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Maassamuutto ja yhdentyvä Eurooppa 
Muuttoliikesymposium 1990 

Maassamme muuttaa vuosittain noin 600 000 henkeä, näistä noin kol
mannes kuntien välillä. 1960-1uvulla maassamuutto ilmeni maaseutu
alueiden väestökatona ja kaupunkien lähiöitymisenä. Vastavaikutus 
seurasi 19?O-luvulla,jolloin maaseutualueiden muuttotappiot vähenivät 
ja eräiden kuntien kohdalla kehitys kääntyi jopa muuttovoiuoiseksi. 
1980-luvulle oli ominaista suurten kasvukeskusten välinen muuttoliike: 
palvelualojen voimakas kasvu ja keskittyminen ovat suunnanneet muut
toa Etelä-Suomeen ja maakunnittaisiin aluekeskuksiin. 

Kuluneen vuosikymmenen jälkipuoliskolle on Suomessa ollut leimaa
antavaa Euroopan yhdentymistä koskevan keskustelun lisääntyminen. 
Vastauksia on haettu lähinnä siihen, miten rajojen madaltuminen hei
jastuu tavaroiden, palvelusten ja pääoman kansainvälisiin liikkeisiin. 
Vähemmän huomiota on sen sijaan omistettu Euroopan yhdentymisen 
vaikutuksille maamme sisäiselle alue kehitykselle. 

Siirtolaisuusinstituutti on järjestänyt joka viides vuosi suuren maassa
muuttosymposiumin, jossa keskitytään kunkin ajan keskeiseen yhteis
kunnalliseen muuttoliikkeisiin vaikuttavaan ilmiöön. Marraskuussa 
1990 aiheenamme oli maassamuutto ja yhdentyvä Eurooppa. Sym
posium-raportti antaa kaivattua tietoa ja ajankohtaisia näkökulmia mm. 
seuraaviin kysymyksiin: 

• Pystyykö Suomi vastaamaan yhdentyvän Euroopan 
asettamiin alue- ja väestöpoliittisiin haasteisiin? 

• Muuttuuko työvoimamme liikkuvuus ja 
rakenne Euroopan yhdentyessä? 

• Kanavoituuko osa perinteisestä maassa
muutosta siirtolaisuudeksi? 

• Millaisia kulttuurivaikutuksia yhdentymisellä on? 
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Alkus.n.t 

Euroopan yhdentymistä koskevan keskustelun lisääntyminen oli Suomessa lei
maa-antavana piirteenä 1980-luvunjälkipuoliskolle. Erityisesti pohdiuiin rajo
jen madaltumisen vaikutuksia tavaroiden. paJvelujen ja pääomien liikkeisiin. 
Vähemmän huomiota on omistettu Euroopan yhdentymisen va ikutuksille työ
voiman liikkuvuuteen ja alueelliseen kehitykseen . IV muuttoliikesymposiumin 
tavoitteena oli pohtia, pystyykö Suomi vastaamaan yhdentyvän Euroopan. aset
tamiin alue- ja väestöpoliittisiin haasteisiin, joten teemaksi valittiin maassa
muutto ja yhdentyvä Eurooppa. Keskeisinä kysymyksinä tarkasteltiin. muut
tuuko työvoimamme liikkuvuus ja kanavoituuko osa perinteisestä maJ.ssamlllJ
tosta siirtolaisuudeksi ja millaisia muunopaineita kohdistuu Suomeen. 

Symposiumin järjestäjien puolesta esitän parhaat kiitokset alu!'wjille ja O::.<in
ottajille,joidenjoukossa on henkilöitä, jotka ovat osallistuneet kaikkiin neljään 
symposiumiin 15 vuoden aikana. Kiitän myös symposiumia taloudellisesti tu
keneita yhteisöjä ja liikelaitoksia. 

Symposiumin kansainvälisen työryhmän teemana oli European lntegratiol! 
and LabourForce Migration. Kiitän työnUnisteriötäja Pohjoismaiden minis(e
rineuvostoa hyvästä yhteistyöstä ja taloudellisesta tuesta. 

Symposiumissa tutkijat, suunnittelijat ja päätöksentekijät tarkastelivat tule
vaa kehitystä ja etsivät erilaisia toimintavaihtoehtoja kehityksen hahmoHcle
miseksi. Tapaaminen toimii myös erinomaisena foorumina henkilökohtaisten 
yhteyksien luomiseksi . Aiemmin paljon siirtolaisia menettänyt Suomi alkoi 
vuonna 1990 entistä selvemmin muuttua maahanmuuttovaltioksi. Ehkäpä 
vuonna 1995 järjestettävän symposiumin teemana voisi olla maahanmuutto, pa
kolaisuus ja moniJ...-ulttuurinen yhteiSkunta. 

Olavi Koivukangas 
Siirtolaisuusinstitu utin johtaja 
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Kiinteytyvä Eurooppaja maassa muutto 

Raimo Narjus 

"' JUodesta 1975 on viisivuotiskausittain lähes päivälleen järjestetty Siinolai
l' suusinstituutin toimesta valtaJ...llnnallista muuttoliikettä tutkaileva muuI[Q

liikesymposium. Kulloinkin ajankohtaisina teernoina ovat olleet: ensimmäises
sä - muuttoliikkeen yhteiskunnalJisetja yksilöön kohdistuvat seu raukset, toi
sessa - muuttoliikkeen uusi kuva, kolmannessa - muultoliikeja tietoyhteis
kunta, nyt - muuttoliike ja yhdentyvä Eurooppa. 

Kulunut kehitys on osoittanut. että symposium on kulloinkin osunut hyvin 
valitsemaan teeman, johon muuttoliikkeen ohjauksessa ol isi juuri seu raavana 
viisivuotiskautena tullut varustautua. Ne muodostavat myös keskenään yhte
näisen,loogisen kehitysvirran,jossa yksilö - 60-luvun voimakkaan kaupungis
tumisvirran mukana - on herännyt kiinnittämään entistä voimakkaammin 
huomiota hyvän palvelun saavutettavuuden rinnalla myös ympäristöl lisiin nä
kökohtiin. Miten tällöin tietoyhteiskunta luo hänelle entistä paremmat mah
dollisuude t ottaa huomioon nämä arvostusnäkökohdat asuinpaikan valinnois
sa ja miten hänen nyt tulee varmistautua, kansojen väl isten rajamuurien osin 
konkreettisesti kaatuessa, syntyvän uuden tilanteen asettamien uusien mahdol
lisuuksien hyödyntömiseen ja uhkien torjuntaan? 

Kansainvälisten yhteyksien voimakkaan kehityksen myötä - Englannin ka
naalin ja Tanskan salmien ybteyksien kiinteydyttyä - valtakuntien eri osien 
keskusverkko ja vaikutusaluerajat ovat suurten muulOspaineiden alaisia . Kau
pan, työvoiman ja rahan muuttovirtojen esteenä olevien rajakynnysten madal
tumisen myötä on vaikeaa ennakoida muutosten heijastusvaikutllsten laajuut
ta muuttoliikkeeseen. Myös maassa-, maasta- ja maahan muuton rajat hämär
tyvät. Mihin tulevat asettumaan Pariisin ja Lontoon ja mihin Tukholman ja 
Kööpenhaminan vaikutusaluerajat? Miten Tukholma itäise n naapurinsa kes
kuskolmion Euroopan yhteyksiä hyväksi "käyttäen voi voimistaa reviiriäiin 
Kööpenhaminan yhä pohjoisemmaksi työntyvää vaihtusaluetta vastaan? Mil
laiseksi Itä-Euroopan aluerakenne tulee muodostumaan ja millai sia vetovoi
matekijöitäsen keskusverkko suurine väestömassoineen tulee luomaan sen jäl-



Kiinteytyvä Eurooppa ja maassamuutto 

keen kun ne ovat toipuneet sosialismista markkinatalouteen siirtymisen aihe
uttamasta muutos kaaoksesta? Mahdollista ainakin on, että myös tällä suunnal
la rajamuurien avautuminen ennen pitkää luo uusia niin kaupan kuin työvoi
munkin markkina-alueita, jotka vahvasti tulevat heijastumaan myös omaan 
aluerakenteeseemme ja sitä seuraavan muuttoliikkeen kehitykseen. 

Kaikki edellä kuvatut ovat keskeisesti meidän jokaisen elinympäristöömme 
ja elämisen olosuhteisiin vaikuttavia mutta kovin vaikeasti vastattavia kysymyk
siä. Kun vain palaulamme mieliimme, miten edellisvuonna tähän aikaan 
olisimme osanneet tätä päivää arvioida, ennustamisen vaikeus konkretisoi
tuu. 

Madaltuvien raja-aitojen eräänä väistämätlöm~inä seurausvaikutuksena on 
kuitenkin arvioitavissa, että niin yritys- kuin aluerakenteenkin osalla joudum
me kasvotusten mittakaavaltaan kokonaan toisenlaisen yksikkökoon kanssa 
kuin mihin olemme tottuneet. Massatavaratuotannon osalla tämä johtanee 
väistämättä usein mahdollisuuksiemme karsiutumiseen. Erityisluotannon osal 
lakin kanssamme on useimmiten kilpailemassa vastaavat tietotaidot omaava 
suurempi ja tehokkaampi yksikkö,jolloin myös meidän on varauduttava kilpai
lukyvyn - useimmiten yksikkökoon - kasvattamiseen. Tämä johtaa puoles
taan myös kotimaisten yritysten kansainvälistymiseen,jolloin niidenkin keskus~ 
paikka helposti siirtyy eurooppalaisiin keskuksiin. Kaukaa johdettujen yksik
köjen osalta on alueen kannalta ongelmana päätöksenteon etäisyyden luoma 
riippumattomuus alueellisista painotuksista. Tämä luo maaperää ' .... ylmille. ta
loudellisille ratkaisuille, joilla on välitön vaikutus myös aluerakenteen ja sitä 
kautta muuttoliikkeen kehitykseen. 

Yritysten yksikkökokoa merkittävämpi kilpailutekijä onkin juuri alueraken
teen yksikkökoko. Helsinki - eikä edes pääkaupunkiseutu - ei väestöpohjal
[aan yllä 50 suurimman keskuksen joukkoon Euroopassa. Pelkästään Saksassa 
on 15 ja Puola~sakin viisi sitä suurempaa keskusta. 

Varsinais-Suomi on jo kauan tarjonnut lännen ja idän yhteyttämme koko 
kansakunnan vetovoima-akse liksi : kansainvälisen kanssakäymisen kasvaessa 
sen merkitys vain moninkertaistuu. Meillä ei tällöin enää ole varaa käpertyä 
vain omien rajojemme sisäiseen sii l ipuoluslUsasemaan pohjois-eteläsuuntaisen 
Helsinki-Tampere -akselin ympärille muodostuneen tynkä-Suomen varaan. 

Visiot ovat kuitenkin vain visioita. 
Symposiumin järjestäjät toivovat. että nämä päivät olisivat omalta osaltaan 

luomassa lisävalais!ustaja konkretisointia tähän asti varsin yleisellä taso lla liik
kuneeseen Euroopan yhdentymiskeskuste luun. Yhdentyminen ja sen väistä
mättömät seuraukset myös meille ovat tosiasia, joka tapahtuu riippumatta sii
tä miten ja missä muodossa me olemme tässä kehityksessä mukana~ 

Meidän tulee niin omissa asioissamme kuin niitten myötä tapahluvissa neu
vOlteluissa pyrittävä turvaamaan, että muulOstapahtuman luomat mahdollisuu-
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SYMPOSIUMIN AVAUS 

det osattaisiin mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää ja että olisimme mah
dollisimman valmiit torjumaan ubkia, jotka väistämättä myös ovat lulollaan. 

Toivotan Teidät kaikki, ni in arvoisat alustajamme kuin muut sympos iumiin 
osallistujat ja eri tyisesti valtakunnan keskushallinnon edustajan, ministeri IIk
ka Kanervan, tervetulleiksi symposiumiin. lausun myös meidän kansa inväliset 
vieraamme. täällä aJustajina toimivat professori Michel Poulainin ja lohrori 
Nie ls Plougin tervetulleiksi symposiumiin. Odotamme Teiltä paljon, multa toi
vomme, että symposium voisi myös omalla osaltaan antaa Teille joitakin virik
keitä. 

Toivon myös jokaisen tänne ilmoittautuneen aktiivista osallistumista sym
posiuminja sen työryhmien työskentelyyn. Näin uskon, että odotuksemme sym
posiumpäivien annista parhaiten täyttyvätja saamme täältä runsaita evä itä rat
kaisuihin,joita me kukin omissa askareissamme joudumme näihin kysymyksiin 
liittyen tekemään. Totean näin muuttoliikesymposiumin 1990 avatuksi. 

3 



Kohti lisääntyvää liikkuvuutta 

Ilkka j<tmerva 

M UUtlOliikkeet. olivat ne maansisäisiä. maasta pois tai maahan Suuntautu
via, muodostavat aina poliittisen ja elinkeinopoliittisen haasteen. Maas

lamuutosta ja maansisäisestä muuttoliikkeestä Suomella on kokemuksia useil
ta vuosikymmeniltä. Maahanmuuttajiin sen sijaan ei ole tarvinnut juurikaan 
kiinnittää huomiota. Se aika on nyt ohi. 

Ulkomaalaislaissa ja -asetukseSS3 on lähtökohtana ulkomaalaisen maahan
tulon. maassaoleskelun ja työnleon luvanvaraisuus. Pohjoismaiden kesken on 
kuitenkin vastavuoro ises ti sovittu, etteivät passi-, viisumi-, oleskelulupa- ja työ
Jupamääräykset koske pohjoismaiden kansalaisia. 

Voimassa olevaa ulkomaalaislakia säädettäessä keskeisenii tavoitteeni:! oli 
ulkomaalaisen oikeusturvan parantaminen siten. että säädökset täyttäisivät 
Suomen oikeusturvan ratifioimien kansainvälisten sopimusten asettamat vel
voitteet. Samalla pidettiin tärkeänä. että ulkomaalaislaki antaa viranomaisille 
riittävät loimintavaltuudetjärjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Mah
dollisuuksien mukaan pyrittiin lisäksi ottamaan huomioon muiden pohjoismai
den va!ita~va laillstiäuiilllU. 

Hallituksen esitys uudeksi ulkomaalaislaiksi 

Maamme kansainvälistyminen ja ihmisten liikkuvuuden lisään tyminen 011 

1980-luvulla ollut nopeaa. Toukokuussa 1989 tapahtunut Euroopan neuvos
toon li ittyminen ja vuotta myöhäisempi Euroopan ihmisoikeuksien ratifiointi 
ovat aiheuttaneet voimassa olevan lainsäädännön tarkistamistarpeita. 

Käsitykset ulkomaalaisten ja maan omien kansalaisten oikeuksien erosta 
ovat muu!tuoeet. Nykyään katsotaan että ulkomaalainen olisi pitkälti rionas
tetlava maan omiin kansalaisiin. l....ainsäädännön uudistamistarpeeseen on li
säksi vaikuttanut pakolaisten yhä kasvava määrä maailmassa sekä täbän liitty
vänä turvapaikan hakijoiden lisääntyminen koko Länsi-Euroopassa. 
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VALTIOVALlAN TERVEHDYS 

Maahantuloa koskevat periaalleet 

Kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaan valtiolla on oikeus säännellä 
maahantuloa. Jokainen suvereeni valtio voi päättää, salliiko se maahantulon ja 
mitkä ovat sen edellytykset. Päätöksenteon vapautta rajoittavat kUitenkin kan· 
salnväliset ihmisoikeussopimuksetja muut kansainväliset sitoumukset. Nykyi
sellään maahanmuuttolupia myönnetään lähinnä perheenyhdistämissyistä. 
Työluvan myöntämisen perusteena on periaate, ettei ulkomaisella työvoimal
la vaaranneta maassa jo olevan työvoiman työllisyyttä. 

Euroopan markkinatalousmaissa on työlupia myönnetty lähinnä ulkomaisen 
työvoiman tilapäiseen käyttöön. Pysyvään työtekoon ja työpaikan vapaaseen 
valintaan oikeutettavia työlupia on myönnetty hyvin rajoitetusti vain erityiSiä 
ammattitaitoa ja -koulutusta omaaville. Näin on menetelty muun muassa kai
kissa pohjoismaissa. Suomen ulkomaaJais· ja maahanmuuttopoJiliikka ei ole 
olennaisesti eronnut muiden Länsi·Euroopan maiden politiikasta. 

Ulkomailta apu työvoiman l..'Ysyntään 

Väestö- ja työvoimaennusleet osoittavat, että työvoiman nykyinen tarjonta ei 
riitä elinkeinoelämän tarpeisiin. Ulkomaisen työvoiman käyttö on ilman muu· 
ta yksi mahdollinen tekijä ratkaista jo nyt näkyvissä oleva ongelma. Eräiden ar~ 
vioiden mukaan tarvitaan työvoimapulan torjumiseksi 90~luvulla jopa 57 000 
pysyvää maahanmuuttajaa. 

Väestön kasvu kääntyy laskuun vuosituhannen laitteessa. Työikäisen väes
tön kasvu jatkuu viisi vuotta pitempään, mutta sen määrä laskee jyrkästi suur
ten ikäluokkien saavuttaessa eläkeiän. liman ulkomaisen työvoiman maahan
muuttoa saattaa elinkeinoelämälle, valliontaloudelle ja kansantaloudelle lujia 
vaikeitakin ongelmia. Ongelmat kärjistyvät heti vuosituhannen alussa, kun suu· 
ret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. 

Tästä seuraa useita, vielä ratkaisemattomia ongelmia. Aktiiviväestön suhde 
huollettavaan väestöön pienenee jyrkästi. Nuorten ja keski-ikäisten työvoi
maosuuksia laskee entisestään pitenevä koulutus ja varhentuva eläkkeelle siir
tyminen. Työaikojen lyheneminen vähentää työpanoksen tarjonta:! edel
leen. 

Työvoimapulasta vaikeita ongelmia 

Työvoimapula johtaa viennin sekä tuonnin kanssa kilpailevan kotimaisen tuo
tannon kasvun tyrehtymiseen, työvaltaisen tuotannon siirtoon ulkomaille. 
Vaihtotaseen vajeen korjaaminen vaikeutuu näin entisestään. Avoimen sekto
rin työvoimapulaa pahentaa lisäksi julkisten palvelujen kasvava työvoimatarve. 
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Kohti lisääntyvää liikkuvuutta 

Suomeen ei ole aktiivisesti hankittu ulkomaista työvoimaa. Ulkomaalaiset 
ovat muuttaneet Suomeen lähinnä yksittäinja henkilökohtaisista syistä. Suuria 
ryhmiä ei ole näkynyt, mutta niidenkin aika varmasti tulee. Ulkomaisen työvoi
man tulopaineet on nähtävä lähinnä Neuvostoliiton ja Puolan suunnalta. Huo
mattavaosa ulkomaisesta työvoimasta työskentelee määräaikaisestija työsken
telyyn liittyy usein työharjoittelua. Ongelmia on syntynyt, koska työtä tehdään 
laittomasti. Ulkomaisen työvoiman väärinkäytön valvontaa joudutaan panos
tamaan jatkossa enemmän. Ennaltaehkäiseviä keinoja tulee myös vahvistaa. 

Maahanmuuton nykynäkymiä 

Maahanmuuton helpottuminen Itä-Euroopan maissa on tänä vuonna vaikutta
nut työvoiman liikkuvuuteen Suomen rajojen yli. Muutos on ol1ut samankaltai
nen myös muualla Länsi-Euroopassa. Neuvostoliitossa hyväksyttäneen uusi 
maastamuuttolaki kuluvan vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa. Koska Neu
vostoliiton taloudellinen tilanne on vaikea, on todennäköistä. että suuri määrä 
neuvostoliittolaisia tulee lähtemään kotimaastaan lähivuosien aikana. 

Suomi on lähin valtio, jossa Neuvostoliiton kansalaisille on tavoittelemisen 
arvoiset elinolosuhteeL Tämän vuoksi maahanmuuttopaineet Suomea ja mui
takin länsimaita kohtaan tulee olemaan suuret ainakin siihen asti, kunnes Neu
vostoliiton taloudellinen tilanne oleellisesti korjaantuu. 

Paluumuuttokin lisääntyy 

Hallitus on pitänyt tavoitteena edistää paluumuuttoa. Vaikka muuttoliike 
muista pohjoismaista on ollut verrattain vähäinen, on edelleen tärkeätä pois
taa pohjoismaiden kansalaisten Suomessa oleskelun ja työskentelyn esteitä. 

Tasavallan Presidentin kannanoton perusteella on Neuvostoliiton inkeriläi
set luonnehdittu paluumuuttajiksi ja suomalaista syntyperää olevien Neuvos
toliiton kansaJaisten viisumi- ja työlupahakemukset käsiteUäänjoustava\;ti. Vii
sumi ja työlupa annetaan suoraan edustustossa tapahtuvan harkinnan perus
teella. Erityisen suopeasti suhtaudutaan Suomen kansalaisten tai Suomessa py
syvästi oleskelevien ulkomaalaisten läheisten perheenjäsenten maahanmuut
toon. Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten Suomessa lailla voimaan saate
tut määräykset velvoittavat Suomen viranomaisia k'1lnnioiuamaan yksityisen 
ihmisten oikeutta perhe-elämään. 

ETA-järjestely lisää muuttomahdollisuuksia 

Vireillä olevat neuvottelut Euroopan talousalueen muodostamisesta koskevat 
myös henkilöiden vapaata liikkuvuutta. EY:n sisällä on kuitenkin voimassa vie-
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lä monia liikkuvuuden rajoituksia,jotka Pohjoismaiden keskinäisiltä rajoiltaja 
työmarkkinoilta on jo po istettu. 

EY·maissa arviolta 1,5 prosenttia työvoimasta on muiden EY-maiden kan
salaisia. Työvoiman liikkuntisen vapautuminen Euroopan taloudellisen yhden
tymisen johdosta tulee asteittain heijastumaan Suomen työmarkkinoihin. 
Muuttoliike ETA-alueelta tulee olemaan valikoivaa ja koskee lähinnä yritys
ja tuotantoketjujen avainhenkiJÖitä. projekti työntekijöitä ja erityisasiantunti
joita. On myös todennäköistä että entistä kieli- ja ammattitaitoisempi suoma
lainen nuoriso liikkuu Ruotsin asemesta nykyistä suuremmassa määrin Länsi
Euroopan suunnassa. Voimassa tai valmisteilla olevat henkilöiden vapaata liik
kumista koskevat EY-säädökset aiheuttavat väistämättä lainsäädännön muu
tostarpeita myös Suomessa. 

Kiinliöpakolaisten vastaanotfaminen Suomeen 

Vuonna 1985 hallitus teki periaatepäätöksen vuosittaisesta pakolaiskiintiöslä 
(n. 100/vuosi). Sitä sovellettiin ensimmäisen kerran vuonna 1986. Pakolaiskiin
tiöksi vahvistettiin sittemmin 200 (v. 1987), 300 (v. 1988), 500 (v.1989) ja 500 
(v. 1990). Vuoden 1991 tulo- ja menoarvioesityksessä kiintiöksi esitetään edel
leen 500. 

Kiintiöpakolaisia valittaessa Suomi on noudattanut humanitaarisia valinta
perusteita. Suomi on sittemmin ottanut suurperheitä, pitkään leireillä olleita, 
vammaisia ja kaikkein huonoimmassa asemassa olevia. Valintaperusteina on 
otettu huomioon myös kielitaito ja aikaisempi koulutus, jotta pakolaisia suo
raan kuntiin sijoitettaessa eri puolille Suomea saataisiin henkilöitä tulkeiksi ja 
äidinkielenopettajiksi. 

Ulkomaalaislain mukaan voidaan Suomesta antaa turvapaikka ulkomaalai
sille, joka maahan saapuessa tai kohta saapumisensa jälkeen on esittän)'t tur
vapaikkapyyntönsä tueksi todennäköisiä syitä pukulaisuulieslaan. Turvapai
kanpyytäjien lukumäärään tulevat vastaisuudessa vaikuttamaan ennenkaikkea 
maiden sisäiset kriisit. Suomen on jatkossa varauduttava nyk."}istä huomattavas
ti laajamiuaisempaan liikkuvuuteen rajojemme yli. Meillä itsellämme on tar
ve saada ulkomailta väkeä Suomeen. Lisäksi myös ulkomailta tulee painetta 
useista syistä saada asettua asumaan maahamme. Tämä luonnollisesti edellyt
tää niin maaltamme kuin kansalaisiltamme aivan erilaisia valmiuksia kohdata 
uusia kulttuurivaikutteita kuin tähän asti. Ainakaan meillä ei ole mitään syytä 
suhtautua varauksellisesti uusien vaikutteiden tuloon. 
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Eurooppalainen väestöliikkuvuus 
ja Euroopan yhdentyminen 

Michel Poulai" 

Euroopan yhdentyminen näyttää olevan avainsana, kun pUhutaan vuodesta 
1992. Mutla mitä se tarkoittaa? Mikä Eurooppa ja minkä tasoinen yhden

tyminen on kyseessä? Kun ajatellaan Euroopan yhdentymisen alueellista laa
juutta, täytyy ottaa huomioon useita valtioryhmittymiä. Ensimmäisenä ja tär
keimpänä on EEC, Euroopan talousyhteisö, joka ryhmitti kuusi maata Yhteis
markkinat -nimikkeen alle ja jOka viimeisen 10 vuoden aikana on laajentunut 
käsittämään 12 maata ja on saanut uuden nimen Euroopan Yhteisö, ilman rru
tään taloudellista määrettä. Tämän lisäksi EFTA. yhteispohjoismaiset työ
markkinat, Euroopan neuvosto ja Euroopan talousalue muodostavat kiinteän 
järjestöjen verkoston, jonka päätavoitteena on Euroopan yhdentyminen. joka 
ei koskettaisi ainoastaan yllä mainiuuja 12 maata, vaan koko Eurooppaa. jo
hon olisi laskettu mukaan myös Itä-Euroopan maat. 

Tässä yhdentymisprosessissa EY:llä ja vuoden 1992 muutoksilla on tärkeä 
rooli. mutta kyseessä ei varmaan kuitenkaan ole viimeinen askel kohti SUur
Eurooppaa. Mitä sitten sisältyy käsitteeseen Euroopan yhdentyminen? Ensin
näkin talous asetettiin etusijalle, kun suunniteltiin yhteismarkkinoita,joilla pä
tisivät yhtäläiset säännökset ja joilla kaupankäynti olisi vilkasta. Mutta ta
loudellista yhteistyötä ei voi kehittää ilman poliittista integraatiota. Poliittisen 
ja taloudellisen integraation tulee kulkea käsi kädessä ja esimerkiksi yhteinen 
rahayksikkö. ECU. on yksi kaikkein tärkeimmistä askelista tätä päämäärää 
kohti. Myös ihmisten vapaa liikkuvuus on erittäin tärkeä askel yhteisön ta
loudellisen kehityksen ja poliittisen integraation vahvistamiseksi. Vtiestön liik
kuvuus - joka liittyytaloudelliseen yhteistyöhön ja ihmisten vapaaseen liikku
vuuteen rajattomassa Euroopassa - näyttää olevan tärkein vuoden 1992 muu
toksista. 

Vaikka kaikki nämä muutokset suoranaisesti vaikutlaisivatkin vain 12 EY
maahan, epäilyksettä ne tulevat koskettamaan kaikkia Euroopan maita ja usei
ta kahdenkeskisiä sopimuksia on jo solmittu EY -maiden ja mm. EFT A-mai· 
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den välillä. Tässä suhteessa myös Suomea tulevat koskettamaan vuoden 1992 
muutokset EY:ssä, yleLo;;et yhdentymispyrkimykset Euroopassaja erityisesti tä
hän liittyvät muutokset väestön liikkuvuudessa. 

Historian opetukset 

Seuraavaksi paJaan ajassa taaksepäin viime vuosisadaJle ja tarkastelen niitä 
erittäin voimakkaita muutloliikkeitä, joita tapahtui Pohjois- ja Luoteis-Euroo
pan maissa 1800-luvun loppupuoliskolla ja 1900-luvun alussa. Maaseutualuei
den liikakansoitus oli vähitellen käymässä sietämättömäksi ja työpaikoista ja 
ruuasta oli puutetta. Tällaisen väestöpoliittisen paineen jOhdosta emigrantteja 
virtasi kaupunkeihin, joissa työtä oli tarjolla. Kaupunkeihin muutto merkitsi 
työhön pääsyä ja vapauden saavuttamista. kun rakennettiin uutta yhteiskuntaa. 
Pako maaseudulta vei satoja tuhansia nuoria ihmisiä kaupunkeihin ja kiihdytti 
siten peruuttamatonta kaupungistumisprosessia. 

Kaupungit eivät kuitenkaan kyenneet ottamaan vastaan maaseudulta saapu
vien nuorten ihmisten tulvaa, joten oli löydettävä muita vaihtoehtoja selviämi
seksi kehnoissa sosioekonomisissa olosuhteissa. Mahdollisuus lähteä Uuteen 
Maailmaan tarjosi onneksi ratkaisun halukkaille emigrameiUe, mutta tämä
kään ei yksin pysty selittämään sitä valtavaa masstamuuttajien laumaa,jokajät
Ii kotimaansa ja nousi laivaan jostain Euroopan satamasta purjehtiakseen New 
Yorkiin tai Philadelphiaan. Tarvittiin hyvä tiedonvälitysjärjestelmä, jotta voi
tiin vähentää "fyysistä etäisyyttä" vanhan ja uuden maaiJman välillä tekemällä 
se siedettävämmäksi "psykologi seksi etäisyydeksi", esimerkiksi tuomalla esiin 
se, että uudessa maassa oli samanlainen ilmasto ja maisema kuin lähtömaassa
kin. 

Yhteenvetona voimme sanoa, että on kolme tekijää, jotka yhdessä ovat vas
tuussa kaikista suurimmista sosio-ekonomisista muuttovirroista: 1) työntävä te
kijä lähtöalueella, 2) vetävä tekijä tuloalueellaja 3) tiedonvälitys,jonka tarkoi
tuksena on minimoida välimatka näiden kahden välillä. Nämä tekijät on näh
tävissä myös nykyisissä suurimmissa muultovirroissa; ne selittävät uudempaa 
siirtolaisuutta Välimeren maista. mutta myös suomalaisten siirtolaisuutta 
Ruotsiin 1960-1uvulla. 

Luoteis-Eurooppalaisia muuttoliikkeitäja niiden ongelmia 

1960-luvun lopulla taloudellinen kehitys ja vähentynyt väestöpoliiuinen paine 
Espanjassa ja Italiassa johtivat siihen. että muuttovirta tyrehtyi vähitellen. Tä
mä muuttovirta perustui tarpeeseen elvyttää Pohjois-Euroopan taloutta toisen 
maailmansodan jälkeen. Sen jälkeen turkkilaiset ja marokkolaiset, Joiden ko
timaissa väestöpoliittinen paine oli kasvamassa. korvasivat italialaiset ja espan-
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jalaiset niin suurilukuisesti, että näiden kansallisuuksien osuus ulkomaalaisvä· 
estöstå on yhä vallitsevana useissa vastaanouajamaissa. Vuodesta 1974 - en· 
simmäisen öljykriisin jälkeen - kaikki vastaanottajamaat ovat noudattaneet 
yhteistä politiikkaa sulkiessaan rajansa uusilta siirtolaisilta. Vain ne, joilla oli 
jo perhe tai sukua vastaanottajamaassa. saivat luvan muuttaa. Tämän seurauk
sena siirtolaisuus muuttui pysyvämmäksi ja esiin nouSI uusi ongelma: pysyvien 
siirtolaisten sopeuttaminen. Perinteisissä vastaanottajamaissa siirtolaisten so· 
peuttamiseen liittyvät ongelmat keskittyvät kolmeen päätekijään: asuntotilan· 
teeseen, koulutukseen ja työllisyyteen. Emme voi jättää mainitsematta myös· 
kään ulkomaalaisvihan lisääntymistä. 

a) Asuntotilanne 
Asuntokysymyksen järjestäminen - yhdessä koulutuksen ja työllisyyden knns· 
sa - on yksi tärkeimmistä tekijöistä taistelussa ulkomaalaisen yhteiskunnallis
ten olojen puolesta. Siirtolaisväestölle täytyy taata kunnollinen asumo,joka so· 
pii hinnaltaan perheen tulotasoan eli toisin sanoen täytyy taata asumisturva. 
Näin ei kuitenkaan ole asian laita monissa maissa, vaan siinolaisghettojen syn
tyminen on todellisuutta. Ulkomaalaisväestön liikkuvuus ja asunnonvaihtoti
heys ovat melko korkeita, ja tämä johtuu ennen kaikkea puutteellisesta asumis· 
turvasta. 

Siirtolaiset asuvat usein vanhoissa. huonokuntoisissa asunnoissa slummialu
eiLl a, joissa vuokrat eivät ole missään suhteessa asuntojen tasoon ja asunnot 
ovat useimmiten liian pieniä perheille. Usein ulkomaalaisia syrjitään, kun he 
et'iivät vuokra-asuntoa. ja tämän vuoksi he yrittävät hakeutua valtion tukemiin 
vuokra·asuntoihin tai ostavat tarpeisiinsa sopimattoman talon, jonka sijainti 
usein vielä vahvistaa alueellista erottelua. Julkisen vallan rooli on ensiarvoisen 
tärkeä sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla. 

b) Ojkeus kuulul/lkseenju (yöhön 
Työnhaku siis oli pääasiallisin syy lähteäsiirtolaiseksi mainitsemissani tärkeim
missä muutwliikkeissä. Kun työllisyystilanne on heikko, ulkomaalaisia pide· 
tään usein kilpailijoina ja työttömiä ulkomaalaisia pidetään loisina, jOlka elä
vät muun väestön kustannuksella. On kuitenkin selvää, että olennainen osa 50-
peuttamisprosess ia on työpaikan saanti ja epäilyksettä siirtolaisilla on enem· 
män vaikeuksia työn löytämisessä kuin alkuperäisvåestöllä, vaikka heille an· 
nettaisiinkin ammattikoulutusta. Tässä viranomaisilla riittää työsarkaa. Täytyy 
varmistaa, että työtä tekevillä siirtolaisilla on samat mahdollisuudet saada kou
lutusta, työpaikkoja ja edetä työssä. Heille tulisi myös taata samat työolosuh· 
teet ja palkkataso. 

Nuorille toisen polven siirtolaisille tulisi antaa erilyislUken pääasiassa roh· 
kaisemalla heitä käymään koulua ja opettelemaan maan kieltä. Koulutus· 
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kysymyksessä erityishuomio tulisi suunnata siirtolaisnaisiin ja -lapsiin. Heitä 
täytyisi erityisesti opettaa lukemaan ja antaa opetusta maan kielessä, kannus
taa keskeytymättömään koulunkäyntiin ja korkeampaankin koulutukseen. Ter
veyskasvatuksen ongelmaa ei voida myöskään sivuuttaa. Yhteys asuntotilan
teen ja terveyden sekä työllisyyden ja terveyden välillä on se lvä. Joka tapauk
sessa terveyskasvatuksen avuUa voidaan varmistaa, että sii rtolaiset ovat tasa
arvoisia terveyskysymyksissä. 

c) UlkomaaJaisvihan lisääntyminen 
Monissa maissa, joihin on muuttanut siirtolaisia, tiettyjen ryhmien esittämät 
syyttelyt, arvostelut ja valitukset maassa asuvia ulkomaalaisia kohtaan ovat 
usein osoitus kasvavasta tyytymättömyydentunteesta. Usein henkilökohtaisis
ta tai tuttavien kokemuksista syntyvät vihantunteet saavat lisäpontta sensaa
tiolehdistä. jotka käyttävät kaikki tilaisuudet hyväkseen korostaakseen ulko
maalaisten aiheuttamia ongelmia. Muukalaisvihaa korostavien ääripuolueiden 
synty todistaa, että tyytymättömyys on valtaamassa alaa suuren väestönosan 
keskuudessa eikä sitä pidä vähätellä. On tärkeää auttaa ihmisiä ymmärtämään 
siirtolaisväestön omia erilaisia kulttuureita ja pyrkiä vähentämään taipumus
ta tarkastella kaikkea etnosentrisesti, läntisten kulttuurimal-lien mukaisesti. 

Välimeren maat: uusi porlti Eurooppaan 

Italia, Espanja. Kreikka ja Portugali ovat perinteisesti olleet maita. joista on 
lähdetty siirtolaisiksi. mutta nyt ne ovat muuttumassa vastaanottajamaiksi ja 
tarjoavat tavallaan uuden keinon päästä Euroopan yhteisöön. 1950- ja 1960-1u
vun säännöllisen, työnsaantiin liittyneen siirtolaisuuden jälkeen uusi suuntaus 
näyttää viittaavan köyhien muuttoliikkeen kansainvä listymiseen; köyhistä 
maista muutetaan rikkaisiin teollisuusmaihin. Useat tekijät näyttävät selittävän 
siia, miksi näma uudet muuttoliikkeet suuntautuvat Etelä-Euroopan maihin, 
vaikka myös Pohjoismaat tulevat kyseeseen, joskin vähemmässä määrin. 

Ensinnäkin Pohjois-Euroopan maiden rajojen sulkeminen suuntaa muutto
virtaa muihin maihin, koska väestöpaineessa ei ole tapahtunut muutoksia läh
töaJueilla. Vaikka vetävä tekijä onkin eliminoitu, työntävä voima on entistä voi
makkaampi, joten on löydettävä muita kohdemaita. Toiseksi perinteiset vas· 
taanouajamaat ovat onnistuneet kehittämään erilaisia keinoja, joiden avulla 
maassa olevia ulkomaalaisia pystytään tarkasti valvomaan; Etelä-Euroopan 
maissa tällaisia keinoja ei ole. Etelään suuntautuva muuttoliike, josta suurin 
osa on laitonta, voidaan täten nähdä sivuilntiönä toisaalta Pohjois-Euroopan 
maissa kehitetyistä rajoituKsista ja toisaalta Etelä-Euroopan maiden lainsää
dännön puutteistaja vaillinaisesta valvonnasta. Kolmanneksi talouskasvu esim. 
Espanjassa ja Italiassa on monin tavoin samalla tasolla Pohjois-Euroopan maj· 

" 



I 

I YHDENTYVÄ EUROOPPA 

den kanssa - ellei korkeammallakin - ja tämä tekee niistä vähintään yhtä 
houkuttelevia. Lisäksi näissä maissa on selvästi paremmat mahdollisuudet teh
dä "pimeää" työtä, mikä sopii byvin niin työnantajille kuin maahanmuuttajille
kino Seuraus tästä kouluttamattoman työvoiman virrasta on uuden ns. piiJota
louden kehittyminen Etelä-Euroopan maihin. Viimeiseksi on myönnettävä, et
tä etelän maissa jatkuvasti paistava aurinko samoin kuin niiden maantieteelli
nen sijaintikin ovat painavia muuttopäätökseen vaikuttavia seikkoja. 

Laiton maahan muutto ei ole mikään uusi ilmiö, mutta sen määrä on selväs
tikin yllätys. Laittomat siirto laiset, joiden määrää on mahdoton tietää tarkasti, 
tulevat pääasiassa Pohjois-Afrikan valtioista (Marokko, Tunisia, Algeria, Li
bya), mutta myös Saharan alapuolisista valtioista sekä Keski-Idästä ja Etelä
Aasiasta. Karkeasti arvioiden joka toinen Etelä-Euroopan maiden ulkomaalai
sista on laittomasti maassa. Laittomasti maassa oleskelevat eivät pääse osalli
siksi niistä toimenpiteistä, joilla maahanmuuttajia koetetaan sopeuttaa. Usein 
lisäksi laittomien maahanmuuttajien olemassaolo haiuaa huomattavasti maas· 
sa laillisesti olevien siirtolaisten sopeuttamista. 

Emme voi käsitellä tätä ongelmaa ottamatta huomioon niitä, jotka ansaitse
vat suuret rahat laittomasta maahanmuutosta ja jotka siten ovat osuksi vastuus
sa siitä Tarkoitan tässä lähinnä niitä järjestäytyneitä ryhmiä, jotka elävät lait
tomien työläisten. pakolaisten tai turvapaikan hakijoiden kaupalla. Meidän tu

lee ryhtyä toimenpiteisiin heitä vastaan ja sen on tapahduttava kOKO Euroopan 
tasoUa. Meidän tulee ottaa myös huomioon ne henkilöt, jotka tarjoavat töitä 
laittomille maahanmuuttajille. Tällaisia työnantajia ovat usein esimerkiksi 
maatilat tai rakennusfirmat, mutta myös yksityishenkilöt,jotka palkkaavat lait
tomia maahanmuuttajia kodinhoitajiksi ja muiksi vastaaviksi . "Pimeä" työ, oli
pa se millä tasolla tahansa, on aina tekijänä ja vaikuttimena laittomassa maa· 
hanmuutossa. Niinpä niin kauan kuin on laitonta maahanmuuttoa, kaikki toi· 
menpiteet menevät hukkaan. 

Tarve kansainväliseen ja eurooppalaiseen muutloliikepolitiikkaan 

Maahanmuuuo-ongelmien selvittely Etelä-Euroopassa ja maahanmuuttajien 
sopeuttaminen Pohjois-Euroopassa ovat yhden ja saman ongelman kaksi puol
ta. Euroopassa tulisi kehittää yhteinen muuttoliikepolitiikka, joka ottaisi huo
mioon myös maailmanlaajuisen muuttoliikkeen. Näyttää siltä, että mikään maa 
ei voi toimia yksin muista erillään. Ainoa tapa, jolla maa voi kehittää järkevää 
muuttoliikepolitiikkaa, on ottaa huomioon myös kansainväJiset ja eurooppa
laiset näköJ. .. ulmat. Ongelma on erityisen kiperä EY:lle. Päätöksien ja toimen
piteiden tällä alueella tulisi perustua yhteisiin ohjeisiin kOkonaispolitiikan puit
teissa. Tämä kokonaispolitiikka taas riippuu selvästi nyl • .-yisestä tilanteesta, 
mutta myös eurooppalaisen muuttoliikkeen tulevista haasteista. 
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EY:ssä on hyväksytty turvapaikan hakijoita koskeva sopimus, jotta kaikissa 
12 maassa olisi voimassa samat määräykset. Sopimuksen mukaan turvapaikka
anomuksen hylkääminen yhdessä maassa tarkoittaa sitä, että se hylätään myös 
muissa. Toisaalta. jos turvapaikka-anomus hyväksytään ja turvapaikan hakijas
ta tulee pakolainen, häntä pidetään pakolaisena muissakinjäsenvaltioissa. Val
tioiden rajat häviävät yhteisön alueelta, mutta se ei tarkoita sitä, että kaikilla 
olisi oikeus vapaaseen liikkuvuuteen. EY:n neuvoston direktiivit (annettu 28. 
kesäkuuta 1990), joiden tulee olla voimassa ennen kesäkuun loppua 1992, an
tavat kaikille EY:n jäsenmaiden kansalaisille liikkumisvapauden, jos heillä on 
sairausvakuutus ja tarpeeksi rahaa, jotta heidän ei tarvitse turvautua vieraan 
maan sosiaaliturvaan oleskelunsa aikana. Heille - samoin kuin heidän per
heensä jäsenille - annetaan oleskelulupa, joka on voimassa korkeintaan vii
den vuoden ajan. Erikoisehtoja sovelletaan työelämä'isä olleisiin eläkeläisiin, 
joiden kohdalla eläke on riittävä peruste. ja opiskelijoihin, jotka saavat viipyä 
maassa opiskelujensa keston ajan. 

EY ei ole passiunioni tai täydellisesti vapaan liikkuvuuden alue, kuten Poh
joismaat. Oikeus vapaaseen liikkuvuuteen Pohjoismaissa perustuu perintei
seen jokamiehen oikeuteen, ja sen mukaan henkilöllä katsotaan olevan oikeus 
asua missä tahansa alueella Pohjoismaissa. EY:n järjestelyt näyttävät olevan 
tiUkempia ja tämä koskee myös EY:n ulkopuolisten maiden kansaJaisia. joilla 
ei olisi lainkaan vapauksia nykyisten säännösten mukaan. Esimerkiksi marok
kolainen,joka asuu laillisesti Ranskassa. ei voisi muuttaa Luxemburgiin ano
matta sieltä uutta oleskelulupaa ja joka tapauksessa häntä pidettäisiin uutena 
maahanmuuttajana. 

Euroopan siirtolaisuuden tulevaisuus 

Mikä tulee olemaan eurooppalaisen muuttoliikkeen malli suhteessa kasvavaan 
integraatioon? Minkälaisia muuttovirtojaja muutoksia ennustetaan EY -ja EF
TA-maiden välille? Kreikkalaisilla on ollut vuodesta 1989 sekä espanjalaisilla 
ja portugalilaisilla on vuodesta 1993 oikeus työvoiman vapaaseen liikkuvuu
teen EY:n sisällä. Vanhojen kokemusten perusteella - esimerkiksi kun italia
laisille annettiin sama oikeus vuonna 1968 - voidaan sanoa. että merkittävää 
lisäystä muuttovirtaan etelästä muihin maihin ei ole odotettavissa. Useat teki
jät tukevat tätä olettamusta Lyhyesti voimme todeta, että "työntävän tekijän" 
merkitys lähtömaissa ja "vetävän tekijän" merkitys vastaanottajamaissa vähe~ 
nee, kun taloudellinen kuilu näiden maiden välillä kaventuu. Muuttoliike Por
tugalista ei nouse tulevaisuudessa, ja erittäjn luultavasti siirtolaisuus Ranskaan, 
Luxemburgiin ja Sveitsiin vänenee. 

Toisaalta vuotta 1992 ajatellen on selvää. että tavaroiden vapaa liikkuvuus 
on helpompi järjestää kuin ihmisten vapaa liikkuvuus. Joka tapauksessa mai-
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den välillä tulee säilymään psykologiset rajat, jotka johtuvat kie li- ja kulttuu
rieroista. Lisäksi viimeisen kymmenen vuoden aikana on havaittu yleistä heik
kenemistä kansainvälisissä muuttoliikkeissä samoin kuin sisäisissäkin muutlo
liikkeissä. Kansainväliset muutokset on perusteltavissa sillä. että yleisesti Eu
roopassa on erittäin alhainen väestöpoliittinen paine, sosiaaliturvajärjestelmiä 
maiden välillä on yhtenäistetty ja työnsaantimahdollisuudet ovat paremmin ja
kaantuneet eri maiden välillä. Kuitenkin kaksi tietyntyyppistä muuttoliikettä 
tulee lisääntymään tulevaisuudessa Euroopan yhdentyessä. Ensiksikin nuor
ten, koulutettujen henkilöiden liikkuvuus tulee lisääntymään voimakkaasti 
Erasmus-opiskelijavaihto-ohjelman myötä. kun yhä useammat opiskelijat opis
kelevat 1-2 vuotta jonkun toisen eurooppalaisen maan yliopistossa. Tälle uu
delle "korkeasti koulutetulle, ammattitaitoiselle sukupolvelle koko Euroopan 
kä"ittävät työmarkkinat ovat todellisuutta. 

Näiden nuorten hyvin koulutettujen siirtolaisten lisäksi juuri ehikkeelle jää
neet henkilöt muodostavat toisen uuden siirtolaisryhmän. Yhä enenevässä 
määrin monet irlantilaiset, englantilaiset, hollantilaiset.. saksalaiset. belgialai
setja pohjoismaalaiset eläkeläiset muu ttavat aurinkoon; Costa del Solin aurin
koista säätä arvostetaan enemmän kuin pohjoisen kylmää ja märkää ilmastoa. 
Eikä ole epäilystäkään etteivätkö sellaiset maat kuten Espanja, Portugali,lta· 
Haja Kreikka houkuttelisi tulevaisuudessa yhä enemmän eläkeläisiä. Vaikka 
kyseessä olisikin vain väliaikainen ilmiö. "aurinkopakolaisuus" etelään täytyy 
ottaa huomioon, kun käsitellään uutta lisääotyvää väestön liikhvuutta Euroo
passa. 

Ja lopuksi, minkälaisia muuttovirrat ov3t tulevaisuudessa toisaalta EY -maj· 
den ja EFT A·maiden välillä ja toisaalta EY/EIT A-maidenja kolmansien mai
den välillä? 

Ensinnäkin Euroopan ulkopuolelle muuttavien eurooppalaisten määrä on 
lisääntynyt. Yleensä heillä on työpaikka Euroopan työmarkkinoiden ulkopuo
lelta, mutta useimmissa tapauksessa he ovat monikansallisten yhtiöiden palve
luksessa.ltse asiassa on jo olemassa maailmanlaajuiset työmarkkinat. eikä näi
den markkinoiden vaikutusta työikäiseen ammattitaitoiseen eurooppalaiseen 
väestöön pidä aliarvioida. Toisekseen, vaikk~ "vetävä tekijä" Euroopan mais
sa heikentyisi, kun rajat suljetaan mahdollisilta siirtolaisilta. "työntävä tekijä" 
useimmissa kolmannen maai lman maissa on lisääntymässä ja tulee säilymään 
lähes yhtä korkealla tasolla seuraavinakin vuosikymmenin5. Siksi kahtlenlaiset 
siirtolaiset tulevat lisääntymään: turvapaikan hakijal ja laittomat maahantuli
jat. Laittomat siirtolaiset ovat lähinnä Etelä-Euroopan maiden ongelma, kun 
taas sitä vastoin turvapaikan hakijoiden ja pakolaisten määrä on korkeampi 
Pohjois-Euroopassa ja erityisesti Pohjoismaissa. Pakolaisten sopeuttaminen 
on tulevaisuudessa yksi suurimpia väestötieteellisiä ja sosio-ekonomisia haas
teita Pohjoismaissa. Lopuksi muutokset Itä-Euroopan maissa antavat aihetta 
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olettaa, että muuttoliike lännen ja idän välillä tulee lisääntymään tulevaisuu· 
dessaja väestön liikkuvuus laajeneevoimakkaasti. Tärkeän "työntävän tekijän" 
olemassaolo ltä·Euroopan maissa pakottaa läntiset maat pitämään rajat auki, 
ja sen jälkeen laajat muuttovirrat voivat siirtyä idästä länteen. Tässä tilantees· 
sa asia tulee koskettamaan myös Suomea, joka on yksi Euroopan porteista 
itään. Eikä ole mitään syytä, miksi Suomi sulkisi rajansa siirtolaisilta, jotka tu 
levat pääasiassa Puolasta, Baltian maista ja muista neuvostotasavalloista. Ku
ten Espanja. Italia, Portugali, Kreikka ja muut maat. jotka hyötyivät maasta· 
muutosta menneisyydessä, Suomikin entisenä emigraatiomaana tulee nyt toi
lIlimaan vastaanottajamaana. Tämä muodostaa - yhdessä eurooppalaisen 
väestön ikääntymisprosessin kanssa - tulevaisuuden väestöpoliittisen haas· 
teen. 

,. 



European Migration Pattern 
and European Integration 

Michel Poulain 

European integration seems to he the '~key" questioD in the context af 1992. 
But what does it mean? Which Europe is concerned? Which level af inte· 

gration is foreseen? Concerning the spatial extension af this European inlegra
tion, several groups af countries have to be considered. First af ali, the leading 
ooe, the European Community which grouped 6 countries under the label af 
Common Market. has been extended during the last decade to 12 and renamed 
European Comrnunity obliterating any economic referellce. Besides. the 
EFTA. the Common Nordic LabOT Market, the Council af Europe and rhe 
European Economic Space constitute a complete network af associations the 
main objective af which is the European integration based not only on the 
twelve, but on a complete European scale, even induding the Eastern CQun
tries. 

Jn this integratian pracess, the European Community and the major 1992 
change play a fundamental role although it is nOl, for sure, the last step towards 
the making af the Greal Europe. What is underlying within this cancept af 
European integration? First of ali, economy had pnority by the settlemenl of 
a common market with unified regulations and inlensified economic ex
changes. Bu! econamic coaperation cannot be developped without any pOliti
cal integration at all. Political and economic integrations must go IOgether; far 
example, the use of a common currency, the ECU, is one af the most signifi
can! steps ta achieve this objective. For this purpase, free movernent af people 
is seen as an important step ta intensify the ecanamic development and the 
politicaI integration of the Community. PopuJation mobility is linked ta 
economic cooperation and the free movement af peaple in a Europe without 
frontiers will appear as the main change af the 1992 changes. 

Even if all these changes will affect only the l2 European Community 
countries, no doublthat all the ather European countries will be concerneu 
by these changes, and a various set af biJateral agreements already exist be-
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tweeo EC and other groups af countries among which the EFfA ones. From 
this particular point af view, Finland is fully concerned by the 1992 changes 
in the E~ by the general European Integration process and more specifi
cally by possible changes in population mobility within the context of this 
European integration. 

The lessons of history 

Let us go back to the last century and consider the very strong emigration 
pwcess experienced by the Northern and North-Western European counlries 
during the second part af the 19th century and the first decades of the 20th. A 
progressivelyunbearableoverpopulation process occurred in rural areas facing 
withjobs and food shortages. 5uch an important demographic pressure created 
strong nows of emigranls tawards the cities where job opporturuties existed. 
This migration to the cities was the synanym of access to work and conquest of 
freedom in the context af the building af a new society. This TUral exodus leads 
hundreds of thousands young people within urban areas engaging therefore an 
irreversible urbanlzation process. 

However, the cities were nDt able ta absarb the overnumber nf young active 
populalion arriving from TUTa] areas; otherpossibilities had ta be faund inorder 
ta sUrvlve in these unfavourable socio-economic conditions. Fortunately, 
settlement possibilities in the New World o(fered new attractive solutions for 
emigration candidates. But tbis was not enough to explain the large cohorts of 
emigrams and pioneers who left their home country, boarding in 311 European 
ports to New York or Philadelphia. In fact, a good transmission of information 
was necessary to reduce the enorffiOUS "physical distance" between the Old and 
the New World into a more acceptable "psychological distance" wi lh , for ex
ample, the existence of a similar weather and quite the same landscape in the 
receiving country compared to the departure one. 

We can summarize the three basic components that are jointly responsible 
of all major socio-economic migration nows: a push faetor in the sending area, 
a pull factar in the receiving ooe and a privileged transfer of information io 
order to minimize the distance between the two. These conditioos cao also he 
found io the major migration nows of today and they explain the most recent 
observed emigration between the Mediterranean European countries and the 
North-Western ones, bul also the Finnish emigration to Sweden io the 19605.. 

Recent North~Western European migraHon paltern and its problems 

10 the end of the sixties. economic development and diminishing demographic 
pressure observed io Spaio and io ltaly lead to a progressive eXlinctioJl of Ihese 
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migration flows which originated from the urgent need of economic revivaJ for 
the North-Western industry after the Second World War. Then Turks and 
Moroccans, experiencing a growing demographic pressure in their country. 
look the place ofltalians and Spanish in 50 great numbers that these new n<ltion
alilies are still predominant among !he foreign population in seveIaJ receiving 
countries. Since 1974, in the contell af the fust oil crisis, a general consensus 
has appeared io all the receiving countries in order to close the borders from 
new immigration candidates. Only family reconstitution was accepted io order 
to recompose the bousehold situation of the immigrants already living in the 
country. Jn consequence. immigration became more definitive. A new problem 
arose in the North-Western countries: the integration af the definitive immi
grants. The problems related to integration in the former immigration coun
tries focus on three key concerns: housing, training and empJoyment. Nor can 
we ignore the emergence of xenophobic movemenls. 

a) The access to adequale housing 
Housing along with education and employment is one af the th ree essen!ial 
prongs of the figh! against the social regression af foreigners. Immigram papu
lations must be ensured decent accommodation, commensurale with family in
come or in other words, security in respecl of housing. However, such is far 
from actually being the case in many countries. The spatial segregation of for
eigners in OUI towns and the development of gheuos are a reality. The mobil
ity of foreign popuJations and the frequency with which they move are fairly 
high, due in particular to the lack of security where accommodation is con
cerned. Foreigners often live in old, poor·quaJity housing in slum districls and 
pay rents thai are OUI of proportion when considering the quaJity of accommo
dation. This accommodation, usually in the form of nats. is unsuited tO their 
family size. Foreigners are faced with the probJem of discrimination when seek· 
ing rental accummuc.lation and therefore they (end to seek subsidized housing 
or to purchase a home that is too uncomfortable and, what is more, so placed 
that it contributes to the process of spatiaJ segregatian. The role of the publie 
authorities here is paramount, eilher at the level af Iaea! authori!ies or <It the 
national one. 

b) 111e riglzl for trai"ing and [or employment 
The search for emp!oyment was the main driving force underlying the con
sidered majar migratory movements. Facing cansiderable unemployment, for· 
eigners are often regarded as rivals for jobs, and unemployed foreigners are 
seen as spongers, living off the natianal population. However, having a job is 
dearlyan essential part of integration process. Wilhout any doubt, immigrants 
have more difficulty in finding jobs Ihan nationals. even if they have received 
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vocational training. Hence the pubUc authorities will have their work cut out 
bere. Steps need to be taken to ensure that immigrant workers receive equal 
treatment both in respeet oftraining. advancement andjob opportunities, with 
regard to working eonditio~ and pay levels. Specifie aid should be granted to 
young people from the second generation, mainly by encouraging thern to at
tend school and to leam the national language. With regard to education. 
special attention should be given to migrant women and those born of immi
grant families. They should espeeially receive jiteracy training and instruetion 
in the nationallanguage, heoefit from uninterrupted schooling and be ahle to 
follow a course of edueation that will give them higher qualifications. Neither 
cao we disregard the problem of the legal status of women nor the ooe oftheir 
health and the role of health education. The significant links between bousing 
and health. and between employment and health call for no comment. In any 
ease, health edueatioo is ooe of the essential rneans of assuring equal ity be
tween nationals and foreigners in respect of right to health. 

c) The emergence of xenophobic movements 
In most of the eountries where former immigrants were attracled to, the re
criminations and criticisms made by some groups of nationals about the pre
seoce of forelgners among thern are very often the expression of no Jonger con
tainable sense of discontent. Usually, the hostile feeling stemmed from per
sona! experienee or from the experience of tbose in one's immediate eircle is 
blown up by the sensational press whicb does not miss any opportunity to 
highlight the problems caused by the presenee af foreigners. The development 
of cJearJy xenophobicextremist parties attests to the faet that diseontent is over
taking a significant section of the population, whose complaints must be laken 
seriously and nol be minimized. It is important to help people to understand 
the various original cultures af immigrant populations, but also ta reduce the 
tendency to project ethnocentrie Western cuHUral models 

The Medilerranean European counlries: a new gale to Europe 

After being traditionally countries of emigratian, ItaJy, Spain. Greece and POT
tugal are beeoming eountries ofimroigration and provide, so ta speak, newways 
into the European Community. After the regular work-related migration thaI 
oecurred during the 50s and 60s, everything in tbese new countries ofimmigra
tion points to the internationalization af a migration of poverty from the poor 
countries towards the richer industrial countries. Several factors seem ta ex
plain why these new nows of migrants are heading mainJy for the countries of 
Southern Ewope. although the Seandinavian countries are also affected. to a 
lesser extenL 
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First of aH. the closing of the fromiers io Northern countries involves a re
orientation of the migration flows towards other countries because no 
change occurs in the demographic pressure in the sending countries. Even if 
the pull faetor has been suppressed. the push factor rernains with a growing 
force so that other destination countries must be found. Secondly, the tradi
lional countries af immigration have beeo abJe to acquire unprecedeoted 
~perience io the "control" of foreign populations on their territory. while 
no similar experience has been gained in the cauntries of the South. lrnmi
gration to the South, mostly ilIegal, might then be seen as a side-effect af the 
restrlctive measures developed in the Northern countnes on one hand. and 
of shorteomings in nationallegislation and contral in the Southern eountries 
on the other. Thirdly, the eeonomic growth of countries like Spain and Italy 
is in many respeets equivalent ta or higher than the one the Northern eoun
tries. which eauses thern 10 be at least as attractive. Furthermore, the oppor
tunities for "undeclared work" are clearly mare widespread, which suits 
employers just as much as the mainly illegal immigrants. As a result af this 
additianal source af very 10w-skjJJed labaur, a new clandestine economy is 
developing io the Southern eountries. And finally, we shaJl admit that the 
omnipresen t sun io the Southern eountries is, as well as geographical pro
ximity, a weighty argument favouring this choice. 

llIegal migration is not a new phenomenon, but almost surprising by its ex
tent. Unquantifiable by definition, tbese non-documented migrant5 come 
mainly from "maghrebin" oountries but also from Subsaharian Africa, the 
Middle East and Southern Asia. Roughly we can estimate that in the Southern 
European countries. there is one illegal foreigner OUl of two. 

By definition, immigrants residing c1aodestinely or iIIegally in a country can 
in no case benefit from measures to help immigrants ta become integrated. In 
many cases, the presenee of iIIegaJ immigrants casts a definite shadow over the 
cffons made to achieve beller integration aJld lIIay intJe.:tJ be a serious obstacle 
10 attempt integrating immigrants residing legally in the country. 

We cannot deal with this problem without considering those who derive a 
sizeable ineome from iIlegal immigration and who therefore share responsi
bility for i1. Precisely, mainly of those organized groups af people who live 
on actual proceeds af this human trade of iIIegal workers, would be refugees 
or asylum·seekers. Measures must be taken to combat this, but on a Europe
wide basis. Furthermore, we should mention aJso all those who offer jobs ta 
those ilIegal immigrants. These "empIoyers" are both large and small agri
cuhural or building firms but a1so privale individuals who hire illegal immi
granlS as "domestic stafr', Each of those job openings. 31 any leve l and in 
any circumstances. discreet ly covered by taking advantage of a general eon
sensus, is botb a cause and a factor of this iIIegal immigration. Consequently, 
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as long as there is iIIegal immigration, al1 the measures considered are off 
the point. 

The. need tor an international and Europe-wide migration policy 

Facing the problem of iIlegal immigration in the South and ensuring integra
tion in the North constitute the two sides af a single probJem, which lead ta a 
common migration policy for Europe within the broader context ofpopulation 
exchanges world-wide. Henceforth, it seems ta me that no European country 
can act 5eparated from the others. The only way this country can develap a co
herent migration policy is to fit into this international and European context. 
Foe the Eurapean Community, the problem 1S even mare acute. Decisions and 
actions io this area must be shaped by common guidelines in the framework af 
an averall policy. This averall paHcy depends c1early on the present situation 
but also on the future chalIenges af European migration. 

Within the European Community. an agreement has been accepted concem· 
ing the admission of an asylum seeker in arder to apply simi lar conditions in the 
twelve countries, 50, if an asylum seeker is rejected by one country, he can not 
be accepted by another one. On tbe other hand, if an asylum seeker is accepted 
and becomes a refugee. he will be considered as 50 by the other countries. In 
1992 the borders will be physicalty suppressed within the Community. That does 
not mean thaI the freedom af mavement is a1lowed in a1l cases. The directives 
af the Counci( of the European Community must be in application before end 
of June 1992 giving the freedom of movement to all EC citizens if they are 
covered bya bealth insurance and have enough income to avoid to be depend
ant ofthe social security system ofthe receiving country during their stay. These 
people receive a residence permit as well as the members of their family and 
this residence permit is attested by a document whose validity is maximum 5 
years. They are special conditions for formerly professionally active pensioners, 
in tbis case the benefit af a pensian is sufficient, and for the students who are aJ
lowed 10 reside in the receiving country only during the studying time. 

The European Community is thus not a passpon union and an area oftotally 
free mobility like the Nordic Countries. The eight to move free ly within the 
Nordic Countries is founded on the traditionai "everyman's right": according 
ta this eight, an individual is seen as having the right to uve wherever he or she 
wants in the Nordic Countries. So the practjees of the EC seems ta be more re
strict ive; this is also the case for non-EC citizens who will have no freedam af 
movement at all according to the present regulations. Theo. a Moroccan who 
resides legally in France cannot move and decide to reside in Luxembourg 
without asking a new residence permit in Luxembourg. Io all cases, he will be 
considered as a new immigrant. 
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The ruture orEuropean migralion 

What wiU he the future af the European migration pattem eoncurrently to the 
growing integration? For inter.European migration flows between aJl the EC 
and the EFTA countries, what kind of changes are foreseen? 

The Greeks. since 1989, the Spanish and the Portuguese, in 1993, will reeeive 
the right to free labor mobility within the Eurapean Community. Aecording to 
the past experience when far example the same right was given to the ltalians 
in 1968, no significant increase jo the emigration flows is foreseen between 
these Southern countries and the ather member countries. Several factors can 
ex:plain this hypathesis. Shortly we can say that the "push factar" jn the send· 
ing countries as well as the "pull factar" in the receiving countries tend now ta 
deerease in magnitude when the economie gap between these countries is pro
gressively reducing. Even for the Portuguese. emigration flows will not increase 
in the future and. most probably, a decrease jo the flows is foreseen towards 
France. Luxembourg and Switzerland. 

With the 1992prospect, free movement ofgoods will he c1earlyeasier to mao
age than the free movement af people. In any ease, psyehologieal borders will 
remain between countries due to language and cultural differences. Moreover, 
since the last decade we have observed a general deere ase in the level of imer
national mObility as well as internai mobility within eaeh country. The causes 
of this global ehange might be found in a very low demographic pressure else
wbere io Europe, the uniformisation ofwell organized social security systems 
and a better distribution of job opportunities betwcen the different countries. 

However, two specific types of movements will increase in number in the 
next future with a growing European integration. With the sprending of Er
asmus programs with extended exchanges of students staying ooe or two years 
in a foreign European university, the mobility of young well-edueated aetives 
will increase significantly. For these new active generalions with highly ql1:ll
ified curriculum vitae the whole European job market becomes a reality. 

Besides these young highly skilled worker migrants, JUS! relired people con
stitute another eategory of new migrants. More and more lrish, British, Dutch, 
Gennan, Belgian and Scandinavian pensioners will move numerously lowards 
the sun; the sunny weather of Costa del Soi being more appreciated than the 
eold and wet clim31e ofthe North. Undoubtedly, Ponugal,ltaly and Greece -
Iike Spain - will attract more and more just.retired and heahhy people in the 
future. Even lough il is generally a temporary one, sun migration to the South 
has to be taken into account when dealing with the new and inereasing mobil
ity of European populations. 

Fjnally. what 3re the future trends of migration flows between the EC and the 
EFTA countries, on the ooe hand, and the third countries, on the olher hand? 
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Firstly, Europeans Jeaving abroad out of Europe are more and more numer
ous. They generally have a job outside the European Job Market but jn most 
cases they have a contract with a multinationaJ company. ConsequentJy, a 
world-wide job market will appear - or it already exists - and its impact on 
European high~skilled workers is not to be neglected. 

SecoodJy, even jf the "pull faetor" io the European countries is contradicted 
by the c1osiog offrontiers to immigration candidates, the "push faetor" io most 
ofthe third world countries is iocreasing and will remain at least at the present 
level io the following decades. Therefore. two categories of migrants will io
crease jo numbers: the asyJum seekers and the iJlegaJ imrnigrants. Tf the prob
lem of clandestinity mainly concerns the Southern countries, the number of 
asylum seekers and refugees is relatively higher in the Northern ones and more 
specifically io the Nordic oDes. The integration of Jarger numbers of refugees 
is probably one of the future demographic and socio-economic chaUenges in 
the Scandinavian countries. 

Last hut nDt least, the changes oecurring io Eastern eountries allow us ta as
sume that the exchanges between Western and Eastern countries wi ll increase 
in the future. There is no doubt that population mobility between those coun· 
tries will also become more pronouneed, probably io tbe two direetions. Jo faet, 
the existence of an important "push factor" in the Eastern countries will force 
Western countries to keep open their borders. And then, Jarge migration flows 
can appear from East to West.In this case Finland, one of the Eastern gates of 
Eu rope, will be concerned. And there is no motive why Finland should cJose 
its borders to immigration caodidates mainly from Poland, the Baltic Repub
Jics and other Soviet republics. As for Spain, ItaJy. Portugal, Greece and other 
counuies which took advaotage from emigration in the past, Finland, a fo rmer 
emigration country, has to face DOW this new potentiaJ immigration. This coo
stitutes, with the gJobal aging process of European populations, the future 
demographic challenges for Europe. 
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Maassamuuton ja maastamuuton 
seuraukset yhdentyvässä Euroopassa 

Tom Sandlun.d 

Seuraavassa en tule esittämään numerotieloa maassamUUlosta tai maasta
muutosta, Sen lisäksi otsikko on harhaanjohtava, koska tulen ensisijaisesti 

käsittelemään myös maahanmuuttoa ja vähemmän maassamuutloa Euroopas
sa, Käsittelen siis maastamuuton painetta myös yhdentyvän Euroopan ulko
puolelta, mikä siis tämän alueen kannalta on maahanmuuttoa. Käsite yhdenty
vä Eurooppa sisältää sisärenkaana EY:nJ seUraavana renkaana Efta-maat ja 
harmaana vyöhykkeenä Itä-Euroopan maat ja ehkä osia tämän päivän Neuvos
toliitosta. 

Esitelmässäni puhun kolmesta seurauksesta. Ensiksi varsinaisesta seurauk
sien aiheuttajasta: muuttoliikkeestä . Toiseksi kulttuurisista seurauksislaja kol
manneksi sosiaalipoliittisista seurauksista. Tarkastelen näitä asioita erityisesti 
Suomen kannalta. 

los tarkastellaan EY ~maiden sisäistä muuttoliikettä. se itse asiassa ei ole ko
vin laaja. Väestöpohjaan nähden eri EY-maiden sekä sisäinen että maahan
muutto ulkoapäin on ollut sangen alhainen. lähiaikojen taloudellinen kehitys 
ei anna aihetta odottaa edellisessa: tapauksessa suurta muutosta ja EY:n poli
tiikkaan ei kuulu avoimia rajoja ulkopuolisiin nähden. 

Eri maiden sisäinen muuttoliike on liian monimukainen asia käsitellä tässä 
yhteydessä. Tämä pätee muuten koko tähän aiheeseen, koko muuttoliikeaihee
seen. Kun tätä symposiumia suunniteltiin pari kolme vuotta sitten, oli olemas
sa yhdentyvä länsi-Eurooppa, toisaalta vielä suhteellisen vakaa, tasapainoinen 
Itä-Eurooppa. Yhdentyvä Eurooppa -käsite oli silloin paljolti käsite,joka kos
Id ainoastaan Länsi-Eurooppaa. tänään käsitettä käytetään - oikeutetusti tai 
ei - paljon laajemmassa merkityksessä. 

On muistettava, että EY:n alkuperäinen ja selvästi julki tuotu periaate on si
säinen marlddna-alue ja ulkoinen suojatulli. jolta saataisiin aikaan kilpailuky
kyinen asema Yhdysvaltoihin ja Japaniin nähden , Näin ollen sisäänmuutto ta
lousalueen ulkopuolelta näyttää olevan lähinnä välttämätön paha nousukau-
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den aikana, mutta periaatteen vastainen. Vapaa ihmisten, tavaroiden ja pää
oman muutto rajoittuu alueen sisälle, ja mitä ihmisten muuttoon tulee, se kos
ki alussa lähinnä työvoimaa eikä ihmisten muita Iiikkumismuoloja. Periaattees
sa on näin ollen vaikeaa ajatella mitään suurempaa muuttoliikettä ulkopuoli
silta alueilta,johon EY suoraan kehottaisi. Päinvastoin on mitä todennäköisin
tä, että EY sulkee .rajansa odotetulta muuttoliikkeeltä Itä-Euroopasta ja Eu
roopan ulkopuolelta. Välimaastoksi jäävät silloin maat, jotka ovat jollakin ta
valla assosioituneet EY:öön tai ovat kauan kuuluneet markkinatalousjärjestel
mään. Osa näistä maista, kuten Itävalta ja Suomi, on jo maantieteeJlisistä syis
tä potentiaalisia maahanmuuttajamaita, mutta kun EY sulkee porttinsa, kaik
ki muut suhteellisen rikkaat Euroopan maat joutuvat maahanmuuttopaineeo 
eteen, 

Ei ole odotettavissa näidenkään maiden olevan kovin valmiita avaamaan ra
jansa muuttajille, vaan myös näissä maissa siirtolaisuuspolitiikka tulee tiukem
maksi. Muutamissa maissa voi noususuhdanteen vallitessa olla ainakin väliai
kaisesti työvoimapula, mutta työvoimapuJa ei ole sitä suuruusluokkaa että sil
lä olisi suurempaa merkitystä muuuoliikepaineen vähenemiseen muualla. 
Päinvastoin, mahdollisuus päästä jonnekin aikaansaa luultavasti lisääntyvää 
painetta juuri siihen suuntaan, missä päänavaus on tehty. Tämä lisää painetta 
tiukan maahanmuuttopolitiikan ylläpitämiseen tai aikaansaamiseen. 

Kuten sanottu EY:n politiikka on ollut muurien rakentamista alueen ympä
rille, vaikka on ollut kauniimpaa puhua sisäisistä vapauksista. Kun EY:n pää
määrät toteutuvat, muiden rikkaiden Euroopan maiden on pakko seurata riip
pumatta suhteistaan EY:öön, koska koko se paine,joka on ennen kohdistunut 
EY:n jäsenmaihin. siirtyy nyt heille. Kurjuus ei maailmalta poistu vaikka se sul
jetaan EY:n ulkopuolelle. 

Ennustaminen tämän päivän Euroopassa on eri ttäin vaikeaa. Yhdentymis
tendenssit ovat voimakkaita Länsi-Euroopassa multa hajaantumistendenssit 
hallitsevat Itä-Eu.roopassa. Karkean, mutta todellisen sosiaalisen turvajärjes
telmän poistaminen joissakin Itä-Euroopan osissa merkitsee ainakin vähäksi 
aikaa todellista köyhtymistä isoille ryhmille: kehitystä, joka merkitsee lähi
markkinoiden menettämistä Länsi-Euroopalle. EY:Ue toimivat järjestelmät 
Itä-Euroopassa ovat elintärkeitä. Itse asiassa EY:n talouspolitiikka on raken
nettu toisaalta vakaan ja dynaamisen sisämarkkina-alueen aikaansaamiseen ja 
toisaalta siihen, että toisesta maailmasta, jota ei enää ole olemassa, Euroopan 
sosialistisista maista, vähitellen kehittyy tavaroiden vientialue. Kehitys on idäs
sä ollut liian nopea ja ostokyky voi pikemminkin heikentyä kuin vahvistua. 

On tämän lisäksi muistettava, että vapaa liikkuvuus EY:n maissa ei ollenkaan 
merkit'\e samaa kuin Pohjoismaissa. Meillä vapaa liikkuvuus tarkoittaa sitä. et
tä ihminen saa lähteä asumaan kuinka kauan tahansa muuhun Pohjoismaahan 
riippumatta siitä onko hänellä työtä vai ei. EY:n sisällä vapaa liikkuvuus mer-
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kitsee sitä, että saa kolme kuukautta hakea työtä muussa maassa ennenkuin 
sieltä joutuu lähtemään. Kaikenlaiset uhkakuvat, jotka tässä suhteessa kytke
tään EY:n liittymiseen, perustuvat nähdäkseni väärään käsitykseen. On hyvin 
mahdollista, että liittyminen EY:öön itse asiassa tuo mukan ansa rajoittavia pai
neita maahanmuuttopolitiikkaamme, koska varsinaiset siirtolaisuuspaineet 
kohdistuvat meihin enemmän EY:n ulkopuolelta kun sisäpuolelta. 

Yhteenvetona totean, että mitä muuttoliikkeen väestölIisiin seurauksiin tu
lee, EY tuskin tuo paljon uutta väkeä Suomeen. Keskittymistendenssit toden
näköisesti vahvistavat jo olemassa olevia ristiriitoja. Niille. joilla jo tänään me
nee huonosti. menee huomenna vielä huonommin. koska ne, joilla tänään me
nee hyvin. joutuvat taistelemaan kovemmin ylläpitääkseen saavutettua tasoa. 
Tämä voi johtaa sekä maasta- että maassamuuton lisääntymiseen. Paljon ri ip
puu siitä onko meillä solidaarisuutta, kykyä ja varaa ylläpitää sosiaalista turva
järjestelmää nykyisellä tasolla vai luovummeko pohjoismaisesta yleisestä tur
vajärjestelmästä epävannojen kilpailuetujen saavuttamiseksi, 

Vapaan liikkuvuuden tosiasiallinen rajoitus EY:sså sekä erilaiset historialli
set rakenteet esim. sosiaalisessa turvajärjestelmässä luultavasti merkitsevät ai
ka vähää liikkuvuutta Euroopassa. Aikaa myöten poikkeuksena voi taas olla 
muuttoliike Ruotsiin. Ruotsi on historiallisesti tarjonnut työtä suomalaisille tai 
hakenut työvoimaa Suomesta. Suomi on huonommin valmistautunut EY:öön 
menoon kuin Ruotsi. ja jos meillä alkaa mennä paljon huonommin kuin Ruot
sissa ja Pohjoismaiden sisäinen vapaa liikkuminen säilyy. on mahdollista, että 
väki lähtee Ruotsiin. Monet sukulaissiteet Ruotsiin edesauttavat tällaista liik
kumista. 

Alunperin jätin maahanmuuttoulottuvuuden pois esitelmästäni. Syy tähän 
oli se, että en nähnyt, kuten sanoin, mitään syytä siihen. että Länsi-Euroopas
ta tulisi suuri joukko ihmisiä. Suomen houkutus heille on liian pieni . On kui
tenkin mahdollista, että suuret joukot hakeutuvat Suomeen lähialueeltammc, 
muUa tämä ei ole Suorassa yhteydessä yhdentyvään Eurooppaan vaan vallan 
toinen ongelma, jonka eteen me joudumme riippumatta EY:stä. 

Pelkät våestölliset seuraukset eivät siis nähdäkseni ole kovin suuret koska 
EY:n muuttoliike ei sinänsä ole kovin suuri. Perinteelliset kuviot säilyvät. 
muutto Etelä-Suomeen ja Ruotsiin. mikäli muultoa yleensä tapahtuu . Mutta 
väestölliset seuraukset eivät ole ainoat muuttoliikkeen seuraukset. Muutloliik· 
keen tai liikkuvuuden ei tarvitse olla kovin suurta ennen kuin tulee aseenteel
lisia. kokemuksellisia ja joitakin taloudellisia seurauksia. Kun tarkastellaan 
muuttoliikettä tältä kannalla voidaan se jakaa neljään ryhmään: laaja työtlömi· 
en muuttoliike, johtajien, aSiantu ntijoiden ja neuvottelijoiden mUuttoliike, 
muuttoliike kansainvälisen yritysmaailman sisällä ja nuorison muuttoliike. 

Olen jättänyt pakolaisten muuttoliikkeen edellisen listan ulkopuolelle, kos
ka kuten sanottu, tätä tuskin pääsee tapahtumaan kovin paljon EY:n tai koko 
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ETA-järjestelmän sisäl lä. Suhteellisen pieni muuttoliike voi myös tuoda mu
kanaan suuria byrokraattisia ja virasto-ongelmia. jotka eivät suuren muuttovir
ran sattuessa jää ongelmiksi, koska koko systeemi hajoaa ja täytyy rakentaa uu
si. ehkä väliaikainen järjestelmä. Koska Suomi on ollut suhteellisen su ljettu 
maa, meillä on kovin vähäisiä valmiuksia tässä suhteessa,joten pienestä muut
toliikkeestä voi syntyä turhan isoja ongelmia. 

Eräänä esimerkkinä voin mainita sen, että kun huomattiin että äidinkie
lenopetus eräälle Suomeen muuttaneelle ryhmälle olisi tärkeää, haettiin ulko
mailla tulkki, Tulkki kuitenkin joutui työlupajonotuslistalle niin kauaksi aikaa, 
että koko asiasta jouduttiin luopumaan. Mahdollista on tietenkin, että tällaisis
sa tapauksissa on ollut tahallinen yritys vaikeuttaa maahanmuuttajien asemaa, 
muttaymmärtääkseni paljon enemmän on kysymys byrokratian jäykb.-yydestäja 
vaJmiuksien puutteesta. 

Jos tarkastellaan lähemmin ryhmää yksi, EY:stä tulevia työttömiä ja EY:öön 
lähteviä työttömiä, Suomesta kyseen ollen se tulee olemaan suhteellisen pieni 
ryhmä. Ryhmä kahden ja kolmen välinen ero on siinä, että kolmannen ryhmän 
muuttoliike on pitkäaikaisempaa - jopa monta vuotta - kun toisen ryhmän 
mUuttoliike käsittää lähinnä virkamatkoja. 

Nuoriso 00 tänään kansainvälistä, mUtta siitä huolimatta asenteellinen val
mius voi puuttua. Anglosaksinen ja ehkä suppeampi amerikkalainen yliote mei
dän nuorisokulltuurissamme voi saada arvaamattomia seurauksia. Kansainvä
lisessä kanssakäymisessä Euroopassa amerikkalaisella kulttuurilla ei ole yhtä 
vahvaa asemaa kuin Suomessa. Tämänja sen asian huomaaminen, että suomen 
kieli on Euroopassa hyvin pieni ja outo, voi olla tuskaHista ja vastareaktiona 
tähän voi herätä kansallisaate. Nuorison liikkuvuus olisi mielenkiiflloinen ai
he, mutta katson, että se ei kuulu tämän esitelmän aiheeseen. 

Kun Eurooppa yhdistyy, näyttää samalla siltä kuin olisi tarvetta kohottaa 
omaa identiteettiä. Sinänsä tämä ei ole huono asia. mutta epävarmuuden val
litessa hyökkäykset eri ryhmien välillä ovat mahdollisia. Itä-Euroopassa tästä 
löytyy hyviä esimerkkejä. mutta niitä löytyy myös Länsi-Euroopasta. Suomen 
kohdalla vaara piilee mielestäni sii nä, että maa voi joutua kielellisesti Ja kult
tuurisesti eristyneeksi. 

nmeistä on, että saksan ja ruotsin kielen tai skandinaavisten kielten asema 
tulee vahvistumaan Pohjois-Euroopassa. Pohjoismaisen yhteisön ja sen muka
na lähinnä ruotsin kielen korkea status onjo nähtävissä Baltian maissa. Vaik
ka yhteinen virallinen kieli usein tänään on englanti, päätöksentekoprosessis· 
53 meidän kannaltamme skandinaaviset kielet usein hallitsevat. Tämä johtuu 
osittain myös siitä, että Baltian maista suhteellisen monta pakolaista on saapu
nut erityisesti Ruotsiin, mutta myös Tanskaan, Tässä ei ole vain kysymys kie
lestä vaan myös Suomen valmiuksista olla mukana suuremmassa ryhmässä. 
Kun lähtee ulkomaille, esimerkiksi monikansallisiin neuvotteluihin Pohjolan 
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ulkopuolelle, huomaa miten tärkeää skandinaavisten kielten ymmärtäminen 
usein on asioiden valmisteluvaiheessa. Vaihtoehtoja ehkä ei ole ja on vain to
dettava. että jonkinlainen asymmetrinen suhde vallitsee skandinaavisten kiel
ten ja suomen kielen välillä. Yksipuolinen kiinni pitäminen englannin kielestä 
voi merkitä faktista eristäytymistä. 

Ilmeistä on, että tässä suhteessa eri ryhmissä voi olla selvästi erilaista tarvet
ta. Yhdellä asiantuntijalla voi olla vain englannin tai saksankielen taidon tar
vetta, neuvottelija voi tarvita monta kieltä. Useiden kielten tarve tulee ilmei
sesti olemaan suuri Suomen kannalta myös tulevaisuudessa. Myös yleinen ruot
sin kielen taito - en ota kantaa päivän kohukysymykseen, koulukielikysymyk
seen - tulee ilmeisesti olemaan ainakin yhtä tärkeä kun nyt, mutta seuraukset 
tästä voivat olla arvaamattomat Suomen kielisuhteille. 

Tällä hetkellä niitä, jotka pärjäävät hyvin oppimaIlaan ruotsin .kielellä. on 
maassamme paljon enemmän kuin suomenruotsalaisia. On mahdollista, että 
Suomelle yhdentyvässä Euroopassa ruotsin kielen taito usein on uudella taval
la edellytys - ei riittävä edellytys, mutta usein aika tarpeellinen - ammatil
liseen nousuun virastoissa ja laitoksissa. sitä enemmän mitä kansainvälisem
miksi nämä tulevat. Tämä voi herättää närkästyslä niissä, jotka eivät ruotsia 
osaa. Närkästys voi purkautua ruotsinkielisen väestän suuntaan, vaikka kysy
mys ei sinänsä ole kieliryhmien välinen ongelma vaan kansainvälinen asema
ongelma. 

Olen ottanut tämän a~ian esiin, koska se on yhteydessä siihen, mitä muutta
jatja muut kokevat yhdentyvässä Euroopassa. Yleensä on huomattu , että kun 
laajempi integraatio tapahtuu, lähialueiden integraatio on erittäin voimakas. 
Tästä syystä haluan korostaa. että Suomen kielipoliittisia ratkaisuja ei pitäisi 
tehdä hätiköiden, vaan huolellisesti pohtien eri vaihtoehtojaja niiden seu ruuk-
sia. 

Yleisempi yhteys muuttoJiikkeeseen on siinä, eltäjos ihmiset vapaasti liik
kuvat Pohjolassa, suomalaisten muuttoliike tulee edeUeen suuntautu maan 
Ruotsiinja vaikeudet siellä Ua muissa Pohjoismaissa) tulevat olemaan sitä suu
rempia mitä vähemmän he osaavat ruotsia. Tämä koskee enemmän niitä, jot
ka tekevät työtä lähiseutua palvelevassa ammatissa. kuin niitä. jotka toimivat 
sellaisessa ammatissa, jossa laajempi kansainvälinen yhteydenpito on yleistä. 
IGelitaidon puute on varmasti yksi muutloeste, mutta se ei viime vuosisadan 
vaihteessa eikä 1960-luvulla estänyt ihmisiä muuttamasta Suomesta. Ainakin 
1960-1uvun muuttoliikkeestä Ruotsiin tiedämme myös, että yksikielioen asen
ne vaikeutti suomen kielen ylläpitämistä seuraavassa sukupolvessa ja samalla 
paluumuuton alttiutta. Sitä. mitkä kielet Suomen kannalta ova t tärkeitä. 00 

myös tästä näkökulmasta syytä vakavasti pohtia. 
Sosiaalipoliittisesti Euroopassa on kaksi vahvaa jiirjestelmää, toinen perus

tuu kooperativismiin, toinen kansalaiskäsitteeseen. Edellinen on mannereu-
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rooppalainen ja jälkimäinen pohjoismainen, vaikka Suomi tästä jonkin verran 
eroaa, On mahdollista, että suhteellisen pieni muuttoliike ETA-järjestelmän 
sisällä tuo meille maahanmuuttajia EY:n maista,jotka käyttävät meidän järjes
telmäämme. Kilpailukyvyn säilymiseksi tullaan luuhavasH viimeistään silloin 
esittämään meidän järjestelmämme muuttamista mannereurooppalaiseksi. 
Sellainen järjestelmä ehkä vähentäisi sitä pientä maahanmuuttoa EY -maasta, 
josta on kysymys. mutta samalla se vähentäisi meidän yleistä sosiaaliturvajär
jestelmäämme. Tästä seuraisi vielä suurempi keskitys Suomessa, lisääntyvä 
maassamuutto ja luultavasti myös maastamuutto, kun monille suhteellinen so
siaalinen turvaetu on menetetty. Yksi tärkeimmistä paJuumuuton esteistä ruot
sinsuomalaisilla on ollut laajempi, tiiviimpi ja ihmiskeskeisempi sosiaalinen 
turvajärjestelmä Ruotsissa. 

Lopuksi, kulttuuripOliittiset vaJinnat ovat maan kannalta tärkeitä tulevai
suutta ajatellen. Valinta englannin, saksan tai ranskan kielten välillä vaikuttaa 
myös ihmisen tulevaan kulttuuriasenteeseen ja siten kansakunta orientoituu. 
Kysymys ruotsin kielen asemasta ehkä ei tässä mielessä välttämätW oJe kovin 
keskeinen. Suomi, vaikka se eroltuukin Pohjolan maista eniten, on niin syväs
ti kiinni pohjoismaisuudessa, että kieli ratkaisut Suomessa kuitenkin mielestä
ni ovat !'vain" kieli ratkaisuja. Historia ja maantiede sitoo Suomen Ruotsin ja 
Venäjän väliin tämänpäivän Euro-euforiasta huolimatta. Yhteenvetona totean 
siis, että kuhtuuripoliittisesti EY-liikkuvuuden vaikutus tulevaisuudessa tuskin 
on kovin suuri. Muut vai\..."Utukset sieltäpäin voivat kyllä olla suuria. Mutta mi
tä liikkuvuuteen tulee, suurempi ja meille työvoimapoIiiuisesti tarpeellinen 
muuttoliike, voi olla odotettavissa idästä. Muutama satatuhatta venäjänkielis· 
tä tuottaa luultavasti sekä kuIttuuri- ja Icielipoliittisesti että ehkä myös yleispo
liiuisesti paljon suurempiaja mielenkiintoisempia haasteita ja vaikutuksia kuin 
Euroopan muu liikkuvuus. 
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Työvoiman liikkuvuus 
ja Euroopan yhdentyminen 

Niels Ploug 

uysymystä työvoiman liikkuvuudesta tulevilla Euroopan yhteismarkkinoilla 
.ft.tulee tarkastella yleisen taloudellisen kehityksen yhteydessä. Cecchini~ra
portissa arvioidaan, että kokonaistyölJisyyden kehitys yhteismarkkinoiden en
simmäisinä vuosina tulee olemaan J-käyrän muotoinen eli ensin työllisyys las
kee ja sitten myöhemmin nousee. Työllisyyden lasku yhteismarkkinoiden en
simmäisinä vuosina ei tule jakautumaan tasaisesti eri EY-maiden välillä. On 
odotettavissa, että se tulee olemaan laajempaa joissakin eteläeurooppalaisten 
jäsenvaltioiden osissa ja kaikkien jäsenvaltioiden njissä osissa. joissa vanhat 
teollisuudenalat, k-uten esimerkisi hiilen louhinta tai raskas teollisuus, sijaitse· 
vaI. 

EY ·komissio on yrittänyt ottaa tämän huomioon antamalla lisäresursseja 
EY:n alue· ja sosiaalirahastolle,jotta alueet. joissa on suu rimmat ongelmat. sel· 
viytyisivät paremmin yhteismarkkinoiden toteutuessa. On tuotu esiin, että eräs 
tapa ratkaisla työllisyysongelmat olisi helponaa työvoiman liikkuvuutta jäsen
valtioiden vmillä. Työvoiman liikkuvuus sa<lttaa lisääntyä ilsestäänkin ajan 
myötä, mutta tarkastelussani keskityn poliittisiin yrityksiin käyUää työvoiman 
liikkuvuutta keinona ratkaista ongelmia tulevilla yhteismarkkinoilla. 

T)'övoiman liikkuvuus ja Rooman sopimus 

Kun Yhtenäisyysasiakirja liitettiin Rooman sopimukseen v. 1986. sillä ol.i tär
keä merkitys EY-maiden kansalaisten mahdollisuuksiin asua ja työskennellä 
jossain toisessa EY:n jäsenvaltiossa. Jo vuodesta 1957 15htien Euroopassa on 
periaatteessa ollut yhteiset työmarkkinat, mutta monista eri syistä tämä ei ole 
koskaan toiminut käytännössä. Palaan näihin syihin myöhemmin. Rooman so
pimuksessa työvoiman vapaata IHkkuvuutta käsittelevät artiklat sitovat jäsen
valtioita, mikä tarkoittaa, että maiden täytyy liittää ne lainsätidäntöönsä osana 
yhdistymisprosessia: 



Työvoiman liikkuvuus 

• Artiklassa 48 taataan työvoiman vapaa liikkuvuus, mikä tarkoittaa, että jo
kaisella EY-maan kansalaisella on oikeus hakea työtä mistä tahansa EY
maasta. Poikkeuksia ovat jotkin julkisen sektorin virat. 

• Artiklassa 51 taataan, että työntekijä voi siirtää yhdessä maassa hänelle ker-
tyneet sosiaaliedut toiseen maahan (esim. eläke-edut). 

• Artiklassa 119 taataan sama palkka miehille ja naisille. 
• Artiklat 123-127 koskevat EY:n sosiaali rahaston toimintaa. 
Rooman sopimuksessa on myös artikloita, jotka eivät sido jäsenvaltioita, mut
ta sitovat EY-komission työtä työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen liittyvissä 
kysymyksissä: 
• Artiklassa 117 sanmaan. että sosiaaJilainsäädännön harmonisoinnin täytyy 

johtaa työntekijöiden työ- ja elinolosuhteiden kohentumiseen. 
• Artiklassa 118 kehotetaan komissiota edistämäänjäsenvaltioiden yhteistyö

tä seuraavilla aloilla: työllisyys, työhön liittyvät oikeudet ja työolot) ammat
tikoulutus, sosiaaliturva, suoja työpaikkaonnettomuuksia ja ammattitauteja 
vastaan, työterveyslainsäädäntö sekä oikeus järjestäytyä ja oikeus työeh
tosopimuksiin. 

• Artiklassa 118B sanotaan. että komissio pyrkii kehittämään yhteiskunnallis
ta vuoropuhelua (ns_ sosiaalinen dialogi) ammattiyhdistysten ja työnantaja
järjestöjen välillä. 

• Artiklassa 128 korostetaan ammatillisen koulutuksen vastavuoroista hyväk
symis tä jäse nval t ioissa. 

Ulkomaan kansalaiset Pohjoismaissa ja EY-maissa 

Tiedämme hyvin vähän työvoiman liikkuvuudesta Pohjoismaiden ja EY -mai
den välillä ja tuskin mitään makrotasolla. Luvut, jotka tulen esittämään tässä 
yhteydessä on otettu yleisistä väestötilastoista ja niistä näkyy ulkomaalaisten 
määrä Pohjoismaissa ja EY -ma.issa. Siksi De antavat vain vähän tietoa työvoi
man liikkuvuudesta näiden maiden välillä. 

Taulukko 1 osoittaa, että ulkomaalaisten määrä Pohjoismaissa on noin 
700 000. Noin 50 % näistä ei ole Pohjoismaiden tai EY -maiden kansalaisia. 
EY -maissa ulkomaalaisten määrä on noin 13 miljoonaa. Näistä alle 40 % on 
toisen EY -maan kansalaisia, vain harva on Pohjoismaistaja suurin osa on Poh
joismaiden ja EY -maiden ulkopuolelta tulleita. 

Jos hyväksymme tämän ulkomaalaisten määrää osoittavan luvun parhaana 
mahdollisena arviona ulkomaisen työvoiman määrästä, meidän täytyy todeta, 
että huolimatta yhteispohjoismaisista työmarkkinoistaja Rooman sopimuksen 
työvoiman liikkuvuutta koskevista uusista ja vanhoista artikloista, näyttää sil
tä, että vain harva pohjoismaalainen tai EY -maiden kansalainen asuu ja työs
kentelee toisessa Pohjoismaassa tai EY-maassa. 
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Taulukko 1. Ulkomaalalslen lukumäJrl PohJoismaissa ja EY·maissa 

Mi,'i; PohjoisITUllI TIMU EY (~i TIMk.) Mlllllmaal YIII. 
N .. N .. N .. N .. (N) .. 

Mia.i: 

Tansk.a6 22m ~J 26568 ~2 92411 I~O 142016 27,7 

Suonu.5 5694 1,2 446 O,J 3887 M 7103 1,6 17730 16 
lslant~ 518 ,,1 1042 4,2 962 19 1352 ~5 3874 IV 

Norja
S 

18114 ~3 175624,2 24437 5,8 63562 15,1 l13675 29,_ 

RuotsiS 
161555 J9,2 24735 2,9 41929 ~o 172 755 245 400974 47,6 

P.-maissa 
yhteensä 208 858 9,1 43785 1,9 'J7783 4,3 337843 14,7 688 269 30,0 

Belgia4 
2044 0,2 536009 ~3 315194 31,01 853247 86.5 

Ranska' 426010 
41 2440 0.0 1575460 29,0 2097940 3~" 3 680 100 67,7 

KTeilda5 210411 
~, 888 0,1 37755 3,6 80340 7,6

9 
121087 1/,5 

Hol1ant~ 12980,J 155603 146 434 946 295' • 591847 442 
Islanti l 410 410 

Italia
ll 

2473 11 
0,0 1 139 0,0 111927 2,0 95641 1,7

9 
2 11 ISO 3,7 

Luxemburg I 734" ,,0 S02 ", 87710140,7 6483 17,l 95789 262,7 

PortugaliS 
318 0,0 23579 2,3 65881 ~4' 89778 ~7 

Espanja4 
5451 0, J 187861 4,8 141623 ,,' 334935 ~6 

Englanti] 1500011 
43 7 0Cll 0.1 694000 12.3 1512000 26.8

9 
2228000 39,5 

L-Saksa~ 13804 0,2 13 786 0,2 1 363735 22,3 3225107 517 4616432 75,1 

EY-maissa 
yhteensä 38375 O,J 355760.1 ,m699 15,2 7975 155 IS,5 12 822 805 40,9 

Viilleel: t1981, 21983, 31984, 4'987, s l988, 61989{1 sis. Pohjoismaat, 85is. Suomi ja Islanti, 
,- S . 10 . S - -' - ,I . II . S - "982 515. uoml, eI uoml eI a sanii, eI UOffil, . 

U1Itctl:Tanska: BefolkniDg og valg 1989:IO,Statistiske Eftcrrctninger, Danmarks Statistik.Suo
mi, Islanti, Norja. Ruotsi: Yearbook of Nordic Statistics, Nordic Council of Ministcrs 1988, s. 
40-41. Belgia, Kreikka, Portugali, Espanja: EC Demographic Statistics 1989, s. 84. s. 128. s. 230, 
s. 142. Ranska, Italia. Luxemburg, bo Britannia: Reccnt Demographic Development in Mem
bcr Slates, the Council of Europe 1988, s. 132, 1984, s. 128, 1988., s. 174, 1986. s. 193. Hollanti: 
StatisticaJ Yearbook of the Netherlands \988, s. 29. Länsi-Saksa: Bevölkerung und Erwcrbstä
tigheit-Ausländer 1987, s. 18-21. 

Vdesl6miUiriil: Luvut perustuvat kunkin maan tilastollisiin vuosikirjoihin. Tanska: 1989, s. 31. 
Suomi, Islanti, Norja, Ruotsi: Ycatbook ofNonlicSlatistics 1988, s. 38. Belgia: 1988,s. l:l Kreik
ka: 1987, s. 40. Portugali: 1988. s. 15. Espanja: 1987, s. 79. Ranska: 1983,s. 25. Italia: 1988, s. 49. 
Luxemburg: 1987/88. s. 25. Iso Britannia: 1986, s. 11 . Hollanti: 1988, s. 27. L-Saksa: 1989, s. 43. 
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Työvoiman liikkuvuus 

Keskimäärin se llaisten pohjoismaalaisten lukumäärä, jotka asuvat jossakin 
muussa Pohjoismaa"isa on vain 11 promillea kokooaisväestön määrästä, ja 
muissa EY-maissa asuvien EY-maiden kansalaisten lukumäärä on keskimää
rin noin 15 promillea. Toinen tästä taulukosta ilmenevä seikka on se, että Poh
joismaissa asuvien EY-maiden kansalaisten (Tanska ei ole luvuissa mukana) 
määrä 00 vain noin 98 000, joka vastaa noin 4 promillea kokonaisväestöstä 
Tanskassa heitä on yhteensä noin 26 500, joka vastaa 5,2 promillea kokonais
väestöstä, joten Tanskaan ei olekaan tulvinut muiden EY -maiden kansalaisia 
ja/tai halpaa työvoimaa, kuten jotkut odottivat Tanskan liittyessä EY:öön 1972. 

Voidaan tietysti sanoa, että Pohjoismaiden yhteiset työmarkkinat ja työvoi
man vapaa liikkuvuus EY:" sisäll ä on tyhjää puhetta ja tällä pe rusteella kie l
täytyä keskustelemasta koko aiheesta. Näinhän Tanskan ja muun Euroopan 
työväenliikkeet ovat osittain tehneelkin - ja ehkä ne ovat oikeassa. Itsekin tie
dän, että on vaikea ennustaa tulevaisuutta. mutta yritän kuitenkin sanoa jotain 
siitä, mitä saattaisi tapahtua tulevaisuudessa. 

Rooman sopimuksen tavoitteiden kehitys 

EY -komission tarkoituksena on käyttää Rooman sopimuksen työvoiman va
paata liikl'1Jvuutta käsitteleviä artikloja ja niiden avulla ratkaista työIJ isyyson
gelmia, joita syntyy Euroopan yhteismarkkinoiden myötä, Ihanteena jossain 
määrin on Yhdysvaltain työmarkkinat, joista tutkimukset ovat osoittaneet, el
tä työvoiman liikkuvuudella on ollut erittäin myönteinen vaikutus työllisyyden 
kehitykseen 1980-1uvulla. Kuten olen jo aiemmin maininnutkin, me olemme 
vielä varsin kaukana tästä ihanteesta. Tähän on olemassa useita syitä. Yksi syy 
on eroavuudet sosiaaliturvassa. Yhteismarkkinoiden sosiaalisen ulottuvuuden 
kehittäminen johtaa yleissopimukseen, joka antaa kansalaisille mahdollisuu
den siirtää sosiaaliedut jäsenmaasta toiseen ja näin työvoiman liikkuvuus hel 
pottuu, mutta edessä on vielä paljon esteitä. 

Joissain Euroopan valtioissa ja kaikissa Pohjoismaissa paljon tärkeitä sosiaa
lietuja on saavutettu työehtosopimuksillaja näitä on vaikea yhtenäistää. Jos eu
rooppalaiset työväenliikkeet haluavat välttää "sosiaalista dumppausta" - jota 
tapahtuu silloin, kun yritykset pyrkivät sijoittamaan osan tuotannostaan maihin 
tai alueille, joissa työntekijöillä on huonommat oikeudet - niin niiden on ru
vettava ajattelemaan jonkinlaista työehtosopimusta koko Euroopan tasolla. 
Työvoiman liikkuvuus ei lisäänny ennen kuin tämä ongelma on ratkaistu . 

Saattaa olla, että paljonkin ammattitaidotonta työvoimaa Etelä-Euroopasta 
olisi halukasta muuttamaan Saksaan tai Tanskaan. mutta saksalaiset ja tanska
laiset työväenliikkeet tekevät kaiken voitavansa Ua Tanskassa se on hyvinkin 
paljon) estääkseen sen, jollei näille työntekijöille anneta samaa sosiaaliturvaa 
"""Uin muillekin työläisille. 
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Ammattitaitoisen työvoiman osalta ongelmana on koulutuksen vastavuoroi
nen tunnustaminen. Tällä alueella yhtenäistäminen on edennyt jo pitkälle, ja 
onkin ennustettavissa, että se ei aiheuta paljoakaan ongelmia työvoiman liik
kuvuuteen Hittyvissä kysymyksissä yhteismarkkinoiden toteutuessa vuonna 
1993. 

Viimeisenä mutta ei suinkaan vähäisimpänä ovat hlttuurierot EY-maiden 
väJillä. Eurooppa ei ole hten Yhdysvallat monikansallinen yhteisö, vaan Eu
rooppa koostuu edel leen erillisistä itsenäisistä valtioista. Tämä saattaa osoit
tautua suurimmaksi ongelmaksi, jos työvoiman liikJaJvuuden halutaan olevan 
aktiivinen osa työlJisyyspolitiikkaa. Ongelma vain pahenee jos tai kun Itä-Eu
roopan maat liittyvät EY:njäseniksi . 

Päätelmiä 

Paras lopetus esitykselleni olisi sanoa, että tällä hetkellä ei ole mitään sanomis
ta. Se olisi lähellä oikeaa, mutta myös hieman outoa ottaen huomioon, etlä olen 
käsitellyt aiheita jo pidempäänkin. Houkuttelevampi lopetus olisi sanoa, että 
työvoiman liikkuvuus ja sosiaaJiturva tulee olemaan keskeinen kysymys 1990-
luvulla. Myönteinen versio tästä on, että yhteismarkkinat eivät voi toteutua il
man yhteiskunnallista ulottuvuutta. Kie lteisempi ve rsio taas olisi, että sosiaa
li- ja työmarkkinapolitiikoista jäädään vie lä riitelemään, kun Euroopan rahayh
teisö (EMU) ja yhteinen rahayksikkö (ECU) ovat jo toteutuneet ja taloudelli
set päätökset annetaan Euroopan keskuspankin tehtäväksi. 

Toisenlainen Jopetus olisi se, että tekisin tässä yhteenvedon kaikesta sano
mastani, mutta säästän teidät siltä ja päätän ajatukseen, joka on yhtä myöntei
nen niin teille kuin minullekin: tarvitaan lisää tutkimusta. Kuten mainitsin ai
kaisemminkin, tiedämme liian vähän työvoiman liikkuvuuden syistäjaseurauk
sista. Olen sitä mieltä, että meidän täytyy ottaa huomioon uusia muuttoliikkeen 
muotoja. Esilllt:rkik~i st:, minkälainen rooli lyhytaikaisella siirtolaisuudella ku
ten asumisella ja työskentelyllä toisessa maassa osana kansainvälistä uraa tu
lee olemaan. 
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Mobility ofLabour and European Integration 

Niels Ploug 

T he question af labour mobility in the coming single European market must 
he seen io connection with the general economic development io the single 

market. The Cecchini Teport estimates, that the development io 10ta1 empi oy
meni io the first years ofthe single market will take the form of a J-curve, which 
means that employment will fall at first, and theo rise laleT. The fall io empIoy
meni io the first years ofthe single market will not he equaUy distributed be
tween the EC countries, It is expected that it will be greater in some parts of 
the South European rnember states, and io those regions io all the member 
states where old industries like coal-mining or heavy industries are located. 

The EC commission has tried to take this into account by giving some extra 
means to the EC Regional and Social Fund, so that the regions with the biggest 
problems would be better off when the single market comes. But io the discus
sion of the so called social dimension of the single market, it has been men
tioned, that ooe way lO solve the employment problem is ta faci litate the mo
bility of Jabour between the member states. Labour mobility between the 
Europeao couotries might rise by itself io the years to come, bUI io this lecture 
1 wilJ coocentrate on the political efforts to use labour mobility as a mean ta 
solve probJems io the comiog single market. 

Labour mobility and Ihe Rome·treal)' 

When the Single European Act was included io the Rome-treaty in 1986 il had 
importantimplications for the possibilities for the people in the EEC-countries 
to live and work in another member state than their own. Ever sioce the start io 
1957 io principle there has been a common EEC labour market, but for severaI 
reasons it has never worked in practice. 1 will return to the reasons latee. 

"10 the Rome-treaty the following articles coocerning the free mobility af 
labour are binding for the member states, which means that they have to iocor
porate them into their oationallegislation as a part of the integration process: 
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• Article 48 ensures the free mobiIity of labour, which means that every citi
zen in the EEC has a legal right to apply for ajob in 3ny EEC country. There 
are exceptions for sorne publie sector jobs. 

• Article 51 ensures that a mobile worker can take the social rights he or she 
has worked up in one country (pension rights etc.) to another country. 

• Article 119 ensures equal pay for men and wornen. 
• Articles 12310 127 st ipulate the work af the EEC social fund. 
Anather sel of articles in the Rome-treaty is not binding Cor the member SUl

tes, bUI binding for the EEC Commission's work with the question of free mo
bility or labour: 
• ArticJe 117 says that the harmonization af saciallegislation must lead to an 

improvement io workers' working and living conditions. 
• Article 118 instructs the Commission to promote the eooperation between 

the member states io the following areas: employment, working rights and 
working conditions, vocational training. social secu rity, proteetion against 
industrial accidents and oecupational diseases, health regulations for work 
and the right to organize and the right 10 collect ive agreements. 

• ArticJe 1188 says, Ihat the Commission shall make an effon to develap the 
dialogue (the 50 called social dialogue) between the unions' and Ihe employ
ers' organizations. 

• Artic1e 128 uoderlines the wish to promote a mutua] recognition af vo
eational training jn the member states. 

Foreign cilizens in the Nordic countries and the EEC·counlries 

We know very little about the labour mobility berween the Nordic countries 
and the EEC-eoumries, and hardly nothing on the maero-Ievel. The figures in 
this section are taken from the general demographic statistics, and they show 
!.he number af foreign eitizens in the Nord ic countries and the EEC-countries. 
Therefore they only give a hint abont the labour mability between these eount
des. 

Table 1 shows, that the number offoreign eitizens in Ihe Nordic countries is 
approximately 700.000. 50 pereent af these people are oot citizens in a Nordic 
or an EEC country. In the EC-countries the number of foreign citizens is ap
proximalely 13 millions. Less Ihan 40 pereen! are citizens jo another EEC 
country, very few are from the Nordic counlries, and the majority a re nm ei li
zens in a Nordic or an EEC country. 

Ifwe accept the number of foreign cilizens as the hest available approxima
lion for the number of foreign labour, then the point is thaI io despite of the 
common Nordic labour market and the newand old articles in the Rome-treaty 
about free movement of labour. illooks like vety few people from the Nordic 
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Table 1. Number 01 foreign citizen. in the Nonnc and the EC countries 

Citizen!; From: Nordk Counuies Oenlllilrk EC(c.xd. DK) Other countriCll Tot~1 

N .. N .. N .. N .. N .. 
Livlng in: 

Denmark6 22.971 4,5 26.568 ~2 92.411 1~0 142.016 27,7 

Fmlamr 5.694 1,2 446 ql 3.887 0,8 7.703 1,6 11.730 3,6 

lcelani 518 1,1 1.042 4,2 962 3,9 1352 5,5 3.874 15,7 

Norwal' 18,114 ~3 17.5624,2 2A.437 5,8 63.562 15,1 123.675 29,4 

SwedenS 
161.555 19.2 24.735 2,9 41.929 5,0 172.755 20,5 400.974 47,6 

Nordie c. 
in all 208.858 9,1 43.785 1,9 97.783 4,3 337.843 14,7 688.269 30/0 

Bclgillm • 2.044 0,2 536.1)09 54,3 315.194 32,0
7 

853.241 86,5 

France? 4.26010 
0,1 2.440 0,0 1.515.460 29,0 2.091.940 wl' 3.680.]00 67,7 

Greece5 2.J0411 
0,2 888 0,1 37.155 3,6 80.340 7,rl 12U)87 1l,5 

Hollancr 1.2980,1 155.603 10,6 434.946 29,l 59],847 40,2 

lecland' 410 4JO 
halyl2 2.473

11 
0,0 1.139 0,0 111.927 1,0 95.641 1,i' 211.180 V 

Luxcmbollrg I 734" 2,0 802 2,2. 87.7102447 6.483 17,; 95.789 262,7 

Portllgal5 318 0,0 23579 2,3 65.881 4<' 89.718 ~7 

Spain 
4 

5.451 0, 1 187.861 4,8 141.623 3,77 
334.935 &6 

England3 15.00011 
0,3 7.OCXJ 0,1 694.000 11,3 1.512.000 26,; 2.228.000 39,5 

W. Gcrmaol' 13.804 0,2 13.786 0,2 1.363.735 22,3 3.225.107 52,7 4.616.432 75.1 

EC io all 38.375 q1 35.576 0,1 4.m .699 n2 7.975.155 25,5 12.822.805 40,9 

NOles: '1981, 21983, 31984, 41987,51988,61989' 7incl. Norden, sineL Finland, Island, 9incl. fin
land, IOcxcl. Finland,lsland, "excI. Finland, 121982. 

Sources: Denmark: Befolkning og valg 1989:10, Slatisliske Erlertetningcr, Danmarks Statislik. 
Finland, Iccland, Norway, Swedcn: Yearbook ofNordic Stati.~lics, Nordic Council ofMinistcrs 
1988., p. 40-41. Bclgium, Greccc, Portugal, Spain: EF Dcmographic Statistics 1989, p. 84, p. 128, 
p. 230, p. 142, France, Italy, Luxembowg, Great Brilain: Recenl Demographic Development in 
Member Slales, the Council ofEwope 1988, p. 132, 1984, p. 128, 1988, p. 174, 1986, p. 193. Hol
land: Statistical Ycarbook of the Nethcrlands 1988, p. 29. West Gcrmany: Bcvölkerung und 
Erwerbsläligheit·Ausländcr 1987, p. 18·21. 

PopulaJion Jigures: Ali figures from the respective statistical yearbooks. Denmark: 1989, p 31. 
Finland, Iceland, Norway, Sweden: Ycarbook of NordicStatistics 1988, p. 38. Belgium: 1988, p. 
13. Grecce: 1987, p. 40. Portugal: 1988,p. 15. Spain: 1987, p. 79. France: 1983, p. 25. Italy: 1988, 
p. 49. Luxcmbourg: 1987/88, p. 25. Great Britain: 1986, p. 11. Holland: 1988, p. 27. West Ger· 
many: 1989, p. 43. 
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and the EEC countrie5 are Iiving and work.ing in anotber Nordic or EEC 
country. As an average the number of Nordic citizens living in another Nordic 
country aCCQunts for only 11 per mille af the totaJ populatioo, while the num
ber af EEC dtizens Iiving in another EEC country as an averuge aceounts for 
15 per mille af the total populalion. 

Another poinl in Table 1 is that the number af eitizens from the EEC eaun
tnes (exelusive Denmark.) living io the Nordic coumries is very moderate -
only 98.000 which is about 4 per mille af the totaJ population. Io Deomark it is 
26.500 equal to 5.2 per mille of the tota] population. 50 Denmark has nat been 
Oooded with citizens and/or cheap labour from the ather EEC-coumries, as 
some expected would be the case. when we joint the EEC io 1972. 

You might say, that the common Nordic labour market and the free move
ment af labour within the EEC is hoI air, and theo rejecl to discuss il. That is 
in part what the Danish and the European labour movement is doing - aod 
maybe they are right. Anti I know, that it is difficult ta make prediclions. par
ticularly about the future - hUll will try to say somelhing about what might 
happen in the future. 

The de .. ·elopment or the intcntions in the Rome-treaty 

It is the intention of the EEC commission to use the articles in the Rome-trea
ty concerning the free mobility af labour to solve some af the employment prob
lems that will occur io the wake af the single European market. The ideal is ta 
some e)tlent the American labour market. where research has shown, that the 
mobility af labour has had a very positive influence on the development of em
ployment in the eighties. As indicated before, we are very far from this idea!. 

There are severa l reasons for thaI. Ooe reason being differences io the so
cial security sy5tems. Jf the development af the social dimension af the single 
Eurupean market leads to a general agreement that makes il possible fo r Citl

zens to transfer their social rights from ane member country to anolher labour 
mobility will be easier. But there are et 101 of obstacJes. 

In some European eountries and io all af the Nordic couotries aiot of im
portant social right5 have been estahlished through collective agreement, and 
they are difficult to harmonize. BUI ifthe European labaur movement wants ta 
avoid "social dumping" - being the case where nrms uy to locate alleast some 
of their produetion in countries Dr areas where workers' social rights are the 
leasl developed - they will have to slart thinkiog about same kind of collec
tive agreement 00 an European level. Labour mobility will not rise llntil this 
problem has been solved. 

It might he thaI some ar even a 101 of unqualified South European workers 
would like to come to Germany or Denmark to work. bUI the German or the 
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Danish labour movement would do anythiog io their power (and in Denmark 
that is quite a bit) to prevent that from happening, unless these workers are se
cured the same social rights as the loeal work force. 

For qualified workers there is the question of mutual recognition of eduea
tion. That is an area where the harmonizationalready has gone far, and the pre
diction is, that in this field there will be few or no obstacles ta labour mobility 
when the single market eomes io 1993. 

Last but not least there are the cultural differenees between the EEC COUD

tries. Europe is not like USA. a multiethnic community. Europe is still a num
ber of sovereign states. This might he the greatest obstacle. if you want lahour 
mobility ta he anaetive part ofyourpolicy ta figh! unemployment, and the prob
lem will be worse if or when you get the Eastern European eountries as mem
bers of the EEC. 

Conclusions 

The most jusl conclusion on a Jecture with the tille "Mobility af Labour and 
European Integration" is tosay. that there is at the moment nothing tosay about 
it. That would be Cair but also odd considering thai f have spent aJmost half an 
bour to try to talk about it. 

A more appealing condusion would be ta say that labour mobility and the 
social rights af a mobile labour force is going ta be a central, poLitical topic in 
the nineties. The positive version ofthiseondusion is, that the single European 
market simply cannot exist without a social dimension. The negative version is, 
that social- and labour market policies are questions being left ta quarrel 
about, when the completion af the European Monetary Union and the intro
duction of a single currency have handed over decisions af economic policy ta 
a central European bank. 

Another kind of conelusion would be ta summarize my lecture, but J will 
spare you that - and finisb with a conelusion that is as optimistic for you as it 
is for me - more research is needed. As 1 have said earlier we know tao liule 
about the causes and consequences ofthe labour mobility that is actually taking 
place, and 1 think there is a need of new forms af migration to be considered. 
For example the role short terrn migration will play, for example, Iiving and 
working in another country for a year or two as pan af an intemational career. 

42 



43 

II 
HAASTEET 

SUOMELLE 



44 



Euroopan yhdentymiskehityksen Suomelle 
aiheuttama alue- ja väestö poliittinen haaste 

Paavo Okko 

r'J"Iloudellinen integn:t:1tio ja alue rakenne liittyvät läheisesti wisiinsa. (nleg
~ raation hyödy! voivat realisoitua vain talouden rakenteellisen muuntumi

sen kautta. Yhä täydellisempään integraatioon mentäessä täytynee myös alue
rakenteen muuttua siinä prosessissa, jossa tuotannontekijöiden käyttö muut
tuu ja niiden korvausten erot pyrkivät eliminoitumaan. 

Itsenäisen "kansantalouden" ja "alueen" välistä eroa voi lähestyä ajaltele
mall a, että valtio on täydellisesti integroituneiden alueiden muodostama koko
naisuus (esim. Okko 1979). Siinä on käytössä myös sama raha, mikä on täydel
lisen integraation keskeinen tunnusmerklci. Eräät nykyiset kansallisvaltiot ovat 
syn tyneetkin integraatioprosessin tuloksena. Euroopan Yhteisön sisämark
kinaprosessi ja valuuttaunionihanke edustavat juuri tällaista kehitystä. Parem
man esimerkin täydellisestä integroitumisesta tarjoaa Saksojen yhdistyminen. 
Yhteisen valuutta-alueen muodostaminen oli keskeinen osa tätä prosessia. Yh
distymisen aluevaikutukset ovat vähitellen nähtävissä. 

Tuottavuuseron takia sopeutumispaineet ovat Itä-Saksassa ilmeisesti niin 
suuret, että jonkinlaista valtakunnallista aJuepolitiikka kaivataan avuksi. vaiko 
ka markkinaperiaatteen mukaiset pääomavirratkin vahvistavat heikompaa 
osaa valtakunnasta. Kansantalouksien sisäiset alueongelmat kertovat kuiten
kin. että alue-erot voivat olla varsin pysyviä. Ennalta asetettuja väestö- ym. 
suunnittelu tavoitteita voi olla vaikea saavuttaa. Optimaalisen valuutta·a lueen 
teoriasta voi saada vihjeitä siitä, millaisilta alueiltasopeutuminen onnistuu par
haiten ja millaisia alueellisia tavoitteita kannattaa asettaa, 

Integraatiomuodostelman jäsenvaltioilla on ennen täydellistä integraatiota 
aina omaa talouspolitiikkaa ja tuotannon tekijöiden liikkeiden kontrollia. Täy
dellisen integraation osana se muodostuu siis alueeksi. Niiden välinen kilpailu 
toimii enemmän "absoluutti sen" kuin "suhteellisen" edun periaatteen mu
kaan. Tämä johtuu valuutta kurssin häviämisestä. Alueiden välinen kilpailu ta· 
pahtuu valuutta-alueen sisällä melko pitkälti samoilla hinnoilla sekä tuotan-
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nontekijä· että hyödykemarkkinoilla. Vaikkei yksien markkinoiden ja yhden 
hinnan laki täysimääräisesti toteudukaan, esimerkiksi työnteon ehtoja pyritään 
ybtäläistärnään tuottavuuseroista huolimatta. Näin hintasopeutus ei toimi te
hokkaasti integraation sisällä. eikä valuuttakurssin muuttamisen strategiaa (de.
valvaatiota) ole käytettävissä. TUOIannontekijäkorvausten yhtäläistymispai· 
neesta huolimatta palkkaerot säilyvät kuitenkin kohtalaisen suurina EY:n si
sällä. 

lntegroituvien talouksien erilaiset resurssiedellytykset pyrkivät heijastu
maan tuotannontekijäkorvausten alueittain va ihtelevaan tasoon (palkkaerot), 
tekijöiden käyttöasteen eroihin (työttömyyserot) sekä niiden mobiiiteetin tar· 
peeseen (muuttovirrat). Mikäli erilaisten alueiden sopeu tumista ei halutajät
tää tuotannontekijöiden käyttöasteen ja mobiliteetin (työttömyyden ja muut
toliikkeen) varaan, käytetään ylikansallista aluepolitiikkaa. Aluepolitiikka voi
daankin nähdä menetettyjen sopeutumiskeinojen korvikkeeksi. Integraation 
eteneminen lisää periaatteessa aluepolitiikan tarvetta, mikäli entinen alue ra
kenne halutaan säilyttää. Sitä on käytetty aikaisemminkin integraatiota lisättä· 
essä ja sitä tehostetaan nytkin EY·integraation syvetessä. AluepOlitiikan me
not olivat viime vuonna 11 % EY:n budjetista. Se o li toiseksi suurin erä maa
talouden jälkeen (Kingston ]990, 83). AJuepoljtiikka ei ole kiellettyä, mutta 
sen pitää täyttää hyväksytyt ehdot. Yleisvaatimus on, ettei se saa systemaatti· 
sesti vinouttaa kilpailua ja vastustaa hintojen yhtäläistymistendenssiä. 

Suomen lopullinen integraaliohaaste ei ole vielä seh'illä 

Edellä kuvattu täydellisen iotegraation tapaus sopii täysin EY:n jäsenmaihin
kin vasta sitten, kun valuuttaunioni on todella luotu. Aivan viime aikojen pää
töksetja syntyneet reaktiot osoittavat, että vaikka harppausta valuuttaunioniin 
pidetään ainakin joissakin maissa vieJä melko suurena, sitä kohti ollaan vaka
vasti pyrkimässä. Suomi on siirtymässä vain tuotannontekijämarkkinoiden 
suunnassa askeleen kohti syvempää integraatiota. Valuuttakurssijärjestel
mässään se halunnee säilyttää jonkin täydellistä unionia väljemmän periaat
teen, vaikkei sekään toki takaa suurta autonomiaa nykyisessä maailmassa. Jos 
Euroopan rahaunioni todella syntyy, ei meille jää enää tarjolle sitä vaihtoeb
IOa, että sitoisimme markan nykyisen EMS:n (European Monetary System) va
luuttakurssimekanismin avulla eurooppalaiseen yhteisrintamaan niin, että 
kurssimuutoksen mahdollisuus kuitenkin säilyisi. Teknisesti voimme tietysti 
valita yksipuolisestikin edelleen minkä valuuttakorin tahansa nykyisen tilalle, 
multa se ei yksin riitä markan uskottavuusongelman hoitamiseen. 

Välillisesti voinemme päätellä jotakin niistä kehitysnäkymistä, joita sisä
markkinoiden syntymisen on nähty aiheuttavan Euroopassa. Suomen alueke· 
hityksen haasteesta päätelmien tekeminen on tosin epävarmaa multa samalla 
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vähemmän dramaattista kuin edellä luonnosteltu kuva. Emme tiedä vielä, tu
leeko Euroopan talousalue (ETA) syntymään. Yleensä päätelmissä on oletet
tu,että menemme hyvin lähelle EY:n sisämarkkinoiden tilannetta, mutta voim
me hoitaa mm. maataloutta ja arkoja aloja koskevat asiat jotenkin erikseen. 
Maatalouden tuen vähentämistä koskeva paine tulee enemmän GA1T:n toi
mesta kuin EY-integraatiosta. On myös lähdetty siitä, että emme ole EY:n 
aluepoliittisessa järjestelmässä välittömästi sisällä. 

Jos emme tule EY:n alueeksi, meillä säilyvät ainakin eräät itsenäiselle kan
santaloudelle tyypilliset toimintaparametrit. Vaikka työ- ja pääomamarkkinoi
den vapautuminen vähentää talouspoliittista autonomiaa, jää itsenäisel1e kan
santaloudelle edelleen monia talouspolitiikan välineitä,joita alueilla ei ole.Jos 
Suomesta tulisivaluuttaunionina toimivan EY:n täysimääräinenjäsen, til anne 
olisi aivan toinen. Meille jäänee kuitenkin käytettäväksi tuotannon tekijöiden 
liikkeen ja käyttöasteen vaihtelun lisäksi myös valuuttakurssisopeutumisell 
mahdollisuus suhteessa ulkomaailmaan ja sen takia jonkinasteinen rahata
loudellinen autonomia~ Joskus näyttää siltä, että esimerkiksi tu lopoliittisissa 
ratkaisuissa me kuvittelemme nykyisinkin itsenäisyytemme aivan liian suurek
si. Rahataloudelliseen integraatioon tähän mennessä osallistuneet maat, kuten 
Italia ja Tanska, ovatkin saaneet sen ulkoisesta paineesta syntyvän hyödyn, et
tä niiden inflaatiovauhti on lähestynyt Euroopan keskiarvoa. Tuleva kehitys 
koskettaa kuitenkin entistä syvemmin myös maan strategisia aseita. 

Integraation aluevaikutuksista 

Sisämarkkinoiden täydellistämisen hyötyjen on lasketlu syntyvän rajaesteiden 
poistamisesta, mittakaavaeduistaja rakennemuutos hyödyistä sekä kilpailun ki
ristymiseslä (esim. Cooper 1989; Peck 1989). Vaikkei ole lainkaan varmaa, et
tä tehokas kilpai lu täyttää yhdet markkinat ja yksi hinta -periaatteel la koko sen 
alueen,jolta rajaesteet poistuvat, on kilpailun kjristyminenja reaUokaatio vji~
tämätÖntä. Tämä tulee koskettamaan myös Suomea. 

Pe ri nteinen argumentti kansainvälisen integraation aluevaikutuksista on tie
tysti se, eltä kilpailu kiristyy ja keskittyminen voimistuu. Tämä kuva on kuiten
kin liian pelkistetty. Palauttakaamme mieleemme vaikkapa EEC-vapaakaup
paratkaisun ennustetut vaikutukset Suomen aluerakenteeseen. Emme ko
keneetkaan 1970-Iuvun loppupuolella yksioikoista keskiltymistfi. vaan mie
luumminkin alue rakenteen muutoksen rauhoittumista mutta muutoin kyllä yl
lättäviä aikoja. Euroopan integraation kokemukset ovat olleet yleisesti samo
ja: pysyväisluontoisista alue·eroista huolimatta EEC·imegraariosta ei seuran
nut 1960- ja 19?0-luvuilJa nopeaa keskitrymistäja kärjistynyttJ alue-erojen kas
vua. Tähän on esitetty kiinnostavia selityksiä (esim. Peschel1990, 61-62). Teol
lisen kehityksen yleinen käänne 19?O-luvun Euroopassa on tietysti yksi ni istä, 
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mutta tärkeää on myös havaita, että ainakaan EEC:n alkuperäisten jäsenmai
den kansalaisten muuttohalukkuus ei ole ollut suurta. Näitä vanhoja kokemuk
sia ei pidä kuitenkaan ottaa nyt suoraan lähtökohdaksi, koska aikaisempi kehi
tys ei ole ollut laadullisesti samaa kuin tulevan sisämarkkinoiden täydellistymi
sen on määrä olla. Varsinkin jos Eurooppaan syntyy täydellinen valuutta-alue, 
tilanne on perusteiltaan uusi. Nytkin voi kuitenkin käydä niin, ettei nähtävissä 
oleva EY:n sisämarkkinakehitys ole keskeisin aluerakenteen määrääjä Euroo
passa eikä Suomessa. Silti se varmasti merkitsee keskeistä osaa myös meidän 
tulevista haasteislamme. Aluerakennetta ja integraatiota on joka tapauksessa 
loogista tarkastella toisiinsa kytkeytyneenä. 

Sisämarkkinoiden kehittämisen alueellisia vaikutuksia voidaan odottaa mm. 
se.waavissa suunnissa: kuljetusjärjestelmien muutos deregulaation seuraukse· 
na, tiedonvälitysrakenteiden muutos,julkisten hankintojen vupauttaminen kil
pailulJe, rahoituspalvelujen kilpailun lisääntyminen yli valuuttarajojen. työvoi· 
mamarkkinoiden muutos ja koulutuspalvelujen merkityksen muutos. Yleensä 
ennakoidaan, että kansaltisvaltioiden merkityksen vähentyminen ylikansalli
sessa integraatiossa johtaa alueiden merkityksen korostumiseen. Niiden aloit
teellisuutta sekä yhteistyötä tarvitaan entistä enemmän. Kun kansallisvai· 
tlotason merkitys vähenee, maiden sisäisen rakenteen ominaisuudet paljastu
vat entistä selvemmin. Integroitunut Eurooppa onkin vivahderikas koko· 
naisuus eikä homogeenjnen blokki. 

Suomi on eurooppalaisessa mitassa tehokas talous, jolla kokonaisuutena ei 
ole taantuvan teollisuuden ongelmia. Vaikka alueelliset erot maan sisäl lä ovat 
kohtalaisen suuret. mikään sen lääni ei kelpaisi kehitysalueeksj EY:n normien 
mukaan (Lumijärvi 1990). Niitä ei tosin ole tehtykään Suomen kaltaisia har
vaanasuttuja alueita silmällä pitäen. On tietysti vaikea päätellä, missä määrin 
maamme myönteinen kehitys on perustunut sellaiseen suojattuun asemaan,jo
ka joutuu nyt uhatuksi. 

EY:n tuonnin on arvioitu kasvavan vuosina 1988-95 nopeasti tietokone- ja 
instrumentti teollisuudessa, kemian teollisuudessa, massa- ja paperiteollisuu
dessa sekä metalliteollisuuden useimmilla toimialoiJIa (Lumijärvi 1990, 58). 
Nopeutuvaa kansainvälistymistä voi odottaa myös rahoitus- ja palvelusektoris
sao Kilpailun kiristyvä vaikutus uäyttää ilmeiseltä esimerkiksi elintarviketeolli
suudessa, tevanake-teollisuudessaja kaupan sekä kuljetusten alalla. Kaupan ja 
jakelujärjestelmän muutokset ovat yksi keskeinen osa integraatiota (Raumolin 
1990). EY:n sisämarkkinoiden luomisessa on tietoteknisellä teollisuudella kes
keinen rooli. Se kasvaa mutta samalla siihen kohdistuu strategista sääntelyä. 
joka voi merkitä vaikeuksia ulkopuolisille. 

Näiden teollisuutta koskevien - maatalous on asia erikseen - lOimialoit
taisten päätelmien osalta näyttää siltä. että vaikeudet saattavat kohdata enem· 
män Etelä-Suomea kuin kehitysalueita. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun kas~ 
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vu on ollut paljolti kotimaisen kysynnän varassa (esim. Okko 1990). Nyt saat· 
tavat mm. elintarviketeollisuuden ja kaupan uudet kilpailu paineet häiritä tätä 
kehitystä. Integraation tuomat kilpailupaineet voivat kuitenkin johtaa sellai· 
seen sopeutumiseen,jossa heikomman kannattavuuden takia syrjäseutujen pal 
veluvarustusta puretaan ensin. Integraation oloissa alueiden välinen kilpailu 
muuttuu entistä enemmän alueiden kilpailuksi soveltuvuudestaan tuotannon 
ja asumisen (työvoiman) sijaintipaikkana. Tässä mielessä Etelä-Suomi säilyt
tää kuitenkin vahvimman aseman jatkuvasti. 

Huolta voidaan tuntea myös siitä, kuinka paljon Suomessa säilyy avata· 
loudellista tuotantoa kansainvälistymisen myötä. Viime aikojen kehitys on pe
rustunut suljetun sektorin vetoon, joka on nyt tyrehtymässä , Viennin määrän 
ja rakenteen viimeaikainen kehitys on ollut hiukan huolestuttava (kuvio 3). 
Metsä- ja metallisektori dominoivat vientiämme tasavfikisesti ja entjstä vah· 
vemmin. Nämä pääsektorit sisältävät tosin monenla ista kehittyvää tuotanlOa. 
Suorat investoinnit ulkomaille ovat kasvaneet nopeasti. Sitä voidaan pitää 
merkkinä siitä, että yritykset ovat joka tapauksessa menossa Eurooppaan eikä 
Suomi ole enää välttämättä yhtä hyvä sijaintipaikka kuin tähän saakka. 

Suomen alueellisen muu loksen nyky\'aihe 

Suomen alue rakenteen kehityksessä voi nähdä olevan meneillään uusi vaihe, 
jossa luodaan uusien tuotannollisten muotojen vaatimaa keskusrakennett3 eri 
puolille maata. Tässä kehityksessä näyttävät menestyvän parhaiten ne kaupun
kiseudut. joissa tielOammateissa toimivien määrä kasvaa nopeimmin (Siirilti 
1990).Viime vuosikymmenellä kiihtynyt pääkaupunkiseudun kasvu oli yksi 
merkki uusien toimintatapojen aluevaikuluksista (esim. Okko 1989). Uuden 4 

maan läänin ja pääkaupunkiseudun ylisuhteisen kasvun ongelma on kuitenkin 
ainakin toistaiseksi väistynyt. 
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Kuvio 1. Uudenmaan IUnin (maassa muuton} muuttovottto 1960-89 
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Suomen aluerakenteen keskittyminen oli nopeaa 1960·1uvulla. Sitä tuskin 
voidaan yhdistää suoraan EFfA-ratkaisuumme. Maatalousvaltaisen talouden 
teollistuminen ei voinut toteutua ilman alueellista muutosta. Kuviosta 1 näem
me, että viime vuosikymmenen paljon puhuttu muuton kiihtyminen oli sitten
kin historiallisesti melko vähäistä. Samoin näemme, että edellinen paljon pu
huttu integraation lisääntymisen vaihe 1970-1uvuUa tapahtui aluenäkökulmas
ta katsottuna varsin tasapainoiseen aikaan. Pelätty EEC-vapaakauppasopi
muksen keskittävä vaikutus jäi tulematta tai peittyi toisensuuntaisten voimien 
alle. Väestön muutto maan osa-alueiden sisällä niiden keskusseuduille jatkui 
kuitenkin melko nopeana myös tuohon aikaan. 

Vaikkei viime vuosikymmenellä Etelä-Suomen muuttovoitto ollut historial 
lisesti ennätyksellistä, oli sille kuitenkin ominaista Uudenmaan läänin suuri 
osuus koko maan väestönkasvusta. Kuvio 2 osoittaa, että vuonna 1987 Uuden
maan väkiluvun lisäys oli jopa suurempi kuin koko maan. 
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Kuvio 2. Uudenmaan ja koko maan väestönkasvu 1976-89 

Voidaan siis sanoa, että tämän vuosikymmenen alkupuolella tapahtuva kan
sainvälisen integraation voimistuminen näyttää osuvan aikaan, jolloin maan 
sisäinen alue rakenne on ainakin väliaikaisesti melko vakaassa tilassa. Integ
raation keskittävän vaikutuksen pelko ei ole ollutkaan keskustelussa kovin 
voimakkaasti esillä. Maaseudun asuttuna pysymisen huolta on 1..)'lIä korostet
tu. Se liittyy paljolti maatalouden asemaan. jota näyttää uhkaavan GA IT-neu
votteluissa esillä oleva maataloustuotteiden suojelun vähentämisen paine. 
Neuvottelujen kariutumisesta huolimatta muutospaine ei liene lopullisesti 
väistynyt. 

Euroopan integraation myötä kansainväliset toimintaverkostot monipuolis
tuvaI. Suomalaisen yritystoiminnan kannalta on tärkeää päästä niihin mukaan. 
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Suomalaisten yritysten kansainvälistyminen johtaa toiminnan siirtymiseen ui· 
komaille, eivätkä hyvätkään olosuhteet kotona voi kompensoida niitä etuja,joi. 
ta kansainvälistymiseJlä haetaan. Näin voi sanoa, vaik.ka osa suorista sijoituk· 
sista hakeutuukin halpojen työvoimakustannusten perään. Kehittyvä Suomi voi 
kuitenkin olla riittävän hyvä ympäristö suomalaisten yritysten strategisille toi· 
minnoille sekä kiinnostava sijoituskohde myös ulkomaisille yrityksille . Tässä 
mielessä integroituneessa maailma~a ei pitäisi vierastaa myöskään ulkomaisia 
sijoituksia kotimaahan. Maan eri alueiden yrityksien pääsy mukaan kansajnvä· 
lislymiseen on tarpeellista. Monen kansainvälisesti katsottuna löyhäjuurisen 
vienti tuotannon sijaintipaikka voi toki oIJa mikä tahansa alue Suomessa, ja eri 
alueilta pitää voida osallistua suoraan kansainväliseen toimintaan. Joudumme 
kuitenkin hyväksymään sen, että talouden verkostorakenne on hierarkkinen ja 
siinä on eri tasoja sekä eri suuria solmuja 

Tulevasta talouden ja aluerakenleen kehityksestä sekä aluepolitiikasta 

Suomen mahdollisuuksia menestyä kansainvälisessä integraatiossa varjostaa 
nyi,:yinen lyhyen tähtäyksen synk.istynyt suhdannenäkymä. Viime vuosikymme· 
nen lopulla hyvä ulkomaankaupan vaihtosuhleen (vientihinnatJtuontihinn:n) 
kehitys ja rahoitusmarkkinoiden muutos antoivat kotimaiselle kysynntille ko· 
van vauhdin ja talous joutui perinteiseen vaihtotaseongelmaan. Suljellu seklO~ 
ri on paisunut ja sen hintataso noussut nopeammin kuin avoimen !'ektorin. Ku · 
viosta 3 näkyy. että viennin osuus kokonaiskysynnäslä on laskenut ja suljetun 
sektorin suhteellinen hinta (SSlAS) on jatkanut nousuaan viime vuosikymme· 
nen 10puUa. Suljetun sektorin suhteellisen hinnan nousu on aikaisemmin osu· 
nut heikon talouskehityksen aikaan ja se on aina kääntynyt laskuun talouden 
elpymisen yhteydessä. Aikaisemmin tämä rytmi näyttää liittyneen ns. devalvaa· 
tiosykliin. Nykyisen kaltaisesta tilanteesta on perinteisesti irtaantumista vauh· 
ditetlu devalvaation avulla. Se strategia ei nykyoloissa loimi entiseen tapaan, 
mutta avoimen ja suljetun sektorin hintasuhteen ja samalla kannattavuussuh· 
teiden olennainen korjaus jollakin muulla tavalla on välttämätön. Tällä hetkel· 
lä reaaJipalkkataso on liian korkea. ja maa on suorissa tulovertailuissa ep:inor· 
maalin korkealla. 

Edellä esitetty on yksi erityisnäkökulma nykyiseen rakenneongelmaan. Avoi
men ja suljetun sektorin kasvu eivät ole edenneet hyvässä tasatahdissa, kuten 
pienelle avotaloudelle sopivaa olisi. Suljettu puoli on paisunu t liian nopeasti ja 
tehnyt rytmihäiriön. Suomi on ollut vientivetoinen talous. Nyt viennin 1 • .-ysynHt· 
osuus on laskenut huomattavasti. Koska vientiä ei saada nopeasti nousuun. on 
tasapaino hankittava kotimaisen kysynnän ja tuonnin hitaan kasvun kautta . Sa
malla tietysti kokonaiskasvu on hidasta. Vaihtotaseongelmaa joudutaan p~ik
kaamaan valitettavasti paljon huonommissa Olosuhteissa. missä se symyi. Nyt 
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ei ole toiveita hyvästä ulkomaankaupan hintojen kehityksestä eikä vientikysyn
nän kasvusta, Tämän vaiheen ei kuitenkaan tarvitse välttämättä kestää kauan. 
vaikka ongelma saattaa pahimmillaan saada myös kroonisia piirteitä. 

SullelUl'l ,eI<tot!~ luhl"l~nllll hinta iSSAS, 1960-1))1 vleMln 
_ koI<onaIsI\~!llasIeId<I;I ollealla) 

...... VlentVKok.kys. 

t<uviO 3. Suljetun sektorin suhteellinen hinta ja viennin osuus kokonailr
kysynnästä sekä BKT:n kasvu 1960-89 

Alueellisen kehityksen kannalta tällä Lienee omat vaikutuksensa. Pääkau
punkiseudun kasvu on ollut paljolti kotimaisen kysynnän varassa. Sen osuus 
viennistä laslci 1980-luvun loppupuoliskolla. Uudenmaan läänin muuttovoitto 
on riippunut positiivisesti maan Kokonaistuotannon kasvuvauhdista. Aikavälil
lä 1970-88 BKT:n kasvun ja Uudenmaan muuttovoiton yhteys oli tilastollises
ti seuraava: 1 %:n lasku BKT:n kasvussa vähensi muuttovoittoa runsaalla tu
bannella hengellä. Tällainen riippuvuus on kuitenkin hyvin morusäikeinen asia. 
Kasvu on nyt hidastumassa. Kotimaisen kysynnän olisi rauhoituttava suhtee lli
sesti vielä voimakkaammin, jos vaihtotase aiotaan saada tasapainoon. Näiden 
makrota\oudeJlisten olosuhteiden valossa voi odottaa jotakin samanlaista alue
kehitykseltä kuin 19?O-luvun lopulla. Alueelliset erot esim. muuttoliikkeessä 
ja suhteellisissa työttömyyseroissa voivat kaventua, vaikka ongelmat olisivat en
tistä suurempia absoluuttisesti. 

Yritystoiminnan kansainvälistyminen ja uusien toimintamuotojen rakenta
minen on nyt l.:uitenkin nopeaa myös kasvun hidastuessa. Uutta piirrettä mer
kitsevät myös työvoiman tarjonnan kehitysnäkymät. Pitemmällä tähläyksellä 
tämä Lienee tärkeä seikka. Suomen taloudeUinen suorituskyky on ilmeisesti pit
kän päälle kuitenkin niin hyvä. että leimalIisin piirre on sittenkin kotimaisen 
työvoiman niukkuus ja muihin Euroopan maihinkin verrattuna hyvä tulotaso. 
Huolestuttavat ympäristö- ja luonnonvaranäkymätkään eivät kai toteutuessaan 
heikentäisi Suomen asemaa suhteessa Eurooppaan niin. että perusasetelma 
kääntyisi meille kovin epäedulliseksi. Tällaisen maan ei uskoisi olevan työvoi
man nettoviejä. Pääoman neuoviejäksi se voisi kyllä parhaimmillaan kehittyä. 

52 



II HAASTEET SUOMELLE 

Siihen olisi nyt tarvettakin, koska meidän pitäisi osallistua lähialueiden raken· 
nustyöhön mieluummin sijoittajana kuin työvoiman vastaanouajana. Missä 
määrin maamme kehittyy työvoiman nettotuojaksi on meille ilmeisesti kiperä 
l..-ysymys. Sehän on paljon enemmän kuin työvoimakysymys. Siihen liittyvät 
myös viime aikoina esillä olleet muuttovirtojen mahdolliset uudet suunnat ja 
niiden uudet luonteenpiirteet. 

Suomen väestökehityksen luonne muuttuu tulevaisuudessa niio olennaises· 
ti, että voisi olettaa, että suomalaisten asenteet muukalaisia kohtaan alkavat 
myös muuttumaan. Maahan pyrkiviä ulkomaalaisia on syytä kuitenkin ajatel la 
myös muusta kuin työvoimapolitiikan näkökulmasta (esim. Koivukangas 1990). 
Vaikka syntyvyys onkin aivan viime aikoina ilmeisesti kääntynyt nousuun, ei 5i· 
5äi5illä väestöpoliittisilla toimilla ole paljon tehtävissä sen kuvan muuttamisek
si, että työvoima ikääntyy ja alkaa vähetä seuraavan parin l..-ymmenen vuoden 
aikana (esim, Eriksson 1990). Eläkkeelle siirtymisen ajoitus on tärkeämpi te· 
kijä maan työvoimakehityksen kannalta. 

Lienee syytä lähteä siitä. euä aluepolitiikalle Suomen integraatioratkaisu 
merkitsee välitöntä haastetta tuki muotojen entistä tiukemman kontrollin ta· 
kia, SubventoinniJla ja julkisilla hankinnoilla ei ole lupa syrjäyttää kansainvä~ 

Iistä kilpailua. Mikäli Suomea arvioidaan EY:n periaatteiden mukaan, emme 
ole tuen tarpeessa oleva maa eikä meidän kehitysa lueist3 suuri kaan osa kelp:Jrl 
eurooppalaiseksi kehitysalueeksi. Kuitenkin infra'itruktuuripainotteinen ke· 
hittämispolitiikka on sekä Suomen alue rakenteen kehitlämisen että EY:n hy
väksymien periaatteiden kannalta mahdollista ja suotavaa. A1uepolitiikalta 
odotetaan nyt entistä enemmän uusien toiminnallisten perusrakenteiden luo· 
mista. Välitön yritysten kustannusten laaja subventointi ei ole integraation 
sääntöjen kanssa sopusoinnussa eikä se ole muutoinkaan toimiva tavoite näis· 
sä oloissa. 

EY:n aluepolitiikkaa on Suomen politiikkaan verrattuna enemmän infra~ 
slruktuuria kehiuävää rakennepolitlikkaa. Sit<ik in on tietysti myös arvosteltu 
tehottomaksi. Innovaatiotoiminnan tukemisen haasteeseen on EY:ssäkin py. 
ritty va'itaamaan, mutta se on vanhoilla aluepolitiikan välineillä hankalaa (esim. 
Kingston 1990). Suomessa on jo tapahtunut aluepolitiikan muokkaamista in· 
novaatio.ja teknologiapolitiikan suuntaan. Näyttää ilmeiseltä, eltä voimassa 
olevien lakien (1989-93) jälkeen tulevista säädöksistä päätettäessä joudumme 
sopeuttamaan aluepolitiikkaamme entistä eurooppalaisemmaksi, vaikkei ny· 
kytiedon valossa aluepolitiikka tule harmonisoinnin piiriin neuvoteltavassa 
ETA-ratkaisussa. 

Suomen aluepolitiikka on pyrkinyt aikoinaan edistämään maan teol listumis· 
ta alueellisesti leveällä rintamalla. Nyttemmin se on pyrk inyt edistämään alu· 
eellisesti kattavalla tavalla uusien tietoteollisten lOimintamuotojen perusra· 
kenteiden luomista ja niiden soveltamista yrityksissä. Se nojaa ede lleen kuiten-

53 



Euroopan yhdentymiskehityksen haaste 

kin laajoihin melko kaavamaisiin tukialuemäärittelyihin ja subventioperustei
sUn. Alueellista vaikuttamista harjoitetaan myös monissa muissa resurssien 
kohdentamismenettelyissä kuin näkyvässä aluepOlitiikassa. 

Politiikan uudistamisen tarve näyttäisi tältä pohjalta olevan erityisesti kaa
vamaisesti subventoivan ja perusrakenteita luovan strategian painotuksen 
muuttamisessa jälkimmäisen suuntaan. Mm. liikenne- ja tietoliikenneinfra
struktuurin kehittäminen, teknologiapolitiikka, kansainvälistymisen edistämi
nen ja maankäytön sekä luonnonvarojen käytön suunnittelu tulevat olemaan 
tulevaisuudessa tärkeitä alueellisen vaikuttamisen väyliä koko Euroopassa. 
Näin varmasti tulee olemaan myös Suomessa, jossa pääkaupunkiseudun kans
sa kilpailevien keskusseutujen kehitys näyttää olevan pääsemässä vauhtiin. 
Suomen aluerakenteen piirteet poikkeavat niin paljon eurooppalaisesta kes
kiarvosta, että myös sen aluepolitiikassa tulee olemaan erityispiirteitä. 

Suomen taloudelliset mahdollisuudet ovat lyhyen tähtäyksen valossa nyt hei
kentyneet. Myös kaukaisemman tulevaisuuden kannalta on huolta siitä, kuin
ka Suomi löytää muuttuneessa Euroopassa sopivan roolin. Entisenlaisia mark
kinarakoja ei ehkä löydy. ja ns. teknologisen kuilun umpeenkuromisen etua ei 
ole entiseen tapaan tarjolla. Tuottavuuden nostaminen vähentyvän ja ikäänty
vän työvoiman oloissa voi olla työlästä. Jotkut tosin viittaavat kansainvälisiin 
vertailuihin ja väittävät, että hitaan työvoiman kasvun oloissa työn tuottavuus 
nousee nopeammin (Cutler ym. 1990). EY:njäsenmailla on tyypillisesti aivan 
sama väestön ikääntymisen ongelma edessään. Sekin vaikuttaa siihen, ettei nii
den maiden kansalaisten muuttoaluius liene jatkossakaan suuri. Suomalaisten 
muuttaminen muualle kuin Pohjoismaihin on ollut nousussa, mutta tällaisen 
uuden siirtolaisuuden mittasuhteet pysynevät kohtuullisina tulevaisuudessa
kin. Kansainvälistymisen myötä yhä useampi lähtee tosin ainakin joksikin ai
kaa ulkomaille. Muuttohalukkuus on suurinta Euroopan uusien markkinata
lousmaiden kansalaisten keskuudessa. Niitten muuttovirrat eivät ehkä sitten
kään osu liian vahvasti Suomeen. Siihen suuntaanhan me emme ole sitoutu
massa sellaisiin järjestelyihin, joissa meiltä menisi muuttoliikkeen kontrolloin
nin oikeus. Nykyistä hiukan suurempi nettosiirtolaisuus lähialueilta Suomeen 
ei olisi kai erityinen ongelma. 

Suomi on j..;uitenkin jo nyt pitkälle kehittynyt ja osaava talous. Nykyaikaisen 
verkostotalouden kehityksessä maan pienuudesta tulevat mittakaavahaitat ei
vät ole sittenkään suuri rasite. Suomen yritystoiminta on kansainvälistynyt ja 
uudistunut ja Suomi on asuinseutuna kilpailukykyinen. Sen ei siis tarvinne sor
tua Euroopan integraatioprosessissa resur$sejaan luovuttavan periferian ase
maan. Sen ongelmaksi muodostuu enemmänkin oman väestön niukkuus suu
ren alueen tuotannollisen rakenteen ylläpitämlsessä. 
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Suomessa vuosina 1975-1990 tapahtuneet 
muuttoliikeilmiötja tutkimustilanne 

Olavi Koivukangas 

Suomen väestö- ja asutuskartta muuttuu vuodesta toiseen. Siihen vaikutta
vat luonnollisen väestönkasvun alueelliset erot, mutta ennen kaikkea 

muuttoliike, joka jakaantuu maassamuuttoon ja siirtolaisuuteen. Suomessa 
toteutui 1960- ja 19?0-luvuilla yksi läntisten maiden nopeimpia sisäisiä muut
toliikkeitä. Maatalous ja maaseutu luovuttivat tilaa teollisuudelle ja kaupun
gistumiselle. Muutos tapahtui suljetussa ja suojatussa taloudessa. Rakenne
muutokseen liittyi voimakas muuttoliike Ruotsiin, erityisesti vuosina 1969-
70. jolloin Suomen väkiluku tilapäisesti laski siirtolaisuuden takia. Viime 
vuosik)'tnmenien maassamuutto suuntautui erityisesti suuriin väestäkeskuk
sun. Valtakunnan tasolla muuttovoittoa ovat saaneet ensisijaisesti pääkau
punkiseutu, maakuntatasolla suuret kaupungit ja kuntatasolla suurin taaja
ma. Vuosikymmeniä on maassamuutlo imenyt haja-asutusalueiden ja pienten 
taajamien väestöä suurempiin keskuksiin. Murrosta seurannut 198~luku oli 
Suomessa olojen vakiintumisen ja vahvan kasvun aikaa. Suurten kaupunkien 
kasvu on 1980-luvulla hiljentynyt ja osin kokonaan pysähtynyt. Ne eivät ole 
kyenneet luomaan uusia työpaikkoja ja vaurautta samassa tahdissa kuin aikai
semmin. Keskeinen syy hidastuneelle muuttoliikkeelle oli heikko asuntoti 
lanne erityisesti Helsingin seudulla. 

Suomessa maassamuutto on saanut negatiivisen arvovarauksen. Suurten ikä
luokkien muutto kaupunkien lähiöihin ja Ruotsiin oli traumaattinen kokemus. 
Väestön nopeasta kasautumisesta oli monia haittavaikutuksia . Erityisesti pää
kaupunkiseudulla asuntojen puute ja kalleus on ollut yksi suurimpia epäkohtia 
ja kasvua rajoittava tekijä. Vuosina 1988-89 asunnot maksoivat pääkaupun
kiseudulla keskimäärin 50 % enemmän kuin muualla maassa. Helsinkipakoi
sen muuttoliikkeen keskeinen syy onkin ollut asukkaiden halu siirtyä suurem
piin asuntoihin ja viihtyisämpään elinympäristöön. 

1980-luvun väestön muutto ei kuitenkaan ole suuntautunut niinkään Helsin
kiin vaan sen vaikutuspiirissä oleviin naapurikuntiin, kuten ilmenee kuviosta 1. 
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Samanlainen kasvu rengas on syntynyt myös Turun ja monen muun kaupungin 
ympäriUe. 

Kiluporlkl 

o 1000085. 

Muu kun!a OULU o 10000a5 , 

I1ElSINK! , 
~ 

KU'oIio 1. Kuntien 'oIäestö 'oIuonna 1985 pinta-aladiagrammina (Härö 1989). 
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Eniten väeStötappiota ovat kärsineet pienehköt maakuntien reuna-alueiden 
J...'Unnat. Toisen väestötappioryhmän muodostavat muutamat vanhat teollisuus
paikkakunnat esimerkiksi Kymenlaaksossa. Merkittävä havainto Rikkisen 
(1990) mukaan on se, että Lapin ja Saaristo·Suomen pienten kuntien "kutistu· 
minen" on lakannut. 

Uusimman lapin seutu kaava liiton tutkimuksen mukaan (Lehtola 1990) la
pin maaseutu tyhjenee seuraavien vuosikymmenien aikana lähes kokonaan, mi
kälj Lapissa tuetaan entiseen malliin ensisijaisesti vain aluekeskuksia, Ro
vaniemi ja Kemi-Tornio. Tutkimuksen mukaan tilanne on jo nyt uhkaäva tai 
hälyttävä 60 prosentilla Lapin maaseutukyliä. Monissa kUlmissa, joissa muui
totase oli vie,lä 1980-luvun alkupuoliskolla positiivinen, oli vuosina 1986-88 
poismuuttaneita enemmfin kuin tulijoita. Koiltis-lapissa sekä Yli torniossa, 
Pellossa ja Tervolassa muuttotase oli negatiivinen koko 1980-luvun (Lehtola 
1990). 

Onko nyt menossa - tai alkamassa - toinen muuttoaalta 1960-luvun tapaan 
ainakin eräissä osin maata? Postikonnoril, pankit ja kaupat muuttavat maalta 
keskuksiin, todetaan EVA:n tuoreessa raportissa (Pirtti mäki 1990). Seuraavat· 
ko ihmiset palvelujen peri:iss~? Ja mitä vaikuttaa Euroopan yhdentymiskehitys 
tähi:in problematiikkaan? 

Väestön lulmmäärien ohella on kiinnitettävä huomiota myös väestön suku
puoli· ja ikärakenteeseen, joissa on huomattavia eroja eri puolilla Suomea. 
Muuttovoittoalueet eli kaupungit ja taajamat ovat vetäneet puoleensa nuorta 
työikäistä väestöä. Tästä on ollut seurauksena suuria ongelmia lasten päivähOi
don ja koulutuksen järjestelyissä. Vastaavasti muuttotappioa lueilla vanhusvä
estön osuus on kasvanut huomattavan suureksi. Huolestuttavaa on koko Suo
men väestön vanheneminen, mikä ilmenee parhaiten ikäpyramidien 1910 ja 
1990 vertai lussa. Suomalaisten keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on 58 
vuotta, mikä on yksi alhaisimpia maailmassa. 

Maassamuuton pääpiirteet 

Kuten kuviosta 2 ilmenee, keskeinen piirre maussamuutossa vuodesta 1970 
lähtien on ollut vilkas kaupunkien välinen muuttaminen. Tosin monet maa
laiskunnat ovat muuttuneet kaupungeiksi tarkasteluajanjaksolla. Mutta kes
keisin syy on kuitenkin ollut nuorten ihmisten muutto suu remmille paikka
kunnille koulutuksen ja työpaikkojen takia. Sen sijaan muutto maaseudulta 
kaupunkeihin väheni huomattavasti 1970-luvulla ja on 1980-luvulla pysynyt 
suhteellisen vakaana. Muutto kaupungeista maaseudulle on myös ollut mer
kitt:1viiä ja se näyttäisi osoittavan lisääntymisen merkkejä vuodesta 1987 läh
tien. Maalaiskuntien välinen muuttoliike on ollut vakainta vuodesta 19751äh
tien. 
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Kuvio 2. Kuntien välinen muuUoliike muu1tosuunnlttain 1970-88 

Taulukko t. Maassamuutto v. 1975-89 

Vuosi Kuntien välinen Kunnan sisäinen Yhteensä 

1975 240000 386 000 626000 
1980 198000 398000 596 000 
1985 '99000 386000 584000 
1986 186244 368606 554850 
1987 201 306 480 545 681 851 
1986 213510 440 818 654328 
1989 217228 389933 607161 

Litlde: SVT. 1988 jl 1989 enl"lakkolletoja 

1970-luvuo puolivälistä lähtien kuntien välinen muultoliike alkoi 'lähetti. Tä
mä johtui ennen kaikkea öljykriisiä seuranneesta taloudellisesta lamasta. Tul 
taessa 1980-luvulle todetliin maassamuuuton (samoin kuin siirlolaisuudenkin) 
tasaantuneen ja alueellisen kehityksen lasapainotlumisen arveltiin tapahtu
neen (Koivu kangas ym. 1986). Näin jatkui aina 1980-luvun jälkipuoliskolle ja 
vasta vuodesta 1987 lähtien näyttävät muultoliikkeet lisääntyneen. Erityisesti 
kunnan sisäinen muutto oli vilkasta, mikä johtui noususuhdanteestä ja siihen 
liittyvästä asuntojen vaihdosta oman kuntayksikön sisällä. Kuiteokin v. 1988-
1989 olisi ennakkotietojen mukaan muuttoliike - varsinkin Uudetlemaalle -
hidastunut ratkaisevasli . 

Kuvioista 3-5 ilmenee Uudenmaan läänin S3!lneen ylivoimaisesti eniten 
muuttovoittoa vuodesta 1970 lähtien. Toinen selvä mUUltovoiltoHiäni on ollut 
Ahvenanmaa. Selvimpiä väeslötappioalueita ovat olleet Pohjois- ja Itä-Suomi, 
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e rityisesti Lapin ja Kymen läänit. Kuviot vahvistavat havainnon , että Suomi on 
valunut etelään. Tämä kehitys jatkunee jossain määrin. sillä suotuisa talouske· 
hitys johtaa vahvojen alueiden voimistumiseen ja heikkojen osien taantumi
seen. Uudet työpaikat syntyvät Uudellemaalle ja muissa ltiäneissä oleviin alue
keskuksiin (Rakennemuutos 1989). Toiselta puolelta merkittävä muuttoliik
keisiin vaikuttava tekijä on se, että väestön ikääntyessä sen rnuuttohalukkuus 
vähenee, kun asuinpaikkaan liittyvät sosiaaliset ym. siteet kiinteytyvät. 
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Siir tolaisuus 

Maassamuuton rinnakkaisilmiönä ja liittyen yhteiskunnalliseen rakennemuu
tokseemme Suomen neuomene[}'s siirtolaisina 6o-Iuvulla oli 150000 henkeä 
ja 70-luvulla 63 000 henkeä pääasiassa Ruotsiin. Johtuen taloudellisen tilan
teemme parantumisesta Suomen rnuu{totase oli positiivinen vuosina 1981-89 
muuttovoiton ollessa 29 000 henkeä lähinnä Ruotsista. 

Heijastaen yleisempää kehitystä Pohjoismaiden osuus rajojen yli tapahtu
neesta muuttoliikkeestä on suhteellisesti pienentynyt viime vuosina. Vastaa
vasti muuttoliike muun Euroopan kanssa on kasvanut. Euroopan Yhteisössä 
tärkeimmät suomalaisten kohdemaat ovat olleet Saksan liittotasavalta, Iso-Bri
tanniaja Espanja (e läkeläiset). Samat maat ovat olleet tärkeimmät 15htäalueet 
myös Suomeen päin suuntautuneessa muutossa (Kuvio 6) . 

"H~'~"k~I~"~' ____________________________________ --, 
20000 r 

15000 

10000 

5000 
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• 1966 ja 1989 ennakkotieto 

Kuvio S. Maahat1- ja maastamuutto vuosina 1980-89 

Pohjoismaiden ulkopuolisista maista tärkein lähtöa]ue on ollut Neuvostoliit
to, josta vuosina 1980-87 muutci Suomeen yli J 000 henkeii. Näistä Suomen 
kansalaisia oli vain 10 %. Nvan viime aikoina muuttoliike Neuvostoliitosta on 
lisään[}'nyt Yksi syy tähän on paluumuuttajan statuksen saaneiden inkerinsuo
malaisten muutto - tähän mennessä noin 1500. Suurin muuuopaine Suomeen 
kohdistuukin Neuvostoliitosta ja muista Itä-Euroopan maista. Potenliaalisin 
muuttajaryhm<J ovat Neuvostoliitossa asuvat ltihes 100 000 slIomalaissymyistä 
henkilöä. 
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Pakolaisel 

Jo vuonna 1637 Ruotsi karkotti mustalaisia takamaana pidettyyn Suomeen. 
Venäjän vuoden 1917 vallankumouksen jälkeen Suomeen saapui runsaasti 
venäläisiä emigrantteja. Suurimmillaan heidän lukumääränsä oli v. 1922 kaik
kiaan 33 SOO henkeä. 

Suomi otti vuonna 1973 vastaan 100 Chilen pakolaista ja vuodesta 19791äh
tien Kaakkois-Aasian pakolaisia. Ensimmäiset varsinaiset kiintiöpakolaiset -
100 henkeä - otettiin Suomeen vuonna 1984. Vuonna 1990 kiintiömme on 
noin 500 henkeä. Kiintiöpakolaiset valitaan YK:n leireiltä humanitaarisin pe
rustein. Viime vuosina on erityisesti turvapaikanhakijoiden määrä Suomessa 
lisääntynyt, kuten ilmenee seuraavasta taulukosta. 

Vuosi Turvapaikan hakiiat Sai turvapaikan Sai oleskeluluvan 

1984 15 2 " 1985 ,. 1 • 
1986 23 2 2 
1987 '9 13 15 
1988 84 , ,. 
1989 179 9 53 
1990 2725 

" 
100 

Pakolaisia on Suomessa noin 2500, Norjassa 20 000, Tanskassa 3S 000 ja 
Ruotsissa 180 000. Maailmassa pakolaisia on noin 15 miljoonaa ja lisäksi 2,3 
miljoonaa Palestiinan pakolaista. Marraskuubun 1990 mennessäjo 2 000 ihmis
tä on hakenut turvapaikkaa Suomesta. Yksi syy rajuun nousuun on ollut Ro
manian ja Bulgarian helpottunut maastamuutto. Lähes puolet turvapaikanha
kijoista on Neuvostoliiton kautla saapuneita somaleja. Euroopan valtioiden 
tiukentaessa turvapaikan myöntämisen perusteita paineet Suomea kohtaan 
kasvavat. Suomi ei ole valmistautunut näin mittavaan turvapaikan bakijoiden 
määrään. Toivottavasti lisäresurssien objaaminen ulkomaalaiskeskuksille ja te
keillä oleva ulkomaalaislain uudistus tuovat parannusta tilanteeseen. Ongel
mallista on myös pakolaiskäsilteen määrittely. Rajanveto ja todentaminen hen
kilökohtaista vainoa pakoon lähteneiden ja ns. taloudellisten ja ekologisten pa
kolaisten välillä on v<likeata. 

Maassamuuton tutkimus 

Yhteiskunnallinen suunnittelu ja päätöksenteko edellyttävät monipuolista 
ajan tasalla olevaa tutkimustoimintaa. Muuttolijketutkimuksiin liittyy myös 
usein akateemisia opinnäytteitäja teoreettista pohdintaa. Seuraavassa keski
tytään vuoden 1985 jälkeiseen tilanteeseen maassamuuton osalta. Siirtolai
suus, maahanmuutlo ja pakolaisuus muodostavat omat kokonaisuutensa. 
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Valikoitu bibliografia maassamuuttotutkimuksista 1985-90 

1. Maassamuutto yleensä 

Koivukangas, Ola"ii Narjus, Raimo,' Söderling, Ismo (toim.), Muutloliikesym· 
posium 1985. Hotelli Rantasipi Turku , 18.-20.11.1985. Siirtolaisuustutkj· 
muksia A 14. Turku 1986,320s. 

Lefuola, Ilkka, Kylät murroksen puristuksessa: alueellinen näkökulma lapin 
maaseudun tilaan ja tulevaisuuteen. lapin seutukaavaliitto, julkaisu A 106. 
Rovaniemi 1990. 178 + 10 s. 

Luoma, Pentti} Markkinat ja muutos Pohjois-Suomessa: suuren muuton yhteis· 
kunnallisten taustojen ja vaikutuste n tarkastelu<l. Oulun yliopiston sosiolo
gian laitoksen tu tkimuksia nro 16. Oulu 1989.206 s. 

Pik.karainen. Mika, Kaupunkien ja niiden vaikutusalueiden rakennekehitys 
1975-1985. Helsingin yliopisto. maantieteen laitos, suunnittelumaantieteen 
pro gradu 1989. 124 + 5 s. 

Pitkällen, Heikki, Muuttoliike alueellisen kehityksen indikaattorica. Tampe
reen yliopisto, aluelieteen pro gradu 1988. 100 s. 

Rissanen. Jaana, Muuttoliikkeen vaikutuksesta kunnan toimintaan . Tampe· 
reen yliopisto. kunnallispolitiikan pro gradu 1987, 100 + 7 s. 

Söderling, bimo: Maassamuuton ulottuvuudet: yksilö·. alue- ja yhteiskunta tason 
tarkastelu Suomessa vuosina 1977-1978 maassamuuttaneista. Turun yliopis
ton julkaisuja. sarja C. Scripta lingua Fennice edita. osa 65, viiitiiskirja. Tur
ku 1988. 279 s. 

Taskinen, Kaarina, Suomen taajamien väkiluvun muutos 1960-1980. Helsingin 
yliopisto. maantieteen laitos, maantieteen pro gradu 1989. 151 + 2 s. 

Ten'amäki, Erkki, Migration io Finland: a multi-Ievel system of rcgions. Hei· 
singin yliopisto, diss., Helsinki 1987,88 s. 

Vepsäläinen, Jukka, Muuttoliike ja aluemkenne. Tampereen yliopisto. uluctic· 
teen pro gradu 1988. 170 + 32 s. 

2. Kuntien välinen muutlo 

Haja-aslllusaJueelle suuntautuva muutioliike ja asuntorakentaminen sekä nii· 
den vaikutukset aluerakenteeseen Joensuun ympäristökunnissa. Jul kni
su/Pohjois-Karjalan seutukaavaliitto. A:44, Joensuu 1987.66 + 8 s. 

Muuttoliikkeen rakenne ja vaikutus Varsinais-Suomen verotuloihin. Varsi nais· 
Suomen seutukaavaliitto. Turku 1987. 156 s. 

Muuttoperheet ja kulutuskiiyttäyryminen Hervannassa. Tampereen kaupungin 
tutkimuksia ja selvityksiä. Tilastotoimisto 1986.43 s. 

Selvitys Seinäjoen tulo- ja lährömUUIQsta 1985. Seinäjoen seudun nuorkauppa
kam<lri. Seinäjoki 1986.48 s. 

53 



Suomessa 1975-1990 tapahtuneet muunoUikeUmlöt 

Aho, Seppo; Ilola, Heli; Keronen, TIina, Tervolan muuttajat ja palaajat: tukimus 
Lapin läänin ulkopuolelle vuosina 1970- 1984 muuttaneista tervolalaisista 
lähdön aikaan ja vuonna 1986. Oulu 1987, 118 + 9s. 

Crohns, Kaj, Lapin läänin tilastollisten taajamien väestönkehitys 1970-80. Hei· 
singin yliopisto. kulttuurimaantieteen pro gradu 1986. 

HaJiseva·Soila, Merja, Pietarsaaren lähtömuuttotutkimus. Pietarsaaren kau· 
pungin selvitykset 1988, 108 s. 

Haliseva·Soila, Merja, Turusta työssäkäyntialueelle muuttaminen: selvitys läh· 
tömuuton syistä. Turun yliopiston maantieteen laitoksen monisteita; no 6, 
Turku 1986,103 s. 

Ja/kanen, Kan', Suomenkielisen Etelä·Pohjanmaan viimeaikainen väestönke· 
hitys alueellisesti tarkasteltuna. Turun yliopisto, maantieteen pro gradu 
1985.89 s. 

Jääskeläinen, Jari, Muultaliikkeen väliuämä alueellinen erilaistuminen: ta
paustutkimu5 kuuden Kuopion läänin kunnan ulkoisesta ja sisäisestä muu
tosta. Jyväskylän yliopisto. yhteiskuntapolitiikan pro gradu 1987, 256 5.: ku
viot + liitteet 

Kaisio, Riitta, Muuttoliike Kokkolasta Kruunupyyhyn, Kälviälle ja lohtajalIe 
vuosina 1983-86. Tutkimuksia/Chydenius-instituutti; no 33, Kokkola 1986, 
75 + 17s. 

Karjalainen, Elli, Migration and regional development in the rural communes 
of Kainuu. Finland in 1980-85. Oulun yliopiston maantieteen laitoksen jul
kaisuja; 111, Oulu 1989.89 s. 

Karjalainen, Elli, Muuttoliike ja alueellinen kehitys Kainuun maalaiskunnissa 
1980-85 = Migration and regional development in the rural communes af 
Kainuu, Finland in 1980-85. Research institute af Nothern Finland: 96. Ou
lu 1989.166 s. 

Koivusilta. Leena, Huittisten muuttoliike vuonna 1981: Kuntaan ja kunnasta 
muuttaneet. Turun yliopisto, sosiaalipolitiikan pro gradu 1985,83 s. + liit
teet 

Nuolijärvi, Pirkko, Kieliyhteisön vaihto ja muuttajan identiteetti. Tietolipas 
100, Helsinki 1986. 181 s. 

Pasila, Ulla, Porin muuttoliike 1985. Porin kaupungin tutkimuksia no 73, Pori 
1987.69 + 37 s. 

Pa.nna, Minna, Salon lähtömuuton rakenne, suuntautuminen ja syyt. Turun yli
opisto. maantieteen pro gradu -tutkielma. Turku 1986,82 s. 

Pilkäranta, Merja, lapsiperheiden lähtömuutto Uudestakaupungista vuosina 
1985-87. Oulun yliopisto, maantieteen pro gradu 1988.87 s. 

Pulkkinen, lA.vse, Uihtömuuttoliike Savonlinnasta ymptirislökuntiin 1986-88. 
Savonlinnan kaupunkisuunnittelujulkaisut. Sarja C, erillis- ja perusselvityk
set no 46, Savonlinna 1988. 69 + 20 s. 
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Ritakaflio, Veli-MaJti, Vuosina 1977-1978 kunnasta toiseen muuttaneiden 
muuttajatyypeittäinen elinolosuhdetutkimus. Turun yliopisto, taloustieteen 
pro gradu 1986. 119 s. 

Ryökäs, Merja, Paluumuutto. Mikkelin seudulta vuosina 1974-1976 muutta
neiden paluuhalukkuus ja -mahdollisuudet. Helsingin kauppakorkeakoulun 
julkaisu M-30, Helsinki 1988,57 + 36 s. 

Rämö, Leena, Alavuden kunnan väestömuutokset vuosina 1950--1980. Turun 
yliopisto, maantieteen pro gradu 1985.80 + 5 s. 

Simpanen, MaJt~ Turun lähtömuuttotutkimus. Turusta vuonna 1984 muualle 
Suomeen muuttaneet. Siirtolaisuusinstituutin tutkimuksia; no 4. Turku 1985. 
108 s. 

Suomi, K , Muuttoliikkeen rakenne ja vaikutus Varsinais-Suomen verotuloihin. 
Turun kauppakorkeakoulu, talousmaantieteen pro gradu 1987. 

Tossallainen, Johannes, Nokian muuttoliike tutkimus. Tampereen yliopisto, 
kunnallispolitiikan pro gradu 1986, 131 + 34 s. 

Vapaaoksa, Tuula, Pääkaupunkiseudun väestönkehitys ja suurten ikäluokkien 
nettomuutto vuodesta 1964 vuoteen 1980. Helsingin yliopisto, maantieteen 
pro gradu 1987. 67 s. 

Vesra/a, Vesa, Kontiolahden muuutoliike: tulomuuttajan muotokuva. Kon
tiolahti 1989, 24 + 6 s. 

VillIu, Eero, Selvitys muuttoliikkeestä ja liikkuvuusavustuksista Pohjois-Karja
lassa. Pohjois-Karjalan läänin työvoimapiirin julkaisuja no 6, Joensuu 1988. 
41 + 18s. 

Aän'!ä, Eila, Ruskon kunnan asutuksen kehitys toisen maailmansodan jälkeen. 
Turun yliopisto. maantieteen pro gradu 1988. 74 + 4 s. 

3. Kunnan sisäinen muutto 

Jääskeläinen, Jari, Muuttoliikkeen välittämä aJueelJinen erilaistuminen: tapaus
tutkimus kuuden Kuopion läänin kunnan ulkoisesta ja sisäisestä muutosta. Jy
väskylän yliopisto. yhteiskuntapolitiikan pro gradu 1987. 256 S.: kuv. + liit. 

Laukkanen, Hannu, Keskusta-asuminen Helsingissä 1975-1984. Helsingin yli
opisto, maantieteen laitos. kulttuurimaantieteen pro gradu 1985. 66 s. 

Rossi, Janno, Asumisrakenne ja muuttoliike Lahdessa: erilaistuneisuudesta 
muuttopäätöksiin, agregaauitasolta yksilötasolle. Tutkimuksiaffampereen 
yliopisto, alue tieteen laitos, sarja 8:39. Tampere 1986. 150 s. 

Salminen/Jouko, Hervannan sisäinen muuttoliike. Tampereen yliopisto, maan
tieteen pro gradu 1985. 80 + 5 s. 

VaikoneIl, Tuomo, Väestön ikärakenne Helsingin keskustasta itään, keskusia
etäisyyden funktion kannalta 1970-1984. Helsingin yliopisto, maantieteen 
laitos. kuhtuurimaantieteen pro gradu 1986, 50 s. 
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Eräitä tutkimustarpeita 

Vuoden 1985 symposiumraportissa esitetyt tutkimustarpeet ovat vielä ajan
kohtaisia. Yleisellä tasolla tällaisia ovat muuttoliiketutkimusta koskeva teo
rianmuodostus, maassamuuton ohjaamiskeinot ja niiden kehittämistarve, 
maassamuuton kansantaloudelliset yhteydet ja maassamuuton historia. 

Makrotasolla tärkeä tutkimuskohde olisi suuralueiJten välinen muuttoliike ja 
siihen vaikuttavat tekijäl: 
• Mikä on eteläisen ja pohjoisen Suomen välinen ero nyt ja tulevaisuudessa 

väestökehityksen ja siihen vaikuttavan muuttoliikkeen näkökulmasta ja mi
ten tilanteeseen voidaan vaikuttaa? Näin siitä huolimatta, että taloudelli
sen toiminnan keskittymistä ja muuttoliikkeen voimistumista merkinnyt 
kehitysvaihe näyttää - jälleen kerran - muuttuvan ta~apainoisempaa aJu
ee1Usta kehitystä enteilevään suuntaan (Laatto 1990). 

• Mitä nykyinen kehitys Suomessa ja siihen vaikuttava Euroopan integraatio 
merkitsevät työvoiman Hikkuvuuteen sekä maan rajojen sisäpuolella että 
ylitse? Lähtökohtana voisivat olla hypoteesit. että pohjoismainen muutto
liike on vakaa. Euroopan muuttoliike lisääntyy ja muuttopaine Itä-Euroo
pasta kasvaa. 

• Edelliseen liittyen keskeinen problematiikka olisi Euroopan integraation 
vaikutus aluekeskuksiin ja niiden kehitysmahdolJisuuksiin. 

• Integraation vaikutus kuntstasolla ja kunnallisiin organisaatioihin. RUOL~is
sa tähän asiaan on kiinnitetty enemmän huomiota kuin Suomessa. 

• Maastamuuton uudet piirteet, mm. nuoret ja uratietoiset suomalaiset euro
muuttajat. 

• Maahanmuuton osalta keskeinen tutkimuskohde olisi muuttoliike Itä-Eu
roopasta, detaljina inkerinsuomalaiset. Muina kasvavina tutkimustarvealu
dIli:l. ovat tulumuutto EY -maista, vaikka muista mais1a kuten Tanskasta 
saadut kokemukset osoitavat, että liikkuvuuden helpottaminen ei ole aihe
uttanut huomattavaa tulomuuttoa. 

• Pakolaisuus ja pakolaisten sopeutumiseen liittyvä tutkimustarve. 

Kuntien välinen muuttoliike: 
• Muuton rakenne, suunnat, volyymit, syyt jne. 
• Haja-asutusalue vs taajama -problematiikka. Suomessa on 3500 kylää, jois

ta 1000 arvellaan kuolevan lähivuosikymmeninä. 
• Mitkä ovat yhteiskunnan mahdollisuudet tasapainottaa alueellista kehitystä 

Euroopan ovien avautuessa? 
• Miten odotettavissa olevat muutokset vaikuttavat maaseudun ja ennen 

kaikkea maatalouden elinkelpoisuuteen? 
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• Millä ehdoilla ja edellytyksillä alueellisina vetureina toimivat taajamat ke· 
hittyvät? 

• Jatkuuko pääkaupunkiseudun aikaisempien vuosikymmenien tapainen 
väestönkasvu vai päästäänkö - ja miltä keinoin - nykyistä tasapainoisem
paan valtakunnaJliseen kehitykseen? 

Kunnan sisäinen muuttoliike: 
Pääsääntöisesti kunnan sisäinen muuttoliike vilkastuu nousukausina ja hidas
tuu laman tullessa. Väestön asumispreferenssit ja asunnon vaihto kuntayksi
kön sisällä ovat tärkeätä kunnallisen suunnittelun ja päätöksenteon kannalta. 
Sama koskee myös yli kuntarajan muuttoa. Kuitenkin kaupunkiseutujen sistii 
nen muuttoliike on yksi heikoimmin tutkittuja kohteita. 

Tulevaisuuden tutkimuskentässä kunnan sisäistä, välistä ja rajojen yli tapah
tuvaa muuttoa ei ole syytä tarkastella niin erillisinä ilmiöinä kuin ehkä tähän 
saakka, vaan saman ilmWn - muuttoliikkeen - kiinteinä osina ja usein toisi
aan seuraavina ja toisiinsa vaikuttavina tapahtumina. 

Tämän hetken mahdollisesta slagnaatiosta huolimatta vuosituhannen lop
puun mennessä muuttoliikkeet - sekä lyhyen että pitkän matkan - lisään
tynevät. Mutta voi olla myös mahdollista. että ihmiset haluavat pysyä paikoil
laan tutussa ja turvallisessa ympäristössään, kuten kunnon sotamies Sveijk 
mahdollisimman lähellä kantakapakkaansa. Mutta kaikkina aikoina tulee ole
maan ihmisiä, jotka uskovat, että ruoho on vihreämpää muualla Muuttoliike
tutkijoille riittää töitä. 
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Maassamuutto ja rakennemuutos 

Jouni Korkiasaari 

Suomi on toisen maailmansodan jälkeen käynyt läpi suuria yhteiskunnallisia 
muutoksia,joihin on liittynyt sekä voimakasta maassamuuttoa että siirtolai

suutta . Kaikkein suurinta väestön liikehdintä oli 1960- ja 1970-1ukujen vaih
teessa, minkä jälkeen muuttovirrat laantuivatja saman tien myös kiinnostusasi
aan väheni. Voimistuneen talouskehityksen ja elinkeinoelämässä tapahtunei
den rakenteellisten muutosten myötä muuttoliikkeestä ja varsinkin työvoiman 
liikkuvuudesta tuli 1980-1uvulla jälleen jokapäiväinen keskustelunaihe. 

Rakennemuutoksella viitataan yleensä yhteiskunnan taloudellisen toimin
nan perusteissa tapahtuviin pysyväisluonteisiin muutoksiin. Useimmiten sen 
mittarina käytetään työvoiman elinkeino· ja ammatti rakennetta. Taloudellisen 
toiminnan muutokset riippuvat sekä teknologisesta että väestöllisestä kehityk· 
sestä. Rakennemuutos voidaankin nähdä ennen muuta talous· ja väestökehi· 
tyksen välisenä vuorovaikutussuhteena, jonka vaikutukset ilmenevät erityises· 
ti työmarkkinoiden toiminnassa eli työvoiman kysynnän ja tarjonnan määrälli· 
sinä, laadullisinaja alueeliisina vaihteluina sekä niiden vastaavuudesta (tai vas· 
taamattomuudesta) aiheutuvina seurausilmiöinä. Yksi näistä seurausilmiöistä 
on lyövoiman alueellinen ja ammatillinen liikkuvuus. 

Työvoiman alueellinen liikkuvuus on osa maassamuuttoa. Tilastoissa niitä ei 
ole nykyisen tilastointjkäytännön vuoksi mahdollista erottaa toisistaan. Tärkein 
syy tähän on se, että työvoimaan kuuluvien määrittely on muuton yhteydessä vai· 
keaa, koska muuton seurauksena osa muuttajista vasta tulee työvoimaan, osa 
taas poistuu siitä. Suuri osa muutoista ei myöskään aiheudu työmarkk.inasyistä. 
Työvoiman liikkuvuuden mittarina joudutaan siis käyttämään koko maassa· 
muuttoa kuvaavia tilastoja. Tästä ei kuitenkaan välttämättä ole kovin suurta 
haittaa. koska suurin osa muuttajista joka tapauksessa kuuluu työvoimaan. 

Seuraavassa tarkastellaan ensin maassamuuton yleistä tilastollista kehitystä 
kuntien ja läänien välisten muuttojen osalta. Laajemman näkökulman saami· 
seksi vertailu kohtana käytetään Ruotsin ja Norjan vastaavaa kehitystä. Tämän 
jälkeen perehdytään työvoiman liikkuvuutta koskeviin kysymyksiin ja erityises· 
ti niihin tekijöihin, jotka edesauttavat tai estävät liikkuvuutta. 
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Maassamuuton kehilyspiirleistä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa 

Suomessa elinkeinoelämän ja työvoiman rakenteen nopcl] muuttuminen ja sii~ 
hen liittyvä työmarkkinoiden epätasapaino purkautuivat 1960- ja 1970-luvulla 
sekä maan sisäisenä muuttona että maastamuuttona etupäässä Ruotsiin. Maas~ 
tamuutlo vaihteli tuolloin hyvin samansuuntaisesti Ruotsinja käänteisesti Suo~ 
men talouskehityksen kanssa. Sittemmin maastamuutolla ei enää ole ollut sa~ 
nottavaa merkitystä tällaisena "varaventtiilioä". Maan sisäinen muuttoliike on 
vaihdellut samalla tavalla suhdanteiden mukaan. 

Viimeisten 10-15 vuoden aikana maassamuutto on ollut selvästi vähäisem
pää kuin 1960- JuvuJlaja 1970-luvuo aJussa. Vuodesta 1978 lähtien suuntaus on 
kuitenkin ollut enemmän nouseva kuin laskeva. Etenkin pnrin viime vuoden 
aikana liikkuvuus on ennakkotietojen mukaan selvästi lisääntynyt. Merkit viit
taavat kuitenkin siihen, että odotettavissa oleva taloudellinen laskukausi kään
tää suunnan jälleen alaspäin. 

Ruotsissa ja Norjassa maassamuuton kehityslinjat ovat olleet hyvin samanlai
sia kuin Suomessa. 1970-Iuvun alussa väestön mUUtloalttius kääntyi kaikissa 
maissa selvään laskuun. Ruotsissa ja Norjassa pohja saavutettiin myöhemmin 
kuin Suomessa eli vasta 1980-1uvun alkuvuosina. Sittemmin muuttoalttius on 
kaikissa maissa ollut noususuunnassa, vaikka ei olekaan enää yltänyt 1970-lu
vun alun tasolle. 

Suomen osalta vuosien 1970-71 tilastot eivät anna aivan oikeaa \..'lJvaa muu
ton todellisesta kehityksestä. Tilastoinnissa tuolloin tehtyjen muutosten vuok
si kuntien välillä muuttaneiden määrä jäi vuonna 1971 noin 50 000 henkilöä 
pienemmäksi kuin mitä se olisi entisellä menetelmällä ollut. Edellisen vuoden 
luku taas on vastaavasta syystä "liian" suuri (Myrskyjä 1978). Lisäksi on muis~ 
tettava, että tuolloin huomattava osa muuttopaineesta purkautui Ruotsiin . Tä
tä muutloa voidaan perustellusti pitää maassamuulon "jatkeena". Ruotsissaja 
Norjassa ei ole vastaavanlaista maastamuuttoa t3pahtunut . 

Maiden kehitys on ollut hyvin samanlaista myös Hiäneittäin tarkasteltuna: 
Kehittyneimpien aJueiden eli suurkaupunki läänien ja niiden ympäristöläänien 
tulomuutto kääntyi kaikissa tarkastelluissa maissa laskuun 1970-luvun vaihteen 
jälkeen. Vuosikymmenen pUOlivälissä tilanne kuitenkin tasaantui kääntyen 
1980-luvulll! tultaessa taas nousuun. Periferia~alueilla. etenkin maiden pohjoi
simmissa lääneissä suuntaus oli jokseenkin päinvastainen. VilliaJueilla kehitys 
oli tasaisempaa 

Maassamuuton väheneminen pidemmällä aikavälillä ei ole pelkästään SUO
malainen ilmiö, vaan kehitys on ollut samansuuntaista myös useimmissa 
OECD-maissa. Vuodesta 1970 lähticn näin on käynyt mm. Saksan liittolUsava l
lassa, Isossa-Britanniassa ja Japanissa. Entisellään muuttoliike on pysynyt vain 
Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa. Toinen länsimaille yhtäläinen piir-
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re on ollut se, että työmarkkinoilla on samaan aIkaan ollut paljon sekä työttö
miä ryönhakijoita että avoimia työpaikkoja. Tätä työmarkkinoiden epätasapai
noa tai kohtaamattomuulta on selitetty mm. työvoiman liikl..'1lvuuden vähene
misellä. (Parviainen 1987.) 

Muullajien ominaispiirteet 

Muuttajien ominaispiirteissä tapahtuneita muutoksia voidaan tarkastella 
muultoalttiuslukujen avulla suhteuuarnalla muuttajien ikä-, sukupuoli-, sivii
Iisääty-, koulutus- ja ammattirakenne koko väestön vaMaaviin ominaisuuksiin. 

Väestön ikäryhmittäincll muuttoalttius on kaikiss3 tarkastelluissa maissa ol
lut peruskehitykseltään samansuuntainen. 1970-luvun alkupuolella muuttanei
suus laski selvimmin mUUtloaltteimmissa ikäryhmissä (15-24- ja 25-34 -vuo
tiaat). Vastaavasti se on viime vuosina myös nopeimmin lisääntynyt näissä ryh
missä. Muiden työikäisten ryhmien muuttoalttiudessa ei ole viimeisten kym
menen vuoden aikana tapahtunut mainittavaa muutosta missään maassa, vaik
ka hienoista nousua ehkä onkin havaittavissa. Myös lasten (alle 15-vuotiaat) 
kohdalla tilanne on pysynyt melko muuttumattomana; heidän osaltaan yleis
trendi näyttäisi laskevalta varsinkin Ruotsin kohdalla. Tämä liiuynee pienen
tyneeseen perhekokoon. 

Sukupuolten välillii ei juurikaan ole eroa muuttoalttiudessa. Norjassa naiset 
muuttavat hieman miehiä enemmän, Suomessa jokseenkin yhtä paljon ja Ruot
sissa hieman vähemmän. Erot saattavat selittyä sillä, etteivät peruspopulaatiot 
- kuntien välillä muuttaneet - vastaa täysin toisiaan, koska kuntien määrä ja 
koko on näissä maissa erilainen. 

Siviilisäädyn osalta ei ole Ruotsista ja Norjasta saatavissa vertailukelpoisia 
tilastoja. Suomessa naimattomien muuttoalttius on vuoden 1978 jälkeen sel· 
västi lisääntynyt, kun taas muiden ryhmien kohdalla suuntaus on ollut laskeva. 

Muuttaneiden knululuhp.{tn on saatavissa tietoja vain Suomesta. Niide.n mu
kaan muuttoalttius on 1980-luvulla lisääntynyt selvimmin ylemmiin keskiasteen 
koulutuksen saaneilla. Laskua on sen sijaan tapahtunut erityisesti korkeasti 
koulutettujen, multa jonkin verran myös alemman keskiasteen suorittaneiden 
kohdalla. Muuton kokonaisvolyymin lisääntyminen 1980-luvun lopulla näytlää 
kuitenkin kääntäneen muuttoalttiuden kaikissa koulutusryhmissä nousuun. Ai
noastaan perusasteen koulutuksen saaneilla muutloalttius on pysynyt jokseen
kin muuttumattomana koko tarkastelujakson. Havaitut muutokset ovat so
pusoinnussa muuttajien ikärakenteessa tapahtuneen kehityksen kanssa. 

Muuttajien ammatillisessa rakenteessa tapahtuneet muutokset ovat työvoi
man liikkuvuuden kannalta hyvin keskeinen kysymys. Muuttaneiden ammatis
ta tai elinkeinosta ei kuitenkaan ole saatavissa tilastoaikasarjoJa mistään maas
ta. Otospohjaisten tutkimusten (Söderiing 1983 ja Korkiasaari 1991) perusteel-
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la muuttaneiden ammatlirakenteessa ei ole tapahtunut kovin suuria muutok
sia viimeisten kymmenen vuoden aikana. Koko väestöön verrattuna muulta
neissa on selvästi enemmän pitkähköä koulutusta vaativissa teknisissä, luon
nontieteellisissä. yhteiskuntatieteelJisissä ja humanistisissa ammateissa toimi
via. Lähes kolmasosa muuttajista kuuluu tähän ammauiryhmään, kun heitä ko· 
ko väestössä on vain vajaa neljäsosa. Myös hallinnollisissa. tilinpidollisissa ja 
konttori töissä sekä kaupallisella alalla toimivat ovat jonkin verran yliedustet
tuina muuttajien joukossa. Vähemmän koulutusta vaativissa teollisuus-. maa
ja metsätalousammateissa heitä sen sijaan on vähemmän. 

Havaitut erot ovat muuttaneiden koulutusta koskevien tietojen ja aikaise m
pien tutkimusTenkin perusteella varsin odotettuja. Kiinnostavaa on se, ettei 
teknisissä, luonnontieteel lisissä ym. ensimmäisen pääryhmän ammateissa toi
mivien suhteellinen osuus näyttäisi vuosien 1977nS ja 1988/89 välillä juuri
kaan muuttuneen. Muissa pääryhmissä muutokset näyttävät sen sijaan olleen 
pääosin saman suuntaisia kuin koko väestönkin kohdalla. Suurin lisäys olisi tä
män mukaan tapahtunut hallinnollisten. tilinpiuollistenja konttoritöiden ryh
mässä, Muutokset näyttäisivät olevan sopusoinnussa muuttajien koulutukses
sa tapahtuneiden muutosten kanssa. Edellähän muutoalttiuden todettiin Ii· 
sääntyneen erityisesti ylemmän keskiasteen koulutuksen saaneiden ryhmässä. 
kun taas korkean asteen koulutuk!;en saaneilla muuttoalttius on välillä jopa 
laskenut. Viimemainittujahan työskentelee erityisesti ensimmäisen ammatti
ryhmän ammateissa, ensin mainittuja taas keskiasteen koulutusw tavallisesti 
edellyttävissä hallinnollisissa, tilinpidollisissa ja konttori teknisissä ammateis· 
sao 

Rakennemuutos ja työvoiman liikkuyuus 

1980-luvun lopun rakennemuutoskekustelussa oltiin huolestuneita erityisesti 
siitä, että pääkaupuukillc,!utu uli laas alkanut kasvaa muun maan kustannuksel· 
la. Samanaikaisesti kannettiin huolta siitä, ettei kehittyvä tuotantoelämä saa
nut riittävästi kipeästi kaipaamaansa työvoimaa. Koska maassa samaan aikaan 
oli sekä työvoimapulaa että työttömyyttä, katsottiin työmarkkinoiden tämän 
perusteella jäykistyneenja arveltiin, että väestön muuttohalukkuus olisi vähen· 
tynyt, Työttömien väitettiin mieluummin pysyvän työttömänä kotiseudullaan 
kuin lähtevän töihin työntekijäpulasta kärsiviin ete län keskuksiin. Kriittisem
rrUssä näkemyksissä huomautettiin liikkuvuuden vain palautuneen normaaliin 
tilanteeseen 1960-luvun epäluonnollisen korkean liikkuvuuden kaudesta. 

Vaikka nämä huolenaiheet eivät synkistyneiden talousnäkymien vuoksijuu
ri tällä hetkellä ole enää aivan yhtä ajankohtaisia kuin vielä vuosi pari sitten, 
ei huoli työvoiman liikkuvuudesta ja lähivuosien työvoimapulasta silti ole ko
konaan hälvennyl. Alkaneen taantuman oletetaan jäävän suhteellisen lyhytai. 
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kaiseksi. Sen päätyttyä työvoimapulan ja li ikkuvuusongelmien ennustetaan 
jälleen olevan edessä. Yhtenä syynä tähän pidetään työvoimakehityksen kan
nalta epäedullisia väestökehitystä, johon suhdanteilla ei Juurikaan ole vaiku
tusta. 

Onko liikkuvuus vähentynyt? 

Pidemmä1lä aikavälillä tarkasteltuna kuntien ja läänien välinen maassamuutto 
on ollut vähäisempää kuin 1960-Iuvullaja vielä 1970-luvun alkupuolella. Muut· 
toliike- ja työllisyys tilastojen perusteella näyuäisi siltä. että työmarkkinaliik.ku
vuus on parin viimeisen vuosikymmenen aikana vähentynyt. Tämä havainto ei 
koske pelkästään Suomea, vaan myös useimpia muita OECD-maita. Työmark
kinoiden jäykistymisväitteille näyttäisi siis tämän mukaan olevan pe rusteita 
Tosin sen todentaminen on hyvin vaikeaa mm. työttömyyden mittausperusteis
sa Ja avointen työpaikkojen ilmoitussuhteessa tapahtuneiden muutosten vuok
si (Santamäki 1987). 

Maassamuuttotilastot eivät silti anna tukea väitteelle, että työvoiman liikku
vuuden väheneminen olisi alkanut vasta 1980-luvulla. Muutos on tapahtunut 
jo selvästi aikaisemmin. Tuolloin sitä ei vain laskukauden vuoksi koettu ongel
maksi. 1980-luvun tilanteelle oli kuitenkin uutta se. ettei liikkuvuus enää nou
susuhdanteessa samassa määrin lisääntynyt kuin joskus aikaisemmin. Muutto
alttius siis pysyi melko muuttumattomana samanaikaisesti i1.menevästä työvoi
mapulastaja työttömyydestä huolimatta. 

Tilastoja tarkasteltaessa on toki koko ajan muistettava, ettei koko väestön 
maa~samuutto ole sama asia kuin työvoiman alueellinen liikkuvuus. Lisäksi 
näiden kahden käsitteen välinen yhteys on todennäköisesti ajan myötä muut
tunut naisten työvoimaan osallistumisasteen kasvaessa. Eriksonin (1986) mu
kaan maassamuuttotilastot saattavatkin antaa työvoiman liikkuvuuden vähene
luisestä liian pessimistisen kuvan. 

Vaikka ammatillisen ja alueellisen liikkuvuuden on eräissä selvityksissä to
dettu ajoittain vähentyneen, ei työmarkkinoiden ammatillisessa yhteensopi
vuudessa tai alueellisessa kohtaavuudessa ole kuitenkaan pitemmällä aikavä
lillä havaittu oleellista heikkenemistä. Santamäki (1987) toteaakin vähenty
neen liikkuvuuden olleen sopusoinnussa vähentyneen liikkuvuustarpeen kans
sa. Parviaisen (1987) mukaan näyttäisi siltä, että rakenneongelmat ovat koske
neet kipeimmin joitakin yksittäisiä osatyömarkkinoita, jotka eivät tu le esiin 
käytetyn alue- tai ammattiJuokitte1un puitteissa. 

lngberginja Lahdenperän (1985) mukaan alueellisen liikkuvuuden merk itys 
alueellisten työttömyyserojen vähentäjänä on ajan mittaan vähentynyt. He ovat 
arvioineet, että 1970-1uvun alussa työma rkkinatekijät selittivät lähes kaksi kol
masosaa maassamuutosta, mutta 198()..luvun alussa enää vain vi idesosan. 
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Luonnollinen, yleisessä keskustelussa nähtävästi lähes huomiotta jäänyt se· 
litys alueel lisen liikkuvuuden vähenemiseen - kun vertailu kohtana käytetään 
196()·lukua ja 197Q.-luvun alku puolta - olisi se, että aiempaa selvästi suu rem· 
pi osa väestöstä asuu nykyisin kaupungeissaja muissa asutuskeskuksissa tai nii
den ympäristökunnissa,joihin myös työvoiman kysyntä on keskittynyt. Työvoi
man kysynnän ja tarjonnan alueellinen kohtaanto olisi näin parantunut eikä 
muuttotarvettakaan enää olisi entisessä määrin. Tähän viittaisi muun muassa 
Laukkasen (1989) havainto. jonka mukaan työvoiman tarjonta on tullut entis
tä paikallisemmaksi. 

Työvoiman uusiutuminen ja liikkuvuus 

Suomessa työllisyyden rakennemuutos on 1970-luvun alun jälkeen toteutunut 
ensisijaisesti työvoiman uusiutumisen kautta eikä sopeutuminen näin ollen ole 
vaatinut työelämässä jo olevan työvoiman laajamittaista ammatillista tai alu
eellista liikkuvuutta. Tässä suhteessa rakennemuuutos on yksi löiden kannalta 
toteutunut verrattain pehmeästi . Tulevaisuudessa edellytykset sopeutua työ
voiman kysynnän rakennemuutoksiin työvoiman uusiutumisen kautta kuiten
kin kaventuvat. Tähän on yksinkertaisesti syynä työikäisen väestön ja työvoi
man kasvun hidastuminen sekä väestön vanheneminen. Koska liikkuvuuden 
koettu tarve ikääntymisen myötä vähenee, samalla kun sen esteet lisääntyvät, 
tulee työvoiman amma tillisesta ja alueellisesta liikkuvuudesta tällöin yhä kes
keisempi ongelma työmarllinoiden sopeutumisprosessissa. (Lilja & Santa mä
ki 1988, Uljaym. 1990, Tasku 1990, Erikson 1990.) 

Työmarkkinoiden jiiykistymiselll)Yt 

IJikkuvuuden vähenemisen ja työmarkkinoiden jäykistymisen syitä voidaan et· 
siä sekä työmarkkinoiden rakenteellisista eli objektiivisista tekijöistä että ihmis
ten liikkumishalukkuudestQ eli subjektiM.sista tekijöistä. Rakennetekijöissä on 
kysymys siitä, missä määrin työvoiman tarjonta vastaa mtiärällisesti, I::wdulli
sesti j3 alueellisesti kysyntää. Subjektiiviset tekijtit taas liittyvät siihen. missä 
määrin ja millä edellytyksin työntekijät ovat halukkaita liikkumaan työmark· 
kinoilla. Subjektiivisia esteitä on löydettävissä myös työvoiman kysyntäpuolel 
ta, jossa ne ilmenevät työnantajien haluuomuutena ottaa palvelukseensa työtä 
etsiviä. Syynä siihen voivat olla esimerkiksi pelko työntekijöiden puutteellises· 
la työ kyvystä tai ammattitaidosta, korkeat työvoimakustannukset ja työnteki · 
jäiden vahvistunut työsuhdeturva. 

Työmarkkinoiden jäykistymisen ja siihen liittyvän liikkuvuuden vähenemi
sen syiksi on mainittu muun muassa seuraavia tekijöitä (Nätti 1985): 
• sosiaalispoliittisluontoiset uudistukset (minimipalkkalaki ja -sopimukset. 

työsuhdeturvan paraneminen. työltömyysturva ja ammauisuoja) 
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• omistusasuntovaltaisuuden lisääntyminen ja vuokra·asuntojen puute 
• työvoiman vanheneminen (vanhempi työvoima on haluttomampaa muutta

maan työn perässä ja hakeutumaan koulutukseen) 
• nuorten ja naisten kasvaneen työvoimaosuuden aiheuttamat muutokset työ

voiman tarjonnan koostumuksessa (näiden ryhmien katsotaan olevan mui
ta vaikeammin työllisteUäviä) 

• koulutuksen ja ammatillisten vaatimusten myötä tapahtunut työmarkkinoi
den eriytyminen yhä kauempana toisistaan oleviksi osatyömarkkinoiksi (tä
mä on lisännyt kysynnän ja tarjonnan laadullista vastaamattomuutta ja ai
heuttanut siten kitka- ja rakennetyöttömyyttä) 

• työvoiman kysynnän ja tarjonnan mahdollisesti kasvanut alueellinen eriyty
minen 

• elinkeinorakenteen muutoksen aiheuttama työpaikkojen väheneminen 
laantuvilla aloilla samalla kun työvoiman kysyntä on keskittynyt yhä enem
män tietyille nouseville aloille 

• alueiden väliset erot asumiskustannuksissaja -mahdollisuuksissa 
• perheen molempien vanhempien työssäkäynnin yleistyminen 
• aluepolitiikka,jonka avull<l väestön poismuuttoa maaseudulta on pyritty hil-

litsemään. 

Lisäksi ns. sisäisten työmarkkinoiden laajeneminen on ilmeisesti osaltaan 
muuttanut liikkuvuuden luonnetta; siltä osin kuin yritysten sisäinen liikkuvuus 
on korvannut ulkoista, yritysten välistä liikkuvuutta, on tästä saattanut syntyä 
mielikuva liikkuvuuden yleisestä vähenemisestä (esim. R0ed 1990). 

Osa näistä tekijöistä on selvästikin luonteeltaan rakenteellisia, osa taas sel~ 
laisia. joiden vaikutus ilmenee subjektiivisella tasolla, ihmisten halukkuudessa 
tai haluttomuudessa liikkua työmarkkinoilla. Koska ne Sijoittuvat eri tasoille ja 
kytkeytyvät hyvin monimutkaisella tavalla toisiinsa, niiden merkityksen empii
rinen tutkiminen nn iiiir;mmäi."en vaikeaa. 

Uikkuvuuden rakenteelliset esteet 

Suomessa 1960- ja 1970-luvulla tapahtunut voimakas elinkeino- ja työvoimara
kenteen muutos purkautui suureksi osaksi työvoiman alueellisen liikkuvuuden 
kautta. Tämän perusteella on ilmeisesti oletettu, että näin olisi pitänyt käydä 
myös 1980-Iuvun rakenneongelmien kohdalla. Jossain määrin näin on tieten
kin käynytkin, mutta ei ilmeisesti siinä määrin kuin työmarkkinoiden alueelli
nen epätasapaino olisi edellyttänyt. 

Työttömyyden ja työvoimapulan samanaikaisen ilmenemisen ja niiden erilai 
sen alueellisen painottumisen syitä on julkisessa keskustelussa etsitty etupääs
sä liikkuvuuden subjektiisisla esteistä kuten arvostusten muuttumisesta, sosiaa
li- ja työttömyysturvan paranemisesta, pienentyneistä palkkaeroista, verotuk-
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sesta, asuntopulasta ja yleisestä hyvinvoinnin lisääntymisestä. Monet tutkijat 
ovat sen sijaan päätyneet selityksissään siihen, että syyt ovat syvemmällä,l iikku
vuuden rakenteellisissa esteissä. Tällöin kysymys on viime kädessä ollut siitä, et
teivät työvoiman kysyntä ja tarjonta ole vastanneellaadullisesti toisiaan. Tämän 
vuoksi ei myöskään alueellinen epätasapaino ole päässyt purkautumaan. 

Suoriuavista töistä ymmärtäv;;n töihin 

Kortteisen (1987) mukaan työelämässä on 198o-Iuvulla t:Jpahtunut merkittävä 
palkansaajakunnan sisäisen rakenteen muutos, jossa yksinkertaisimmat, suo
rittava! tehdastyöt ovat käyneet yhä tarpeeltomammiksi samalla kun korkeaa 
koulutustasoa edellyttävät, ns.ymmärtävät työt ovat lisääntyneet. Tehdastöi
den saneeraus on työntänyt ulos jo iäkkäämpää. teolliseen vaihetyöhön toI
tunu tta työväestöä, jolla ei juurikaan ole ollut mahdoll Lsuutta siirtyä aloille, joil
la kysyntä on ollut suurinta. He e ivät toisin sanoen ole kelvanneet näih in teh
täviin ikänsä. vähäisen koulutuksensa tai puutteellisen ammattitaitonsa vuok
si. Vapautuvan työvoiman ja tarjolla olevien työpaikkojen kohtaanto on siten 
ollut pysyvällä tavalla huono. Aikaisemmin, kun siirtymä kulki maataloudesta 
tebtaisiin, oli tilanne huomattavasti helpompi: muuttajat olivat nuoria eikä teh
dastöissä ammattitaitoa tai koulutusta juuri vaadittu. 

TyöUistymisongelma ei ole koskenut pelkästään korkeaa koululuslaja tieto
taitoa vaativia tehtäviä. Tehtaista irtisanottujen, sllorittavaan työhön toltuRei
den ja ikääntyneiden työntekijöiden mahdollisuudet sijoittua esimerkiksi kau
pan palvelutehtäviin eivät nekään ole olleet erityisen suuret. Muutos on ennen 
mUUla ollut laadullinen. Työmarkkinoille on sen seurauksena syntynyt sellais
ta rakenteellista epätasapainoa, joka ei ole kokonaan voi nut tasoittua liikku
vuuden kautta (Korueinen 1987). 

Samantapaiseen johtopäätökseen on päätynyt myös työminisleriön työvoi
maennusteryhmä, jonka mukaan Slluri osa lyö1lömislii on nykyisin sellaio;ia ra
kenteellisissa muutoksissa syrjäytyneitä. ikääntyneitä, puutteellisen ammatti
taidon omaavia, syrjäseuduilla asuvia ja työvoiman ulkopuolelta tulleita henki
löitä, joita ei pystytä työllistämään avoimilie markkinoille pelkästään ta lous
kasvua nopeuttamalla tai työvoiman kokonaiskysyntää lisäämällä. (Työmark
kinoiden tu:evaisuus 1988, myös Rannikko 1986.) 

Työllisyystilanne alueellisen liikkuvuuden selittäjänä 

Työllisyystilanne korreloi liikkuvuuden kanssa hyvin voimakkaasti, mikä on ti
lastojen avulla helposti laskettavissa. Korkean työttömyyden vallitessa muutto
liike on alhaisimmillaan. kun taas vapaiden työpaikkojen lisääntyessä muutot
kin lisääntyvät. Esimerkiksi SÖderling (1988, 193) on laskenut Iyöttömyyden ja 
maassamuuton välisen korrelaation olleen -.95 vuosina 1973-84. Avointen työ-
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paikkojen ja maassamuuton välillä se oli vastaavasti +.90. Varsin voimakkaas
ti muuttoliike korreloi myös asuntoluotannonja solmittujen avioliittojen mää· 
rän kanssa. Viime vuosikymmenellä liikl.."uvuuden ja työmarkkinatilanteen vä· 
lisen riippuvuuden on kuitenkin katsottu vähentyneen. (lngberg& Labdenpe· 
rä 1985.) Vastaava havainto on tehty myös Suomen ja Ruotsin välistä siirtolai
suutta koskevissa tutkimuksissa (Korkiasaari 1983). 

Vaikka työttömyyden ja liikkuvuuden välillä onkin hyvin selvä riippuvuus, 
saattaa muuton vaihte luiden yhdistäminen nimenomaan työttömyyteen olla 
harhaanjohtavaa. Kysely tutkimusten perusteella tiedetään, että vain hyvin pie
nelJä osalla muuttajista muuton motiivi liittyy työttömyyteen tai sen uhkaan. 
Pääosa muu toista tapahtuu muiden kuin työhön tai toimeentuloon liittyvien 
syiden vuoksi. Työn vuoksi tapahtuvissa muutoissakin on useimmiten kysymys 
työpaikan vaihdosta tai koulutuksesta työelämään tulosta, ei työttömyydestä . 
Työttömänä olevalIekaan työttömyys ei tietenkään ole vielä riittävä edellytys 
muutolle. Lisäksi on oltava tarjolla ainakin avoimia työpaikkoja. 

Työttömien määrän ja työvoimapu lan välistä suhdetta pohdittaessa on huo
mattava, etteivät kaikki työttömät tosiasiallisesti ole työmarkkinoiden käytet· 
tävissä esimerkiksi iän, terveydentilan tai sosiaalisten työrajoitteiden vuoksi. 
He eivät toisin sanoen ole joko pystyviä tai halukkaita ottamaan työtä vastaan 
tai sitten eivät kelpaa tarjottuihin töihin. Toisaalta työttömät eivät tietenkään 
ole pysyvästi samoista henkjJöistä koostuva joukko, vaan kysymys on jatkuvas
ta työllistyvien ja työttömäksi joutuvien virrasta. Useimmat työllistyvåt hyvin 
nopeasti muutaman viikon kultJttua työttömyyden alkamisesta. Sellaisia työt· 
tömiä, jotka voisivat työ llistyä vain liikkuvuuden kautta, mutta jotka eivät ole 
siihen syystä tai toisesta halukkaita, on hyvin vähän. 

Työvoimaneuvojilta kerättyjen arvioiden mukaan noin 45 prosenttia työltÖ
mistä on helposti työmarkkinoille sijoittuvia. Heidän katsotaan kuuluvan nor
maalin kitkatyöltömyyden piiriin eikä heistä siten k'l(sota olevan apua työvoi
mapulaan. Sen sijaan reserviin luettavia ovat ne,jotka paikkakuntaa vaihtamal
la tai sopivalla koulutuksella ovat saatavissa työhön. Heitä on arvioitu olevan 
noin 20 prosenttia työttömistä. Saman verran on sellaisia, jotka työllistyvät jul
kiselle sektoriUe järjestettyihin suojat yön luonteisiin työpaikkoihin eivätkä 
pääsääntöisesti ole avointen työmarkkinoiden käytettävissä. Loput 14 prosent
tia työttömistä eivät työvoimaneuvojien mukaan ole lainkaan työmarkkinoiden 
käytettävissä. (Sääski & Weijola 1989.) 

On luonnollista, että myös muut J..."Uin työstä tai toimeentulosta aiheutuvat 
muutot ovat riippuvaisia taloudellisesta tilanteesta. Korkeasuhdanteessa esi
merkiksi asuntotuotanto on vilkasta, mi.kä on tietenkin omiaan lisäämään asun· 
nonvaihtoibin liittyviä muuttoja. Samalla vilkastuva tuotantoeJämä lisää mah
dollisuuksia työpaikan vaihtoihin parempien palkkojen, työolojen ja urakeru
tyksen toivossa. Myönteisen kehityksen luoma optimismi vaikuttaa laajemmin-
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kin. Esimerkiksi avioituminenja siihen liittyvät muutot yleistyvät, I.:un uskallus 
ja mahdollisuudet yhteisen talouden perustamiseen lisääntyvät. 

Työttömyyttä ei siis sinällään voida pitää kovin keskeisenä muuttoliikkeen 
vaihteluita selittävänä tekijänä. Viime kädessä kysymys on taloudellisen kehi
tyksen yleisestä vaikutuksesta ihmisten muuttohalukkuuteen riippumatta siitä. 
mikä on muuton varsinainen motiivi. Tämä kuitenkin helposti unohtuu, kun 
muuttoliikettä pyritään selittämään joillakin yksittäisillä taloudellisilla muut
tujilla kuten työttömyydellä tai palkkaeroilla. Laskennallisissa selitysmalleissa 
niille saadaan helposti suuri selitysarvo kuten mille tahansa muullekin vahvas
ti yleisestä talouskehityksestä riippuvaIle muuttujalle. 

Uikkuvuuden subjeklih'isel esteet 

Liikkuvuuden subjektHvisilla esleillä tarkoitetaan siis tekijöitä, jotka vaikutta
vat ihmisten halukkuuteen vaihtaa esimerkiksi ammattia tai asuinpaikkaa. Syi
tä liikkuvuushalukkuuden mahdolliseen vähenemiseen ja sitä kautta työmark
kinoiden jäykistymiseen void::tan etsiä monenlaisista tekijöistä: työvoiman ikä
rakenteen vanhenemisesta, naisten lisääntyneestä työelämään osallistumises
ta, arvostusten muuttumisesta, toimeentulo- ja sosiaaliturvan paranemisesta ja 
työvoimaa tarvitsevien alueiden asuntopulasta. Liikkuvuushalukkuuden tosi
asiallista vähenemistä on kuitenkin hyvin vaikea empiirisesti todentaa, koska 
yhtenä sen edellytyksenä olisi jatkuva asian seuranta . Yksittäisillä poikkileik
kaustutkimuksilla se ei juurikaan ole mahdollista. Vieläkin vaikeampaa, ken
ties mahdotonta, on konkreettisesti osoittaa, mitkä tekijät tosiasiallisesti ovat 
liikkuvuushalukkuuden kannalla ratkaisevia ja mikä on näiden selitystekijöi
den "tärkeysjärjestys". 

Liikkuvuus ja hyvinvoinJi 

Ihmisen liikkumishalukkuuden voidaan ajatella heijastavan viime kädessä hä
nen tarpeentyydytyksensä eli hyvinvointinsa tasoa. Sitä mukaa kun hyvinvoin
ti paranee sitä vapaammin hän voi ilse päättää omaa elämäänsä koskevislH rat
kaisuista. Toisaalta mitä tyytymättömämpi hän on hyvinvointiinsa sitä päkote
tumpi ja valmiimpi hän on tekemään elämäänsä vaikuttavia päätöksiä. Ihmis
ten välillä on luonnollisesti huomattavia eroja siinä, minkä tarpeen tyydytyksen 
tason he kokevat tyydyttävänä. Yksilöllisten, persoonall is ten ominaisuuksien 
ohella tähän vaikuttavat monet ulkoiset tekijät, erityisesti ne, joilla on vaiku
tusta taloudelliseen toimeentuloon. 

Elinolojen parantuessa on todennäköistä, että liikkuvuushalukkuus vähenee, 
jos muuttamisenavulJaei enää pystytä olennaisesti lisäämään hyvinvointia. Hy
vinvoinnin kasvuun ja ihmisten paikallaanpysymismahdollisuuksien paranemi-
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seen ovat palkkakehityksen ohella vaikuttaneet erilaiset yhteiskunnan tulon~ 
siirrot. Muun muassa sosiaa1i~ ja eläketurvan sekä sosiaali- ja terveyspalvelu· 
jen paraneminen ovat olennaisesti vähentäneet hyvinvoinnin alueellisia eroja 
ja toimeentulon riippuvuutta pelkästään työtuloista. 

Ikä on hyvin keskeinen liikkuvuushalukkuuttaselittävä tekijä. Iän myötä liik
kuvuustarve yleisesti vähenee elämäntilanteen vakiintumisen, elämänarvojen 
seestymisen ja keskeisimpien aineelliseen hyvinvointiin liittyvien tavoitteiden 
saavuttamisen vuoksi. Samalla erilaiset liikkuvuuden esteet lisääntyvät per
heellistymisen sekä 3suinympäristöön ja ystävyyssuhteisiin liittyvien sidosten 
vahvistumisen vuoksi. Ikääntyminen merkitsee yleensä myös taloudellisten si
dosten ja terveyteen sekä usein myös ammattitaidon ja koulutuksen vanhentu
miseen liittyvien esteiden lisääntymistä. Työvoiman ikärakenteen vanhetessa 
on näin ollen luonnollista odoltaa, että työntekijöiden liikkuvuus vähenee. 

Yleisen hyvinvoinnin ja toimeentuloturvan parantuessa ihmisten vaatimus
taso kohoaa. Huonosti palkattuihin,jatkuvuudeltaan epävarmoihin ja yksitoik
koisiin töihin on tällöin vaikeampaa saada työntekijöitä varsinkin silloin, kun 
se edellyttää työntekijä Itä myös asuinpaikan vaihtoa. Muun muassa tällaisten 
alojen lyövoimaslahan on viime vuosina ollu! yhä enemmän pulaa erityisesti 
pääkaupunkiseudulla. Monet niistä ovat lisäksi naisvaltaisia aloja (sairaala-, 
hoito-, ravintola- ja siivousalan työt), jolloin perhesiteet (puolison työ) saatta
vat muodostua esteeksi muuttamiselle . 

Naisten lisääntynyt osallistuminen työlämään ja perheen hyvinvoinnin yhä 
suurempi riippuvuus kummankin puolison tuloista on osaltaan vähentänyt per
heellisten mahdollisuuksia vaihtaa asuinpaikkaa, koska työn löytäminen kah
delle henkilölle on luonnollisesti vaikeampaa kuin yhdelle. Puolison työnsaan
nin vaikeus on todettu merkittäväksi muuton esteeksi mm. ruotsalaisissa tutki
muksissa (esim. Nilsson 1989, Holmström 1984). Tämän on havaittu koskevan 
erityisesti pitkälle erikoistuneiden ja koulutettujen henkilöiden muuttoja, jot
ka tapahtuvan jomman kumman puolison urakehityksen vuoksi ja jotka suun· 
tautuvat suuremmista keskuksista pienempiin. 

Liikkuvuus ja arvot 

Alueellisen ja muunkin työmarkkinaliikkuvuuden vähenemiseen on etsitty vas
tausta mm. arvostusten muuttumisesta. On sanottu, että ihmiset ovat alkaneet 
ottamaan muuttopäätöstä tai työpaikan vaihtoa harkitessaan huomioon myös 
muita hin pelkästään taloudellisia byötyjä eli on väitetty ns. "pehmeiden ar
vojen" lisänneen merkitystään "kovien arvojen" kustannuksella. Arvojen muu
tosta on pidetty syynä myös muuttoliikkeen suuntautumisessa aika-ajoin ha
vaittuihin muutoksiin. Esimerkiksi kaupungeista maaseudulle suuntautuneen 
muuton lisääntymisen on katsottu heijastavan pehmeiden eli "vihreiden" arvo-
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jen yleistymistä (esim. Seppänen 1986, Vikman 1986). On kuitenkin esitetty 
myös näkemyksiä, joissa arvostusten merkitys on kyseenalaisteltu ja katsottu, 
ettei niillä ole liikkuvuuden kannalta olennaista selitysarvoa (esim. Rannikko 
1986). 

Tarveteoreettisesti ajatellen liikkuvuushalukkuuden muutoksissa ei niin
kään ole kysymys siitä, että arvot tai tarpeet sinänsä olisivat muuttunee t, vaan 
pikemminkin siitä. että ihmisten tarpeemyydytysmahdolJisuudet oval hyvin
voinnin lisääntymisen myötä parantuneet. Taloudellisen toimeentulon helpot
tuminen, varallisuuden kasvu ja vapaa-ajan lisääntyminen ovat loisin s~moen 
merkinneet sitä, että ihmiset ovat entistä vapaammin voineet toimia omien 
mielihalujensa mukaan. Mas lowin tarve hierarkian mukaisesti kysymys on si i
tä, että aineellisten perustarpeiden tultua tyydytetyiksi ihmisten käyttäytymi
nen on yhä suuremmassa määrin alkanut määräytyä ylempien eli ns. sekundää
risten (henkisten) tarpeiden mukaan. Niihin kuuluvat mm. pyrkimys itsensä ke
hittämiseen ja toteuttamiseen sekä halu asua viihtyisässä asuinympäristössä. 

Kun ihmisen mahdollisuudet tarpeidensa tyydyttämiseen ovat tietyssä ympä
ristössä (alueella tai työssä) puutteelliset, hän alkaa ets iä niitä muualta. Jos ky
se on ylemmän asteen tarpeista, näin tapahtuu kuitenkin vain siinä tapaukses
sa, etteivät alemmaoasteislen tarpeiden tyydytysmahdollisuudet olennaisesti 
heikkene. Toinen edellytys liikkuvuudelle on se, että henkilöllä on riittävästi 
resursseja (varallisuutta, koulutusta, ammattitaitoa) kilpailla uuden ympäris
tön tarjoamista mahdollisuuksista. Toisaalta, jos näitä resursseja on riittävästi, 
ei li ikkuvuudelle vält tämättä ole lainkaan tarvetta, koska tarpeiden tyydyttämi
nen on mahdollista muutenkin. 

Ihminen haluaa yleensä elää ja asua sellaisessa ympäristössä. jossa hän on 
kasvanut. Jos hänjostain syystä on joutunut muuttamaan pois tälla isesta ympä
ristöstä, todennäköisesti hän myöhemmmin pyrkii siihen mahdollisuuksiensa 
mukaan ja sopivan tilaisuuden tullen palaamaan. Esimerkiksi "suuren muuton" 
vuosina maa~eudulta k<1upullkeihin muuttaneesta sukupolvesta tOdenn:lkoi
sesti suuri osa kaipaa takaisin lapsuutensa aikaiseen tai sitä muistuttavaan 
asuinympäristöön. Tässä mielessä ihmisen arvostukset eivät näyttäisi muuttu
van, vaan pysyvän pikemminkin ennallaan. Pitkäaikainen kaupungissa asumi
nen on silti saattanut muuttaa maaseudulta kotoisin olevien arvostuksia siten, 
etteivät he ole valmHta ainakaan täysin luopumaan kaupunki asumisen eduista 
kuten palveluista. Tästä on seurauksena se, että muutot suuntautuvat tällöin 
työssäkäyntietäisyyden päähän kaupunkien lähikuntiin, jotka tarjoavat mah
dollisuuden rauhalliseen asumiseen maaseulUmaisessa ympäristössä: työssä 
käydään siJti edelleen kaupungissa_ 

Kasvuympäristön suuren merkityksen perusteella on ilmeistä, eltä arvostus
ten muuttumista on pikemminkin havaittavissasukupolvielf välillä kuin yksittäis
ten ihmisten kohdalla. On todennäköistä. että kaupungeissa kasvaneilla nuoril-
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la ikäluokiUa esimerkiksi asuinympäristöä ja harrastuksia koskevat arvostukset 
ovat hyvin erilaisia kuin maaseudulla varttuneilla vanhemmilla ikäryhmillä. 

Arvojen ja arvostusten muutosten korostaminen liikJ..'Uvuuden selitystekijöi
nä helposti hämärtää ja mystifioi ilmiön todelliset, konkreettiset t3ustatekijät. 
Arvot itsessään on nähtävä vain väliUisinä tekijöinä. jotka heijastavat hyvin
voinnin yleistä tasoa. Liikkuvuuden selitystekijöitä on tällöin etsittävä nimen
omaan hyvinvoinnin taustatekijöistä. Arvot ovat myös sikäli ongelmallisia, et
tä niissä tapahtuvien muutosten mittaaminen on vaikeaa. Niistä ei myöskään 
ole paljon apua, 1mn etsitään ratkaisuja työelämän rakenneongelmiin. 

Liikkuvu/.lshalukkuus ja työttömyys 

TyötlÖmyystufVa on yksi niislä tekijöistä,joiden on sanotlu lisäävän työttömyyt
tä ja vähentävän työvoiman liikkuvuutta, koska työttömyyspäivärahanja palkan 
välisen erotuksen pienetessä työn etsintäaika ja siten myös työttömyyden kes
to todennäköisesti pitenee. Toisaalta päivärahan saaminen voi houkutella työ
voiman ulkopuolella olevia piilotyöuömiä työnetsintään ja näkyä siten lisään
lyneenä työttömyytenä. Työttömyysvakuutuksen piiriin pääseminen voi samal
la tavalla houkutella työvoiman ulkopuolella olevia ja omaehtoisesti irtisanou
tuneita työsuhteen solmimiseen. (Santamäki 198?) 

Vaikka käsitystä työttömyysturvan työttömyyttä lisäävästä vaikutuksesta ei 
empiiristen tutkimusten perusteella voidakaan täysin hylätä, on sen merkitys 
Santamäen (198?) mukaan kuitenkin yleensä osoittautunut sitä vähäisemmäk
si mitä paremmin työttömyyteen liittyvät taustatekijät ja työttömyysturvan ins
titutionaaliset piirteet on otettu huomioon. Osa piilotyöttömyydestä on hänen 
mukaansa muuttunut avoimeksi, mihin työttömyysturvan laajeneminen lienee 
osaltaan vaikuttanut. Tällä ei kuitenkaan ole mitään suoraa yhteyttä työmark
kinoiden jäykistymiseen. Varsinkaan viimeisten 10-15 vuoden aikana ei etuuk
sissa tai työnömyysmrvaan oikeuteltuj~n piiri~sä ul~ tapahtunut s~llaisia muu
toksia, joiden seurauksena työmarkkinoiden toimintakyvyn voisi olettaa hei
kentyneen. Nätin (1985) mukaan työttömyyskorvausten vaikutus kokonaistyöt
tömyyden määrään on muun muassa OECD:n piirissä tehdyissä tutkimuksissa 
osoittautunut vähäiseksi. eivätkä ne siten tue käsitystä, että vapaaehtoinen tai 
etsintätyöttömyys olisi olennaisesti lisääntynyt. 

Kettusen (1990) mukaan työttömyyspäivärahat pidentävät työttömyyden 
kestoa ja vähentävät työvoiman alueellista ja ammatillista liikkuvuutta. Työt
tömyyden kesto muodostuu sitä pitemmäksi mitä korkeampi työttömyysturvan 
korvaussuhde on_ Jos päivärahat pOJstettaisiin kokonaan lyhenisi keskimääräi
nen työttömyysaika hänen mukaansa 46 viikosta noin 31 viikkoon. Useimmi l
le työttömyys ei kuitenkaan ole pitkäaikainen ongelma, sillä puolet työttömis
tä työllistyy kymmenen ensimmäisen viikon aikana. Päivä rahojen työttömyyttä 
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pidentävä vaikutus rajoittuu pääosin kolmeen ensimmäiseen kuukauteen, minM 
kä jälkeen ansioturvan alenemat sekä alueellista ja ammatillista liikkuvuutta 
koskevan suojan poistuminen vähentävät oleellisesti niiden merkitystä. 

Kettusen mukaan vain alle 10 prosenttia työttömistä työllistyy paikkakuntaa 
vaihtamalla ja noin kolmasosa ammatin vaihdon avulla. Ongelmal1isinw. työlM 
listyminen on ikääntyneiden, kotityöstäja muualta työvoiman ulkopuolelta työM 
elämään tulevien sekä paJkkaan nähden korkeaa työuömyyskorvausta saavien 
kohdalla ja varsinkin silloin, kun työvoima toimistoon ilmohtaudutaan lähinnti 
vain päivärahan saamisen vuoksi. Työttömän ns.omavastuuajaJla ei hiinen mUM 
kaansa ole merkitystä työllistymisen kannalta Koulutus ja ammattitaito edisM 
tiivät odotusten mukaisesti työnsaantia, Esimerkiksi työllisyyskoulutuksella 
voidaan olennaisesti lyhentää työttömyyden kestoa, Iäkkäiden henkilöiden 
koulutus saattaa kuitenkin työllistymisen kannalta olla usein kyseenalaista. 
(Kettunen 1990) 

Työttömien muuttoalttius tutkimusten ja tilastojen mukaan melko vähäi nen, 
joskin silti suurempi kuin esimerkiksi työssäolevilla (ks. Korkiasaari 1991), Syyt 
tähän ovat kuitenkin hyvin ymmärrettäviä: Useimmissa tapauksissa mUUlOlle 
ei ole olemassa realistisia edellytyksiä iän, puutteellisen ammattitaidon, perM 
hesuhteiden yms. syiden vuoksi. Lisäksi mittavammatjoukkoirtisanomiset kcsM 
kittyvät yleensä suuriin kaupunkeihin ja keskuksiin tai niiden lähikuntiin, joisM 
sa myös uudelleentyöllistymisen edellytykset ovat keskimääräistä paremmat. 

Ei voida tietenkään täysin kiistää, etteikö työttömien joukossa olisi sellaisiaM 
kin henkiJöitä, jotka haluavat mieluuummin elää työttömyys· ja sosiaaliturvan 
varassa kuin ansaita toimeentulonsa palkkatyötä tekemäll3. Heidän määräns.3 
tuskin kuitenkaan on niin suuri, että sillä olisi määrällisesti saati sitten laadu l· 
lisesti merkitystä työvoimapulan vähentämisen kannalta. 

Monet työttömät ovat jo siinä määrin työelämästä vieraantuneita, että he tus· 
kin kelpaisivat työvoimapulasta kärsivien aJojen tehtäviin. Työn suorJnainen 
"vieroksuma" on yleensil merkki elämantilanteesta,josta on hyvin vaikea POI1M 
nistaa mukaan työelämän kuvioihin. Työnantajatkaan tuskin vakavasti odottaM 
vat saavansa tästä ryhmästä r3tkaisun työvoimaongelmiinsa, vaikka heidät joI· 
lain konstilla onnistuuaisiinkin patistamaan työhön. Kysymys lieneekin lähin· 
nä jonkinlaisesta moraalisesta paheksunnasta, joka ikään kuin kuuluu asiaan. 
Tästä ryhmästä on helppo löytää syntipukki ongelmiin, joiden edessä olo tun M 
tuu voimartomalta. 

Liikkuvuus ja asuminen 

Ao;;untopula ja asuntojen kalleus on mitä ilmeisimmin hyvin keskeinen alueel
lisen liikkuvuuden este erityisesti pääkaupunkiseudulla. Se on sitä sekä tosiM 
asiallisesti (rakenteeIHsesti) että subjektiivisesti. Subjektiivisella tasolla sen 
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vaikutus ilmenee hajuttomuutena edes yrittää hakeutua alueiUe, joilla asunto
tilanteen tiedetään tai oletetaan olevan huono. Esimerkiksi Helsingin seudun 
vaikea asuntotilanne on tiedotusvälineiden ansiosta hyvin tiedossa kaikkialla 
maassa. Tämä on tullut hyvin ilmi mm. tutkimuksissa (Korkiasaari 1991). 

Asuminen on myös merkittävä ihmisiä paikalleen silova tekijä. OmislUssuh
teisen asumisen yleisyys ja yleistyminen on merkinnyt samalla si tä, että ihmiset 
ovat asuntoonsa entistä sidotumpia. Asunnon myyminen saattaa syrjäseuduil
la ja taantuvilla alueilla olla vaikeaa. Usein muutto edellyttäisi myös omis
tusasunnosta ja viihtyisästä ympäristöstä luopumista ja siirtymistä vuokra-asun
toon tai huomattavasti kalliimpaan ornistusasuntoon vähemmän viihtyisässä 
ympäristössä. On ymmärrettävää, ettei monikaan ole tähän valmis ellei I..-yse 
ole suoranaisesta pakosta tai ellei sen vastineeksi ole luvassa huomattavia ta
loudellisia tai muita etuja. 

Yhteenyeloa ja johtopäätöksiä 

Maassamuuton tilastollisen kehityksen tarkastelu osoittaa, ettei väestön tai IYö
voiman liikJ':lJvuuden väheneminen pitkällä aikavälillä ole pelkästään suoma
lainen ilmiö. VHmeisten kymmenen viidentoista vuoden aikana liikkuvuus ei 
kuitenkaan ole olennaisesti muuttunut tai ainakaan vähentynyt kuten on väi
tetty. Pikemminkin se on ollut noususuunnassa. Viime vuosikymmenen lopul
la selvästi kiihtyneen muuttoliikkeen vastapainoksi kehitys tosin näyttää ole
van laskukauden myötä jälleen kääntymässä päinvastaiseen suuntaan. Maas
samuuton vaihtelut ovat siis selvästi olteet suhdanneluonteisia. Pelko työvoi
man liikkuvuuden pysyvästä hiljenemisestä näyttäisi tässä mielessä olevan ai
nakin jossain määrin perusteetonta 

Työmarkkinoiden epäta"apainolle voidaan löytää monenJaisia ja monen
tasoisia syitä,jotka liittyvät sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan määrälliseen, 
laadulliseen ja alueelliseen rakenteeseen että eril aisi in l..-ysynnän ja tarjonnan 
kohtaavuutta ehkäiseviin kitkatekijöihin eli liikkuvuuden subjektiivisiin estei
siin. Keskeisin syy viime vuosien työmarkkinaongelmiin on mitä ilmeisimmin 
ollut kysynnän ja tarjonnan laadullinen epäyhteensopivuus ja siitä aiheutuva 
reaalisten liikkuvuusmahdollisuuksien puuttuminen. 

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan laadullisesta epätasapainosta ajheutuvia 
liikkuvuuusongelmia ei voida ratkaista yksinkertaisilla "vippaskonsteilla", 
vaan niiden sijasta tarvitaan syvävaikutteisia ja aikaavieviä toimia poli tiikan 
eri lohkoilla. Aikuisväestön jatko- ja uudeJleenkouJutus sekä kuntau tus ovat 
tällöin avainasemassa. Väestön liikkuvuuden edistäminen erilaisilla "park
kanoil1a" tai pakoilla voi johtaa korkeintaan hyvin pienivaikutteisiinja tilapäi
siin tuloksiin. SiVuvaikutuksena voi lisäksi olla joukko uusia ongelmia. Vapaa
ehtoista liikkuvuutta voidaan tietenkin edistää erilaisin houkuttimin, kun pi-
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detään samalla huolta siitä, etlei kielteisiä seuraamuksia pääse sy ntymään. Ne 
eivät kuitenkaan saisi olla esteenä rakenteellisiin tekijöihin vaikuttaville toi
menpiteille. 

Työttömyys ja työttömien oletettu muuttohaluttomuus nähdään Ilsein heidän 
omaksi syykseen ja tahalliseksi työnteon vä lttelyksi. Tästä seuraa, että ne toi
menpiteet,joilla työllistymislä ja liikkuvuutta pyritään edistämään, ovat väistä
mättä "kovia", 15. erilaisiin pakkoihin perustuvia (työttömyys- ja sosiaaliturvan 
heikentäminen tietyn ajan jälkeen). Pakkokeinoilla tuskin kuitenkaan on sa
nottavaa vaikutusta työllistymiseenja liikkuvuuteen. koska ongelman syyt ovat 
ennen muuta rakenteellisia. Toisaalta "työhaluttomien" määrä ja heidän työn
saantinsa edellytykset ovat siinä määrin vähäisiä. ettei heidän patistamiseUaan 
tai houkuttelemise l13an työelämään pystytä työvoimaongelmia ratkaisemaan. 

Tulevien vuosien työvoimapulasta puhuminen voi nykyisten synkkenevien 
talousnäkymien vallitessa tuntua epäuskottavalta, vaikka asiasta vie lä muuta
ma vuosi sitten korkeasuhdameessa oltiin varsin yksimielisiä. Tämäkin osoit
taa sen, kuinka herkästi su hdanneluontoiset vaihtelut vaikuttavat kulloinkin 
vallalla oleviin näkemyksiin asioiden kehityksestä. 

Väestökehityksenja siitä hyvin ratkaisevasti riippuvan työvoiman tarjonnan 
sekä määrällisen että laadullisen kehityksen perusteella työvoimapula on odo
tettavissa viimeistään vuosituhannen vaihteen jälkeen. Työvoimapulan toteu
tuminen ri ippuu kuitenkin olennaisesti monesta muustakin tekijästä eikä vähi
ten kysynnän kehityksestä. Teknologinen kehitys ja sen soveltaminen tuotan
toon sekä Euroopan yhdentymisen ja muun kansainvälisen kehityksen vaiku
rukset talouskehitykseen ja tuotantotoiminnan sii rtymiseen maasta toiseen 
saattavat olennaisesti vähentää kysyntää, jolloin työvoimapulakaan ei toteudu. 
Työvoiman tarjontaakin voidaan tarvittaessa lisä tä ja keinot siihen ovat varsin 
hyvin tiedossa. Eri asia on, kuinka tehokkaita ne ovat ja halutaanko tai pysty· 
täänkö niitä kaikkia käyttämään. Työvoimapulan sijaqa edessä vojkin ylJättä
eli ulla ~uuri työttömyys. johon tässä maassa tietenkin on jo perinteisesti totut
tu. 

Suomen asema Euroopan yhdentymjsprosess issa on hyvin keskeinen m33m
me taloudelliseen kehitykseen vaiku ttava tekijä, jolla on vaikutusta myös väes
tön alueelliseen liikkuvuuteen. Jo nyt näyttää melko selvältä, että mm. maata
lous tulee kärsimään suurista ongelmista erilaisten lukien ja suojamuu rien 
poistuessa. Kipeitä rakennemuutosongelmia tullaan kokemaan myös muilla. 
etupäässä työvoimavaltaisilla ja perinteisillä tuotannon aloilla. Tämän vuoksi 
on odotettavissa, että nykyinen työmarkkinoiden epätasapaino enli~estään vain 
kärjistyy. Supistuvilta aloilta vapautuvan työvoiman alueellisen liikkuvuuden 
edistäminen perinteisin menetelmin ei kuitenkaan tällöin paljon auta, koska 
ongelma on ennen muuta laadullinen eikä määrällinen tai alueellinen. Aino
astaan mittava ja oikeansisältöinen aikuisväestön jatko- ja uudelleenkoulutus 

85 



Maassamuuno ja rakennemuutos 

sekä kuntouttaminen, työyhteisöjen kehittäminen ja pääkaupunkiseudun asun
totilanteen parantaminen voivat auttaa tähän ongelmaan. 

Näköpiirissä olevat rakenneongelmat lienevät joka tapauksessa edessä riip
pumatta siitä liittykö Suomi Euroopan yhteisön täysjäseneksi vai jääkö se sen 
ulkopuolelle mahdollisin erillissopimuksin. Tuhannen taalan kysymys onkin se, 
kumpi vaihtoehto tuo vähemmän haittoja suhteessa etuihin. Vai onko niin, et
tä lopputulos onjokseenkin sama riippumatta siitä, miten maamme suhteet Eu
roopan yhteisöön ratkaistaan? Suomen on pienenä maana hyvin vaikea määri
tellä yhdentymisen ehtoja, koska Eurooppa tulee varmasti hyvin toimeen ilman 
Suomeakin, mutta Suomi ei ilman Eurooppaa. 
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Suomen aluerakennevaihtoehdot ja 
Euroopan yhdentyminen 

Erkki Laal'o 

1\ Jlinulle annetussa otsikossa sana "aluerakenne" ei ole yksiselitteinen eikä 
1" .l.helposti jäsennettävissä. Aluerakennetta voi tarkastella niin monella eri 
lavalla. Makro- ja alue taloudellisesta kehityksestä kiinnostuneena virkamiehe
nä määrittelen aluerakenteen käsitteeksi. jonka avulla voidaan ilmaista. miten 
taloudellisen ja muun yhteiskunnallisen makrokehityksen alueellista sisältöä ja 
suuntaa halutaan painottaa. Vaihtoehdoiksi tarjoutuvat esimerkiksi pääkau
punkikeskeinen, maakuntakeskuspainotteinen ja maaseutuvaltainen alue ra
kenne. 

Nämä vaihtoehdot ovat mielenkiintoisia siitäkin syystä, että erikoistutkija Ti
mo Sneckin johtama VII:n tutkijaryhmä valitsi runsaat puolitoista vuotta sit
ten ilmestyneessä Seutusuunnittelun keskusliiton ja Neste Oy:n Suomi 2030-
tutkimuksessa alueellisen kehityksen kolmeksi skenaariovaihtoehdoksi juuri 
pääkaupunki-, maakuntakeskus- ja maaseutuka'ivupainotteiset kehityspolut. 

Vaibtoehtojen kiinnostavuutta lisää sekin. että Holkerin hallituksen aikana 
on alueellisen kehityksen suuntaamiseen liittyvää valmistelua ja päätöksente
koa tehty hyvin samankaltaisten kokonaisuuksien puitteissa, pääkaupunkiseu
tutyöryhmässä, maaseutuprojektissa sekä keskusseutujen kehittämishankkeis
sao Tässä vaLmistelutyössä ei kuitenkaan ole tehty skenaarioita, vaan lähinnä 
toimenpide-ehdotuksia. 

Seuraavassa ei selosteta harjoitettavaan aluepolitiikkaan kytkeytyvien pro
jektien työvaiheita ja tarkoitusperiä. Sen sijaan on paikallaan esittää aluksi ly
hyt, hyvin typistetty ja myös joillakin viimeaikaisen kehityksen edellyttämillä 
lisäkommenteilla varustettu ybteenveto mainitun Timo Sneckin tutkimuksen 
alue rakennetta koskevista skenaarioista. 
Pääkaupunkikeskeisen kasvuvaihtoehdon perusoletukset ja skenaariopolut 
voisivat olla vaikkapa seuraavanlaisia: 
• Kansainvälinen kehitys osoittautuu 90-Iuvulla odotettuakin nopeammaksi. 

Maaku ntakesku spa i oet t eis uudelle myöo tei sis tä y hteisku ntapol i i ttisis tabu d-
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jettilinjauksista joudutaan tinkimään. kun ilmenee, että vain pääkaupun
kiseudulla (pks) on riittävästi valmiuksia reagoida nopeasti esille tuleviin uu
siin haasteisi in . 

• 1980-luvulla suosittu ajattelumalJi. jonka mukaan pks:n menesl}'minen näh
dään samana kuin koko Suomen menestyminen. saa uutta poliillist3 kann:J.
tusta. Luovuus viihtyy vain pks:lla -slogarut hyväksytään laajaJti. 

• Pks:n henkinen ilmapiiri muuttuu olennaisesti; siirrytään ylJäpitokulttuuris
ta aktiiviseen rakentamiskulttuuriin. omien ongelmien pobtimisesta vall<.l
kunnallisten kasvuongelmien ratkaisemiseen. Alue hyväksyttää itsensä 
omalla ideointikyvylläänja rahoitusinnovaatioillaan muun Suomen silmissä. 

• Pks:n toimintapolitiikan johtoajatus toteutuu: huomattava joukko kansalli
sia ja kansainvälisiä osaajia sijoittuu eurokeskusalueelle. Hankkeet palvele
vat myös muuta Suomea, mutta lisäävät voimakkaasti nimenomaan Etelä
Suomen vientiä. 

• Pienempien maakuntakeskusten ja maaseudun kasvuedellytykset alkavat 
vuosituhannen taitteen jälkeen selkeästi heikentyä. kun työvoiman tarjonta 
supistuu ja väestö alkaa vähentyä yhä useammassa maakunnassa. Maakun
takorkeakoulujen mahdollisuudet tukea elinkeinopolitiikkaa heikkenevä!. 
Pksja Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -akseli imaisee kasvuvoimasta va 1-
taosan, 

Maakuntakeskuspainoitteisessa kasvumallissa voitaisiin taas pitää lähtökohti
na esim. seuraavia olettamuksia: 
.80- ja 90-Iukujen taitteessa ilmennyt muuttovoiton tyrehtyminen pks:llajat. 

kuu ja pks:n väestö kehitys kääntyy lievään laskuun jo uuden vuosituhannen 
alussa. Toisaalta on mahdollisia, että 90~luvun alkuvuosina jälleen vauhtia 
saava pks:nväestökasvu tukkeutuu uudestaan ennen 90-luvun puoliväliä. kun 
pks:n kunnat eivät pysty toteuttamaan VN:n pks-päätöksen aiesopimus-liit
teessä edellytell}'ä 2/3-1/3 suhdetta a'iunto- ja muun rakentamisen välillä. 

• Valtio jatkaa ja voimistaa maa kun ta keskusten kehittymistä edIstävää panos
tustaan. Valtion. keskusseutujen kuntien. erilaisten organisaatioiden ja yri
tysten yhteistoiminnan tuloksena keskusseutujen yritysi! mapiirin nykyaikais
luminen jatkuu ja myös asumisen ja muun olemisen edellytykset muuttuvat 
hyvinkouluteuuja ihntisiä entistä paremmin houkutteleviksi. 

• Seutukunnallisen ajattelun voimistuminen lisää julkisten resurssien käytön 
ekonomiaa. Se antaa osaltaan mahdollisuuksia luoda sel laisia kehitysedelJy
tyksiä yritystoiminnalJe, jotka helpottavat uuden tiedon ja laidon omaksu
mista ja leviämistä sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteyksien ja VUOTO

vaikutusten syntymistä. Suurimmissa maakuntakeskuksissa seuraa pitempi
aikaisen vakaan kasvun kausi. 

• Näistä keskuksista (Treffiu/Oulu) muodoslUu pks:n kehitykselle vaihtoeh
toisia vasta kaupunki keskuksia. muista maakuntakeskuksista myöläkasvu-
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keskuksia tai laitakasvukeskuksia. Keskuksille muodostuu tehtäviä ja raken
reitä.jotka tukevat sekä toisiaan että seudullista kasvua. 

• Ennustetun väestökadon aikanaan toteutuessa maakunta keskusten mahdol
lisuudet levittää kasvuimpulsseja pieniin keskuksiin ja maaseuduUe heik
kenevät. Tässäkin mallissa syvä maaseutu autioituu. 

Mao.Jeutupainoitteise.ssa aluerakenteen kasvumallissa lähtökohdat olisivat 
vaikkapa seuraavat: 
• Pks:n tavoin myös maakunta keskusten kehitys on mitoitettava Suomen väes

töresurssien tasapainoista jakautumista tukevalla tavalla. 
• Maakuntakeskuksille on sen vuoksi sälytettävä kasvavassa määrässä ke hittä

misvastuuta koko maakunnan eikä vain kehityskeskuksena toimivan seutu
kunnan osalta. 

• Mallin valinta johtaa kuitenkin siihen, että väestöennusteissa pitemmällä ai
kavälillä ilmenevä väestön väheneminen ei ole hyväksyttiivissä sellaisenaan. 

• Esimerkiksi 4.8 milj. hengen suuruinen väestö v. 2030 ennustetun 4.5 milj. 
asemesta edellyttääkin aktiivista maahanmuuttopolitiikkaa, syntyvyyttä edis
tävää väestöpolitiikkaasekä maaseudulla viihtyvien eläkeläisten paluumuut
toaaltoa. 

• Kuntien yhrymiseen, erikoistumiseen ja monialaisen yhteistyön kehittymi
seen tähtäävät ponnistelut sekä toisaalta valtionja kunnallishallinnon yhteis
ponnistelut erityisen maaseutupolitiikan kehittämiseksi onnistuvat erin
omaisen hyvin. Eri tyyppisiin maaseudun perusyhdyskuntiin kyetään luo~ 
maan juuri niille sopivat kehittämislinjat. 

• Monipuolinen pienyritystoiminta kasvaa nopeasti maaseutukeskuksissa ja 
niihin vuorovaikutussuhteessa olevalla maaseudulla. Tähän vaikuttaa ratkai
sevasti maaseudun pienyritystoimintaa tehokkaasti tukevan koulutus-, rahoi
tus-, neuvonta- ja muun kehittämispalveluverkoston symyminen. Tässäkään 
maUissa ei pitkän päälle kuitenkaan J..:yetä pelastamaan syvää maaseutua au
tioitumiselta. 

Todellisuudessa kehityksen kulku ei luonnollisesti olisi niin yksioikoista kuin 
edellä kuvatuissa kehityspoluissa edellytetään. Vaihtoehtojen eri elementit 
saattaisivat kytkeytyä toisiinsa limittäin ja lomittain ja jonkin tietyn ajanjak
son aluerakennekehitykseen sisältyisi varmaan kehityspiirteitä kaikista vaih
toehdoista. Pajnottumista johonkin tiettyyn suuntaan tulisi todennäköisesti 
kuitenkin ilmenemään. 

Pääkaupunkikeskeinen kasvusuunta painottui verrattain selkeästi Suomen 
80-Iuvun aluerakenteen muutoksissa. 90-Iuvun aluerakenteessa saattavat maa~ 
kuntakeskukset painottua suhteellisesti voimakkaimmin. Yhdentyvän Euroo
pan taloudellisissa ja hallinnollisissa toiminnoissa il mennee samanaikaisesti 
vastakkaisia trendejä. Keski-Euroopan aluerakenteen kehityksessä maakun
nallinen keskittyminen ("Europe of Regioos") muodostunee kuitenkin pää-
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suunnaksi. Jo Euroopan sekä väestön että tutkimus- ja rahoitl.lslaitosten nyky
keskusten erittäin monihaarainen verkko osoittaa, että toimintojen keskittymi
nen vain muutamaan suurimpaan keskukseen näyttää kovin epätodennäköisel
tä kehityssuunnalta. 

Eräät kulttuuri- ja suunnittelumaantieteen suomalaiset tutkijat kuten Varti
ainen ovat tarkastelleet aluerakenteen kehityksen vaihtoehtoja yhdyskuntien 
rakenteita muovaavista prosesseista ja niiden seudullisista ilmentymistä käsin. 
Näissä tutkimuksissa korostetaan, että vume vuosikymmenien aikana tapahtu
nut alue- ja yhdyskuntarakenteiden muuttuminen on oleellisesti kompleksim
pi ilmiö kuin pelkkä keskittyminen tai hajautuminen. 

Oleellista näyuäisi olevan keskittyvien ja hajautuvien prosessien en tistä mo
nimuotoisempi yhteenkietoutuminen. Kehityskulkujen sekä rinnakkaisuus et
tä limittyneisyys edellyttäisivätkin mainittujen tutkijoiden mielestä perusteel
lisempaa paneutumista toisaalta "työn ja tuotannon" sekä toisaalta "asumisen 
ja ympäristön" merkitykseen ja myös niiden vuorovaikutussuhteisiin. 

Näihin ajatuksiin on helppo yhtyä. Toisaalta on tapahtu nut voimakasta kes
kittymistä lähinnä perusteOllisuuden eri aloilla jo toistakymmentä vuotta sit
ten alkaneen mittavan rationalisoinnin tuloksena. Se muutti perusteellisesti 
monien entisten tehdasyhdyskuntien työn ja tuotannon sekä asumisen Ja ym
päristön sisältöä ja suhteita. Toisaalta taas on luotu erittäin runsaasti aivan 
uutta tuotantoa. jolla ei ole lainkaan ollut sellaista mittakaavamerkitysläja sel
laisia sijaintipaikkavaatimuksia kuin entisellä savupiipputeoHisuudella. Uu
den tuotannon perusehtona on ollut korkea teknologinen osaaminen ja tai ta
mmen. 

Alue- ja yhdyskuOlarakenteila on muuttanut huomattavasti myös se, ettäju l
kisen vallan erääksi tärkeimmäksi tehtäväksi on muodostunut eriasteisten ja 
erimuotoisten edellytysten luominen uuden yritystoiminnan kehitykselle. Val
tion keskus- ja aluehallintoviranomaiset, kunnat sekä korkeakoulut ja amma
tilliset oppilailok~t:I, teknologian edistämiskeskukselja monet muutorganisaa· 
tiot ovat kilvan kehittäneet tuotteita, joiden tarkoituksena on parantaa yritys
ten mahdollisuuksia suoriutua kilpailun ja yhteistoiminnan uusista vaatimuk-
sista. 

Yritysten ja erilaisten kehittämisorganisaatioiden vuorovaikutussuhleiden 
välttämättömyys on johtanut siihen, että alue- ja yhdyskuntarakennelIU on ru
vettu kuvaamaan verkkomaiseksi - siis lukuisia erilaisia vuorovaikutussuhtei
ta ja niiden mahdollisuuksia sisältäväksi toimintojen kudelmaksi. Verkkoon 
kuulumisen edut lisääntyvät sitä mukaa, kun siihen kuuluvien yritysten ja niitä 
palvelevien organisaatioiden lukumäärä kasvaa ja laatu paranee. Kehityksen 
jatkumiseen tulee siten mukaan keskusten jatkuvaa monipuolistumista ja ma
ninaistumista merkitseviä elementlejä. EY:n sisämarkkinoiden kehittäminen 
onkin pääosin näiden loimintaverkkojen tiellä olevien esteiden poistamisla. 
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Teknologinen kehitys ja vuosikymmeniä kestänyt reaalitulojen herkeämätön 
kasvu ovat muuttaneet sekä yritystoiminnan sisältöä että kuluttajien ja kulutuk
sen rakenteita. Euroopan yhdentyminen on tämän kehitysprosessin seurausta. 
[ntegraatiokehityksen merkitystä tulisi sen vuoksi pyrkiä tarkastelemaan sen 
perusteella, minkälaisen kehittämispoliittisen vastakaiun yritystoiminnan kan
sainvälistymiskehitys on aikaansaanu t kansantaloutemme aluetalouksia koske
vassa kehittämispolitiikassa. Aluerakennevaihtoehtojakaan ei tulisi tarkastel
la vain vaihtoehtoisten kehitysurien tuloksena. vaan myös intergraatiokehityk
sen edellyttämän reagoinlitavan valossa 

Miten Suomen aluerakennetta siis tulisi kehittää yhdentyvässä Euroopassa? 
Mielestäni on tärkeätä säilyttää tasapainoisen alueellisen kehityksen perusvaa
timus, Sen sisällöllistä tulkintaa olisi kuitenkin 90-luvulla reivattava voimak
kaasti kohti maakunta keskusten kasvuedellytysten turvaamista. Käsitykseni 
mukaan aluerakenteita tulisikin voittopuolisesti pyrkiä kehittämään hajakes
kittyvää päätöksentekoa ja työssäkäyntialuekohtaisen seutu istumisen edisty
mistä suosivalla tavalla. Itse asiassa tähän suuntaan ollaankin jo menossa. 

Yhdentyvässä Euroopassa Suomella on suuria ongelmia mm. työvoimavaro· 
jensa lisääntyvän niukkuuden, omien energialähteiden puuttumisen sekä peri
feerisyyden takia. Vain perifeerisyys on ongelma,jonka kanssa kamppailemme 
läbes yksin . Sen vuoksi on erityisen tärkeätä, että aluerakenteeseen vaikutta· 
vat strategiavalinnat eivät ainakaan korosta eristynyttä asemaamme. Syrjäisen 
asemamme ongelmat saattaisivatkin jäädä kaikkein pienimmiksi maaku ntakes
kuksia painottavassa aluerakenteen kasvumallissa. 
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Suomen työpaikkojen alueittainen kehitys 
ja yhdentyvä Eurooppa 

Pertti Sorsa 

vuroopan ybdentyminen on hyvin mittava prosessi, jonka toppupää ei ole 
~elä näkyvissä. Tällä kertaa julkista keskustelua hallitsee Euroopan Yh
teisö (EY), jonka sisälle on tarkoitus luoda voimakkaat sisämarkkinat sellai
sen taloudellisen vahvuuden synnyttämiseksi, että EY pystyisi kilpailemaan 
tasavertaisesti Yhdysvaltain ja Japanin talousmahtien kanssa. Myös Itä-Eu
rooppa lähentynee tavalla tai loisella EY:ä jatkossa. Valta ja vauraus vetävät 
puoleensa. 

Käytännössä kaikki EY:öön nähden on vielä avoinna. Yhdentyminen etenee 
k-uitenkin vääjäämättä ja visioita sen vaikutuksista voidaan tutkai lla. Minulle 
annettu aihe on nähdäkseni kiteytettävissä kysymyksiksi, onko meidän oltava 
kovasti huolestuneita alueellisesta työllisyyskehityksestä ja jääkö meille it
senä istä pääHintävallaa alueellisten työttömyyserojen kaventamiseksi. 

Yhdentymiskehityksen vaikutus Suomen työmarkkinoihin 

Yhdentymiskehitys ja mUlll odotettavissa olevat suuret muutokset vaikuttavat 
merkittävästi Suomen työmarkkinoihin kuluvalla vuDsiJ.:ymmenellä. Pienen 
avoimen talouden kannalta yksi keskeisimpiä I..)'symyksiä on se. miten työvoi
maja pääoma tulevat liikkumaan suhteessa toisiinsa. 

Odotuksiaja pelkoja on liittynyt erityisesti työvoiman liikkuvuuskysymyksiin . 
EY:n piirissä tehdään parhaillaan mittavaa kehittämistyötä koulutetun ja <lm
mauitaitoisen työvoiman liikkuvuuden esteiden poistamiseksi . Kaikissa EY
maissa työvoiman kysyntä näyttää kohdistuvan etenkin erikoiskoulutettuihinja 
erilaisissa jOhtamistehtävissä oleviin henkilöihin. Hyvin koulutetuista ja päte
vistä henkilöistä on syntymässä euroopanlaajuinen kilpailu. Tällaisten amm<ll
tilaisten liikkuvuus tulee mitä ilmeisimmin kasvamaan ; siitä on jo selviä merk
kejä näkyvissä Yleisesti ottaen liikkuvuus on hilenkin pysynyt rajoitettuna, ja 
EY:ssä onkin kehitteillä avus1usjärjestelmiä liikl..-uvuuden vauhdittamiseksi. 



Suomen työpaikkojen alueIttainen kehitys 

EY -maista tuskin kohdistuu suurta muuttopainetta Suomeen päin. Toden
näköisempää on, että suomalaista hyvin koulutettua työvoimaa hakeutuu ny
kyistä enemmän ulkomaille. Se saattaisi tulevaisuudessa olla nuorille välivaihe 
elämässä, minkä jälkeen palataan takaisin kotimaahan monenlaisia työkoke
muksia rikkaampina. Tämän mahdollisuuden avautuminen suomalaisille koko 
Länsi-Euroopan kattavan vapaiden työmarkkinoiden merkeissä ei ole mieles
täni kielteinen vaan päinvastoin myönteinen seikka eikä sitä tulisi rajoittaa 
minkäänlaisin kielloin. Kyse on perustavaa laatua olevasta kansalaisvapauden 
laajenemisesta. Muuttopaineita Suomeen kohdistunee pääoSin idästä ja Suo
menlahden eteläpuolelta, Tuleeko Suomesta työvoiman netloviejä vai -tuoja 
riippuu mm. siitä, miten vastaisuudessa tullaan suhtautumaan muultoliike
kysymyksiin. 

Työpaikkojen liikkuvuus ja sijoitluminen 

Pääoman ja työpaikkojen sijoittuminen käy yleensä joustavasti, kun taas työ
voima liikkuu jähmeästi. Suomalaisten yritysten eurooppalaistuminen on ollut 
jo täydessä käynnissä usean vuoden ajan. Sen sijaan ulkomaisten yritysten si
joittuminen Suomeen on ollut huomattavasti vähäisempää. Kilpailua ei käydä 
ainoastaan työpaikkojen määrästä, vaan myös niiden laadusta. Edullisinta oli
si houkutella korkeatasoista osaamista vaativaa tuotantotoLmintaa omaan maa
han ja pitää siten koulutettu työvoima täällä. Uskoisin myös Suomen olevan 
melkeinpä pakotettu tekemään ratkaisuja vuoteen 1993 mennessä elintarvik
keiden hintojen alentamisesta ja nuorten asuntotilanteen helpottamisesta hy
vin koulutettujen työntekijöiden maastamuuton hillitsemiseksi. 

Itä-Euroopan muutokset näyttävät ainakin toistaiseksi vaikuttavan muutto
liikkeen kautta työvoiman tarjontaan ja Länsi-Euroopan yhdentymiskehitys 
työvoiman kysyntään. Näin erilaisilta tahoilta tulevien vaikutusten arvioiminen 
käy entistä vaikeammaksi. 

Yhdentyminen vaikuttaa työpaikkakehitykseen monin tavoin. Ensinnäkin 
yhdentyminen lisää kilpailua monilla toimialailla, Tässä kilpailussa suojalut ja 
muuntumiskyvyttömät työpaikat tulevat häviämään markkinoilta. Erikoistu
neetjapaikallisilJa markkinoilla toimivat työpaikat säilyvät. Toiseksi markkina
voimien vapautuminen on ainakin aikaisemmin lisännyt paineita tuotantotoi
minnan ja väestön keskittymiseen. Kolmanneksi yhdentymisen on arvioitu no
peuttavan taloudellista kasvua EY:n sisämarkkinoiHa, mikä lisäisi Suomen 
vientimahdollisuuksia. Edelleen työvoimakustannuksissa on suuria eroja yh
teismarkkinoilla. mikä saattaa aiheuttaa työvaltaisen teollisuuden sijoittumis
ta halpoihin maihin. On myös arveltu. että suuria työvoimamääriä vaativat alat 
eivät voisi sijoittua Suomen rajoitetuille markkinoille. Kaiken kaikkiaan raken
nemuutoksen jatkumjnen Suomessa näyttää erinomaisen varmalta, 
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Työpaikkakehilyksen näkymät Suomessa 

Maatalous ei tule jäämään yhdentymiskehityksen ulkopuolelle. Työpaikkake
hitys riippuu siitä, mitkä toimintaedellytykset sille jäävät yhdentyvässä Euroo
passa sekä GATf-neuvottelukierroksen lopputu loksesta. Selviä eroja Suomen 
ja EY-maiden välillä on iuotantokustannuksissa. Heikkous on myös pientila
valtaisuus erityisesti ltä- ja Pohjois-Suomessa. Maatalouden työvoiman keski
ikä on korkea. Nämä lähtökohdat viittaavat siihen suuntaan, että erityisesti ke
hitysalueilla maatalouden työpaikat vähentyvät todennäköisesti jatkossakin 
nopeasti ja maataloustuotannon painopiste siirtyy entistä enemmän eteLäiseen 
Suomeen. Maatalouden ja myös kehitysalueiden tilanteeseen voi tuoda helpo
tusta metsätalous, joka saattaa olla niitä toimialoja. jotka voittavat yhdentymi
sessä työpaikkakehityksellä mitaten. Kehitysalueilla ehkä si irrytään enemmän 
puun tuotantoon, mikä saattaa jopa lisätä työpaikkoja metsänhoitotöissä. hak
kuissa ja kuljetuksissa. Metsätilojen kehittymistä kannallaisi edistää. 

Teollisuudella tulee olemaan tarve nostaa tuottavuuttaan. jotta se selviytyi
si kovenevassa kilpailussa. Teollisuuden työpaikkojen väheneminen tullee jat
kumaan. Teollisuudessa tulee olemaan sekä voittajia että häviäjiä. Kokonaisis
ta aloista puhuttaessa mahdollinen häviäjä lienee elintarviketeollisuus, joka on 
keskittynyt etelään ja aika paljon mm. Turun ympäristöön. Suuria muutospai
neita kohdistunee myös aloihin, jotka ovat olleet sidoksissa maatalouteen, 
esim. maatalouskoneiden, lannoitteiden ja rehujen va lmistajat sekä maata
loudelta raaka·aineiden ostajat jatkojalostusta vanen. Maalaloudesta riippu
via työpaikkoja teollisuudessa arvioitiin muutama vuosi sitten olleen n. 80 000. 

Valtaosa Suomen teollisuudesta on toiminut toistakymmentä vuotta avointen 
markkinoiden ehdoilla, joten pääosin sopeutuminen on jo tapahtunut. Te
vanake-teollisuus on malliesimerkki sopeutumisprosessin bankaluudesta avoi
meen kilpai luun siirryttäessä, joskin viime aikojen vaikeudet juontavat juuren
sa neuvostokaupan tukehtumisesta. On syytä korostaa. että näilläkin toimialoil
la on edelleen menestyviä yrityksiä, jotka ovat pärjänneet laalU- ja muotiluot
leita kehittämällä. Havainto on arvokas, koska se osoittaa, että korkeankin kus
tannustason maa voi menestyä integraatiossa,jos sillä on reaaliSia kilpailukykyä. 

Teollisuuden alueittaisen työpai kkakehityksen kohdalla on näkyvissä sekä 
uhkia että mahdollisuuksia. KehitysaJueille on sijoittunut patjon pieniä työva l
taisia yrityksiä - huomattava osa niistä aluepoliittisten avustusten turvin. Tu
kipo litiikassa onkin selkeästi siirryttävä yritysten kehitlämistoimintojen edis
tämiseen lisätyöpaikkoihin kannustamisen sijasta. Jokin osa yrityksistä saattaa 
hakeutua pois Suomesta matalien työkustannusten luo hyödyntämään vaikka
pa itärajan takaisia mahdollisuuksia. 

Yhdentyminen vilkastuttanee paitsi tavaroidenja palvelusten myös ihmisten 
liikkumista maasta loiseen, jolloin kuljems-. liikenne- ja kommunikoimilurve 
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kasvaa. Pysyvätkö suomalaiset kuljetusliikkeet mukana kilpailussa, vai lipute
taanko myös rekkoja pois Suomesta, saattaakin olla koko liikennesektorin kan
nalta melko pieni kysymys. Kuljetusten ja muun liikenteen kasvu lisännee 
maantie-, rautatie· ja tietoliikenneverkon parantamistarvetta. 

Rahoituslaitossektori on vähentämässä työvoimaansa arvioiden mukaan ver
raten tasaisesti ympäri maata. Toisaalta kiinteistöpalvelutja useat liike-elämää 
palvelevat toiminnot laajenevat ja tarvinnevallisää väkeä. Kauppa säilyttänee 
nykyisen asemansa. Ulkomaisten kauppaketjujen mahdollinen tulo Suomeen 
ei vaikuttane paljoa työpaikkojen alue rakenteeseen. 

Matkailusektorilla on selviä mahdollisuuksia koko maassa, kunhan vain kor
kea hintataso ei muodostuisi esteeksi. Kun matkailutaseen alijäämä muodos
taa neljäsosan koko vaihtotaseen vajeesta, on elinkeinopolitiikassa kiinnitettä
vä buomiota matkailusektorin kilpailukyvyn parantamiseen. Liikainvestoinnit 
on karsittava ja uudistettava maatalous- ja alkoholipolitiikkaa kustannustason 
alentamiseksi. Julkisen palvelusektorin työpaikat jatkavat lisääntymistään, jos
kin kasvuvauhti hidastunee ehkä kolmasosaan viime vuosien muutostahdista. 

Alueellisen työpaikka kehityksen suunnat 

Työllisyyden kasvu kehitysalueilla vuosina 1970-1989 ei ole ollut mitenkään 
heikkoa. Jos tarkastelu tehdään ilman maataloutta, niin työllisyys kasvoi Poh
jois-Suomessa 38 %, Väli-Suomessa 31 % ja Etelä-Suomessa 27 % koko maan 
keskiarvon ollessa 30 %. Jos maatalous on mukana, niin silloin Väli-Suomen 
työpaikkakehity!! jää maan keskiarvon alapuolelle (Taulukko 1). 

Taulukko 1. Työllisyyden kehitys suuralueinain vuosina 1970-1989, tuhansia 

KokO maa Elela-SUOml' Väli-Suomf POhjOls·Suoml
3 

Vuosi Yht. PI.maata/. Yht. P/.maatal. Yhl. P/ .maatal_ Yht. PI.maaral. 

1970 2217 1768 .363 1166 519 36. 335 24' 
1975 2312 '963 .450 1301 527 406 335 276 
1980 2328 2077 .450 1350 523 433 347 297 
1985 2437 2210 1517 1428 556 465 364 317 
1989 2470 229' 1559 1487 54. 472 370 332 
muutos-'" 
(1970-89) +11 +30 +'4 "'7 +4 +3, + '0 +38 

, 
2 Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen JI Kymin li!niuekii Ahvenanmaa 
3 Mikkelin, Vaasan. Keski-Suomen Ja Ku.oplol1lääl1it 

Ponjoit-i<afjaJan, Oulun ja lapin läänit 

Lähde; ryöYOlmatutklmus 
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Tästä myönteisestä kehityksestä huolimatta työttömyys3Steilla mitaten alu
eellisten erojen olemassaolo on kuitenkin yhä selvästi nähtävissä, joskin tasoit
tumista on tapahtunut parinkymmenen vuoden aikana (Taulukko 2). 

Taulukko 2. Työttömien määrA ja työttömyysaste auuralueittain 
vuosina 1970-1989 

Koko maa Etelä·Suomi' Väli-Suomj2 Pohjois-Suomj3 

Vuosi " " " 1970 46000 2,0 18000 1,3 14000 2,6 
1975 62000 2,7 28000 1,9 16000 2,9 
1980 114000 4,7 56000 3,7 27000 4,8 
1985 129 000 5,0 62000 3,9 34000 5,8 
1989 89000 3,5 41000 2,6 25000 4,4 

, 
2 Uudenmaan, TUlun /e Polin. Hämeen ja Kymen läänit seka Alwemlllmaa 
3 Mikkelin, Vaasan. Keskl-$uomen ja Kuopion .äällit 

PohJOis-Karjalan. Oulun ja Lapin läinit 

låhda: Työvoimatutkimus 

" 14000 3,9 
18000 5,1 
31000 8,2 
33000 8,3 
23000 5,9 

Keskeisinä kehityssuuntina Suomessa seuraavien parinl, .. ymmenen vuoden 
aikana on nähtävissä väestön kasvun hidastumjnen ja jopa väkiluvun lusku. 
väestön vanheneminen ja työvoiman supistuminen, TUotantoloiminnan raken
teen muuttuminen ja kansainvälistyminen integraation seurauksena sekä työ
elämän suuret muutokset työpaikoilla ovat selkeästi nähtävissä, Nämä trendit 
eivät suinkaan ole neutraaleja alueellisilta vaikUluksiltaan. vaan pääosin vai
keuttavat alueellisesti tasapainoisen kehityksen saavuttamista, Varteenotetta
vana uhkana on, että tähänastinen kehitysalueille myönteinen trendi taittuu ku
luvalla vuosikymmenellä, 

Aluetrendit osoittavat. että Uusimaa saa muuttovoittona parhaassa työiässä 
olevaa väestöä, ja sen väestörakenne näyttäisi säilyvän jatkossakin edullisena 
päinvastoin kuin muualla maassa. Muuttopaineen tärkeimpänä syynä on työ
paikkojen lisääntyminen ja edullisena säilyvä työvoiman ikä- ja koulutus ra ken
ne, mikä jatkuvasti kasvattaa elinkeinoelämän kiinnostusta Uuttamaata koh
taan . Ollaan varsin vaikeasti murrettavassa kehässä . Esimerkiksi uudet kasva
vat palveluata! ovat ällistyttävässä määrin keskittymässä pääkaupunkiseudulle 
ja imevät työvoimaa muualta. Kaikkein selvimpänä keskittyminen ilmenee atk
pruveluissa, joista peräti 80 prosenttia tuotetaan Iällä alueella . Myös 1~loudel
linen yhdentyminen saattaa lisätä pääkaupunkiseudun vetoa, Huomio kiinnit-
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tyy tietenkin ensiksi pääkaupunkiin ja onhan se melkein ainoita keskuksia Suo
messa, jolla on jonkinlaista laajuutta Keski-Euroopan mittasuhteissa. 

Lähes kaikki muut alueet näyttäisivät olevan Uuttamaata heikommassa ase
massa kapeamman tuotannollisen rakenteensa takia ja myöhemmin myös työ
voimarakenteensa vuoksi. Tosin työvoimapula karkottaa yrityksiä pääkaupun
kiseudulta muualle. Työvoiman saatavuus on todettu kaikkein tärkeimmäksi 
sijoittumisedellytykseksi muualla maassa. Tämä työvoimapoliittinen kak
soisongelma on lisännyt sijainninohjauksen mahdollisuuksia. 

Vanha lavea jako kehitysalueisiin ja muuhun Suomeen on todennäköisesti 
aikansa elänyt. Aluepoliittiset tuet ovat varsin kaavamaisesti edistäneet uusien 
työpaikkojen luomista nykyisille kehitysalueille, mutta ne ovat useinkin olleet 
vähän ammattitaitoa vaativia toistotyöpaikkoja . Nyt taloudellisen yhdentymi
sen ja kovenevan kilpailun alla näiden yritysten säilyminen jouluu tulikokee
seen. Alueellista eriytymistä on samanaikaisesti tapahtunut siten, että osaami
seen perustuva tietotyö on pyrkinyt keskittymään suuriin kesl • .'uksiin. 

Uudenmaan ja erityisesti pääkaupunkiseudun vetovoima vaarantaa vakavas
ti muiden alueiden kehitysmahdollisuuksia. Lisäksi muiden alueiden kasvavan 
eläkeläis- ja vanhusväestön palveluista huolehtiminen voi käydä siinä määrin 
rasittavaksi kunnallisiUe resursseiUe, ettei niitä enää liikene elinkeinopoliitti
siin kehityspanostuksiin takavuosien tapaan. Myöskään haja-asumsalueiden ti
lanne ei näytä kovin lupaavalta. 

Jääkö aluepolitiikban itsenäistä päätäntävaltaa? 

Mikä näyttäisi olevan Suomen nykyisin käyuämien alue- ja työllisyyspoliittis
ten tukien asema? Rooman sopimuksen 92 artiklan mukaan jäsenvaltioiden 
myöntämät tai vrution varoilla muodossa tai toisessa rahoiletut tukitoimenpi
teet, jotka aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa kilpailun vinosuuntausta suosi
malla tiettyjä yrityksiä tai tiettyjä tuotannonaloja, katsotaan yhteismarkkinoi. 
hin soveltumattomiksi, jos ne vaikuttavat haitallisesti jäsenvaltioiden väliseen 
tavaranvaihtoon. Sallituiksi voidaan katsoa tukitoimenpiteet alueilla, joiden 
elintaso on poikkeuksellisen alhainen tai joilla vallitsee huomattava alityölli
syys sekä tukitoimenpiteet, joiden tarkoituksena on edistää tiettyjen elinkei
nonhaarojen tai tiettyjen truousaJueiden kehitystä. sikäli kuin ne eivät vaikuta 
kaupan edellytyksiin yhteisen edun vastaisesti. 

Työl1jsyyslakiin ja -asetukseen perustuva keskeisin yritystuki Suomessa on 
pitkäaikaistyöttömien, vajaakuntoisten, nuorten ja muiden vaikeasti työllistet
tävien sekä alueellisten erojen tasaamiseksi myönnettävä tuki. Sen suuruus on 
työllistettävästä henkilöstä riippuen noin 17 000--34 000 markkaa kuuden kuu
kauden ajalta. Tukityöllistenyjen määrä on ollut vuodessa noin 35 000 henkeä, 
joista yrityksiin sijoitettuna noin viidesosa. Tukimäärät ylittävät EY -normit, 
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Suomalaisten tulkintojen mukaan tuet ovat kuitenkin sen verran vähä isiä ja 
sellaisiin erityisen vaikeasti työllistettäviin työnhakijaryhmiin suunnattuja, et
teivät ne vinouta kilpailua ja olisivat niin muodoin sallittuja jatkossakin. ETA
neuvottelut näistä kuten myös varsinaisesta aluepoliittisesta tuesta jatkuvat. 
Eräänä ongelmana on, että Suomen työttömyyden taso ja alueittaiset erot EY
kriteereiden mukaan ovat niin pieniä, ettei meillä alikehittyneitä alueita näyt
täisi olevan olemassakaan. 

Jotain ratkaisevaa uutta olisi epäilemättä aluepolitiikassa saatava aikaan tu
levaa yhdentymiskehitystå silmälläpitäen. Mitä se voisi olla? Yhtenä sen osa
na pitäisi oJia sellaisen infrastruktuurin rakentaminen kaikkialle maahan, mi
kä mahdollistaisi mahdollisimman laajasti uuden informaatioteknologian käyt
töönoton sekä modernin ja tehokkaan maaliikenteen. Mainittakoon, että EY:n 
piirissä infrastruktuurin investoinnit ovat aluepolitiikan keskeisin osa. Sil lä ta
valla luodaan kaikkialle EY -maihin tasavenaiset yrittämisen mahdollisuudel. 

Suomessa kasvukeskustenja kaupunkien suunnitelmallisen kehittämisen lai
minlyönti 1960- ja 19?0-luvuilla on osoittautunut suureksi vahingoksi. Tämän 
heijastusta ovat mm. asutuskeskusten ajankohtaiset maa- ja asuntopoliittiset 
ongelmat. Uhkaaviin kielteisiin aluepaineisiin tulisi vastata vahvalla kasvukes
kuspolitiikalla,joka toisi selviä ja houkuttelevia vaihtoehtoja Helsingin seudul
le maan eri osissa. 

Tämä vaatii selkeää uudelleen asennoitumista keskushallinnossa ja myöskin 
alue-ja kuntatasolla. Merkkejä tällaisesta kehityksestä on nähtävissä,ja esimer
kiksi kuntaliitoskysymyksistä käydään pitkästä aikaa varsin järkevää keskuste
lua. Tuntuvat taloudelliset porkkanat valtiovallan taholta vapaaehtoisen kun
tauudistuksen vauhdittamiseksi edustaisivat uutta aluepoliittista lähestymista
paa. 

Itärajan takainen kehitys kohden markkinataloutta tarjoaa Suomen alueelli
sen kehityksen kannalta mielenkiintoisia näkymiä. Tämä kehitys voi anlaa mer
kittävän sysäyksen naapurimaiden raja-alueiden välisille suorille kaupallisilie 
yhteyksille. Tätä potentiaalia kannattaa vaalia. 
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Aluekehitys ja hyvinvointivaltio 

Pertti Rannikko 

SyrjäiSiue maaseutualueillemme on viime aikaisessa yhteiskunnallisessa kes
kustelussa varattu vain yksi tulevaisuus. Euroopan yhdentymisen ja maata

louskaupan vapautumisen nähdään vääjäämättä johtavan alueiden autioitumi
seen. Tällainen tulevaisuuden kuva ei ole kuitenkaan kovin syväll inen analyy
si maaseudun ongelmista vaan pikemmin veruke jättää syrjäseutujen asukkaat 
heitteille, oman onnensa varaan. Euroopanja maailman muutoksista huolimat
ta ratkaistaan maaseutumme tulevaisuus nyt ja jatkossakin olennaisilta osiltaan 
täällä Suomessa. Syrjäseutujen kehityksen kannalta selvästi tärkein kysymys on 
suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuus ja kohtalo. 

Hyvinvointivaltion käsite viittaa tuJonsiinoihin jajulkisiin palveluihin, joilla 
pyritään lisäämään ja tasoittamaan kansalaisten hyvinvoimia. Näihin toimiin 
kuuluvat eläketurva, terveydenhoito ja muu sosiaaliturva, mutta laajemmin ot
taen myös monet maatalouteen, teollisuuteen, koulutukseen ja työllisyyteen 
vaikuttavat toimet. 

Hyvinvointivaltioita vertailtaessa ja tyypiteltäessä erotetaan yleensä omaksi 
ryhmäkseen hyvinvointivaltion pohjoismainen malli. Malli perustuu keskeises
ti Jl:IäjaaTljulkisl~J1 palvelujen verkostoon. Pohjoismaista mallia tutkinut Pekka 
Kosonen onkin nimittänyt Pohjoismaita julkispalveluvaltioiksi erotukseksi n5. 
jakovaltioista, joiden sosiaalipolitiikassa tulonsiirroilla on selvästi keskeisem
pi merkitys. Euroopan yhdentymisen kannalta on mielenkiintoista, että useim
mat EY -maat ovat jakovaltioita. Toinen keskeinen ero on siinä, että Pohjois
maissa oikeus sosiaaliturvaan on kaikilla maassa asuvilla, kun taas EY-maissa 
tämä oikeus on yleensä sidottu palkkatyöhön. 

Hyvinvointivaltio on Suomessa kehittynyt sekä Länsi-Eurooppaan että mui
hin Pohjoismaihin verrattuna myöhään. Nopean kasvun aika ajoittui vasta 
1960- ja 1970-1uvuilJe. Hyvinvointivaltion kasvuvaiheelle oli tyypillistä uusien 
tehtävien siirtyminen julkiselle sektorille ja hallintokoneiston voimakas kasvu. 
Koska hyvinvointipalvelujen käytännön organisointi annettiin kuntien tehtä
väksi, ovat työpaikat lisääntyneet erityisesti kunnallisissa palveluissa, Kun-
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tasektorin eri tehtävissä työskentelevien määrä on sOlien jälkeen kasvanut seu
raavasti: 

- 1950 
- 1960 
- 1970 
- 1980 
- 1989 

97000 
137000 
194000 
334000 
460000 

Selvästi suurimmat kunnalliset hallinnonalat ovat terveydenhuolto, sosiaali
toimi ja opetustoimi. NäilJä sektoreilla toteutettiin 70-luvulla suuria reforme
ja (mm. peruskoulu-uudistus, kansanterveyslaki, lasten päivähoidon jJrjestä
minen), jotka synnyttivät runsaasti uusia työpaikkoja, Uudistukset ovat tarjon
neet erityisesti naisille työpaikkoja ja työssä käynnin edellytyksiä, Useat hyvin
vointivaltion palvelut ovat itse asiassa sellaisia, joita naiset hoitivat aikaisem
min kotonaan ilman palkkaa. 

Alueellisen kehityksen kannalta on oleellista, että suurin osa edellä maini
tuista reformeista aloitettiin kehitysaluelääneistä, Kun suuri muulto 70-luvun 
puolivälin jälkeen maassamme taittui, se ei ollut ensi sijassa seurausta varsinai
sesta aluepolitiikasta. Suurin impulssi tuli hyvinvointivaltion laajenemisen si
vutuotteena, oikeastaan puolivahingossa. Suomessa harjoiteltu aluepOlitiikka 
oH hyvin teollisuus- ja yrityspainotteista. Julkisen sektorin työpaikkoja koske
va aluepoliittinen keskustelu kosketteli lähinnä vain valtion virastojen ha
jasijoittamista. Kuntasektorin työpaikkojen merkityksestä aluekehityksessti 
alettiin keshstella vasta 80-luvulla. 

Suomen hyvinvointivaltiota ei voida pitää samassa määrin sosiaalidemo
kraattisena luomuksena kuin muiden Pohjoismaiden mallia. Suomi teolIisIUi 
muita myöhemmin ja siksi maatalous- ja maaseutuvåestö on meillä ollut suu
rempi ja tärkeämpi ryhmä. Työväestön ja maatalousväestön yhteistyö ja riSti
riidat leimasivat lIuumalaisen hyvinvointivaltion rakentamista, Sen toteutta
mismuoto on kompromissi keskustan ja vasemmiston linjan välil lä.jolloin myös 
pyrkimys alueelliseen tasa-arvoon o li voimakkaammin esillä kuin esimerkiksi 
ruotsalaisessa hyvinvointivaltiossa. 

Vaikka muualla Euroopassa on jo pitkään keskusteltu hyvinvointivaltion 
kriisistä, oli hyvinvointivaltion kehitys Suomessa vie lä koko BO-luvun varsin va
kaata. Hyvinvointivaltion yleisen kriisin sijasta Suomessa onkin alettu puhua 
boivakriisistä,jonka nä~.-yvin merkki on sosiaali-ja terveyspalvelujen työvoima
pula, muttajohon li ittyy myös syvällisempiä hoivatyön organisoinnin ongelmia. 
Maaseudulla ongelmia on tuottanut erityisesti hallinnonalojen sektoroitumi
nen, mikä on estänyt yhdistelmäpalvelujen kehittämistä. 

Hyvinvointivaltioila tutkinut Hannu Uusitalo ennustaa, että Suomessa hy
vinvointivaltion ydin säilyy, mutta reunoiLla voi tapahtua murenemista. Hän 
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t3rkoittaa hyvinvointivaltion reunoil la varsinaisen huolenpidon ja hoivan ulko
puolelJe jääviä paJveluja. Ilmaisu voidaan tulkita myös maantieteellisesti. 

Suomessa tuskin tehdään sellaisia päätöksiä kuin Thatcherin Englannissa. 
että hyvinvointivaltiota ruvetaan purkamaan tai määrätietoisesti yksityistä
mään. Täällä ollaan kuitenkin parhaillaan tekemässä pieniltä teknisiItä ratkai
suilta näyttäviä päätöksiä, jotka ovat edesauttamassa hyvinvointivaltion purkua 
maan reuna-alueilla. Posti- ja telelaitoksen liikelaitostaminen ja Postipankin 
muuttaminen liikelaitokseksi johti nopeasti dramaattiseen, 2 000 postikontto
nn lakkauttamispäätökseen. 

Parhaillaan suunnitellaan, miten nykyiset menoperusteiset sosiaali- ja ter
veydenhuollon sekä opetushallinnon valtionavut muutetaan kertasummana 
maksettaviksi valtionosuuksiksi. Vaikka suunnittelijat väittävätkin, ettei kun
tien keskinäistä asemaa ole tarkoitus muuttaa, uhkaa valtionosuusuudistus kui
tenkin syrjäisten, harvaan asuttujen kuntien taloutta. Monet kunnat ovatkin 
valmistautuneet uudistukseen tekemällä suunnitelmia kyläkoulujen, kyläneu
voloiden. kirjastoautojen ym. hyvinvointipalvelujen lakkauuamiseksL Julkis· 
ten palvelujen purku on viemässä pohjan pois maaseudun palvelujen kehittä
miseltä, jota mm. vanhusten osuuden jatkuva kasvu edellyttää. 

YhteiskunnaJlisten ryhmien ja puolueiden valtasuhteissa tapahtuneet muu
tokset ovat horjuttaneet aikaisemman itsestään selvyyden, jonka mukaan pe
ruspalvelujen saatavuus tulisi turvata myös harvaan asutuilla alueilla. Julkisen 
sektorin säästöohjelmien vaikutuksia koskevat kansainväliset tutkimukset viit
taavat siihen, että säästötoimet ovat koskeneet eniten vammaisten, työttömien 
ja muiden marginaaliryhmien etuja. Suomen erityispiirteiden vuoksi yhteiskun
nan reunaryhmiin näyttävät kuuluvan korostuneesti myös syrjäseutujen asuk
kaat. Eläkeläisten ja lapsiperheiden suuri painoarvo äänestäjinä pitänee huo
len siitä, ettei hyvinvointivaltion purku ala eläkkeitä tai lasten päivähoito3 huo· 
nontamalla. 

Maatalouspolitiikassa hyvinvointivaltioJlista strategiaa edustaa ns. suora tu
IOluki, jonka merkitys on voimakkaassa kasvussa maailmankaupan muutosten 
vuoksi. ei yksistään EY-ratkaisun vaan ennen muuta Gatt-neuvottelujen takia. 
Kun maatalouden vientitukea ja tuotantotukea leikataan, nousee sallittu tuki 
eli suora tulotuki maatalouspolitiikassa keskeiseksi. Taitavasti käytettynä voi
daan tukimuodolla edistää maaseutuväestön hyvinvointia, maaseudun elinvoi
maisuuttaja ekologisia päämääriä, mutta taitamattoman poliitikonja virkamie
hen käsissä tukimuodolla voidaan tuhota maaseudun elinvoimaisuuden vii
meisetkin rippeet. 

Tuotannon määrästä riippumaton tulotuki ei houkuttele ylituotannon lisää
miseen, sillä se antaa tulon suoraan viljelijöille eikä konekauppiaille, lannoite
tehtaille tai muille väJikäsille . Suunnitelmat kohdentaa tulotuki vain päätoimi
sille viljelijöille jättävät kuitenkin heitteille 100 000 tilaa eli valtaosan Itä- ja 
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Pobjois·Suomen viljelijöistä,joiden on ollut pakko hankkia toimeentuloa myös 
tilan ulkopuolelta, Osa·aikaviljelyn toimintamahdollisuuksien kaventaminen 
00 muutenkin täysin perustelematoota, ltalialainen sosiologi Ada Cavazzani 
nimittää osa-aikaviljelyä "teollistuneiden maiden maanviljelykseksi", jolla on 
suuri merkitys erityisesti syrjäisten alueiden elinvoimaisuuden säilymisessä, 

Suora lulotuki ei ole mikään kansalaispalkka vaan palkkio peltojen ja mai
seman hoidosta, oikeastaan koko maaseudun ylläpidosta, Se suuntautuu vain 
osalle maaseutuväestöä. pellon omistajille ja viljelijöille. laajempi perustoi
meentulouudistus olisi kuitenkin tarpeeUinen, sillä maaseudulla asuu runsaas· 
ti pienimmän mahdollisen äitiys· ja vanhempainrahan, kotihoidon tuen, sairas
päivärahan, työttömyysavustuksen ja eläkkeen varassa eläviä ihmisiä. Kansa
laispalkan tapainen radikaali uudistus olisi nopein ja helpoin tapa p:lrantaa hei· 
dän toimeentuloaan. 

Uudistusten rahoittamisesta tuskin muodostuu ongelmaa, mikäli kaikki 
maatalouden vientituesta säästyvät varat suunnataan maaseudun elinolojen ke
hittämiseen. EduskuntavaalienjäJkeen nimitettävän hallituksen tulisi pikaises
ti tehdä periaatepäätös vientitukivarojen uudelleen kohdentamisesta. Se olisi 
psykologisesti erittäin viisasta tässä maaseudun tulevaisuuden kannalta lohdut· 
tomassa ilmapiirissä. 

Maaseutuun liitetyt uhkakuvat eivät ole mitenkään väistämättömiä, Euroo
pan yhdentymisestä tai muista ulkoisista pakoista seuraavia. Päätösvalta on nyt 
ja erilaisten yhdentymisratkaisujen jälkeenkin suomalaisilla päättäjil lä. Mark
kinahenkisen integraation vaihtoehdoksi on syytä nostaa imegraatiostrategia. 
joka korostaa pohjoismaisen hyvinvointivaltion vahvojen puolien säilyttämistä. 
Hyvinvointivaltion puolustamisella ja hyvinvoimipalvelujen kehittämiselHi voi
daan vastata moniin paineisiin, joita ihmisistä piittaamaton tehokkuusajallelu 
ja sokea luottamus markkinavoimiin Suomen syrjäseuduille jatkossakin tuo. 
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Suomalainen identiteetti 
ja Euroopan yhdentyminen 

Johannes Salmi,len 

Suomen tämänhetkisessä keskustelussa Eurooppa toimii sekä uhkana että 
lupauksena. Olkaamme kuitenkin optimisteja ja lIskokaamme. että eu

rooppalaistuminen tekee Suomesta avoimemman, monisävyisemmän. Kuka· 
ties tarvitsemme tätä lisäruisketta suojaksi sitä pysähtyneisyyttä v,lSlaan, jolla 
90-luku meitä kaikilla tasoilla uhkaa. Kysyttäväksi vain jää: miten suomalai
sesta saadaan kelpo eurooppalainen? 

Mainitsen heti kaksi kaksi esimerkkiä virheellisistä tavoista lähestyä Euroop
paa. Kuten tunnettua, f-Iarri Holkeri kasvatti itselleen tänä vuonna kesäparran. 
Mies. joka tavallisesti olisi parhaiten omiaan Swckmannin näyteikkunaan, sai 
äkkiä pehmeämmän ja inhimillisemmän hahmon. Mutta kun Margaret That
cher tuli käymään, parta katosi. Kaikkihan me tiedämme. että Englannin pää
ministeri inhoaa partaa, ja ollakseen vaarantamatta kauppatorin kahvihetkeä 
Holkeri uhrasi uuden imagonsa. Moinen myönnytys ei näinä EY -aikoina lupaa 
hyvää ajateltaessa kykyämme säilyu!iä olennaisissakin kysymyks iss!i suomalai
nen identiteetti. Jos silkasta mielistelynhalusla tahdomme kieltää oman itsem
me, voimme tietenkin aloittaa Holkerin parrasta. 

Vakavammin on suhtauduttava lOiseen välikohtaukseen. Helsingin yliopisto 
oli äskettäin vuokraamaisillaan päärakennuksensa vähintään kahdeksi vuodek
si tulossa olevalle turvallisuuskokoukselle. Juhlasaliinja luentOIiloihin olisivat 
tunkeutuneet kolmannen luokan diplomaatit ja ylioppilasjoukot olisivat joutu
neet enemmän tai vähemmän kodittomiksi. Houkuttimena olivat ne lisärahat. 
jotka valtio oli varannut yliopiston tarpeisiin siinä tapauksessa. että hanke to
teutuisi. Toki oli I .. :ysymys myös eurooppalaisen yhteistyön palvelemisesta. Itse 
asiassa kokouksen osanottajien olisi ollut vaikea salala halveksuntaansa sellais
ta isäntäväkeä kohtaan, joka ei paremmin osaa vaalia arvokkuuflaan . 

Voiko joku kuvitella esimerkiksi Sorbonnen samassa tilanteessa, nähdä muu
kalaiset isännöimässä sen kaikkein pyhintä? On olemassa kansallis ia symbo
liarvoja joita ei rankaisematta loukata. 
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Varmaa on, että vain pysymällä uskollisina itsellemme, voimme olla joksikin 
iloksi myös Euroopalle . Tämä pieni aasialainen niemi, mitä siitä oLisi tullut il
man moninaisuutta. ilman koko kaleidoskooppimaisen säihkyvää kielten, us
kontokuntien, kulttuurimuunnelmien tarjontaa? EY -kokeilunkin ratkaisee se, 
kuinka paljon tästä monituhatvuotisesta ylenpalttisuudesta Bryssel kykenee 
pelastamaan. 

Keskittymisellä on aina vaaransa. Siitä, että Brysselin-tason yhtenäisyys ei es
tä voimakkaan kansallisen itsetunnon säilymistä, näemme kuitenkin jatkuvas
ti uusia esimerkkejä. Kuinka innokkaasti Pariisi äskettäin viettikään val.lanku
mouksen 200-vuotisjuhlaa ylpeänä muistutuksena Ranskan osuudesta Euroo
pan konserttiin. Samalla alueet jatkuvasti korostavat erityislaatuaan vanhojen 
kansallisvaltioiden kustannuksella; Lombardiaja Kataionia voivat paradoksaa
lista kyllä voittaa yhdentymisestä enemmän kuin Rooma ja Madrid. Oli miten 
oli, mitä varmempia me suomalaiset olemme omasta identiteetistämme sitä 
helpompaa meidän on myös löytää eurooppalainen tehtävämme. 

Luonto on niitä rikkauksia, joita Eurooppa voi meiltä kadehtia. Siitä. mitä 
seon merkinnyt suomalaisel le identiteetille, voimme saada välähdyksen jo Ka
levalasta; siinä ihmiset elävät vielä nöyrässä vuorovaikutuksessa kaiken luodun 
kanssa. Hyväilevillä hellyttelynimiJIä yritetään lepytellä metsää, vettä, eläimiä. 
Jopa karhu saa osansa: "Ohtoseni,lintuseni, mesikämmen källeröinen. kaunis 
kurva kulleroinen, ellös käyö karjan maita." 

Metsään myös Kiven seitsemän veljestä pakenevat. metsään, joka on unel
ma äärimmäisestä vapaudesta kaikkien arkipäivän kuolleiden rutiinien tuolla 
puolen. Eivät ISOO-Iuvun runollijatja maalarit suottayhdiståneetkansallistun
nettaan nimenomaan maisemaan. "Maan eestä kuolisitko tään'?" kysyy Rune
bergin vanha so turi Saimaan sinihohtoisia vesiä katsoen. Emme enää käytä tä
tä kaihoisan romanttista sanastoa. Ympäristökriisi on kuitenkin saanut mei
dät uudella tavalla tiedostamaan suomalaisen erämaaperinnön ainutlaatui
suuden. 

Kuitenkin on J...-ysymys mitä suurimmassa määrin uhanalaisista arvoista. Ajan
kohtaisiin rintamalohkoihin huluu KOli, missä ärtyneet paikkakuntalaiset vas
tustavat valtion suunnitelmia laajentaa rauhoitettua vyöhykettä ja siten pysäyt
tää kaupallisen hyväksikäytön jatkuminen. Hufvudstadsbladetissa julkaistussa 
haastattelussa professori Heikki Kirkinen tekee Kolista kansallisen symbolin, 
jota ei saa alistaa palvelemaan ykSityisten omistajien etuja. "Kolin omistamme 
me kaikki ." Edessämme on kypsyys koe, joka on eurooppalaisittainkin merki
tyksellinen. 

Uudet ranta-ja erämaalait ovat epätoivoinen yritys pelastaa joitakin koske
maUoman luonnon jäännöksiä mökinrakentamisesta hyötyvien ja metsäin
sinöörien kyltymättömältä omistushaluIta. Rantaa kauppatavarana pääsen jo
ka kesä tarkastelemaan kotona Ahvenanmaalla. Erästä Ahvenanmeren pitkää 
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rannikkokaistaletta on käytetty niin kovaotteisesti tonttimaana, että se on puo
littain slummiulunut. 

Minun kylässäni on kaikesta huolimatta jäljellä ns. yhteismaa viimeisenä 
henkireikänä ja sen kalliot suovat kulkijaJle häiriintymättömän yhteyden me· 
ren vapaisiin ulapoihin. Nyt halutaan tämäkin vaellelualue paistOittaaja siten 
lopullisesti sulkea sekä kyläläiset että kesävieraat omiin ahtaisiin karsinoihin
,a. 

Jotakin kuolee meissä, kun yhteinen luonnon perintö pala palalta tuhotaan 
liikevoiton. tehokkuuden, pyhän omistusoikeuden vuoksi. Kolin ja Punkahar
jun myötä kutistumme mekin, l..'ysymyksessä on silpominen,joka tekee suoma
laisesta olemassaolostamme vieläkin juurettomamman, kaiken maailman SUr
keista korvikkeista vieläkin riippuvaisemman. 

Mutta myös suomalaisen kulttuurimaiseman suojeleminen on käynyt yhä vai
keammaksi. Jo vaatimus rakentaa uusia ja suorempia teitä on jatkuva huolenai
he: muutaman minuutin voittamiseksi ollaan valmiita rikkomaan l..)'lärakenne. 
jonka hioutuminen on kestänyt vuosisatoja. Tai miksipä ei muinaismuistoalue 
kuten Sääksmäen Rapola. Uikenneministerille järjestetyssä tiedotustilai:-.uu
dessa mm. Eino Jutikkala yritti korostaa, mitä sekä kansallisesti että kansainvä
lisesti korvaamattomia aarteita tähän pakanalliseen maakaistaan kätkeytyi. Ra
pola on ikivanha kOkonaisuus,jota moottoritie ei missään tapauksessa saa tuho
ta. Silloin astui esiin Valkeakosken kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kan
sanedustaja Jorma Rantanen ja panee pisteen näille voivotuksille: "Olette juu
ri kuulleet kuolleita. nyt on elävien vuoro." Luonto ja hislOria eivät merkitse hä
nelle mitään suomalaisen identiteettimme pii rteinä. Kaiken ratkaisee m:lhdol
lisimman suuri hyöty. Sikäli hän muistuttaa niitä maanomistajia, jotka k:Jult~ 
maan rientävät hakkaamaan paljaaksi rauhoiluksen uhkaamat tiluksensa. 

Jonkun Jorma Rantasen kuolleita kohtaan tuntemalla halveksunnaJla on yl
lältävä rinnakkaisuutensa kirkon puolella. Itse hakeudun mielelläni hatl\3US
maalle. kun tulen uudelle paikkakunnalle. Ristien ja kivien vanbat kaiverruk
set avaavat ainutlaatuisella tavalla yhteyden seudun menneisyyteen. NiisUi hah· 
mottuviJla kohtaloi1la ja kasvoilla täytyy tietenkin olla vielä enemmän annelta
vaa seudun omille asukkaille. 

Seurakunnat lähtevät kuitenkin nyl..)'isin kylmästi siitä. että niitä hautoja. joi
ta ei hoideta, voidaan vapaasti alkaa käyttää uudell een. Se merkitsee. ettei enää 
tarvitse kunnioittaa edes hautausmaan historiallista ydintä: kirkon tämänhet
kisille taloudenhoitajille jatkuvuus ei ole vaalittava arvo. Ironista on. että tämä 
kiristyminen tapahtuu valtakunnassa. jossa on enemmän maapintaa kansalais
ta kohti kuin ehkä missään muualla Euroopassa. 

Lainsuojattomat haudat ovat vain pieni osa sitä paikallista nakenumisw, jo
hon jo pitkään olemme joutuneet IOttumaan. Ripeää vauhtia lopetetaan kou
luja, asemia, postikontloreita,ja harvaan asuttu seutu on tuomittu muuttumaan 
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vuosi vuodelta yhä harvempaan asutuksi. Sama suuntaus on meneillään vähän 
kaikkialla Euroopassa, mutta Suomessa muutos on ollut harvinaisen raaka ja 
jättänyt jäJkeeosä tyhjiön joka on suomaJaisten kaltaiselle nuorelle kansakun
nalle paljon tuhoisampi kuin mannermaan ylväärnpiperinteisille ja itsetietoi
semmille kansoille. 

Taiteen suhteen saavat kaupungitkin osansa teknokraattisesta ylimielisyy
destä. Minun tarvitsee vain muistuttaa Erkki Tuomiojan tuoreesta Kai
saniemi-hankkeesta; taas aiotaan ranta uhrata auton vuoksi. Savonlinnassa 
taas suunnite llaan nelikaistaisen ohitustien vetämistä 600 miljoonalla markal
la kaupungin ydinseutujen läpi aivan samoin kuin Porvoossa. Ei ilmeisestikään 
pelätä sitä. että uusi silta päästää autot vuolaana virtana halki Runebergin 
kortteleiden. 

Kaikissa näissä tapauksissa loukataan sitä, mitä ajattelevat arkkitehdit ovat 
sanoneet "paikan hengeksi" eli sitä ympäristön yksilöllisyyttä. jolla on perin 
suuri merkitys myös ihmisten identiteetille. Ja näin olen päässyt arkkitehtuu
riin uhkaavana suomalaisena huolena. Kaikki me olemme ylpeitä siitä maail
manmaineesta, jonka varsinkin Alvar Aallon luomukset ovat saaneet. Se, etW 
moderni läpimurto tapahtui niin huomiota herättä\tästi nimenomaan Suomes
sa, liittyy ehkä oman kaupunkikulttuurin nuoruuteen; riittävän itsepintaisia 
paikallisia perinteitä ei täällä ollut nuorten nerojen kokeilun halua kiusallises
ti estämässä. 

Modernismin riemuvoittojen seurauksena saattoi valitettavasti olla. että hal
veksittiin myös sitä pikkuista omaa arkkitehtuuriperintöä,joka maalla oli. Uu
desta tuh hienoa sellaisella taval la, joka voi antaa aiheen puuttua erittäin ra
justi kaupunkikuvaan. Nils-Erik Wickberg on kerran sanonut osuvasti, ettäark
kitehdit muistuttavat koiria, joiden on välttämättä saatava jättää merkkinsä 
maastoon. Ajateltakoon vaikka Aallon hohtavan valkoista Enso Gutzeit -palat
sia Katajanokalla. Häikäilemättä se horjuttaa Katajanokan koko profiilia ja lap
paa Uspenskin katedraalin - vain näyttääkseen, että tästä olen minä, AJvar Aal
to, kulkenut. 

Synkkä tosiseikka on, että viisi kuudesosaa puisista, ennen 1900~luvun alkua 
rakennetuista asuintaloistamme on saanut väistyä viime vuosikymmenien ra~ 
kennusbuumin aikana. Oulu on ehkä räikein esimerkki siitä, miten kaupunki 
tietoisesti rikkoo välinsä menneisyyden kanssa. Mutta sama ajattelutapa sääte
lee kaivinkoneita kaikkialla maassa. 

Luotettava menetelmä on jättää kuluuurillisesti arvokkaaksi merkitty talo 
oman onnensa nojaan ja päästää rappeutuminen etenemään niin pitkäJle, että 
jonakin päivänä mitään ei ole enää tehtävissä. Jos on hiukan onnea, tuli tul ee 
avuksi. Sillä tavoin pääsimme nyt vi imeksi eroon Kokkolan yhteislyseosta. 

Toivona oli, että ympäristön paremmin tiedostavat sukupolvet vähitellen ot
taisivat ohjat käsiinsä, mutta 90-1uku onjo ehtinyt herättää pahoja aavistuksia. 
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Kustavissa taistellaan kiivaasti satavuotiaasta torpasta - Punaises ta luvasta -
josta on tullut pitäjän eräänlainen maamerkki mUlta jonka Uudenkaupungin 
Seudun Osuuspankki haluaa korvata tiilisellä konuorirakennuksella. "Se on 
vain pieni torppa", kuten kunnanjohtaja sanoo. Vaasassa taas purkaminen uh
kaa yhtä kaupungin vanhimmista taloista, ns. Alkolaa. Nuarisojengit ovat teh
neet tehtävänsä, nyt voi tekninen lautakunta jatkaa. 

Niin, luettelo on lohduttoman pitkä. Lopuksi haluan vain muistuttaa siitä, et
tä Kuopiossa on uhattuna Minna Canthin koti - tontin arvo on tärkeämpi kuin 
se henkinen pääoma, jota Canthin perjntö edustaa. Paremmin ei uutta hyvin
vointibarbariaa voi kuvata. Ehkä me haluamme vapautua köyhien hajusta. Puu
talot ovat ikuinen muistutus yksinkertaisesta alkuperästämme. häiritsevät sitä 
k'1Jvaa joka meillä on itsestämme moderneina ja menestyksekkäinä, "Pohjolan 
japanilaisina". Tätä uusrikkauden kirousta korostaa tietenkin se, että emme ole 
vielä ehtineet todella juurlua kaupunkeihin; pysymme eräänlaisina turhau
tuneina maalaisina, joille kesämökki merkilSee tunteiden kiinnekohtans 
enemmän kuin se paikka. missä arkisin asumme ja teemme työtä. 

Tampere ei suotta haaveile suomalaisesta Manhattanista, joka houkuttelisi 
tulevaisuuden eurooppalaisia. Vanhan kaupunkiYlimen on päästävä e roon 
maalaismaisista piirteistä voidakseen menestyä kansainvälisessä kilpailussa -
siinä, joka loppujen lopuksi ratkaisee myös uuden, jättimäisen Tampere-talon 
kohtalon. "Paluuta ei ole" on reipas iskulause sille muutokselle, joka epäsen
timentaalisesti tähtää kannattavuuteen ja tehokkuuteen. 

Mutta mikä on "tehokasta" ajan mittaan? Suomen arkkitehtiliiton vuosittain 
ulkomaisille arkkitehdeille järjestämässä seminaarissa vieraat tyrmistyvät 
Tampella-suunnitelmista. Eikä k)'symyksessä ollut vain kevytmielincn päätök
sentekomenettely, vaan myös ylenmääräinen luottamus suuriin, supe rmoder
neihin yksiköihin. Eli lainatakseni Aamulehden selostusta: "Vajaan 200 000 
asukkaan kaupunki ei pysty kilpailemaan maailman metropolien kanssa, oltiin 
miteu suuruuut:uhullujil tahi.lu~a. Nykyi~t:lIääll j .. pt:rillh::t:Il~ä ~äilyttävä Ti.lm
pere voisi monien osallistujien mielestä olla houkutteleva ja ainutlaatuinen, a 
beautiful city." 

Helsingillekin tekisi hyvää miettiä näitä vakavia sanoja nyt kun Töölönlah
den alue alkaa saada lopullista muotoaan uutena k<lnsallisena keskustana.Jon
kun Alvar Aallon näyt onja kauan sitten hylätty ja jäljelle on jäänyt kaaos, jos
sa jopa Tuomiojan World Trade Centerin kaltaiset kaupalliset päähänpistot 
äkkiä tulevat mahdollisiksi. Mutta korostan vielä kerran: huomispäivä euroop
palaisina meillä on vain, jos pysymme uskollisina omalle eritYlslaadullem
me. 

Taistelu Finlandia-talon julkisivusta osoittaa. kuinka aroista aaneista saat
taa olla kysymys. Silkasta sai tuudesta ollaan valmiit uhraamaan se valkoinen 
väri,josta Aallon myötä on jo ehtinyt tulla suorastaan kansallinen lunnus. Mal· 
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kaevääksi Eurooppaan meidän on löydettävä jotakin parempaa kuin ristijärve· 
läistä Oulaisten granodioriittiä. 

Tässä tapauksessa marmori merkillistä kyllä on Suomen valttikortti. ei peri
suomalainen graniitti - mikä osoittaa, että identiteetti ei ole lainkaan yksiselit
teinen asia. Engelin Senaatimori on yhtä itsestään selvä osa kulttuuriperintö· 
ämme kuin Niemelän torppa Seurasaaressa. Lukemattomat ulkomaalaiset vai· 
kutteet ovat olleet muotoilemassa suomalaista profiilia kautta aikojen, ka· 
raisemassa sitä aina yhtä uhkaavaa steriiliä provinsialismia vastaan. Eli niin 
kuin ruotsalainen runoilija Esaias Tegner sanoo: "Vain barbaria oli kerran isän
maallista ... 

Siksi Aallonkin oli täysi oikeus haaveilla uuden Firenzen rakentamista Päi· 
jänteen vesien partaalle. Mutta vaikka hän olikin hullaantunut Brunelleschiin. 
hän silti ihaili karjalaista kylää tai vanhoja puukirkkojamme. Hän ei halunnut 
rakentaa omaa Suorneaan menneisyyden raunioille. 

Saman elintärkeää jatkuvuutta kohtaan tuntemamme kunnioituksen on saa
tava ratkaista myös kantamme ns. pakkoruotsiin sivutakseni näin lopuksi ajan
kohtaista keskustelunaihetta. Ei ole kysymys vain siitä , että voimme lukea 
Snellmania alkukielellä. Tosiasia on, että osaamatta ruotsia meidän on yli pään
sä vaikeaa suunnistautua vuotta 1917 varhaisemmassa suomalaisessa kulttuu
rimaastossa. Jopa Sibeliuksen, Aallon tai Mannerheimin elämänurat jäävät 
paljolti meiltä suljetuksi, ellemme ole perehtyneitä toiseen kotimaiseen kie
leen. Jatkuva törmääminen johonkin vieraaseen ja käsittämättörnään luo vm· 
masti moniin nuoriin vastenmielisyyttä yleensä Suomen historiaa kohtaan . 
Näilläkin teillä uhkaa juurettomuus, jonka vuoksi olemme kaksinverroin haa
vOittuviaja manipuloitavissa kansainvälisyyden alkaessa toden teolla vaikuttaa. 

Niin, jos me tarvitsemme Eurooppaa. Eurooppa puolestaan tarvitsee Suo
mea, joka ei ole pettänyt itseään. Korjaamattomia virheitä on jo tehty ja siksi 
90-Iuvun vastuu on yhä suurempi. Tyhjiin puhallettuina lännen kopioina teem
me itsemme alusta alkaen tarpeettomiksi Euroopan näyttämöllä. 

(Suomenfanut Risto Hannula) 
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Metsäsuomalaisetja Euroopan yhdentyminen 
häviävätkö kylät ja maaseutukulttuuri 

muutoksen myllerryksessä? 

Ismo SöderLing 

~rmi "metsäsuomalaisuus" on varsin epälieteellinen. Olen kuitenkin koel 
.J. tanul etsiä käsitteen. joka kuvaisi tyhjentävästi perinteistä suomalaisia elä· 
mänmuotoaja kulttuuria. Toiset voivat puhua samassa yhteydessä innostunees
ti talonpoikaiskulttuurista. toiset hieman negatiivisest i "junltikulttuurista". Lii
Iän melsäsuomalaisuuden joka tapauksessa siihen elämänmuotoon,joka on ol
lut tunnusomaista suomalaise lle maaseudulle, joko yksittäisen ihmisen, alue
rakenteen tai yhdyskuntatyypin kannalta tarkasteltuna. 

Ensiksi tarkastelen maaseudun yhdyskunt3tyyppiä ja kehitys!:1 Suomessa. 
Sen jälkeen tarkastelen, mitä vaikutuksia/yhteyksiä integraatiolla on maaseu
tuun ja maaseudun asukkaiden elämänmuotoon. Lopuksi selvitän. millaisi<l 
mahdollisuuksia maallamme on kehittää maaseutua. toisaalta Euroopan Yh
teisön (EY:n) yhteydessä, toisaalta ilman ylikansallista kehityst3uslaa. 

Esitelmäni lähtökohdaksi esitän kaksi peruspremissiä. Ensinnäkin suomalai
nen maaseutu on muuttunut ja varmasti muunuu myös tulevaisuudessa huo
mattavasti ilman integraatiokehitystäkin.lhmisten koulutustarpeet, vap:.Ja-ajan 
viettotavat ja työuramiehymykset muuttuvat alati. Tällai sten tarpeiden muu
lospaineet luovat edellytyksiä yhteiskuntarakenteen muuttamiseksi. Maaseutu 
on saanut ja saa myös tul evaisuudessa osansa muuttuvista arvoisia. 

Toiseksi integraatiosta on tehty iskusana,jota tutkijat ja tiedottajat toistavat 
nykyisin suurella mieltymyksellä. On ollut havaittavissa sekä tieteellistä että 
journalistista sopulikäyttäytymistä. Suomihan on jo imegroitunut mitä suu rim
massa määrin, sillä maallamme on vapaakauppasopimus EEC:n kanssa. lisäk
si Suomi on osa Pohjoismaita; tämän pienemmän integroitumisen myötä olem
me siis kjinteä osa Pohjolaa. Täylyy muistaa, että esimerkikSI Pohjoismaiden 
vapaan passialueen tyyppistä yhdentymistä EY e i saavuta vielä moneen vuo
teen . 
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En tässä yhteydessä tarkastele syvällisesti EY -integraation periaatteita. Ole
tan peruskäsitteiden olevan useimmille kuuntelijoille se lviä. Haluan kuitenkin 
painottaa, että esimerkiksi muuttoliike ei nykyisin oleEY:n sisällä suinkaan va
paata, Liikkuminen koskee vain työvoiman muuttoliikettä. Jos työnhakija saa 
työpaikan toisesta EY -maasta, on sen jälkeen saatava oleskelulupa tulomaas
ta. Siten oleskeluluvall a on tavallaan työluvan funktio EY:n sisäisessä liikku
misessa. 

Yhteisömaiden välinen muutto on sangen vähäistä. Yleistäen voidaan sanoa, 
että keskimäärin noin koLmannes jonkun yhteisömaan maahanmuuttaneista on 
jostain toisesta EY -maasta. Tässä suhteessa on toki vaihtelua eri maiden välil
lä. On oletettavaa, että maamme integroituessa Euroopan yhteisöön muista 
EYIETA-maista Suomeen suuntautuva maahan muutto on suhteell isesti vielä 
vähäisempää. Tämä on yhteydessä maamme syrjäiseen maantieteelliseen ase
maan. Syrjäisestä asemastamme johtuen potentiaal ise t maahanmuu ttoalueet 
ovat välittömästi rajojemme takana idässä ja etelässä. 

Suomalainen maaseutu 

Tutkittaessa suomalaista maaseutua on syytä luoda toimiva viitekehys tarkas
telun perustaksi, Tässä suhteessa nojaudun kahteen varsin luOreeseen väitös
kirjaan, nimittäin Katajamäen (1988) ja Rannikon (1989) tutkimuksiin. 

Katajamäki on esittänyt toiminna li isen yhdyskuntatypologian, jonka mu ban 
syvä maaseutu on jaenavissa Vilja-Suomeen ja Savotta-Suomeen. Vilja-Suomi 
on luonnollisesti keskittynyt Etelä-Suomeen ja Savotta-Suomi Itä- ja Pohjois
Suomeen. On selvää, että viimeisten 20-30 vuoden kuluessa tapahtunut maa
seudun muutos koskee kumpaankin maaseu tutyyppiä. Syvällisemmin ja tuskal
lisemmin kehitys, esimerkiksi maaseudun väestökato, on kuitenkin Imu raissut 
Savotta-Suomea. 

Kiinteä maanviljelys juurtui ensin Vi lja-Suomen alueelle. Kaskivilje ly väis
tyi jo ajanlaskun ensimmäisten vuosisatojen aikana. Tästä alueesta tuli aika· 
naan Torppari-Suomen ydin. Maatalouden koneellistuminen on erityisesti 
1950-luvulta lähtien vähentänyt työpaikkoja. Vilja-Suomi on kuitenkin jatku
vasti hyvinvoivaa maaseutua. Muuttomatkat kehittyvi in keskuksii n ovat ol leet 
lyhyitä (Katajamäki 1988, 132). 

Savotta-8uomi säilyi 1800-luvun loppupuolelle asti kaskiviljelya lueena. Siel
lä oli aikoinaan vähän torppareitaja alue o li loisväestön ydinaluetta, Toimeen
tulon perusta yksittäisen pient ilan omistajalle oli metsät yön ja pienviljelyksen 
kombinaatio, kumpaakin työtä tarvitti in niukan elannon saamiseksi. 

Savotta-Suomi ei alueell isesti ja yhdyskuntatyypiltään ole suinkaan homo
geeninen. Oksa ja Rannikko (1985) ovat erottanee t siinä kaksi erilaista tuo
tannollista kylien perustyyppiä, nimittäin talonpoikaisJ..."ylän ja metsät yö-pien. 
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viljelykylän. Heidän tutkimus tuloksensa koskevaI Pohjois-Karjalaa. mutta 
ovat oletettavasti yleistettävissä muuallekin Savotta-Suomeen. Osasta ta lon
poikaiskyliä on kehittynyt koneistettuja, laajentuneita tiloja. Tämä on merkin
nyt mm. perinteisen perheviljelmän muuttumista "teolliseksi". eli tiloista on 
tullut erikoistuneita ja riittävän suuria tuotantoyksikköjä (Oksa & Rannikko 
1985, 18). 

Metsätyö-pienviljelykylä on menneisyyteen kuuluva 1. .. ylätyyppi j jota ei juuri 
enää ole olemassa. Lopullinen kuolemantuomio kyseisten kylien pientiloille 
tuli. kun puutavarayhtiöt 1960- ja 1970-Jukujen vaihteessa alkoivat siirtyä ym
pärivuotisiin hakkuisiin ja kuljetuksiin. Tällöin metsät yö erosi maataJouslYÖS
tä ympärivuotiseksi, erilliseksi ammatiksi. Vanhemmat asukkaat jäivät kyliin. 
nuoret muuttivat pääasiassa Etelä-Suomeen, osa Ruotsiin. Toinen meL<;tityö
pienviljelykylän häviämistä nopeuttanut tekijä liittyi hyvinvointitarpeiden 
muutokseen: l)'läkeskusten rivitalot houkuttelivat muuttamaan pois syrjäkyli
en pienistä parin huoneen mökeistä (Oksa & Rannikko ]985.20). 

Tutkijat Oksa ja Rannikko ovat varsin yksiselitteisesti ottaneet bntaa näi
den Savotta-Suomen eri kylätyyppien tulevaisuuteen. Talonpoikaisen kylätyy
pin tulevaisuutta tarkastelevan luvun he ovat julkaisussaan olsikoineet nimel
lä '1"alonpoikaisen talousmuodon muodonmuutoksesta". Sen sijaan toisen 1. .. y
liityypio luku on otsikoitu "Metsätyö-pienviljely -ta(ousmuodon tuhoutumi
nen" (Oksa & Rannikko 1985, 15. 18). 

Edellä suoritettu maaseutu kylien yhdyskuntatyypittely ei ole suinkaan ai
noa mahdolljnen. Lehtola on omassa Lapin k)'liä koskevassa tutkimuksessaan 
päiitynyt samanlyyppiseen ky lädikolomiaan. "Syvii maaseutu on jakaantumas
sa: toisessa ääripäässä ovat suhteellisen elinkelpoiset alkutuotl:lntovaltaiset 
kylät, ja toisessa päässä taas eWkelilisten. työttömien ja työelämästä syrjäyty
neiden asuttamat 'reservaatit'. Väestökadolta välttyneiden kylien kehitys liit
tyy paljolti nykyaikaiseen tai erikoistlineeseen alku tuotantoon. kun taas jäl
kimmäisessä tapauksessa kylien olemassaolo on liittyncena sosiaalivaltion 
olemukseen. Voimakkaan väeStökadon alueilla erittäin vaikean ongelman 
muodostaa ikärakenteen vinoutuminen. mikä lisää syrjäseuduilla sosiaalipal
veluiden tarvetta". 

Yhteenvedonomaisesti voidaan sanoa, että tulevaisuudessa savotta-Suomen 
talonpoikais-tyyppinen yhdyskunta tyyppi on maatalouspolii ttisten ja metsät yö
pienviljely·tyyppinen taas sosiaalipoliittisten toimenpiteiden kohteena. Ran
nikko (1989, 78) on erinomaisen pelkistetysti tuonut esille näiden kahden Sa
votta-Suomen yhteiskunta- tai kylätyypin kehittymisprosessit. 
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Kuvio 1. Metsiperiferian kahden talousmuodon hajoamisprosessit 
(Rannikko 1989, 18) 

Maaseudun tulevaisuus 

Kun tarkastelemme maaseudun tulevaisuutta, emme voi suinkaan irroittaa si
tä yhteiskunnan kokonaistarkastelusta. Tällöin keskeiseksi tekijäksi muodos
tuu maamme väkiluvun demografinen kehitys (väestön määrä ja ikärakenne) 
sekä toisaalta ammatissa toimivan väestön määrä ja jakaantuminen eri elinkei
noihin. 

Nykyisellä syntyvyydellä ja väestöpohjalla maamme väkiluvun oletetaan las
kevan vuoteen 2030 mennessä noin 4.5 miljoonaan ja vuoteen 2050 mennessä 
alle neljän miljoonan, Tämä kehitystrendi tai uhkakuva on useimmille tuttu il
miö, Toimialoittain tarkasteltuna se merkitsee maatalousaloilla toimivien 
osuuden ja absoluuttisen määrän vähenemistä. Sneck ym. ovat omissa skenaa
riossaan päätyneet siihen, että vuosituhannen vaihteessa maataloudessa työs
kentelisi noin 100 000 henkeä, mikä oLisi noin 5 % ammatissa toimivasta väes
töstä (Sneck 1990,24,25), Tähän on erinomaiset edellytykset. NyJ,;yisistä vilje-
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lijöistä noin 70 000 on 55 vuotta täyttäneitä. Vuonna 1985 vain kolmasosalla ti
loista oli tiedossa alle 50-vuotias jatkaja. 
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Sneck ym. ovat esittäneet kolme skenaariohahmotelmaa, pääkaupunkipai
notteisen, maakuntakeskuspainoueisen ja maaseutu painotteisen väestövaih
toehdon. Tutkijat eivät aseta niitä mitenkään paremmuusjärjestykseen, mutta 
skenaariot eroavat toisistaan siten, että kahdessa ensimmäisessä väestön mää
rän ennustetaan vuonna 2030 olevan 4.5 miljoonaa ja kolmannessa 4.8 miljoo
naa eli kysymyksessä olisi hidastetun väestönvähenemisen skenaario. Kolmas 
vaihtoehto edellyttää syntyvyyden lisääntyVän nykyisestään noin 20 %. Tämä 
on tuskin odotettavissa. Tässä maaseutupainoueisessa skenaariovaihtoehdos
sa voisi tuJkit3 jonkinlaisen piilevän viivytystaistelun hengen. 

Pääkaupunki painotteisen kehityksen esteenä voi olla se, että pääkaupun
kiseutu on meillä kehittynyt lähinnä kotimaisen kysynnän ja kotimaisten työ
markkinoiden seurauksena. Helsinki on omalla taloudellisella käytökselHiän 
vetäytynyt valtakunnan veturin tehtävistä. Se on suunnannut oman kasvu
dynamiikkansa omien asukkaidensa elinolojen kehittämiseen. Kaupunki on 
käsiuänyt tehtäväkseen asukkaidensa etujen ajamisen, ei niinkään pääkaupun
kina toimise n. 

On oletettavaa, että kun puhumme maamme alueellisen kehityksen vaih
toehdoista, on maakuntakeskusvetoinen kehitys varsin varteenotettava vaih
toehto. Tätä ajattelutapaa/vaihtoehtoa on Suomessa kritisoitu yleisesti. Esi
merkiksi Ahlforsin ja Kolasen (1988,24-26) mukaan maakuntakeskeinen Suo
mi tuo esiin ajatuksen kansakunnasta, joka käpertyy sisäänpäin puhtaiden ja 
terveiden maakuntiensa ympärille ja torjuu vieraiden rotujen, kulttuurien ja 
ajattelutapojen vaikutukset. Vastakkaisen mielipiteen on esittänyt mm. Erkki 
Tuomioja, joka sitä vastoin on innostunut maakunta-ajattelusta: hänen mu
kaansa olisi kuitenkin mieluummin puhuttava talousmaakunnista, ja tällainen 
ajattelu syrjäyttää läänikeskeisen maakunta-ajattelun. Hän ei kuitenkaan halua 
lisää hallintoportaita. Jos Euroopan kehitys hallinnollisen alueuhrin tarvitsee, 
olkoon se nykyinen lääninhallintomrne (Tuomioja 1989. 89-90). 

Edellisen perusteella on ilmeistä, että maamme alueellinen kehitysvaihto on 
tulevaisuudessa paljolti muu kuin maaseutupainoueinen. Itse olen maakunta
keskusvetoisen kehityksen kannalla. Tällaisesta ajattelusta käyköän esimerk
kinä Bac.htlerin kolmitasomalli, jOlla tarkastellaan yhdentymisen vaikutuksia 
alue kehitykseen. 

Bachtlerin mallissa alueiden luokitus tapahtuu käyttäen muuttujina EY:n 
keskusluokitusta, bruttokansantuotetta (BKT) per capitil sekä alueen tYÖltÖ
myysastetta. Sisämarkkinoiden vapautumista seuraavat parhaimmat kehi
tysedellytykset sellaisilla alueilla, jotka sijaitsevat keskeisellä alueella, omaa
vat korkean BKT:n per capitaja alhaisen työttömyysaste en. Täll aisena aluee
na on Saksassa esitetty Stuttgart (Lumijärvi 1989. ]6). Jos hyväksymme tämän 
perusolettamuksen. voimme tarkastella maamme aJuekehitystä suhteessa in
tegraatioprosessiin. 
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Euroopan integraatio ja maanutuybleisön tulevaisuus 

Perinteisesti aluepolitiikallamme on vaikutettu maamme reuna-alueiden kehi
tykseen. Aluepolitiikassa on perinteisesti kiinnitetty huomiota läänien ja kun
tien välisten erojen tasoittamiseen. Viime vuosina on jopa rohkaistu työvoiman 
liikkumista ja kannustettuyrityksiä nopeuttamaan rakennemuutosta. Tällainen 
kehittämispolitiikka on vahvistanut kuntakeskusten taloudellista mutta myös 
hyvinvointiin liittyvää perustaa: kuntakeskuksista on tullut palveluiden, työ
paikkojenja asumisen keskuksia. Tämä kehitys on heikentänyt ympäröivien kj'
lien palveluvarustusta ja sitä kautta väestönkehitystä. 

Onko sitten yhdentyvän Euroopan aluepolitiikasta apua Suomen syvälle 
maaseudulle? Il meisestikään ei. sillä EY:n kriteereiden mukaan yksikään 
maamme lääneistä ei olisi EY:n aluepoliittisten toimenpiteiden kohteena. 
EY:n aluepolitiikka ei ota huomioon maamme erityisolosuhteita, kuten harvaa 
asutusta, pitkiä etäisyyksiä ja vähäistä väestöpohjaa. EY sen sijaan tukee yli· 
kansallisella aluepolitiikallaan voimakkaasti infrastruktuurin kehittämistä, ku· 
te n teitä ja tietol iikennettä (esimerkkinä Etelä·ltalian kehittämishankkeet). 
Integraatioprosessi keskittää uulla teollisuutta alueille. missä on kehittynyt in· 
frastruktuuri, alhaiset iiikennekustannukset ja ammattitaitoinen työvoima. Si
sämarkkinoiden tehostamiseen liittyvät positiiviset taloudelliset vaikutukset 
tuntuvat eniten kehinyneissä keskuksissa, heikommat alueet ja yritykset ovat 
kawavien ongelmien edessä (Lumijärvi 1990,34). 

EY -komissio aikoo jatkaa tällä pohjalla. Komissio on laatinut asiakirjJn voo· 
den 2000 jälkeen harjoitelt::Jvasw aluepolitiikasta. Etukäteistiedot viittaavat 
siihen, että huomiota kiinnitettäisiin erityisesti alueiden liikenne- ja tietolii
kenneinfrastruktuuriin. maankäytön suunnitteluun. luonnonvarojen käyttöön. 
kaupunkien kehittämiseen ja väestön liikkuvuuteen. Kaupunkisuunnittelu tu
lee siis tämän mukaan saamaan enemmän ylikansallista painoafVoa (lumijär
vi 1990. 74) . Edellisen perusteella on siis ilmeistä. ettei EY veloinen olucpoli· 
tiikka ainakaan sellaisenaan tule edistämään maaseudun kehittämistä. Päinvas
toin, tätä osoittaa aluepolitiikan kaupunkipainotleisuus. Jos yleinen tendenssi 
sekä väestöllisesti, alueellisesti että integraation puitteissa on m3a.seutukieltei· 
nen. niin miksi sitten yleensä kehittää maaseutua? 

Ruotsissa on esitetty kolme perusnäkernystä maaseudun tehtäVistä tulevai 
suudessa: 
1. On puolustettava maaseudun arvoja. Elinolosuhdetutkimukset ovat kui

tenkin vieneet pohjan maaseuluelämän terveeJlisyydeslä ja sosiaalisen elä· 
män eheydestä. Tutkimusten mukaan Suomen sairaimmal ihmiset elävät 
pientiloilla (Rannikko 1988.54; lehtola 1990, 114). 

2. Maaseudun toisena tehtävänä on käyttää hyväksi maaseudun resursseja . 
Tällöin maaseudun tehtävänä on lUottaa kaupunkilaisille mm. pUllia, mi· 
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neraaleja ja vettä (Malinen 1987, 11; Lehtola 1990, 114). Esimerkiksi met
sätyö-pienviljelykylien syntyyn on vaikuttanut voimakkaasti metsäyhtiöi
den raaka-ainevarastojen sijainti Savotta-Suomessa. Metsä- ja maata
louselinkeinojen koneistuminen on kuitenkin vienyt pohjan pois tältä toi
selta perusteluIta. Esimerkiksi metsurit asuvat jo pääsääntöisesti asutus
keskuksissa, eikä heitä voida enää pitää maaseutuväestänä. 

3. Maatalouden tärkeimpänä tehtävänä on elintarvikkeiden tuotanto, mikä 
on maassamme keskittynyt yhä suurempiin tuotantoyksikköihin. Suomen 
maatalouspolitiikan keskeisiin tavoitteisiin kuuluu elintarvikehuollon jär
jestäminen kaikissa oloissa. Tämän kolmannen perustelun nakertajana on 
t..-uitenkin maataloutemme kalleus ja liikatuotanto. Perinteisistä peruste
luista tämä on kuitenkin merkittävin myös tulevaisuudessa. 

Koska maaseudun perinteiset tehtävät ainakin Suomessa voidaan varsin pit
källe kyseenalaistaa, jäävät jäljelle uusina haasteina lähinnä väestöpolitiikkaan, 
ekologiaan. matkailuun ja rajakauppaan liittyvät kehitystekijäL 

Seuraavassa tarkastelen kutakin näistä tekijöistä lähemmin. Yhteistä kaikil
le vaihtoehdoille on se, että tulevaisuuden maaseudun kehittyminen tapahtu
nee mitä suu rimmassa määrin Vilja-Suomessa tai sitten Savotta-Suomen talon
poibiskylissä. Savotta-Suomen metsä työ-pien viljely -tyyppinen e lämänmuoto 
tai kylätyyppi ei liene realistinen vaihtoehto . 
• Väestöllisesti maaseuluväestö vinoutuu ikärakenteeltaan. On selvää, ettei

vät ilman varsin radikaalia elämiseen liittyvien perusarvojen muutosta perin
teiset maaseutuammatit houkuttele urbanisoitunutta nuorisoa tai nuoria 
perheitä muuttamaan maaseudulle täyttämään väestötyhjiötä. Säännötlinen 
työaika ja vuosilomat ovat osa kaupunkien tarjoamaa elämisen laatua. 

Olisiko sitten oletetusta maahanmuutosta maaseudun elvyttäjäksi? Itse 
olen työministeriölle vastikään tehnyt skenaarion. jossa olen ennakoinut tu
levan maahanmuuton suuruutta (ks. Komiteanmietintö 1990:46,48--54,69-
79). Väestömalli perustuu siihen, että aleneva väestökehitys korvataan maa
hanmuutolla. Siten myös vuonna 2050 maamme väkiluku olisi noin 5 miljoo
naa. Tämä vaihtoehto edellyttäisi vuodesta 1991 lähtien vuosittain noin 
17 000 uuden ja pysyvän maahanmuuttajan siirtolaisuutta. 

Jos taas lähdemme työvoimamallista, voidaan ennustaa, että 1990-Iuvulla 
työvoiman kysyntä on tarjontaa vuosittain noin 3 500 henkeä suurempi. Työ
voimapula-arvio perustuu lähinnä pidentyvään koulutukseen, pieneneviin 
ikäluokkiin ja erityisesti kasvavaan työvoiman kysyntään sosiaali- ja terveys
sektorilla. Mikäli täytämme työvoimapulan maahanmuutolla, olisi vuosittai
sen maahanmuuton lisäys noin 5 000 henkeä, koska osalla muuttajista olisi 
mukanaan myös perhe. 

En näe maahanmuuttopolitiikkaa kovin keskeisenä maaseudun elvyttäjä· 
nä, Tämän suuntaista politiikkaa on maassamme jossain määrin harrastettu, 
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kun Suomeen saapuneita pakolaisia on sijoitettu yksittäisinä perheinä maa
laiskuntiin. Tämä tie on kuitenkin pian käyty loppuun, sillä siirtolaisilla on 
tarve toimia omassa etnisessä ympäristössään. Tämän mukaisesti he hakeu
tuvat omiensa pariin suuriin asutuskeskuksiin. Keskittäminen on myös pi
demmän päälle ainoa toimiva vaihtoehto ajateltaessa maahanmuuttajien py
syvää ja onnistunutta sopeutumista Suomeen. Jos ja J..--un Suomi tulee todel
liseksi siirtolaisia vaslaanottavaksi maaksi, on suurin ulkomaisen työvoiman 
tarve ennen kaikkea suurissa ao;;utuskeskuksissa. 

• Maaseudun ekologinen tehtävä on tulevaisuudessa varsin tärkeä. Meillä on 
satavuotisen teoUistamishistorian jäljiltä tehtävää vesistöjen puhdistamisessa, 
Lapin hakkuuaukkojen täyttämisessäjne. Tällaiset tehtävät eivät luo maaseu
dulle paljoakaan työpaikkoja, mutta näiden työpaikkojen haltijoilla voi olla 
korkean koulutuksensa ansiosta merkitystä myös maao;;eudun henkisen selkä
rangan ylläpitäjinä. Keskeinen ongelma ekologisen tehtäväkentän laajentu
miselle on vinoutu nu t maa- ja metsätaloustieteelJinen koulutuksemme, joka 
varsin pitkälle on myötäillyt elintarvike- ja metsäteollisuuden tarpeita. Perin
teisesti metsissä ei ole näkynyt ekologisesti virittäytyneitä metsänhoitaji<.l . 

• M:ukailu voi olla tulevaisuudessa maaseutua elvyttävä vaihtoehto. Tämä voi 
kuitenkin merkitä maaseudun luontaisten edellytysten täysimittaista hyö
dyntämistä. Kysymyksessä olisi oltava terveelle taJoudelliselle pohjalle pe
rustuva yrittäminen: tällöin yrit täjä esimerkiksi riski rahalla suorittaa laajoja 
investointeja. Puhdas vesi ja ranta-aitta sellaisenaan eivät houkuttele turis· 
teja. Tulevaisuudessa myös Suomessa. eläkeläiset ral'iastavat. pelaavat ten
nistäja tanssivat rokkia. Tämän vaihtoehdon mukaan kululuskäyttäytyminen 
leviää voimakkaasti maaseudulle. 

• Viimeisenä maaseutua elvyttävänä kehitysvaihtoehtona otan rajakaupan. Jo
kainen tietää. miten läheistä ja merkittävää rajakauppa on Tornionjokilaak
sossa sekä Suomelle että Ruotsille. Oletettavasti kaukana ei ole se aika, jol
loin Itä-Suomi saa luonnollisen ja aktiivin rajan Neuvostoliiton tai Venäjän 
kanssa Ei liene epäselvää. mihin suuntaan kulutustavara tuon rajan yli aika
naan kulkee. Tässä on yksittäisille itäsuomalaisilJe yrittäjille, kylille tai jopa 
kunnille suoranainen haaste tulevaisuudessa . Kehity5edellytyksenä on luon
nollisesti se, että yhteiskunnallinen muutos itäisessä m13purissamme tapah
tuu rauhallisesti . Toisaalta vaihdettava valuutta on myös välttämätön kau
pankäynnin edellytys. Uskon kuitenkin. että ennen viidettä muutloliikesy m
posiumia visioni on tältä osin toteutunut. 

Yhteenveto 

Esitelmän keskeisenä lähtökohtana oli ajatus si itä, että maaseudun kehitys on 
osa suurempaa yhteiskunnallista prosessia. Tähän liittyen esimerkiksi inlegraa-
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tiokehityksellä ei katsottu olevan suurtakaan vaikutusta tulevaisuudessa maa
seudun elinoloihin Suomessa. EY:n aluepolitiikka ei sellaisenaan juuri ota 
huomioon Suomen tyyppistä maata, jossa asutus on harvaa ja työttömyysaste 
eurooppalaisittain tarkasteltuna kohtuullisen alhainen. Mikäli haluamme yllä
pitää ja kehittää suomalaista maaseutua ja sen ohella maaseutukulttuuria, on 
tämän tapahduttava omin kansaliisin ehdoin ja toimenpitein. 

Relevanttina aluevaihtoehtona nähtiin la1ou~luepohjaisten maakuntakes
kusten kehittäminen. Maakuntakeskukset kilpailisivat toistensa kanssa, mutta 
työnjaon ja erikoistumisen puitteissa toimisivat myös yhteistyössä. Maakunta
keskukset toimjsivat alueellisina vetureina ympäröiville maalaiskunnilIe. Kui
tenkin Savotta-Suomen melsätyö-pienviljelytiloihin perustuvien kylien kohta
lo nähtiin varsin ongelmallisena. 

Lopussa esitin neljä eri mahdollisuutta maaseudun edeUytysten parantami
seksi. Ne eivät ole toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja. Yhteistä tarkastelluille 
vaihtoehdoille on kuitenkin se, että tulevaisuudessa kylien kehittäminen ja 
elinkelpoisuus perustuu keskeisesti taloudelliselle ajattelulle. 197Q-luvulla syn
tynytja sittemmin laajentunut kylätoiminta ei sellaisenaan ole todellinen vaih
toehto maaseudun elvyttäjänä. Toisaalta sen merkitystä sosiaalisena yhdessä
olo-organisaationa ei ole syytä väheksyä. 

Elämme tällä hetkellä suuren integraatio-huuman keskellä. Henkilökohtai
nen näkemykseni on, että tulevaisuudessa kaikki Euroopan maat kuuluvat Eu
roopan Yhteisöön. Tällöin ei voida puhua integroituneesta Euroopasta vaan 
on puhuttava Euroopan unionista. Toisaalta tällainen Euroopan yhdessäolo
organisaatio luo mainiot edellytykset kansallisvaltioiden ominaispiirteiden ko
rostami!'elle. Uskon, että kansallisvaltionäkökulma voimistuu vaslareakliona 
integraatiolIe 1990-luvun loppupuolella. Oletan myös. että tuo sinänsä positii
vinen kehitys alkaa Saksasta. 
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Euroopan integroitumisen vaikutukset 
kansallisiin kehitysmahdollisuuksiin 

EsknAntola 

I ntegraatiokehitys Euroopa~a ymmärretään arkipäiväisessä keskustelussa 
usein vain taloudelliseksi prosessiksi, jonka tavoitteena on luoda suuret 

markkinat poistamalla tuotannontekijöiden vapaalla liikkumiselta niitä knhlit· 
seval esteet. Tämä näkemys on osittain perusteltukin. 1950-1uvun puoliväJisti:i 
1980-luvun alkuun yhdentymiskehitys nojasi ajattelutapaan,joka vieroksui po
liittiseen vallankäyttöön ja muuhun yhteiskuntapolitiikkaan liittyviä tekijöitä. 

Taustalla vaikuttivat paljolti 1940-luvun integraatiohankkeiden tuomat trau
maattiset kokemukset. Silloin pyrkimyksenä oli edistää taloudellista ybdenty
mistä yhteisen auktoriteetin kautta tavoittelemalla Euroopan Yhdysvaltoja. 
YhteiskuntapoJitiikanja poliittisen vallan kysymykset ovat 1980-Iuvulla nous
seet integraatiossa esille uudelleen. 1970-luvun taloudellisen kriisin jälkeinen 
integraatiokehitys on painottanut uutta talouspoliittista ajattelua. Siinä mark
kinoiden toimivuudella on keskeinen rooli ja julkisvalJan merkitys markkinoi
hin vaikuttavana voimana heikkenee. Tämä filosofia sinällään työntää valtioi
ta ja valtiollista auktoriteettia taka-alalle. Valtiot ovat itse asiassa itse hei ken
Uineet rooliaan ja rajanneet tehWväkenttäänsä esimerkiksi yksityistämispolitii
kan muodossa. Tällä kaikella on ollut ja tulee 1990-luvulla olemaan suuri vai
kutus kansallisten kehitysmahdollisuuksien määrittelyyn ja saavuttamiseen. 

Valtioiden ja valtiollisen politiikan jääminen taka-alalle markkinavoimien 
vapautta korostavassa yhteiskuntapolitiikassa on vastapainoksi saanut pyrki
myksen korostaa yhteisen auktoriteetin tarvetta markkinoiden toimivuuden ta
kaamiseksi. Yhtenäisen markkina-alueen Juominen edellyttää alkuperältään 
kansallisten säädösten ja normien korvaamista yhteisöpohjaisilla normeilla. 
Tämä edellyttää yhteisten poliittisten instituutioiden roolin korostumista ja 
valtioiden alistumista tähän. Luonnollisesti kansalliset kehitysmahdollisuudet 
asettuvat tähän auktoriteetin uudelJeenmuotoutumisen ongelmakenttään. 

Kysymys voidaan asettaa myös hieman toisella tavalla. Kansalliset kuin myös 
kansainväliset kehitysmahdollisuudet nähtiin 1980-1uvulla, etenkin sen alku-
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puolella ja lamaa seuranneina vuosina, pääasiassa taloudellisten hyvinvoiniita· 
voitteiden kautta . Asetelmaa voi kuvata Peter F. Druckerin tapaan puhumalla 
pOliittisesta integraatiosta taloudellisen hyvinvoinnin lupausten kautta. TälHi 
väitteellä Drucker haluaa korostaa politiikan saavutusten ja tavoitteiden mää
rittelyä taloudellisten saavutusten kautta. Esimerkkinä mallin parhaiten onnis
tuneesta sovellutuksesta hän mainitsee Franklin D. Rooseveltin New Deal-po
litiikan (Drucker, 1989). 

Euroopan Yhteisön kehitys 198()"luvulla muistuttaa suuresti tätä mallia. Ta
loudellisesti pysähtyneen ja stagnoituvan Länsi·Euroopan talouden jälJeenra
kennuksen toimivien markkinoiden avulla nähtiin edellyttävän kansallisten int
ressien yhteensovittamista si llä perusteella, e ttä toimivan talousjärjestyksen ui
kaansaaminen kansallista itsemääräämisoikeutta rajaamalla tuottaa tulevai
suudessa hyötyä kaikille. Näin voidaan ajateUa myös kansallisten kehitystavoit· 
teiden olevan yhteisten tavoilteiden mukaisia ainakin tiettyyn rajaan asti tule
vaisuuden odotusten nimissä. 

EY:n päätöksenteon logiikka 

Länsi~Euroopan talouksien vauhdittamiseksi asetettiin !980-1uvun puolivjli),~ 
sä tavoitteeksi sisjmarkkinoiden luominen. Lähtökohta on varsin yksinke rtai
nen: 12 EY-maata muodostavat 320 miljoonan ostovoimaisen ihmisen m~lrk
kinat, joiden tehokas ja htiiriötön toiminta sintillään voisi vetää Länsi-Euroo
pan maat taloudelliseen nousuun. Keskeisenä ajatuksena on tavaroiden. palve· 
lusten. ihmisten ja pääomien vapaan liikkumisen tiellä olevien esteiden pois
taminen ja suurten markkinoiden luominen. 

Sisämarkkinoiden pohjana on Valkoinen Kirja, joka hyväksyttiin vuonna 
1985. Määritelmän mukaan sisämarkkinat muodostavat sisäisistä rajoista va
paan alueen,jonka piirissä tavaroiden, ihmisten, palvelujen ja pääomien vapan 
liikkuvuus on varmistettu tämä sopimuksen määräysten mukaisesti (Single ACl, 

1986). Valkoisessa Kirjassa on oikeastaan kyse yhä erilaaluisten kansallisten 
säädösten ja hallinnollisten menettelytapojen poistamisesta, jotta yhteisiin 
markkinoihin todella voitaisiin päästä. Sisämarkkinakehityksessä kyse on 
eräänlaisesta säädösten vaihto prosessista: kansallista perua olevat säädökset 
korvataan yhteisesti luoduilJa normeilla ja periaatteilla. Tämä ajatus sinällään 
heikentää puht3asu kansallisten ominaispiirteiden säilyttämisen mahdolli
suuksia Euroopan yh teisön jäsenmaissa ja myös niissä ulkopuolh;issa maissa. 
jotka haluavat näitä sääntöjä noudattaa. 

Euroopan yhteisön sisämarkkinakehitystä ohjataan luomalla yhlei~j~ siiän
töjä,joiden mukaisiksi jäsenmaat muuntavat omia mäiirHyksiään ja lainsäädän· 
töään. PäätöksentekomeneucJy on pääpiireissään säilynyt mlltltttlm~lttomana 
siitä lähtien. kun Euroopan Yhteisön perusjärjestö EEC Rooman sopimuksel· 
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la perustettiin. Vuonna 1986 hyväksytyllä os. YhtenäisyysasiakirjaJla päätök
sentekomenettelyä kuitenkin uudistettiin nimenomaan vuotta aiemmin hyväk
sytyn Valkoisen Kirjan toteuttamista silmälläpitäen. 

Yhtenäisyysasiakirjassa ve]voitetaan jäsenmaat ryhtymään toimiin, jotta nii
den lakeja, määräyksiä ja hallinnollisia toimenpiteitä yhdenmukaistettaisiin si
sämarkkinoiden luomiseksi ja toimivuuden takaamiseksi. Näiden päätösten tu
lee useimmiten tapahtua määräenemmistöllä Komission ehdotuksesta ja yh
teistyössä Euroopan Parlamentin ja Talous- ja sosiaalikomitean kanssa. 

Päätöksenteon tehostamisen filosofiana edellytetään yhdensuuntaisia ja sa
manaikaisia toimia markldnoiden toimivuuteen liittyvillä yhte iskuntapolitiikan 
sektoreilla, jotta sisäiset markkinat toimisivat ja niistä saatava hyöty olisi mak
simaalinen. Tämä toimintamalli luonnollisesti rajaa jäsenmaiden kansallisten 
kehitystavoitteiden autonomisuutta. Käytännössä päätöksenteon tehostami
nen tarkoittaa sitä, että sisämarkkioakysymyksissä päätökset tehdään enem
mistöpäätöksinä: vähemmistöön jäävien jäsenmaiden on alistuttava enemmis
tön kantaan. 

Käytännössä Valkoisen Kirjan esittämien tavoitteiden toteuttaminen tapah
tuu siten, että Komission valmistelemat toimintaonjeet hyväksytään Ministeri
neuvostossa määräenemmistöllä yhteistyössä Parlamentin ja Talous- ja sosiaa
likomitean kanssa. Jotkut ehdotetuista toimintaohjeista kuten esimerkiksi 
eräät ihmisten vapaata liikkumista koskevat direktiivit vaativat kuitenkin yksi
mielistä päätöstä. Yhteistyö tarkoittaa sitä, että Parlamentilla ja Talous- ja so
siaalikomitealla 00 mahdollisuus sanoa sanansa ehdotusten käsittelyn eri vai
heissa. Määräenemmistö tarkoittaa puolestaan sitä, että kun Ministerineuvos
ton kokouksissa annetaan yhteensä 76 ääntä. on päätöksen taakse saatava vä
hintään 54 ääntä. 

Sisämarkkinoiden toteuttaminen ei siis tapahdu yli kansallisesti siten, että 
EY:n jäsenmaiden yläpuole lla oleva elin tekisi päätöksiä, jalka sinällään ovat 
väJittömästi voimassa. Sisämarkkinoita koskevat direktiivit syntyvät jäsenmai
den ministereiden päätöksinä. Kuhunkin päätökseen sisältyy toimeenpanoai
kataulu, joka voi ottaa huomioon kansallisia sopeutumisongelmia. Mutta kun 
päätös on tehty, se sitoo kaikkia jäsenmaita, olivatpa ne äänestäneet sen puo
lesta tai ei. Menettely ei tässä suhteessa poikkea normaalista määräeoemmis
löpäätöksenteosta, 

Erityisen tärkeää on huomata, että jäsenvaltioiden edustajat tekevät sisä
markkinoita koskevat päätökset. Niitä ei siis tee Yhteisön etuja edustava Ko
missio. Neuvoston päätöksiä voi tietenkin pitää ylikansallisina siinä mielessä, 
että ne tehdään valtioita sitovalla tavalla. Mutta jäsenvaltiot tekevät päätök
set.Tässä suhteessa menettely on sama kuin missä tahansa hallitusten välises
säjärjestössä. Erona on kuitenkin se, että EY:n toimintaan kuuluu päätösten 
noudattamisen ylikansallinen valvonta Tuomioistuimen muodossa 
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Kansallisten kehitys tavoitteiden kannalta asiaa tarkasteltaessa on syytä ko
rostaa kolmea seikkaa. Ensinnäkin, päätöksen tekevät jäsenmaiden hallituk
set, eivät sen paremmin EY:n byrokraatit kuin vaaleilla valitut eurokan
sanedustajatkaan. Toisekseen, sisämarkkinoita koskevat direktiivit ovat luon
teeltaan eräänlaisia raamipäätöksiä.joiden luomiin puitteisiin jäsenmaat aset
tavat omat lakinsa ja säädöksensä. Järjestelmä ei siis edellytä, että kaik.issa jä
senmaissa olisivat voimassa täysin samanlaiset määräykset. Normien ja säädös
ten on täytettävät tietyt perustavanlaatuiset määräykset mutta muilta osin jä
senmaat voivat esimerkiksi ympäristönäkökohtiin tai sosiaaliturvaan nähden 
noudattaa omia normejaan. Omat normit eivät kuitenkaan saa olla ristiriilias-
5a perustavanlaatuisten määräysten kanssa. 

Kolmas näkökohta on, etlä kaJl~alliset viranomaiset panevat tehdyt päätök
set toteen. Tämä antaa mahdollisuuden kansallisten tavoitteiden ja etujen val
vomisen hyvinkin pitkällä aikavälillä. Tilanne eri maissa vaihtelee suuresti. Mi
kä jossakin maassa edellyttää kansanedustuslaitoksen päätöstä, saatlaa toises
sa massa olla puhdas hallinnollinen toimi. Viranomaiset voivat hallinnollisiin 
seikkoihin perustuen hidastaa määräysten voim<tamuloa. jos ne koetaan han
kaliksi. Tästä syystä direktiivien voimaantulon tahti vaihtelee suuresti maittain. 
Seurauksena on, että tavoitteena olevat sisämarkkinat toteutuvat kovin ve rk
kaan, vaikka EY:n päätöksenteko noudattaisikin vuoden 1992 takarajaa. 

Voiko kansanvalta toteutua EY:ssä? 

Sisämarkkinoita koskevat direktiiviehdotukset valmistellaan siis Komissiossa. 
Komissiolla on valmistelijan ja ehdotusten tekijän rooli mulla myös valvojan 
asema. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Valkoista Kirjaa tOTeutetaan si
ten, että Komissio laatii valmiin ehdotuksen ja Ministerineuvosto hankkii siitä 
Parlamentin ja Talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ennen päätöksentekoa. 
LausunnoiJla halutaan antaa mahdollisuus siihen. että E Y:n jäsenmaillen kan
salaisten valitsema Parlamentti ja etujärjestöistä koostuva Talous- ja sosiaali
neuvosto voisivat kanavoida kansalaisten ja heidän etujärjestöjensä näkemyk
set suunnitelmiin. 

Yhteisö tason poliittisen auktoriteetin luomisen kannalta tämä menettely on 
pidemmän päälle kestämätön. Se on epäilemättä Länsi-Euroopan yhteiskun
nissa vallitsevan kansanvalta-konseptian vastainen. Euroopan Yhteisön pää
töksentekoelimet ja päätöksentekoprosessi on kansalaisten harjoittaman po
liittisen kontrollin ulkopuolella. Kansalaisten mahdollisuus päätöksentekijöi
den poliittiseen valvontaan on käytännössä olematon. Vaikka Euroopan Par
lamentilla teoriassa on toki mahdollisuus epäluottamuslausemenettelyn avul
la erottaa Komissio, on tämä menettely tehty määräenemmistösäännöin käy
tännössä jokseenkin mahdottomaksi. 
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lntegraatioteoriat kuitenkin olettavat kansalaisten odotustenja lojaliteettien 
siirtymän olevan keskeistä pOliittisessa integraariossa. Klassiseksi osoittautu
neessa määritelmässään Ernst B. Haas katsoo poliittisen integraation proses
siksi,jonka kuluessa poliittiset toimijat useissa eri kansallisissa poliittisissa jär
jestelmissä tulevat vakuuttuneiksi halustaan siirtää lojaliteettejaan, odotuksi
aan ja poliittisen toimintansa painopistettä uudelle auktoriteetille, jolla on tai 
joka vaatii lainsäädäntävaltaa ylitse kansallisvalrioiden. (Baas, 1957,5). Haa
sin malli poliittisen integraation kehityksestä perustuu ajatukseen, että integ
roituvan yhteisön instituutiot eivät federaJismin tapaan "anasta" auktoriteettia 
valtioilta vaan "ansaitsevat" sen saavutuksillaan. Tämä funktionaalisen integ
raatioteorian mukainen oppi olettaa, että kansalaiset siirtävät lojaliteettejaan 
aina sille auktoriteetin tasol1e, joka parhaiten täyttää heidän tarpeensa. Tar
peet puolestaan määritellään useimmiten hyvinvointitarpeina. Haasin määri
telmä heijastaa amerikkalaisen pluralismin oppeja, jotka riisuvat politiikasta 
ideologian ja kytkevät sen intressien ajamiseen ja valvomiseen. 

Poliittinen integraatio Euroopan Yhteisössä on ollut ideologisesta kilpailus
ta vapaata. Sosialistien hallitsema Ranska on sitoutunut samoihin päämääriin 
kuin konservatiivinen Englanti. 1980-luvun integraatiokehityksessä ei ole nä
kyvissä kansalaisten poliittisten lojaliteettien siirtymistä Euroopan Yhteisön 
elimille. Itse asiassa esimerkiksi Euroopan Parlamentin vaalit kesällä 1989 il
mensivät hyvin vaihtelevaa äänestysintoa "eurovaale ibin". Vaaleihin osallistu
minen vaihtelee maittain kansallisissakin vaaleissa perinteen ja osittain lain
säädännönkin takia, mutta jäi joka tapauksessa keskimäärin selvästi kansallis
ten vaalien osanoton alapuolelle. Selittäjänä on luonnollisesti se, että Euroo
pan Parlamentti ei tarjoa todellista poliittista vaikuttamisen ja kontrollin mah
dollisuutta. Ajatus "kansalaisten Euroopasta" on kuitenkin kaiken aikaa tavoit
teena oleva malli , johon edettäessä Parlamentin aseman vahvistaminen on 
avainkysymys. Euroopan Unionin sopimusluonnos sisältää tämän pyrkimyk-
sen. 

Poliittinen integraatio noudattaa enemmänkin leon Lindbergin ajatusta sii
tä, että uuden auktoriteetin syntyminen on seurausta kansalJisvaltioiden pyrki
myksistä yhteisiin päätöksiin tai päätöksenteon delegoinnista yhteisi Ue insti
tuutioille (Lindberg, 1963). Euroopan Yhteisössä on vahvoja tämänkaltaisia 
elementtejä jo puhtaasti Rooman sopimuksen nojalla. Yhteisille instituutioil
le on annettu valtuudet huolehtia esimerkiksi kauppapolitiikasta kolmansia 
maita kohtaan Artiklan 113 nojalla. Tuomioistuimen tulkinnat ovat entisestään 
lisänneet niiden asioiden määrää, joissa valta on siirtynyt jäsenmailta yhteisil
le instituutioille. Yhtenäisyysasiakirja on vienyt kehitystä yhä pidemmälle ja 
uudet asiat ovat tulleet yhteisöpäätösten piiriin. 

Seurauksena on ollut eräänlainen vallan liukuma valtioilla instituutioille. 
Tästä onollut vähittäisenä seurauksena, että korporatiiviset elementit ovat voi-
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mistuneet yhteisöpäätöksenteossa. Ideologioista vapaa pOliittinen integraatio 
ja politiikan ymmärtäminen edunvalvontana Druckerin korostamassa mieles· 
sä on entisestään voimistunut. Euroopan Yhteisöstä on kehittymässä hyväa 
vauhtia yhä selvemmin korporatiivinen toimija. Se on saanut lisää toimijaka. 
pasiteettia sen seurauksena, että jäsenmaat OYat siirtäneet sille toimivaltaa. Tä· 
mä puolestaan on tehnyt Yhteisön päätöksenteosta kansallisille edunvalyonta
järjestelmille yhä tärkeämmän Yaikuttamisen ja intressien artikuloinnin koh · 
teen. 

Määritelmällisesti kehitystä yoidaan luonnehtia uuskorporatiiviseksi vaikut
tamisen malliksi,jossa pysyvästi edunvalyontaa yarten luodut organisaatiot pyr
kjYät edistämään tai puolustamaan etuja muokkaamalla kollektiivisia valinto· 
ja ottamatta osaa yaaJeihin. Kollektiivisten valintojen muokkaamisessa edun
valyontajärjestöt vaikuttavai poliittisten auktoriteettikeskusten päätöksiin 01· 

tamatta osaa vaaleihin tai ottamatta poliittista Yastuuta. Myös edunvalvontains
tituutioiden tulee täyttää edustavuuden, tehokkuuden ja relevanssin kriteerit 
tullakseen yksinkertaisesti huomioiduiksi edunvalvonnassa. Olennaista politi.· 
kan ja auktoriteetin kannalta on, että korporatiivisen edustautumisen merki
tyksen kasvu tapahtuu poliittisten instituutioiden merkityksen ja rclevanssin 
kustannuksella. Politiikan tulevaisuuden kannalta integraation suurin haaste 
on siinä, oyatko kansalaisten oikeuksia ja velvollisuuksia vain ja ainakin ensi· 
sijaisesti ne, jotka saadaan äänestämällä vai onko integroituneen yhteisön toi· 
minta politiikkaa ilman politiikkaa. 

Integraatiokehityksen välitön vaikutus näyttää 1980·Juvun kokemusten pe· 
rusteella olevan kahden politiikkaan ja auktoriteettiin liittyvän trendin koros· 
luminen. Vaikuttaminen on painottunut korporatiivisen edunvalvonnan suun· 
taan ja sen seurauksena kansalaisyhteiskunnan ja valtion suhde on löystynyt en· 
tisestään. Kansalaisyhteiskunta organisoituu yhä selvemmin tuotantotavan ke
hityksen mukaan. Tuotannollisen toiminnan kansainvälistyminen ohjaa yhti 
laajempaa osaa kansalaisyhteiskunnan toiminnasta. PolIittisen auktoriteetin 
kannalta asiaa katsoen integraatio asettaa kyseenalaiseksi valtion perinteiset 
tehtävät ja pakottaa kysymään, onko kansallisvaltioihin painoIlunut aukiori· 
teetti ollenkaan relevantti, jos halutaan vaikuttaa tuotantovoimien kehityk
seen, puolustaa valtiollisen auktoriteetin saavutuksia (esim. hyYinvointipoli. 
tiikkaa) tai jos halutaan ratkoa yhteisiä ongelmia. 

Tulevaisuudessa kansalaisyhteiskunta organisoi luu yhä selvemmin integroi. 
tuvan tuotantojärjestelmän kehityksen mukaisesti. Kuta pidemmtille tuotanto· 
toiminta kansainvälistyy ja keskittyy, sitä suurempi merkitys on kansalaisy lueis· 
kunnalla nimenomaan tnloudellisenja sosiaalisen edunvalvonnan alueella. Ku 
vaavaa Länsi-Euroopan kehitykselle on, että ns. integraation sosiaalisesla ulot· 
tuvuudesta neuvottelevat työntekijöiden ja työnantajien eurooppalaiset edun
yalvontajärjestöt yhdessä Euroopan Yhteisön viranomaisten kanssa ilman, et· 
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tä valtioilla on uusien periaatteiden luomisessa juurikaan roolia. On myöskin 
ilmeistä, että sosiaalisen ulottuvuuden toimeenpanossa ja valvonnassa edun
valvontajärjestöillä tulee olemaan keskeinen asema. 

Kansalaisyhteiskuntien irtaantuminen valtiosta yhdistettynä valtioiden mer
kityksen heikkenemiseen Länsi-Euroopassa edellyttää luonnollisesti monien 
perimeistenasioiden uudelleenarviointia. Eräs niistä on edustuksellisen demo
kratian muotojen kehittäminen. Ainakaan lähivuosina tuskin on mahdollista 
luoda todella valtaa käyttäviä edustuksellisia järjestelmiä. jotka toimIsivat ny
kyisen parlamentaarisen järjestelmän tapaan. Vaikuttamisen keinot ja kanavat 
tulevat luultavasti perusrumaan kansalaisjärjestöjen toiminnan laajentamiseen 
nykyisten valtiollisten rajojen ja rakenteiden yli ja ohi eurooppalaiselle tasol
le. Kansalaisjärjestöjen kansainväli sen toiminnan merkitys ja painoarvo siis 
kasvaa oleellisesti samalla kun ne joutuvat ottamaan hoitaakseen tehtävistä, 
jotka kansallisvaltiomallissa ovat kuuluneet edustuksellisille elimille. 
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Jouko Tyyri 

M inulla on teesi tai visio,jota osaan vain kuvailla. I(jrjalJisesti voin hahmot
taa oman Eurooppani valitettavan vajavaisin keinoin. koska näkemykse

ni on yksityinen eikä kommentoi suomalaista keskustelua. 
Jotta meillä olisi yhteistäkjn pohjaa, yritän ensin rajata Euroopan geopoliit

tisesti. Maanosamme on kartalta katsoen vain vähäinen Euraasian niemi. His
toriasta päin tarkasteltuna tuo niemimaa on paljon enemmän eli kahden kes
keisen meren välinen kannas. Euroopan on muodostanut liikenne Välimerel
tä pohjoisille vesille. Keskeisintä Eurooppaa ovat siis ne maat, joilla on estee
tön pääsy sekä roomalaisten merelle että Atlantille, anglosaksien merelle. Val
ta siirtyi pohjoiseen, kun laiva rakennukseen kelpaava puu oli hakattu Välime
ren rannoilta, Metsäinen Suomi kytkeytyi läntiseen merenkulkuun erottamat
tomasti, kun Hollanti muuttui suurten hakkuiden jälkeen alangoksi. 

Rooman perintöä ovat jakaneet ennen kaikkea germaanitja suuret romuani
set kansat. Saksalainen kulttuuri Hiytti keskeisenaJueen Pohjanmereltä häval
lan haJIitsemaan (taHaan. Saksalaisuus työntyi myös itään paljon kauemmaksi 
kuin osaamme nyt edes kuvitella. Me joudumme sitä taas muistelemaan, kos
ka olemme käyneet omat selviytymiswistelumme saksalaisten ja venäHiisten 
välissä, Kannasasemamme osoittautui sangen vahvaksi. 

Romaaniset maat ovat sijainneet Saksan ja Englannin takana, mutta Euroo
pan yhdentyminen tuo ne lähelle, Lähimpänä on Rooman imperiumin hajo
amista seuranneen eurooppalaisen järjestyksen pitkäikäisin ja keskeisin valtio: 
Ranska, Ranska on jälleen johtanut Euroopan yhdentymistä. EY laajeni ensin 
Espanjaan ja Portugaliin, eikä Saksan itäisten maakuntien yhtyminen Liitto
tasavaltaan sinänsä ole kuin pieni rajanoikaisu . Berliinin paluu Suurten metro
palien joukkoon saa merkityksensä Neuvostoliiton hajoamisesta, Poliittisen 
tyhjiön täyttää voimistuva EY, joka sulattaa itseensä myös Englannin hylkää
män Eftan. Nyt väjtellään vain fuusion ehdoista, 

Euroopan yhdentyminen nousee dwmaattisesti esiin sosialistisen leirin ha
jotessa, Ratkaiseva menestys asettuu totaalisen tappion rinnalle, Ei ole syylti 
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epäillä vuosikymmeniä jatkuneen kehityksen nopeutumista. Venäjä on kärsi· 
nyt kolmannen raskaan tappionsa eikä ehdi toipua tällä vuosisadalla. 

Suomen geopoliittinen asema muuttuu samaan suuntaan kuin se on ennen· 
kin muuttunut Venäjän tappioiden jälkeen; paasikiviJäiset opit geografian py. 
syvyydessä ovat suhdannefraaseja. Silti meidän ei tarvitse unohtaa sodanjälkei· 
sen ulkopoliittisen linjan voitollisuutta. Suomi on menestynyt aivan eri tavalla 
kuin yksikään muu Venäjänjoskus valtaama maa. Tämä seikka on varmasti pis
tänyt myös venäläisten silmään. 

Supervallan mahdista luopuminen on arvatenkin tuskallista. Vielä enemmän 
venäläisiä loukkaa kuitenkin se havainto, että Eurooppa hylkii beidän kulttuu
riaan. Tätä he tarkoittavat puhuessaan esimerkiksi puolalaisten tDi virolaisten 
kiittämättömyydestä. Heidän on mahdoton käsittää, että Viro asettaisi etusi
jalle virolaisten kulttuurin. Me ymmärrämme sen selityksinä. 

Unkari ja Puola ovat omat radikaalit ratkaisunsa jo tehneet. Katolinen liet
tua seuraa Puolan esimerkkiä. Balkanille tulvii pian italiala isia, Romaniaan 
myös ranskalaisia. Wien saattaa virkistyä Berliinin tapaan. EY joutuu ahtaalle, 
J..-un sadat miljoonat ihmiset hakeutuvat sekä vanhojen perinteiden että ylen
palttisen kulutuksen piiriin. Tästä syystä Bryssel haluaa ETA-neuvottelut pois 
isompien pulmien iieltä. Britit haluavat vanhat Efta-kumppanit tuekseen. Eng
lanti on jäänyt p<1hasti syrjään Kanaalin taakse. 

Kaikkiaan veikkaan, että koko katolinen Eurooppa on ennen vuosikymme
nen loppua liittynyt Rooman sopimukseen ja otettu paavin suojelukseen. Ve
näläisten on pyrittävä Eurooppaan Bysantin kautta. Se on pitkä tie, kun orto
dokseja on tällä erää Neuvostoliitossa vähemmän kuin Mekkaan kääntyviå 

Viisi vuosikymmentä sitten Hitler tarjosi Stalinille saalista Persianlahdelle 
asti . Neuvostoliitto kiristi kuitenkin eräitä eurooppalaisia rantapalstoja Turkin 
salmista Suomeen saakka ja haastoi Saksan ehkäisysotaan. Molemmat hävisi
vät näännyttävän kiistan. Turkki on jälleen suurvalta, ehkä eurooppalaisempi 
valtio kuin Venäjä, ja Itämeren kansat ovat uuden kehitysvaiheen edessä. 

Virossa ja itärajamme takana markka lienee tärkein valuutta. Meidän on vä
hitellen päätettävä pidämmekö Viron maataloutta kilpailijana ja trokaripirtua 
kirouksena vai eteläisen osavaltion elinehtona. Joka tapauksessa osa pakko· 
ruotsista korvataan heimoklelen alkeilla. Tallinnan televisiosta opimme kaik
ki viroa. kun saadaan jokin vahva motiivi. 

Joudumme sangen pian määrittelemään, missä mielessä käymme palautta· 
maan Karjalaa. Pietarin voimme vaikka heti nimetäjälleen Pietariksi ja rinnas
taa siten vanhan suomalaisen kaupungin Tukholmaan. 

Nämä symboliset revanssit ovat hyvin eurooppalaisia tekoja. Eurooppalai
suus on, sielullisessa mielessä, matkaa renessanssista renessanssiin. Eurooppa· 
lainen mielikuvitus hakee hyvin voitoUisesti korvauksen myös peruuttamatto
rni~ta menetyksistä ja torjuu näin sosiaalisen melankolian. Kulttuurimme on si-
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säistänyt fantastisen tekniikan, jolla lapsi ottaa hyvityksen vierotuksesta. Sym
bolikulttuuri eroaa syvällisesti, psykoanalyyttisesti, merkkikulttuureista. Laa
jan symbolikulltuurin piirissä elävä uskoo, että käännös on mahdollinen koke
muksesta kieleen ja kielestä toiseen ja että käännöstyö tarjoaa olennaista loh
tua ja hyvitystä hävinneellekin. 

Tässä olemme sukua juutalaisille. He ovat kääntäneet suuret menetyksensä 
valtavaksi syrnbolijärjestelmiksi. Nerokkaat ulkopuoliset ovat sisäistäneet jok
seenlcin kaikki eurooppalaisen tai amerikkalaisen hengen saavutukset. Je
rusalem merkitsee heille revanssia, josta ei luovuteta hengissä mitään. Daavi
din kaupunki ja Salomon temppeli ovat juutalaisen mielikuvituksen kukistu
maton tukikohta. 

Olisiko meillä jotain v<.lstaavaa.jonka voisimme syvähenkisen tekniikan avul
la pitää kansallisena omaisuutena. vaikka se on menetelty, ja jonka voisimme 
myös jossain poliittisessa mielessä ottaa takaisin? Myönteinen vastaus turvaisi 
meille kansallisen renessanssin. joka tekisi voitolliseksi myös osallistumisen 
suureen eurooppalaiseen revanssiin. 

Olematta karjalainen katson, että ensi vuonna tapaamme Viipurissa tai jos
sain muualla Karjalassa. Jos Tallinnasta tulee suuri virol<.linen linn<.l, ylpeii kau
punki, mekin voimme kalevalaisin keinoin kääntää nykysuomeksi omaperäiset 
renessanssimme. Revanssi vapauttaa energiaa ehkä enemmän kuin mikä~in 
muu saavutus. Näin siirtäisimme omaan materiaaliin eurooppalaisen muodon. 
En tarkoita, että meidän pitäisi kaikkien ryhtyä kareliaaneiksi. Meidän on vain 
ymmärrettävä, että Eurooppa ei nyt käännä amerikkalaisuutta saksaksi tai rans
kaksi; nyt palautetaan kunniaa. 

Kunnian palauttaminen kuuluu välttämättä Suomen politiikkaan. kun yhte
nä pohjoismaana käännymme kohti etelää. Se on suorakulmainen käännös ul
kopOliittisesti ja kulttuuripoliittisesti, ei niinkään taloudellisesti . Yritykset Ov3t 
kyllä lukeneet ajoissa ajan merkkejä. 

Kulttuurityö on p:13asiallisesti käännöstyötä. Japanilaiset Ovat kääntäneet 
omiin tarpeisiinsJ ensin kiinalaisen ja sitten amerikkalaisen kulnuurin. Japani 
onnistui siinä missä Intia epäonnistui valitessaan ktiännettäväksi brittiläisten 
sosialistien luennot. Kreikkalaiset käänsivät foinikialaisten kirjaimet. Rooman 
kirjallisuus oli tavallaan kaksikielistä. Se. mitä sanotaan eurooppalaiseksi kult· 
tuuriksi, on paljolti antiikin kertaamista. Saksan voima on piillyt siinä, että sak
salainen on aina osannut naapureiden kieliä paremmin kuin nämä saksaa. Me 
taas olemme kahden kansalliskielen ansiosta parempia kuin ruotsalaiset. Luul
tavasti meillä on muitakin teitä Eurooppaan kuin reitti Ruotsin kautta. 
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Euroopan integraation 
heijastukset muuttoliikkeeseen 

Ilkka Me/la 

I ntegraatiokehitys on vain yksi piirre Euroopan tämänhetkisessä kiihketissii 
kehitysvaiheessa. Eikä se ole nlislä vaikunavin aimlkaan ihmisten liikkumi

sen kannalta. Sosialistisen m:Jailmanjärjestclm5n hajoaminen ja kolmannen 
maailman jatkuva kasvu ovat työntötekijöitti.jOtka saavat ihmiset liikkeelle yhä 
kasvavin joukoin. Yhdentyvässti Euroopassa löytyy vctolckijöitä, mutta unko 
vastaanOtlO suopea. 

Yhtymisen heijastuksia muuttoliikkeeseen löytyy siten laajemmassa mitta
kaavassa kuin ETA-alueen (EY· ja EFf A-maat) sisällä, muna myös sielHi. Tar
kasteltaviksi tasoiksi voidaan erottaa; ETA-alueen ja sen ulkopuolisen maail· 
man välinen muuttoliike. ETA-alueen sisäinen muuttoliike ja ETA-alueen 
maiden sisäinen muuttoliike, 

ETA-alueen ja sen ulkopuolisen maailman välinen muuttoliike 

Miten ihmisten liikkuminen ja työmeon vapaus tulhmn lulevaisuudessajärjes
t!lmMn ETA-alueen ja muun maailman kesken. Talla hetkellä on VOimassa 
tiukka viisumipakko useimpiin ulkopuolisiin maihin. T:Jss:J on pyrittyyhteiseen 
linjaan EY -maiden kesken eli kaikki jäsenmaat vaatisivat viisumin tulijoilw sa
moista lähtömaista. Arajärven ja Skinnarin arvion mukaan halutaan yhteinen 
raja ETA-alueen ympärille. Myös Max Randin mukaan ilmassa on merkkejä 
siitä, että alueen rajat yritetään su lkea . Pelätään hallitsematonta ihmisvyöry3 
toisaalta Itä-Euroopasta ja toisaalta Afrikasta ja Uihi-Idästä. Pelät~Hin myös. 
että islamilaisuuden voimistuminen Länsi-Euroopassa jatkuu - Ranskassa se 
on jo toiseksi suurin uskonto (4 milj. islamilaista, koko Euroopassa 10 milj.) 

Onko ETA-mailla varaa sulkea rajojaan? Integraatiokehityksestä riippumat
ta useat Euroopan maat tulevat tarvitsemaan Iistili työvoimaa tulevaisullut!ssa . 
Näin tapahtuu erityisesti vuosina 2~2030,jolloln vanhusten määrä eri mais
sa kasvaa huippuunsa ja aktiiviväeslÖn määrä vähenee. Suomen asema on täs-
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sä suhteessa vaikea. Työvoima 2000 -projektin laskelmien mukaan työvoiman 
tarjonnan arvioidaan vähenevän vuoteen 2030 mennessä yli 20 % (noin 0,5 milj. 
henkeä). Toisaalta työpaikkojen määrän arvioidaan vähenevän vain 5-10 % 
vastaavana aikana. Työvoimapula nousee useilla aloilla valkeaksi (sosiaali- ja 
terveyssektori, kauppa, monet teollisuuden alat). Kilpailu kasvaa erityisesti 
nuoresta koulutetusta, mutta myös tavalJisesta työvoimasta. 

Tilanne on jopa hankalampi Saksassa, Sveitsissä ja Ruotsissa. Muutokset 
huonompaan suuntaan ovat kuitenkin Suomessa lähivuosikymmeninä kaikkein 
nopeimpia. Erityisesti niissä maissa, joissa työttömyysaste on suhteellisen al
hainen ja naisten työssäkäyntiaste korkea, tarvitaan useille sektoreille työvoi
maa maiden ulkopuolelta. ETA-alueen sisällä vain Irlanti, Portugali ja Espan
ja kykenevät jossain mäurin luovuttamaan työvoimaa tulevaisuudessa. Esimer
kiksi Turkissa vastaava vanhan työvoiman osuus on vain 22 %. 

Taulukko 1. Työt!Omyys Ja työvoiman rakenne eräissä Euroopan maissa 

työttömyys työvoiman osuus 
(%) 45--64{15--64 (%) 

Suomi 3.9 32.2 
(40 % v. 2000) 

Ruotsi 1.3 34.3 
Tanska 6.5 32.9 
Saksa LT 5.2 37.2 
Ranska 9.' 31.7 
Iso-Britannia 6.0 32.6 
Espanja 16.1 32.9 
Irlanti 16.3 28.2 

Suomi ja muut Pohjoismaat kääntävät katseensa lähinnä Itämeren aluee
seen, jossa ovat Baltian maat, leningradin alueet, Puola ja Karjala. Näillä alu
eilla löytyy myös halukkaita lähtijöitä. Tehtyjen kyselytutkimusten mukaan 
Eestistä olisi heti lähdössä siirtotyöläisiksi 20 % työvoimasta ja Leningradin 
alueelta vastaavasti 30 %. Tämä merkitsisi satojatuhansia muuttajia pois näil
tä alueilta. Usein ensisijaisena kohdemaana ol isi Suomi, ainakin eestiläisillä. 

Ismo Söderling arvioi 200 000--300 000 ihmisen muuttavan Neuvostoliitosta 
Suomeen 15-20 vuoden kuluessa, mikä tarkoittaa noin 15000 ihmistä vuodes
sa. Neuvostoliiton passi käytännön vapautuminen luo muutoJle uudet edellytyk
set mahdollisilla lähtöalueilla. Suomen työlupamenettelyä ei tiettävästi tulla 
kiristämään, vaan lupien käsittelyä tullaan huomattavasti nopeuttamaan. SÖ
derlingin arvioima määrä anta isi Suomen väestöönja työvoimaan vuosittain so
pivan neuolisuyksen. joka pitäisi väestömäärän nykyisellään hihivuosikym-
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meninä. Toisaalta ei haluttaisi houkutella esimerkiksi Eestin nuorta työikäistä 
väestöä pois maasta liian runsainjoukoin, koska se vaikeu{taayhteiskunn~n ra
kentamista siellä. 

Usei mmilla Euroopan mailla onjo vuosien kokemus siirtotyövoimasla. Eni
ten vierastyöläisiä On tullut Turkista. Pohjois-Afrikasta ja E tu-Aasiastaja edel
leen suu rin osa Länsi-Euroopan maiden muuttovoitosta tulee näiltä alueilla. 

Taulukko 2. Muuttoliike eräiden Euroopan maiden osalta 
ja vierastyövoiman määrä njissA 

l 
Nenomuutto Vierastyövoima (ei kansaL) 

ETA ui kap. yht. ETA ulkap. yht. 

Ruotsi 11 700 32500 44200 116000 340000 456000 
Saksa LT 40300 441 600 481 900 1 474000 3015000 4489 000 
Tanska -3 BOO 7200 3400 50000 101000 151000 
Italia 14400 29600 44000 
Ranska 1700 000 2000000 3700 000 
Espanja ·62000 4500 ·57000 254000 144 000 398000 
SuomI 100 1200 1300 13500 5500 19000 

Vuonna 1985 EY-maissa o li yhteensä 11 miljoonaa siinotyöläistä, joista yli 
6 miljoonaa oli alueen ulkopuolelta. Ruotsissa muualta tulleiden lukumHärä on 
paljon suurempi kuin 500 000, koska siellä on suhteellisen helppo päästä m:lan 
kansalaiseksi. Sveitsissä ei EY-alueen ulkopuolelta tullut pääse kansalaiseksi 
juuri ollenkaan. 

Suomi on tällä hetkellä ainoa ETA-maa, jolla ei ole omaa suurehkoa siirto
laisvähemmistöä. Nyt ollaan Suomessa kuitenkin tu lossa tilanteeseen, jossa 
työvoimaa tarvitaan ulkomailta huomattavasti lisa!!.. Sitout uessaan nykyiseen 
väestöpolitiikkaansa Suomi joutuu vaikeiden väestö- ja työvoimaongelmien 
e teen jo lähivuosina. 

Vaikka useat ETA-mam tarvitsevat yhä lisää työvoimaa tu levaisuudessa. ne 
haluavat mitä ilmeisemmin valita tulevan työvoiman, säädellä sen määrää ja 
laatua. Viisumipakko useimpien maiden kanssa säilynee ja suhtau tuminen pa
kolaisiinjäänee kansalliseksi kysymykseksi. Maailman 15 miljoonalle pakolai
selle Eurooppa ei muodostu ne helpoksi kohteeksi. 

ETA-alu!.'!.'n sisäinen muuttoliike 

Yhdentyvässä Euroop<lss<l on tavoitteena tavaroiden. palve lusten, piiäoman ja 
työvoiman vapaa liikkuminen. EY:n piirissä tehtyjen selvitysten mukaan jäsen-
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maiden välinen muuttoliike on ollut yllättävän vähäistä. Straubbaarin mukaan 
syynä on, että yksilölliset, kulttuuriset ja kielelliset erot edelleen säilyvät, kau
pan esteet poistuvat helpommin kuin muuton esteet, työvoiman sijasta liikku
vat tuoueetja tuotantovälineet,jäsenmaiden kansa.ntaJoudet tulevatsamankal
taisiksi, tuotannon ja työvoiman uudelleen sijoittelua ei tarvita. 

Kreikka, Portugali ja Espanja heikosti kehittyneinä, alhaisen palkkatason 
maina ovat jossain määrin työvoimareserveinä muille jäsenmaille. Suomeen as
ti muutto tuskin yltää, vaan jää Saksaan ja viimeistään Ruotsiin. 

Huolimatta siitä, että EY:n sisällä on sisäisen muuton esteitä edelleen pois
tettu, on liikkuvuus vähentynyt EY -maiden kesken 80-luvulla. Suuret muutto
virrat ovat EY:n sisällä jo ohitse, mihin maiden ikärakennekin vaikuttaa. Myös
kään työttömät eivät ole halukkaita muuttamaan, vaan jäävät mieluummin ko
tiseudulleen avustuksen turvin. 

EY:n piirissä liikkuminen ei ole samalla lailla jokamiehen oikeus kuin Poh
joismaissa. Asuinpaikan voi Ollaa toisesta maasta vain. jos työpaikka löytyy ja 
ottaa työpaikan vastaan. Jos näin ei tapahdu,on kolmen kuukauden oleskelun 
jälkeen poistuttava maasta. Muuttaja voi ottaa perheen mukaansa ja nauttii 
työntekijälle kuu luvasta sosiaaliturvasta ja työllisyysturvusla. Eläke maksetaan 
työssäkäynnin mukaan. 

ETA-järjestelyjen tai jopa EY -jäsenyyden myötä ei Suomenju muiden jäsen
maiden väUsen muuttoliikkeen oletetajuurikaan muuttuvan nykyjsestään. Sen 
sijaan byrokratia vähenee ja kansalaisten liikkuminen maasta loiseen helpot
tuu. Passivapaus tulee EY-maiden välille vuoden I99O-lopussa. Pohjoismaat 
liittyisivät tähän sopimukseen vuoden 1993 alussa. 

Suomen sijainti, ilmasto, kieli, hintataso ja asuntotilanne eivät luo edellytyk
siä voimakkaalle tulomuutolle ETA-maista. Palkkaerot jäsenmaiden kesken 
ovat tosin isot. Suomessa nimellispalkat ovat kaksinkertaiset Kreikassa mak
settaviin - reaalisen eron arvioidaan olevan kuitenkin vain noin 15 %. 

Integroituminen aiheuttaa jossain määrin myös lähtömuuttoa Suomesta. Yri 
tys- ja koulunJS10iminnan kansainvälistyminen saa aikaan koulutetun työvoi
man yhä aktiivisempaa liikkumista maasta toiseen (konsernimuuno). Länsi
Euroopan eri maat ovat tulevaisuudessa suomalaisille korkeastikoulutetuille 
työntekijöille keskeinen muutlOkohde Ruotsin ja USA:n asemesta. Useimmi
ten on kysymyksessä tilapäinen ulkomailla opiskelu ja työskentely, mikä on erit
täin tärkeää elinkeinoelämän kehittämiselle Suomessa. 

Eurooppalaiset yritykset eivät siirry Suomeen halvan työvoiman tai suurten 
markkinoiden toivossa. Halpaa työvoimaa tosin löytyy rajan takaa Karjalasta, 
mutta Suomessa heille on maksettava vähintään vähimmäispalkka. Mahdolli
nen on myös tilanne, jossa saksalainen rakennusfirma hakee suurta rakennus
kohdetta ja haluaa käyttää portugalilaista työvoimaa. Myös heille ay-liike vaa
tii vähimmäispalkkaa. 
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ETA-alueen maiden sisäinen muuttoliike 

E rityisesti tavaroiden vapaa liikkuvuus maiden välillä voimistaa yritysten välis
tä ki lpai lua. Kotimarkkinat eivät enää ole suojauuja. Ison ja yhtenäisen ETA
markkina-alueen syntyminen nopeuttaa yritystoiminnan keskittymistä jäsen
majssa. EY:n uuden teollisuus tutkimuksen mukaan ruhannen suurimman EY
yrityksen keskinäisten fuusioiden määrä on noussut sadasta 500:aan BO-luvun 
aikana. Näin joka toinen suuri yritys osallistui merkittävään yrityskauppaan 
vuonna 1989. 

Yritystoiminnan kansainvälistyminen ja keskittyminen voimistaa myös alu
eellista keskittymistä eri maissa. Tuotantotoiminnan parhaat edellytykset ovat 
infrastruktuuriltaan tehokkaissa, suurissa keskuksissa (tutkimus- ja kehitt:imis
toiminta, koulutus, työvoima, markkinat, tietoliikenne ja muut liikenneyh
teydet). Erityisen tärkeänä pidetään kontaktien luomista erilaisten yritysten 
kesken,jolloin syntyy toimintojen verkosto,jonka ulkopuolelle ei ole varaa jää
dä. Yhdentyvässä Euroopassa tällainen verkosto kattaa pääasiassa suuret kes
kukset ja alueet, jotka kykenevät erikoistumaan, olemaan vahvoja jollakin sek
torilla. 

Euroopan yhdentymisen myötä alueellinen keskittyminen voimistuu myös 
Suomessa. Pääkaupunkiseudun lisiiksi on muutamia aluekeslruksi~ kuten Tam
pere, Turku ja Oulu,joissa infrastruktuuri on riittävtin vahva ja yhteydet moni
puolisia,jotta niiden vaikutuspiirissä toimivilla yrityksilW on edellytyk:;;iii me
nestyä kansainvälisessä kilpailussa. Periferia-alueet menettävät Suomessa yhä 
työvoimaansa maatalouden ja eräiden teollisuuden alojen supistuessa. 
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Tapani VaIkonen 

nemOgrafiSilla tekijöillä tarkoitetaan tässä esityksessä ensisijassa väestön 
ikä· ja sukupuolirakennetta sekä väestönmuutostekijöitä eli syntyvyyttä ja 

kuolleisuutta. Otsikko viittaa siten kahdenlaisiin kysymyksenasetteluihin: Mil
lä tavoin demografiset tekijät t5. väestön ikärakenne, syntyvyys ja kuolleisuus 
vaikuttavat muuttoliikkeeseenja millä tavoin muuttoLiike vaikuttaa muihin de
mografisiin tekijöihin ts. ikäral::enteeseen, syntyvyyteen ja kuolleisuuteen? 

Käsittelen tässä esityksessä maassamuuttoa 15. niitä maan sisäisiä muuttoja, 
joissa muuttoetäisyys on niin suuri, että siihen liittyy työpaikan vaihto. Ta
vanomaisesta muultoliiketilastosta ei tätä muuttotyyppiä koskevia tietoja s<la
da suoraan, koska tilaston sisältämiin kuntien välisiin muuttoihin kuuluu sekä 
varsinaisia asuinpaikkakunnan vaihtoja että asunnonvaihtomuuttoja (Valko
nenym, 1984), 

Tässä lyhyessä esityksessä ei ole mahdollista käsitellä systemaattisesti edel
lä esitettyjä kysymyksiä. Sen vuoksi otan esille vain eräitä esimerkkejä, joiden 
avulla pyrin osoittamaan, että emo kysymykset ovat mielekkäitäja tarkempaa 
tutkimusta kaipaavia, 

Demografisten tekijöiden vaikutus muuttoliikkeeseen 

Muuttoliikkeenja alueellisen väestönkehityksen analyyseissa on yleensä lähtö
kohtana se, että muuttoliike määräytyy pääasiassa työpaikkojen määrän kehi
tyksen mukaan, Eri alueiden väestöjen ikärakenne-erojen ja niiden muutosten 
merkitys saa muuttoJiikeanalyyseissa vähemmän huomiota, Esimerkiksi työ
paikka- ja väestösuunnitteen tauslaraportissa käsitellään melkein yksinomaan 
työpaikkojen määrän muutoksia 15, eri toimi alojen kehitystä ja tämän heijastu
misla työvoiman kysyntään eri lääneissä (Sisöasiainmini'iiteriö 1989). Suunnite
raportti osoittaa kuitenkin, että myös työmarkkinoiden toisessa komponentis-
5a Is. työvoiman tarjonnassa on läänien välisiä eroja, vaikka näihin vaikuttavia 
demografisia ja muita tekijöitä ei yksityiskohtaisesti analysoida, 
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Puhtaasti demografiselta kannalta työvoiman tarjonnan muutokseen vaikut
taa väestöpyramidin muoto. tarkemmin sanoen työikään tulevien ja työiästä 
poistuvien ikäluokkien suuruudesta. Kuviossa 1 on esimerkkeinä esitetty Ou
lun läänin ja Kymen läänin väestörakenteet. Niistä nähdään, että Oulun läänis
sä työikää nuoremmat ikäluokat ovat 7--8 % koko väestöstä, kun taas vanhim
mat työikäiset ikäluokat ovat noin S % koko väestöstä. Työikään tulee siten 
vuosittain noin SO % enemmän henlcilöitä kuin työiästä poistuu, mikä lisää työ
voiman tarjontaa ja potentiaalisten muuttajien määrää . 
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Kuvio ,. Viisivuotisikäryhmien osuudet Oulun ja Kymen läänien 
väestöstä vuonna 1985 

Kymen läänissä taas alle työikäiset ikäluokat oval saman suuruisia tai pie
nempiä kuin työiästä poistuvat ikäJuokat. Demografinen rakenne on siten työ
markkinoiden kannalta tasapainossa: mikäli työmarkkinoihin vaikuttavat muut 
tekijät ovat muuttumatlomia. demografiset tekijät eivät aiheuta muuttoliiket
tä. Kuten kuvio 2 osoittaa. työikään tulevien ja sieltä poistuvien ikäluokkien 
suhteellisissa suuruuksissa on systemaattisia alue-eroja: näin mitattu demogra
finen muuttopaine tai -potentiaali on pienin Kymen ja Mikkelin lääneissä ja 
suurin Oulun ja Vaasan lääneissti_ 
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Demograflse1: tekijät ja muuttoliike 

Kuvio 2. 10-14 -vuotiaiden mUrtn suhde 50-54 -yuotlalden määrIän 
vuonna 1987 läjneittiin 

Vielä merkittävämpinädemografisten muunopotentiaalien erot tulevat esil
le. jos tarkastellaan lääniä pienempiä alueyksikköjä. Marja-Liisa Anttalaisen 
tutkimuksessa (1990). joka liittyy Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella 
tekeillä olevaan projektiin Yhdyskuntien väestön kehitys ja taloudellinen ra
kennemuutos, on määritelty 41 kaupunkiyhdyskuntaa, jotka käsittävät keskuk
sena olevan kaupungin (yleensä yli 20 000 asukasta) sekä ne ympäristökunoat, 
joista työssäkäynti keskukseen 00 yle.istä (yli 20 % työvoimasta). Seuraavassa 
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asetelmassa on esitelty viisi kaupunkiyhdyskuntaa, joissa emo tavalla mitattu 
demografinen muuttopaine on suurin ja viisi, joissa se on pienin. Tiedot kos
kevat vuotta 1985. 

10-14-vuollaalJ 10-1 4-vuotiaaIJ 
50-54-vuotiaat 50-54·vuotlaat 

Raahe 2.1 Pieksämäki 1.1 
Tornio 1.9 Turku 1.1 
Uusikaupunki 1.6 Varkaus 1.1 
Kokkola 1.5 Kotka 1.0 
Pietarsaari 1.5 Imatra 1.0 

Kaikki suuren demografisen muutlopaineen kaupunkiyhdyskunnat sijaitse
vat länsirannikolla, kun taas alhaisen muutlopaineen yhdyskunnnl ovat pääo
sin Itä-Suomessa. Tämä ero, samoin kuin edellä bavaittu läänien välinen ero, 
johtunee osittain syntyvyyden alueellisista eroista ja osittain eri yhdyskuntien 
muuttoliikkeen kehityksestä. 
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Kuvio 3. Viisivuotisikäryhmien osuudet Raahen ja Imatran alueiden 

väestöstä vuonna 1985 
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Demograllset tekijät ja muuttoliike 

Kuvio 3 osoittaa, millä tavoin ääripäinä olevien kaupunkiyhdyskuntien väes
törakenteet eroavat: Raahen pyramidi muistuttaa (suuria ikäluokkia lukuunot
tamatta) Suomen väestöpyramidia vuosisadan alussa, Imatran pyramidin ka
peneva kanta lähenee taas ensi vuosituhannen alkupuolelle Suomelle ennus
tettua pyramidia. 

Väestön ikärakenteen vaikutus muutloliikkeeseen ei rajoitu edellä käsi tel
tyyn työikään tulevien ja siitä poistuvien ikäluokkien suhteen vaikutukseen. 
Ikärakenne vaikuttaa myös muuttoliikkeen yleiseen vilkkauteen: mitä suurem
pi osa väestöstä kuuluu muuttoalttiisiin ikäluokkiin, sitä vilkkaampaa muutto
liike on, jos muiden tekijöiden vaikutus on vakio. Tämän tekijän vaikutus ei ole 
kuitenkaan kovin suuri. Jos ikäryhmittäiset muuttaneisuusluvut olisivat vuon
na 2000 samat kuin vuonna 1987, kunnasta muuttoja vuonna 2000 olisi 37 tu
hatta asukasta kohti. laskelma perustuu Tilastokeskuksen kunnallisen väestö
ennusteen esittämiin väestörakenneti etoihin. Vuonna 1987 kunnasta muutto
ja oli 41 tuhatta asukasta kohti. Demografisten tekijöiden voidaan siis odottaa 
hieman vaimentavan muuttoliikkeen vilkkautta. 

Muutloliikkeen demografiset vaikutukset 

Muuttoliikkeen ilmeisin demografinen vaikutus on se, että muuttotappio vä
hentää ja muuttovoitto lisää väestöä. Alueen nettomuuton suuruus ei kuiten
kaan suoraan määrää väkiluvun kehitystä, vaan muuttoliikkeen ohella siihen 
vaikuttaa myös luonnollinen väestönkasvu eli syntyneitten ja kuolleitten e ro· 
tus. Yksi esimerkki näiden tekijöiden suhteellisesta merkityksestä on esitetty 
taulukossa 1, joka perustuu emo Marja-Liisa Anttalaisen tutkimukseen. 

Taulukko 1. Väestön luonnollinen kasvu, nettomuuHo ja väkiluvun 
muutos 1976-1987 kuntatyypin mukaan (1000 henkeä ja prosenttia) 

luonn. Netto· Väkiluvun 
kasvu muutto muutos 
(1000) % (10001 % (1000) % 

"Keskuskunnat" 114 (5.4) -72 (- 3.4) 42 2.0 
Näiden kehys· 
kunnat 91 (9.6) 125 (13.1) 216 22.7 
Muut kunnat 22 (0.1) - 61 (- 0.4) ·3.9 (- 0 .2) 

Yhteensä, 227 (4_8) - 8 (- 0_2) 219 (4_6) 

Tutkimukseen sisältyvien kaupunkien yhteinen väk iluku kasvoi 12 vuodessa 
kahdella prosentilla. Tämä kasvu johtui sii tä, että syntyneiden enemmrys kor-
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'lasi muuttotappion. Kaupunkien ympärillä olevien kehyskuntien suhteellinen 
kasvu oliyli 10-kertainen, Tämän saivat yhdessä aikaan suuri luonnollinen vties
tönkasvu ja suuri muuttovoitto. Huomattavimmat nettomuuttovirrat tarkaste
lukautena suuntautuivat nimenomaan kehyskuntiin. 

Luonnollisen väestönmuutoksen ja muuttoliikkeen vaikutukset väkiluvun 
kasvuun eri kaupunkiyhdyskunnissa näkyvät havainnollisesti korrelaatiodiag
rammasta, joka kuvaa väkiluvun suhteellisen muutoksen riippuvuutta subteel
lisesta nettomuutosta vuosina 1985-87 (Kuvio 4). Riippuvuus on voimakas. 
mutta ei kuitenkaan täydellinen. Havaintopisteiden hajoaminen pääaSiassa 
diagonaalin yläpuolelle johtuu luonnollisesta väestönkasvusta ja siinä olevista 
eroista: se oli suurin Oulun (9.4 %0) ja Kajaanin (9.3 %0) alueilla ja pienin KOI

kan (-0.8 %0) ja Imatran (-0.7 %0) alueilla. Niinpä Kajaanin alueen väkiluku 
ei vähentynyt tarkasteluvuosina, vaikka sen vuotuinen muuttotappio oli huo
mattava, Oulun alueen väkiluvun kasvu oli kolmanneksi suurin koko maassa 
vaikka se ei saanut muutLovoiuoa juuri lainkaan. 
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Kuvio 4, Kaupunkiyhdyskunlien keskimäildinen vuotuInen yleinen 
nenomuunavf,Jusluku ja väes1ömälrän muu10a (%0) 

\/. 19B5, 19B6 ja t987, korrelaatiodiagramma 
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Oemograflset tekijät ja muunoliike 

Tässä esityksessä olen esimerkkien avulla pyrkinyt osoittamaan kaksi asiaa. 
Ensinnäkin sen, että Suomen sisäisen muuttoliikkeen selittämisen, ymmärtä
misenja ennustamisen ei tulisi perustua vain eri alueiden työpaikkakehityksen 
analyysiin. Sekä läänien että erityisesti kaupunkiyhdyskumien välillä on suuria 
eroja väestön ikärakenteessa. Äärityypit sijoittuvat toisaalta Pohjanmaalle,jos
sa nuoret ikäluokat ovat suuria, ja toisaalta Kaakkois-Suomeen, jossa nuoret 
ikäluokat ovat pieniä. Näillä eroilla on olennainen vaikutus muuttoliikkeeseen 
ja näitä vail"Utuksia pitäisi tutkia tarkemmin. Toiseksi olen pyrkinyt osoitta
maan, että muuttoliike ei ole ainoa tekijä,joka aiheuttaa eroja eri alueiden de
mografisessa kehityksessä. Erot ikärakenteessa. syntyvyydessä ja kuolleisuu
dessa vaikuttavat myös merkittävästi siihen, millaisia alueellisia eroja on väki
luvun kasvussa ja ikärakenteen kehityksessä. 

Lähteet 

Anllalainen, M~L. (1990). Yhdyskuntien väestö kehitys ja taloudellinen raken
nemuutos: urbaanit päivittäisalueet ja niiden väestökehitys. Helsingin yli
opiston sosiologian laitos. Työselostuksia 52. 

Sisäasiainministeriö (1989). Rakennemuutos ja alueellisesti tasapainoinen 
kehitys? Luonnos väestö- ja työpaikkasuunnitteeksi vuoteen 2000. 

Tilastokeskus (1989). Väestöennuste kunnittain. svr Väestö:3. 
Valkonen, T., Martelin, T. & Summa H. (1984). Muuttoliike ja asunnonvaih· 

dot pääkaupunkjseudulla Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B :1. 
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Työryhmäraportti 

Väestön demogrannen kehitys ja muuttoliike 

• Oemografinen muultopaine on läheisesti yhteydessä nettomuultoon. 
• Muuttoliikkeeseen vaikuttavat muut demografiset tekijät, erityisesti synty· 

vyys. mutta jossain määrin myös I..-uolleisuus, avioituneisuus ja avioeronnei· 
suus. 

• Korkean syntyvyyden ansiosta alue \loi kasvaa, vaikka se kärsii muutlotap· 
piosta. 

• Joskus jonkin alueen muuttoliike voidaan ymmärtää yhdyskunnan elinkaa
ri huomioon ottamalla (paikkakunnalle n. 15 vuOlta sitten perustettu iso 
teollisuuslaitos ja nyt kuntaan rynnänneiden ihmisten lapseljoutuvat muut
tamaan). 

• Tilastoissa käytetty mUUltokäsite on huono, koska kaukomuutto ja paikal 
lismuut!o menevät sekaisin. 

• Tarvitaan yleisesti hyv~ksytlyä työmarkkina-aluejakoa (pOhjoismaista stan
dardia kehitellään Tilastokeskuksessa). 

• Tutkimusten tulisi käyttää hyväksi uutta työssäkäyntitilaston aineistoa ja yh
distää sitä muuHaaineistaon, jolta voitaisiin nähdä, kuinka usein eri muu
toissa tapahtuu työpaikan vaihdos. 

• Nuorille on syntymässä uusi elämäntapa. jossa ei enää silouduta työhön voi-
makkaasti kuten ennen. Matkustetaan paljon. 

• Vuokrasäännöstely lakkaa. 
• Seurauksena on liikkuvuuden kasvu . 
• Seminaarista puuttuvan naisnäkökulman sisällökSI ryhmä ajatteli seuraavia 

asioita: 
- Muutto ei ole useinkaan henkilön vaan perheen päätös ja siksi on tutkit

tava perheen olojen muutosta. 
- Elinvaiheittain suoritetut tarkastelut Ovat tärkeitä. 
- Naisten mUuttoa eivät todennäköisesti selitä paremmat työpaikat. sillä he 

eivät pyri etenemään työssä samoin kuin miehet. 
- Eläkeläisten juurille paluu on monimutkaisempi ilmiö kuin mitä on nähty 

seminaarin puheenvuoroissa. Tärkeä kysymys on. kumman puolison juu
rille palataan. 

- Työssäkäyntialueet ovat erilaisia miehillä ja naisilla. Miehillä voi olla ky
se paikallismuutosta ja naisilla kaukomuutosta. 
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Muutto, pendlaus ja etätyöskentely 
tulevaisuuden liikkumisvaihtoehtona 

Pentti Lehvonen 

T ässä yhteydessä ei tarkastella vuosisadan eri vaiheissa tapahtuneen elinkei
norakenteen muutoksen aiheuttamaa, osin valtakunnan sisäistä, osin kan

sainvälistä muuttoliikettä. Näistä kummastakin on ollut myöhäissyntyisiä lii· 
kenteeseen vaikuttavia seuraUSV3lkutuksia mm. voimakkaana vapaa-ajan mat
kustamisena linjalla Ruotsi-Suomi ja osin muihinkin siirtolaisuuden kohteina 
oleviin maihin. Erikseen tulisi tarkaste lla m0l3ssamuuttoliikkeen vaikutuksia 
loma-asuntojen hakemiseen vanhoilta perintömailta. Alustuksen otsikko ede l
lyttää lähinnä työssäkäyntialueitten sisäisten muuttotapahtumien vaikutuksen 
arviointia tulevaan liikkumiseen. 

Muuttotapahtuma merkitsi pitkälti 2. maailmansodan jälkeisinä vuosikym
meninä useimmiten liikkumisen vähentämistä sekä yhdyskuntien että yksilön 
kannalta. Tavoitteeseen pyrittiin pääsemään suunnittelulIisin keinoin yhdistä. 
mällä työ- ja asuntoalueet kaupunkirakenteen osiksi. Liikkumisen hankaluu
den vuoksi ja usein myös kustannussyistä pyrittiin myös yksilötasolla pääse
m~iän yhdyskuntien viitoittarnmm ratkaisuun. Smmnitteltm ja siihen liittyvien 
teorioitten keveyttä kuvaa horjuvuus linjalla työpaikka-alueitten eriyttäminen, 
niitten asutukseen kiinni rakentaminen ja lopuksi sekarakentamiseen päätymi
nen "ihailu kohteina wanhat keskukset". 

Autoistumisen yleistyminen ja osin jo samanaikaisesti, osin myöhemmin 
erikseen, asumisen ja asunto-alueitten arvostuksen muutokset ovat johtaneet 
Suomessakin 1970-luvulta alkaen selvästi vastakkaiseen tapahtumasarjaan. 
Ratkaisua on vauhdittanut Suomenkin olosuhteissa työpaikkakeskittymien si
jaintikuntien. "suurten kaupunkien" tonttipolitiikan jähmeys, mikä ei itse asi
assa missään vaiheessa ole kyennyt vastaamaan - ainakaan samassa tahdissa 
- yksilön asumiseen liittyvien toiveitten muutoksiin. Kerrostaloilla on paik
kansa ja aikansa. niin myös omakoti- ja rivitaloilla. 

Eräänä välimuotona, ehkä selvimmin 60- ja ?O-Iuvuilla havaittuna, oli pyrki
mys jäsentää yksilön taholta työpaikka ja asuminen samoi lle keskusseutujen 
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sektoreille. jolloin julkisen liikenteen varassa saattoi tapahtua kIlometreissä 
mitattuna varsin pitkäkin säännöllinen työss3käynti. Alku uudelle asunlopoli
tiikalle? 

Muuttoliike työssäkäyntialueitten välillä eli työmekijöittenlasukkaitten val
takunnallinen siirtymä - sen paremmin kuin vastaava kansainvälinenkään -
ei aiheuta pysyvää muutosta valtakunnan liikenne tilanteessa. 

Pendlaus 

Pendlaus ei luonnoUisestikaan ole itsetarkoitus vaan seuraus keskeisten, ib
miselämään vaikuttavien peruselemenuien, työn ja asumisen. fyysisestä eriyty
misestä Edellä esitetyt yhdyskuntarakenteen perusmuutokset ovat johtaneet 
pendlauksen väistämättömään lisääntymiseen. Puheet pendlauksen "vapaaeh
toisuudesta" ja "vääristä asumalähiöistä" on sinänsä todettava teoreellisiksi yh
dyskuntien koon - elinkeinorakennemuutoksen myötä - väistämättömästi 
kasvaessa yli ns. jalankulku- etäisyyden. Kappaan perunoita ei sovi kappaa 
enempää eikä tiuhun munia määränsä yli . 

Pendlauksen "ulottuvuus" on nähtävä muuttuvana käsitteenä. mikä on riip
puvainen arvostuksesta matk:l-aikaan. suhteesta liikkumiskustannuksiin sekä 
yleisimminki n saavutettavuuskysymyksistä erityisesti työ/asiointikoh teessa. 

Pendelöintiä sinänsä voidaan jossain määrin säädellä yhteiskunnan toimen
pitein vaikuttamalla esim. matkustamisen aiheuttamien kulujen verovähennys
järjestelyihin. pOlttoaineveroon ja julkisen liikenteen subventointeihin. Kun 
Suomi on näinä vuosina siirtymässä - voidaan sanoa yleisesti - kakkosauto
kauteen (363 h-autoattOOO as. v. 1988). ratkaisevaksi muodostuvat yhteiskun
nan verotusjärjestelyihin kohdistuvat toimenpiteet. 

Tällä hetkellä Suomen keskeisissä keskuksissa työssäkfiyntietäisyys, jota pi
detään mahdolJisena/siedettävänä, on noussut tasolle 25-35 km. Pääkaupun
kiseudulla - johtuen eräitten työpaikkojen harvinaIsuudesta, pa lkkatasosw lui 
määräaikaisuudesta - työssäkäyntiä tapahtuu säännöllisesti,jopa merkittäväs
sä määrin, tasolla 70-100 km, 

Pendelöintimatka saattaa jo nykyisen kaltaisissa oloissa kasvaa valtakunnan 
osakeskuksissa vielä 10 km eli tasolle 40 km. Muutoksen takana on voimak
kaasti ka.wanut asuntoalueillen imagon vaikutus yksilötason päätöksentekoon 
jasiihen liittyen asuntoalueen suhde luonnonympäristöön - ei niinkään enää 
asumismuodon muutoksiin. 

Matkan pituus ja matka-aika molemmat ovat luonnollisesti ihmisten ratkai
suihin vaikuttavia tekijöitä. Kehittyvä tiestö taannee matkan pituuden muutok
sista huolimatta matka-ajan jäämisen nykyiselleen. jopa sitä Iyhenläenkin (vrt. 
Turku. Tampere. Oulu, Kuopio ·mooltoritieverkon kehittyminen). 
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MuuttO. pendlaus la etäty6skentely 

Kokonaan edellisestä tarkastelusta poikkeavan kehityslinjan tuo tullessaan 
toisen asunnon hyväksikäyttö. Tuoreitten tutkimusten mukaan yhä kasvava 
joukko myös aktiivi-ikäisiä ihmisiä On siirtymässä varsin pitkäaikaiseen toi
sen asunnon käyttöön. Jo pitkään havaittavissa ollut kesäaikainen työssä käyn
ti esim. Varsinais-Suomen rannikko- ja saaristoalueilla on johtanut tilantee
seen, jossa on pidetty siedettävänä säännöllisenkin työssäkäynnin etäisyyte
nä sa rjaa 30kmJ60-luku, SOJunnO-luku, 70km/80-luku. Tehdyllä subjektiivi
sella ratkaisulla on tietysti kiinnekohtia jo edellä käsiteltyyn asumisympäris
tön arvostuksen korostumiseen ja elämisen laatuun liittyvien tavoitteiden 
muuttumiseen. 

Kumpaankin - sekä toisen a"iunDon käyttöön että kasvavaan pendelöintie
täis)Yteen - liittyy luonnollisesti yhdessä asiointitottumusten muutosten kans
sa selvästi siirtyminen suuriin. viikottaisiin kertaostoksiin siihen liittyvine, lii
kenteeseen vaikuttavine seurausilmiöineen. Osittain samoista ja osittain hie
man täällä profiloituneista syistä olemme selvästi olleet matkalla kohti Yhdys
valtojen käyttäytymiskaavaa. Asutuksen tiheys, julkisen liikenteen palvelutaso 
ja vapaan rakentamismahdollisuuden rajallisuus on johtanut Manner-Euroo
pan jossain määrin eri kehitys raiteille. 

Toisen asunnon käytön ja myös normaalipendelöinnin määrään vaikuttaa 
muitten tekijöitten ohessa yhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolien suhtautu
minen jäykkiin/liukuviin työaika ratkaisuihin, 

Edellä kuvatuilla muuttoliikkeellä ja pendelöinnillä on ollut selvästi myön
teinen vaikutus suomalaisten suurten keskusten työsstiktiyntialueel la sija itsevi
en vanhan ajan kirkonkylien kehitykseen. Näissä olevat ytimet ovat olleet tai 
ovat muodostumassa puoleensa vetävimmiksi kuin suurten keskusten lähiöt tai 
kokonaan tyhjästä rakentuvat pientaloalueet. 

Etiityöskenl<:ly 

Jo varsin pitkään etätyötä on tehty massamittakaavassa otettaessa huomioon 
esimerkiksi vakuutuslaitosten, pankkien, kaupan ja erilaisten yhteiskunnallis
ten instituutioitten suhteet toisaalta operatiiviseen tapahtumakenttään, toi
saalta kertyvän tiedon käsittelyyn,jalostukseenja päätöksentekoon. Viimeinen 
versio Helsingin Sanomien painot alat (Varkaus ja Forssa). 

Yleisesti mieIletty etätyö eli kotona tehtävä työ työnantajan varsinaisen toi
mipisteen ulkopuoleHa tai kotona tapahtuva opiskelu ovat kumpikin sinänsä 
tosiasioita ja kaksisuuntaisen viestinnän nykyisestään tehostuessa yhä enem
män mahdollisuuksia antava tapahtumaketju. Ottaen huomioon saadut, kan
sainvälisestikin yhtäpitäväl kokemukset on kuitenkin nähtävissä ratkaisun 
jäävän mittakaavallisesti - ja sitä kautta vaikutuksiltaan sekä subjektiivises
ti että yhdykuntarakenteen kannalta - sittenkin varsin vähäiseksi. Tämän-
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tyyppisen etätyön psyykkiset ongelmat ovat rajaamassa ratkaisun vain harvo
jen yksi löitten k;1siin - sosiaalinen kanssakäyminen vaikuttaa olevan välttä
mätöntä pä;1osalle ihmisiä. Erilaiset väJiversiot, kuten etätyötuvat, etätyökes
l.."Ukset ja vastaavat ovat kenties merkittävimmin asiaan vaikuttavia ratkaisu
ja.joissa yhdistyy mahdollisuus tehdä pää työnantajan sijaintipaikasta etääll;1-
kin työtä ja olla samaan aikaan sosiaalisessa kanssakäymisessä samankaltais
Ia työtä tekevien kanssa. 

Työ etätuvissa ja omissa tuvissa/luvissa kasvaa nykyisestä käytännöllisesti 
katsoen tyhjästä vaikkapa äärettömään. mutta tapahtuman vaikutus liiken
nesuoritteeseen vaikuttavana tekijänä jäänee tasolle tuulivoima/aurinkoener
gia. Kaksisuunwisen viestinnän vaikutusmahdollisuudet rajautunevat tekni
sen/henkisen yläluokan piristeeksi kontinentin vetovoimaa vähentävänä teki
jänä. 

Aikaisemmin mainittu massamittakaavainen etätyö, mikä on tullut jo kauan 
sitten jäädäkseen ja kehittyäkseen, on johtamassa helposti jopa vaJtakunnan
tasoisiin rakenneratkaisuibin. Nähtävissä oleva viestintäyhteyksien volyymin 
kehitys ja yhteyksien käytön hinta eivät ole esteenä lähes rajattomille "tiedon
siirroille",jotka eivät koske enää pelkästään esikuntia vaan myös rUliinilasken
tayksikköjä ja vastaavia. Suomen kaltaisen maan kohdalla pahin vaihtoehto 
saattaisi olla ratkaisu, joss;:t vain se työvoiman osa. jolla on suora kosketuspin
ta asiakkaisiin jäisi maahan muitten tapahtumien hoituessa erilaisten yhteistyö
ketjujen kautta kokonaan muissa maissa. Äärimmäi!'ienä kauhukuvana voi tai~ 
siin nähdä jopa ratkaisu. jossa valtakunnassa tapahtuisi enää vain tuotteiden 
myynti muun toiminnan organisoituessa työvaihe työvaiheelta. artikkeli artik
keiilla niihin maihin,joissa kustannukset kuljetustapahtumineen voitaisiin mi
nimoida. Vastakkaishaasteeksi tulisi asettaa sellaisten edellytysten luominen 
Suomessa, jotka kääntäisivät tällä hetkellä näkyvän esikuntavaellusvirran ta
kaisin kotimaahan sekä että tapahtumien vyöry ja oikeitten suomalaisten edel
Iyty!iten markkinointi toisi mukanaan myös kansainvälisten yritysten esikunta.
laskenta- ja analysointiyksikköjä Suomeen. Tuotannon pysyminen tai siirtymi
nen on Suomen kaltaisessa maassa laaja palvelu- ja sosiaaliratkaisuihin liittyvä 
kysymys. 

Pendlaus osana kaikkea edellistä lisääntyy - luonnollisesti. mutta voidaan 
myös odottaa suu rimpien suomalaisten keskusten säteisreileilJe syntyvän "met
rotyylisiä" järjestelyjä, jotka voivat vähentää tai ainakin pysäyttää oman auton 
käyttön kasvun. Vielä nyt kehitys vaikuttaa enemm;1n teoreettiselta - toimii 
jossain määrin pääkaupunkiseudulla, mutta muualla ongelmat ovat vielä tois
taiseksi kasvamaan päin. Varsinainen etätyö siirtää/kasvattaa työvoimaa uusil
la alueilla ja purkaa erityisesti pääkaupunkiseudun - ehkä myös vastaisuudes
sa valtakunnan osakeskuksissa ilmenevää "kotimaista" ruuhkaa. mutta ei vai
kuta liikenteen kokonaissuoritteeseen, 
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,..,uutto, pendlaus ja elälyöskentely 

Mitä kaikkeen käsiteltyyn vaikuttaa yhdentyvä Eurooppa? Väljä asuminen 
on EY:n piirissä ylellisyyttä ja toinen asunto suomalaisittain toteutettuna luk
susta, Kumpikin lisääntyy Suomessa ja kompensoi muuten ankeampia ilmas
to/ympäristöolojamme sekä mitä ilmeisimmin keskimääräistä vähemmäksi jää
vää ostokykyämrne yhdentyvän Euroopan piirissä, Kumpaakin kehityslinjaa tu
lisi valtakunnallisesti tukea, minkä luonnollisena seurauksena on tietysti liiken
nesuoriueen kasvu, 
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Työryhmäraportti 

Muutto, pendlaus ja etätyöskentely 

Suomeen on kehittynyt 7-8 kansainvälistymiskeskusta. joiden välinen vuoro· 
vaikutus, muuttoliike, etätyö ja pendelöinti lisääntyvät voimakkaasti ja vaativat 
tehokkaita moottoritie· ja ratayhteyksiä matka-aikojen Iyhentämiseksi. Euroo
pan yhdentyminen ja Suomen liittyminen kansainväliseen talouteenja kansain
välisiin tuotanto- ja markkinaketjuihin näyttävät johtavan kansainväliseen ja 
maan sisäiseen muuttoliikkeen, pendelöinnin ja eWtyön vilkastumiseen. Lii
kenneverkkojen tehOSluessa matkojen pidenlyminen ei välttämättä jOhda mat
ka-aikojen pidentyrn.iseen. 

Etätyö on muutakin kuin kotooa ja tietotuvassa tehtyä atk-työtä. Verkosto
talous luo yhä enemmän ty6suhteita. joissa suoritus ja johto ovat kaukana toi
sistaan kuten Hel'iingin Sanomienja Turun Sanomien etäpainotja monien Hel
singin yrityspalvelujen ja organisaatioiden etätyöpaikat maakunnissa. Helsin
gistä hajasijoittuvaa etätyötä voi olla elinkeinoelämän lisäksi kunnallinen- ja 
ammattijärjestötoiminta. Myöskään Helsinkiin keskittynyt päätöksenteko ei 
enää sido yrityksen johtoa Helsinkiin. Etätyöksi on laskettava myös kakkosasu
miseen liittyvä työskemely kotona osan viikkoa. Etätyön lisääntyminen ei väll
lamäna vähennä kokonaisliikkuvuulta. vaikka pendlausja mUUltoliikekin saat
tavat vähentyä. 

Ryhmän keskustelussa tuotiin esille, että liikenne-ja aluejärjestelmää on tar
ka"iteltava ja suunniteltava kokonaisuutena. Yhteen liikennemuotDon perustu
vat ratkaisut johtavat tarpeettomaan hajautumiseen. kuten henkilöautopainot
teisuuteen suurissa kaupungeissa tai keskittymiseen. pelkän rataverkon varaan 
rakemuvaan valtakunnankeskusverkkoon. 

Kakkosasumisen yleistyminen johtaa monipuolisiin ammaltikuviin. Sama 
henkilö toimii useamman työnantajan tai asiakkaan palveluksessa ja hallitsee 
usean toimialan tehtäviä. Muuttoa vauhdittavat tai estävät olosuhteet liiltyvfit 
perheen taustaan, sukupuoleen ja sosiaaliseen asem4lan liittyviin asenteisiin ja 
odotuksiin. Monien maiden aluepoliriikkassaja kaupunkien välisessä kilpailus· 
sa painotetaan juuri vastaanottovalmiuksia erilaisten kulttuuriryhmien osalla. 

Keskusseurujen kehittämisohjelmissa ei ole vielä käsitelty keskusten verkos· 
tosuhteita ja yhteistyötä, jotka liittyvät juuri muuttoliikkeen pendelöinnin ja 
etätyön kehittymiseen. 

lopuksi käsiteltiin kunta- ja lääniportaan kansainvaJistymispalvelujen kehit
tämistoimenpiteitä. Juuri niillä luodaan maakunta keskusten ja maaseudun yri
tyksille suoria telemaattisia henkilökohtaisia yhteyksiä kansainvälisiin marko 
kinointi- ja tuotantoketjuihin. 
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Väki vähenee: Mistä tulevaisuuden työvoima? 

Hannu Katajamäki 

v:'ime vuosien noususuhdanne on synnyttänyt keskustelun työvoimapulasta, 
Näinä aikoina kansantaloutemme on kiertymässä kohti lamaa. Laman ei 

kuitenkaan ennusteta pahenevan 1970-luvun lopun laman veroiseksi. Työttö
myysasteen arvioidaan pahimmil laan kipuavan noin viiteen prosenttiin. Kulu
van vuosikymmenen työvoi mapoliittiseksi yleisilmeeksi kaavaillaan pahenevaa 
työvoimapulaa. Useat arvioiden esittäjät näkevät ainoaksi työvoimapulamme 
helpottajaksi ulkomailta muuttavan työvoiman. Monien katseet kääntyvät ete
lään ja itään: ve1jeskansamme Baltiassa ja lnkerissä päästävät meidät työvoi
mapulasta. 

Väitän, että työvoimapulaa on liioiteltu. Tulkintoja on tehty lyhyen aikavä
lin arvioiden ja hetken tuntuman perusteella. Keskustelun pinnallisuudessa on 
unohtunut, että työvoimapoliittinen koneistomme on jäämässä jälkeen kehi· 
tyksestä . Työvoimapoliittista koneistoa kehittämällä voidaan huomattavasti 
lieventää työvoimapulaa, aktiivinen työvoimapolitiikka kaipaa terävöittämistä. 

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamaUollluus 

Suomessa on ehkä liikaakin kiinnitetty huomiota työvoiman tarjonnan vähene
miseen. Totta tietenkin on, että työvoiman tarjonnan kasvu on maassamme vai· 
mcntumassa. Kuitenkin vielä vuoteen 2000 asti työvoiman tarjonta kasvaa lie
västi. Todella tuntuvasti työvoiman tarjonta alkaa vähentyä vasta 201O-luvulla, 
jolloin suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle. Viime vuosina Suomessa ilmennyt 
työvoimapula ja seuraavien 20 vuoden aikana ilmenevä työvoimapula eivät eho 
kä sittenkään jOhdu työvoiman määräJlisestä puutteesta, vaan ennen kaikkea 
työvoimapulan taustalla on työvoiman kysynnän ja tarjonnan laadullinen koh-
taamaltomuus. 

Aktiivisen työvoimapolitiikan ydinalue on ollut perinteisesti työvoiman ky
synnän ja tarjonnan sopeuttaminen toisiinsa. On kuitenkin ilmeistä, että aktii
visen työvoimapolitiikan perinteiset keinot eivät enää riitä, vaan tarvitaan uu-
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sia työvoiman kysynnän ja tarjonnan sopeuttamisen muotoja. Vanhat i!;kulau
seet työvoiman alueellisesta ja ammatillisesta liikkuvuudesta tarvitsevat uutta 
sisältöä. Uuden työvoimapolitiikan ensimmäinen vaatimus on, että se on huo
mattavasti pitkäjänteisempää kuin tämänhetkinen kädestä suuhun -työvoima
politiikka. Useimmissa tapauksissa työvoimapulaan ei ajaudut3. jos työvoiman 
tarpeista tiedetään riittävän ajoissa. Jo kuukauden tai kahden varoilusajall<l 
työn välitys pystyisi täyttämään useimmat työpaikat: sopivia työnhakijoita eh
dittäisiin hankkia rauhassa. Nykyisin työnantajien työvoimat::J.rpeet tulevat 
työnvälityksen tietoon lii:ln lyhyellä varoitusajulla. Työnvälityksen suurena 90-
luvun haasteena on kehittää työnantajayhteyksiään niin, että työvoiman käytös
sä tapahtuvat muutokset saadaan selville riittävän ajoissa ja päästään yhdessä 
työnantajien ja työntekijöiden kanssa miettimaän tarvittavia toimenpiteitä. 

Yksi työnvälityksen ikuisuusteemoista on ollut työnantajayhteyksien pinnal
lisuus. Syvällisen vuorovaikutuksen ja henkevän keskustelun puute on leiman
nui erityisesti yksityisen sektorin työnantajien ja työnvälityksen suhteita. Vaa· 
san läänin työvoimapiirin alueella on käynnissä hanke, job saattaa tuoda uut
Ia ulolluvuutta työnvfilityk.'ien ja työnantajien vuorovaikutukseen. Tavoitteena 
on kehittää menettely, joka tuotlaa tietoja työvoiman käytössä tapahtuvista lä
hiajan muutoksista. Saatavat tiedot palvelevat erityisesti ammatillisen aikuis
koululUksen suunnitte lua , Samalla saadaan tietoja myös sellaisista työvoiman 
käytön muutoksista,jotka voidaa n hoitaa prosessityönvälityksen avulla. Proses
sityönvälitys eroaa normaalista liJannetyönvälitykseslä siinä, että prosessit yön
välityksen aikajänne on selvästi pidempi, jopa puoli vuotta, Monet akuuteilt:.t 
vaikuttaneet työvoimapulat olisivat ehkä olleet viime vuo!'ina vältettävissä pro
sessityönvälityksen avulla. Vaasan läänissä kehitteillä olevassa m31lissa tIedot 
kerätään työvoima neuvojien tekemien työnantajahaasta ttelujen avulla, Tä
hänastiset kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä: työnantajat ovat arvos
taneet sitä, että työvoimaviranomaiset ovat kiinnostuneiw heidän tarpeistaan 
ja ongelmistaan. Saunaa olla, että kehitteilla oleva menettely on kauan kaIvat
tu läpimurto työnvälityksen työnantajayhteyksien syvent5misessä. 

Prosessityönvälityksen rinnalla tarvitaan muita työvoiman kysynnän ja tar
jonnan sopeuttamisen välineitä. Tärkeä väline on ammatillinen aikuiskoululus. 
Tulevina vuosina ammatillista aikuiskoululUsta olisi suunnallava ennalta eh
käisevästi: kun on tiedossa työvoiman k~ytössä tapahtuvia muutoksia, on suun
niteltava. mikä osa muutoksesta hoidetaan prose.~sityönvälityksen avulla, min
kä osan hoitaa kiinteä koulutus ja lopulta tarvitaanko vielä Iyhytkestoista am
matillista aikuiskoulutusta työttömille työnhakijoille tai mahdollisestj sen työ
paikan työntekijöille. jossa tapahtuu työvoimeln käytön muutoksia. Työvoima
politiikassa on siirryttävä työmarkkinoita koskevista tilannearvioista työmark
kinaprosesseja koskeviin arvioihin. Tämä on uuden työvoimapolitiikan keskei
siä asioita. 90-luvun työvoimapoliittisen viisauden ydin. 
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Työpaikkareldsterien kehittäminen 

Keskeinen osa 90-luvun tYövoimapolitiikan kehittelyä on tiedottavan työnväli
tyksen laajentaminen. Avoimia työpaikkoja koskevat tiedot on tuotava mah
dollisimman lähelle työnhakijoita. Useimmat työnhakijat haluavat itsenäisesti 
tutkia tarjolla olevia avoimia työpaikkoja. Nykyisen tietotekniikan avulla on 
mahdollista sijoittaa julkisiin tiloihin työpaikka-automaatteja, joiden avulla on 
helppo tutustua työnvälitykseen i1moitettuihin avoimiin työpaikkoihin. Kun 
avoimiin työpaikkoihin on helppo tutustua, lisääntyy myös työpaikan vaihta
jien kiinnostus työnvälityksen avoimia työpaikkoja kohtaan. Tästä seuraa, että 
työnantajat alkavat ilmoittaa avoimet työpaikkansa nykyistä kattavammin työn
välitykseen. Lopullisena tavoitteena on kehittää työpaikkarekistereitä niin, et
tä työpaikoista kiinnostuneet voivat tutustua kotonaan avoinna oleviin työpaik
koibin. Teknisesti tämä on mahdollista kansallisen tietoverkon toteutumisen 
myötä. 

Passiivisesta työllistämisestä aktiiviseen työllistämiseen 

Nykyinen työllisyyslaki tuli voimaan vuoden 1988 alusta lukien. Työllisyyslain 
myötäainoaksi työllistämisen muodoksi on tullut tiettyjen kriteeri en perusteel
la tapahtuva velvoitetyöllistäminen. Yksilötasolla kuuden kuukauden velvoite
työhön oikeutettuja ovat alle 20-vuotiaat kolme kuukautta työttömänä olleet 
ja pitkäaikaistyöttömät. Lisäksi velvoitetyöhön ov3t oikeutettuja sellaiset tyäs
säkäyntialueet, jOiden työttömyysaste on vählntään 1,8-kertainen koko maan 
työttömyysasteeseen verrattuna. Aluevelvoitteen perusteella voidaan työllistää 
kuka tahansa työtön työnhakija. Nykyinen työllisyyslaki antaa mahdollisuuden 
myös harkinnanvaraiseen työllistämiseen. Harkinnanvaraiseen työllistämiseen 
ei ole kuitenkaan käytettävissä määrärahoja kuin nimellisesti. 

Niikyvis~ä ul~väl tyuvUilllä]JulitiikölJ ILäast~et edellyttäisiviit passiiviseu vel
voitetyöjiirjestelmän purkamista ja määrärahojen ohjaamista aktiiviseen työl
listämisen muotoon eli harkinnanvaraiseen työllistämiseen. Nykyisessä työllis
tämisjärjestelmässä asioihin puututaan jälkikäteen: ensin odotetaan passiivi
sesti työllistämisehtojen toteutumista. Velvoitetyöjärjestel mä saattaa synnyttää 
tuettujen työpaikkojen kierteeseen salpautuneen työnhakijoiden ryhmän. Har
kinnanvaraisella työllistämiselJä voidaan sijoittaa työttömiä työnhakijoita työ
elämään ennen kuin muodolliset työttömyysajat ovat umpeutuneet. Harkin
nanvaraista työllistämisjärjestelmää viisaasti käyttämällä voitaisii n työnhakijoi
ta auttaa siirtymään normaaleille työmarkkinoille enoen kuin marginalisoitu
misen kehä alkaa kiristää työnha'kijoiden työuraa. Kaksien työmarkkinoiden, 
tuettujen ja normaalien syntyminen olisi 90-luvun perspektiivissä huono asia: 
työvoima on maassamme niin niukka resurssi. että yksikään ihminen ei saisi 
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ajautua tuetuille työmarkkinoille tarpeettomasti. Nykyistä velvoitetyöjärjestel
mää olisi arvioitava nimenomaan tätä näkökulmaa vasten. 

Velvoitetyöjärjestelmä on myös ristiriidassatyöhallintoon parhaillaan SQvj
tettavan tulosohjauksen kanssa. Velvoitetyöjärjestelmä on kovasti mekaani
nen. Harkinnanva raista työll istämistä voitaisiin sove ltaa kunkin alueen tarpei
den mukaisesti. Jollakin alueella ehkä korostuisi pitkäaikaistyöuömien työllis
täminen, toisella alueella vaikkapa ikääntyneiden työttömien työllistäminen, 
kolmannella alueella perinteisestä teollisuudesta irti sanottujen työl1islämi neo, 
Velvoitetyöjärjestelmä johtaa tulosohjauksessa helposti erilaisten suoritteiden 
asettamiseen: niin ja niin monta pitkäaikaistyötöntä on työll istettävä. Harkin
nanvarainen työllistäminen antaisi mahdollisuuden asettaa toiminnan tuloksia 
koskevia tavoitteita, Harkinnanvaraisella työllistämisellä voitaisiin esimerkik
si tukea työttömien työnhakijoiden sijoittumista vakituisesti työelämään. Tä
män tavoitteen toteutuminen tukisi työvoiman kysynnän ja tarjonnan sopeutu
mista toisiinsa. Jos tukityölliståmisen avulla halutaan v5hentää 9Q-luvun työ
voimakapeikkoja, olisi ve lvoitetyölJistämisestä siirryttävä takaisin horkinn<ln
varaiseen työllistämiseen. Kannattaa vakavasti kysyä, onko velvoitetyöjärjes
telmä itse asiassa huononnus aikaisempaan harklnnanvaraiseen työllistämisjiir
jestelmään verrattuna. 

Työelämän sisällön ja työsuhteiden moninaisuuden kehittäminen 

Viimeaikaiset tutkimustiedot kertovat suurien ikäluokkien halusta siirtyä eläk
keelle niin nuorina kuin mahdollista. Mainokset tarjoavat erilaisia omaeläkkei
tä. Totuus kuitenkin on, että suuret ikäluokat eivät saisi poistua eläkkeelle vain 
vähän yli 50-vuotiaina. Työelämää on kehitettävä niin, että voimien mukaan 
eläkkeelle voitaisiin siirtyii hyvin joustavasti, ei kuitenkaan e n.nen kuin. on täyt
tänyt 60 vuotta. Ilmeisen voimallisesti olisi kehitettävä joustavia työaikoja. ke
hitettävä työympäristöjä, uudistetlava vanhentuneita työnjohdon menetelmiä, 
annettava työntekijöille mahdollisu us puolen vuoden sapattivapoisiin ehkä vii
den vuoden välein. Työelämä ei ole enää 90-Iuvulla mää rän maailm<.J,jossa sie
detään mitä tahansa kunha n saa riittävän paljon palkkaa. Yhä useammalle työ
elämä on laadun maailma: työn sisältö ja työpaikan ihmissuhteiden sävy v;Jikut
tavat entiSiä enemmän työssä viihtymiseen. 

Myös työsuhteiden muotoja on kehitettävä , Ehkä yhä useamm~lt haluavatjiit
täytyä vakituisten työsuhteiden ulkopuolelle. Vapaiden ammattien harjoitta
jien määrä lisääntyy: perustetaan pieniä yrityksiä, tehdään etätyötä. työsken
nell~än silloin kun siltä tuntuu. Kaikenlaiset vivahteet työsuhteillen luontees
sa tulisi sallia. NyJ...")Iisin kiinteä palkkatyö tu lkitaan ehkä liian yksioikoisesti ai
noaksi mahdolliseksi palkkatyön muodoksi. Työvoim~1O saatavuullen turvaami
seks i tulisi sallia mitä erikoisimmat työsuhteen variaatiol. Erikoiselkaan työ-
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suhteen organisoinnin muodot e ivät saisi karsia eläke- ym. etuja. Työsuhteiden 
organisoinnin monimuotoisuus takaisi myös sen, että yhä useammat työnteki
jät voisivat työskennellä maaseudulta käsin kaupungeissa oleville työnantajil
le. Tämä näkökohta on erittäin tärkeä maaseudun kehittämisen näkökulmas
ta: uuden maaseudun syntyminen edellyttää uusien toimintojen k..iinnittymistä 
maaseutuympäristöön. 

Tärkeä työelämän kehittämisen piirre liittyy julkisen sektorin työpaikkoihin. 
Varsinkin kuntien työpaikat ovat viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana 
lisääntyneet huimasti . Vastaava kehitys ei saisi jatkua enää 90-luvulla. Muuten 
julkinen sektori uhkaa imaista liian suuren määrän työmarkkinoille tul evasta 
uudesta työvoimasta. Toimenkuvat ovat julkisella sektorilla kapeutumislaan 
kapeulUneet. Tämä kehityksen kulku liittyy erityisesti sosiaali - ja terveyden
huollon ammatteihin. Vähitellen olisi alettava miettiä, miten tehtävistä voitai
siin selviytyä toimintojen yhdistelemisen avulla. Myös uudenlaiset organisato
ri5et ratkaisut ovat mahdollisia. Esimerkiksi maaseudulla kotipälveJun antami
nen voisi ol la monitoimiseen maatalouteen liittyvä lisäansioiden hankkimisen 
väylä. Edelleen voitaisiin kokeilla järjestelyjä, joissa yhteiSkunnan nyJ...-yisin tar
joamia palveluita yhtiöitettäisiin yritysmuowisiksi. Tietysti on korostettava, et
tä uudet organisoimisen muodot eivät saa heikentää palveluiden laatua. Kyse 
on ainoastaan sen seikan tutkimisesta. voidaanko omaperäisillä uusilla ratkai
su illa vähentää julkisten palveluiden tarvitse maa työvoiman määrää. 
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Erkki Laukkanen 

K aikki myöntävät, euä 1990-1uku on suurien muutosten aikaa. Mutta harva 
viitsii ottaa huomioon tätä ennusteissaan. Tai ehkä asia on liian kova pala 

purtavaksi. Siksi ennustetaan niin kuin ennenkin, lineaarisesti. Itse olen syyl
listynyt aivan harkitusti toiseen äärimmäisyyteen, uhkakuviin. Olen yrittänyt 
ensin miettiä, mitä kaikkea pahaa voi tapahtua. Tämän jälkeen voi sitten miet
tiä, miten pahan toteutuminen voidaan estää. Uhkakuvani ovat sekä määrälli· 
siä että laadullisia, sekä kotoperäisiä että kansainvälisiä. 

Kotoperäisten ongelmien peruskysymys on määrällinen: Miten työvoima 
riittää, kun tiedetään, että nuorten ikäluokkien koko pienenee. ja vanhemmat 
ikäluokat liukenevat varhaiseläkkeille? Nuorten ikäluokkien kokoon voidaan 
tunnetusti vaikuttaa vain noin 20 vuoden viiveellä. Vanhempien ikäluokkien 
työvoimassa pysymiseen voidaan vaikuttaa nopeammin, mutta vaikutustnvaS!::l 
on hyvin erilaisia käsityksiä. 

länsi-Euroopan haasteet ovat suurelta osin laadullisia. Peruskysymys on. mi
ten valmisteil la oleva sopimus Euroopan taJousalueesta (ETA) vaikuttaa työ
voimaviTloihin ja työvoiman käytön ehtoihin. Virallisen näkemyksen mukaan 
ETA:n suora vaikutus on pieni. Multa ep;iSl1nrlU vaikutukset VOiv:H olla d ra
maattiset. 

Itä-Euroopan työvoima on sekä määrällinen euä laadullinen pähkinä. Sitä 
voi tulla muutamassa vuodessa jopa S-6 miljoonaa koko Skandianavian alueel
le, mutta pääasiassa ilmeisesti Iyhytkestoisi in ja heikommin palkatluihin tehtä· 
viin. 

Ammatillinen polarisaatio on kasvussa 

Taloudellisen suunnittelukeskuksen (ent. Tasku. nyk. Vau) arvion mukaan työ
voiman uusiutuminen hidastuu voimakkaasti jo 1990-1uvulla. Kotita!oustyöslii 
ja koulutuksesta tulevien määrä pienenee, samalla kun työllömyys- ja työkyvyt· 
tömyyseJäkkeille siirtyminen vähenee. V~lrhaiseläkkeelle si irtymisen arvioi-
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daan kuitenkin edelleen kasvavan, erityisesti vuosikymmenen loppupuolella. 
Silloin vuosina 1945-50 syntyneiden suurten ikäluokkien työkyvyttömyysriski 
on suurimmillaan. 

Työvoiman tarjonnan Tasku arvioi kasvavan vielä vanhimmissa, eläkeikää lä~ 
hestyvissä ikäryhmissä. Arviota perustellaan osa-aikaeläkkeellä, jonka odote~ 
taan yleistyvän. Osa~aikaeläke lisäisi osa-aikatyötä, erityisesti palvelualoilla, 
joilla sijaistyövoiman tarve on kasvanut. Mutta suurimmat pula~ammatit sekä 
palvelualoilla että teollisuudessa ovat niin vastenmielisiä, että sinne vanhem~ 
paa väkeä on vaikea saada edes tilapäisesti. Kuntoutus, josta jonkinJainen aie~ 
sopimus on nyt syntynyt, onkin välttämätön ehto kuluneen työvoimamme työ~ 
hön motivoimiseksi. Syntyyhänjo tuki- ja liikuntaelinsairauksista vuosittain 5-
10 miljardin kustannukset. Ennaltaehkäisevää toimintaa siitä on vain noin pro~ 
sentti. 

Kokopäivätyötä tekevissä ikäryhmissä k)'syntääja tarjontaa voidaan jatkossa 
tasapainottaa aiJ.."Uiskoulutuksen avulla siten, että suppenevista ammauiryh~ 
mistä uudelleenkoulutetaan väkeä kasvaviin ammattiryhmiin.lIman sitä 1980-
luvun alusta alkanut ammatillinen polarisaatio tulee voimistumaan: sup
penevista ammattiryhmistä siirrytään suppeneviin ja kasvavista ammattiryh
mistä kasvaviin ammattiryhmiin. Niiden välistä vaihtoa on entistä vähemmän. 
1990-luvulla virta suppenevista ammattiryhmistä kasvaviin on ainoa kestävä 
ratkaisu, jos kohtaanto~ongelman kärjistyminen halutaan välttää. 

Euroopan talousalueen suorat ja epäsuorat 'Vaikutukset 

Työvoimapolitiikan kannalta ETA:n suorat vaikutukset vaikuttavat pieniltä. 
Lähtökohta on, että työmarkkinoilla minkä tahansa ETA-maan kansalaista tu
lee kohdella yhtä hyvin kuin isäntämaan kansalaista. Mittarina on isäntämaan 
lainsäädäntö, myös isäntämaan TES, mitä työnantaja ei hevin niele. Ongelmak
si tämä on noussut mm. ulkomaisen aliurakoinnin kohdalla. 

Työvoima liikkuvuus on tietenkin ehdollista, sosiaaliturvasta riippuvaa. So
siaaliturvaa piti alunperin vain koordinoida siten. että etuudet siirtyvät maasta 
toiseen,ja siten rohkaisevat työntekoon muissa maissa. Myöhemmin on kuiten~ 
kin osoittautunut, että maksu perusteiden poikkeavuuden vuoksi harmonisoin
tiakin on tehtävä. 

ETA:n suorat työvoima- ja sosiaalipoliittiset vaikutukset ovat kuitenkin pie
net verrattuna epäsuoriin vaikutuksiin. Epäsuorilla vaikutuksilla tarkoitan täs
sä sitä, miten työvoimanja pääoman liikkuvuus vaikuttavat toistensa käytön eh
toihin maassa, jonka nimi on Suomi. Tästä asiasta on julkisuudessa keskustel
tu liian vähän ja liian myöhään. 

Aiheen keskusteluun on antanut Ruotsin pääomapako. Noin puolet ruotsa
laisten yritysten investoinneista suuntautuu nykyään ulkomaille, lähinnä EY-
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maihin. Syyksi on ilmoitettu sekä korkeat työvoimakustannukset ja työvoima· 
pula, Tuttuja argumentteja Suomessakin, Kaikki merkit viittaavat siihen, että 
pääomapako toteutuu myös Suomesta, Suorat investoinnit ulkomaille olivat 
viime vuonna yli 11 miljardia markkaa Jos pääoma lähtee, työvoiman kysyntä 
Suomessa laskee eikä demografisiin tekijöihin perustuva ennuste työvoimapu· 
lasta toteudu. 

Ainoa asia.joka voi estää pääomapaon on ammauiUlilOisen työvoiman niuk· 
kuus halpatyövoiman maissa. Ovathan tuotannolliset investoinnit Eurooppaan 
olleet tappiollisia suomalaisiin verrattuna, ja viimeisten kolmen vuoden aika· 
na ero on vain kasvanut.Ero johtuu ainakin osittain työn tuottavuudesta, jonka 
kasvu on ollut Suomessa maailman parasta, Yleistyvän arvion mukaan inhimil· 
linen pääoma onkin nykyään kiinteää pääomaa tärkeämpi tuotannontekijä. Si· 
ten olisi johdonmukaista, jos kohdeltaisiin jatkossa sen arvon mukaisesti: vä
hintään yhtä hyvin kuin kiinteää pääomaa. 

Jos edes osa niistä miljardeista, joita valtio vuosittain jilkaa erilaisina pois· 
taina kiinteän pääoman huoltoon. suunnattaisiin inhimillisen pääoman huol· 
toon, työvoiman määrään ja laatuun liittyvät ongelmat voitaisiin minimoida 
tuotannosta tinkimättä. Esimerkiksi työvoiman kuntouttaminen ja ammatilli· 
nen aikuiskoululUS saisivat sisällön, josta niitä olisi helpompi pitkäjänteisesti 
kehittää. Sama koskee myös sosiaalipolitiikkaa,jonka rajoittaminen pienentäi · 
si erityisesti naisten työvoiman tarjontaa, 

Idän korUi on epävannin 

Tuleeko NL:sta uuden passi lain ja kurjan elintason myötä ryntäys Suomeen vai 
ei, on epävarmaa. Josse tulee nopeasti ja säätelemättömänä, Suomen työmark· 
IUnat ovat sekaisin. Mitä huonommin siihen on varauduttu, sitä suurempia on· 
gelmat tulevat olemaan. 

Koska kysymys on aidosta epävarmuudestil. politiikkavalinta on tehtävä kah
den virheen välillä. Toinen virhe on se, että ryntäykseen varaudutaan, vaikka 
myöhemmin osoittautuu. että ei olisi tarvinnut. Toinen virhe on se, että ryn· 
täykseeen ei varauduta, vaikka myöhemmin osoittautuu, että olisi pitänyt. On 
ilmeistä, että kustannukset varautumattomuudesta ovat suuremmat. Siksi ryn
täykseen olisi syytä varautua. 

Varautumisella tarkoitan sitä, että nykyiset valmiudet eivät riitä. Työlupa· 
prosessin nopeuttaminen ja viisumi eivät takaa toivottua tasaista kasvua. 
SAK:n neuvostovieraiden mukaan kaikkia keinoja tullaan käyltämäänja töitä 
tehdään millä ehdoilla tahansa. Jos työn tarjomaehdol laskevat. kasvaa myös 
kotimainen kysyntä. Eniten se kasvaa duunaritasan lyhytkestoisissa työsuhteis· 
sa. Hintaeroihin perustuva dynamiikka on niin vahva. että pykälillä sitä on lä· 
hes mahdotonta hallita. 
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Esityksiä ennakoiviksi toimenpiteiksi 

Väki vähenee, mutta rulevaisuuden työvoima ei välttämättä vähene. Työvoi
man kysynnällä on nimittäin taipumus kehittyä pitkällä aikavälillä samansuun
taisesti. Työvoiman ja pääoman kansainvälinen liikkuvuuden lisääntyessä sa
mansuuntaisuutta voi ilmetä jo lyhyeJläkin aikavälillä. Oma arvioni on, että 
1990-1uvulla meillä esiintyy samanaikaisesti sekä työttömyyttä että työvoima
pulaa. Joka tapauksessa kohtaanto-ongelmien toimi- ja ammattialakohtainen 
luonne tulee korostu maan. 

Se missä määrin kohtaanto-ongelmat lyövät 1990-luvulla läpi, riippuu siitä, 
miten työpolitiikkamme toimii. Sekä kotoperäiset että ulkomaiset ongelmat 
tuntuvat kasautuvan 1990-luvun loppuun. Silloin ratkaistaan ns. suurten ikä
luokkien työmarkkinoilla pysyvyys,ja silloin myös integraation vaikutukset ovat 
kokonaisuudessaan päällä. Tosin "itäintegraation" vaikutukset voivat olla tun
tuvat jo ensi vuonna. 

Tasapainoinen kehitys, jos se ylipäänsä on mahdollinen, näyttäisi edellyttä
vän mm. seuraavia ao; ioita: 
• Ennakoivaa kuntoutusta. joka pienentää työkyvyttömyysnskiä. 
• Ammatillista aikuiskoulutusta, joka siirtää suppenevisia ammauiryhmistä 

kasvaviin ammattiryhmiin. 
• Resurssien uutta kobdentamista siten, että painopiste siirretään kiinteän 

pääoman huollosta inhimillisen pääoman huoltoon. 
• Työvoimatarpeeseen perustuvaa idästä tulevan muuton hillintää siten, että 

tuloksena olisi tasainen ka~vu. 
• Kansallisestj uskollista pääomaa.joka tuntisi velvoitteita myös kotimaan työ

voimaa kohtaan. 
Kolme ensinmainittua asiaa on jo kehitteillä. mutta kaksi viimeistä on auki. ja 
kansallisestikin uskollinen pääoma vaikuttaa nykyoloissa utopialta. 
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Jaakko Koskimies 

I hmisiä on maapallolla jo yli viisi miljardia. Määrä kaksinkertaistuu 60seuw3-
van vuoden ajkana. Näin kuitenkaan tuskin käy, sillä monilla alueilla biologi

nen raja on sitä ennen sivuutettu. Joka neljäs ihminen on kiinalainen. Ympäri s
töongelmien seuraukset näkyvät 10-20 vuoden kulu Itua. MuulOS on jo tapahtu 
nut, erilaiset seuraukset alkavat ilmetä. Vaikein on ennustaa yhteiskunnallisia ja 
poliittisia muutoksia. Ne eivät ole jatkoa aikaisempaan. vaan murtautuvat esiin 
yllättävässä muodossa. Euroopan suuri muutos tapahtui 1989-90. 

Globaalisti perusjako teollistuneen, rikkaan pohjoisenji1 yhä köyhtyvän ete· 
Iän välill ä korostuu. Valkoinen rotu asuu yltäl..')' ll äisyydessä. Kaikkein köyhim+ 
missä 42 maassa asuu 500 miljoonaa ihmistä. joiden elintaso jatkuvasti huono
nee. Vain yksi viidestä osaa lukea. Liikaväestö köyhillä alueillajohtaa heimo
riitoihin. Valtaan päässyt ryhmä yrittää terrorilla ajaa muita pakosalle. Terro 
ria esiintyy silloin. kun muutto muualle on mahdollista ja läntiset tiedotusväli
neet ovat sopivasti paikalla. 

Mitä meidän tietämättämme tapahtuu, on paljon suurempi h."ysymys. Mah
dollisuudet puuttua maailman vääryyksiin ovat eriu5in rajalliset. Meidän täy+ 
tyy kuitenkin kaikin tavoin tukea niitä kansainvälisiä j::irjestöjä, jotka lOimivat 
tiiliä alueelJa . ILO:n toiminta j5rjestäytymisvapauden ja keskinäisten neuvot
telujen edistämiseksi on hyvä esimerkki hitaasta vaikuttamisesta suurten ihmis
määrien elinolosuhteiden ja ihmisoikeuksien puolesta. 

Yhdentyvä Eurooppa 

Huomio kiinniuyy meitä lähempiin tapahtumiin. Suomi on osa Eurooppaa, me 
kuulu mme Pohjois-Eurooppaan, olemme yksi Pohjoismaa. Rajanaapurina 
meillä on Venäjä. Suomessa seurataan valppaasti maailman tapahtumia. Sodat 
ovat näkyviä, lyhyitä tapahtumia. Malaria, kolera, aids, tuberku loosi ja muut 
sairaudet tappavat ihmisiä. Nä lkäja puhtaan veden puute tappaa ihmisiä enem
män. me emme tiedä lopullista kuolinsyytä. 
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SuomaJaiset haluavat vaikuttaa maailman tapahtumiin. Pohjoismailla ei o le 
valtaa. mutta ne voivat esimerkillään ja osallistumisella mm. YK:ssa olla yhtei
sen maailmamme kehityksessä mukana. 

Lailon siirtolaisuus, ihmiset. joilla ei ole mitään menetettävää elämässä, on 
luonut omat aJakultruurinsa suurkaupunkeihin. New Yorkin ja Pariisin hiki
verstaat, "sweat shops", ovat vaatetusteollisuuden nopeita ja joustavia tuotan
toyksikköjä. 

Varsinaisesta katastrofitilanteesta Länsi-Euroopassa emme halua keskustel
la. Katastrofi Suomessa olisi yli miljoona uutta asukasta lyhyessä ajassa. Monis
sa maissa ulkomaalaisia voi olla lähes 10 prosenttia väestöstä. 

Työvoimapula Suomessa 

Suomen työvoima on 2,4 miljoonaa ihmistä. Meillä on pula kou lutetusta työ
voimasta.Meidän pitäisi käyttää tämä työvoima paremmin. Nuorilta puuttuu 
mielenkiinto ammattikoulutukseen. Enemmistö 55 vuotta täyttäneistä toivoo 
pääsevänsä eläkkeelle mahdollisimman nopeasti. Innostus työn tekemiseen ei 
ole kovin suurta. 

OECD:n pyrkimys siihen, että jokainen hoitaa työnsä kunnolla, on tärkeä. 
Myös elämänsä voi suunnitella paremmin. Omien asioiden. perheen ja vapaa
ajan hoito voi olla tehokkaampaa. Osallistuminen työelämässä, kylätoimikun
nat ja yhdistykset omalla ajajia auttavat vaikuttamaan niihin asioihin,joista elä
misen laatu muodostuu. 

Työvoimapula pakottaa myös säästämään. Tuotannossa olemme siirtyneet 
suuriin sarjoihin, kansainväliseen kilpailuun ja standardisoituihin tuotteisiin. 
Rahaliikenne hoituu pankkiautomaatin avulla. Hoito, läheisyys ja hymy ovat 
kuitenkin asioita. joista vallitsee jatkuva puute. Vähäkin riittää, mutta näitä ih
misten välisiä kontakteja ei ole koskaan tarpeeksi. Rohkaiseminen ja kannus~ 
taminen eivät maksa mitään. 

Väesrökehilys Suomessa 

Hyvinvointiin liittyy valitettavasti alhainen syntyvyys. Kuitenkin on merkkejä 
siitä. että uusi babyboomi on tulossa. Syntyvyyden edistämiseksi on perustettu 
uusi yhd istys. joka esittää lapsiperheille äänioikeutta politiikan suunnan muut
tamiseksi lapsiystävällisemmäksi. Helpouamalla lapsiperheiden asemaa erityi
sesti asuntoasioissa ja maksamalla kunnon tukea lasten kasvattamisesta voi
daan tähän vaikuttaa. 

Nuorisolla on nyt mahdollisuus matkustaa. Eurooppa aukeaa. Osa muuttaa 
ulkomaille paremman ansion ja mielenkiintoisemman elämän toivossa. Viisas 
työnantaja sitoo nuoret työpaikkaansa lupaamalla määrävuosina optioita yh-
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tiön osakkeisiin. UlkomaiJIa ollessaan osa tutustuu, ihastuu, menee naimisiin 
ja jää pysyvästi asumaan. 

Suomeen muuttavista saavat pakolaiset eniten huomiota ja tukea. Ihmiset, 
joilla on henkilökohtaisia siteitä Suomeen, ovat tänne tervetulleita. Moni tu
lee turistina, palaa uudestaan ja jää pysyvästi. Yksilötason muutto tulee var
maan lisääntymään. Tällainen muuttoliikevaikuttaa myönteisesti väestön mää
rään, mutta on työvoimana ilman merkitystä. 

Koko Länsi-Euroopan sisäinen muuttoliike on vähäistä. Muuuajat tulevat 
kauempaa, buonommista oloista. Osa sopeutuu uuteen elämään. Osalle 010-

suhteet ja kulttuuri ovat liian erilaisia. Uskonto vaikuttaa ajutteluun, pohjois
mainen tasa-arvoajattelu on vierasta. 

Perheiden yhdistämisperiaate merkitsee. että yhtä työntekijää varten tulee 
useita huollettavia, jotka tarvitsevat yhteiskunnan palveluja. 

Työvoiman tarpeen tasaaminen 

Jokainen yritys joutuu suunnittelemaan työvoiman käytön tuolleiden kysynnän 
ja tuotannon tarpeiden mukaan. Yritykset,joilla on toimintaa usealla paikk:l
kunnalla ja nyJ..')'ään yhä useammin monessa maassa, voivat tasapainottaa sekä 
tuotantoaeuå työvoimaa . Urakierto kuuluu hyvään henkilöstöpolitiikkaan. A!-
signment ulkomailta on yrityksen määräys. Joidenkin ryhmien tehtävän5 on 
matkustaa lyhyemmäksi ajaksi yhtymän toisiin yksiköihin. Voiuaan myös kou~ 
luttaa työvoimaa siirrettäväksi tarpeen mukaan. 

Tuotteen myyntiin liittyvä asennustehtävä on määrä:likainen komennus,jo
ka pyritään suoriuamaan nopeasti ja tehokkaasti. Aliurakassa otetaan määrät
ty työ tehtäväksi . Työporukka saapuu, sillä on omajohto ja se haluaa sailua teh
tävänsä m:lhdollisimman nopeasti suoritetuksi. Palkku on sen mukainen. 

Euroopan talousalueen periaatteisiin kuuluu oikeus vapaasti asettua asu
maan paikkakunnalle, josta on saanut työp31kan. Yksittäiset ihmiset, perhei
neen tai ilman, eivät tilastoihin paljon vaikuta. Työvoimana mieJenkiinloisem
pi on ryhmä,joka työskentelee yhdessä, haluaa ansaita mahuollisimman paljon 
ja tekee sen vuoksi työnsä nopeasti . He ovat työnantajan käytettävissä eivätkä 
ole kiinnostuneita yhteyksistä työpaikan muun henkilöstön kanssa. 

Lyhytaikaiset työsuhteet merkitsevät liikkuvuutta. Usein tämä on työnanta
jan edun mukaista. Osa kuitenkin juurtuu, palaa useamman kerran ja Jsettuu 
pysyvästi asumaan. 

Ei vaikuta maassamuultoon Suomessa 

ILO:n Philadelphian julistus (1944) vahvistaa, että työ ei ole kauppawvara. Ny
kyaikana täl1aista ihannetilaa ei kuitenkaan ole. Me teemme työtä rahan vuok-
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si, me tarvitsemme palkkaa. Nykyaikainen työ vaatij koulutusta, aloitekykyä ja 
l..;innostusta. Yhä useampi joutuu matkustamaan työtehtävissään. Työmatkat 
ovat vaihtelua, ne avartavat. Mutta se joukko, joka aamuseitsemältä kokoon4 
tuu Helsinki-Vantaan lentoasemalla. ei enää pidä matkustamista huvina. Kun 
matkapäiviä on 60-100 vuodessa, edellyttää se ylimääräisiä ponnistuksia sekä 
matkan aikana että matkan jälkeen kotimaassa. 

Kaikki nämä tekijät liittyvät nykyaikaisen yhteiskunnan toimimaan. Me 
olemme tehokkaampia niin että voimme ylläpitää elimasoamme. Jos kansan
talous pysyy tasapainossa, ei kansainvälistymisellä pitäisi olla vaikutusta muut
toliikkeeseen Suomessa. Mikään näistä tekijöistä ei johda sisäisiin mullistuk4 
siin Suomessa. Muuttoliike pysyy vähäisenä väestön kokonaismäärään verrat
tuna. Työvoiman l..)'syntä jatkuu erityisesti pääkaupunkiseudulla ja ylläpitää 
asuntopulaa, korkeita hintoja, liikenneongelmia ja ahtautta. 

Työvoiman tarjontaa ei ole missään maassamme. Jos yritys haluaa perustaa 
uuden tuotantoyksikönja tarvitsee nopeasti 50 vapaata. ammattitaitoista ihmis
tä. niin heitä ei ole. 

Ulkoiset tekijät vaikuttavat aikaisempaa enemmän, mutta eivät muuta suo
malaisen yhteiskunnan hidasta kasaantumista kasvukeskuksiinja liikenneväyli
en varteen. Myös Suomeen muuttavat u,lkomaalaiset hajaantuvat toivottavasti 
tämän helminauhamallin mukaisesti 

Työvoimapula säilyy, tuotantokustannukset ovat korkeita, ihmiset valittavat 
verojaan ja tuotantoa siirtyy ulkomaille lähemmäksi markkinoita. 

Yritykset opettelevat käyttämään ulkomaista työvoimaa myös Suomessa 
Määrät ovat kuitenkin pieniä ja usein ulkomaisen työvoiman tarve on lyhytai
kaista. Pienet määrät eivät muuta yrityksen omaa perusorganisaatiota, jossa 
ryhmätyö, tehtävien kierrätys, informaatio ja koulutus edellyttävät mm. yhteis
iä kieltä. 

Jos muutto Suomeen nopeasti lisääntyy, e i se tapahdu työvoiman tarpeen t)'Y4 
dyttämiseksi. Silloin on kyseessä eurooppalainen katastrofitilanne. johon mei
dän on keksittävä omat vastauksemme. 

Samalla on va rauduttava siihen. että muuttoliike Suomesta pois voimistuu, 
etenkin nuorten, hyvin koulutettujen keskuudessa. Suomen pitäminen kiinnos
tavana suomalaisille on siis ensisijainen tehtävä. 
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Työryhmäraportti 

Väki vähenee, mistä tulevaisuuden työvoima? 

Väestön maärässäja ikäJakenteessa tapahtuvat muutokset ovat pitemmällä ai
kavälillä hyvin merkittäviä yhteiskunnallisia muutostekijöitä, joiden vaikutuk
set näkyvät monin tavoin muun muassa työvoiman tarjonnassa, väestön kulu
lusmahdollisuuksissa, yhteiskuntarakenteessa, asumisessa, koulutuksessa ja 
perhe-elämässä. Sotien jälkeen syntyneiden suurten ikäluokkien vaikutus on jo 
pitkään näkynyt työmarkkinoilla. 196G- ja 1970-luvuilla se ilmeni suurena työ
elämään tulijoiden määränä. Nykyisin ja erityisesti tulevina vuosina se näJ...')')' 
työvoiman ripeänä vanhenemisenaja ikääntyneiden työntekijöiden ongelmien 
korostumisena. Ensi vuosituhannen alkupuolel la nämä ikä luokat al kavat tulla 
eläkeikään, jonka seurauksena työvoima alkaa vähetä. 

Mikäli syntyvyys säi lyy viime vuosikymmenen tasolla ja vastasyntyneiden 
odotettavissa olevat elinikä pitenee parilla vuodella, kääntyy maamme väkilu· 
ku laskuun vuosituhannen vaihteessa. Suhteellisen pienetkin muutokset näis
sä oletuksissa vaikuttavat kuitenkin se lvästi kehityksen suuntaan. Ennustami
sen vajkeutta osoi ttaa se, että 10-30 vuotta sitten tehdyt ennusteet ovat poiken
neet huomattavasti toteutuneesta kehityksestä. Tuolloin syntyvyys ja kuollei
suus poikkeuksetta yliarvioitiin. Sen vuoksi vanhusväestöä on nykyisin paljon 
enemmän ja nuoria vähemmän kuin ennakoitiin. 

Työvoiman määrä kasvoi 1970-1uvun alusta 1980-Iuvun puolivfiliin :3sti hyvin 
nopeasti eli kaikkiaan noin 300 000 hengellä. Työvoiman uusiutuminen oli sa
malla voimakasta. Syynä tähän olivat sekä väestöllisel tekijät että työhön osal· 
listuvuuden lisääntyminen. 15. työikäisen väestön kasvu, suurten ikäluokkien 
tulo parhaaseen työikään ja erityisesti naic;ten lisääntynyt osallistuminen työ
elämään. Vuosikymmenen puolivälissä kasvu tyrehtyi lyöikään tulevien maj
rän pienetessä, varhaiseläkkeelle sii rtyneiden määrän kasvaessa ja naisten työ
voimaosuuden kasvun taittuessa. Tästä on ollut seurauksena se, että työvoiman 
uusiutumisaste on aikaisempaan verrattuna se lvästi laskenut. Syntyvyydessä ja 
työvoimaosuuksissa tapahtuneet muutokset heijastl..lv3t paitsi tarjonnan mää· 
rään, myös sen ikärakenteeseen. Niiden seurauksena työvoima on selväsli kes
ki-ikäistynyt. Nykyisin työvoimaan osallistutaan eri ikaryhmissä niin suuressa 
määrin, ettei työvoiman u lkopuolelta enää sanottavasti löydy uusia työvoima
reservejä. 

Lähivuosina työikää n tulevat ikäluokat pienenevät, mutta silti työikäisen 
väestön määrä vielä hieman kasvaa 2000-luvun alkuun saakka. Samalla ryöikäi
nen väestö vanhenee nopeasti niin, että vuonna 2005 noin 32 prosenttia työ
ikäisistä on yli So-vuotiaita, kun heitä vuonna 1990 oli 23 prosenttia. Kun suu-
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rel ikäluokat vuoden 2010jälkeen tulevat eläkeikään, vähenee työikäinen väes
tö nopeasti. Yuonna2005 ikärakenne on vielä siinä mielessäedullinen, että työ
ikäisten osuus on silloin nykyistäkin suurempi ja samalla suurempi hin Euroo
passa yleensä. 

Työministeriön Työvoima 2000 -työryhmä on arvioinut työvoiman tarjonnan 
Lisääntyvän 1990-Iuvulla noin 60 000 hengeJlä, vaikka se taantuman vuoksi ti
lapäisesti supistuukin. Viime vuosikymmenellä tarjonnnan kasvu oli noin puo
let suurempaa eli 120000 henkeä. Lähivuosina työvoiman kasvu näyttäisi silti 
riittävän nopeampaan kasvuun kuin mikä näyttää olevan toteutumassa. Työvoi
man ikärakenteen osalta työryhmän laskelmat ovat aiempien ennusteiden 
suuntaisia. Yleisesti työvoiman keski-ikä nousee. Nuoren työvoiman (15-24 . 
vuotiaat) tarjonnan arvioidaan supistuvan tällä vuosikymmenellä noin 
10 OOO:lla, vaikka kysynnän kasvu pyrkiikin nostamaan työhön osallistuvuutta. 
Perheellisl)'misikäisten (25-39 -vuotiaat) määrän oletetaan supistuvan yli 
150 000 hengellä. Tähän ovat syynä mm. aikuiskoulutuksen yleistyminen, las
ten kotihoidon tuki ja oikeus hoitovapaaseen. Suurten ikäluokkien vaikutuk
sesta 40-45 vuotiaiden määrä kasvaa läbes 140 OOO:lIa. Varsinkin tähän ryh
mään kuuluvien naisten työhön osallistuvuuden arvioidaan edelleen nousevan. 
Huomattavaa lisääntymistä tapahtuu myös vanhimmassa ikäryhmässä (55-64-
vuotiaat). Heilläkin työhön osallistuvuus kasvaa mm. niiden toimenpiteiden 
vuoksi, joilla liian varhaiSia eläkkeelle siirtymistä pyritään hillitsemään. 

Väeslöennusteen perusteella työvoiman tarjonta alkaa supistua vasta vuosi
tuhannen vaihteen jälkeen, varsinkin 2010-luvun alkupuolella suurten ikäluok
kien tullessa eläkeikään ja pienten ikäluokJden työikään. Viim.eaikaisen synty
vyyskehityksen perusteella väeslöennuste näyttäisi kuitenkin jonkin verran ali
arvioivan väestö kehitystä. Tyött6myysasleen Työvoima 2000 -työryhmä arvioi 
kasvavan lähivuosina huomattavasti ja pysyvän varsin korkealla tasolla, noin 
5-6 prosenlin IHnmmassa. 

Työvoiman liikkuvuus ja lyömarkkinakehitys 

Työvoiman tarjonta sopeutuu kysynnän rakenteessa tapahtuviin muutoksiinyh~ 
täältä työvoiman uusiutumisen ja toisaalta työvoiman alueellisen ja ammatilli
sen liikkuvuuden kautta. Suomessa työllisyyden rakennemuutos on 1970-luvun 
alun jälkeen toteutunut ensisijaisesti työvoiman uusiutumisen kautta eikä s0-

peutuminen näin ollen ole vaatinut työelämässä jo olevan työvoiman laajamit
taista ammatillista tai alueellista liikkuvuutta. Tässä suhteessa rakennemuu
utos on yksilöiden kannalta toteutunut verrattain pehmeästi. Tulevaisuudessa 
edellytykset sopeutua työvoiman kysynnän rakennemuutoksiin työvoiman uu
siutumisen kauna kuitenkin kavcntuvat. Tähän on yksinkertaisesti syynä työ
ikäisen väestön ja työvoiman kasvun hidastuminen sekä väestön vanhenemi-

170 



1 

IV TYORYHMÄALUSTUKSET JA -RAPORTIT 

nen. Koska liikkuvuuden koeuu tarve ikääntymisen myötä vähenee. samalla 
kun sen esteet lisääntyvät, tulee työvoiman ammatillisesta ja alueellisesta liik
kuvuudesta tällöin yhä keskeisempi ongelma työmarkkinoiden sopeutumis
prosessissa. 

Työmarkkinaongelmien vaikeutuminen lähivuosina näyttää ilmeiseltä. ikä
luokkien pienetessäja työvoimareservien huvetessa työvoiman saanti tulee vai
keutumaan. Tähän asti laajentuneet alat ovat saaneet uutta työvoimaa ennen 
muuta koulutuksesta tulleista nuorista ja kotitaloustyöstå työelämään siirty
neistä naisista. Myös ammatillinen liikkuvuus on ollut vilkasta varsinkin am
mattiryhmien sisällä. Samalla varhaiseläkkeelle siirtyminen on kasvanut. Jat
kossa työmarkkinat eriytyvät entistä enemmän. Ammatinvaihto edellyttää yhä 
useammin siirtymisiä kokonaan uudelle alalle ja uutlenlaisiin tehtäviin. Samas
sa ammatissakin jatkavat joutuvat vaihtamaan työpaikkaa yritys- ja loimipaik
karakenteen uusiutuessa koko ajan. 

Kun ammatillinen muutos tulevaisuudessa jatkuu ilmeisen nopeana samalla 
kun nuorta, vastakoulutettua työvoimaa tulee työeHimään entistä vähemmän, 
on iäkkäämpää, työssä olevaa väestöä alettava kouluttamaan uudeIJeen ja en· 
tistä tehokkaammin. Työvoiman uusiutuminen tapahtuu siis tällöin yhä suu
remmassa määrin työntekijöiden ammatillisia valmiuksia uusintamalla eik5 
työvoiman vaihtumisen kautta kuten aikaisemmin. Työssä olevilta tämä muu
tos edellyttää samalla myös entistä suurempaa ammatillista ja alueellis ta liik· 
kuvuutta. 

Erityisesti aloilla. joilla eri syistä rekrytoidaan nuorempaa työvoimaa, on 
nuorten työntekijöiden saatavuus kasvava ongelma. Tällä on monia vaikutuk
sia työmarkkinoille yritysten kilpaillessa yhä enemmän nuori sta työntekijöistä. 
Tietenkin nämä vaikutukset riippuvat paljolti siitä, miten suotuisasti taloudel· 
linen kasvu ja työvoiman yleinen kysyntä kehiuyvät. On arvioitu, että 1970-lu
vulla vallinnut tilanne - suuret, turhautuneet nuorten ryhmät ja melko suo· 
tuiSa5S;j. asemassa olevat keski·ikäiset - saattaa lähivuosina kaantya päälael 
leen. Tuolloin nuoret ovat vähälukuisuutensa vuoksi hyvässä asemassa, kun 
taas keski-ikäiset kärsivät edelleen suurten ikäluokkien tungosvaikulUksistn. 
Ristiriitoja voi syntyä myös työssä olevien ja työelämän jättäneiden välille_ Työ
voiman vanhetessa myös yhä suurempi osn työpanoksesta tulee keski·jkäisten 
ja vanhempien työntekijöiden harteille. Tällä voi olla vaikutuksia mm. tuotta
vuuleenja työntekijöiden koulutettavuuteen uusiin tehtäviin. 

Väki vähenee, riittääkö l)ö\·oima? 

Työvoiman tarjontanäkyminen perusteella työvoimapula näyttää tulevina vuo
sina hyvin todennäköiseltä. Sen välttämiseksi on käytettävissä amakin seurJa· 
via keinoja : 



VäkI vähenee, mistä tulevaIsuuden työvoima? 

• työvoimaa korvataan tekniikalla ja työvoiman entistä tehokkaammalla käy
töllä sekä pidentämällä työaikaa; 

• tehdään vain tarpeellisimmat ja tuouavimmat työt; esim. julkisen sektorin 
ja kuntien sosiaali- ym. palvelujen ennustettua työvoiman tarvetta olisi syy
tä tarkistaa, koska on hyvin todennäköistä, etteivät taJoudelliset resurssit rii
tä esitettyjen tarpeiden mukaisen työntekijämäärän työllistämiseen; työnte
kijöitä tarvitaan muillakin, ehkä vielä tärkeämmillä aloilla; 

• otetaan käyttöön työvoimareservejä, lähinnä kotitaloustyötä tekeviä naisia 
ja eläkeläisiä sekä työllistetään työttömät; 

• aikaistetaan nuorten tuloa koulutuksesta työelämään koulutusaikoja lyhen
tämällä ja kou lutusta tehostamalla; osaksi tähän päästään myös varhaista
maila koulunkäynnin aloittamista (6-vuotiaiden oppivelvollisuus); aikai
sempi työelämään tulo todennäköisesti lisää myös syntyvyyttä; 

• supistetaan luonnollista työvoiman poistumaa mm. kuntoutuksen avulla, uu
delleenkoulu tuksella, eHikeikää nostamalla, työelämän erilaisia rooliaitoja 
murtamalla, ammattien pätevyysvaatimuksia muuttamallaja työoloja paran
tamalla; 

• tuodaan maahan työvoimaa ulkomailta - sekä paluumuuttajia että ulko
maalaisia. 

• edistetään työvoiman alueellista ja ammatillista liikkuvuutta lisäämällä täy
dennys- ja uudelleenkoulutusta, asuntotuotantoa, liikkuvuusavustuksia, päi
vähoitopaikkoja jne.; 

Syntyvyyden lisääminen ei lUO helpotusta työvoimaonge lmiin ainakaan lyhyel
lä aikavälillä . Pikemminkin se lisäisi niitä äitien jäädessä kotiin hoitamaan lap
siaan. Syntyvyydellä voi siten olla merkitystä vain hyvin pitkällä, 30-40 vuoden 
aikavälillä. 

Työvoimapulan välttämiseksi on siis ainakin periaatteessa useita keinoja. 
Osa niistä on toteutettavissa poliittisin päätöksin suhte.ellisen nopeastikin, joi
denkin vaikutus taao; näkyy vasta pitkän ajan ku luttua eikä niiden lopputulos 
ole täysin ennustettavissa. Työvoimapulan toteutumisesta ei tietenkään voida 
olla täysin varmoja, koska se riippuu tarjonta kehityksen ohella myös kysynnän 
kehi tyksestä . Työtehtävien automatisoinnin, tuotannon ulkornai lie siirtymisen. 
tuottavuuden vähäisen kasvun yms. syiden vuoksi kysyntä voi hyvinkin osoit
tautua ennustettua vähäisemmäksi. Sikäli kuin työvoimapula toteutuu, se tulee 
mitä todennäköisimmin olemaan luonteeltaan ennen muuta laadullista eikä 
niinkään määrällistä. 
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Varautuminen Euroopan integraatioon 
suomalaisessa päätöksenteossa 

Jouni J. Särkijärvi 

Eurooppalaisia vaikutte ita on aina tullut Suomeen - kahtakin tietä. idästä 
ja lännestä. Vain hyvin harvat kuhtuuripiineet ympäristössämme ovat alun 

perin suomalaisia. Otetaan esimerkiksi Sibeliuksen Finlandia, suomalaisuuden 
syvintä sisältöä. FinJandia on latinaa. samoin Sibelius. Jean on ranskaa. Sävel· 
Iys on kirjoitettu käyttäen Etelä· ja Keski·Euroopassa kehitettyä nuotiikirjoi
tusta, ja se vastaa siel lä syntynyttä musiikillista näkemystä. Kun sinfoniaorkes
teri soittaa Finlandian, ei siinä ole mukana yhtään suomalais Ia instrumenttia. 

Integraatio jatkuu. Nyt on vuorossa erityinen hyppäys taloussuhteissa, koska 
tarvitaan pakettiratkaisua eri maiden vastakkaisten etujen yhteensovittami
seen. 

Eurooppalaisia säädöksiä tulossa 

Seuraavan sanon olettaen, että Euroopan Talousalueesta saadaan sopimus ja 
EY jatkaa omaksumaansa linjaa. Jos niin ei käy, onjotain muutakin mennyt se· 
kaisin. ETA tuo suomalaisten noudalettaviksi EY:n määräyksiä, joiden tavoit
teita voidaan kuvata seuraavilla periaatteilla: 1) kilpailu voimistuu, 2) kulutUi
jan asema paranee, 3) byrokratia vähenee ja 4) lupajärjestelmät karisevat. Niiis
tä mikään ei sinänsä edellytä Suomelta vaslatoimia. Sen sijaan lähinnä suoma
lainen teoll isuus tarvitsee siirtymäaikaa sopeutuakseen uusiin olosuhteisiin . 

Suomi puolustaa ja hyökkää 

Täytyy tietää, minne on menossa, jotta ottaisi ensimmäisen askeleen oikeaan 
suuntaan. On määriteltävä Suomen rooli tulevaisuudessa, jolta ei vastusteta 
kaikkea muutosta, ainoastaan väärään suuntaan vievää . 

Kansantaloudesta riippuu paljon. Suomen kilpaiJuedut (unnetaan: korke<l 
koulutustaso, hyvä tutkimuksen taso ja kekseliäs tuotekehitys, hyvä organisoin-
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tikyky, olosuhteiden pakosta kehittynyt säästäväisyys, uusiutuvien luonnonva
rojen merkitys teollisuudelle, asiaJlinen keskustelutapa ja yhteiskun ta rauha, 
ehkä liiankin moderni teollisuus, vahva infrastruktuuri, valtion subventiot tuo
tantoon vähäiset. 

Suomen ongelmia ovat vastaavasti: työ maksaa paJjon, mikä johtuu lyhyestä 
työajasta, matalasta eläkeiästä. p itkistä lomista, korkeasta sosiaaliturvasta ja 
palkkatasosta, kauppa ja teollisuus ovat suojattuja ki lpai lulta, maa sijaitsee syr
jässäja sen ilmasto on kolea. Viimeksi mainittu piirre on myös etu. 
Edellisten pohjalta meihin saattavat kohdistua seuraavat uhat: 
• Joku ryhtyy tuoltamaan muualla halvemminjolain sellajsta. mitä nykyään 

tehdään Suomessa. 
Jos tämä tuntuu ongelmalta, tarvitaan ensimmäiseksi asennemuutos. Mark
kinatalouden idea on juuri tuottaa ja markkinoida mahdollisimman tehok
kaasti. Jos joku on valmis rakentamaan laivan haJvemmalJa Filippiineillä 
kuin Vuosaaressa niin siitä vaan. Kuluttaja hyötyy. Sitä paitsi Suomen kehi· 
tysapu pyrki i tukemaan kannattavien työpaikkojen syntymistä kehitysmai
hin . 

Seurauksena saattaa olla heikentyvä työllisyys Suomessa. Sitä vastaan voi· 
daan toimia varmistamalla, että meillä keskitytään ni in vaativiin tehtäviin, 
että niitä ei muualla osata. Koulutus ja tutkimus ovat avainasemassa. Tarvi
taan myös vapaakauppaa, jotta tuotekehittelyyn on varaa investoida. 

Kilpailu ei ole aina reilua. Esiintyy useampaa sorttia dopingia . Annetaan 
tukiaisia, poljetaan sosiaaliturvaa, ei piitata ympäristön saastumisesta. Jos 
kaikki niin tekisivät. kaikki häviäisivät. Jos vain joku duppaa. hän voittaa. 
muut häviävät, muUa häviöiden summa on silti suurempi kuin voittojen. 

Tarvitaan siis kansainvälisiä sopimuksia. joi lla kielletään epäreilut kilpai
lukeinot. Esimerkiksi GA lT, ETA, ympäristönsuojelusopimukset ja sosiaa
liperuskirjat ovat näitä. Suomi pyrkiikin innolla saamaan aikaan kansainvä
lisiä ympäristösopimuksia. jotta muuallakaan ei saisi kilpailla luontoa saas
tuttamalla. Toki ihmiskunnan ja maapallonkin pelastaminen on siinä tavoit
teena. 

Varsinainen hyökkäyskeino on edistää lakisääteisen sosiaaliturvan paran
tamista Suomen tasolle muualla Euroopassa. Tähän ehkä voidaan käyttää 
konserniyhteistyötä. EY luottaa onneksi enemmän lakeihin kuin työmark
kinasopimuksiin. joten kustannusvaikutus leviää tasaisesti . 

• Halukkuus muu ttaa paremman elintason perässä kasvaa. 
Suomen verotaso on hiukan EY -tasoa korkeampi. Tuloerot ovat meiJlä kui
tenkin pienemmät. Siten pienituloisten olisi rationaalista pyrkiä muualta 
Suomeen ja suurituloisten Suomesta pois. 

VierastyöJäisten riisto on kuitenkin kjelletty EY:n tuomioistuimen pää
töksellä, ja tätä noudatetaan myös ETA-alueella. On noudatettava aina vä-
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hintään paikallisia palkka- ym. normeja. Vain työvoimapulan lievittäminen 
jää tällöin hyödyksi ulkomaista työvoimaa käytettäessä. Yrittäjiä (self-em
ployed people) itseään rajoitus ei tietenkään koske. 

Sen sijaan korkeasti koulutetulla väellä on edellytyksiä ja syitä lähteä muu
alle Eurooppaan. Tuskin tätäkään haitaksi asti tapahtuu; kansainvälistä ko
kemusta löytyy nykyään pikemmjnkin liian vähän kuin liikaa. Moni haluaa 
myös lapsilleen ilmaisen suomaLaisen koulutuksen. Välittömän verotuksen 
keventämistä on silti varmuuden vuoksi syytä pyrkiä jatkamaan, 

Oikeus sosiaaliturvaan perustuu ETA:ssa perheen huoltajan työnteko
paikkaan, Suomessa kunkin jäsenen kotipaikkaan, Jos Suomeen tulee töi
hin 1 Q-Iapsinen kreikkalainen baarimikko, maksaa Suomi lapsilisäl - vaik
ka lapset jäisivälkin Kreikkaan. Niinpä nyt mietitään sosiaaliturvan räätä
löintiä uudelleen. jotta sitä jaetaan vain kohtuullisesti maan rajojen ulko
puolelle. Esimerkiksi veroedut jäävät aina Suomeen. Kansaneläke joudu
taan muuttamaan perustuvaksi Suomessa asuttuihin vuosiin. 

Talouspakolaisist3 on tullut riesa koko Euroopassa. Suomeen tulleista 
turvapaikan hakijoista alle kymmenen prosenttia kelpaa pakolaiseksi. Maa
ilman muuttuessa paremmaksi putoaa todellisten pakolaisten määrä enti
sestäänkin. Nyt vain tulisi hankkia maine maana. joka nopeaSti ja päättäväi
sesti käsittelee hakemukset. Eurooppalainen yhtei!ityt'\ olisi hyödyksi,jos yh
dellä tutkinnaJla voitaisiin antaa koko maanosaa koskeva päätös . 

• Joku tuleeja ostaa Suomen matkamuistoksi. 
Kuluneen vuoden hiljaiselo arvopaperipörssissä osoittaa, että Suomessa ei 
riitä rahaa, Miltei kaikkien osakkeiden hinta on paljon niiden subst:.lnssiar
voa alempi. Jona in päivänä lainsäädäntö - joko oma tai eurooppalainen -
tulee estämään nurkkien suojauksen. Kuka tällöin ostaa teollisuuden? 

Itse asia<;sa ulkomaalaiset ovat perustaneet suurimman osan perinteises
tä raskaasta teollisuudestamme. Se oli teknologian siirtoa suuressa mitta
kaavassa. Työpaikat ja osaaminen ovat nyt Suomessa. Ulkomaalaisuus ei si
nänsä ole vaaralliSia. Vain harvoilla aloilla on kannattavaa ostaa kilpailijoi
ta siksi, että näiden lailokset voitaisiin sulkea. etenkin kun kilpailun säily
mistä valvotaan tiukkaan Brysselistä käsin. 

Erityistä huolta on kannettu metsistä, jotka ovat Suomessa liiaksi metsä
firmojen omistuksessa. Lainsäädäntömme on kuitenkin jo nyt varsin tyly in
dividualismille. Vastoin virallista oppia metsäänsä hoitava omistaja $aa sak
koja. Eikä metsässä kulkiessa näy, kuka sen omistaa. 

Sen sijaan jonkinlaista suojelua kaipaa lomakiintehitöbisnes. Euroopassa 
ei luoteta enää järven rantaa. ja hinnat nousevat. Suomalaisten kannalta tu
lee halvemmaksi,jos ulkomainen kilpailu voidaan saada pois loma tonttien 
hankinnasta. lomakylien osalta tämä ei ole sallittua, koska ETA-sopimus 
suojelee liiketoimintaa. Sen sijaan haja-asutusalueilla se onnistuu esimer-
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kiksi tanskalaisen mallin mukaan: oikeus ostaa niitä on vain viisi vuotta 
maassa asuneella. Voidaan kehittää myös lomakiinleistövero. joka hyvite. 
tään muussa verotuksessa . 

• Euroopan yhteisö muuttuu. 
Edellä viittasin EY:n tu levaisuudensuunnitelmiin . Sen tavoitteena on Eu· 
roopan Unioni - jako va1tioliiuo tai liittovaltio. Eri kansallisuuksilla on eri 
tapa ilmaista sama asia. Kyse on prosessista, joka menee eteenpäin kunnes 
jarruttavien voimien vaikutus voittaa eteenpäin työntävien voimien ja li ike· 
momentin vaikutuksen. 

EY pyrkii nykyistä yhtenäisempään päätöksentekojärjestelmään. Vähem
mistösuojaa onjo kerran heikennetty. Nyt koetaan ongelmaksi jäsenmaiden 
velttous direktiivien täytäntöönpanossa . Tämä voidaan ohittaa siirtämällä 
suoraan EY·aselUksien antamjseen. Europarlamentti haluaa vahvistaa ase
maansa. Ei ihme. 

EY pyrkii yhteiseen ulkopolitiikkaan. Sen erottamaton osa on turvalli· 
suuspolitiikka. Myös puolustuksesta tulee sopia yhdessä, etenkin, kun kah
den sotilasliiton vastakkainasetteluun perustuva käsikirjoitus on näytelty 
loppuun Euroopassa. On tietysti mahdollista, että tuloksena on koko Euroo· 
pan puolustusliitto, kunhan Neuvostoliitto jaJugoslavia onjärjestetty uudel
leen. 

EY haluaa yhteisen talouspolitiikan. Se puolestaan edellyttää yhteistä tu
lopolitiikkaa, rahapolitiikkaaja valuuttapolitiikkaa. Tämä onnistuu vain,jos 
käytössä on yhteinen raha. jol loin kansal lisil le keskuspankeille taas eijää mi· 
tään työtä. Rahajärjestelmää kehitetään EY:stä erillisenä European Mone
tary Systeminä. Muut Euroopan maat joutuvat tietysti seuraamaan EY:n va
luuttaa, koska se on kaikkien kauppakumppani. No rja on ilmoittanut yksi
puolisesta sitoutumisestaan Euroopan rahayksikköön ECU:un; Suomi taas 
on järjesliinyt asian vaJuuttaindeksillä ja -putkella. 

Talouspolitiikan tavoitteista poikkeaa EY:sså meikäHiisestä. Työllisyys ja 
tuottavuuden kasvu saavat väistyä inflaation vastustamisen tieltä. Tämäjoh
laa huonoina aikoina ns. hevoskuureihin. On vaikea kuvitella, että Suomes
sa onnistuisi esimerkiksi tulopolitiikka,joka määrätään ulkopuoleltavasloin 
omia perinteitämme. 

EY:n käsitteistöön kuuluu myös koheesio. Sillä tarkoitetaan elintasoero
jen tasaamisla yhteisön sisällä. Tämä tapahtuu sisäisellä kehi tysavulla, jota 
annetaan sekä toimi ntoihi n että etenkin maatalouteen. Nämä määrärahat 
ovat olleet voimakkaassa kasvussa. Jos Suomi olisi nyt EY ·jäsen,jäsenmak
summe olisi ilmeisesti 4,5 mrd markkaa Osa siitä tulisi takaisinkin; loppu 
menisi pääosin koheesioon. 

Suomen näkökulmasta EY:n kehitys vaikeuttaa niitä ongelmia, joita Suo· 
men mahdolliseen jäsenyyteen liittyisi. Onkin ilmeistä, että ETA·jäsenyys 
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huomataan yllättävän edulliseksi tavaksi järjestää taloussuhteet tärkeim
pään kauppakumppaniimme . 

• llä.Euroopan mullistus 
Jos Neuvostoliittoon tulee nälänhätä, on Suomi lähin maa,jossa varmasti on 
ruokaa. Apua tulisi Neuvostoliittoon oletettavasti kuitenkin niin paljon. ei· 
tä kansalaisten ei tarvitsisi lähteä ulkomaille ruuan perään. Suomen raja on 
niin kaukana Leningradista, että yllättäviä rynnistyksiä on vaikea saada ai
kaan. 

Akuuttien ongelmien rinnalla on syytä miettiä pitkän ajan kehitystä . Neu
vostoliitto antaa ulkomaanpassinjokaiselle haluavalle VlJonna 1991. Kaikki 
turistit eivät palaa kotiin. Laman aikana on vaikeampi löytää SUQjaa,jos pyr
kiijäämään luvatta maahan. Selkeä politiikka on. mutta saadaanko se toimi
maan. 

"7 



Pakolaiset, turvapaikaubakijatja Suomi 

Esa Aallas 

Suomeen on tullut turvapaikanhakijoit3 tänä vuonna enemmän kuin yhteen
sä sodan jälkeisinä vuosina. Yli 2000 turvapaikanhakijan tulo Suomeen on 

merkki Ihmisten kasvavasta liikkuvuudesta idästä länteen ja etelästä pohjoi
seen. 

Eurooppaan tuli idästä viime vuonna turvapaikanhakijoita enemmän kuin 
koskaan ennen toisen maailmansodanjälkeen. Liikkumisen vapautuminen Itä
Euroopan maissa näkyi myös Suomeen lulleissa turvapaikkaryhmissä viime ja 
tänä vuonna. Maahamme on tullut satoja Bulgarian turkkilaisia sekä Romani
an romanialaisia. Turvapaikkaa hakeneiden joukossa on ollut niin Jugoslavian 
Kosovon alueen albaanivähemmistöön kuuluvia k"Uin myös Neuvostoliitosta 
muutoinkin kuin ilmateitse tulleita turvapaikan pyytäjiä. 

Ihmisten liikkuminen etelästä pohjoiseen, Afrikasta Eurooppaan, on yltänyt 
myös Suomeen. Tuhatkunta ihmistä Somaliasta on hakenut Suomesta turva
paikkaa. YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun UNHCR:n mukaan maailmassa 
on noin 13 miljoonaa Geneven pakolaissopimuksen määritelmän mukaista pa
kolaista. Palestiinalaispakolaisten määräksi lasketaan noin 2,2 miljoonaa ih
mistä. Lisäksi maailmassa on miljoonia "maan sisäisiä pakolaisia" (displaced 
people). Euroopassa elää noin 800 000 eri vuosina pakolaisstatuksen saanutta 
ihmistä. Euroopassa on maailman pakolaisista vain muutama prosentti. Euroo
pan väestöstä pakolaisia on noin 0.2 prosenttia. 

Suomessa,jossa elää noin 2500 pakolaisen yhteisö. on 0,016 prosenttia maa
ilman pakolaisista. Siirtolaisina tulleiden ulkomaalaisten määrä sekä Euroo
passa että Suomessa on huomattavasti suurempi kuin pakolaisten. 

Ihmisten liikkuvuutta EY:ssä pohtivien työryhmien päähuolena on, miten ra
joittaa itäisestä Euroopasta ja Euroopan ulkopuolelta tulevien ihmisten, olivat 
he siirtolaisia, turvapaikanhakijoita tai pakolaisia, tulo EY -maihin. EY -maat 
ovat laatineet monia ulkoisten rajojen kontrollia yhdenmukaistavia sopimuk
sia, jotka kantavat Schengenin, Dublinin ja Rooman sopimusten nimiä. Näillä 
sopimuksilla EY -maat ovat sopineet mm. viisumipo litiikasta sekä ulkoisten ra-
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jojen kontrollista, yhteisestä tietopankista. tietojen luovutuksesta sekä periaat
teesta, jonka mukaan turvapaikkapyynnöt ratkaistaan siinä maassa. johon pyy
täjä on ensimmäisenä saapunut. 

Näitä sopimuksia ovat kritisoineet monet eurooppalaiset ihmisoikeus- ja pa
kolaisjärjestöt. Järjestöjen mukaan sopimuks illa rakennetaan EY:n ympärille 
"euromuuria", jonka por teilta käännytetään turvapaikan tarpeessa olevia vai
nottuja ihmisiä vaatimalla heiltä mm. viisumeja. Kritiikin mukaan EY luo "eu
rolinnoitusta", johon pääsee kohta enää vain shekkiviholla ja lahjuksilla. Koti
maassaan vainotut ihmiset saattavat jäädä siirtolaisten jalkoihin, etenkin jo:. 
Eurooppaan pyrkivien siirtolaisten määrä kasvaa miljooniin kuten on ennm;
tettu esimerkiksi Euroopan neuvoston siirtolaisuutta. pakolaisuutta ja demo
grafiaa käsittelevässä komiteassa. 

Sopimuksia arvostelevat eivät kiistä sitä, että moni käyttää myös väärin oi
keutta turvapaikkaan. Kuitenkin monissa Euroopan maissa turvapaikkapoli
tiikka on tiukentunut viime vuosina. Kielteiset turvapaikkapäätökset ovat li
sääntyneet, pakolaisstatuksen sijasta myönnetään määräaikaisia oleskelulupia, 
jolloin oikeudet ovat rajoi tetummat ja esimerkiksi perheiden yhdistämi nen vai
keampaa. Tjukentuneeseen linjaan ovat vaikuttaneet tulijoiden määrän kasvu. 
pelko myönteisten päätösten vetovoimasta (pull faetor) , työllisyystiktnne, ul
komaalaisten maahantuloa vastustavien poliittisten liikkeiden kampanjal sekä 
yleinen mielipide. 

Neuvostoliiton ja itäisen Euroopan maiden yhteiskunnallinen käymistila 
saattaa johtaa lisääntyvään maastamuuttoon. Näissii maissa on lukuisia kansal
lisia, uskonnollisia ja etnisiä ristiriitoja, joiden tuleminen päivänvaloon ja kär
jistyminen voivat lisätä pakolaisuutta. Monissa maissa kansallisten vähemmis
töjen ja valtaväestön edut voivat joutua ristiriitaan. Esimerkiksi viime vuonna 
yli 300 000 Bulgarian turkkilaista lähti maasta, osa myös Pohjoismaihin. Ky
seessä oli lOisen maailmansodan jälkeinen suurin yksittäisen väestönosan 
maastaHthtö. Neuvostoliitossa Armenian ja Azerbaidzanin valiset ri stiriidat 
ovat johtaneet siihen. että yli 700 000 ihmistä on lähtenyt maan sisäiseen pako
laisuuteen. 

Taloudellinen lama saattaa vaikuttaa ainakin kahdella tavalla. Lama ja nä~ 

köalattomuus johtaa siirtolaisuuden kasvuun mutta se voi johtaa myös levolto
muuksiinja niitä seuraaviin vainoihinja tätä kautta pakolaisten määrän äkilli
seen kasvuun. Neuvostoliiton kehityksen arvaamattomuus sisältää myös poten
tiaal isen maastamuuton, Maassa arvioidaan olevan noin 20--40 miljoonaa tosi
asiallisesti työtöntä. Mikäli matkustusoikeus ulkomaille tulee nykyistä käytän
töä helpommaksi uuden lain myötä,. maastamuutto lisääntyy. Osa maastamuu
tosta saattaa suuntautua Pohjoismaihin. 

Myös EY:n tiukentuva ulkomaalaispolitiikka saattaa vaikuttaa maahanmuu
(On lisääntymiseen EY:n ulkopuolisiin Euroopan maihin kuten Suomeen.jon-
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ka maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö ja käytäntö ovat muutosten alaisena. 
Pohjoismaiden kesken on passiunioni. Toisaalta Tanska joutunee EY -maana 
omaksumaan EY:n ulkoisia rajoja koskevat sopimukset, vaikka Tanska ei alle
l..irjoittanutkaan ns. Dublinin konventiota viime kesäkuussa. Tanskan kieltäy
tymisen syynä oli maan vapaamielinen ulkomaalaispolitiikka. Jos Tanska hy
väksyy EY:n ulkoiset rajasopimukset,joutuu pohjoismainen passiunioni uuden 
tarkastelun alle. 

Suomi on ilmoittanut pi tävänsä viisumipakon voimassa Neuvostoliiton kan
salaisille. Parhaillaan käytävässä keskuste lussa on esitetty spekulatiivisia arvi
oita miljoonien ihmisten maahanmuutosta. Uudella uhkakuvaJla on myös ha
Juttu pönkittää armeijan asemaa, jonka merkityksen eurooppalainen aseiden
riisunta on tuonu t uuteen valoon. Viranomaiset ovat perustaneet erityisen lur
vallisuustyöryhmän laatimaan valmiussuunnitelmia. Suunnitelmat ovat salai
sia. Ruotsissa sen sijaan kerrotaan avoimesti mahdollisten tulijoiden majoilus
suunnilelmjsta. 

Hallituksen selonteossa ulkomaalaispolitiikasta eduskunnan ulkoasiainva
liokunnalle arvellaan, että Neuvostoliitosta ja Puolasta on lisääntyviä muutto
paineita Suomeen. Yleisemmin todetaan, että Pohjois-Afrikasta ja Kaukoidäs
tä pyrkii yhä useampi Eurooppaan. Hallituksen esitys uudeksi ulkomaalaislai k
si on parhaillaan valiokuntakäsittelyssä eduskunnassa. Lakiesitys sisältää mo
nia parannusehdotuksia ulkomaalaisten työlupa- ja oleskelulupa-asioihin sekä 
parantaa ulkomaalaisen oikeusturvaa. Turvapaikkaoikeutta koskevissa keskei
sissä kohdissa lähdetään Geneven pakolaissopimuksesta ja sen pakolaismääri
telmästä mutta oikeutta turvapaikkaan ei mainita vaan turvapaikka voidaan an
taa ja harkinnan kautta. 

Suomen tulisi määritellä kiireesti siirtolais- ja pakolaispolitiikkansa keskei
set periaatteet. Hallituksen selonteko valiokunnalle tai ulkomaillaislain perus
telut eivät riitä. Suomen tulisi tarkistaa ihmisten liikkuvuutla koskevaa lainsää
däntöään eurooppalaisissa ja pohjoismaisissa yhteyksissä. Suomen ei tulisi 
omaksua liukimman ja rajoittavimman linjan periaatetta. härajaa ei pidä säi
lyttää Euroopan viimeisenä muurina. Meidän tulisi selvittää, ketkä hengittävät 
kansainvälisestä vuorovaikutuksesta ja tarvitsevat sitä. Maassamme tulisi mää
ritellä nykyistä tarkemmin kanta ulkomaalaisen työvoiman tarpeeseen. 

Pakolaisten vastaanotossa tulisi pyrkiä pitemmän aikavälin pohjoismaiseen 
yhte istyöhön. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden v3Slaanottovalmiuksia tu· 
lee lisätä. Sekavaa ulkomaalaishallintoa tuliSI keskittää vaikka peruslettavaan 
siirtolaisvirastoon. Maahanmuuttoa, siirtolaisuutta ja pakolaisuutta koskevaa 
tiedotusta ja tutkimusta tulisi lisätä, jOlta esimerkiksi pakolaisia ei nähtäisi uh
kana vaan suojelun tarpeessa olevina ihmisinä eikä ihmisinä, jotka ovat ongel
ma vaan ihmisinä, joilla on ongelmia. 
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Työryhmäraportti 

Varautuminen integraatioon 

• Oletus: Suomi tulee olemaan mukana ETA-sopimuksessa ja EY jatkaa 
omaksumaansa linjaa, mutta Suomi ei tule saamaan merkittäviä erikoisetu
ja, vaan päätöksenteko edellyttää sekä yleiseurooppalaisten että erityisesti 
lähialueiden muutosten seUrantaa. On muistettava myös kansalliset näkö
kohdat, joita ovat esimerkiksi turvalHsuuspolitiikka, johon kuuluu puoluet
lomuus ja yleiseurooppalainen turvallisuusjärjestelmä, ja ympäristöpoli
tiikka,joka sisältää lupa- ja valvontajärjestelmät sekii aluepolitiikka,jolle on 
ominaista tukijärjestelmät, aluehallinlo ja päätäntävalta . 

• Oletus: Suomesta tulee maahanmuuttovaltio. 
- On varauduttava hallinnon eri tasoilla (keskushallinto.lääni, kunta) huo

mattavaan maahanmuuttoon erityisesti Itä-Euroopasta. 
- On määriteltävä ja vahvistettava maahan muutto- ja siirtolaispolitiikan 

periaatteet ja tavoitteet kuten tasavenaisuusperiaate. 
- On varauduttava turvapaikanhalcijoiden vastaanottovalmiuksien sekii 

kansainvälisen ja erityisesti pOhjoismaisen yhteistyön lisäämiseen maa· 
hanmuutto· ja pakolaisasioissa. 

- On lisättävä maahanmuuttoa, siirtolaisuutta ja pakolaisuuu<I koskevaa 
tiedotusta ja tutkimusta. 
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European Integration and Labour 
Force Migration 

Altti Majava 

European integration is at thi s lale stage - when the end af that crucial year 
af 1992 is no mare than 25 months away - i.n many respects shrouded io 

mist and mystery. Many issues pertaining to the shape and the contenls af the 
integration are stillleft open, to be resolved io the ongoing negotiations.ln dis· 
cussing the possible implications or the rorthcoming European inlegration far 
(labour) migration - both internai and external - it is, therefore, necessary 
ta consider several alternative integration scenarios, 

UndeT 5uch circumstances it is hard 10 make any definite predictions ar con
clusions about the consequences af the European integration far migratory 
mQvements. Hence. the purpose oflhe present paper is rather topoint out some 
relevant questions concerning the issue at hand than provide any attempts 31 
answering thern. 

Inlegration scenarios 

To begin with, it is pertinent to note thai FinJand already is integrated into the 
intermuional community io various ways. She is, far example, a member 
country af the Common Nordic Labour Market since 1954, of the United Na· 
tions since 1955, af the Eurapean Free Trade Area (EFTA) since 1961, af the 
Organisation for Economic Co·operation and Development (OECD) since 
1969 and ofthe Council af Europe since 1989. ete. Hence. the issue no longer 
is imegration ar nOl, but how far - and how rapidly - 10 proceed furlher on 
that road. 

At presen t, the European Communities (EC) and the EFTA 3Te engaged in 
negotiations aiming af the establishment af a European Economic Spaee 
(EES). This is the infegration structllre strongly preferred by the Governmenl 
of Finland. However j the current negotiations may fail, ar the EES may prove 
to be a temporary arrangement for several af the present EFTA countries. 
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Without specifying possible variations, the conceivable main alternative in
tegration scenarios may be outlined as follows: 
(a) The EES scenario, implying the remava! of the exisli ng barriers to the mo

bility of labour, capitaI. goads and services as between the member coun
tries of both the EC and the EFTA. 

(b) The comprehensive EC scenario, which impiies thai all the present EFTA 
counlries will jain (maybe after an EES episode) the EC. 

(c) The partially eXlended EC scenario, implying thai only some of the EFTA 
countries will join the EC while others (e.g. Finland. Iceland and Switzer
land) will remaiD autside. 

(d) The status quo scenario, implying that the EC and the EFf A remain marc 
or less as they 3re for a considerable time ahead. 

(e) The scenario implying the participatian af (alleasl some of) the former So
cialist cauntries in theimegratian: tbus. countries like Hungary. Poland and 
Czechoslovakia (and maybe the Baltic States, if they gain independence) 
might get access ta the EES or the EC. In principle, this scenario could be 
combined with any of the preceding ones. 

From the Finnish viewpoint (and considering the migralion issue only), the 
alternative (c) seems to be the most problematical one. especiaJly if the Nor
die coumries arrive at different integration settlements (e.g. if Sweden and 
Norway join the ECbul Finland stays outside). Another problematical scen~rio 
might be (e) bec3use ofthe considerable emigration pressures prevailing in the 
former socialist countries. 

Implicalions for external migration 

The EES scenario implies, in the main, thaI the current EC stipulalians con
cerning internalional migration of workers and their family members would he 
applied in the EFTA countries, too. ConsequentJy, there would be a free mave
meni of labour (buI not of olher categories of migrants) belween the EC and 
the Common Nordic Labour Market (plus Austria and Switzerland). The pre· 
vailing full freedam of ali the Nordiccilizens to move between the Nordic eaun· 
tTies would prohably not be affected. 

With some temporary exceptions, the labour migration across national boun
daries has so far been fairly limited within both the EC and the Common Nor
dic Labaur Market. Within the former the citizens af the ather memher coun
tries camprise. on the average, about 1.5 per cent of a country's workforce (al
tbough there are considerable difTerences between the various countries), 
while io the latler the corresponding percentage is about two. Denmark. signa
tory of the Common Nordic Labour Market in 1954, joined the EC in 1973 
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without experieocing any significant changes io the migratory movements to or 
from the other EC countries. 

There seems to be a consensus among the experts that the EES hardly would 
give rise to any considerable migratory movements between the present EC 
and EFTA countries. From a Finn's viewpoint, for example, it is douhtful 
whether. as a rule, the benefits to be reaped by migrating to the EC area would 
be greater than those to he gained in the Scandinavian countries. Likewise, the 
Nordic countries are not seen ta offer irresistible attractions to work-seeking 
EC nationals. However, it is pertinent to ask whether these predictions will 
SlJnd the test af reality (if such a reality of the institutional kind comes true). 

According ta the EC rules (and presumably also those of the possible EES), 
the member countries themselves determine their policies concern ing the im
migration ofthe citizens of the so-called third countries. At least in theory, sueh 
an immigratioD policy may vary as between the eountries: it may be easier for 
immigrants from outside the EC (EES) area ta gain entry to 50me member 
countries than to others. 10 practiee, for example, the policy might vary in re
gard ta immigrants from the former Soeialist countries. Later on, having been 
03turali5ed in the country of entry, 5ueh migrants are free to move on within 
the EC (EES) area. It is doubtful if such a mobility will be of any significanee 
for the Nordie countries in the future, 

The conclusions concerning the migratory implications of the EES seenario 
might be applied to the (b) scenario as wel!. Hawever, it is hard to tell whether 
the comprehensive EC would allow the continued exislenee of the Common 
Nordic Labour Market (within the EC) or nOl. If nOl, the effeets on the inter
Nordic mobility af labour would be minor hUI the freedom of movement might 
becurtailed in the ease of othereategoriesof migrants. ft remains to be c1arified 
whether restrietions of this kind would be Iikely. or whether they would affeet 
inter-Nordic migrations to any significant extenl. 

Concerning the (e) seenario, it may be noted thai so far the EC has aeeepted 
or tolerated Denmark's dual membership in both the EC and the Common 
Nordic Labour Market. ft is an open question whether the EC attitude will re
main the same if some af the Nordie countries choose to join the EC while the 
others will stay outside the EC. Would a refusal by the EC to aecept a mem
ber country's simultaneous membership in the Common Nordic Labour 
Market result in the dissalutian af the latter? If in 5ueh a ease, for instance, 
Finland were to be outside the EC, how wauld the migration of the Finns to 
the Scandinavian eountries - and the position of the Finns residing there -
be affected? 

The (d) seenario does not entaiJ any change in the relations between the EC 
and the EFTA countries. However, if the EC eeonomy will be substantially 
strengthened due 10 the establishment af its intemal markets while the EFTA 
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eountries lag behind. there might be some indirect effects on the migwlOry 
flows, especially in the long runo For the time being there is hardly any mate
ria! availab!e far assessing the realism of this kind af a eonc1usian. 

In regard to the (e) scenario, it might be premalUre ta make even ,mempts 
at a realistic evalu3tion. Nevertheless. it is a harsh faet that the convcrsion af 
the farmer Socia list eauntries into market economies will take a long time, that 
the leve[s af Jiving and wages there are low, and thai the number of potemial 
emigrants seems ta he large. Therefore. any rorm af a marc liberal admiuance 
af the citizens af thase eauntries to Western Europe (or to some C'Ountries 
there) might result in emigration waves af significant proponians. At present 
it might he pertinenl todiscuss questions like the fallowing anes: Is there <.l reaJ 
risk af massive invasian af migrants (ar refugees) from the farmer Sociali~t 
cauntries to Westem Europe? Will such a prospecl prove 10 be a major ob
stacle to integrating those countries into the Western European econarnies? 

Implications ror interna l migration 

The effecls af the European integration (whatever farm il may take) for inler
nai migration might be less visible and more indirect Iban jn the case of inler
national migration. The volume af internai migralion. however, is much I:uger 
than Ihat of exlernal migralion. Thai is why the reaJ consequences af the 
European integralion might turn oul to he more substantial (or internaiihan 
fo r external migration. 

The main aim of the integration efforts is to raise the level of living of the 
European peoples. 1t is assumed Ihat the provision of wider market meas will 
bring (onh, among other things, greater economics af scale, higher incomes 
and lower prices. However, a possible effeet could he a greater spatial concen
tratian af production. which io tum would enlail increased regional disp<.Iritics. 
Such an imbalanced reglanal deveJopment might Ihen constitute an impetlls 10 

acce lerating out-migration from adversely affected areas ta growth centres. Jt 
is worth examining whether this kind af inducement ta inlernal O1obility will 
be a likely autcame of an integration seltlemenl. and whether the erfecto;;; will 
depend on the type of the settlemenl? 

The national governmems pursue regional palicies af varying COlllents, anu 
wilh differing measures af succcss. Moreover, the EC asSiSit~ the moM pcriph
eral areas in its member countries in order to facilitate their economicdcvelop
meni. It is conceivable that Ihe regional pOlicies might he pursued morc 
vigorously because, among other things. the largcr Gross Nation~1 PrOl.Jul·[ 
facilitated by the integration would allow a greater degree of redi.~tribuli"e 
measures, However, it is a maat question whether such measures could he !.uffi
dem tO maintain a balanced regional papulalian developmenl. 
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It is conceivable that intensified regianal policies might affect the areas con· 
cerned ta adifferent degree. Thus, for instance, poJicies favouring the most pe
ripheral areas could perhaps bring little reHef to less peripheral areas, which 
nanetheless might suffer from the adverse effects af integratian. By way af an 
example, one might wonder what might theo be the fate af the Mitt-Norden 
area. i.e. the belt stretching across the central parts of Finland, Sweden and 
Narway. 

In sum, the irnplications of the European integration for migration are thus 
still open 10 a considerable degree af speculation.ln reality, it might prove very 
hard to assess thern even afterwards, because the migratory developments a1so 
will be affected by many other factors, such as business cycles, domestic poli
des ofvarious sorts, etc. 
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Migration and European Integration~ 
Reasoning on Finnish Perspectives 

Peter A. FL'icher 

I n contradicting feaTs af pretended uncontrolled innows af foreign labour. it 
has become commen to refer to the European Communityexperience where 

internalional labeur mobility h3S not increased hut has actually tended to 
deerease. This seems ta lead to the obvious conclusion th:n fTee mobility af 
labour does nOl change anything. However, the present article aims ta investi
gale after the majar mechanisms behind international migralion patterns and 
argues about potential interdependencies between fTee mobility af labour and 
integration. 

There is no general theory on migration. However, the fouT Nordiccoumries 
Denmark, Finland, Sweden and Norway already agreed on fTee mobility af 
labour within their countries over 35 years ago_ This seems a good enough rea
son tO briefly survey. in a first pan af this paper, experiences made within the 
common Nordic labour market and in the second. ta try ta quaJify Finland's 
principal perspeclives conceming migration within an economically integrated 
Europe_ 

The third pan af this paper is committed to a discuss ion of the often neg
lected relationship between migration. trade and capitul movements_ 

A summary and outlook can be found at the end af artic1e . 

Nordic eYidence on migration within a C'ommon labour market 

Denmark, Finland, Sweden and Norway agreed on the introduction offree mo
bility af labour within their countries io 1954_ Migratian flows within the Na r
diccauntries had fluctuated since 1945, bUI remained raIher smal!. A large part 
afinternational migration look place io border areas ar originated from remote 
places up north and was directed towards the capital- and a couple af lmgc 
southern towns. The main country af immigration was Sweden, but migralion 
al50 look place belween Denmark and Norway (Figures 1,2 and 3). 
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Migratlon and European InteoratJon 

As Figures 1 t03 show, the introduction ofthe free mobility oflabour jn 1954 
obviously had no visible influence on international migration1, and it was only 
in the late sixtiesJearly seventies thatconsiderable migration oeeurred between 
Finland and Sweden. 

'OO'r---------------------------:----------, 

"'''' 
~J ,;;;m Finland 

,~~~~~~ 
IIIe5 1(150 11155 1960 111 65 11170 1.1175 1980 11185 

Figure 1. Migratlon from other Nordie Countrles to Oenmark 

This may partly be exptalned by the faet that 1954 does not really represent a bench
mark In Nordic migration·poIlcy. The 1954 agreement malnly leglslated on what had 
been cammon sense belOl"e and after second world war. a policy of de faelo free ml
gratlon w~hin the NOfdIc counlrles. Aotive migratlon-poIlcy measures were net Intro
duced unlll the lale sixties/early sevenlles. when mare subslanllat flows from Finland 
10 Sweden raised cartain fears and a fairly aotive poliey-framework was developed on 
a nalional basls as well 8S along the lines af eo-operallon wlthln the NQTdic Counei!. 
However, there was nevar any publlc dlscussion on reslrlCfing free mobility. Free Inler
nordle mobiUty was rnalnly understood as a human rtghl and has - In eontrast 10 EC
regutalions - neve! been resltlcled to labour-movemems only. In addilion, a eompre
henslve Nordie social convention came inlo lorce 1955, granting ta every Nordie Im
migrant lhe same social righlS nalives could dalm. FOI" a hlslorlcal survey see NU 
(1985) (In Swedish and Finnish only) . 
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.ooo~------------------, 
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Flgure 2. Mlgratlon from olher Nordlc Counlries 10 Norway 
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Ftgure 3. MigflUon from olher Nordie Countries to Sweden 
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Migration and European Integration 

Research has inquired into the reasons ofinter-Nordic movements ingeneral 
and Finnish-Swedish migration in particular (see e.g. Hietala 1978, Nyberg 
1980, Erikson 1989, Lundborg 1990). The results may be summarized in four 
points: 
(3) The most voluminous part af international migration nows between the 

Nordic countries may be explained by economic variables and their 
developmem (especially when taking into aceount regional differenees). 
There is no true reason to exclude the flows between Finland and Sweden. 

(b) larger migration nows only oecurred iftwo conditions were fulfilled simul
taneousJy: first, the preferences for the home country are obviously so 
slrong for most individuals, that it took very special circumstanees to ereate 
migration pressure, e.g. to foree people to emigrate from their country of 
origin. Wage differenees as they existed between Nordic eountries were an 
insufficient incentive to migrate. There had to be additional reasons like, 
above aU, the Jack af appropriate job opportunities. Second, a strong labour 
demand in the country of destination - precisely for the people who wished 
to migrate - was needed. The Swedish economy had for a long lime ex
perienced a shortage of laboll r, but large migration flows took place only 
when in the late sixties rapid induslrialisation in Finland released labour on 
the primary sector (mainly in agriculture and forestry) that could not at the 
time he ahsorhed by the rest ofthe economl. Though there was still an im
pressive labour demand in Sweden during the eighties, the increasing 
domestic demand in Finland prevented large migration, and Finns who had 
emigrated previously even returned in increasing numbers. 

(c) To understand variations in the migration flows, the development af wage 
differentials can be taken into consideration, but unemployment mtes. 
structural change indicators and above all job oppoTtunities (measurable by 
vacancies) ttlrn aut to be more significant with the c10se relationship be
tween vacancies and immigration from Nordic eountries to Sweden. 

The results of a simple (MA-autocorrelation-corrected) regression af 
Nordie immigration to Sweden on (a CODstant and) job vacancies in Sweden 
suggest that a (at a 95 percent level) signifieant number of changes in Oli
gration flows ta Sweden from Nordic countries cauld he explained by fluc
tuations in job opportunitiesin Sweden. Although the technical problems 
arising from the madels aversimplifiedspecification recommend a cautions 
interpretation, it seems noteworthy that e\len according to that estimation 

2 II belongs to the particular features af this excess labour supply that at the same time 
the baby-boom generallan from Ihe ear1y fiftles entered the Jabaur market and in· 
creased the domestic labour supply suddenly. 
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ten additional joh-openings in Sweden were able to motivate the immigra
tion af less than three additianal Nordic migrants only. 

(d) To explain the direetion of the nows, geographieal and eu ltural dist<Jnee 
(inel. language) are key faetors. The eondition that in the area of desti na
tion there are persons from the same country of ori gin who immigrated ear
tier and who can provide a social network ta new immigrants proves to be 
most signifieant. 

Finnish perspeclives concerning migration under 
the conditions of European integration 

Whal may Nordie experience signify jn eval uating the im pact of European in
tegration on Finnish migration patterns? Although a parI must remain specu
lation, an attempt shall now he made to qualify Finnish migration perspeclivcs 
and prablems in an integrated Europe. First 1 wi ll concentrate on immigration 
ta Finland, aflerwards on emigration. 

Dne facI thaI is easy ta undersland and certain ta recognize is thaI no more 
migrants can and will come to Finland than Ihere is work (and infrastrueture 
Iike e.g. housi ng) for. Within the EC, foreigners need work permission at least 
after three months or have to prove sufficient savings 10 sustain themselves in 
order to stay in another country. 

Finland has had a moderate labour shortageduring the past fewyears. Demo
graphic projections suggest a further rising demand because of the aging of the 
Finnish population. Although differences in economic performance may 
change the picture on a short-term base, it seems thai Finland is likely to oeed 
a certain amount of foreign labour (Söderling 1990). Jf there is a question con
cerning immigration and integration, it should therefore be "wi11 the desired 
migrants come?" rather Ihan "will too many come?". 

With growing wealth absolu te wage differences loose the ir relative signifi
cance. Though Ihere are sIili income differences in (Western) Europe, wealth 
has reached such a ievei in all the countries that the wage differences cannot 
any longer be supposed ta Irigger migration. The effeCl"i to be expected of 
economic integralion even point to the opposite d ireclion: economic integra
lion stimulates compeli lion and leads 10 mare efficient production. lt should 
not only tend ta slow down the prices. hUI 3150 increase the overall wealth. 
Therefore, income can tendemiously be assumed to rise, and the dynamics af 
wage should reduce exisling international gaps fu rther. 

Taking pari jn the European integratian will cnlarge the scale of the com
mon labour market. BUI ifwithin th is market there is a country left with jtS in
dustrialization process 31 aseale thaI cou ld sti1l create rising unemployment 
and induce larger migral ion pressure, then il is Portugal. As noted from the 
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Mlgration and European lntegratlon 

Nordic experience, proxirnity of culture and distance seem to be very impor
tant for the direetion offlows. But within Europe, Portugal and Finland eould 
be used to illustrate cultura! eontrasts, and no Portuguese minority is living in 
Finland as yet. 

Some people expect large migration flows to Finland because of the attrac
tion of its natural amenities. They argue that the relatively high amount of na
ture preserved in the northern eountries eould io a free tabour market attract 
the central Europeans needed.1 would not count too much on thateffect. While 
Finnish nature is a unique reason to come here on holidays, it may hardly pay 
off all the "costs" of changing residence,language and culture that have 10 he 
"paid" in order ta live in a Finnish industrial place permanently. 

Io short it seems highly unlikely that Finland could manage to attract 
European tabour market reserves into the country. 

Concerning the unqualified labour which is needed, Finland may not find it 
within the EC, but might have to reeruit geographically c10se and partly eultu r
ally similar work forces from the Near East. But here. the strueture of labour 
shortage in highly developed economies eould generate a real problem. The 
Finnish vacancies and their development during the past years indicate a trend 
towards an inereasiog lack of skilled labour. 

The competition far professionals, technical workers and educated sales 
people with appropriate language skills is bound ta aeeelerate with European 
integration. Even if (orestry workers and labour for agriculture and construct· 
iog may be found, it could tum out a more troublesome task to recruit e.g. the 
more ihan 15 000 professionals and serviee and sales persons searehed for io 
Finland in 1989. 

Though we argue that it will he difficult to attract the labour needed io Fin
land within the EC, and no huge immigration to Finland will oecur, the ques
tion af the potential reJationship between integration and emigration request 
further answers. 

The Nordic tradition of egalitarian labour market and ineome policies could 
in my opinion be a specific encumbranee for the economic future of the Nor
die eountries within an imegrated European lahour market. Highly skilled per
sons io general adapt global horizons and show particularly bigh propensities 
to migrate (see e.g. Myrskylä 1978). It couJd not only he a difficult t3sk for 
labour market policy 10 attract the required professionals. hut it may also he 
recommendable to keep a vigilant eye on the efficiency of domestic education 
and on the ability to offer sufficiently favarable working-eonditions to labour 
trained at high costs. 

Whetber integration may stimulate Finnish emigration is further related to 
the effeels of integration on the second importam determinant of migration: 
unemployment. Eeonomicintegration is in general expected to ereate new jobs 
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because of the increase in economic wealth boosted by the abolition of non
{ariff trade barriers and because of a more efficient use of production factors. 
According to the 50 calJed Cecchini-report, a hroad study made for the EC on 
the economic effects af European integration (Cecchini 1988), up to about 1,8 
million additional jobs could be created over the six years following 1992. 

Thougb economic integration should raise employment in general, the dis
trmution of new job opportunities is hardly going to be spread geographically 
evenly. Within an integrated Europe the relative competitive advantages of an 
area are decisive for the area's econamic development. Internationally com
petitive industries and services will profit from integration. while previously 
sheltered domestic branches may find it difficult to follow the sudden demand 
fo r structural change. Ifin the medium or long term perspeclive unemployment 
rates drop, structural change could, on a short lerm basis, set free the part of 
the labour farce that could not be employed within the country3, If this were 
the case, it could in turn lead to a certain emigration pressure (as it was already 
the case in Finland during the sixties). Such unemploymem eonsiderations are 
strongly connected to the degree to which Finland h;:,s built up structur31 defi
cits compared ta the situation in Europe. 

A proper answe r on the structural change queslion would require a bro::ld 
analysis on its own. Here we ean just list some facts: no doubt, Finland is loday 
a highly industrialized country. BUI as to the country's economic structu re we 
ean, however, still note thaI a comparative ly huge part ofthe labour force works 
in the agricuItural sector. Finland 's export share (exports as a percentage of the 
totaL GDP) meets the EC-average, bul for a small country as Finland iso it is 
not tao high and clearly be low the pereentages af the olhe r Nordic countries4

• 

And as far as Finland's export industry is concerned it is no secret thaI the 
country's previously special Irade relations wilh the USSR weakened. on the 
parI of the (mainly heavy) export industry, the degree af competition Ihey had 
to meet. Fjnally, the relatively large sp read af sbeltered damestic industrywith 
quasi monopolistic powers impiies further dangers for Finland's campetitive 
performance in an imegrated Europe. (For a proper comparative analysis af 
Finland's macroeconomic indicalors sce OECD 1989.) 

3 In a recenl artide Lundborg (1990) concluded lor Sweden, thai the maln problem con
cernlng rislng unemploymenl may cause an expected EMS-membershlp af Sweden 
Impllng the loss of the traditionai possibility 10 -'inance- centraUy negociated wage In
creases by devaJuatians and inflalian. 

4 We assume here thaI export branches have already proved Iheir international com
petei lveness, while sheltered pans of economy, providing their goods and services 'or 
domestlc markets only, may gel inlo trouble Irylng 10 withstand sudden Jnternational 
competilion. 
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lt is not the purpose ofthis article to discuss FinJand's macroeconomicper
formance. This is only ta say that if wage differences and unemployment are 
the central factors affectjng migration, and if wage differences 3re in general 
unJikely to cause immigration or emigration flows, it is not easy to estimate the 
effects of European integratian on domeslic labour markets and on unemploy
ment patterns. Forecasts on migration flows caused by integration are there
fore bound to be not tao reliable. Different indicators show that there is 3 cer
tain danger af a short term unemployment rise io Finland that could slightly in
crease emigration pressure5• Much will depend on haw Oexible the Finnish 
econamy will prove in adapting to changing demands. 

Ta summarize, it seems indeed that there are no reasons to expect huge im
migration or emigration flows for Finland caused by European integration. But 
there might be mare specific problems. If past experiences indicate any need 
for politicaI action, they do not seern to be within the prevention af migration, 
but rather within supporting labour-market flexibility and international com
petitiveness. 

Migration, trade and the mobility of capital 

We noticed that migration flows are he3vily dependent on macroeconomic 
vari3bles. What shaJl be stressed here is that mobility of labour is also strongly 
connected (0 the mability of trade and (real) capital. 

To produce goods and services, technological knowledge and different cate
gories of so cailed production factors are needed. Economists distinguish tree 
kinds of production fuctors: first. the space to produce on/with (the produclion 
factar ground); second, machines and material representing the equipment 
needed toproduce (summarized undercapital. a term that should not be mixed 
up with financial capitai in general) and, third, labour. The central economic 
objective is to produce everything as eftkiently as possible. To achieve the aim 
different optimal (most productive) cambinations af production-factors are 
required. But as a matter af fact, the endowment with and the quality of pro
ductian-factars differ internationally. Countries possess different natural en
vironments, different raw materials and far sure different numbers af people 
with different sk..ills. Optimal production is only possible if some kind of inter
nationai exchange may take plat:e. 

The traditianaI theory af internationaJ trade (Heckscher Ohlin-Samuelson) 
stipulated (hat no international movements of production-factors are needed 

5 As remarked, increased emigraUon pressure would only show up in similarly increased 
effeclive mlgratlon if a culluratty and geographically c1ase economy simultaneously 
demands this klnd ollabour. 
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to optimize wealth. because trade could provide the imernational exchange re· 
quired. The idea was, that factor combinations produce optimally in certain 
places and "embody'l in the goods and services produced. Through inter· 
national trade intermediate or final goods are exchanged and moved tO places 
where the factor combination is most beneficial (or further production, or 
where consumption is most desired. In otherwords, there-seemed to be no rea· 
son for (ree movement of capital or free mobility of labour. It was regarded 
suWcient ta encaurage free trade - what Finland did e.g. by joining the GATf· 
agreement or signing the free-trade regulatians with Ee. 

But 10 put it simply, it turned out that, first af .dl, trade is never truly ume· 
stricted, and second, trade might be in certain cases rather costly and/ar not 
ecologically desirable . 

Already Mundell (1957) showed that iftrade is not imernationally fully un· 
restricted, the internatianal mobility of factors js a necessary condition (or 
economic efficiency. If trade is hampered and optimal efficiency should 
nevertheless he achieved. two different possibilities rernain: ::1 company can in· 
vest capital and knowledge to build up a produclion place abroad where labour 
is available, ar an employer can try under the conditions of free mobilily of 
labour to altract the labollr needed to his original country. Mundell (1957) ex
pHcitly demonstrated that trade and capital flows in general buiId up a mutu· 
ally substitutional relationship. 

The same can be shown for labour f10ws and trade. Funhermore. from this 
poin! of view 1t follows that also mobility af labour and rnobility of (produc· 
tion) capital ean substitute eaeh otheL (f for example naturally fixed produc
lion factors like Swiss rnollntains or Finnish lakes are used. produclivity can ob· 
viously not be increased by investing the mountains abroad, but by attracting 
foreign labour to work with thern. The same argument is valid for many kinds 
ofservices: you may not be able to move a Finnish hospital to Tallinn because 
you I1nd enough stan there, but you ean ask Estonians to come for work jn a 
Finnish hospital6. 

If in general factor flows and trade substilute each other and if European in· 
tegration gives rise ta a potential increase in mobility. the question ofhowmuch 
the (labour, capital ar trade) rnobility wiJl increase, willlargely depend on the 
costs of the respective rnobility and on still existing barriers for movement. 

NormalJy trade is cheaper and capital flows are easier than labour nows. The 
(not only economic) "costs" of international migration are traditionaJly high. 

6 The last two arguments indlcate thaI as opposed ta earller assumptlons internailanai 
mobililY af labour represenls an imperalive condilion 10 achieve optimal weallh. Bul 
this is nol Ihis paper's main polnl af discussion. For resulls af recent research con
cernlng this field see Straubhaar (1990) 
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This is HkeIy to he one of the main reasons why in cammon markets, like e.g. 
within the EC, migration did not increase. but trade and the mobility af capi
taj grew. 

However, Markusen (1983) and Ethier (1985) have shown that under certain 
conditions trade, migration and capital tlows may be complements rather than 
suhstitutes. Trade can he the reason for (largely temporary) migration: if a Fin
nish company were to sell a special filter for c1eaning the waste of ego a Russian 
coaI power plant, it would probably bave ta send specially skilled mechanics 
for instaJlatioD work, and members af the Finnish staff would have 10 train 
Russians to carry om maintenance on the machinery. 

If business becomes more intemationaJ, headquarters are most likely tosend 
part af their special1y skilled employees imo foreign subsidiaries for work on 
certain tasks. lndeed, Majava (1990) remarks that an increasing part af migra
tioo nows is nowadays compounded by what he cal1s new forms ofinternationaJ 
migration: business people. exchange trainees and researchers Iiving aod work
ing io a foreigo country for a limited time only. 
A~ to the dispute between substitutability or complementarity of trade. capi

taj and lahour mobility we would like 10 argue that much depends on the qu
ality of the production factors involved , 

Trade-off and investments on simple, basic goods will not requiresubsequent 
labour nows. In that case trade, capital nows and migration may substitute each 
other as traditionally assumed. But if particular skills and technology are 
needed, it is likeJy to be more appropriate to look at factor nows and trade as 
being complements. Particular skills and techology are needed within 
developed economies, From it follows that European integration will probabJy 
increase nOl only the intensity af trade and cupilal nows, but ta some degree il 
may also strengthen the mobility required of skilled labour and persons ren
dering services. This conc1usion obviollsly coincides with the results af the sec
ond part of tbis paper. 

Summat)' and outlook 

The present article reviews migration within the Nordic labour market and 
draws some conc1usions on Finnish migration perspectives within an inte
grated European community. It is found that concerning EC-labour Finland 
will hardly be able ta provide sufficient incentives for immigration to occur. 
Potential structural deficits forced by economic integration to be cut down 
couJd in the short run increase unemployment and therefore in turn increase 
emigration pressure. Whether this will be the case depends very much on the 
macroeconomic performance of Finland. But even if emigration pressures 
were 10 grow, a geographically and cuJturally close enough countrywould have 
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to experience a simultaneous shortage af labour for effective emigration (Q 

oceur. 
However, not only the proper mjgration decision incentives like e.g, Unem

ployment depend on the macroeconomic performance af a country. As dis
cussed in the third pari af this paper, international mobility oflabour is as 5uch 
connected to the intensity of trade and to the volume af capitaJ nows. Desired 
and effectively released migration appears io this context not 50 much only a 
labou r market question, hUI rather a task of the relative competitive pasilian 
and structure af a country. II may therefore be advisable to concentrate politi· 
cal action io the latter field. 

II is further argued that the domestic situation af a particular kind af labour 
should deserve continuous special attention. Becoming more and more scarce 
internationally, the incentives for migralion of skilled workers could demand 
counteracting internai measures. 

Extensive resea rch on integration and migration i5 s till lacking. Especially 
for empirical investigation the ongoing European integration processcould be
come a unique challenge to reach new empiricaJly tested insighls. BUI to make 
the chance possible ta he realized, more attention should he paid to produce 
and provide (in an inlernationally comparative way) the statistic information 
needed. 

Acknowledgements 

This artic1e reflects reasoning undertaken during a stay as a research scholar at 
the Institute of Migration (Siirtolaisuusinstituutti) in Turku, Finland. 1 am 
grateful for inspiring suppon of all the Institute's members. Especially Jouni 
Korkiasaari helped me aiot in data gathering and with his va luable advise. 
Furthermore, insights arising from discussions with Ismo Söderling (Turun 
Yliopisto) and Thomas Straubhaar (University af Bern) found theirway into 
this article, 

References 

Cecchini, P. (1988). The European Challenge 1992. Brookfield. Gower Pub
lishing Company. 

Erikson, T. (1988). Internationa i Migration and Regional Differenuals in Un
employment and Wages: Some Empirical Evidence from Finland. In : Gor
don, I.,Thirlwall. A. P .. European Faetor Mobility, Trends and Con
sequences. Macmillan, Hampshire and London. 

197 



Migration and European Integration 

Elhier, WJ. (1985). International Trade and Labour Migration. American 
Economlc Review: 75. 

Hietala, K. (1978). Migration Flows between the Nordic Countries io 1963-75. 
10: Finnish Contributions to the russp Conference on Economicand Demo
graphic Change: Issues far the 1980's. Demographic Society af Finland, Hel
sinki. 

Lundborg, P. (1990a). Detemlinants ofNordic Migration to Sweden. The 10-
dustriallostitute for Economic and Social Research, Stockholm. 

Lundborg, P. (1990b). Den Nordiska Arbetsmarknaden, Europaintegrationen 
och Sysselsättningen. Papper presenterats i det VllIe Nordiska Migration!.
forskarseminariet, Hanaholmen (Finland), 2-4.10.1990. 

Majava, A. (1990). Nya Former av Internationell Rörlighet. Papper presenter
ats i det VIlJe Nordiska Migrationsforskarseminariet. Hanaholmen (Fin
land). 2.-4. 10.1990. 

Markusen, J.R. (1983). Factor Movements and CommodityTrade as Comple
ments. Journa! af International Economics: 14. 

Mundell, RA. (1957). International Trade and Faetor MObiLity. American 
Economic Review: 47. 

MyrskyJä, P. (1978). Maassamuutto sekä Suomen ja Ruotsin välinen Muut
toliike 1950-75 (Intemal Migration and Migration between Finland and 
Sweden in 1950-1975, with English Summaries). Central StatisticaJ Office of 
Finland's Studies N:o 48. Helsinki. 

NU (1985) . Migrationssamarbetet i Norden (Siirtolaisuusyhteistyö Poh
jolassa). Nordiska Rädet, Nordiska Ministerrädet, Stockholm. 

Nyberg, P. (1980). Emigration, EkonomiskTiJlväxt och Stabilitet: En Teoretisk 
Undersökning kring Emigrationens Orsaker och Effekter pä Medellång Sikt. 
Finlands Bank. Helsinki (with an EngUsh summary). 

OECD (1989). OECD Economic Surveys 1988/89: Finland. OECD, Paris. 
Söderiing,l. (19YO). Finnish Migration and the European Integration Process. 

rn: Yearbook af Population Research in Finland, iss. XXV1II, Helsinki. 
Straubhaar. Th. (1990). On the Optimum Labour Market Area. Contribution 

ta an ESPE Workshop, Budapest, 26.-28.09.1990 (ManuscriptavailabJe from 
WirtschaftswissenschaftLiches Zentrum, Universität Basel, Switzerland). 

'98 



Council of Europe 

Arvo Kemppainen 

The Council af Europe was founded in 1949 to achieve a greater unity he
tween the European parliamentarydemocracies farlhe purposeofpromol

ing and safeguarding human rights and fundamental freedoms. 
Through its efforts to protecl and develop hum3n rights and democracy and 

to harmonize the policies af its member states io a wide variety af fields, the 
Council af Europe tdes to mould nationaI interests to the needsor a wider com
munity. The Council ofEurope deals with a large number af issues including 
health, social weUare , educalion, culture, environment, loeal government and 
justice hUI excluding defence. 

The Council af Europe has 24 memher states 31 present, including the 12 
members af the European community. Two weeks ago, on the 6th November 
1990, Hungary was the first Eastern European country ta join the Council af 
Europe. 

The two orgaos of the Council af Europe are the Committee af Minislers 
and the Parliamenrary Assembly. The Commiuee of Ministers which comprises 
the 24 Ministers for foreign Affairs is the decision making body and considers 
the fiction required to promole co-operation between governments. For such 
purpose, it sets up advisory and technicaJ committees. 

The Parliamentary Assembly has 184 members, known a'i representatives, 
and ao equal number af substitutes. eJected ar designated by the 24 national 
parliaments. The Assembly is a driving force in the organizalian. ta king initia
tives for its intergavernmental aetivities. It serves as a majar poHtieal plat(orm 
ta diseuss the main problems facing European society. 

Dne af the main areas af the work in the Council of Eurape is related ta mi
gralion, an issue that in the recenl months has become panicularly important. 
The cbanges that have accurred in Eastern and Cenlral Europe have increased 
the mability ofpeople in our eantinent. At the same time. the number of asy
lum seekers from non-European eountries arriving ta the Council af Europe 
member states are graw:ing. Because or their prosperity, the Northern and 
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Western European countries appear ta be an attractive destination for refugees 
and migrants. 

The reeent migratory nows from the countriesofCentral and Eastern Eurapc 
have placed many member states in the Council of Europe in a difficult pasi· 
tion, after a decade during which most of them sought ta keep migration at a 
very low level. Now Western European countries, which for many years have 
been pressing Central and Eastern European countries for the right 10 free 
movement of their cities. are faced with the confliet of restricling the access 10 
their territories. 

Growing demographic imbalance and the economic gap between European 
countries and the countries af the South are another source of migration. 
During the sixties, io the industrialized countries, the vast majority of migrants 
came from Southern Europe or North African and Asian, whieh do not have a 
tradition of migration to Eurape. 

The increased migratory mavements towards Weslern Europe and high 
levels af unemployment io many countries have led 10 restrictive immigration 
policies. While the European Community countries are moving towards the re· 
maval of all controls at their internal borders, stricter controls are envisaged 
for their external borders. Six of the European Community countries (France, 
Germany, Belgium, Luxembourg, the Netherlands and Italy) have signed the 
Schengen Agreement. which aims at abolishing internai border controls while 
adopting stricter criteria for tbe admission af asylum seekers. The Schengen 
Agreement is likely to become a model for future Community regulations. 

The Schengen Agreement will affect the non·mernber countries of the Corn· 
munity; for exarnple an increase in the arrival of asylum seekers io the Scandi· 
navian countries is ta be expected. 

The rapidly changing situalion and European imegration give rise ta many 
questions far which the Council of Europe is called on ta take aelion. 

Parliamentary Assembly 

Over the years. the Parliamentary Assembly has fonnulated many reeommen· 
dations 01] European cooperalian designed to improve the rights and situatian 
of migrants. Frequently, these recommendations concern all migrants and not 
only those who are nationals of the member states. 

In this respect attention may first be drawn to Recommendatian 1082 (1988) 
on the right af permanent residence far migrant warkers and the members af 
their families. This recommendation is based explicitly on the prineiple thai 
"the necessary measures should be adapted ta give all persons residem on the 
territories of the Council af Europe member states an effective guarantee of 
fundamental rights". 
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The key clause of the recommendation calls upon the governments of mem~ 
ber states "to recognize the right of migrants. irrespeetive of Iheir country of 
origin or nationality. to reside permanently on their territory when they have 
resided there for at least five years". 

Reeently the Assembly has turned its attention to immigralion inlo the coun
tries of Southern Europe, which of eourse. originates very largely in the South. 
It is perhaps mostly in the countries OfSoulhern Europe that currently the pres
sure for immigratioo from the South is beiog felt. (0 recommendation 1125 
(1990) on the new immigratioo countries. the Assembly calls upon these coun
tdes to adapt their policies and praeliees to Iheir new situatioll as immigration 
countries. ioler alia, to take aellon 10 eurb cIandesline immigration and Ihe al
lendant exploitation of migrants. The Assembly also (,311s for an European pian 
of aetion against racism and xenophobia. 

Work is under way at presenl on a report and recommendation on North 
Mrican migrants in Europe. Ac; part of the preparation for this report.. the As
sembly's Committee on Migr3tion. Refugees and Demography held a hearing 
with representatives of migrant workers from the countrlesconcerned. The ree
ommendation is expected to call upon the Council of Europe 10 pu.y much 
greater attention io future to relations between Europe and the countries of 
North Africa so Ihat the problems connected with the migration pressures in 
the Mediterranean Basin can be addressed io a spirit of dialogue rather than 
thai of confrontation, 

Reports on the "Europe of 1992" and its repercussions on migration and ref
ugee policies, scheduled to he debated in the Parliamentary Assembly in Spring 
1991, will examine the effeets of the European inlegralion on these specific 
fields and. in particular, the restrictive measures concerningasylum seekers re
cently adopted by cenain European statcs. 

Intergovernmental co-operation 

The intergovernmental aetivilies af the Council of Europe in the field of mi~ 
gralian are carried Oul under the responsibility af the European Committce on 
Migratian which eomprises experts from the 24 memoer eountries. The inter· 
govemrnental work has concenlrated on the situation of migrants in Ihe hosl 
country rather Ihan the questian of migration f1ows. At present its work is con
centrated on two questions: the community relations project and the legal pro
teetian of migrants. 

The project on community relations aims al improving the relations between 
the eommunities formed by reeent immigranlS and the hast community in the 
member states of the Council af Europe. This project i5 lonking al many differ· 
ent aspects of those relations, such as how 10 combat discriminalion ag<linst 
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members of immigrant groups. the problem of racism and racia! violence, how 
migrants are treated io the media. how the education system should reflect the 
increasingly muhicultural nature ofEuropean societies and the role of "ethnic 
business" io integrating migrants into the economy of the host country. 

Concerning the legal protection of migrants, the European Convention on 
the Legal Status of Migrant Workers lays down minimum standards for the 
treatment of migrant workers, based on the general principle of equality of 
treatmentwith national workers. However, the protection afforded bythe Con· 
vention relates only to migrants coming from countTies which have ratified the 
Convention and, as the Convention is nOl open to non·member states, il does 
not cover migrants coming from the South. Tbere does not seem to he any pro· 
spect of overcoming this Iimitation in the near future. 

A committee of governmental experts is currently Jooking at the rigbts of 
long-stay migrants. In particular, the committee is looking for ways in which 
member states might he willing to reinforce the residence rights of migrants 
who have settled down in the host country as well as their right to family reuni· 
[icalion. The work of this committee covers all migrants residing in the mem· 
ber slales and as the rights of European Community nationals are already 
safeguarded by Community legislation, it can be said that it is of particular rel· 
evance to the silualion af migrants coming from non·European countries. 
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Effecls of European Integration 
on the Finnish Labour Market 

Seija Parviainen 

,..-,he main factors io the European integration development touching Finnish 
..l economy are the structura) changes io the internationaJ trade, the increas
iog mobility of production factors and the changes io the economjc policy 
framework. These pbenomena produce the concrete reactions on the Finnish 
labour market. 

The future af laoom mobility between Finland and Western Europe is de
pendent on the EES agreement, whereas most other effecIs will take place 
despite af Finland's integration decision as the Finnish economy is already 
strongly integrated wilh the EC by foreign trade and foreign direct investments. 

As a concrete and easily notkeabie phenomenon, the. labour mobility has 
strongiy dominated the discussion io this [ield. It is important [0 distinguish the 
effects of 1992 on labour mobility on one hand and the e[fects of changing 
labour mobility on the labour market on the otber hand. The labour mobility 
has been analyzed in tbis repoTt as a part of larger international reallocation o( 
production factors. 

As the background of the analyses the basic features af the Finnish Jabour 
market have been identified. 80th similarities and differences compared to 
other European Jabour markets affect the reactions. Compared 10 the Eecoun· 
tTies the Finnisb tabour market is small, has a high female particip:llion rale, 
few part time jobs and a very small share of foreign labour force. 

As a whole, the small size of Finnish labour market means sensitivity to ex· 
ternal influences. Howeve.r, the high educationallevel. high productivity, good 
infrastructure as well as the advanced wage negotialion system are all factors 
which offer good basis for meeting the fonhcoming challenges. In addilion, ex
periences from the (ree Nordic lahour market cao orfer valuable information 
when meeting the free labour mobility in the EES. 

Demographic development together with some legislational arrangements 
(concerning retirement, adult education and working lime arrangements for 
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paren15 of sma)) children) is Iimiting labour suppJy in Finland. Although rising 
unemployment can temporarity hide this probtem, io the long terrn labour 
shortage is becoming a problem. The unfavourable dernographic development 
with decJining birth rate and ageing popuJation is a common problem in most 
Western European countries. In Finland, however, the domestic labour re· 
serves are sma!l. Jn this sense the long terrn alternatives seem to be either to 
import foreign labour or to loose especially labour intensive production 
abroad. 

Most studies made about the econoollc influence af the internai market pro
gramme for the ECcountries, promise positive growth and employmenteffects 
especially in Lhe medium terrn. Io a favourable situation Finland receives its 
part of the growth via increasing exports and lowering cos15. This requires, 
however, that discrimination on the EC market will he avoided either by EES 
agreement or EC membership. It also requires that Finland manages to attrac! 
both Finnish and foreign companies to invest here. Estimations conceming the 
effects for both EC and Finland generally ignore the influence of resource re
alJocation. 

AlI io all, the tightening competition leads 10 structural rearrangemen15 io 
the Finnish economy. Countries taking pan to the integratioo process in one 
fonn or anotber wiJl be forced to specialize in sectors in which they have the 
best comparative advantage. 10 this sense the employment effects wiJl differ 
sectorally. This may lead to an increasing regional mismatch on the labour 
market and set new requirements for both domestic regionaI and occupational 
tabour mobiJity. 

If the EES agreement. including liberalisation of labour mobility, will be ob· 
tained, both the inOow and outflow in relation to the other Westem European 
countries cao be expected ta increase from the present level. Compared to most 
other EFTA countries Finland is, however, in a somewhat different situation 
concerning labour mobility. Political and economic changes io Eastem Europe 
haveconsiderably increased migration pressures especially from Soviet Carelia 
and Estonia to Fintand. 1t is evident, however, that these nows wiU stay strongly 
regutated by Finnish authorities still for a long time. 

In th.is twofold situation the reguJated flows can easily get a baJancing role if 
the free mobility on the other direction increases variation on labour supply. 
Although such conditions could quantitatively balance supply in the short and 
medium te rrn, it might be impossibJe to avoid the qualitative changes. 

Those coming from Eastern Europe are generally placed in the low level 
routine jobsor they need re·education torneet the requiremenls ofFinnish ern· 
ployers. On the other hand the ones who will utilize the opening possibilities 
on Western European labour market tend to be the well-educated Finns. In 
this sense Finland will be qualitatively a net looseT. 
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The labour market could become segmented in accordance with the em· 
ployee's relation to mobility. Some are forced to work abroad although they 
would prefer staying home. For some others free internationallabour mobil· 
ity allows a positive developmenr of the career. Further segmentation can take 
place in accordance with the personal passibilities ta utilize the freedom af 
lahour mobility. 

The European integration can affect Finnish women's labour market posi· 
tion in three main ways. Firsl. the fOTeign labour Corce wilJ evidently he em· 
ployed in such jobs which traditionally have been occupied by female labour in 
Finland. If the labour segmentalion according to gender will not be 3bolished. 
Finnish women will meel increasing unemployment and unCavourable wage 
development. Secondly. in future Finns will work mare and more for fOTeign 
employers both in Finland and abroad. There is a fear, that the Coreign employ
ers have even more conservative attitudes than the Finnish ones to women's 
pasilian in the working life. Thirdly, building up a career requires readiness to 
internat ional mObility. Family restricts sti ll morc the mobility of women Ihan 
!he mObility af meno 

Immigrants intluence immedialely labour supply but also its demand as they 
3re also consumers. and for their part increase the total demancL The net ef
feel depends on the age structure as well as on the labour market participatioo 
rate ofthem. Io longer lerm they can influence the labour supply also by having 
different birth rale compared ta the natives. They can also bring changes to the 
average working hours and labour productivity. 

The relationship between labour market structure and induslrial Struclure is 
twoCold. The net escape of high technology companies and other know-how 
based companies from the country wiU sooner or laler lead 10 emigr::ltion of 
high educated employees and specialists. Likewise, inf10w af researeh and 
development intensive investments pulls also human capital to the country.Jn 
this sense the induslrial poheies and attitudes to foreign inward dueel invest
ments have imponant influenee on the structural development af Finnish 
tabour market io the 19905. 

At the moment the inward and outward Oows ofboth labour and capilal are 
treated differently in Finland. 80th labour ano capital inflows are regulaled . 
whereas the outOows are quite Cree Crom the Finnish side. ln practice. however, 
labour inflow to the EC labour market has been restrieled which has limited 
Finnish emigration to that area. Io fact only capital outflow has heen realty (ree. 
This has been widely aceepted when the employment situ3tion has been good 
and there has been even labour shortage on many sectors. But when unemploy· 
men! will grow, the faetor mobi lilY is likely to be seen io a new lighl . 

Problems mighl arise from the faet that Finland has strong traditions on emi· 
gration but very littleexperienceon immigration. The same is true with the (or-
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eign direct investment. Utilisation of foreign production factors might require 
rearrangements on the economy and on the labour market especially. 

It is the interaction between labour mobility and capital movement, which 
strongly determine how the integration as a whole will he experieoced 00 the 
Finnish labour market. The increase offoreign direct investment seems to have 
even stronger effects both on the labour market balance and the structure io 
Finland Ihan the increase of labour mobility alone could realistically have. 

The decision regarding Finland's membership io the European Monetary 
System has important influence on the independency of Finnish economic 
policy and its employment aims. Further, integration with EC would bring 
severallimitations to the traditionai employment poliq measures. If exchange 
rate policy changes would be no more possible, there oould be pressures to 
adapt the domestic inflation 10 the competitors' level. In such conditions the 
employment aims could be passed by inflationary aims. 

Maoy olher limitatioos arise as wel!. Harmonisation oftaxation couJd further 
reSlrict the fiscal poHcy measures. Employment aims have been largely pro
moted by regional and industrial policies mainly byusing gove rnrnent aids. The 
integration development forces countries to restrict the whole government aid 
system. AlI these changes are likely to leave little room for tradilional employ
ment pOlicy. 

The final employment effect of 199200 Finland depeods largely on the role, 
which Finland will get in the inlernational division of labour. Ali in all, it seems 
that the Western European integration will influence especially the labour 
demand wherea~ the Eastern European development will influence more the 
labour supply. 



IV PAPERS OF WORKING GAOUPS 

Working Group Report 

European Integration and Labour Force Migration 

The result af the EES·negotiations is still open and, consequenuy. there are a 
lot of altematives fOf the future_ The first alternative is that the EES will he 
compleled, the EC and the EFTA will together form an economic space 
without barriers_ later on, however, the reJationship between the EFTA and 
EC countries might he open to changes. Some of the EFTA countries might 
join the EC, or even the whole EFTA will he seen as a pan af the European 
Cammunity. Status Ouo (after the completed EES) is not out oC the question 
eilher. Former socialist countries in the central Europe have shown interest to 
take part in the westem European integration process and therefore the en· 
largement oCthe EES (ar EC) must be taken into consideration as well . Finally, 
many questions remain still open and the precise result aC the European inte
gTation process is almaSl unpredictable. 

NOl"'Way and labour force migration within EES 

Conceming the potentiallabour force migration from EES·countries to Nor· 
way there are some arguments that could he presented Cor and agninst an in
creased immigration. First of ali, the mobility of people within theEChas been 
on a low leveL Even migration from the low salary countries to the richer EC
members has never been large. Neither does the example of Denmark arouse 
any expectations conceming a massive immigration from the EC. 11 is worth 
noting, too, that there is no concentration oC EC·citiz.ens in Norway. 

Some factors could anyhow pull immigration to Norway or inc-rease the mi· 
gralion flows between Norway and the EC. Opening up of the public proc-ure
ments might lead to aD increasing immigration oflabour farce . The same could 
be said about the difCerences in the swndard ofliving. According to any c-riteria 
Norway is a prosperous country. Io the more polluled and Iroubled Ce ntral 
Europe the quietness and peacefulness ofNorway might aJso aUract people. 

The general conc1usion is that there will not be a big increase in immigration 
10 Norway. On the other hand. the emigration might be iotensified regarding 
the migration of the highly qualified people (exactly the ~me conclusion has 
been drawn about Finland). 
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Työrybmäraportti 

Euroopan integraatio ja työvoiman liikkuvuus 

ETA-neuvottelujen lopputulos on toistaiseksi avoinna ja tarjoaa lukuisia eri 
vaihtoehtoja. Ensimmäinen mahdollisuus on, että ETA tullaan muodostamaan 
siten, että EY ja EFTA yhdessä muodostavat taloudellisen alueen ilman rajo
ja. Myöhemmin suhteet ovat kuitenkin alttiita muutoksille. Jotkut EFT A-mais
ta tulevat mahdollisesti liittymään EY:öön tai vaikkapa koko EFTA tullaan nä
kemään osana EY:ä. Status quo ei myöskään ole poissa mahdollisuuksien jou
kosta. Entiset sosialistiset maat Itä-Euroopassa ovat osoittaneet kiinnostusta 
Länsi-Euroopan integraatioprosessiin ja siksi EY:n laajeneminen tulee ottaa 
huomioon myös tässä suhteessa. Kuitenkin tarkka lopputulos on toistaiseksi 
täysin ennustamattomissa. 

Norja ja työvoiman muuttoliike ETA:n sisällä 

Liittyen mahdolliseen työvoiman muuttoliikkeeseen Norjaan on esitetty väit
teitä puolestaja vastaan. Ensiksikin EY:n piirissä työvoiman muuttoliike on ol
lut vähäistä, eikä myöskään muuttoliike matalan palkkatason EY -maista rik
kaisiin EY-maihin ole ollut suurta. Myöskään Tanskan tai Norjan esimerkit ei
vät viittaa massiiviseen maahanmuuttoon. 

Jotkin tekijät voivat kyllä ljsätä maahanmuuttoa Norjaan. Julkisten virkojen 
avautuminen saattaa johtaa lisääntyneeseen työvoiman maahanmuuttoon. Sa
maa voidaan sanoa elintasoeroista. Myös luonnonympäristön puhtaus saattaa 
houkutella ihmisiä saastuneesta Keski-Euroopasta. 

Yleinen loppupäätelmä on. että Norjaan ei tule laajaa maahanmuuttoa. Toi
saalta korkeasti koulutettujen ihmisten muutto saattaa lisääntyä voimakkaas
likin. 
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Suomi kansallisuuksien Euroopassa 

Raimo Narjus 

Euroopan yhdentymiskehitys sai aJkunsa taloudellisista syistä. Tältäkin 
osalta prosessi on kesken ja jatkuva. Yhteinen raha taloudellisen integraa

tion tunnuksena on toteutumisvaiheessa. Euroaluepolitiikka on muodostettu 
meneteUyjen sopeutumiskeinojen tilalle. Liikkumisvaraa on vain yhteisesti 
hyväksyuyjen tavoitteiden puitteissa. Kuitenkin aluepolitiikka on nykyisin toi 
seksi suurin menoerä eurobudjetissa. Euro-yhteiskuntapolitiikka on tullut 
mukaan lievenlämaän integraation aikaansaamia uhkia sosiaalisen oikeuden
mukaisuuden totcmumiselle . Suomen avointen markkinoiden ehdoilla toimi
va teollisuus on sopeutunut ja pystynee tehakkuutensa ansiosta jatkossakin 
kilpailemaan euromarkkinoilla vaikka aiheUltaakin sisäisiä rakennemuutok
sia. Sen sijaan suljettujen markkinoiden alueella on odotettavissa huomatta
via vaikeuksia ja karsiutumista. Pääomien liikkuvuudesta tullee keskeisempi 
tekijä kuin työvoiman liikkuvuudesta. Meille pääoman liikkuvuuden suunta
liike on viemivoiuoinen uhkatekijä. EY:n ja Itä-Euroopan talouskehityksen 
vaikutusta on vaikea ennustaa, mutta kehitys sisältää myös uhkatekijöi tä Suo
men kannalta. 

Integraation vaikutukset väestö- ja työvoimakehitykseen EY:n sisä llä ovat 
olleet pieniä. Asiasta tarvitaan lisätutkimusta. Pätevästä. alalleen erikoistu
neesta erikoishenkilöstöstä on kehitettävä Euroopan laajuinen kilpailu . Tulos 
lienee voiuopuoleisesti Suomen kannalla myönteinen. TuleekO Suomesta eri
tyisesti kolmansiin maihin nähden työvoiman neuoviejä vai -tuoja. riippuu mm. 
omasta suhtaurumisestamme muuttoliikek]'symyksiin. 

Ikärakenneongelma ei ole vain kotimainen vaan yleiseurooppalainen ongel
ma. Väestön väheneminen ja ikääntyminen edellyttäisivät meiltä va likoivaa 
siirtolaispolitiikkaa,jolla voitaneen helpottaa työvoiman ehtymis- ja ikäraken
neongelmaa. Pientä orastavaa syntyvyyden lisaystä tulisi huolellisesti vaalia. 
Sillä on kuitenkin vaikutusta vasta pitkän aikavälin työvoimakehitykseen. Te
hosletulla työvoiman reluytoinnilla ja koulutuksella pystyttäneen pitkälle
menevästi tyydyttämään vähenevä työvoima tarve. 
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Rajojen madaltuminen ja yhteyksien tehostuminen kasvattaa Euroopan 
makrotason keskusten aluerakenteeUista merkitystä ja muuttaa niiden vaiku
tusaluerajoja. Pääkaupunkiseutu. Suomen suurin kaupunkiyksikkö, on euroop
palaisessa mittakaavassa vähäinen. Ennen kaikkea voimaa on pyrittävä vahvis
tamaan toisaalta valtakunnan osakeskusten suorien EY -yhteyksien ja toisaalta 
niiden ja pääkaupunkiseudun yhteistyötä kehittämällä. 

Pääkaupunkiseudun ja Etelä-Suomen valtakunnanosakeskusten muodosta
ma Suomen keskusyhteisö voi tarjota monia varsin kilpailukykyisiä vahvuuksia 
Euroopan meuopoleihin nähden, mikäli löydetään tarkoituksenmukaiset ja riit
tävän tiiviit yhteistyömuodot. Tällaisia positiivisia puolia voisivat olla mm. mo
nipuolisemmatja ympäristöitään vetovoimaisemmat vaihtoehdot niin asumisen 
ja tuotanto- tai tutkimustoimintaan kuin kasvavaan ajanviettoonkin. Edellytyk
senä on riittävän yhteishengen ja sen mukaisen voimavaroja säästävän ja niitä 
kokoavan työnjaon omaksuminen. 

Uhkakuvana skenaariovaihtoehdoista on syvän maaseudun autioituminen. 
Makrotason keskittymisestä huolimatta teknologian kehitys mahdollistaa väes
tön sijoittumisessa ympäristön vetovoimatekijöiden painoltuneemman aseman 
mikrotasolla. Tällöin myös maaseudun vetovoimatekijöitå voidaan makrokes
kusten vaikutusalueitten sisäisessä aluerakenteen kehityksessä hyödyntää.Eu
roopan yhdentymisen tietoyhteiskunnan aluerakenteen muutosprosessit ku
muloituvat ja monipuolistavat aluerakenteen muutoskehitystä. 

EY:n päätöksenteon sisällä on turvattava alueellinen ja poliittinen edusta
vuus. PaikaJlistason päätösvaltaa on kehitettävä riittävästi alueellisen liikkuma
varan turvaamiseksi. Suurten vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen on uh
ka alueen itsenäiselle päätöksenteolle. On säilytettävä riittävä kansallinen pää
tösvalta turvallisuus·, alue- ja ympäristöpolitiikassa. 

Integraatio rajoittaa valtioiden päätösvaltaa mutta saattaa kehittyä kohti 
kansallisen identiteetin renessanssia. Euroopan yhdentyminen saattaa Suo
menkin osalta merkitä kansallishaaveiden toteutumista toista kautta. Kansal
Lista itsetuntoa on vaalittavaja kulttuuri- ja ympäristön hoito lohkolla myönty
väisyyspolitiikkaa on kartettava. Vaikka kansallisvaltio yhdentyisi Euroopan 
liittovaltioon, sen sisällä yhdentynyt Pohjola siihen kytkeytyvine Viron ja Kar
jalan alueineen saattaa omata suuria yhteistUntoon pohjautuvia voimavaroja ja 
sen kautta nykyistä voimakkaampia vaikutus- ja päätöksentekomahdolli
suuksia. 
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Euroopan yhtenäisyys ja moninaisuus 

Olavi Gr.anä 

En voi olla kiinnittämättä huomiota symposiumin teeman ajankohtaisuu· 
teen, sillä näinä samoina päivinä Pariisissa lyödään kiinni uusi vaihe Eu

roopan kehityksessä. Tulevaisuudenkuv3 ei kuitenkaan ole selkeä. Historian 
vanha totuus, että muutoskehitys ohittaa muutosten aikaansaajien alkuperäi
set tavoitteet, pitää taas p:.Iikkansa. Euroopassa näyttää olevan kaksi vastakkais
ta pyrkimystä. Toisaalta pyritään valtioiden välisten rajojen poistamiseen, toi
saalta pajkalliskuluuureihin perustuvat rajat ovat spontaanisti korostu massa. 
Vaikka markkinavoimien säätelemät eurorakenteet pyrkivät syrjäyttiimään 
kansalliset kulttuurit, ne eivät kuitenkaan pysty poistamaan ihmisen kiinteää 
suhdetta omaan paikallisuuteensa ja historiallisiin juuriinsa. Poliittisen tilan
teen muutos on myös sosiaJistisissa maissa tuonut kouriintuntuvasti esille re
gionalismin voiman, Ekologisten alueiden ja paikallisten kuJlluurien rikas
muotoinen kokonaisuus tahtoo kajkkialla suojautua integraation vaikutuksil
ta. Euroopan tulevaisuuden suuri kysymys on valtiollisen rakenteen ja yhden
tyvän Euroopan markkina-alueiden yhteensovittaminen kansallisten kulttuu
rien, luonnon resurssienja ekologian määräämän regionalismin bnssa. Pahim
massa tapauksessa Euroopan taloudellinen yhdentyminen on vaarassa tapah
tua poliittisen ja kulttuurisen rikkauden sekä ekologisen tasapainon häiriinty
ffiisen kustannuksella, 

Tieteestä ei ole puhuttu näinä päivinä, vaikka tiedeyhteisö avasi ensin ni:i ovet 
eurooppalaisuuteen. Lisäksi ajatus yhdestä Euroopasta perustuu siihen, että 
Eurooppa on ollut tieteensä ja siihen nojaavan kulttuurinsa puolesta yhtenäi
nen jo 1600-Iuvulta Hihtien. Eurooppalaiselle yhteiSkunnalle ominaiset pIi r
teet, kokemusperäisyys. instituutioiden eriytyneisyys. usko edistykseen sekä 
pyrkimys rationaaliseen suunnitteluun ja uudistuksiin ovat kaikki myös vallil
sevalle tieteelliselle metodilJe tunnusomais ia. Yhdentymisajatus on tämän ra
tionaaliseen tieteeseen nojaavan kehityksen luonnollinen seuraamus. Toisen
laisen , kriittisen tiede käsityksen mukaan yhdentyminen ei ole m:lhdollista. Tar
vitaan paljon suuremmassa määrin alueellisen erilaisuuden ja ympäristön laa-
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dun ottamista huomioon rikasmuotoisuuden turvaamiseks i ja paikallishengen 
säilyttämiseksi. Rationaalisen tieteen ja eksistentiaalisen olemisen monimuo
toisuuden yhteensovittaminen ihmisten mielissä on vaikea haaste. 

Rohkenisin esittää pari näkökobtaa Euroopan tulevaisuudesta. Seuraukse
na kansainvälistymisestä tietty territorio kansallisena maa-alaoaja valtion har
joittaman politiikan kohteena eivät enää samaistu. Toinen visio koskee vallan
siirtoa. Parlamentaarisissa asioissa valta liukuu kohti Brysseliä, mikäli EY Suo
men kohdalla toteutuu. Tällöin erilaisilla korporatiivisilla elimillä tulee ole
maan parlamenneja voimakkaampi ote asioiden käsittelyyn. Tässä suhteessa 
tiedeyhteisö Uä on varhain ollut kansainväliset perinteet. Sen sijaan valtion si
säisen byrokratian valta ilman parlamentaarista kontrollia kasvaa, koska EY:llä 
ei ole omaa toimeenpanovaltaa paikallisella tasolla. 

Symposiumin nyt päättyessä tahtoisin kiittää järjestely toimikuntaa ja Siirto· 
laisuusinstituutin henkilökuntaa erinomaisista järjestelyistä symposiumin on
nistumiseksi. Tiedämme kaikki kokemuksesta, että tällaisen kokouksen järjes
täminen ei ole helppo eikä kiitollinen tehtävä ja olemme voineet todeta, ettii 
se on tälläkin kertaa hyvin onnistunut. Symposium-perinne tulee jatkumaan. 
Aihe,joka valitaan käsittelyn kohteeksi, ei vielä ole selvillä. Toivomme voivam
me silloinkin tuoda esille yhtä ajankohtaisen aiheen. 
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