen 

o 4 Etsin työtä, mutta en ole ilmoittautunut työnvälitykseen 

Jos avio- tai avopuolisonne ei tällä hetkellä ole työssä, etsiikö hän työtä tai aikooko 
hän mennä työhön? 

o 1 Puoliso ei aio mennä työhön nyt eikä myöhemmin 

o 2 Ei etsi työtä tällä hetkellä, mutta aikoo mennä työhön myöhemmin 

o 3 Etsii työtä ja on ilmoittautunut työnhakijaksi työnvälitykseen 

o 4 Etsii työtä, mutta ei ole ilmoittautunut työnvälitykseen 

V NYKYINEN TYÖ JA TYÖOLOSUHTEET (Jos ette tällä hetkellä ole työssä voitte 
siirtyä suoraan kysymykseen 40). 

o Pidättekö nykyisen työnne jatkuvuutta 

o 1 Varmana 

o 2 Melko varmana 

o 3 Melko epävarmana 

o 4 Hyvin epävarmana 

® Haluaisitteko tai aiotteko vaihtaa nykyistä työpaikkaanne? 

o 1 En haluaisi/aio vaihtaa 

o 2 Haluaisin/aion vaihtaa : miksi? 

Ovatko seuraavat työtänne koskevat asiat nykyisin paremmin, yhtä hyvin vai huonommin kuin 
Ruotsissa ollessanne? 

Nykyään 
paremmin 

1 Työpaikan varmuus .. .... .... .. .. .... .. .... .............. .... .. ... 0 

2 Palkka .... .. ........ .. ...... ........... _._ .. .. .. .. .. .... .......... .... . _ 0 
3 Työn ja koulutuksen vastaavuus .. .. .. .. .. _........ ..... .. . 0 
4 Työn kiinnostavuus .... .. .. .... .. .. .. ...... .. .... ... _ .. _._ .. . _.... 0 

5 Mahdollisuudet edetä ammatissa ..... ........ .... .... . _.... . 0 

6 Työn rasittavuus .... .. ........ ........ _.... ........ .... ...... ..... 0 

7 Työtahti ...... ...... .. ............ _.. ........ ......................... 0 
8 Suhteet työtovereihin ...... ........ .. .. _ .. ........ .. ... _.. .... 0 
9 Suhteet esimiehiin/työnjohtajiin ... _.... .. .......... ..... 0 

10 Työpaikan ilmapiiri yleensä .... .... .. ...... .. .... .. .. .... _.. 0 

Miten hyvin yleisesti ottaen viihdytte nykyisessä työssänne verrattuna 
työhön ne Ruotsissa? 

0 1 Nykyisessä työssä huomattavasti puremmin 

0 2 Nykyisessä työssä jonkin verran paremmin 

0 3 Suunnilleen yhtä hyvin kuin Ruotsissakin 

0 4 Nykyisessä työssä jonkin verran huonommin 

0 5 Nykyisessä työssä huomattavasti huonommin 

Yhtä 
hyvin 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Mihin o lette nykyisessä työssänne ka ikkein tyytymättömin , entä tyytyväisin? 

1 Tyytymättömin olen 

2 Tyytvväisin o lpn 

Nykyään 
huonommin 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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VI ASUMINEN JA ASUMISYMPÄRISTÖ 

8 Millainen asunto Teillä (perheellänne) oli muuttonne eri vaiheissa, entä tällä hetkellä? 

Juuri ennen Ruotsissa 
Ruotsiin juuri ennen 
muuttoa paluuta 

1 Vanhempien, sukulaisten tai tuttavien luona .......... ... ........ .. .. .. . 0 0 

2 AI ivuokralaisena ....... ........ .... .. .. ... ....... ... ... ....... ....... .. ..... ...... .. .. . 0 0 

3 Työsuhdeasunnossa ................................. ........ .... .. ........ ....... ... . 0 0 
4 Päävuokralaisena .. ... ..... ... ..... .... ........ ...... .. .. .... .......... .... .. .... ... . . 0 0 
5 Omistusasunnossa .... ................. ... .. ...... .. .... ... ... ... ....... .. ........ ... . 0 0 

6 Ns. insats·asunnossa (asunto-osuuskunta) ..... ......... ... .... ..... ...... . 0 0 
7 Muussa asunnossa, missä? 0 0 

8 MillaisesIa rakennuksesIa asuntonne sijaitsi muuttonne eri va iheissa, entä tällä hetkellä? 

Juuri ennen Ruotsissa 

1 Pientalossa (omakotitalossa) .. ..... .... ... ......... ....... .... ........ ..... ... .. . 

2 

3 

Rivi - tai ketjutalossa ......... .............. .. ......... .... .. ..... .. ....... .. .... .... . 

Kerrostalossa .... ... .. ... ....... .... .... ..... ........ ......... ...... ... .. ....... ... ..... . 

4 Muussa rakennuksessa, missä? 

Ruotsiin juuri ennen 
muuttoa paluuta 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

Millaisella alueella asuntonne sijaitsi muuttonne eri vaiheissa, entä tällä hetkellä? 

Juuri ennen RuotSISsa 

Tällä 
hetkellä 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

Tällä 
hetkellä 

0 
0 

0 
0 

Ruotsiin juuri ennen Tällä 
muuttoa paluuta hetkellä 

1 Taajamassa kerrostaloalueella ... ...... .............. ... ..... ...... ..... ......... 0 0 
2 Taajamassa pientaloalueella ..... ...... ... ..... ... ....... ... .. ......... ........ ... 0 0 
3 Taajamassa "seka-alueella" ..................... .. .......... .. ............... .. .. . 0 0 
4 Haja-asutusalueella (maaseudulla) .. ... .... ... ... .. ... ...... ... ... ........ ... .. 0 0 

Minkälainen oli asuntonne varustetaso muuttonne eri vaiheissa, entä tällä hetkellä? 

Juuri ennen Ruotsissa 
Ruotsiin juuri ennen 
muuttoa paluuta 

Viemäri ... .. ......... .... ............ .... .... ........ .... ...... ...... .. .. ... .. ... ..... ... . 0 0 

2 Vesijohto, lämmin vesi .............. ...... .. .... .. .. .... ...... ........ .......... .. 0 0 

3 Vesijohto, kylmä vesi ........ .. ........ .. ...... .... .. .... .. .. .... .... .... ........ .. 0 0 

4 Keskuslämmitys ....... .. ...... .. .. ... ......... .. ... .... ......... ... ... .. .... .... ... . 0 0 

5 WC huoneistossa .... ......... .. ... ... ........ .. ...... .... .......... ...... ...... ... . . 0 0 

6 Kylpyhuone ja/tai suihku ...... .. ........ .. ............ .. .. .... .. ...... .. .. .. .. . 0 0 

7 Sauna ............. ..... ..... .. ........ ....... ...... ..... ....... ..... ... ... ...... ........ .. 0 0 

8 Astianpesukone .... ....... .... .... ................ .. .......... ..... ... .............. . 0 0 

9 Pakastin .. .... .. ................... ... .. .... ... .... .. .. ........... .... ........ ... ..... ... . 0 0 

10 Puhelin ..... .... ... ... ..... .... ...... ... .............. .. ... .... .. ........ ... .. ... .. ..... .. 0 0 

0 
0 

0 
0 

Tällä 
het kellä 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

~------------------------------------------------------------------.---

@ Minkä kokoinen asunto Teillä oli muuttonne eri vaiheissa, entä tällä hetkellä? 

Pinta-ala 

Suomessa juuri ennen Ruotsiin muuttoa _____ huonetta + 0 keittiö ---m2 

2 Ruotsissa juuri ennen paluuta Suomeen ___ huonetta + 0 keittiö 
___ m2 

3 Tällä hetkellä ...... .. .. .. .............. ... _ huonetta + 0 keittiö. 
___ m2 
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Ovatko asunto-olonne seuraavien asioiden osalta 'lykyisin paremmin, yhtä hyvin vai 
huonommin kuin Ruotsissa ollessanne? 

Nykyään 
paremmin 

1 Asunnon tilavuus (koko) ............................................ 0 

2 Asunnon varustetaso ("mukavuudet")........................ 0 

3 Asunnon viihtyisyys yleensä ......................... ......... .... 0 
4 Asuinympäristön viihtyisyys ...................................... 0 
5 Asunnon sijainti (kulkuyhteydet)............................... 0 

6 Asumiskustannukset .................................. ...... .......... 0 

Yhtä 
hyvin 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

Nykyään 
huonommin 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

Kuinka tyytyväinen yleisesti ottaen olette nykyiseen asuntoon ne? 

0 1 Erittäin tyytyväinen 

0 2 Mel ko tyytyväi nen 

0 3 Melko tyytymätön 

0 4 Erittäin tyytymätön 

Kuinka suuret olivat asumiskustannuksenne viimeisessä asunnossanne Ruotsissa, entä tällä 
hetkellä (mukaanlukien mahdolliset asuntolainojen Iyhennyksed? 

A 

1 Itse maksamanne osuus (mahdoll iset 

Ruotsissa juuri 
ennen pal uuta 

lainakustannukset mukaanlukien) ................... ______ kruunua/kk 

2 Mahdollisen asumistuen osuus ........................ _____ kruunua/kk 

3 Yhteensä ....... ................................................. ______ kruunua/kk 

Tällä 
hetkellä 

___ markkaa/kk 

____ Iilarkkaa/kk 

____ markkaa/kk 

Aiotteko Te tai perheenne muuttaa pois nykyisestä asunnostanne lähivuosina? 

o 1 Emme aio vaihtaa asuntoa ainakaan näillä näkymin 

o 2 Vaihdamme asuntoa, koska muutamme pois paikkakunnalta 

o 3 Olemme juuri etsimässä asuntoa nykyiseltä asuinpaikkakunnalta 

o 4 Emme etsi asuntoa juuri nyt, mutta aiomme vaihtaa asuntoa 1-2 vuoden sisällä 

o 5 Aiomme vaihtaa asuntoa myöhemmin (yli 2 vuoden kuluttua) 

B Jos aiotte vaihtaa asuntoa, miksi? 

® Osallistuitteko Ruotsissa asuntosäästämiseen, entä tällä hetkellä? 

® A 

B 

1 Ruotsissa ollessanne: 

2 Tällä hetkellä: 

o 1 Kyllä 

o 1 Kyllä 

o 2 Ei 

o 2 Ei 

Aiotteko Te tai perheenne hakea valtion asuntolainaa (ns. arava-lainaa) ? 

0 1 Saimme arava-lainaa jo ennen Ruotsiin muuttoa 

0 2 Saimme arava-lainaa Suomeen palatessamme/palattuamme 

0 3 Olemme hakeneet, mutta päätöstä ei ole vielä tullut 

0 4 Olemme hakeneet, mutta sitä ei ole myönnetty 

0 5 Emme ole hakeneet, mutta aiomme hakea: vuoden sisällä 0 

0 6 Emme aio hakea arava-lainaa ainakaan näillä näkymin 

Entä aiotteko hakea ns. vapaarahoitteista ("kovan rahan") asuntolainaa? 

0 1 Olemme jo saaneet 

0 2 Olemme hakeneet, mutta emme vielä ole saaneet 

0 3 Aiomme hakea: vuoden sisällä 0 myöhemmin 0 
0 4 Emme aio hakea ainakaan näillä näkymin 

myöhemmin 0 
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Jos aiotte hakea asuntolainaa, minkälaista asuntoa varten tai mihin tarkoitukseen? 

Ö Omakotitalon rakentamiseen tai ostamiseen 

o 2 Rivitalo-osakkeen ostamiseen 

o 3 Kerrostalo-osakkeen ostamiseen 

o 4 Ny~yisen asunnon ~ruskorjaukseen ja/tai laajentamiseen 

A Jos .muutitte Suomeen palatessanne omistusasuntoon, voisitteko kertoa tarkemmin, 
miten järjestitte rahoituksen ja rakentamiseen liittyvät asiat? 

B Entä il menikö kyseisen asunnon järjestelyissä joitain erityisiä vaikeuksia, 
minkälaisia? 

VII TOIMEENTULO 

® A Mitkä olivat henkilökohtaiset "käteen jäävät" tulonne (=varonvähennyksen jälkeen) Ruotsissa 
viimeisen työssäolokuukauden aikana ennen paluutanne Suomeen, entä tällä 
hetkellä? 

1 "Käteen jäävät" tuloni Ruotsissa ............................. __ ........... kruunua/kk 

2 "Käteen jäävät" tuloni tällä hetkellä ...................... .............. markkaa/kk 

B Entä mitkä olivat koko kotitaloutenne "käteen jäävät" tulot Ruotsissa viimeisen työssäolo-
kuukauden aikana ennen paluutanne Suomeen, entä tällä hetkellä? 

1 Kotitaloutenne "käteen jäävät" tulot Ruotsissa .................. kruunua/kk 

2 Kotitaloutenne "käteen jäävät" tulot tällä hetkellä ............ markkaa/kk 

3 Tulonsaajien määrä a) Ruotsissa ___ henkilöä, b) tällä hetkellä henkilöä 

@ Kuinka paljon koko kotitaloutenne tuloista jäi keskimäärin säästöön kuukaudessa Ruotsissa 
ollessanne, entä tällä hetkellä? 

1 Ruotsissa jäi säästöön keskimäärin ...................... ............... kruunua/kk 

2 Tällä hetkellä jää säästöön keskimäärin ...... .. .......... ..... ...... markkaa/kk 

® Onko kotitaloutenne taloudellinen toimeentulo Ruotsin tilanteeseen verrattuna 
mielestänne 

0 1 Huomattavasti parantunut 

0 2 Jonkin verran parantunut 

0 3 Pysynyt suurin piirtein ennallaan 

0 4 Jonkin verran heikentynyt 

0 5 Huomattavasti heikentynyt 

VII KOULUTUS JA HARRASTUSTOIMINTA 

A Oletteko Suomeen paluunne jälkeen osallistunut tai oletteko tällä hetkellä jossain 
koulutuksessa (esim. ammattikurssilla)? 

o 1 En o 2 Kyllä: mihin/missä? 

B Entä haluaisitteko tai aiotteko osallistua johonkin koulutukseen? 

o 1 Ei ole aikomuksia osallistua 

o 2 Haluaisin osallistua, mutta siihen ei ole käytännössä mahdollisuuksia 

o 3 Aion osallistua: mihin koulutukseen? 

-----------------
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Onko osallistumisessanne seuraaviin toimintoihin tapahtunut muutoksia paluun jälkeen verrattuna 
tilanteeseen Ruotsissa? 

1 Radion ja TV:n kuuntelu/katselu .............. ........ .... . 

2 Sanoma· ym. lehtien lukeminen ... ........... ......... ..... . 

3 Kirjojen lukeminen ............................................... . 

4 Elokuvissa käynti ................ ................... ........ ..... . .. 

5 Teatterissa, konsertissa tms. käynti .......... ..... ......... . 

6 Vapaa·aikana opiskeleminen ... ....... ............ ....... .. .. . 

7 Järjestötoiminta (ammattiyhdistys· ym.) .............. . 

8 Harrastusyhdistystoiminta (kerhot tms.) .............. . 

9 Kuntourheilu (Ienkkeily tms.) ........ ..... ... ...... .. ..... ... . 

10 Urheilu· ym. kilpailuissa käyminen ....................... .. 

11 Uskonnollisissa tilaisuuksissa käyminen ....... .. ....... .. 

12 Ravintolassa, tanssei.ssa tms. käyminen ........ ......... .. 

13 Ystävien luona vieraileminen .............. ................... .. 

En ole har· 
rastanut 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Lisään· 
tynyt 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

@ Mainitkaa kolme tärkeintä vapaa-ajanviettotapaanne Ruouissa ja tällä hetkellä. 

1 Tärkeimmät vapaa·ajanviettotapani Ruotsissa: 

Ennal· 
laan 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Vähen· 
tynyt 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

----------_._----_ .. _--_ ...... _---------

2 Tärkeimmät vapaa-ajanviettotapani tällä hetkellä: ------------------------

Toimitteko Ruotsissa ollessanne luottamustehtävissä jossakin järjestössä tai yhdistyksessä, 
entä tällä hetkellä? 

1 Ruotsissa ollessanne: 

2 Tällä hetkellä : 

01 En 

01 En 

o 2 Kyllä: monessako? 

o 2 Kyllä: monessako? 

Jos perheessänne on kouluikäisiä lapsia, ovatko he nykyisin suomen
vai ruotsinkielisessä koulussa? 

o 1 Ruotsinkielisessä koulussa 

o 2 Suomenkielisessä koulussa: olisitteko halunnut, että lapsenne 
olisi mennyt ruotsinkieliseen kouluun? 0 1 Kyllä 02 Ei 

B Mikäli palasitte Suomeen ensisijaisesti lasten koulunkäyntiin liittyvien syiden vuoksi, 
olisitteko palannut, jos lapsillenne olisi voitu Ruotsissa järjestää yhtä hyvät 
koulunkäyntimahdollisuudet kuin Suomessa? 

o 1 Olisimme palanneet siitä huolimatta 

o 2 Todennäköisesti emme olisi palanneet 

® A Ovatko perheenne lapset saaneet koulussa tukiopetusta paluun jälkeen? 

01 Kyllä: missä aineissa? 

02 Ei: entä arvelisitteko heidän tarvitsevan? o 1 Kyllä 02 Ei 

B Onko perheenne lapsilla tällä hetkellä ongelmia koulunkäynnissä? 

o 1 Ei ole ongelmia 

02 On ongelmia: millaisia? 

13 
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14 IX TÄMÄN HETKINEN TILANNE JA MUUTTOHALUKKUUS 

® OnkO' Teillä tai perheellänne tällä hetkellä ongelmia seuraavissa asioissa. Vastatkaa jokaiseen kohtaan. 

Paljon Jonkin Ei lainkaan 
ongelmia verran ongelmia 

1 Taloudellisessa toimeentulossa ..................... .. ... .... ..... . 0 0 0 
2 Työn löytämisessä itselle .......... ...... ... .... .. .... ... .. .... .. .. .. 0 0 0 
3 Työn löytämisessä aviopuolisoIle .. ...... ..... .. ......... ........ 0 0 0 
4 Nykyisessä työssä (työolosuhteissa) ............ •. .. ... . .... .. 0 0 0 
5 Nykyisissä asumisolosuhteissa .. .... ..... .... ..... .... .... .. .... . 0 0 0 
6 Lasten koulunkäynnissä ........... .. ...... ... .... .. .. . .... .. .. ..... . 0 0 0 
7 Lasten päivähoitojärjestelyissä .. .. .. .... ... ...................... 0 0 0 
8 Oman opiskelun järjestämisessä .. ... ... .. ...... .................. 0 0 0 
9 Ihmissuhteissa ....... .... .... .. ............ .. ............................. 0 0 0 

10 Viihtyvyydessä yleensä ... .... .. .. ... .. ................. ... ...... .. .. 0 0 0 
11 Jossain muussa, missä? ........ .. ................ .. .... .. .. .. .. .. ..... 0 0 0 

@ Kuinka tyytyväinen yleisesti ottaen olette nykyiseen elämäntilanteeseenne verrattuna 
elämäänne Ruotsissa? 

0 1 Huomattavasti tyytyväisempi kuin Ruotsissa 

0 2 Jonkin verran tyytyväisempi kuin Ruotsissa 

0 3 Suunnilleen yhtä tyytyväinen kuin Ruotsissakin 

0 4 Jonkin verran tyytymättömämpi kuin Ruotsissa 

0 5 Huomattavasti tyytymättömämpi kuin Ruotsissa 

@ Olisitteko palannut Suomeen, jos Teillä olisi ennen paluuta ollut samat tiedot Suomen 
olosuhteista kuin tällä hetkellä? 

0 1 Varmasti olisin palannut 

0 2 Melko varmasti olisin palannut 

0 3 Todennäköisesti en 01 isi palannut 

0 4 Varmasti en olisi palannut 

@ Kuinka kauan uskotte asuvanne nykyisessä asuinkunnassanne? 

0 1 Pysyvästi 

0 2 Ainakin muutaman vuoden 

0 3 Enintään vuoden 

0 4 Muutan pois niin pian kuin mahdollista 

@ Jos ette aio jäädä pysyvästi nykyiselle paikkakunnalle, niin mihin ensisijaisesti olette 
ajatellut muuttaa tai mihin haluaisitte muuttaa? 

0 1 Entiselle kotipaikkakunnalleni : mihin kuntaan? 

0 2 Muualle nykyisen asuinläänin alueelle: mihin kuntaan? 

0 3 
, 

Muualle Suomeen: mihin kuntaan? 

0 4 Takaisin Ruotsiin: mihin siellä? 

0 5 Muualle ulkomaille: mihin maahan? 

® Jos olette harkinnut muuttoa teiselle paikkakunnalle, mitkä tekijät siihen ovat ensisijaisena 
syynä? Mainitkaa kolme tärkeintä syytä . 

1 Tärkein syy 

2 Toiseksi tärkein syy 

3 Kolmanneksi tärkein 
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@ Seuraavassa esitetään eräitä suomalaisten asemaa Ruotsissa koskevia väittämiä. 
Mitä mieltä Te olette niistä? 

Täysin Jossain Jossain Täysin 
samaa määrin sao määrin eri 
mieltä maa mieltä eri mieltä mieltä 

1 Ruotsissa oleminen on suomalaisille 
vain pelkkää työntekoa ...................... .......... ........ ...... 0 0 0 0 

2 Suomalaisilla on vain vähän 
todellisia ystäviä Ruotsissa ............... ............ .. ........... .. 0 0 0 0 

3 Suomalainen kokee itsensä 

syrjityksi Ruotsissa ollessaan ... ................................... 0 0 0 0 
4 Suomalaiset pysyvät Ruotsissa 

vain rahan vuoksi ................... ................. .. ................. 0 0 0 0 
5 Suomalainen kokee elämänsä 

Ruotsissa yksinäiseksi ................ . ................ .... ..... ........ 0 0 0 0 
6 Suomalainen ei mielellään tunnusta 

Ruotsissa olevansa suomalainen ..... ...... ..................... .. 0 0 0 0 
7 Suomalaiset eivät juuri ole tekemisissä 

ruotsalaisten kanssa vapaa-aikanaan .................... .... ... . 0 0 0 0 
8 Suomalainen kokee elämänsä 

Ruotsissa henkisesti raskaaksi .......... ........................... 0 0 0 0 

Millaisia "terveisiä" haluaisitte lähtettää muuttoasioiden kanssa tekemisissä oleville 
viranomaisille? Voitte jatkaa tarvittaessa kääntöpuolelle: 

Työvoi maviranomaisille: 

Asuntoviranomaisille : 

Koul uviranomaisille: 

Muille viranomaisille: 

Mitä lisähuomautuksia haluaisitte tehdä muuttoon ne liittyvien kokemusten ne perusteella? 
Voitte jatkaa tarvittaessa' kääntöpuolelle. 

Pyydämme Teitä ystävällisesti tarkistamaan, että olette vastannut kaikkiin 
kysymyksiin . Palauttakaa lomake tämän jälkeen oheisessa kirjekuoressa. 
Postimaksun olemme jo suorittaneet puolestanne. 

PARHAAT KIITOKSET VAIVANNÄÖSTÄNNE! 






