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Alkusanat 

~ rUodesta 1975 lähtien Siirtolaisuus instituutti on järjestänyt viiden vuoden 
l' välein muuttoliikesymposiumin, jossa on tarkasteltu sekä maassamuuttoa 
että siirtolaisuutta kokonaisvaltaisesti kansallisesta ja kansainvälisestä näkö
kulmasta. Taloudellinen, sosiaalinen ja poliittinen kehitys vaikuttaa väestön 
liikkumiseen ja päinvastoin. Viime vuosien merkittävin muutos oli Suomen 
liittyminen yhdessä Ruotsin ja Itävallan kanssa Euroopan Unionin jäseneksi 
vuoden 1995 alusta. 

Marraskuussa 1995 järjestetyn viidennen muuttoliikesymposiumin aiheena 
oli Suomi Euroopassa - maassamuuton uudet ulottuvuudet. Symposiumin 
tavoitteena oli pohtia mitä mahdollisuuksia ja uhkakuvia liittyy Suomen jä
senyyteen Euroopan Unionissa. Tutkijat, suunnittelijat ja päätöksentekijät 
tarkastelivat nyky tilannetta ja arvioivat tulevaa kehitystä. 

Suomen sisäinen muuttoliike on jakaantunut niin, että 1990-luvulla vain 
Uusimaa ja Häme ovat saaneet merkittävää muuttovoittoa. Tulevaisuuden 
skenaarioista merkittävin on pääkaupunkiseudun väestömäärän kasvu ja suu
rien maakuntakeskusten vahvistuminen. Maaseutu ja pienet taloudellisesti 
taantuvat asutuskeskukset menettävät väestöään. Tähän liittyy ulkomailta, 
erityisesti entisen Neuvostoliiton alueelta, Suomeen suuntautunut ja edelleen 
jatkuva maahanmuutto. Tällä hetkellä Suomessa asuu noin 70 000 ulkomaan 
kansalaista. 

Toivoisin, että suomalaisen yhteiskunnan tämän päivän päätöksentekijät 
tutustuisivat kaikkiin viiteen Siirtolaisuusinstituutin julkaisemaan muuttolii
kesymposiumin raporttiin. Aikaisempien symposiumraporttien lukeminen on 
opettava kokemus, kuten rakennusneuvos Raimo Narjus toteaa tämän jul
kaisun loppusanoissa. Raimo N arjuksen työ kaikissa viidessä symposiumissa 
on ollut hyvin merkittävä, mistä lausun hänelle parhaat kiitokset. Kiitän myös 
varsinaisen toimitustyön tekijöitä vs. tutkimussihteeri Kalevi Korpelaa ja edi
toinnin ja taiton tehnyttä Arto Pitkästä ja Jouni Korkiasaarta. Kiitos myös 
symposiumin valmistelu toimikunnalle sekä instituutin henkilökunnalle suju
vista järjestelyistä. 

Symposiumille saadusta taloudellisesta tuesta kiitän opetusministeriötä, 
työministeriötä, pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukuntaa sekä Suo
men Kuntaliittoa. Kiitos myös turkulaisille liikeyrityksille saamastamme tues
ta. 

Kun kuudes muuttoliikesymposium järjestetään aikanaan v. 2000, olemme 
astumassa uudelle aikakaudelle. Toivon mukaan kehitys kulkee kohti suvait
sevaista ja monikulttuurista maailmaa. Siihen kuuluu myös ihmisten nykyistä 
helpompi liikkuminen maasta ja mantereelta toiselle. Ihmisen perusluontee
seen on kautta aikojen kuulunut halu nähdä ja kokea uutta. Tulevaisuuden 
ihminen on entistä vikkelämmin liikkuva eläin. Toivottavasti tutkimus, suun
nittelu ja päätöksenteko pysyvät perässä. 

Olavi Koivukangas 
Siirtolaisuusinstituutin johtaja 
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Avauspuheenvuoro 

Juhani Peritunen 

Seminaarin aihe on ajankohtainen ja mielenkiintoinen. Henkilöiden liikku
vuus maailmassa kasvaa jatkuvasti. Tämä johtuu muun muassa siitä, että 

liikkuvuutta rajoittavat käytännön esteet ovat vähentyneet ja liikkumista lisää
vät tekijät lisääntyneet. 

Syitä siihen, että ihmiset jättävät kotimaansa tai kotiseutunsa on useita. 
Tällaisia ovat mm. ympäristöongelmat, taloudellinen ja alueellinen eriarvoi
suus, lisääntyvä köyhyys, suoranainen nälänhätä, taudit ja osittain myös sodat 
ja muut poliittiset konfliktit. Me kohtaamme myös täällä Suomessa näitä 
ilmiöitä tänne muualta suuntautuvien väestöliikkeiden sekä valtakunnan si
säisen muuton muodossa. 

Osa ulkoisesta muuttopaineesta purkautuu laillisena siirtolaisuutena, osa 
pakolaisuutena tai hallitsemattomana maahanmuuttona ja osa laittomana 
maahanmuuttona. Esimerkkejä laittoman maahanmuuton eri muodoista ovat 
rajojen laiton ylittäminen, väärien asiakirjojen käyttäminen, turvapaikka
menettelyn väärinkäyttö ja ihmissalakuljetus, jotka ovat arkipäivää jo kaikissa 
Euroopan valtioissa. 

Varsinainen siirtolaisuus on työvoiman kysynnän vähenemisen myötä pie
nenemässä, kun taas muut maahanmuuton muodot tuntuvat olevan kasvussa. 
Kun varaudumme lisääntyvän liikkumisen eri ilmiöihin, meidän on huomat
tava, että liikkeellä on usein ihmisiä, joilla ei ole vaihtoehtoa. Heidän ainoa 
mahdollisuutensa on ollut vain lähtö kotimaasta tai kotiseudulta, ero läheisis
tä, jopa lapsista ja puolisosta. 

Suomessa on suhteellisen vähälukuinen ulkomaalaisväestö. Siihen juonta
vat syyt ovat nähtävissä lähimenneisyydessämme ja maantieteellisessä sijain
nissamme. Sodan jälkeen Suomi joutui keskittämään suuret voimavarat so
dassa menetetyiltä alueilta tänne siirtyneiden evakoiden uudelleen sijoittami
seen. Tämän jälkeen Suomi ei ole ollut sellaisessa työvoiman tarpeessa kuten 
esimerkiksi Ruotsi ja Saksa. Lisäksi syrjäinen sijaintimme Euroopan koillis
kulmassa on pitänyt maamme sivussa suurilta väestöliikkeiltä. Suomella on 
ennemmin ollut perinteenä maastamuutto kuin maahanmuutto. 

Tilanne on kuitenkin muuttunut Suomessa olennaisesti. Ulkomaalaisväes
tömme on kolminkertaistunut vuosina 1990-1995. Se on tällä hetkellä noin 
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67 000. Määrä näyttää tulevaisuudessakin olevan kasvamaan päin - ei ehkä 
niin nopeasti kuin viime vuosina - mutta suunta on selvä. 

Maahanmuutolla on useita eri kasvoja. Laajempi monikulttuurinen ja mo
nietninen kokonaisuus rikastuttaa itse yhteisöä ja on hyödyksi myös sen kan
salaisille. Maahanmuutto parhaimmillaan on positiivinen prosessi, joka tuo 
taloudellista ja laajempaa kulttuurista hyötyä sekä avarampia asenteita niin 
vastaanottajamaille kuin itse maahanmuuttajille. Tarpeellista on kuitenkin 
maahanmuuttopolitiikan kaikinpuolinen hallinta ja toimiva viranomaisyhteis
työ niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. 

Kuten on tiedossa, liikkuminen tapahtuu maailmanlaajuisesti nimenomaan 
köyhiltä alueilta rikkaille, heikommista olosuhteista parempia kohti. Muutto
liikkeitä voidaan vähentää esimerkiksi tehokkaalla aluepolitiikalla, tukemalla 
alueiden ja maiden oman talouselämän elvyttämistä, vaikuttamalla väestöpo
litiikkaan ja väestön koulutustasoon, kohdentamalla humanitaarista apua 
mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja vaikuttamalla ihmisoikeuspolitii
kaIla esim. vähemmistöjen kohteluun. 

Kuten kokemuksesta tiedämme nämäkään keinot eivät aina ole riittäviä, 
vaan maailmalla on jatkuvasti liikkeellä miljoonia ihmisiä. Monet näistä eivät 
ole pakolaisia tai suojelun tarpeessa olevia ihmisiä, vaan he ovat usein lähte
neet liikkeelle paremman elämän toivossa. 

Purkautuvat muuttopaineet ovat kansainvälisellä tasolla parin viimeisen 
vuoden aikana saaneet yhä vähemmän vastakaikua vastaanottavissa maissa. 
Näillä mailla ei yleensä enää ole riittäviä valmiuksia suurten maahanmuutto
määrien vastaanottamiseen ja sijoittamiseen, minkä vuoksi ne pyrkivät yhä 
tarkempaan maahanmuuton kontrollointiin ja Euroopan unionissa maahan
muuton hallintaan liittyvien säädösten harmonisointiin esimerkiksi yhteisen 
viisumipolitiikan avulla. 

Liikkumiseen liittyvien moninaisten kysymysten hyvä hallinnointi vaatii 
erityisesti sekä poliittisilta päättäjiltä että viranomaisilta tilanteen jatkuvaa 
seurantaa, tehokasta yhteistyötä ja asioiden kokonaisuuksien hallintaa. 

Politiikka, joka koskee turvapaikanhakijoita ja pakolaisia sekä muita kan
sainvälisen suojelun tarpeessa olevia henkilöitä, kaipaa yhteisiä linjauksia. 
Turvapaikkapolitiikan tarkoituksenmukaisuutta määriteltäessä tulee varmis
taa, että turvapaikka-anomusten tutkinta hoidetaan oikeudenmukaisesti ja 
tehokkaasti. 

Maahanmuuton hallintaan liittyy laillisten maahanmuuttajien sopeutumis
ta lujittava toiminta. Tällaisen toiminnan tarve on olennaisen tärkeää yhteis
kunnan sisäisen eheyden ja maahanmuuttajien olosuhteiden vakiinnuttamisen 
kannalta. On varmistettava, että integraatiopolitiikka suunnataan tarkoituk
senmukaisesti parantamaan laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansa
laisten asemaa ja tässä on edettävä tavalla, joka edistää heidän oikeuksiensa 
kehittämistä tavoitteena tasavertainen asema omien kansalaisten kanssa. 

Suomi on liittyessään Euroopan unioniin sitoutunut myös tekemään yhteis
työtä jäsenvaltioiden kanssa maahanmuutto- ja pakolaiskysymyksissä. Maa
hanmuuton hallintaan Euroopan unionilla on paremmat edellytykset kuin 
yksittäisellä jäsenmaalla. Euroopan unionin tavoitteena on lisätä henkilöiden 
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vapaata liikkuvuutta unionin alueella. EU-kansalaisten ja heidän perheen
jäsentensä osalta vapaa liikkuvuus on hyvin pitkälle toteutunut ja sitä pyritään 
edelleen kehittämään 

Toinen kysymys on, miten suhtautua unionin alueella oleskeleviin kolman
sien maiden kansalaisiin. Selvä enemmistö jäsenvaltioista tulkitsee vapaan 
liikkuvuuden ulottuvan myös alueillaan laillisesti oleskeleviin kolmansien 
maiden kansalaisiin. 

Jäsenvaltiot ovat pyrkineet määrittämään "pitkään laillisesti jäsenvaltiossa 
oleskelleen" käsitteen ja hahmotelleet yhteiseen asiakirjaan minimitason niis
tä oikeuksista, jotka tällaisille henkilöille tulisi kussakin jäsenvaltiossa myön
tää. 

Meidän on kuitenkin päästävä eteenpäin unionin yhteistyössä huomatta
vassa määrin. Kun jäsenvaltioiden väliset sisärajatarkastukset poistetaan, tu
lee ulkorajojen valvonnan olla samantasoista kaikissa ulkorajajäsenvaltioissa. 
Niinikään maahanmuuttoedellytysten tulisi olla jäsenvaltioissa har
monisoidut. Myöskään ei voida unohtaa rajatarkastusten poistamista kom
pensoivien toimenpiteiden tarpeellisuutta ehkäistäessä henkilöiden vapaan 
liikkuvuuden lieveilmiöitä - rikollisuuden eri muotojen leviämistä. Euroo
pan unioni onkin asettanut tavoitteekseen vapaan liikkuvuuden toteuttamisen 
unohtamatta kuitenkaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilyttämistä. 

Valtaosa ihmisistä näyttää säilyttävän positiivisen asenteensa maassa olevia 
ulkomaalaisasukkaita kohtaan. Myönteisiä käytännön toimia kuitenkin tarvi
taan. Rasismin ja muukalaisvihan torjumiseen on tarvetta myös meillä sekä 
kansallisella tasolla että EU:n työskentelyssä. Suomessa on käynnissä "Suvait
sevaan Suomeen" -projekti ja EU :ssa tehdään eri tahoilla yhteistyötä rasismin 
ja muukalaisvihan eliminoimiseksi. 

Ulkomaalaisväestön suhteellisen nopea kasvu viime vuosina asettaa sekä 
viranomaisille että yksittäisille kansalaisille haasteen sopeutua muuttunee
seen tilanteeseen. Viime aikojen taloudelliset vaikeudet ovat olleet omiaan 
vähentämään asenteiden muuttumista avoimempaan ja luontevampaan suun
taan. On esiintynyt kielteisiä ilmiöitä, jotka saattavat olla jopa uhkana ulko
maalaisten turvallisuudelle. Tarvitaan jatkuvaa asennekasvatusta, eri kansa
laispiirien ja tiedotusvälineiden myötävaikutusta sekä määrätietoista ja sel
keätä politiikkaa viranomaistaholta. Tapahtumien kulkuun on tarvittaessa 
tartuttava lujin ottein eikä viime päivinä ja viikkoina esiintyneitä ulkomaa
laisvastaisia ilmiöitä voida millään muotoa suvaita. 

Olen edellä tarkastellut lähinnä maahanmuuttoa ja ulkomaalaisia koskevia 
kysymyksiä. Symposiumin toinen keskeinen aihepiiri on maassamuutto. Vii
me vuosien kehitys on olennaisesti vaikuttanut myös siihen liittyviin tekijöi
hin. 

Euroopan unioniin liittyminen on liittänyt Suomen Euroopan yhteiseen 
alue- ja rakennepolitiikkaan. Alueellisten ohjelmien kautta palautuu jäsen
maksusta unionilIe vuosittain noin miljardi markkaa ja kun ohjelmat edellyt
tävät kotimaistakin rahoitusta, toteutamme yhteistä aluepolitiikkaa noin kah
della miljardilla markalla vuodessa. EU edellyttää, että EU:n rakennerahas
tojen rahoitus tulee kansallisten panostusten lisäksi, mikä merkitsee aluepo-
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Htiikan tehostumista. Unionin ja Suomen hyväksymät ohjelmat harvaan asut
tujen alueiden, taantuvien teollisuuspaikkakuntien ja maaseudun kehittämi
seksi turvaavat toivottavasti ihmisille elinmahdollisuuksia maan eri osissa 
myös tulevaisuudessa. Näin kansallisesti harjoitettua alueellista kehittämispo
litiikkaa voidaan jatkaa myös EU:n jäsenenä. 

Tämä on olennaisen tärkeää alueiltaan laajassa ja harvaanasutussa maas
samme, mikäli haluamme ohjata ja vaikuttaa maassamuuttoon ja myös maas
tamuuttoon yhteiskunnan etujen mukaisella tavalla. Euroopan unionin jä
senyys on muokannut alueellisen kehittämispolitiikkamme rakennetta varsin 
merkittävästi, mutta tuloksia voidaan arvioida vasta myöhemmin. Uskon kui
tenkin, että symposium tarjoaa oivan tilaisuuden pohtia perusteellisesti näitä 
lukuisia yhteiskuntamme muutokseen, talouteen, työllisyyteen, inhimillisiin 
arvoihin ja psykologiaan liittyviä tekijöitä, jotka monella tavoin uusissa olo
suhteissa syvällisesti vaikuttavat maassamuuttoon ja valtakunnan "koko ku
vaan" tulevina vuosina. 

Hyvät naiset ja he"at. Minulla on ilo toivottaa teidät kaikki lämpimästi 
tervetulleeksi ja samalla esittää symposiumille parhaat menestyksen toivotukset. 
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Siirtolaisten ja Siirtolaisforumin rooli 
uudessa Euroopassa 

Tara Mukherjee 

Siirtolaisforum (Migrants' Forum) on pantu alulle Euroopan Parlamentin 
aloitteesta; se rahoitetaan Euroopan Parlamentin budjetista ja toimii Ko

mission valvonnassa. Forum toimii kuitenkin täysin riippumattomana Euroo
pan Parlamentista ja Komissiosta. Forumin perustaminen on antanut poliitti
sen äänen siirtolaisille, joilla aiemmin ei ole ollut vastaavaa kanavaa tuoda 
kantaansa esille. Forumin tavoitteena on luoda yhtenäisyyttä muuten niin 
hajanaisessa siirtolaisyhteisössä. 

Siirtolaisforum edustaa noin viittä prosenttia Euroopan koko väestöstä eli 
noin 16 miljoonaa ihmistä, jotka etniseltä syntyperältään ovat lähtöisin jäsen
maiden ulkopuolelta. Heistä noin 10 miljoonaa on kohdemaissaan laillisesti 
oleskelevia EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia. 

Forum koostuu tällä hetkellä n. 130 organisaatiosta EU:n 15 jäsenmaasta 
ja edustaa yli 60 maan kansalaisia. 

Varmistuakseen siitä, että Forum todella heijastaa edustamiensa ihmisten 
kantaa, Siirtolaisforum perusti EU:n 12 jäsenmaahan tukiryhmiä, joihin voi 
osallistua mikä tahansa yhdistys, ammattiliitto, työnantajajärjestö, kirkko, jne, 
joka tukee Forumin tavoitteita ja toimii sen järjestösäännön pohjalta. Tällais
ten tukiryhmien perustamiseksi Itävaltaan, Suomeen ja Ruotsiin järjestetään 
Suomessa konferenssi 15-16.12.1996. 

Nyky-Eurooppa on muotoutunut siirtolaisuuden myötä. Otetaan esimer
kiksi saari, jolla asun: keitit valloittivat ja asuttivat Brittein Saaret esihistorial
lisena aikana, myöhemmin anglo-saksit Saksasta ja Tanskasta tappoivat, or
juuttivat tai ajoivat kelttiläiset britit Walesiin ja Irlantiin. Viikingit nousivat 
maihin ja sulautuivat olemassaolevaan väestöön, kuten myös heitä seuranneet 
normannit. Juutalaisia pakolaisia otettiin vastaan ja he myös sulautuivat väes
töön, samoin puolalaiset toisen maailmansodan jälkeen. Englannin kuninkaat 
ovat olleet vuorollaan englantilaisia, tanskalaisia, normanneja, ranskalaisia, 
walesilaisia, skotlantilaisia, hollantilaisia ja saksalaisia. 

Kautta Euroopan samanlainen historia toistuu. Syystä voimme näin ollen 
kysyä, mistä kaikki nykyinen häly oikein johtuu. Kyseessä onkin lähinnä rau
hanomainen muuttoliike Eurooppaan Afrikan, Aasian, Amerikkojen ja Itä
Euroopan maista: siirtolaisia, jotka ovat kykeneviä ja halukkaita tekemään 
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työtä ja antamaan oman panoksensa kohdemaansa talouden ja yhteiskunnan 
hyväksi. 

Lisäksi tulisi muistaa, että siirtolaisuus Euroopasta muualle maailmaan on 
ollut valtavaa: englantilaisia, saksalaisia, skandinaaveja ja irlantilaisia Yhdys
valtoihin; espanjalaisia, portugalilaisia ja italialaisia Latinalaiseen Amerik
kaan; ranskalaisia Länsi-Afrikkaan, hollantilaisia Etelä-Afrikkaan ja brittejä 
joka puolelle Australiaan, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Keniaan ja 
Zimbabwe en. 

Kuulinko poliitikkojen sanovan: "Lähettäkää heidät takaisin"? Helpom
min sanottu kuin tehty! 

Olisi ehkä hyödyllistä lyhyesti kuvailla poliittista tilannetta sellaisena kuin 
minä sen tällä hetkellä näen. 

Euroopan Unioni on toisen maailmansodan lapsi, joka pyrkii säilyttämään 
jäsentensä välillä rauhan, ja joka käyttää taloudellista integraatiota yhtenäi
syyden vahvistamiseksi. 

Yli 35 vuotta kestäneestä Euroopan yhdentymisprosessista huolimatta Eu
roopasta ei ole vieläkään kehittynyt varteenotettavaa sosiaaliyhteiskuntaa: 
sellaista, joka pystyisi luomaan työpaikkoja, kehittämään yhteenkuuluvaisuu
den tunnetta ja harmonisoimaan ihmisten sosiaalioikeuksia sekä vaikutta
maan heitteillejättöä vastaan ja auttamaan ulkopuolelle jääneitä pääsemään 
takaisin mukaan yhteiskuntaan ja työelämään (erityisesti tämä koskee aikai
semmin mainittuja 10 miljoonaa kohdemaissaan laillisesti oleskelevaa ulko
maalaista). 

Euroopan Unioni on tähän saakka laiminlyönyt rauhanvalvontaajäsenmai
den sisällä, missä rasismi on uhannut ja uhkaa edelleen yhteiskunnan yhtenäi
syyttä. Huolimatta jokaisen jäsenmaan rasismia ja ksenofobiaa kieltävistä la
eista ja asetuksista, rasismi on nykyään nousussa Euroopassa: esimerkkejä 
ovat Saksan ja Itävallan uusnatsien mielenosoitukset ja aikaansaamiset tai 
äärioikeiston nousu Ranskassa, jossa Kansallisrintaman vaikutus kiristää libe
raalipoliitikkojenkin linjojenvetoa. 

Kansalliset intressit ovat jälleen pinnalla. Kasvavan työttömyyden ja yhteis
kunnallisten rasitusten paineessa eurooppalainen sivistys alkaa särkyä: ala
luokka on syntynyt, väkivalta on kasvussa, ja ilkeä oikeisto riehuu valtoime
naan. Laman aikana rasismi on ollut nopeimmin kasvavia yhteiskunnan ilmi
öitä. 

Tilannetta rasittavat myös EU:n poliittiset rakenteet. Siitä huolimatta, että 
Euroopassa on ollut ainakin jonkinlaisia demokraattisia järjestelmiä taloudel
lisen integraation vastapainoksi, EU:n instituutioilta puuttuu riittävä valta ja 
legitimiteetti eurooppalaisen minän kehittämiseksi. Kun Euroopan Parla
mentilla on lähinnä vain veto-oikeus, sen mahdollisuudet tukea eurooppalais
ta idealismia kasvavia kapea-alaisia kansallisia intressejä vastaan ovat hyvin 
rajalliset. 

Tietysti nationalismi, kansallinen yhtenäisyyden tunne, on tärkein edellytys 
kansakuntien kehitykselle. Sokea nationalismi on kuitenkin vaarallinen, eikä 
se nouse yksin, vaan aina suvaitsemattomuuden ja vastakkainasettelun seuras
sa. 
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Niin Forum kuin siirtolaisyhteisö yleensä on seurannut huolestuneena, 
miten politiikot kiinnittävät enemmän huomiota siirtolaisten alkuperään kuin 
heidän poliittiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen asemaansa EU-maiden elä
mässä. 

Hallitusten muuttoliikettä koskevissa kannanotoissa ovat erityisesti painot
tuneet siirtolaisuuden hallinta sekä pyrkimys rauhoittaa yleistä mielipidettä 
tilanteessa, jossa populistit ja ulkomaalaisvihaa edistävät politiikot yhdistävät 
siirtolaisuuteen yhteiskunnan pahimmat ongelmat kuten työttömyyden, suur
kaupunkien rappeutumisilmiöt ja nopeasti kasvavat huumetilastot. 

Toisin sanoen, suuri yleisö näkee siirtolaisuuden lähinnä ongelmana tai 
parhaimmillaan tilaisuutena antaa apua vähemmän onnekkaille ihmisille eikä 
mahdollisuutena, voimavarana vastaanottavilIe maille. 

Kaikkialla, missä ylläpidetään kunnon tilastoja, voidaan todeta, että siirto
laisten jälkikasvu on pärjännyt hyvin kouluissa ja korkeakouluissa. Siirtolais
lasten taso vastaa kohdemaiden isäntäväestön lasten tasoa. Siirtolaisyhteisö 
on saavuttanut huomattavasti enemmän kuin voitaisiin vähemmistöitä edel
lyttää, mutta Eurooppa ei ole silti kohdellut sitä avoimesti eikä oikeudenmu
kaisesti esim. koskien fyysistä turvallisuutta, tasapuolisuutta lain edessä, po
liittista edustusta kaikilla tasoilla, perheoikeuksia, vapautta ottaa aviopuoliso 
oman valinnan mukaan, työnsaantia, asunnon saantia ja koulutusta, tai kult
tuuri- ja uskonnollisen identiteetin ylläpitämistä. 

Valitettavasti kansallisvaltioiden politiikkojen Eurooppaa ja siirtolaisyh
teisön ongelmia koskeviin asenteisiin vaikuttaa edelleen voimakas kansalli
nen kilpailuhenki. Kylmän sodan päätyttyä EU:ssa ovat edelleen ratkaisemat
ta ne poliittiset ongelmat, joita väistettiin Maastrichtissa. 

Siirtolaisforum vaatii, että Euroopassa nyt pysyvästi asuvaa siirtolaisväes
töä ei saa enää käsitellä pelkästään työvoimanäkökulmasta, vaan ihmisinä, 
joiden elämällä on sosiaaliset, poliittiset ja kulttuuriulottuvuudet. Näiden 
ihmisten läsnäolo Euroopassa ei ole vain historiallinen sattuma eikä uusi 
ilmiö. Se on pikemmin sekä lähde- ja kohdemaidensa että itse siirtolaisväes
tön vastuulla, erityisesti kun kyseessä on toinen tai kolmas sukupolvi. 

Viimeisten 30 vuoden aikana on Eurooppaan syntynyt pluralistinen yhteis
kunta, mikä edellyttää kauaskantoisempia toimenpiteitä yhteiskunnallisen ta
sapainon ja synteesin parantamiseksi. 

Vuoden 1996 Hallitusten välisen konferenssin tulisi tarkistaa Maastrichtin 
sopimusta: 

1. Maastrichtin sopimuksen kolmesta pääpilarista ensimmäinen koskee 
Euroopan Unionin kansalaisuutta, johon jäsenvaltioiden kansalaisilla 
on oikeus. Tämä tulisi myöntää kaikille jäsenvaltioissa asuville, 
edellyttämättä jäsenvaltion kansalaisuuden ottamista. 

Koska tällaisen säädöksen saattaminen lainvoimaiseksi vaatii aikaa ja 
erillistä käsittelyä jokaisessa jäsenvaltiossa, olisi vielä enemmän syytä 
pohtia myöskin tarpeellisia siirtymäkauden sääntöjä, esim. euroop
palaista pysyvän oleskelun oikeutta. 
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2. Rasistisen syrjinnän vastainen taistelu tulisi myös sisällyttää sopi
mukseen. Euroopan Komission valvontarooli kautta koko Unionin 
tulisi laajentaa selkeästi koskemaan myös rotusyrjintää. 

3. EU:n asioiden hoitoon täytyy saada enemmän julkisuutta. Euroopan 
kansoilla on oikeus tietää, mitä heidän nimissään tehdään. 

4. Euroopan tuomioistuimen päätösvalta tulee laajentaa koskemaan 
kaikkea EU:n toimintaa eikä pelkästään ns. ensimmäisen pilarin 
asioita. 

5. Euroopan Parlamentin roolia tulee vahvistaa ja sen toiminnassa 
esiintyviä demokratian puutteita korjata. 

6. Lopuksi, tarvitaan Euroopan monikulttuurinen säätiö. On keskeisen 
tärkeää, että Euroopan Unioni nähdään demokraattisena instituu
tiona, joka palvelee kaikkien asukkaiden intressejä alkuperästä, 
rodusta, ihonväristä ja uskonnosta riippumatta Kansainvälisen 
ihmisoikeuksien julistuksen periaatteiden mukaisesti. 

Euroopan Unionille sanomme, että teidän demokratianne on puutteelli
nen. Nyt on se aika, jolloin nämä puutteet tulee korjata aidosti sitoutuen, 
päätöksin ja teoin eikä enää vain retoriikalla. Unionin lainsäädännöstä ja 
rakenteista tulee lähteä liikkeelle. 

Ja ennen kaikkea, siirtolaisyhteisöä ei tule nähdä Euroopan rasituksena, 
vaan resurssina; ei ongelmana, vaan tilaisuutena. 

(Suomennos Keith Battarbee.) 
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The Role of the Migrants and the Migrants' Forum 
in the New Europe 

Tara Mukherjee 

he Migrants Forum has been set up on a European Parliamentary initiative 
T funded through a budget line of the European Parliament. The Commission 
acts as a watchdog on behalf of the European Parliament. The Forum is 
completely independent of both the European Parliament and the Commissi
on. Establishment of such a Forum has given a political voice to the migrants 
who, up till now, have had no such voice. Its aim is to bring about a greater 
degree of unity to an otherwise disparate bodies of people who make up the 
migrant community. 

The Migrants Forum represents some 5 % of the total population, which 
is about 16 million people, whose ethnic origin is from outside the Member 
States, ofwhich some 10 million are legally resident non-Community citizens. 

At present there are some 130 organisations from 15 Member States 
comprising of more than 60 nationals who are the members of the Migrants 
Forum. 

In order to ensure that the Migrants Forum echoes the sentiment of the 
people that it professes to represent, it has established support groups in all 
the 12 Member States which include any organisation, trade unions, emplo
yers federations, churches and others who agree with the constitution and the 
objectives of the Migrants Forum. 

To set up such support groups in Austria, Finland and Sweden a conferen
ce is to be held in Finland on 15-16 December. 

Europe was made by migration, mostly westward. Take the island where I 
live as an example. The Celts conquered and settled the British Isles in 
pre-history, Anglo-Saxons from Germany and Denmark killed, enslaved or 
chased out the Celtic Brits into Wales and Ireland. 

The Vikings invaded and were absorbed, like the Normans who followed 
them. Refugee Jews were taken in and absorbed, to be followed by Poles after 
World War II. The Kings of England have been variously English, Danish, 
Norman, French, Welsh, Scottish, Dutch and German. 

Throughout Europe this kind of history is repeated, and we may therefore 
ask "What is all the current fuss about?" - peaceful migration to Europe of 
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people from Africa, Asia, the Americas and Eastern Europe, willing and able 
to work and make their contribution to the life and economies of the count
ries they settle in. 

In addition, migration and colonisation from Europe to the rest of the 
world has been enormous. English, Germans, Scandinavians and lrish to the 
USA; Spaniards, Portuguese and Italians to Latin America; Frenchmen to 
West Africa, Dutchmen to South Africa, and Brits all over the place to 
Australia, New Zealand, South Africa, Kenya and Zimbabwe. 

Did 1 hear the politicians say "Send them back"; you'd have a bigjob ifyou 
tried!! 

Mr. Chairman, it would probably be useful if 1 could briefly convey the 
political scenario as 1 see exists today. 

The European Community is a child of World War II, concerned to keep 
the peace between its members and using a unified economy to stick the 
edifice together. 

After more than 35 years of European integration, there is still no social 
Europe worthy of the name. One which would create jobs, generate cohesion, 
harmonise social rights, while maintaining the improvements made to prevent 
social dumping and help the excluded integrate into society and work, which 
must include the 10 million legally resident non-community citizens. 

Furthermore, what the European Community neglected to do was to look 
to the peace within its own individual member borders, where racism was and 
is threatening cohesion of Society. In spite of legal instruments to combat 
racism and xenophobia that exists in all Member States to a greater or lesser 
extent, racism is on the rise in Europe. The marches and tactics of the 
neo-nazis in Germany and Austria, the rise of the far right in France and the 
way in which the National Front has caused more liberal politicians to adjust 
their line. 

Furthermore, national interests are back on the agenda. The combination 
of rising unemployment and the social strains are beginning to pierce the 
veneer of European civilisation; violence is on the rise and underclass has 
taken root and the nasty right is on the rampage. In the recession racism has 
been a greatest growth industry. 

The political union aspect of the Treaty makes matters worse. It is true that 
Europe had some system of democratic governance to match the pace of 
economic integration, but the lack of power accorded to European institu
tions give them little legitimacy, or any role in entrenching a European 
consciousness. Nor can a European Parliament, accorded the limited power 
of veto, be expected to strengthen European idealism against the revival of 
narrow nationalism. 

Indeed, nationalism is the most important prerequisite for the progress of 
a nation. But blind adherence to nationalism is a dangerous thing. For blind 
nationalism does not travel alone. Intolerance and divisions are its com
panions. 

The Forum and the migrant community in general are noting with disquiet 
that the politicians are more concerned with the distractive issue of the origin 
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of the Migrants than with the more substantial issue of their political, social 
and economic status within the European Community life. 

What has been foremost in the rninds of government participants on rnig
ration related issues is that the problem of rnigration is kept under control. 
There is also the concern to satisfy public opinion which is today very much 
influenced by xenophobic and populist politicalleaders who indulge in linking 
imrnigration with the most serious problems of society at present, unemplo
yment, inner city decay and an upsurge in crime rate. 

In other words, migration is essentially perceived by the public as a prob
lem and, at least, an opportunity to provide paternalistic assistance to the 
unfortunate, and not as an opportunity for the receiving countries. 

Wherever there is a record keeping, one would find that the progeny of 
rnigrants have continued to do well in our schools and universities. They are 
on a part with those of their native counterparts. The migrant community has 
done far more than can be expected of any rninority, especially one that 
largely began to settle here only a quarter of a century ago, and yet, the 
European treatment of it has been neither generous or even fair in such basic 
areas as physical security, equality before the law, political representation at 
various levels, union of family, freedom to marry whomever one likes, non
discrirnination in employment, housing and education, and maintenance of 
cultural and religious identity. 

Regrettably the attitude of the Member States politicians to the problems 
of Europe and the rnigrant community is still influenced by national rivalry. 

The European Community must come to terms with the end of the cold 
war which allowed the political question to be dodged in the Maastricht 
Conference. 

The Migrants Forum wishes to record that the rnigrant population who has 
been living in Europe on a permanent basis should no longer be considered, 
in legal text as well as in Migration Policy Papers, as mere econornic workers, 
but should be seen as human beings with social, political and cultural dimen
sions. 

Even more so, their presence in Europe is neither fortuitous nor recent 
and their responsibilities are as much those of receiving countries as of the 
country of origin, but no way that of the populations themselves, and not of 
the second and third generations. 

Considering that over the past 30 years a pluralistic society has developed 
in Europe, clear-sighted action is required to bring about a greater balance 
and synthesis in the European society today. 

The Intergovernmental conference in 1996 will be looking at the amend-
ment to the Maastricht treaty: 

1. The first of the three pillars in the Maastricht Treaty is the award of 
European Union citizenship which is now available to the nationals of the 
Member States; it should be extended to all residents without necessarily 
becoming nationalised citizens of a Member State. 
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It takes time for such a provision to be approved and implemented by all 
Member States. That is why it is even better to think about the necessary 
transitional measures, such as European status of permanent residence as 
wel1. 
2. The fight against racial discrimination should form an objective of the 
Treaty. The moderating influence of the European Commission should be 
extended to accord dear community competence to fight discrimination 
due to race. 
3. There should be more publie accountability. The peoples of European 
Union should have the right to know what is being done in their name. 
4. The jurisdiction of the European Court of Justice should have 
jurisdiction over the whole of the Union activities. Its role should not be 
limited to the first pillar. 
5. The role of the European Parliament must be strengthened. The Union 
must address the democratic deficit of its procedures. 
6. Finally, there should be a European Multicultural Foundation. It is 
vital that the European Union be considered as a democratic Union 
serving the interests and aspirations of all its residents regardless of their 
origin, race, colour or religion, in conformity with the respect of 
individual human dignity as laid down in the Universal Dedaration of 
Ruman Rights. 

We say to the European Union, your democracy is wanting. It is time to 
make up the lack with a real commitment, decisions and work, not platitudes. 
Community legislation and structure is where you begin. 

Above all the migrant community should be seen not as a liability but as 
an asset, not a problem but an opportunity for Europe. 
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EU ja maahanmuuttopolitiikka 

Sauli Feodorow 

EU:n m pilari 

Euroopan Unionin III pilari käsittää oikeus- ja sisäasioissa tapahtuvan yhteis
työn, josta päätettiin Maastrichtin sopimuksella 1993. Yhteistyöalat koskevat 
turvapaikkapolitiikkaa, rajavalvontaa, maahanmuuttopolitiikkaa, huumausai
neiden vastustamista, petosten torjuntaa, yhteistyötä siviili- ja rikosoikeuden 
alalla, tulli- sekä poliisiasioita. Yhteistyötä toteutetaan vaihtamalla tietoja, 
keskustelemalla ja koordinoimalla yhteistä toimintaa. Jäsenvaltiot voivat 
myös tehdä aloitteita kaikilla yhteistyöaloilla. Komission aloiteoikeuden ul
kopuolelle sen sijaan jää rikosoikeus sekä tulli- ja poliisiasiat. 

Päätöksenteko tapahtuu pääsääntöisesti yksimielisesti. Maastrichtin sopi
muksen mukaan on kuitenkin mahdollista päättää päätösten täytäntöönpanoa 
koskevista menettelytavoista yksinkertaisella enemmistöllä. Siihen on myös 
kirjattu menettelytavat EU-parlamentin informoinnista ja konsultoinnista se
kä komission roolista asioiden valmistelussa samoin kuin mahdollisuus kään
tyä yhteisön tuomioistuimen puoleen tulkintaerimielisyyksissä. Kansainväli
sissä järjestöissä jäsenmaat pyrkivät aikaansaamaan yhteiset kannat myös III
pilarin kysymyksissä. 

Ylin päätöksentekoelin III pilarin alalla on oikeus- ja sisäasiainministerei
den muodostama neuvosto. Sen käsittelyyn asiat valmistelee viime kädessä 
COREPER (jäsenvaltioiden EU-edustajista koostuva pysyvien edustajien ko
mitea) sekä K4-komitea, jonka jäsenet ovat oikeus- ja sisäasiainministeriöi
den johtavia virkamiehiä. Viimeksi mainittu koordinoi kolmen johtoryhmän 
toimintaa. Ensimmäinen käsittelee maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyk
siä, toinen tulli- ja poliisiyhteistyötä sekä kolmas oikeudellista yhteistyötä. 
Lisäksi johtoryhmien tukena toimii 16 työryhmää. OSA-neuvosto voi jäsen
valtion tai komission aloitteesta hyväksyä päätöksiä ja päätöslauselmia, yhtei
siä kantoja, päättää yhteisestä toiminnasta sekä tehdä yleissopimuksia. 
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Asioiden valmistelu ja käsittely Suomessa 

Suomen kannat oikeus- ja sisäasioissa valmistellaan EU-jaosto 6:ssa, jossa on 
edustettuina puheenjohtajana sisäasiainministeriö, varapuheenjohtajana oi
keusministeriö ja jäseninä ulkoasianministeriön, sosiaali- ja terveysministeri
ön, valtiovarainministeriön sekä työministeriön edustajat. Jaosto kokoontuu 
myös laajassa kokoonpanossa, jolloin edellisten lisäksi mukana ovat edustajat 
Kuntaliitosta, Pakolaisneuvonnasta, Suomen Punaisesta Rististä, SAK:sta ja 
TI:stä. Jaosto kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin noin kerran kuukaudessa. 
Käytännössä jaosto on kokoontunut myös työryhmissä, joista mainittakoon 
oikeusasioita valmisteleva työryhmä sekä eräänlainen ad hoe -työryhmä eri 
kannanottojen valmisteluja varten maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksiin 
liittyen. 

III pilarin puitteissa tehtävä työ on usein hyvin konkreettista ja se saattaa 
johtaa varsin sitoviin päätöksiin. Käsiteltävät asiat kuuluvat myös monesti 
usean eri viranomaisen toimivaltaan, joista kukin vastaa jaostovalmistelussa 
omasta osuudestaan. Tämän vuoksi viranomaisten yhteistyö Suomen kantojen 
valmistelussa on tavallistakin tärkeämpää. Muutoin jaosto 6:n toiminta ei 
poikkea normaalista Suomen EU-asioiden valmistelumekanismista. Tarvitta
essa asioita voidaan viedä EU-asioiden komiteaan tai EU
ministerivaliokuntaan käsiteltäviksi. 

EU:n tiedonanto maahanmuutto- ja turvapaikka politiikasta 1994 

Maastriehtin sopimuksen solmimisen jälkeen oli mahdollista ryhtyä käsittele
mään systemaattisemmin aikaisemman ad hoe -yhteistyön asemasta maahan
muutto- ja turvapaikkakysymyksiä jäsenmaiden kesken. EU:n komissio antoi 
Euroopan parlamentille helmikuussa 1994 maahanmuutto- ja turvapaikka
kysymyksiä käsittelevän tiedonannon, jossa pyritään hahmottelemaan koko
naisvaltaisesti EU:n maahanmuuttopolitiikkaa. Kaiken kattavana pyrkimyk
senä on yhdenmukaistaa unionimaiden noudattama käytäntö näissä kysymyk
sissä eli toiminnassa muuttopaineiden pienentämiseksi, maahanmuuton hal
litsemiseksi sekä maahanmuuttopolitiikan kehittämiseksi. 

Pakolaisuutta ja maastamuuttoa aiheuttaviin tekijöihin on EU:n piirissä 
pyritty yhä selkeämmin vaikuttamaan erilaisilla poliittisilla ja talouspoliittisil
la toimilla sekä humanitaarisen avun keinoin. Meidän osaltamme tätä toimin
taa kuvaa lähialueyhteistyö yleensä ja pakolaiskysymyksissä erityisesti. Sa
mantapaista toimintaa suorittavat monet muutkin unionimaat, ja lisäksi 
EU:lla on omat apuohjelmansa kuten Phare ja Tacis, joita voidaan käyttää 
myös tässä yhteydessä. Voidaankin sanoa, että ennalta ehkäisevä toiminta on 
saanut yhä kasvavaa huomiota osakseen ja uusia toimenpiteitä kehitellään 
jatkuvasti. Ei myöskään tule unohtaa kansainvälisten sopimusten ja muun 
viranomaisten välisen yhteistyön merkitystä, jota työtä EU:n elimissä kehite-
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tään koko ajan. Tämä koskee yhteistyötä ennen muuta EU-jäsenehdokkaiden 
kanssa, mutta myös Venäjää ja eräitä muita maita. 

EU:n sisämarkkinoiden luominen edellyttää kaikkien tavaroihin ja ihmi
siin kohdistuvien tarkastusten poistamista sisärajoilla. Tämän mukaisesti jo
honkin jäsenvaltioon laillisesti tulleilla ja siellä asuvilla kolmansien maiden 
kansalaisilla tulisi olla oikeus liikkua vapaasti kaikissa jäsenmaissa ja etsiä 
niiden alueelta työtä. Sisärajatarkastusten poistaminen puolestaan edellyttää 
yhteistyötä ja yhteisiä toimia ulkorajoilla tapahtuvan tarkastamisen yhdenmu
kaistamiseksi. Tällöin joudutaan päättämään, millä perustein unionin alueelle 
päästetään ulkopuolisia ja erityisesti siirtolaisia, pakolaisia, suojelun tarpees
sa olevia jne. Joudutaan täsmentämään määritelmiä. Sopimaan siitä, että 
esimerkiksi pakolaisen käsite on sama kaikissa jäsenmaissa. Samoin on sovit
tava yhteisten toimien sitovuuden asteesta jäsenmaissa eli solmitaanko vaik
kapa asiasta sopimus vai riittääkö yhteinen toimi tai päätöslauselma. Edelleen 
on päätettävä, miten mahdollisissa tulkintaerimielisyyksissä menetellään. 

Vapaa liikkuvuus 

Toistaiseksi ihmisten vapaa liikkuvuus ei ole täysin toteutunut, koska Iso-Bri
tannia ja Irlanti kannattavat liikkumisvapauden ulottamista vain unionikansa
laisiin ja mahdollisuutta sisärajatarkastusten säilyttämiseen. Muut vanhat jä
senmaat Tanskaa lukuunottamatta ovat liittyneet Schengen-sopimukseen, jo
ka tuli voimaan 26.3.1995. Tanska on hakenut Schengeninjäsenyyttä, ja uusis
ta jäsenmaista Itävalta on siihen liittynyt. Toistaiseksi Kreikka, Italia ja Itäval
ta eivät vielä sovella sopimusta lähinnä teknisten ongelmien vuoksi. Suomi ja 
Ruotsi ovat myös hakeneet jäsenyyttä. Pohjoismaiden jäsenyyden osalta pyri
tään neuvottelemaan pohjoismaisen passivapauden säilyttävä yhteisratkaisu, 
joka sisältäisi myös Norjan ja Islannin. 

Schengen-sopimuksen perusteella maiden väliset rajatarkastukset poiste
taan ja yhtenäistetään jäsenmaiden viisumipolitiikkaa, joka periaatteessa ei 
poikkea EU:ssa sovittavasta viisumipolitiikasta. Lisäksi ylläpidetään yhteistä 
tietojärjestelmää sekä tehostetaan eri viranomaisten välistä yhteistyötä turval
lisuutta lisäävien nk. kompensoivien toimien osalta. 

EU-maiden kesken on neuvoteltu myös Dublinin yleissopimus 1990, jossa 
on sovittu yhteisestä käytännöstä unionialueelle tulevien turvapaikanhakijoi
den suhteen. Sopimuksen odotetaan tulevan voimaan ensi vuonna ja Suomi
kin on ilmoittanut valmiudestaan liittyä siihen. Sopimus korvaa voimaantul
tuaan vastaavat määräykset Schengenin osalta. 

Lisäksi unionin piirissä on neuvoteltu pääpiirteissään valmiiksi ns. ulkora
jakonventio, jolla on monilta osin liittymäkohtia Schengen-sopimukseen. On 
kuitenkin todettava, että Suomen osalta ulkorajavalvontaan liittyvät uudet 
toimenpiteet eivät tuo oleellisia muutoksia nykyiseen käytäntöön. 

EU:n tavoitteena ei ole maahantulon rajoittaminen, vaan pyrkimys sen 
hallitsemiseen. Halutaan luoda yhteiset edellytykset laillisesti alueelle tulevi-
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en osalta ja toisaalta vastaavasti menettelytavat laittomasti tulleiden kohtelus
ta. EU:n piirissä on myös voimakkaana pyrkimys kansainvälisten sopimusten 
ja oikeuskäytännön kunnioittamiseen. Tässä suhteessa pyritään myös paran
tamaan ja turvaamaan maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden oi
keusasemaa jäsenmaissa. 

Vastuunjako 

Entisen Jugoslavian kaltaiset konfliktit ovat nostaneet esiin kysymyksen siitä, 
miten tulisi jatkossa menetellä vastaavissa tapauksissa, jolloin joudutaan äkil
lisesti vastaanottamaan suuri määrä pakolaisia tai vastaavista syistä kotiseu
dultaan poislähteneitä ihmisiä. Viime kesänä EU-maat pääsivät yksimielisyy
teen vastuunjakoa koskevasta päätöslauselmasta, jossa ilmaistaan jäsenmai
den poliittinen valmius ratkaista pakolaisten vastaanottaminen yhteisin pää
töksin. Päätöksenteon menettelytavoista sovittiin viime marraskuussa. Kysy
mykseen tulee väliaikaisen suojelun tarpeessa olevien pakolaisten sijoittami
nen konflikti tilanteessa, joka vallitsee Euroopassa tai siihen rajoittuvalla alu
eella. Päätöslauselma ei sisällä mitään matemaattista mallia pakolaistenjaka
misesta, vaan se jää neuvottelujen varaan. Päätöslauselma antaa myös mah
dollisuuden osallistua pakolaisista aiheutuvien kustannusten jakamiseen. Se 
ei koske jäsenmaan alueella jo ennestään olevia pakolaisia. On mahdollista, 
että vastuunjakoon liittyvää ongelmakenttää tullaan edelleen kehittelemään 
EU:n piirissä. 

Yhteistyön laajuus 

Edellä on ollut mahdollista kiinnittää huomiota vain eräisiin maahanmuutto
ja turvapaikkapolitiikkaa koskeviin kysymyksiin. Kuitenkin m pilarin alalla 
saatiin aikaan kuluvan vuoden aikana neljä yleissopimusta, kaksi yhteistä 
asetusta ja kaksi yhteistä toimintaa koskevaa päätöstä. Päätöslauselmia ja 
muita suosituksia tehtiin kolmatta kymmentä. Kaiken kaikkiaan erilaisia pää
töksiä on listattu m pilarin alalta 58 kappaletta. Lisäksi jäsenmaat jatkavat 
keskustelua kymmenistä asiakohdista, erilaisia toimintaohjelmia ja dialogia 
jatketaan alueen ulkopuolisten maiden kanssa. Seminaareja ja niihin rinnas
tettavia tapahtumia järjestettiin kaikkiaan 18. 

Ehkä maahanmuutto- ja pakolaispolitiikan alalla tehdyistä toimenpiteistä 
kannattaa tässä mainita päätöslauselma pitkäaikaisesti maassa olevien kol
mannen maan kansalaisten asemasta EU:n jäsenmaassa. Samoin voidaan mai
nita periaatepäätös takaisinottoartiklojen sisällyttämisestä yhteisö- ja se
kasopimuksiin, asetus kolmannen maan kansalaisia koskevasta viisumipakos
ta sekä periaatepäätös Geneven pakolaissopimuksen lA-artiklan mukaisen 
pakolaisen määritelmästä. Oikeudellisen yhteistyön alalta voidaan mainita 
pyrkimykset rasismin ja muukalaisvihan torjumiseksi. Vireillä on useita tähän 
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liittyviä suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia. Päätöksenteon lisäksi 111 pila
rin puitteissa tapahtuu runsaasti tietojen vaihtoa ja selvitystyötä, joka työ 
sellaisenaan on omiaan vaikuttamaan jäsenmaiden kantoja lähentävästi. 

EU-jäsenyyden vaikutukset Suomessa m pilarin alalla 

Suomella ei ole ollut tähän mennessä varsinaista ulkomaalaispolitiikkaa. Tä
mä ei tarkoita sitä, että emme olisi tehneet ulkomaalaisten maahanmuuttoa 
koskevia poliittisia kannanmäärittelyjä ja päätöksiä. Toiminta on kuitenkin 
ollut hajanaista, uusiin tilanteisiin reagoimista ja vailla selkeää poliittista oh
jausta. Pääsääntöisesti SM ratkaisee käytännössä maahantulo on liittyvät lupa
asiat sekä kansalaistamiskysymykset, STM hoitaa pakolaisten vastaanoton, 
TM käsittelee siirtolaiset ja työllistämiskysymykset, OM:lle kuuluu muutos
tenhaun ratkaisuvalta, OPM puolestaan vastaa maahanmuuttajien koulutuk
sesta ja myös kv. opiskelijavaihdosta, UM:lle kuuluvat kv. sopimukset, maa
hantulokysymysten käsittely ulkomaanedustuksessa ja viisumipolitiikka. 

Ei ole kuitenkaan mitenkään sattuma, että Suomessakin on ajankohtaistu
nut tarve ulkomaalaispoliittisen ohjelman aikaansaamiseksi. Aina 198{}-luvul
le asti useimmat Euroopan maat vastaanottivat maahanmuuttajia omien työ
markkinoittensa tarpeisiin. Vuosikymmenen lopulla työmarkkinat alkoivat 
täyttyä samaan aikaan kun maahanmuuttajien rinnalle alkoi yhä enenevässä 
määrin ilmaantua pakolaisia. Itäisen Euroopan murros ja entisen Jugoslavian 
konflikti nostivat pakolaisten määrän moninkertaisiksi. Meillä Suomessakin 
ulkomaalaisten määrä oli vielä 198{}-luvun alussa 12000, kun vastaava luku 
on nyt jo ylittänyt 65 000 rajan, josta pakolaisten osuus on noin 13 000. 
Tällainen kehitys ei voi tapahtua huomaamatta ja vailla vaikutuksia. 

Edellämainittuun kehitykseen liittyen hallitus hyväksyi viime elokuussa 
ehdotuksen ulkomaalais- ja pakolaispoliittisen toimikunnan asettamisesta toi
meksiantonaan laatia hallitukselle ulkomaalais- ja pakolaispoliittinen ohjel
ma. Toimikunta asetettiin virallisesti 18.10.1995. Sen tarkoituksena on antaa 
väliraportti ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä sekä ohjelma 
31.12.1996 mennessä. 

Toimikunnassa ovat edustettuina keskeiset eduskuntapuolueet, kansalais
järjestöt sekä viranomaistahot. Sen mandaatti on varsin laaja ja se käsittää 
käytännössä kaiken ulkomaalais- ja pakolaispolitiikkaan liittyvän toiminnan. 
Tähän tarkasteluun liittyy myös voimassa olevan lainsäädännön mahdollinen 
muuttaminen sekä viranomaisten toimivallan arviointi. 

Yksi toimikunnan tärkeimmistä tehtävistä on selvittää, miten Suomen jä
senyys EU:ssa vaikuttaa noudattamaamme ulkomaalais- ja pakolaispolitiik
kaan. EU:n puitteissa tapahtuvan maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan 
käsittelyyn ja valmisteluun osallistuvat usean hallinnonalan viranomaiset, ja 
työ edellyttää yhteistyötä yli perinteisten viranomaisrajojen. Tämä on myös 
osa EU-politiikkaamme, jolla on yhteys mm. ulkopolitiikkaan, ihmisoikeus
politiikkaan, taloudellisiin ratkaisuihin kuten myös sisäiseen turvallisuuteen. 
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Toimikunnan mandaattiin sisältyen joudutaan harkitsemaan, miten Suo
men sisäiset valmistelut ja osallistuminen EU:n puitteissa tehtävään ulkomaa
lais- ja pakolaispolitiikan harmonisointiin voitaisiin paremmin meillä toteut
taa. Tavoitteena tulisi olla laajapohjainen jäsennelty viranomaisyhteistyö näi
den kysymysten valmistelussa nykyisen EU:n III pilarin puitteissa. 

EU:n pilarijako on tullut esille myös HVK 96 valmisteluissa. Jäsenmaiden 
piirissä on esille noussut voimakkaitakin pyrkimyksiä oikeus- ja sisäasioiden 
käsittelyn tehostamiseksi. Kansallisissa valmisteluissa myös Suomi joutuu ar
vioimaan, miten me haluaisimme jatkaa ja kehittää näiden kysymysten käsit
telyä unionissa. Esille on noussut kysymyksiä kuten tulisiko siirtyä päätöksen
teossa enemmistöpäätöksiin, ja myönteisessä tapauksessa, missä kysymyksissä 
tarkemmin ja milloin. Lisäksi on myös esitetty 111 pilarin kehittämistä tai 
joidenkin asioiden siirtämistä I pilariin. 

Käytyä keskustelua sekä meillä että EU:ssa voi pitää ilmentymänä vaih
toehdoista, joita on käytettävissä. Tätä on pidettävä myönteisenä, sillä valitet
tavan usein maahanmuutto- ja etenkin pakolaiskysymyksiä on aikaisemmin 
jouduttu hoitamaan käytännössä vaihtoehdottomassa pakkotilanteessa. 
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Mervi Virtanen 

Hallinnolliset järjestelyt 

Maahanmuutto- ja pakolaisasioiden hallinto on usean eri ministeriön tehtä
vänä tällä hetkellä. Eduskunnassa on kuitenkin käsiteltävänä talousarvioesi
tyksen osana STM:n pakolaistoimiston ja sen tehtävien siirto TM:öön. 

MaahanmuuUo 

Maahanmuuttajaryhmiä tuloperusteiden nojalla ovat pakolaiset, turvapaikan
hakijat, paluumuuttajat, perheenjäsenet (puolisot), EU-kansalaiset ja siirto
laiset. Eurooppalaisittain Suomessa on ulkomaalaisia vähän, noin 67 000, kun 
taas EU:n alueella jo noin 10 miljoonaa ja Euroopassa 16 miljoonaa laillisesti. 
Ulkomaalaiskysymys on uutta Suomessa; sotien jälkeen Suomesta tuli hyvin 
homogeeninen maastamuuttomaa viime aikoihin asti. Nyt Suomessa ollaan 
vähän ihmeissään - nämä ihmiset asuvat keskuudessamme erilaisilla taus
toilla ja statuksilla ja tavoitteilla - miten me suhtaudumme? Valitettavasti 
emme aina kovinkaan valistuneesti. Tästä kertovat viimeaikaiset tutkimukset 
(Jaakkola, Hirstiö-Snellman jne), joissa on todettu, että jopa viranomaiset 
ovat torjuvia. Muukalaisviha nostaa päätään ja asenteet kovenevat. Monikult
tuuriseen Suomeen on vielä pitkä matka. 

Tilanne Euroopassa 

Ulkomaalaisten ottaminen Suomeen ei enää ole vain meidän asiamme, koska 
tämän vuoden alusta lähtien olemme olleet EU:n jäseniä. Kuitenkaan ihmis
ten vapaa liikkuvuus ja työvoiman vapaa liikkuvuus ei koske kolmansien 
maiden kansalaisia vielä. Tämä on iso kysymys Euroopassa, niin työvoima
kuin sosiaalipoliittinenkin. Rasistisille liikkeille Euroopassa on vähän enem
män perustaa kuin Suomessa: ulkomaalaisten lukumäärät ovat huomattavasti 
suurempia ja integrointia tuetaan puutteellisesti. 
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EU 

Määräykset sisä- ja oikeusasioista sisältyvät sopimukseen EU:sta (Maast
richt). Sopimuksen VI osastossa ovat K-artiklat (9): oikeus liikkua vapaasti 
EU-alueella ja kansalaisten turvallisuus. Kl-artikla on 111 pilarissa ja se 
käsittää turvapaikkapolitiikan, rajatarkastuksen, maahanmuuttopolitiikan ja 
politiikan kolmansien maiden kansalaisiin nähden. Koordinaatiokomitea on 
nimeltään K4 ja se on valmisteluelin oikeus- ja sisäasiain neuvoston ja Core
perin alla. Luonteeltaan toiminta on hallitusten välistä yhteistyötä, sopimuk
sia ja resoluutioita. Suomi on nyt EU :ssa mukana päättämässä, ja odotettavis
sa ei ole nopeata harmonisointia. Aikaansaannoksia ovat mm. seuraavat: 

Turvapaikkahakemusten käsittelyn vähimmäisedellytyksistä 
on sovittu, mutta vain päätöslauselman tasolla, joka ei ole sitova. 
Dublinin sopimus edellyttää yhdenmukaista käsittelyä, 
sopimus ei ole voimassa. 

Burden sharing -periaate 

Geneven sopimuksen pakolaiskäsitteen 
yhdenmukainen soveltaminen. 

Eteneminen näissä asioissa on yleensä hidasta, ja ilmeisesti komissio ja 
parlamentti odottavat nopeampaa edistymistä. Komission kommunikea ko
rostaa 

syihin vaikuttamista 
muuttovirtojen hallintaa ja sääntelyä 
maahantulon rajoittamista 
laittoman maahanmuuton estämistä 
yhteiskuntaan integroivia toimenpiteitä 
rasismin ja muukalaisvihan vastustamista. 

Komission vallasta ja painotuksista voi kuitenkin esittää seuraavanlaista kri
tiikkiä. Koska asiat käsitellään hallitusten välisenä yhteistyönä, Komissiolla ei 
ole valtaa. 111 pilarin edustus koostuu (kuin meillä SM) hallitusten niistä 
tahoista, jotka edustavat myös poliisia ja rajavartiointia. 111 pilari käsittelee 
myös laitonta muuttoa, joka on iso ongelma Euroopassa. Tässä joukossa eivät 
humaanit ja ihmisoikeusnäkökulmat, jotka ovat pakolaispolitiikan kulmaki
viä, näy. Työssä pitäisi pystyä erottamaan turvapaikka- ja pakolaiskysymys 
siirtolaisuudesta ja laittomasta maahantulosta. Politiikka näyttää kireäitä ja 
tilanne on osittain itseään ruokkiva: Eurooppa ei tarvitse lisää työvoimaa tai 
tykinruokaa ja laillinen siirtolaisuus on hyvin vähäistä ja koskee tiettyjä eri
tyisryhmiä. Silloin käytetään väärin turvapaikkainstituutiota ja saadaan lisää 
perusteita rajoittaa turvapaikkainstituutiota. Hallitusten välinen konferenssi 
tullee kehittämään tilannetta. 
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Venäjä ja Baltia 

Suomen lähialueilta on muuttopaineita eikä niitä voida välttää niin kauan kun 
suuri elintasoero alueitten välillä jatkuu. Muuttopaineeseen vaikuttavat lisäk
si tuleva poliittinen kehitys samoin kuin esim. kansalaisuuslainsäädäntöjen 
sisältö ja täytäntöönpano. Todettakoon vielä, että ao. maiden pakolaisten 
vastaanottotilanne on vielä lapsenkengissä. 

Suomen järjestelmät 

Lainsäädännössä Suomessa vallitsee asuinpaikkaperiaate, jonka mukaan kun
nan asukkuus tuo sosiaaliturvan. Pakolaisten vastaanottamisesta koituvat kus
tannukset on esitetty taulukossa 1. Tavoitteet pakolaisten ja turvapaikanhaki
joiden osalta ovat seuraavat: 

1. Turvapaikanhakijoille tarjotaan suojaa odotusajaksi säilyttäen 
toimintakyky (sitä tarvitaan silloinkin, kun päätös hakemukseen 
on kielteinen!). 

2. Pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien integroitumista pyritään 
tukemaan. Integroituminenhan on prosessi, jossa maahanmuuttajat 
pääsevät mukaan valtayhteiskunnan taloudelliseen, poliittiseen ja 
sosiaaliseen elämään samalla säilyttäen mahdollisuudet ylläpitää ja 
kehittää niitä omaan kulttuuriinsa ja etnisyyteensä liittyviä asioita, 
joita he pitävät tärkeinä. 

Vastaanottojärjestelmä Suomessa on vain pakolaisille. Viranomaistoimin 
ohjataan sijoittautuminen kuntiin ja kunnat vastaanottavat. Käytäntö perus
tuu sopimuksiin lääninhallitusten ja kuntien välillä. Tästä huolimatta maa
hanmuuttajilla on luonnollisesti liikkumisvapaus. Paluumuuttajille valtion 
tuki on vähäistä verrattuna pakolaisiin, kunnat suhtautuvat kuitenkin myön
teisesti paluumuuttoon. Muut maahanmuuttajat ovat "omillaan". Heillä on 
käytettävissään ne tukimuodot, joita kunnan muillekin asukkaille on. Erityis
ryhmistä lapset ja nuoret ovat kaikkein tärkeimmät. 

Tämänhetkisessä todellisuudessa työttömyys, maahanmuuttokoulutuksen 
soveltumattomuus tai riittämättömyys, syrjäytymisuhka ja sen vaikutukset 
niin asianomaisiin kuin omiin kansalaisiin, yksinäisyys ja mielenterveysongel
mat ovat keskeisiä. Samoin asenteet yhteiskunnassa näyttävät kiristyvän niin, 
että voidaan kysyä, onko seurauksena syrjintää ja rasismin nousu. Tällaisessa 
tilanteessa tarvittaisiin uutta ajattelua sekä mielekästä, työtä kompensoivaa 
tekemistä, joka toisi myös luontevia yhteyksiä yhteiskuntaan ja elämään 
sisältöä. Tämä koskee meitä suomalaisiakin. Tarvittaisiin yksilöllisiä integ
raatio-ohjelmia ja tehostettua työllistymistä ja koulutusta erityisesti nuorille. 

Hyvänä asiana voidaan pitää Suomeen asetettua toimikuntaa, jonka tehtä
vänä on tehdä ehdotus hallituksen ulkomaalaispoliittiseksi ohjelmaksi. 
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Taulukko 1. Kuinka paljon Suomi satsaa pakolaisten auttamiseen? 

SOSIAALI· JA v.1990 v.1991 v.1992 v.1993 v.1994 v.1995 

TERVEYSMINISTERiÖ Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk 

Pakolaisten vasl.oton kus- 150 292 401 431 538' 335 

tannukset 

II lisåtalousarvio 

111 lisåtalousarvio 

Yhteensä 150 292 401 431 375 

tilinpAlltoa tilinpAlllOS tilinpAlltos tilinpAlltoo tilinpAlltoa 

, 99,1 Mmk siirretty 1y6ministeri6n käyttöön maahanmuuttokoulutuksesta ja alkuopetuksen aikaisesta 

toimeentulosta aiheutwien menojen korvaamiseen . 

.. 1.3.1996 siirtyy sosiaali- ja terveysministeri6n pakolaisten vastaanoton I1lAlJnJrahat 1y6ministeri66n. 

1996 

esitys 

300 

(STM+ 
TM)" 

My6s Ve~jän ja Viron inkeri projektiin VBratut rnMnJrahat 6 Mmk (siirtymåraha 3 v.) 1y6ministeriön käyttöön. 

MUILLA HAWNNONALOILLA (SMITMIOPMNM) ON PAKOLAISTEN VASTAANOTTOON OMAT MAARlRAHANSA, YLHÄALLÄ 

ESITETTY KOSKEE VAIN SOSIAAlI- JA TERVEYSIIIINISTERION HAWNNONALAAI 

IÖ v.1990 v.1991 v.1992 v.1993 v.1994 v.1995 1996 

Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk esitys 

Humanltaarlnen apu 

kehitysmaille, 271 394 159 103 127 130 150 

josta pakolaisten avustami-

seen: 

UNHCR 114 177 89 42 59 

UNRWA 18 21 16 10 7 
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lYöryhmäraportti: 
Maahanmuutto ja pakolaisuus 

Kaisa Kilpeläinen 

Kokonaisuusvaltaisuus keskustelussa 

Pakolais- ja maahanmuuttokeskusteluun on saatava kokonaisvaltaisuutta kos
kien sekä politiikan että yksilötasoa. Keskustelun tulisi lähteä liikkeelle itse 
käsitteiden määrittelystä (vrt. ulkomaalainen, pakolainen, maahanmuuttaja). 
Olisi korostettava nykyistä enemmän pakolaisten erityistietoja ja -taitoja, 
jotka he tuovat mukanaan suomalaiseen yhteiskuntaan sekä joukkona että 
yksilöinä - aivo tuonnin hukkaantuminen on jäänyt liian vähälle huomiolle. 

Syrjäytymisen estäminen/integraatio 

Ensiarvoisen tärkeää on estää pakolaisten syrjäytyminen eli pyrkiä edistä
mään heidän integroitumistaan. Tässä korostuu kontaktien merkitys sekä 
omaan etniseen yhteisöön että toisaalta suomalaiseen valtaväestöön. Työ on 
integroitumisessa keskeisessä asemassa, koska se luo yhteyksiä suomalaisiin. 
Pakolaisten erityistiedot ja -taidot olisi rekisteröitävä, ja niitä olisi markkinoi
tava työnantajille resursseina. Erityisesti vientiyritykset olisi saatava näke
mään pakolaisten eri kielten ja kulttuurien tuntemisen arvo. Pakolaisten 
työllisyys- ja koulutusmahdollisuudet tulisi ottaa huomioon jo kuntiinsijoitta
mispäätöksiä tehdessä, jotta vältyttäisiin turhilta muutoilta myöhemmin. Pa
kolaisten vastaanotossa pitäisikin siirtyä yksilöllisiin integroitumissuunnitel
miin, jotka pakolaiset ja viranomaiset laatisivat yhteistyönä. Nykyinen "asia
kas on heikko" -asenne pitäisi siis hylätä ja kuunnella enemmän pakolaisten 
omia preferenssejä, mikä myös aktivoisi heitä. Pakolaisten integroitumista 
tukisi myös ns. maahanmuuttajan opintokirja, joka kulkisi hänen mukanaan 
oppilaitoksesta toiseen. Maahanmuuttajien ulkomaiset todistukset olisi kui
tenkin pyrittävä saamaan ensin yhteismitallisiksi suomalaisten kanssa. Ylei
sen maahanmuuttajakoulutuksen tuloksellisuutta olisi niinikään seurattava. 
On myös muistettava, että pakolaisten integroituminen riippuu viranomaisten 
lisäksi myös suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta, johon voidaan vaikuttaa 
tiedottamisen kautta. Siksi esim. tiedotusvälineisiin olisi saatava nykyistä 
enemmän maahanmuuttajien menestystarinoita. 
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Työryhmäraportti: Maahanmuutto ja pakolaisuus 

Suvaitsevaisuus 

Suomalaisten on yksinkertaisesti sopeuduttava kansainvälistyvään Suomeen: 
suvaitsevaisuus erilaisuutta kohtaan olisi aloitettava Suomessa valtaväestön 
keskinäisestä suvaitsevaisuudesta (vrt. esim. maatalousväestö ja valtion virka
miehet). Muutoksen on lähdettävä meistä kaikista, mutta varsinkin viran
omaisten asenteista pitäisi rasismi ja välinpitämättömyys kitkeä pois. Lyhytai
kaisten kampanjoiden sijaan pitäisi pyrkiä rakentamaan poikkihallinnollisia 
verkostoja hallinnon kaikille tasoille suvaitsevaisuutta edistämään esim. kau
punkikohtaisten kansainvälisyysohjelmien avulla. 

Hallinto 

Pakolaiset olisi saatava osallistumaan hallintoon esim. etnisten työntekijöi
den yhdyshenkilöiden muodossa (vrt. esim. "lääninsomalit"). Turvapaikka
prosessia tulisi selkeyttää: ulkomaalaisvirasto olisi saatava henkilökohtaiseen 
kosketukseen turvapaikanhakijan kanssa siirtämällä turvapaikkapuhuttelu 
poliisilta ulkomaalaisvirastolle; valitus karkoituspäätöksestä tulisi siirtää 
niinikään KHO:1ta turvapaikkalautakunnalle. Turvapaikkaprosessin ylilega
lisoitumisen vähentäminen lyhentäisi myös päätösten odotusaikoja, joita tiuk
ka kontrolli on pitänyt kohtuuttoman pitkinä. 

Ihmisoikeuspolitiikan toteuttaminen 

On tärkeää kytkeä pakolaispolitiikka johdonmukaisuuden nimissä kehitysyh
teistyöhön ja ihmisoikeuspolitiikkaan (vrt. myös asevienti). 

Thtkimusaiheita 

• Pakolaisten maassamuutto 
• Perheen yhdistämisprosessin kautta tulleiden sopeutuminen 

• Pakolaisten tieto-taitojen kartoittaminen. 

Visioita 

• Mikä vaikutus EU:n vapaalla liikkuvuudella lopultakin on 
Suomeen tuleviin pakolaismääriin? 
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Kaisa Kilpeläinen 

• Aiheuttaako EU-jäsenyys ongelmia Suomen ulkomaalaishallinnolle 
mm. kansalaisuushakemusten muodossa? 

• Mitkä ovat itse asiassa Suomen mahdollisuudet itsenäiseen 
ulkomaalaispolitiikkaan Euroopan Unionin jäsenenä (vrt. 
esim. ns taakanjako)? 
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Henkilöiden liikkuvuus ja sosiaaliturva 
Euroopan Unionissa 

Maija Sakslin 

Maahanmuutto ja maastamuutto Suomen sosiaaliturvan kannalta 

Sosiaaliturvan kannalta kiinnostavaa henkilöiden liikkuvuudessa on määräl
listen tietojen lisäksi mm. se, ovatko maahan- ja maastamuuttajat pääasiassa 
omia kansalaisia, toistenjäsenvaltioiden kansalaisia vai unionin ulkopuolisten 
maiden kansalaisia, mistä syystä he muuttavat maahan tai pois maasta sekä 
kuinka kauan heidän maassa asumisensa tai oleskelunsa kestää. 

Tilastojen valossa ei voida tehdä täysin luotettavia arvioita siitä, miten ja 
mistä syystä henkilöt liikkuvat. Tämä johtuu mm. siitä, että eri maissa rekis
teröinti ja tilastointi tapahtuu edelleen hyvin eri perustein ja joissain maissa 
luvut perustuvat ainoastaan siirtolaisuutta koskeviin tutkimuksiin. Esimerkik
si Suomessa tilastot eivät suoraan kerro, kuinka suuren osan liikkuvuudesta 
muodostavat Suomen kansalaiset eivätkä kuinka pitkän ajan myöhemmin 
takaisin muuttaneet henkilöt ovat viettäneet ulkomailla. Tarkasteltaessa sitä, 
miten maahan muuttaneen henkilön sosiaaliturva järjestyy tai millaisia ovat 
liikkuvuuden sosiaaliturvajärjestelmälle aiheuttamat kustannusvaikutukset, 
tulisi lisäksi tietää, onko maahan muuttaneella henkilöllä mahdollisesti oi
keus sosiaaliturvaetuuksiin lähtömaastaan. Jotta voitaisiin todeta, mihin 
etuuksiin henkilöllä on Suomen lainsäädännön mukaan oikeus, tulisi vielä 
tietää ainakin se, onko oleskelu Suomessa tai ulkomailla luonteeltaan tila
päistä vai pysyvää. Maassa oleskelun syy, henkilön kansalaisuus ja lähtövaltio 
sekä työskentelyyn liittyvät seikat ovat perusteita, joiden nojalla ratkaistaan 
se, määräytyykö henkilön oikeus sosiaaliturvaan yksinomaan Suomen lainsää
dännön tai jonkin toisen valtion lainsäädännön mukaan ja onko mahdollisesti 
sovellettava jotain valtioiden välistä sosiaaliturvasopimusta. 

Suomessa maassa oleskelun ja asumisen pituudella ja sen luonteella on 
merkitystä erityisesti sekä kuntien myöntämien sosiaalipalvelujen ja vii
mesijaisen toimeentulon turvan kannalta että lähinnä Kansaneläkelaitoksen 
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hoitaman maassa asumiseen perustuvan sosiaaliturvan kannalta.1 Sosiaalisten 
oikeuksien saamisen edellytyksenä on, että henkilö asuu maassa. Kotikunta
laissa (201/94) samoin kuin asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön 
soveltamisesta annetussa laissa (1573/93) on lähtökohtana, että Suomessa 
asuvana pidetään henkilöä, joka jatkuvasti pääasiallisesti oleskelee täällä. 
Suomeen muuttavan henkilön voidaan katsoa asuvan Suomessa jo maahan 
tulosta lukien, jos hänen tarkoituksenaan on jäädä Suomeen vakinaisesti asu
maan ja hänellä on lisäksi yhden vuoden oleskeluun oikeuttava voimassa 
oleva oleskelulupa, jos häneltä vaaditaan lupa. Ennen ETA-sopimuksen voi
maantuloa käytännössä sovellettiin periaatetta, jonka mukaan yli vuoden Suo
messa asumista pidettiin vakinaisena maassa asumisena, jonka perusteella 
henkilölle syntyi oikeus sosiaaliturvaan. Tällä hetkellä liittyy maahanmuutta
jan sosiaalisten oikeuksien arviointiin tiettyä epävarmuutta, joka heijastuu 
myös järjestelmän kustannuksia koskeviin arvioihin. Maassa asumisen pysy
vyyttä arvioitaessa on alettu aikaisempaa enemmän kiinnittämään huomiota 
maassa olon tarkoitukseen, jolloin pitkäänkin kestänyttä maassa oleskelua 
voidaan pitää tilapäisenä. Tällöin sosiaalisiin oikeuksiin voidaan kohdistaa 
huomattavia rajoituksia.2 

Henkilöiden liikkuvuutta koskevien esteiden poistaminen ETA-sopimuk
sen ja Unionin jäsenyyden myötä on merkinnyt maahanmuuttopolitiikan ja 
sosiaalipolitiikan välisen suhteen muuttumista. Euroopan Unionin jäsenvalti
on kansalaisella ja ETA-sopimuksen osapuolena olevien valtioiden kansalai
sella on oikeus oleskelulupaan, jos hän tulee työhön, harjoittamaan ammatti
aan tai muutoin voi osoittaa, että hän pystyy turvaamaan toimeentulonsa. 
Oleskelulupa myönnetään yleensä viideksi vuodeksi. Tämä miltei rajoitukse
ton oikeus asettua asumaan valitsemaansa jäsenvaltioon, on osittain siirtänyt 
ulkomaalaisia koskevan päätöksenteon painopistettä ulkomaalaishallinnosta 
sosiaalihallintoon. Muutos on herättänyt keskustelua siitä, tulisiko sosiaalitur
van alkamista maahan muutettaessa ja sen päättymistä maasta muutettaessa 
koskevia säännöksiä arvioida lisääntyvän liikkuvuuden vuoksi uudelleen.3 

Vaikka ulkomaalaiset muodostavat edelleen alle kaksi prosenttia väestöstäm
me 4, saattaa Euroopan Unionin toiminta merkitä muutoksia muuttajien mää
rään ja sen rakenteeseen. 

Suomen sosiaaliturvajärjestelmässä maahanmuutolla on keskeinen merki
tys, sillä suurin osa sosiaaliturvaa on tarkoitettu maassa asuvalle väestölle. 

1 Ks. Sakslin, Maija (1995) Asumiseen perustuva sosiaaliturva ja henkilöiden liikkuvuus Eu
roopan Unionissa. Helsingin yliopiston kansainvälisen talousoikeuden instituutin julkaisu
ja 22. Helsinki, 31-33. 

2 Ks. sosiaaliturvan osalta tarkemmin Sakslin 212-218. Kotikunnasta ks. Lehtonen, Terhi 
(1995) Suomessa asuvan ulkomaalaisen kotikunnan määräytyminen ja rekisteröinti väestö
tietojärjestelmään teoksessa Jaakkola, Antero - Amberla, Synnöve (toim.) (1995) Mikä 
status - mikä oikeus? Suomen kuntaliitto. Jyväskylä, 143-151 sekä samassa teoksessa 
Amberla, Synnöve (1995) Kunnan vastuu maassa oleskelevien terveydenhuollosta, U7-
133 ja Räty, Tapio (1995) Sosiaalipalvelujen ja toimeentulotuen järjestämisvastuusta kun
nassa asuvalle ja oleskelevaIle ulkomaalaisellehenkilölle, 134-142. 

3 Ks. esimerkiksi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVI5/1992 vp. 
4 1.1.1995 väestö rekisteriin merkityt henkilöt. 
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Oikeuksien syntymiseksi riittää useimmiten se, että henkilö täyttää maassa 
asumista koskevan edellytyksen. Tavoitteena on ollut yhdenvertaisten oikeuk
sien turvaaminen kaikille maassa asuville henkilöille. Tälläinen järjestelmä on 
kuitenkin hyvin avoin ja kasvavan henkilöiden liikkuvuuden voidaan helposti 
olettaa aiheuttavan sekä sosiaaliturvan rahoitukseen että sen rakenteisiin 
kohdistuvia paineita. Näiden paineiden voidaan olettaa vaikuttavan jäsenval
tioiden erilaiseen suhtautumiseen sekä jäsenvaltioiden kansalaisten että 
Unionin ulkopuolisten maiden kansalaisten liikkuvuuden teknisten ja lainsää
dännöllisten esteiden poistamiseen. Asumiseen perustuvan sosiaaliturvan 
kannalta on merkittävää, miten liikkuvuutta koskeva yhteistyö Euroopan 
Unionissa rajoittaa aikaisemmin suhteellisen itsenäistä maahanmuuttopoli
tiikkaa sekä se, miten Unionin ulkopuolisten maiden kansalaisten sosiaalisia 
oikeuksia koskeva yhteisön oikeus kehittyy.5 

Henkilöiden liikkuvuus Euroopan Unionissa 

Arvioitaessa sitä, mikä merkitys siirtolaisuudella on sosiaaliturvan kannalta ja 
sitä, minkälaista yhteistyötä Euroopan Unionin jäsenvaltiot voivat henkilöi
den liikkuvuuden ja sosiaaliturvan alueella tehdä menestyksekkäästi, on tär
keää tietää, miten erilaista liikkuvuus on eri jäsenvaltioissa sekä määrällisesti 
että rakenteeltaan. 

Henkilöiden liikkuvuuteen välittömästi vaikuttava Unionin toiminta voi
daan jakaa liikkuvuuden jäljellä olevien esteiden poistamista sisärajoilla kos
kevaan yhteistyöhön, yhteistyöhön oikeus- ja sisäasioissa, yhteisen maahan
muuttopolitiikan luomiseksi Unionin ulkopuolisista maista Unioniin suuntau
tuvan muuton sääntelemiseen, unionin mahdolliseen laajenemiseen Keski-ja 
Itä-Eurooppaan sekä yhteistyöhön Välimeren maiden kanssa. Kaikilla näillä 
alueilla eteneminen lisäisi todennäköisesti liikkuvien henkilöiden määrää. 
Lisäksi sisä- ja yhteismarkkinoita koskeva muu yhteistyö sekä talous- ja ra
haunioni aiheuttavat välillisesti muutospaineita sosiaaliturvaan. Toisaalta on 
esitetty myös arvioita siitä, että mm. pääomien ja tavaroiden vapaa liikkuvuus 
sekä tietotekniikan kehitys toisaalta saattaa merkitä sitä, että työvoiman ei 
tarvitse siirtyä maasta toiseen samassa määrin kuin aikaisemmin. Henkilöiden 
sijasta liikkuisivatkin muut tuotannon välineet. 

Liikkuvuuden luonne ja liikkuvuuden esteiden poistaminen vaikuttavat eri 
tavoin eri jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmiin. Tämä johtuu siitä, että 
sosiaaliturvajärjestelmät suhtautuvat eri tavoin mm. kansalaisuuden, maassa 
asumisen, työskentelyn, . sosiaaliturvamaksujen maksamisen ja verovelvolli
suuden merkitykseen sosiaaliturvaetuuksien edellytyksenä. Sosiaaliturvan 
kannalta vaihtelut maahan ja maasta muuttavien henkilöiden määrässä, siinä 
ketkä liikkuvat (omat kansalaiset, toisten jäsenvaltioiden kansalaiset vai kol-
5 Katso ns. III pilarin yhteistyöstä, joka koskee Unionin ulkopuolisten maiden kansalaisten 

liikkuvuutta Aalto, Pekka - Joutsamo, Kari - Pimiä, Kirsi (1995) EU:n yhteistyö oikeus
ja sisäasioissa. Euroopan Unionin kolmannen pilarin oikeudelliset lähtökohdat. Helsinki. 
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mansien maiden kansalaiset), maahan ja maasta muuton syyt (työnteko, opis
kelu, perheenjäsenyys, pakolaisuus), laiton maahan muutto, lähialueiden vä
lille muodostuneet elintasoerot jne. ovat kiinnostavia. 

Euroopan Unionin komission laatiman vuoden 1992 tilaston6 mukaan ko
konaismaahanmuutto oli kaikissa jäsenvaltioissa maan väestöön suhteutettu
na alle prosentin luokkaa. Poikkeuksen muodostavat Saksa, Irlanti ja Luxem
bourg. Vastaavasti maastamuutto suhteessa väestöön oli yli prosentin ainos
taan Irlannissa ja Luxembourgissa. Saksan maahanmuuttoa koskevat luvut 
ovat suurimmat, 1,5 miljoonaa henkilöä vuonna 1992, ja ne selittyvät osittain 
sillä, että Saksaan saapui Itä-Euroopasta paljon saksalaista alkuperää olevia 
henkilöitä sekä osittain sillä, että Saksassa rekisteröidään jo kaksi kuukautta 
maassa oleskelevat henkilöt maahanmuuttajiksi. Saksasta muutti samaan ai
kaan 720 000 henkilöä. Saksan luonne eräänlaisena muuttajien läpikulkumaa
na vahvistuu kun todetaan, että noin 70 % maastamuuttajista oli EU:n ulko
puolisten maiden kansalaisia. 

Englannissa on toiseksi suurin maahanmuutto, 216 000 henkilöä. Seuraa
vana ovat Ranska ja Italia, joihin muuttaa noin puolet Englantiin muuttajien 
määrästä. Englannista pois muuttaneiden määrä, yhteensä 227 000 henkilöä, 
oli suurempi kuin sinne muuttaneiden määrä. Näistä noin 10 % muutti Irlan
tiinja muut pääasiassa EU:n ulkopuolelle. Luxembourgin suurin suhteellinen 
maahanmuuttajien määrä 2.74 % väestöstä selittyy paljolti sen maantieteelli
sellä sijainnilla sekä pienellä koolla. 

Suuressa osassa jäsenvaltioita maahanmuutto oli omien kansalaisten pa
luumuuttoa, usein lyhyen ulkomailla työskentelyjakson jälkeen. Yli puolet 
maahanmuuttajista oli omia kansalaisia Tanskassa, Kreikassa, Espanjassa ja 
Irlannissa. Belgia ja Luxembourg olivat toisten jäsenvaltioiden kansalaisten 
muuton kohteena. Saksassa, Suomessa ja Ruotsissa taas miltei kolme neljän
nestä maahanmuuttajista oli EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia, pää
asiassa entisen Itä- ja Keski-Euroopan alueelta muuttaneita. Maastamuuttajat 
olivat Tanskassa ja Suomessa pääasiassa omia kansalaisia, noin kolme neljän
nestä muuttajista. 

Näiden lukujen valossa on helppo päätellä, että sellaisissa maissa, joissa on 
paljon siirtolaisuutta, sillä on suuri merkitys myös sosiaaliturvan kannalta. 
Kun päätetään siitä, tuleeko maasta pois muuttaneella henkilöllä olla muu
tostaan huolimatta oikeus sosiaaliturvaetuuksiin, vaikuttaa ratkaisuun merkit
tävästi se, ovatko muuttajat omia kansalaisia vai toisten valtioiden kansalaisia. 
Samoin kysymys siitä, miten unionin ulkopuolisten maiden kansalaisten oi
keudet järjestetään Unionissa, on keskeinen niiden maiden kannalta, joiden 
ulkomaalaisväestöstä huomattavan osan muodostavat muut kuin Unionin jä
senvaltioiden kansalaiset. Suhtautuminen siirtolaisten oikeuksien turvaami
seen on usein ollut myönteisempi siirtolaisia luovuttavissa maissa kuin niitä 
vastaanottavissa maissa. Maat, jotka muuttuvat luovuttavasta vastaanottavaksi 

6 Migration Statistics 1994 (1995) International Migration in the EU Member States 1992, 
Statistics in Focus: Population and Social Conditions no 3, Eurostat, Luxembourg. Ks. 
myös tässä julkaisussa Olavi Koivukankaan katsaus Suomen muuttoliikeilmiöistä. 
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maaksi - kuten Suomi - saattavat muuttaa myös asennoitumistaan siirto
laisten oikeuksiin? 

Euroopan Unionin liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaa koskeva 
lainsäädäntö 

Sosiaaliturva on vanhastaan ollut kansalliseksi mielletty osa oikeusjärjestel
mää. Sosiaalipolitiikka on ollut kansallista ja se on kohdistunut maan väestön 
hyvinvoinnin parantamiseen. Sosiaalisia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat 
normit ovat kehittyneet sidoksissa henkilöiden asuinpaikkaan. Kun ihmisten 
muuttaminen valtiosta toiseen lisääntyi, tuli kysymys sosiaalisia etuja koske
van lainsäädännön soveltamisen ulottamisesta valtion ulkopuolella asuviin tai 
oleskeleviin henkilöihin ajankohtaiseksi ja sosiaaliturvajärjestelmät kansain
välistyivät.8 Valtiot ovat pyrkineet turvaamaan kansalaistensa sosiaaliset oi
keudet sekä kansallisessa lainsäädäännössäään että solmimalla sosiaalitur
vasopimuksia.9 

Maasta toiseen muuttavien henkilöiden oikeus sosiaaliturvaan on pyritty 
turvaamaan jo Euroopan Yhteisön perustamisesta asti osana työvoiman va
paata liikkuvuutta. Euroopan Unionin tavoitteena ei ole sosiaaliturvajärjes
telmien yhdenmukaistaminen, vaan jäsenvaltioilla on oikeus hyvin itsenäisesti 
ratkaista oman järjestelmänsä sisältöä ja tasoa koskevat kysymykset. Kuiten
kin työntekijöiden liikkuvuuden, palvelujen vapaan tarjoamisen sekä sijoit
tautumisoikeuden (Unionin perustamissopimuksen artiklat 48, 52 ja 59) to
teuttamiseksi on katsottu tarpeelliseksi turvata eri maissa asuvien ja työsken
televien työntekijöiden ja ammatinharjoittajien sekä heidän perheidensä so
siaaliturvaan liittyviä oikeuksia. Perustamissopimuksen 51. artiklan mukaan 
tavoitteeksi asetettiin 

a) etuuksien maksaminen työntekijälle hänen asuinvaltiostaan 
riippumatta. Tämä tarkoittaa, että kun oikeus etuuteen on jossain 
maassa saavutettu, se tulee maksaa riippumatta hakijan asuin
paikasta yhteisön alueella, vaikka kansallisessa lainsäädännössä 
edellytettäisiin maassa asumista, ns. eksportointiperiaate. 

7 Näin Hune, Shirley - Niessen, Jan (1994) Ratifying the UN Migrant Workers Convention: 
Current Difficulties and Prospects. Netherlands Quarterly of Human Rights. 12, 4, 393-
404. 

8 Ks. Suomen sosiaaliturvasopimuksista Kari, Matti (1993) Kansainvälinen sosiaaliturva. Sit
ran julkaisusarja no 124. Helsinki. 

9 Sosiaaliturvasopimusten kehityksestä ks. esimerkiksi Eichenhofer, Eberhard (1994) Interna
tionales SoziaJrecht. Miinchen, 16-39 ja Watson, Philippa (1980) Social Security Law of 
the European Communities. London, 7-11. Pohjoismaisesta sosiaaliturvasopimuksesta ja 
sen sopeuttamisesta ETA-sopimukseen ja EU-jäsenyyteen ks. Sakslin, Maija (1995) Sa
mordning av sociala trygghetssystem inom Norden, Eu och EES. Retfrerd 70, 18., 3, 34-
47. 
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b) Vakuutuskausien yhteenlaskeminen. Yhteenlaskeminen merkitsee 
sitä, että mikäli oikeuden syntymisen edellytykseksi on asetettu 
odotus ajan täyttäminen - tietyn pituinen maassa asumista, 
työskentelyä tai vakuutusmaksujen maksamista koskeva kausi 
- tulee oikeuden saavuttamiseksi ottaa huomioon myös muissa 
jäsenvaltioissa täytetyt kaudet. 

Lisäksi perustamissopimuksessa vahvistetaan kansalaistenyhdenvertaisuus 
kieltämällä kaikki jäsenvaltioiden kansalaisten kansalaisuuteen perustuva 
syrjintä (nykyisin Maastrichtin sopimuksen 6. artikla aikaisemmin 7. artikla). 
Näitä perustamissopimuksen säännöksiä toteutetaan sekundäärilainsäädän
nöllä, joista tärkeimmät ovat sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista 
koskeva asetus 1408/71 sekä työntekijöiden yhdenvertaisuuden työhön liitty
vien oikeuksien sekä sosiaalisten ja verotuksellisten etujen suhteen turvaava 
asetus 1612/68. 

Asetuksessa 1408/71 on lähtökohtana, että se ratkaisee, minkä valtion 
lainsäädäntöä henkilöön on sovellettava. Se estää jäsenvaltioiden kansalais
ten erilaisen kohtelun pelkästään kansalaisuuden perusteella sekä sääntelee 
alueellisten rajoitusten merkitystä etuusoikeuksien syntymisessä ja maksami
sessa. Asetus pyrkii osoittamaan vain yhden jäsenvaltion lainsäädännön so
vellettavaksi, yleensä se on henkilön työskentelymaan lainsäädäntö. Se pyrkii 
estämään samalla perusteella useasta maasta maksettavien päällekkäisten 
etuuksien maksamisen sekä jakamaan vastuuta maasta toiseen liikkuvan 
henkilön sosiaaliturvasta aiheutuvista kustannuksista jäsenvaltioiden välillä. 

Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät siis voi rajoittaa sosiaalietuuksia vain 
omiin kansalaisiinsa, vaan etuudet tulee myöntää samoilla edellytyksillä 
myös toisten jäsenvaltioiden kansalaisille, mikäli he asuvat tai työskentelevät 
maassa. Jäsenvaltiot eivät myöskään voi edellyttää, että etuudet tulee kulut
taa niiden omalla alueella, vaan etuudet tulee myös myöntää ja maksaa 
toiseen jäsenvaltioon muuttaneelie henkilölle tai henkilölle, joka on aina 
asunut toisessa jäsenvaltiossa, mutta työskentelee tai on työskennellyt toises
sa jäsenvaltiossa. Alueellisesti voidaan rajoittaa vain tarveharkintaisia etuuk
sia sekä luontaisetuuksiksi luonnehdittavia etuja, kuten palveluja. Suomessa 
tämä koskee lähinnä kuntasektorin hoitamia sosiaali- ja terveyspalveluja 
sekä sosiaalihuoltoa. Lisäksi sosiaaliturvaetuuksia myönnettäessä tulee ottaa 
huomioon erilaisia tosiasioita ja tapahtumia toisissa jäsenvaltioissa. Tällaisia 
ovat esimerkiksi sairastuminen ja sen toteaminen ja mahdollinen hoito toi
sessa jäsenvaltiossa, toisessa valtiossa asuvat lapset jne. Kaikilla näillä sään
nöksillä pyritään häivyttämään valtion alueeseen liittyvien rajoitusten merki
tys ja siten helpottamaan liikkuvuutta. Toisaalta kun asuinvaltiolla ei ole 
merkitystä sosiaaliturvan osalta, ei koko perheen ole pakko muuttaa saadak
seen sosiaalisia etuja perheen pään siirtyessä työskentelemään toiseen jäsen
valtioon. Perheenjäsenet voivat jäädä kotimaahansa ilman, että perheen 
asema siitä merkittävästi heikkenisi. 

Yhteisölainsäädäntö ei kuitenkaan kata kaikkia liikkuvia henkilöitä eikä 
kaikkea sosiaaliturvaa. Vaikka vapaa liikkuvuus on tietyin rajoituksin laajen-
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nettu koskemaan myös muita kuin taloudellisesti aktiivisia jäsenvaltioiden 
kansalaisia (artikla 8a unionin perustamissopimuksessa), sosiaaliturvan yh
teensovittaminen ei koske heitä. Yhteensovittamisasetusta ja yhdenvertaista 
kohtelua ei myöskään sovelleta Unionin ulkopuolisten maiden kansalaisten 
sosaaliturvaan. Järjestely ei myöskään koske kaikkia sosiaaliturvan aloja, 
vaan rajoittuu ainoastaan tiettyihin sosiaalisiin riskeihin kuten sairauteen, 
äitiyteen, työkyvyttömyyteen, työttömyyteen ja vanhuuteen liittyviin sosiaali
turvaetuuksiin. Näiden rajoitusten vuoksi ns. ei-aktiivisten henkilöiden sekä 
jäsenvaltion kansalaisuutta vailla olevien henkilöiden oikeudet perustuvat 
edelleen kansalliseen sosiaaliturvalainsäädäntöön sekä mahdollisiin sosiaali
turvasopimuksiin. Sosiaaliturvasopimusten paljous ja niiden sisällölliset erot 
merkitsevät, että yksiselitteistä kuvausta sosiaaliturvan ja muuttoliikkeen 
välisistä suhteista on hyvin vaikeaa tehdä. 

Suomella on sopimuksia sekä unionin jäsenvaltioiden kanssa että sen 
ulkopuolisten maiden kanssa. Myös Euroopan Unionin solmimissa sopimuk
sissa on erityisiä sosiaalisia oikeuksia ja kansalaisten yhdenvertaista kohtelua 
koskevia määräyksiä. Lisäksi on tärkeää muistaa YK:n, Euroopan Neuvoston 
ja ILO:n sopimusten merkitys sosiaalisten oikeuksien turvaamisessa. Useissa 
kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksiksi luonnehdittavissa sopimuksissa on 
erityisiä määräyksiä maahan muuttaneiden henkilöiden sosiaalisista oikeuk
sista. Lisäksi niissä on usein säännöksiä sopimus osapuolten kansalaisuutta 
olevien siirtotyöntekijöiden erityisistä oikeuksista. 
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lYöryhmäraportti: 
Liikkuvuus ja sosiaaliturva EU:ssa 

EveKyntäjä 

Liikkuvuuden vaikutus sosiaaliturvaan 

Sosiaaliturvan kannalta olennaista ihmisten liikkuvuudessa on sekä henkilö
että alueellinen ulottuvuus: 

a) yksilötason ulottuvuus 
* kuka liikkuu? (ovatko maahan- ja maastamuuttajat 
omia kansalaisia, toisten jäsenvaltioiden kansalaisia 
vai kolmansien maiden kansalaisia) 
* miksi liikkuu? (onko syynä työnteko, opiskelu, 
sairaanhoidon saaminen, pakolaisuus, perheenjäsenyys 
onko maahanmuutto laillista vai laitonta). 

b) alueellinen ulottuvuus 
* Suomessa asuvien sosiaaliset oikeudet 
* Suomen ulkopuolella asuvien sosiaaliset oikeudet. 

Liikkuvan henkilön oikeus sosiaaliturvaan 

millaiset ovat kansalliset tavoitteet (mitä sosiaalisia oikeuksia 
ja millainen sääntelytapa) 
kansanväliset velvoitteet (ihmisoikeussopimukset, 
EU:n lainsäädäntö, sosiaaliturvaa koskevat sopimusmääräykset, 
Suomen solmimat sosiaaliturvasopimukset). 

Minkälaiset ovat sosiaaliturvan eri mallit 

pohjoismainen (asumiseen perustuva, universaali malli) 
liberaali (markkinaohjattu, työhön perustuva, 
vakuutusten merkitys suuri) 
korporatiivinen (työhön perustuva)? 
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Minkälaiseksi kehittyy EU:n yhteinen maahanmuutto- ja 
ulkopolitiikka, miten se vaikuttaa 

kolmansien maiden kansalaisten liikkuvuuteen 

Suomen intresseihin (uhkakuvat, pitkä itäraja)? 

Millainen on pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus, 
mitä vaikutuksia on EU:ssa tapahtuvalla sosiaaliturvan 
mahdollisella harmonisoinnilla suomalaiseen sosiaaliturvaan? 

Johtopäätöksiä: 

• Sosiaaliturvaan ja muihin sosiaalisiin etuihin liittyvät oikeudet tulisi 
turvata kaikille laillisesti maassa asuville ilman kansalaisuuteen tai 
taloudelliseen aktiivisuuteen perustuvaa syrjintää; 
maassa asumista ja tietynpituista maassa asumisaikaa koskevat 
edellytykset asumiseen perustuvassa järjestelmässä tulee 
rinnastaa työskentelyä tai vakuutusmaksujen maksamista 
koskeviin edellytyksiin työskentelyyn tai vakuutusmaksuihin 
perustuvissa järjestelmissä. 

• Todettiin, että liikkuvuus ei ole (ainakaan toistaiseksi) syy 
lähteä muuttamaan Suomen maassa asumiseen perustuvaa 
sosiaaliturvaa, sen talouspoliittisia lähtökohtia 
eikä yhteiskunnallisia arvoja. 

• Pitäisi kuitenkin analysoida pohjoismaisen hyvinvointivaltion 
rahoitus- ja arvopohjaa. 

• Tarvittaisiin enemmän aiheeseen liittyvää tutkimusta, 
tiedotusta ja arvokeskustelua. 
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Euroopan talous- ja rahaliitto muuttoliikkeen 
taustatekij änä 

Paavo Okko 

Yhteinen valuutta tekee kansallisvaltioista "alueita" 

Euroopan Unionin yhteinen valuutta merkitsisi taloudellisen yhdentymisen 
varsin pitkälle menevää muotoa - voisi sanoa jo täydellistä integraatiota. 
Valuuttaunioniksi saakka integroitunut kokonaisuus ei koostu enää varsinai
sista kansantalouksista vaan enemmänkin alueista. Sen vuoksi onkin hyvä 
pohtia, mitkä ovat kansantalouden ja aluetalouden laadulliset erot. 

KANSANTALOUS 
Oma talouspolitiikka (ml. rahapolitiikka) 
Hyödykkeiden, työvoiman ja muiden 
tuotannontekijöiden liikkeiden kontrolli 
Oma valuuttakurssi 
ja mahdollisuus sen muuttamiseen 
= suhteellisen edun periaate 
täysimääräisesti voimassa 

ALUETALOUS 
Ei omaa talouspolitiikka 
Ei rajavalvontaa 

Ei valyuttakyrssia eikä 
devalvaation mahdollisuutta 
= absoluuttisen edun periaate 
alueiden välisessä kilpailussa; 
sopeutumiskeinoina vain 
kustannus (palkka?)taso- ja 
työttömyyserot sekä muuttoliike 
aluepolitiikka on puuttuvien 
sopeutumiskeinojen korvike. 

Euroopan Unionin jäsenvaltioilla on nykyisin vielä toki omaa talouspoli
tiikkaa. Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) kaksi ensimmäistä vaihetta 
ovat vieneet kuitenkin kehitystä entistä yhdensuuntaisemman politiikan suun
taan sekä raha- että finanssipolitiikasssa. Hyödykkeiden sekä tuotannonteki
jöiden liikkeiden kontrollin osalta sisämarkkinaohjelma on merkinnyt olen
naisesti uudenlaista rajatonta Eurooppaa. Laadullisesti hyvin merkittävä alu
een ja kansantalouden ero kätkeytyy kuitenkin valuuttakurssin olemassoloon. 
EMU:n kolmanteen vaiheeseen osallistuessaan Suomikin muodostuisi yhä 
enemmän Euroopan "alueeksi". Alueiden välinen kilpailu toimii enemmän 
"absoluuttisen" kuin "suhteellisen" edun periaatteen mukaan. Tämä johtuu 
valuuttakurssin häviämisestä ja merkitsee sitä, että tuotteet hinnoitellaan sa
moina euroina joka maasssa. 

37 



Euroopan talous- ja rahaliitto ... 

Yksien markkinoiden ja yhden hinnan malli ei toteudu kuitenkaan täysi
määräisesti, koska kaikki tuotanto ei tule unionin sisämarkkinoiden laajuisen 
kilpailun kohteeksi. Perinteisessä mielessä voidaan katsoa tuotannon olevan 
paikallista, alueellista, kansallista tai kansainvälistä. Sisämarkkinoiden ja yh
tenäisvaluutan oloissakin paikallinen ja alueellinen tuotanto pysyy aina mark
kina-alueeltaan rajattuna, eikä tule edes sisämarkkinoiden laajuisen kaupan 
kohteeksi. Joidenkin hyödykkeiden, varsinkin palvelusten, hinnat tulevat 
vaihtelemaan valuutta-alueen sisälläkin. Kunkin osa-alueenkin tuotanto ja
kaantuu siis avoimeen ja suljettuun sektoriin 

Aluetalouksien avoimien sektoreiden vaihteleva kilpailukyky heijastuu en
sin tuotannon määrän vaihteluihin, mikä synnyttää paineita tuotannontekijä
korvausten alueellisiin eroihin (palkkaerot). Mikäli valuuttakurssin avulla 
tapahtuvaa hintasuhteiden muutosta ei ole käytettävissä eikä kustannusso
peutus toimi tehokkaasti, pyrkii kilpailukykyero johtamaan tekijöiden käyttö
asteen eroihin (työttömyyserot) sekä lopulta erityisesti työvoiman mobilitee
tin tarpeeseen (muuttotappio/voitot). Mikäli erilaisten alueiden sopeutumista 
ei haluta jättää palkkaerojen, työttömyyden ja muuttoliikkeen varaan, käyte
tään ylikansallista aluepolitiikkaa. Aluepolitiikka onkin tavallaan menetetty
jen sopeutumiskeinojen korvike. Sitä on käytetty aikaisemminkin integraa
tiota lisättäessä ja sitä tehostetaan nytkin EU-integraation syvetessä. Tässä 
mielessä ei ole sittenkään poikkeuksellista, että Suomen jäsenyysneuvottelu
jen yksi keskeinen esillä ollut kysymys oli aluepolitiikka sekä maatalouden 
tuen alueellinen kohdentaminen. Eikä ole mitenkään yllättävää tai asiaan
kuulumatonta, että EMU:n yhteydessä nousee esille alueellinen näkökulma. 

Euroopan ja Amerikan Yhdysvallat 

Valuutta-alueeksi mahdollisesti muodostuvan EU:n tulevaisuutta on usein 
peilattu vertaamalla EU:ta ja Amerikan Yhdysvaltoja, joissa valuuttaunioni 
on ollut pitkään voimassa. USA:ta voi pitää hyvänä esimerkkinä siitä, että 
yhteinen valuutta on otettu käyttöön, vaikkeivat ns. optimaalisen valuutta-alu
een ehdot ole alunpitäin täyttyneet. USA on esimerkki myös siitä, että sopeu
tuminen valuutta-alueen sisällä on vaatinut laajaa sisäistä muuttoliikettä. Eu
roopan taloudet eivät ole yhtä syvästi erikoistuneet eikä Euroopan sisäinen 
muuttoliike ole ollut niin laajaa kuin USA:ssa. Alueelliset tulotaso erot ovat 
USA:ssa kuitenkin nyt paljon pienemmät kuin EU:n piirissä. 

Yhdysvalloissa työmarkkinat ovat integroituneet valuuttaunionia vastaa
valla tavalla. Erityistä huolta voidaankin tuntea EMU:a kohtaan siksi, että EU 
on pitkään vielä kansallisvaltioista koostuva heterogeeninen kokonaisuus, jol
ta lisäksi puuttuu liittovaltiolle tyypillinen julkisen talouden tasausmekanismi 
(fzscal federalism). USA:ssa on sama raha, mutta liittovaltion verotuloja jae
taan laajassa mitassa uudelleen osavaltioiden kesken. Euroopan tuleva va
luutta-alue olisi hyvin poikkeuksellinen ilmiö, koska valuutta-aluetta vastaa
vaa julkisen talouden piiriä ei varsinaisesti ole olemassa. Jäsenmaiden sisällä 
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julkisen talouden tulonjakokoneisto toimii, mutta unionin tasolla rakennera
hastojen tasausmekanismi on sittenkin kovin vaatimaton järjestelmä. 

Euroopan ja Yhdysvaltojen välinen vertailu on kiinnostavalla tavalla tuo
nut esille näiden kahden suuren talousalueen sisäisiä eroja. USA:n integroi
tuneisuus on ollut syvempää kuin Euroopassa ja konvergoituminen on ollut 
nopeampaa ja nykyiset alueelliset tulotasoerot selvästi pienempiä kuin EU:n 
piirissä. Laajemman sisäisen muuttoliikkeen lisäksi USA:ssa on myös henki
löllinen tulonjako ja koko työmarkkinoiden toiminta kovasti Euroopasta 
poikkeava. Voidaankin perustellusti epäillä, että EU:n jäsenmaiden välinen 
muuttoliike ei mm. kulttuuri- ja perinnesyistä muodostu kovin laajaksi, 
vaikka integroitumisen myötä tuottavuuserot kärjistyisivätkin. Tällöin olisi 
uhkaamassa työttömyyserojen kasvu. EMU:n rakentamisen filosofiaan kuu
luukin se, että mukaan tulevat maat olisivat jo valmiiksi konvergoituneet 
lähelle toisiaan, ettei suuria sopeutumisongelmia olisi odotettavissakaan. 

Muuttoliikkeellä on kuitenkin valuutta-alueen sisällä entistä kriittisempi 
rooli. Etsittäessä selitystä sille ehkä monen mielestä yllättävälle ilmiölle, että 
USA:n osavaltioiden keskimääräiset tulotasoerot ovat EU-maita pienem
mät, onkin muuttoliikkeellä avainasema. Lopputulos on saavutettu juuri sitä 
tietä, että heikommilta alueilta on jatkuvasti muuttanut väestöä vahvemmille 
alueilla. Näinper capita -tulotasot ovat yhtäläistyneet, mutta väentiheysluvut 
samalla monessa tapauksesa loitontuneet toisistaan. Esim. vuonna 1910 
Montanassa asui 1 asukaslkm2 ja Kaliforniassa 6, mutta vuonna 1980 luvut 
olivat vastaavasti 2 ja 58. 

Suomen läänien tulotasot ovat lähentyneet 

Suomen läänejä koskeva aineisto vuosilta 1970-90 (kuvio 1) osoittaa, että 
konvergenssihypoteesi toteutuu myös Suomessa. Läänien väliset erot arvon
lisäys/työllinen -näkökulmasta mitattuna ovat pienentyneet viimeisien 20 vuo
den kuluessa. Tämä vastaa yleisiä havaintoja siitä, että toisiinsa nähden sa
mankaltaiset alueet tahi maat ovat yleensä tulotasojen osalta lähestyneet 
toisiaan. Suomessakin tietysti samanaikaisesti muuttoliike on ollut suurta ja 
Etelä-Suomen ja kehitysalueiden väestöntiheysluvut ovat loitontuneet toisis
taan. 

Suomen läänien osalta tulo tasojen lähentyminen on ollut melko vahvaa. 
Alkutilanteessa jäljessä olleet läänit ovat kasvaneet nopeammin kuin kärjes
sä olleet (erityisesti Uusimaa). Hitainta kasvu ei ole kuitenkaan ollut Uudel
lamaalla vaan Kymen läänissä ja nopeinta Keski-Suomen läänissä. Alkutilan
teessa alhaalla ollut Vaasan lääni on kasvanut toiseksi nopeinta vauhtia. 
Tässä ei ole kyse käytettävissä olevien tulojen vaihtelusta henkeä kohti vaan 
arvonlisäys/työllinen -luvuista. Selvää siis kuitenkin on, että tämä tulos on 
saavutettu siten, että samalla on tapahtunut asukastiheydessä epäedullinen 
muutos. 

39 



Euroopan talous- ja rahaliitto ... 

Kasvu 70-90, 

%/v 

0,05 

0,045 

0,04 

0,035 

0,03 

0,025 

Va 

Konvergenssi lääneittäin 1970-90 

K-S 

• • 

Uu 

• 
• Ky 

0,02+---------+---------+-------~~------~ 

0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 

Arvonlisäys/työllinen 1970 (Milj . 85-mk) 

Kuvio 1. Arvonlisäys työllistä kohti vuonna 1970 lääneittäin ja sen kasvu 1970-90. 

Kuinka käy jatkossa? 

Suomen osalta EU:n täysjäsenyys sinänsä ei sittenkään tuone nopeasti mullis
tavia aluevaikutuksia. Viime aikoja on leimannut enemmänkin lama ja siitä 
toipuminen. Maatalouden sopeutumisongelma merkitsee kuitenkin maaseu
tualueille paineita, jotka vaihtelevat alueittain. Myös EU:n aluepolitiikka 
lupaa kohtuullista tukea Suomen heikoimmille alueille. Oli hyvä, että jä
senyysneuvotteluissa saatiin läpi ajatus, että Suomen erityinen ominaispiirre 
ja olennaisin ero Keski-Eurooppaan on maan harva asutus. 

EU:n valuuttaunionin mahdollinen muodostuminen syventää integraatiota 
ja synnyttää uusia sopeutumisvaatimuksia. Eurooppalainen malli pysyy kui
tenkin voimassa, eivätkä eurooppalaiset tule omaksumaan USA:n kaltaista 
muuttoliikettä. Eurooppalaiset vaativat omilta yhteiskunniltaan perinteiseen 
tapaan sosiaalista turvaa enemmän kuin amerikkalaiset. Näin myös muutto
liikkeen seuranta ja siihen varautuminen on Euroopassa edelleenkin yhteis
kunnallinen tehtävä eikä vain yksilön itsensä kehittämä varaventtiili yhteis
kunnallisen ongelman ratkaisemiseksi. Uskon näin olevan tulevaisuudessa
kin, vaikka Euroopan työmarkkinoiden ja koko talouksien joustavuuden on
kin lisäännyttävä. 

Lamasta toipuvan Suomen lähtökohdat EMU:n mahdolliseen kolmanteen 
vaiheeseen herättävät huolestuneisuutta, mutta samaan on aihetta joka ta
pauksessa, koska talouden toipuminen etenee nyt toivottua hitaammin. Ta
louden muuntumishaaste on vaativa ja muuntumiskykyä pitää myös edistää. 
Markkinataloudellinen sopeutuminen pyrkii purkautumaan sekä hintoihin et
tä määriin ja samalla tuotannontekijöiden liikkuvuuteen. Väestön muutto 
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maan sisällä kohti keskusseutuja on jo alkanut voimistua ja se tulee jatku
maan, vaikka se ei voikaan nousta entisaikojen tasolle. Siirtolaisuudella on 
entistä suurempi merkitys väestökehityksen kannalta. Maan aluerakenteen 
muotoutumiselle tulee olemaan ominaista seutukunnittainen kehitys mie
luummin kuin keskuspaikkakunnittain määräytyvä suunta. Seutukunnat liitty
vät kasvuun ja toisiinsa liikenne- ja kommunikaatioyhteyksien jäsentämällä 
tavalla. Alueellisia vahvuuksia voidaan myöskin luoda, eikä vallitseva rakenne 
välttämättä dominoi tulevaa kehitystä. 
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Aivovientiä vai aivovuotoa Suomesta? 

Olli Kultalahti 

Aivoviennillä tarkoitetaan koulutettujen ihmisten muuttoa ulkomaille. Aivo
vuodolla puolestaan tarkoitetaan koulutettujen ja ammattitaitoisten ihmis

ten ulkomaille muuttoa, joka on suurempaa kuin vastaavien ryhmien maahan
muutto. Ulkomaisessa kaupassa ja taloudessa vienti on myönteinen asia, sillä 
se tuo lisää resursseja kansantalouteen ja on sitä kautta taloudellisen kasvun 
edellytys. Aivoviennissä kysymys on ehkä vähän monimutkaisempi, mutta pe
riaatteessa voitaneen lähteä siitä, että aivoviennillä tarkoitetaan maastamuut
toa, joka tuo lähtömaalle joitain hyötyjä, esimerkiksi uutta osaamista, koke
muksia, yhteysverkostoja, perusteita uusille markkinoille. Aivovientiin kuuluu 
läheisesti muuton väliaikaisuus, toisin sanoen muuttaja palaa jonkun ajan 
kuluttua takaisin kotimaahansa. Tämä ei kuitenkaan voi olla termin käytön 
edellytys, sillä myös ulkomaille jäävä kansalainen voi hyödyttää entistä koti
maatansa. Aivovuoto on puolestaan käsite, johon liittyy vahva menettämisen 
luonne. Lähtömaa ei hyödy enää jatkossa maastamuuttajan osaamisesta ja 
taidoista. 

Tilastokeskus kerää tietoja sekä suomalaisista että ulkomaalaisista, jotka 
muuttavat Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Muuttoilmoituksissa kerätään 
mm. eräitä henkilötietoja, mutta eri rekistereiden tietoja yhdistämällä voi
daan saada hyvä kuva muuttovirtojen rakenteesta ja suuntautumisesta. Työs
säkäyntitiedostosta saadaan useitakin tietoja pääasiallisesta toiminnasta ku
ten työllisyydestä ja työttömyydestä, työpaikan toimialasta, asunto-oloista jne. 
Muuttajien koulutustiedot saadaan tutkintorekisteristä. Näitä tietoja on kui
tenkin käytettävissä vain niistä, jotka ovat syystä tai toisesta rekisteröityneet 
näihin rekistereihin. Tästä syystä ulkomaalaisista on vähemmän tietoja käytet
tävissä kuin maassamme asuneista suomalaisista. Työssäkäyntirekisteriin me
nevät tiedot sekä suomalaisista että ulkomaalaisista työttömistä työnhakijois
ta ja työssäolevista, samoin Suomessa suoritetuista tutkinnoista menevät tie
dot rekisteriin ja joissakin tapauksissa myös ulkomailla suoritetuista tutkin
noista. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun henkilö on työpaikkaa varten 
hankkinut ja saanut ulkomailla suoritetusta tutkinnosta vastaavuuden suoma-
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laisen tutkinnon kanssa. Käytännöllisesti katsoen kaikista suomalaisista on 
siis olemassa tutkintotietoja, mutta huomattavasti harvemmista ulkomaalai
sista. Niinpä suomalaisten maastamuuttajien ja maahanmuuttajien "aivo
vuodosta" saadaan tietoa, mutta ulkomaalaisten aivotuonnista tietoa ei juuri
kaan ole olemassa. 

Tässä esityksessäni käytän Tilastokeskuksen toimittamia tietoja muuttovir
roista, ja esitykseni koskee vain suomalaisia maastamuuttajia ja paluumuutta
jia. Käytössäni on tutkinto- ja muita tietoja vuosilta 1987-1994. Aineistossa 
on vuosittain seurattu muuttajien muuttotapahtumia, muuton ajankohtaa, sitä 
mihin maahan on muutettu, minkälaiset ihmiset ovat lähteneet, ketkä ovat 
tarkasteluaikana eli vuosina 1987-1994 palanneet takaisin ja ketkä ovat jää
neet ulkomaille. Koska kysymys on suomalaisista, niin käytännöllisesti kat
soen lähes kaikki maahantulijat ovat paluumuuttajia, vaikka vain osa on läh
tenyt maasta edellä mainittuna tarkasteluajanjaksona. Tutkintoja suorittanei
den maastamuuttajien vertailu tutkintoja suorittaneiden maahanmuuttoon 
antaa mahdollisuuden tehdä suomalaisten osalta arvioita sekä aivoviennistä 
että aivotuonnista. 

Kansainvälinen muuttoliike on yleensä kysyntävetoinen asia, sitä säätelee 
kohdemaiden työvoiman tarve. Suomessa tämä ei ole kuitenkaan pitänyt täy
sin paikkaansa. Pohjoismaiset työvoimamarkkinat jo 1950-luvulta lähtien 
ovat tarjonneet suomalaisille mahdollisuuden lähteä ulkomaille, lähinnä 
Ruotsiin, työnhakuun silloin, kun olot kotiseudulla ovat käyneet liian ankeik
si. Kotiseudulla kehittyneet muuttopaineet ovat voineet purkautua suhteelli
sen helposti. Koska kysymys on ollut ainakin yhtä paljon työntötekijöistä kuin 
ulkomaiden vetovoimasta, muuttamisen into on koskettanut lähes kaikkia 
väestöryhmiä. 

Viime vuosina tilanne on muuttunut. Maamme nopeasti kohonnut työttö
myys on lisännyt muuttopaineita. Euroopan Unionin jäsenyys, ja sitä ennen 
ETAnjäsenyys, on vähentänyt muodollisia esteitä hakeutua ulkomaisille työ
markkinoille. Vapaa liikkuvuus on periaatteessa kaikkien ulottuvilla. Kuiten
kin samanaikaisesti muualla Euroopassa työttömyys on myös kohonnut, vaik
ka ei samalle tasolle kuin Suomessa. Tosiasialliset esteet muuttamiselle ovat 
nousseet. Vain ammattitaitoiset ja koulutetut pystyvät löytämään työpaikan 
vieraassa maassa. Suomalaisestakin maastamuutosta on tullut kysyntävetoista. 
Ulkomaiset työmarkkinat säätelevät enemmän kuin ennen sitä, ketkä muut
tavat. Maastamuutosta on tullut entistä valikoivampaa. 

Vuodet 1987-1994 sisältävät kaksi täysin erilaisista ajanjaksoa, jotka on 
hyvä pitää tarkastelussa erillään. Vuodet 1987-1990 olivat taloudellisen kas
vun aikaa, vuodet 1991-1994 sen sijaan nopean ja syvän taloudellisen laman 
aika. Muuttoliike on herkkä yhteiskunnallisen tilan ja muutoksen mittari, 
joten on syytä olettaa, että myös maastamuutto ja paluumuutto riippuvat mitä 
suurimmassa määrin taloudellisesta muutosvaiheesta. Viime vuosikymmenen 
loppupuoli näytti antavan suomalaisille mahdollisuuksia taloudellisesti turva
tuissa olosuhteissa toteuttaa päämääriä, jotka vielä muutama vuosi aikaisem
min olivat tavallisen kansalaisen ulottumattomissa. Kyseisen kasvun ajan 
osoittautuminen taloudelliseksi kuplaksi ei muuta sitä tosiasiaa, että tuolloin 
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Kuva 1. Suomalaisten (18-64 v.) maastamuutto. 

tehtiin yksilöllisiä valintoja ja päätöksiä sen aikaisissa monipuolisilta ja rajat
tomilta näyttävissä oloissa. Näin tapahtui myös muuttopäätösten osalta. Aika 
oli erikoinen ja se näkyi myös muuttovirtojen erityispiirteinä (ks. Kultalahti 
1992)1. 

Vuodet 1991-1994 palauttivat suomalaiset nopeasti ja tylysti maanpinnalle. 
Työttömyysaste nousi aikaisemman ajanjakson 3-4 prosentista vuonna 1991 
yli seitsemään prosenttiin, seuraavana vuonna runsaaseen 13 prosenttiin ja 
siitä vielä jonkin verran myöhemmin 20 prosentin vaiheille. Samanaikaisesti 
työttömyys nousi myös kaikkialla Euroopassa, vaikka työttömyys aste et muu
alla eivät yltäneetkään suomalaiselle tasolle. Joka tapauksessa muuttopainei
den noustessa Suomessa muutto mahdollisuudet muualle Eurooppaan heik
kenivät. Purkautumisteitä oli entistä vähemmän. Muuttoliike ulkomaille ei 
tyrehtynyt kokonaan, mutta hiljeni huomattavasti (kuva 1). Työmahdollisuuk
sien kiristymisen ulkomailla on lisännyt lähtijöiden ammattitaito- ja koulutus
vaatimuksia. Keski- ja korkea-asteen tutkintoja suorittaneiden maastamuut
tajien absoluuttinen ja suhteellinen määrä on kasvanut 1990-luvun alkuvuosi
na. Erityisen voimakkaana tämä nousu näkyy vuonna 1994. 

Euroopan talousalueen ja sittemmin Unionin jäsenyys ovat lisänneet kou
lutetun ja ammattitaitoisen työvoiman tarvetta EU:n alueella. Tämä näkyy 
selvästi kuvasta 2, jossa korkea-asteen koulutusta saaneiden suomalaisten 
muutto tälle alueelle on jyrkästi kohonnut. Kuva 3 puolestaan osoittaa, että 
kysymys ei ole ainoastaan Euroopan integraatiosta, vaan koulutettujen suo
malaisten muutto myös EU:n ulkopuolelle on voimakkaasti lisääntynyt. Kou
lutettujen suomalaisten maastamuutto on siis yleisemminkin noussut, mikä 
merkitsee maastamuuton olevan entistä valikoituneemman väestönosan toi-
1 Olli Kultalahti (1992) Maassamuuton ja kansainvälisen muuton viimeaikaisia trendejä. Siir-

tolaisuus - Migration no 4. 
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Kuva 2. Korkea-asteen koulutusta saaneiden suomalaisten (18-64 v.) muutto 
EU-maihin ja EU-maista. 

mintaa. Euroopan integraation nykyinen kehitysvaihe on epäilemättä eräs 
tärkeimmistä syistä tähän. On ehkä perusteltua olettaa, että kulumassa olevat 
vuodet muodostavat eräänlaisen "piikin" maastamuuton kehityksessä ja että 
trendi tulee pian tasaantumaan. Siitä huolimatta yritysten ja yhteisöjen kan
sainvälistyminen tulee todennäköisesti ylläpitämään koulutettujen suhteelli
sen vilkasta maastamuuttoa tulevaisuudessakin. Mutta onko maastamuutosta 
tullut sillä tavalla valikoivaa, että voidaan puhua aivovuodosta? 
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Tilastot osoittavat, että koulutettujen muuttotappiota esiintyy jossain mää
rin. Samanaikaisesti kun koulutettujen maastamuuttajien suhteelliset että ab
soluuttiset määrät ovat lisääntyneet 1990-luvun alkuvuosina, vastaavat muut
tovirrat Suomeen ovat pysyneet ennallaan tai joillakin koulutusaloilla selvästi 
heikentyneet (taulukko 1). Aivovuotoa näkyy selvimmin hoitoalan, teknisen 
ja luonnontieteiden sekä kaupallisen alan korkea-asteen koulutusta saaneissa 
muuttajaryhmissä. Esimerkiksi hoitoalan koulutusta saaneita muutti ulko
maille vuosina 1987-1990 vajaat neljäsataa, vastaava määrä oli vuosina 1991-
1994 noin 650. Kuitenkin maahamme muutti edellisellä ajanjaksolla vastaa
van koulutuksen saaneita suomalaisia - paluumuuttajia siis - vähemmän 
kuin jälkimmäisellä ajanjaksolla. Muuttotappiota muodostui kumpanakin 
ajanjaksona, mutta vuosina 1987-1990 se oli "vain" 22 prosenttia, vuosina 
1991-1994 peräti 57 prosenttia. Muuttotappio oli siis kasvanut 35 prosenttiyk
siköllä. Vastaavat luvut ovat löydettävissä tekniikan ja luonnontieteiden sekä 
kaupan, toimisto-, laki- ja yhteiskuntatieteiden pääkoulutusaloilla (taulukko 
1). 

Tarkempi tarkastelu paljastaa ne koulutusryhmät, joissa muuttotappio on 
ollut suurinta (taulukko 2). Esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoitajia siirtyi 
ulkomaille 1980-luvun lopulla enemmän kuin saapui maahamme, nettotappio 

Taulukko 1. Eräiden korkea-asteen koulutusta saaneiden suomalaisten (18-64 v.) 
koulutusryhmien maastamuutto ja maahanmuutto vuosina 1987-1994. 

Muuttotappion 
kasvu 1980 

Pääkoulutusala 1987-941987-90 1991-94 -IuwHa 
(%-yksikköä) 

Humanistinen ja Maastamuutto 842 424 418 
esteettinen koulutus Maahanmuutto 559 322 237 

Muuttotappio, Ikm -283 -102 -181 
% maastamuutosta -34 -24 -43 19 

Opettaja- Maastamuutto 615 287 328 
koulutus Maahanmuutto 400 222 178 

Muuttotappio,lkm -215 -65 -150 
% maastamuutosta -35 -23 -46 23 

Kauppa- ja toimisto- Maastamuutto 2045 867 1178 
alan, laki- ja yhteis- Maahanmuutto 1343 711 632 
kuntatieteiden Muuttotappio, Ikm -702 -156 -546 
koulutus % maastamuutosta -34 -18 -46 28 

Tekniikan ja Maastamuutto 2212 903 1309 
luonnontieteiden Maahanmuutto 1362 702 660 
koulutus Muuttotappio, Ikm -850 -201 -649 

% maastamuutosta -38 -22 -50 28 

Hoitoalojen Maastamuutto 1028 387 644 
koulutus Maahanmuutto 579 303 276 

Muuttotappio, Ikm -449 -84 -425 
% maastamuutosta -44 -22 -57 35 
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oli -31 prosenttia. Vuosina 1991-1994 vastaava luku oli jo -63 prosenttia. 
Lääketieteen lisensiaateilla sekä lääketieteen ja kirurgian tohtoreilla prosent
tiluvut olivat samansuuntaisia. Edellisillä prosenttiluvut olivat 1 % ja -41 % 
ja jälkimmäisillä -23 % ja -47 %. Absoluuttiset luvut ovat tietysti paljon 
pienempiä, mutta koulutuksen vaatima aika on pidempi. Diplomi-insinöörejä, 
insinöörejä ja filosofian kandidaatteja sekä luonnon tieteellisellä että hu
manistisella koulutus alalla, ekonomeja, yhteiskuntatieteiden ja oikeustietei
den kandidaatteja muuttaa enemmän maastamme kuin saapuu maahan. 
Muuttotappiot vaihtelevat muutamasta sadasta muutamaan kymmeneen tar
kasteluajasta ja ryhmästä riippuen. Luvut eivät ole sinänsä suuria, mutta on 
syytä muistaa, että yhden maisterin kouluttamiseen on kulunut noin 16 vuotta, 
sata maisteria vie mukanaan noin 1 600 koulutusvuotta. 

Koulutetuimman väestönosan muuttotappiot ovat lisääntyneet selvästi 
1990-luvun alkuvuosina. Suomalaisten lääkärien koulutuksesta käyty keskus
telu antaa mahdollisuuden pohtia eräitä tekijöitä, jotka vaikuttavat koulutet
tujen ryhmien maastamuuttovirtoihin. Savolainen, joka itse on saanut kirurgi-

Taulukko 2. Eräiden korkea-asteen koulutusta saaneiden suomalaisten (18-64 v.) 
koulutusryhmien muuttotappiot kansainvälisessä muutossa vuosina 1987-1994 
tutkinnottain. 

Tutkinnot Muuttovuodet 

1987-1994 1987-1990 1991-1994 

Humanistisella ja esteettisellä N % N % N % 
koulu1usaloilla: 
Fil.kand. -142 -45 -40 -29 -102 -58 
Hum.kand. -18 -12 -19 -20 1 2 

Opettajan koulutusaloilla: 
Opettaja (ei perus- tai -75 -47 -23 -39 -52 -53 
erikoisopettajat) 
Kasvatustiet.kand. -46 -45 -31 -55 -15 -33 

Kauppa- ja toimistoalan, 
laki- ja yhteiskuntatieteiden 
koul u1usaloilla: 
Ekonomi (ylempi tutkinto) -292 -47 -75 -33 -217 -55 
Ekonomi (alempi tutkinto) -49 -14 4 2 -92 -43 
Yhteiskuntatiet. kand. -65 -32 -11 -14 -54 -43 
Oikeustiet.kand. -64 -37 -16 -23 -48 -48 

Tekniikan ja luonnontieteiden 
koulu1usaloilla: 
DipLinsinööri -328 -41 -83 -26 -246 -51 
Insinööri (alempi) -185 -27 -35 -11 -150 -44 
Fil.kand. -113 -44 -31 -30 -82 -54 

Hoitoalojen koulutusaloilla: 
Terv. ja sairaanhoito -306 -52 -61 -31 -245 -63 
Lääketieteen /is. -36 -20 1 1 -37 -41 
Lääketiet. ja kirurgian tri -20 -36 -6 -23 -14 -47 
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koulutuksen Suomessa, Ruotsissa ja Britanniassa, päättelee, että "suomalai
nen lääkäri ei kelpaa eurojunaan" (HS 4.2. 1996). Hän vertailee brittiläisten 
ja suomalaisten kirurgien koulutusta ja työtehoa ja toteaa suomalaisten jää
neen molemmissa suhteissa pahasti jälkijunaan. Ottamatta kantaa itse asiaan 
voidaan tästä puheenvuorosta tehdä eräitä mielenkiintoisia ajatusmalleja. Sa
volainen nimittäin toteaa myös, että koulutettavien vähentäminen ja tason 
nostaminen ovat keinoja tilanteen parantamiseen. Tilastot kuitenkin osoitti
vat edellä, että lääketieteen ja kirurgian tohtoreita muuttaa ulkomaille enem
män kuin tulee takaisin. Tämä tapaus osoittaa selvästi muuttotilastojen ongel
mallisuuden, sillä ne eivät paljasta muuton syitä. Savolaisen mukaan lääkärei
tä on Suomessa liikaa. Tämän voidaan olettaa lisäävän muuttohaluja. Toisaal
ta mikäli koulutustaso on Suomessa alhaisempi kuin muualla Euroopassa -
mitä Savolainen ainakin Britannian osalta korostaa - muuttomahdollisuudet 
ovat heikot. Tämä puolestaan viittaisi siihen, että lääkärikunnan keskuudessa 
on muuttopaineita, jotka vain osin pääsevät purkautumaan. Nämä päätelmät 
houkuttelevat olettamaan, että koulutustason nostaminen Suomessa alentaisi 
muuttokynnystä ja lisäisi muuttoa ulkomaille. 

Asia ei tietenkään ole niin yksinkertainen kuin yllä on esitetty. Muuttoha
lukkuuden ja muuttopaineiden muodostumiseen vaikuttavat lukuisat seikat. 
Asian tekee joka tapauksessa erittäin mielenkiintoiseksi se, että vaikka edellä 
mainitun tapainen logiikka ei täysin tai edes pääasiassa selittäisikään pitkälle 
erikoistuneiden ja korkeaa ammattitaitoa omaavien muuttohalukuutta ja 
muuttomahdollisuuksia, se on kuitenkin omiaan lisäämään kyseisen maasta
muuton todennäköisyyttä. Eri alojen koulutuspolitiikalla on sekä suoria että 
vaikeasti nähtäviä välillisiä vaikutusmekanismeja myös maastamuuttoon. 

Lisäys on suurin EU-maihin, mikä johtuu valtaosaltaan Euroopan integroi
tumiskehityksestä ja jäsenyydestämme Euroopan Unionissa. Voimme tässä 
yhteydessä puhua murroskaudesta, joka on luonnollinen ja tarpeellinen kehi
tyspiirre. EU-tehtävien hoitaminen mahdollisimman pätevällä työvoimalla on 
Suomen etu. Kysymys ei ole näiltä osin aivovuodosta vaan päinvastoin. Täl
lainen aivovienti tuottaa osaamista ja katetta talouteemme ja yhteiskunnalli
seen elämäämme. 

Yleisemmin voidaan todeta ainakin kolme erilaista maastamuuttomallia, 
joilla on selvästi maatamme hyödyttävä vaikutus. Ensimmäisenä todettakoon 
edellä mainittu Suomen kansainvälistymiseen ja erityisesti eurooppalaiseen 
integraatioon liittyvä koulutettujen virkamiesten ja asiantuntijoiden muutto 
sekä ylikansallisiin tehtäviin että Suomen edustajiksi erilaisiin elimiin. Suo
malaisten yritysten ja muiden organisaatioiden etuja ajavat lobbaajat ovat 
rinnastettavissa varsin läheisesti tähän muuttomalliin. 

Toisena ryhmänä voidaan mainita kansainvälistyvien suomalaisten yritys
ten ulkomaille siirtyvät johtajat ja eri alojen asiantuntijat. Heidän maasta
muuttonsa liittyvät kansainvälisten ja monikansallisten yritysten niin sanottui
hin "sisäisiin työvoimamarkkinoihin". He siirtyvät saman työnantajan omista
maan tytäryhtiöön ulkomailla. Yhden johtajan tai asiantuntijan siirtyminen 
ulkomaille aiheuttaa usein sekä kansainvälisen että oman maan sisällä tapah
tuvan muuttojen ketjun. Lähtevän työntekijän tilalle on löydettävä toinen 
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työntekijä. Mitä kansainvälisemmästä yrityksestä on kysymys, sitä todennäköi
semmin tyhjäksi jäänyt työpaikka täytetään saman yrityksen ulkomaisessa 
yksikössä työskentelevälIä. Tämän lähtö avaa puolestaan uuden täytettävän 
paikan jne. 

Tämän tyyppinen kansainvälinen muutto on voimakkaasti lisääntynyt viime 
vuosina ja vuosikymmeninä. Sekä työnantajan että työntekijän edut ovat ol
leet omiaan lisäämään sitä. Työnantaja saa näin entistä kokeneemman ja 
ammattitaitoisemman työntekijän, joka pystyy toimimaan johtotehtävissä ja 
asiantuntijatehtävissä entistä kansainvälisemmässä ja myös vaikeammin enna
koitavassa ja epävarmemmassa toimintaympäristössä. Työntekijän etu tämä 
järjestelmä on ainakin siinä mielessä, että se on eräs entistä yleisemmäksi 
tuleva tie ammattiuran edistämiseen. Tähän liittyy myös yleisempikin työuran 
luonteen muuttuminen. Työpaikat ovat muuttuneet lyhytkestoisemmiksi. Yhä 
harvempi toimii saman työnantajan palveluksessa koko työikäänsä. Tämä 
merkitsee sitä, että työntekijältä vaaditaan enenevässä määrin valmiuksia uu
denlaisiin työtehtäviin ja toimintaympäristöihin. Väliaikainen muutto ulko
maisiin tehtäviin saman työnantajan palveluksessa on haitoistaan huolimatta 
suhteellisen turvallinen tae menestykselliseen selviytymiseen rajusti ja yllät
täen muuttuvissa työelämän tilanteissa. 

Kolmantena muuttomallina voidaan mainita siirtyminen ulkomaille toisen 
työnantajan palvelukseen eli muuttaminen niin sanotuilla "ulkoisilla työvoi
mamarkkinoilla". Tämä muuttoliikkeen muoto eroaa kahdesta edellisestä 
useilla tavoilla. Muuttaja joutuu kokonaan irtaantumaan kotimaan työmark
kinoista. Paluumahdollisuudet heikkenevät. Tästä syystä muuttaminen ulko
maille toisen työnantajan palvelukseen sisältää enemmän riskejä kuin siirty
minen toiseen työpaikkaan saman työnantajan palveluksessa. Asianomainen 
jää todennäköisemmin pysyvästi tai ainakin pitkäksi aikaa ulkomaille. Tässä 
mielessä ero kahteen muuhun muuttotapaan on suuri. Edellisiin liittyvät työ
suhteet ovat yleensä jo etukäteen sovittu määräaikaiseksi, jälkimmäisessä 
muuttotavassa näin tapahtuu huomattavasti harvemmin. 

Aivovuodon riski on toisen työnantajan palvelukseen siirryttäessä huomat
tavasti suurempi kuin muissa tapauksissa, varsinkin jos kysymyksessä on ulko
mainen työnantaja. Ulkomaille jäävä ei kuitenkaan välttämättä ole "menetet
ty tapaus" tai aivovuodon aiheuttaja, tilanne voi olla jopa päinvastainen. Äy
räpään palkinnon saanut ihotautitutkija Jorma Uitto toteaa esimerkiksi, että 
aivovientiä pelätään Suomessa liikaa (Aamulehti 6.1. 1995). Hänen mukaansa 
ulkomailla työskentelevistä rnaanmiehistä on myös hyötyä, sillä he tekevät 
suomalaista tiedettä tunnetuksi ja luovat kotimaassa työskenteleville tutkijoil
le kansainvälisiä yhteyksiä ja mahdollisuuksia jatko-opintoihin ulkomaille. 
Uiton esittämä näkökulma voidaan varmaan laajentaa muillekin aloille. Ul
komaille muuttaneet suomalaiset lisäävät Suomen tuntemusta, luovat pohjaa 
laajentuville yhteysverkostoille ja markkinoille ja parantavat osaltaan mah
dollisuuksia suomalaisten kansainväliselle koulutukselle. Näiltä osin kysymys 
on pikemminkin aivoviennistä kuin aivovuodosta. 

Nämä kolme maastamuuttotapaa kuvaavat siirtolaisuuden muuttumista 
jälkiteollisessa ja kansainvälistyvässä ympäristössä. Virkamiesten ja kansain-
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välisten yritysten johtajien ja asiantuntijoiden väliaikaiset ulkomaiset tehtävät 
ovat voimakkaasti lisääntyneet, siirtyminen toisen yrityksen palvelukseen on 
suhteellisesti vähentynyt. Niin sanottua vanhaa "pysyvää siirtolaisuutta" on 
yhä vähemmän. Sekin perustuu nykyisin yhä enemmän ennalta sovittuihin 
työ suhteisiin. Sellaista muuttoa tuntemattomiin olosuhteisiin, jota tapahtui 
vielä vuosisadan alkupuolella ja puolen välin jälkeenkin esimerkiksi Australi
aan, ei enää juurikaan esiinny. 

Aineiston analyysi osoitti, että suomalaisten paluumuuttajien työttömyys
aste oli paluumuuttovuoden lopussa keskimäärin kolme kertaa suurempi kuin 
maassamme pysyneillä kansalaisilla samaan aikaan. Vain peruskoulutuksen 
saaneista paluumuuttajista oli noin kaksi kolmesta työtön vuosina 1991-93. 
Nuorilla tilanne oli lähes sama. Korkeakoulutusta saaneistakin lähes joka 
viides oli tuolloin työtön. Tällainen tilanne ei houkuttele palaamaan. Ulko
maisten työkokemusten hankinta on välttämätöntä nykyisessä maailmassa, se 
on myös eräs menestymisen ehto talouselämällemme. Ulkomailla hankittua 
osaamista pitäisi ilmeisesti pystyä käyttämään tehokkaammin hyväksi koti
maassa. 

Lopputoteamuksena voidaan todeta, että pitkälle koulutettujen muutto
tappiot ulkomaille eivät lukumääräisesti ole suuria. Muuttotappiot ovat kui
tenkin koko Euroopan huonosta työllisyys tilanteesta huolimatta kasvaneet 
voimakkaasti 1990-1uvulla. Mielenkiintoista on se, että näin on tapahtunut 
myös EU:n ja koko Euroopan ulkopuolelle suuntautuvassa muuttoliikkeessä. 
Edellä esitetyt tilastotiedot eivät vielä sellaisenaan oikeuta kovin pitkälle 
meneviin johtopäätöksiin. Ne osoittavat kuitenkin, että Suomessa Euroopan 
integraatio, kansainvälistyminen, rakennemuutokset ja taloudellinen lama 
ovat lisänneet koulutettujen maastamuuttoa. Merkittävä osa tästä maasta
muutosta on ilmeisesti ollut pikemminkin aivovientiä kuin aivovuotoa. Suo
malaisten maahanmuuttajien korkeat työttömyysaste et kertovat puolestaan 
paluun vaikeudesta. Kun näihin yhdistetään edellä kuvattujen, pitkälle koulu
tettujen väestöryhmien muuttotappioita osoittavat luvut, on ehkä hyvä pohtia 
myös aivovuodon mahdollisuuksia. 
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Christina Tuominen 

Suomi on maa Euroopan periferiassa. Kun EU-kansalainen miettii, mihin 
maahan hän hakeutuisi työhön, hänelle ei tule mieleen pyrkiä Suomeen. 

Kun työnantaja EU-alueella miettii, mistä voisi saada ammattitaitoisia työnte
kijöitä tai sesonki työntekijöitä, hänelle ei tule mieleen Suomi. 

Suomessa asuvasta ulkomaalaisesta väestöstä on vain murto-osa EU-mais
ta. Syyskuun väestörekisterikeskuksen tilaston mukaan Turun ja Porin lää
nissä asui 3 722 ulkomaan kansalaista, joista 578 oli EU-maista ja 252 Ruot
sista. Viimeksi mainitut ovat mitä suurimmalla todennäköisyydellä enim
mäkseen entisiä Suomen kansalaisia. 

Työvoimatoimiston asiakaspalvelussa huomaa, että syy Suomeen hakeutu
misella on enimmäkseen rakkaus eli suurin osa tänne muuttaneista on avio
liitto aikeissa tai naimisissa suomalaisen kanssa. Puhtaasti työnhakumatkalle 
oman maan työttömyysturvan turvin tullaan lähinnä Skandinaviasta ja suku
juuret ovat suomalaiset. 

Korkean työttömyyden takia suomalaiset työnantajat eivät ole käyttäneet 
EURES-järjestelmää, jonka avulla voidaan rekrytoida työvoimaa unionin 
alueelta. Vasta kun näin on tapahtunut, voidaan arvioida, minkä verran 
meille tulisi työnhakijoita varsinaiseen työvoiman kysyntään. 

Suomalaisperheet etsivät aika ajoin au paireja lähinnä oman kielitaitonsa 
parantamiseksi, mutta valitettavasti Englannin, Ranskan tai Saksan au pair 
-hakijat eivät juuri hakeudu Suomeen. 

Tämän takia olemme katsoneet, että euroneuvojamme eräs tärkeimpiä 
tehtäviä on markkinoida Suomea eurooppalaisille euroneuvojille ja työnan
tajille. Olemme jossain määrin nyt jo siinä onnistuneet. Ranskan EuroDisney 
on käynyt meillä rekrytointimatkoilla ja saanut hyvätasoisia hakijoita. Saksan 
ja Itävallan sairaalat etsivät kauttamme sairaanhoitajia. Jokin aika sitten kävi 
hollantilainen konsultti yritys haastattelemassa prosessi-insinöörejä in
donesialaiseen paperi tehtaaseen. Markkinointi on hidasta, mutta sitkeällä 
yrittämisellä päästään kuitenkin tuloksiin. 
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Ongelmana kielitaito 

Suomessa vallitsi monta vuotta sellainen käsitys, että englanti on maailman
kieli, jolla pärjää kaikkialla. Tämä saattaa jossain määrin pitää paikkansa 
matkailu alalla ja myös joidenkin kansainvälisten yritysten yrityskieli on eng
lanti. Työnhaussa pitää kuitenkin olla sen maan kielitaito, josta hakee työtä. 
Tällä hetkellä meillä on runsaasti kohtuullisen hyvin englantia puhuvia työn
hakijoita, mutta silloin voi hakea työtä lähinnä Englannista tai Irlannista, 
joissa työnsaanti on melko vaikeaa. 

Saksassa olisi runsaasti työpaikkoja ammattitaitoisille rakennusmiehille, 
mutta ilman saksan kielen taitoa työhönpääsy ei onnistu. 

Mikäli suomalaiset haluavat käyttää Eurooppaa työnhakualueenaan, on 
ammattioppilaitosten opetukseen lisättävä vieraiden kielten opetusta ja jo 
peruskoulussa pitää ryhtyä asennemuokkaukseen. Englannin kielen hallitse
va asema onjo johtanut siihen, että ei edes kotimaan tarpeeseen tahdo löytyä 
riittävästi kielitaitoisia työnhakijoita. 

Julkisuudessa on keskusteltu venäjän kielen asemasta ja kannettu huolta 
kielitaidon riittämättömyydestä. Minusta huoli on aiheeton. Meille on muut
tanut ja muuttaa melko runsaasti inkerinsuomalaisia, joiden äidinkieli on 
venäjä. Toistaiseksi olemme huonosti pystyneet hyödyntämään heidän kieli
taitonsa ja kulttuurintuntemuksensa esimerkiksi vientiteollisuudessa. 

Kansainvälinen maa vai "tuppukylä"? 

Arkipäiväisessä työnvälitystyössä työnhakijoiden ja työnantajien kanssa tulee 
usein mieleen, että kyllä tämä tuppukylä on. Ulkomaalainen työnhakija ei ole 
kovin kiinnostava. Hänen kielitaito aan ja kulttuurintuntemustaan ei haluta 
eikä osata hyödyntää esimerkiksi työyhteisön kansainvälistymisessä. Koetaan, 
että ollaan hirveän kansainvälisiä, jos tehdään pari matkaa Brysseliin. Am
mattiyhdistysliike puuhastelee kansainvälisissä työryhmissä, mutta jos työyh
teisöön olisi tulossa ulkomaalainen työntekijä, tätä ryhdytään vastustamaan 
oikein luottamusmiehen johdolla. Teollisuuslaitoksen siivoustyöhön ei oteta 
ulkomaalaista ja syyksi ilmoitetaan turvallisuusriski. 

Me kaikki tiedämme, että ulkomaalaisten osuus Suomen väestöstä on 
Euroopan pienin. Ainoa ryhmä, joka todella haluaa muuttaa Suomeen ja 
jonka sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan sujuu kohtuullisen kivutto
masti, ovat inkerinsuomalaiset. He ovat hyvässä työiässä olevia, hyvän koulu
tuksen saaneita nuoria perheitä. 

Valitettavasti näyttää siltä, että suomalainen yhteiskunta ei tästä osaa 
iloita eikä hyötyä. Parhaillaan käydään keskustelua siitä, voidaanko inkerin
suomalaisten maahanmuuttoa rajoittaa. 
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Christina Tuominen 

Mikä osuus on eurooppalaisessa liikkuvuudessa? 

Tilastollisesti tätä ei pystytä selvittämään. Jos suomalaiset lähtevät työnhaku
matkalle EU-alueelle, lähtö rekisteröidään ainoastaan siinä tapauksessa, että 
lähtee oman työttömyysturvansa varassa. Tällöin lähtijä tilastoituu siirtodoku
mentin antajan tilastoon: KELA:an tai omaan työttömyyskassaansa. Jos läh
tee omia aikojaan ilman työttömyysturvaa, ei lähdöstä tarvitse ilmoittaa ke
nellekään. Väestörekisteriin tulee merkintä vasta, jos henkilö ilmoittaa muut
taneensa Suomesta. 

Tänne saapuva joutuu ilmoittautumaan työnvälitykseen, mikäli on tullut 
oman maansa työttömyysturvan varassa ja silloin myös KELA tilastoi tulijan. 
Muussa tapauksessa henkilö voi ilmoittautua työnvälitykseen, mutta hänen ei 
tarvitse sitä tehdä. Hänellä on oikeus etsiä työtä myös muita kanavia käyttä
en. Väestörekisteriin voi ilmoittautua vasta, kun on syntynyt asumisoikeus 
Suomeen joko työn tai muun kautta. 
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Suomessa vuoden 1990 jälkeen tapahtuneet 
muuUoliikeilmiöt ja tutkimus tilanne 

Olavi Koivukangas 

Euroopan muuUovirrat 

Ei tarvitse olla välttämättä historiantutkija todetakseen, että olemme eläneet 
1990-luvun alkupuoliskolla keskellä suurta murrosta. Kansainväliset ja yhteis
kunnalliset murrokset ovat yleensä tapahtuneet enemmän tai vähemmän dra
maattisten muutosten kautta ja niihin on liittynyt voimakkaita väestön muutto
liikkeitä. 

Vuonna 1990 pidetyn edellisen muuttoliikesymposiumin jälkeen merkittä
vimmät muutokset Euroopassa ovat olleet Neuvostoliiton hajoaminen ja sen 
vaikutukset itäisessä Euroopassa sekä entisen Jugoslavian alueen pirstoutu
minen ja aseelliset etniset välienselvittelyt. Siellä kuolleiden määrä nousee 
satoihin tuhansiin, ja neljä miljoonaa ihmistä on joutunut pakolaisiksi kotiseu
dultaan. Aikaisemmin niin selvät Euroopan muuttoliikkeet - idästä länteen 
ja etelästä pohjoiseen - ovat 1990-luvun puoliväliin tultaessa tulleet aikai
sempaa monimuotoisemmiksi, tärkeimpinä muuttajaryhminä seuraavat: 

Etniset paluumuuttajat 

Itä-Euroopan poliittinen mullistus mahdollisti miljoonien ihmisten 
muuton länteen. Tähän ilmiöön kuuluvat mm. saksalaisten muutto 
Itä-Euroopasta Saksaan ja suomalaissyntyisten paluumuutto Venäjältä ja 
Virosta ja muualta entisestä NL:sta. 

Määräaikaiset työntekijät 

Tämä ryhmä muodostuu muutaman vuoden sopimuksilla ulkomailla 
olevista tai jopa päivittäin naapurimaassa työssäkäyvistä ihmisistä eli 
pendelimuuttajista, joiden määrä näyttää olevan kasvussa. 

Opiskelun takia muuttavat 

Myös tämä joukko tulee kasvamaan lähivuosina mm. monien Euroopan 
Unionin vaihto-ohjelmien ansiosta. Opiskelijoiden ja tutkijoiden 
kansainvälinen liikkuminen edustaa paitsi tiedon kansainvälistymistä 
myös maailmanlaajuisen muuttoliike-eliitin muodostumista.1 
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Pakolaiset 

Turvapaikanhakijoiden määrät läntisessä Euroopassa ovat kääntyneet 
laskuun vuoden 1993 jälkeen. Tämä johtuu ennen kaikkea Saksan 
tiukentuneesta maahanmuuttopolitiikasta 1.6.1993 lähtien. Eurooppaan 
kohdistuu kuitenkin edelleen kovaa muuttopainetta Pohjois-Afrikasta ja 
Lähi-Idästä. Suurimman ongelman muodostavat neljä miljoonaa 
pakolaista entisen Jugoslavian alueella sekä arviolta kaksi miljoonaa 
entisen NL:n alueen sisäistä pakolaista. 

Lisäksi on muistettava laittomat maahanmuuttajat, joiden määrä kasvaa, 
kun Euroopan portteja suljetaan tai ainakin tiivistetään. 

Muuttoliikkeiden osalta tärkein kehitys tapahtuu Euroopan Unionin pii
rissä ns. Schengenin sopimukseen liittyneiden maiden joukossa. Sopimuksen 
tarkoituksena on poistaa rajavalvonta jäsenmaiden väliltä, mutta tehostaa 
sitä sopimusalueen ulkorajoilla. Suomi ja Ruotsi ovat ensi vaiheessa pyrki
mässä Schengenin tarkkailijajäseniksi. Lopullinen jäsenyys toteutunee nii~ 
että myös Norja ja Islanti kuuluisivat sopimuksen piiriin tavalla tai toisella. 
Silloin Euroopassa olisi passivapaa alue Välimereltä Jäämerelle. 

Vuosisadan lähetessä loppuaan Eurooppa elää 1960- ja 1970-luvun suu
ren siirtolaisuuden jälkimaininkeja. Perinteinen siirtolaisuus on lähes tyreh
tynyt, mutta perheenjäsenten muutto ja pakolaisuus jatkuvat. Määräaikainen 
muuttaminen eli ns. osa-aikasiirtolaisuus tulee lisääntymään. Useimmissa 
läntisen Euroopan maissa on 5-10 prosentin maahanmuuttajaväestö. Työvoi
ma liikkuu EU:n alueella toistaiseksi vähän. Vain 3,4 prosenttia jäsenmaiden 
työvoimasta on ulkomaan kansalaisia. EU-maiden välinen muutto tulee ole
maan vähäistä, ellei Euroopan taloudellisessa kehityksessä tapahdu olennais
ta muutosta parempaan suuntaan. Kuitenkin, kuten oheisesta kartasta 1. 
ilmenee, muuttovirrat tulevat EU-maissa kasvamaan, ja kasvukeskusverkos
to tulee muodostumaan nykyistä monisilmäisemmäksi. Yhdeksi voimak
kaimmin väkilukuaan lisääväksi alueeksi koko EU :ssa on arvioitu Helsingin 
seutu? Asiaa käsitellään tarkemmin myöhemmin. 

Myös Euroopassa on alettu puhua monietnisistä tai monikulttuuriyhteis
kunnista. Euroopan Unionissa maahanmuutto on keskustelujen ykkösaihei
ta. EU:n piirissä on alettu keskustella myös yhteisestä siirtolaisuus- ja pako
laispolitiikasta Schengenin sopimukseen liittyen. Käytännön toteuttaminen 
tulee kuitenkin olemaan erittäin vaikeata. Joka tapauksessa EU etenee 
pienin askelin kohti yhteistä maahanmuutto- ja pakolaispolitiikkaa. 

Suomen maassamuuton pääpiirteet 1990-95 

Kuntienvälinen muuttoliike väheni 1990-luvun alkupuolella 1980-luvun jäl
kipuoliskon vilkkaista vuosista, jolloin taloudellinen nousukausi houkutteli 
ihmisiä muuttamaan paikkakunnalta toiselle. Kun v. 1988 kuntien välisiä 
muuttajia oli 213 510, tämä luku putosi v. 1992 mennessä 169 270:een. Ta-
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Olavi Koivukangas 

Tulevaisuudessa ihmisvirrat muodostuvat yhä enemmän verkostomaisiksi. EU:n 
uusista jäsenvaltioista Itävallan sijainti on erittäin edullinen, kun koko Keski-Euroo
pan kasvualue muuttuu vetovoimaiseksi. 

Kartta 1. Ihmisvirtojen verkosto EU:ssa tulevaisuudessa? 
Karttojen aluejako NUTS 2 (Ruotsi NUTS 3). 

loudellisen kasvun ansioksi lienee laskettavissa se, että tämän pohjanotee
rauksen jälkeen kuntien välinen muutto on lisääntynyt. Vuonna 1994 yli 
kuntarajan muuttaneita oli 217 776 henkeä kuten ilmenee taulukosta 1, joka 
antaa myös hieman perspektiiviä aikaisempiin vuosiin. 
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Taulukko 1. MaassamuuHo v. 1975-94. 

Vuosi 

1975 
1980 
1985 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Lähde: SVT. 

Kuntienvälinen 

240000 
198000 
199000 
193845 
183 479 
169270 
181 333 
217776 

Kunnansisäinen 

386 000 
398000 
386 000 
537229 
387324 
423551 
472035 
461 295 

Yhteensä 

626000 
596 000 
584 000 
566 574 
570803 
592821 
653368 
679071 

Vuoden 1994 tilannetta tarkasteltaessa on muistettava, että 1.6.1994 tapah
tui kotikuntalain muutos, jonka mukaan opiskelijat voivat kirjautua opiskelu
paikkansa väestörekisteriin. On arvioitu että yksistään Helsingissä noin 
10 000 tilapäisesti asuvaa kirjoittautuu kaupungin väkilukuun tällä vuosikym
menellä, näistä pääosa eli 7 000 vuosina 1994-96.4 Erään arvion mukaan, 
johon on helppo yhtyä, opiskelijat ja nuoret määräävät Suomen väestönkehi
tyksen suunnan. Maassamuuton kohteiksi tulevat vain suuret yliopistokau
pungit lähiympäristöineen. 5 Myös elinkeinoelämän toimenpiteillä on suuri 
vaikutus alueiden houkuttelevuuteen ja sitä kautta muuttovirtoihin. Niinpä 
esim. elektroniikkateollisuuuteen suuntautuneet kaupungit kuten Salo ovat 
vetäneet väkeä puoleensa 1990-luvulla niin, että ongelmaksi on tullut asun
tojen puute. Kuitenkin Suomen väestönkasvu näyttäisi keskittyvän entistä 
harvempiin ja suuriin valtakunnanosakeskuksiin, kuten ilmenee kartasta 2. 
Kun EU-maat tihentävät kasvuverkostoaan, Suomen verkosto näyttäisi muut
tuvan entistä harvasilmäisemmäksi. 

Kuvioista 1-3 ilmenee Suomen eri läänien nettomaassamuutto vuosina 
1980-1994. Vain Suomen eteläiset läänit ovat saaneet muuttovoittoa maassa
muutosta ja ajoittain myös Keski-Suomen lääni. Kuviot vahvistavat sen, että 
suurten etelään muuttovuosikymmenten jälkeenkin eli vielä 1980-luvulla ja 
1990-luvun alussa Suomen väestö on jatkanut valumistaan Etelä-Suomeen 
jossa ennen kaikkea pääkaupunkiseudulle. Uudenmaan ohella Hämeen lääni 
on saanut muuttovoittoa samoin kuin Ahvenanmaa. Suurimmat menettäjät 
ovat olleet Lapin, Oulun ja Vaasan läänit. Oulun lääni on kuitenkin lisännyt 
väkiluku aan korkean syntyvyyden ansiosta. 

Laman aiheuttaman eteläiseen Suomeen suuntautuneen muuton lisäksi 
maassamuutto on suuntautunut samasta syystä erityisesti läänien kasvukes
kuksiin. Monessa tapauksessa on ehkä todettu turvallisemmaksi siirtyä läänin 
pääkaupunkiin kuin lähteä työnetsintään Etelä-Suomeen tai ulkomaille. 

Kuntienvälinen muuttoalttius ja muuttosuunnat ilmenevät kuvioista 4. Kun 
v. 1991 kaupungit menettivät maaseutukunnille 1 000 asukasta, v. 1994 kun
nat menettivät kaupungeille jo yli 9 000 asukasta. Tosin tähän vaikuttaa myös 
jossain määrin emo uusi kotikuntalaki V. 1994 jälkipuoliskolla. Ilmeinen suun
taus näyttäisi kuitenkin olevan se, että muutto maaseudulta kaupunkiin li
sääntyy ja että erityisesti kaupunkien välinen muuttoliike vilkastuu. Sensijaan 
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Kasvavat alueet 
(+) ihmisiä 

Helsinki 6 493 
Tampere 1 822 
Turku 1536 
Oulu 889 
Jyväskylä 580 
Kuopio 333 
Salo 200 
Lappeenranta 199 
Joensuu 127 
Rovaniemi 109 

Pienenevät alueet 
(-) ihmisiä 

Kemi-Tornio 612 
Kouvola 510 
Vakka-Suomi 452 
Imatra 443 
Raahe 424 
Nivala 404 
Ylä-Kainuu 390 
Kajaani 376 
Varkaus 372 
Pielisen-Karjala 355 

Seutukuntien nettomuutto 1994 
IIIIJ Er!tUIin negatiivinen 

;:sJ NegallMnen 

1--1 Positiivinen 

Kartta 2. Suomen muuttoliike seutukunnittain 1994. 
Lähde Tilastokeskus. 
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10,0 

0,0 

-10,0 

Promillea läänin väestöstä 

1980 

--Uudenmaan 
- - Turun ja Porin 
.•.•.. Ahvenenmaa 

--Hämeen 

1982 1984 

lahde: Tilastokeskus 

1986 

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

1988 1990 1992 1994 

C Jouni Korkiasaarl, Siirtolaisuusinstituutti 1995 

Kuvio 1. Etelä-Suomen läänien neHomaassamuuHo 1980-94. 

Promillea läänin väestöstä 
10,0 

0,0 

-10,0 
1980 

- - Kymen 
······Mikkelin 

--P-Karjalan 
--- Kuopion 

--Keski-Suomen 

1982 1984 

Lähde: Tilastokeskus 

.. .. .. 

1986 1988 1990 1992 1994 

o Jouni Korkiasaarl, Siirtolaisuusinstituutti 1995 

Kuvio 2. Keski- ja Itä-Suomen läänien neHomaassamuuHo 1980-94. 
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Promillea läänin väestöstä 
10,0 
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-10,0 
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Lähde: Tilastokeskus 
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--Oulun lääni 
- - - Lapin läani 
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(rJ JounI Korkiasaari, Siirtolaisuusinstituutti 1995 

Kuvio 3. Pohjois-Suomen läänien neHomaassamuutto 1980-94. 
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5 - . - . Maaseutu-maaHUtu 

o 
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Ulhde: TIlastokeskus, VlestOnmuulostllastot C Jouni Kor1<lasaarl, SIIrtolalsuuslnstttuuttl 1995 

Kuvio 4. MuuHoaltius muuttosuunniHain 1961-94. 
(promillea kaupunki/maaseutuväestöstä). 
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kaupungeista maaseudulle muuttaminen, joka oli varsin vilkasta 1980-luvun 
jälkipuoliskolla, on vähentynyt. Varsinkin nuorten suhteen Helsingin seudulla 
näyttäisi olevan vetovoimaa - oli tarjolla työtä tai ei, varsinkin kun alueella 
on suhteellisen hyvä vuokra-asuntotilanne. YK:n ennusteen mukaan Helsin
gin väestö tulee kasvamaan EU-alueen suurkaupungeista eniten vuoteen 
2000 mennessä. Toiseksi nopeinta kasvu tulee olemaan Diisseldorfissa ja 
kolmanneksi nopeinta Lissabonissa. Näiden kaupunkien kasvu johtuu suurel
ta osin muuttovoitosta.6 Myös Helsingin väestökehityksen vaihtoehtoja 1994-
2020 selvittänyt julkaisu toteaa, että tulevien vuosien väestökehitykseen voi 
sisältyä yllätyksiä liittyen Euroopasta sekä Venäjältä ja Baltiasta tulevaan 
muuttoliikkeeseen? 

Loppuarviointi Suomen maassamuutosta 1990-luvun puolivälissä on, että 
pääkaupunkiseutu paisuu ja maaseutu, erityisesti Pohjois-Suomi tyhjenee 
edelleen. Väestönkasvun painopiste tulee olemaan kärkikolmiossa Helsinki
Tampere-Turku. Myös Oulun seudusta, jossa viime vuosina on kehitetty kor
keaa teknologiaa, on tulossa merkittävä muuttokohde - ehkä kansainvä
lisenkin muuton osalta. Suomessa näyttäisi olevan kehittymässä noin puolitu
sinaa valtakunnanosakeskuksia eli entistä harvasilmäisempi kasvuverkosto. 
Mikäli Etelä-Suomen suurissa talouskeskuksissa ja ennen kaikkea Helsingin 
seudulla syntyy uusia työpaikkoja, on mahdollista että maaseudulla jo pitkään 
patoutunut muuttopaine purkautuu ensisijaisesti Suomen kaupunkeihin - ja 
vähäisemmässä määrin ulkomaille. Ovatko suurimmat kaupunkimme valmiita 
ottamaan vastaan maaseudulta irtautuvaa väestöä ja ratkaisemaan mm. asun
tokysymykset on ollut keskustelun kohteena julkisuudessa.8 

Maahanmuutto ja maastamuutto 

Kuviosta 5 ilmenee Suomen maahanmuuton ja maastamuuton kehitys toisen 
maailmansodan jälkeen. Kun Suomi on saanut muuttovoittoa vuodesta 1980 
lähtien pääasiassa suomalaisten siirtolaisten paluumuuton ansiosta ja 1990-
luvulla lähinnä ulkomaalaisten ansiosta, näyttäisi 1990-luvun puolivälissä sil
tä, että siirtolaisuus Suomesta olisi kasvamassa ja maahanmuutto hieman 
vähenemässä. Suomen maastamuuton lisääntymiseen vaikuttaa ennen kaik-

Taulukko 2. Suomen maahanmuutto ja maastamuutto 1990-94. 

Vuosi Maahanmuutto Maastamuutto Nettomaahanmuutto 

1990 13558 6477 7081 
1991 19001 5977 13024 
1992 14554 6055 8499 
1993 14795 6405 8390 
1994 11 611 8672 2939 

Yhteensä 73519 33586 39933 

Lähde: SVT. 
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Henkilöä 
60000 ~---------------------------------------------------, 
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Lähde: Tilastokeskus. väestönmuutostilastot Kuvio: Jouni Korkiasaari, Siirtolaisuusinstituutti 

Kuvio 5. Maahan- ja maastamuutto 1945-94. 

kea maan ennätys korkea työttömyys. Ulkomaalaisten Suomeen tuloa vähen
tää maahanpääsyn ilmeinen tiukkeneminen. Taulukosta 2 ilmenee maan ra
jojen yli tapahtuneen muuton kehitys 1990--luvun alkuvuosina. 

Maahanmuutto 

Merkittävä ilmiö on Suomen ulkomaalaisvästön huomattava kasvu 1990--lu
vulla. Kuten kuviosta 6 ilmenee Suomessa oli v. 1994 yli 100 000 ulkomailla 
syntynyttä henkilöä, joista vajaat kaksi kolmannesta ulkomaan kansalaisia. 
Vuoden vaihteessa 1995/96 Suomessa asui 68 418 ulkomaan kansalaista ja 
heidän määränsä ylitti 70 000 rajan maaliskuun loppupuolella 1996. Heistä yli 
kolmannes eli noin 25 000 on lähtöisin entisen NL:n alueelta. Tähän joukkoon 
kuuluvat ne 13 000 inkerinsuomalaista, jotka ovat tulleet Venäjältä tai Viros
ta. Seuraavaksi suurimmat ryhmät ovat Ruotsin (7 000), Somalian (4 100), 
entisen Jugoslavian (3 600), Vietnamin (2 100), USA:n (1 900), Saksan 
(1800) kansalaiset. Ulkomaan kansalaiset Suomessa v. 1996 maaliskuun lo
pulla ilmenevät tarkemmin kuviosta 7. Aasiasta on muuttanut myös noin 750 
thaimaalaista ja noin 400 filippiiniläistä, joista suurin osa on suomalaisten 
kanssa avioituneita naisia. Miespuolisten maahanmuutajien osalta erityisen 
innokkaita avioitumaan suomalaisten naisten kanssa ovat marokkolaiset, ita
lialaiset, kreikkalaiset ja turkkilaiset. 
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Kuvio 6. Suomen ulkomaalaisväestö 1980-95. 
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Suomen vaikeasta työllisyystilanteesta huolimatta ulkomaalaisten muutto 
Suomeen kasvoi merkittävästi 1990-luvun alkuvuosina. On kuitenkin mah
dollista, että kasvu alkaa taittua johtuen Suomen huonosta työllisyystilan-
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Kuvio 7. Ulkomaan kansalaiset Suomessa 29.3.1996. 
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teesta ja valtiovallan Suomeen muuttoa hillitsevistä toimenpiteistä. Tällöin 
suomalaisen kanssa avioituminen nousee entistä tärkeämmäksi vaihtoehdok
si. 

Maastamuutto 

Poiketen aikaisemmista vuosikymmenistä, jolloin työttömät ihmiset lähtivät 
siirtolaisiksi, on merkittävää, että Suomen taloudellisesta lamasta ja korkeas
ta työttömyydestä huolimatta kansalaisten muutto ulkomaille on lisääntynyt 
vain hitaasti ja on tällä hetkellä noin 9 000 henkeä vuodessa. Kovat muutto
paineet ovat kuitenkin purkautumassa vähitellen myös ulkomaillemuutoksi. 

Erityisesti Keski-Euroopan vetovoima näyttäisi olevan kasvussa. Suoma
laisia sairaanhoitajia värvätään suoraan oppilaitoksista erityisesti Saksaan, 
missä on 60 000 sairaanhoitajan vaje. Yksistään Miinchenissä arvioidaan 
olevan noin 200 terveydenhoitoalalla työskentelevää suomalaista. Myös Eng
lanti, Espanja, Tanska ja Norja ovat houkuttelevia kohdemaita suomalaisille 
sairaanhoitajille ja mm. lastentarhan opettajille. Mikäli työtä ei löydy Suo
mesta, kertoivat Tampereelta pian valmistuvat sairaanhoitajat radio-ohjel
massa 22.9.1995, että he ovat halukkaita lähtemään ulkomaille saamaan 
työkokemusta ja jatkokoulutusta. Haastateltu opettajakin suhtautui myöntei
sesti sairaanhoitajien muuttoon ulkomaille korostaen koulutukseen liittyvää 
kansainvälistymistä.9 

Toinen ulkomailla kysytty ryhmä ovat suomalaiset rakennusalan ammatti
laiset arkkitehdistä betoniraudoittajaan saakka. Saksassa on yli 2 000 suoma
laista erilaisissa rakennusalan töissä. Osa on lähtenyt Saksaan omin päin, osa 
värvärien toimesta ja osa on komennuksella. Yhdeksi ongelmaksi on muo
dostunut se, että Saksaan värvätyillä rakentajilla on miljoonien markkojen 
palkat saamatta.10 

Yleistäen voidaan sanoa, että Keski-Euroopan vetovoima on kasvamassa 
eniten. Lisäksi kiinnostavat Norja ja jossain määrin myös Tanska. Mutta 
toistaiseksi - ja verrattuna entisiin aikoihin - suomalaisten muutto ulko
maille on ollut vähäistä. Suomen työttömillä ei ole ollut kysyntää ulkomailla 
eräitä ammattiryhmiä lukuunottamatta. Toisena pääsyynä on Suomen edel
leenkin hyvä työttömyys- ja sosiaaliturva. Vain nuorilla hyvinkoulutetuilla ja 
kielitaitoisilla "euro-muuttajilla" on kysyntää kansainvälisillä työmarkkinoil
la. 

Pakolaisuus 

Suomessa on ollut pakolaisia 1600-luvulta lähtien, jolloin Ruotsista karkoi
tettiin ensimmäiset mustalaiset valtakunnan takamaahan Suomeen. Vuosina 
1917-22 Suomeen saapui yli 41 000 pakolaista entisen Venäjän alueelta; 
näistä 33 500 jäi maahan pysyvästi. Suomen nykyinen pakolaisasioiden hoito 
perustuu Geneven yleissopimukseen vuodelta 1951, jossa määritellään pako-
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lainen ja hänen oikeutensa turvapaikkaan. Suomi otti ensimmäiset pako
laisensa vuosina 1973-77 Chilestä ja vuodesta 1979 lähtien Vietnamista. Suo
men pakolaiskiintiötä on vähitellen nostettu, ja viime vuosina se on ollut 500, 
mutta paineita olisi korottaa se 1 000 ihmiseen vuodessa. Suurin osa Suomen 
pakolaisista on tullut maahan turvapaikanhakijoina, erityisesti Neuvostoliiton 
v. 1991 tapahtuneen hajoamisen jälkeen. 

Suurimman pakolaisryhmän muodostivat pitkään vietnamilaiset, tilastojen 
(kuvio 7) mukaan 2 100 ja oman arvion mukaan 2 500. Joukko on hajanainen 
ja siihen kuuluu mm. etnisesti kiinalaisia. Lähes kaikki vietnamilaiset ovat 
tulleet kiintiöpakolaisina tai perheitä yhdistettäessä. Tällä hetkellä suurim
man pakolaisryhmän muodostavat yllättäen Suomeen 1990-luvun alussa en
tisen Neuvostoliiton alueen kautta saapuneet somalit, kaikkiaan noin 4000 
henkeä. Nämä ihmiset joutuivat odottamaan kohtuuttoman kauan päätöksiä 
vastaanottokeskuksissa. Viime aikoina sisäasiainministeriö on alkanut tehdä 
yhä enemmän kielteisiä päätöksiä somaleille perustellen niitä Somalian rau
hoittuneella tilanteella. Entisen Jugoslavian alueelta on tullut Suomeen noin 
3 600 turvapaikanhakijaa. Maahanmuuttajia ja pakolaisia on tullut Turkista, 
Iranista ja Irakista, yli 1 000 kustakin. Kaikista kolmesta valtiosta on tullut 
kurdeja, joita Suomessa on runsaat 1 000 henkeä. Heidän joukkonsa kasvaa 
kiintiöpakolaisuuden ansiosta.ll 

Turvapaikanhakijoiden määrä on laskenut Suomessa kuten muuallakin 
Euroopassa vuodesta 1993 lähtien. Vuonna 1994 turvapaikkaa haki Suomes
ta 840 ihmistä, kun luku kaksi vuotta aikaisemmin oli ollut 3 500. Syynä 
tähän on ollut lakien ja valvonnan tiukkeneminen sekä Suomessa että Eu
roopassa. Pakolaisuuden tai humanitaaristen syiden perusteella oleskelulu
van saaneiden määrä Suomessa on tällä hetkellä noin 13 000 henkeä. 

Ulkomaalaiset keskittyvät Helsingin seudulle 

Pääkaupunkiseudulla asuu 45 prosenttia Suomen ulkomaalaisista. Lukumää
rää ovat kasvattaneet maahanmuuttajat, paluumuuttajat ja pakolaiset. Helsin
gin ulkomaalaisväestö on kolminkertaistunut viidessä vuodessa ja on v. 1995 
yli 20 000. Helsingin asukkaista viisi prosenttia on ulkomaalaistaustaisia, kun 
koko maan väestöstä vain puolitoista prosenttia. Helsingin ulkomaalaisten 
kasvu näyttäisi tukevan YK:n ennustetta, että EU:n suurkaupungeista Helsin
ki kasvaa nopeimmin lähivuosina. 

Pari vuotta vanhan selvityksen mukaan ulkomaalaiset olivat sijoittuneet 
tasaisesti Helsingin asuntokantaan. Vuoden 1993 alussa ulkomaalaisia asui 
suhteellisesti eniten keskustan vauraimmissa osissa kuten Ullanlinnassa. Toi
sena keskittymänä olivat kaupungin sosiaaliset vuokra-asuntoalueet. "Siinä 
saattaa olla siemen sellaisille ristiriidoille, joita ei ole tässä maassa vielä 
paljon nähty", todettiin selvityksessä, joka käsitteli kerrostalolähiöitä sosiaa-
1· . 1 12 lsen segregaatlOn va ossa. 
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Uudemmassa Helsingin kaupungin suunnitteluviraston katsauksessa ulko
maalaisista Helsingissä todetaan, että ulkomaalaisten määrä on kasvanut 
nopeimmin itäisillä kerrostaloalueilla. Useilla alueilla, kuten Vuosaaren Me
ri-Rastilassa ulkomaalaisia on yli seitsemän prosenttia väestöstä. Helsingin 
kaupunki on ulkomaalaispoliittisessa ohjelmassaan ottanut tavoitteeksi ulko
maalaisten asuttamisen tasapuolisesti eri puolille kaupunkiaP Helsingin 
kaupungille on annettava tunnustus aktiivisuudesta maahanmuuttaja
kysymyksessä. Helsingin ulkomaalaispolitiikka oli kaupunginvaltuuston kä
sittelyssä lokakuussa 1995. 

Suvaitsemattomuus nostaa päätään 

Ulkomaalaisten määrä Suomessa, 67 000 eli 1,3 prosenttia väestöstä, on sekä 
absoluuttisesti että suhteellisesti vähäinen verrattuna muihin EU-maihin. 
Samanaikaisesti kun ulkomaalaisväestömme määrä on kasvanut, suomalais
ten asenteet ovat jyrkentyneet ulkomaalaisia kohtaan. Keskeisenä syynä tähän 
on Suomen lama ja vaikea työllisyystilanne.14 Yhtenä vaikeutena on ollut 
myös se, että valtiovallalta on puuttunut yhtenäinen ulkomaalaispoliittinen 
linja. Toivottavasti tähän saadaan parannusta 18.10.1995 asetetun parlamen
taarisen toimikunnan työn ansiosta. 

Thtkimustilanne ja -tarpeet 

Muuttoliikkeisiin kohdistuva tutkimustoiminta edellyttää valintoja: (a) perus
tutkimus, (b) soveltava tutkimus ja (c) selvittävä tutkimus. Jako on keinote
koinen, sillä eri tutkimuslajit eivät ole toisiaan poissulkevia. Tässä yhteydessä 
on syytä korostaa myös siirtolaisuus- ja pakolaistutkimusten monitieteisyyttä. 

Voimakkaasti on painotettava myös muuttoliikkeisiin kohdistuvan teo
reettisen tutkimuksen merkitystä. Erityisesti pakolaistutkimuksessamme on 
ollut vain vähän teoreettista pohdiskelua. 

Suomessa on siirtolaisuus- ja muuttoliiketutkimusta tehty jo hyvin pitkään 
kuten Siirtolaisuusinstituutin v. 1978 ja 1993 julkaisemista bibliografioista 
ilmenee.15 Tämän artikkelin lopussa olevassa liitteessä on bibliografia v. 
1990-95 ilmestyneistä tärkeimmistä muuttoliike tutkimuksista. Niinpä seu
raavassa keskitytäänkin tämänhetkiseen tutkimustilanteeseen ja tärkeimpiin 
projekteihin sekä tulevaisuuden tarpeisiin. 

Tilastoinnista ja tutkimuksesta 

Muuttoliiketutkimus perustuu keskeisesti tilastoihin. Merkittävä parannus 
Tilastokeskuksessa on tilastojen tuotantoajan lyheneminen neljään kuukau
teen. Tilastointia on myös kehitetty mm. kuvaamaan kaupunkiseutujen muut-
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tovirtoja vanhanaikaisen kaupungit/maaseutu -jaoituksen tilalle. Suuren kau
pungin liepeillä oleva kunta voi olla hyvin "kaupunkimainen" rakenteeltaan 
ja palvelutasoltaan ja saa osan lähellä olevaan suureen kaupunkiin tulevasta 
muuttoliikkeestä. Kaupunkiseutujen nettomuutto vuodesta 1971 lähtien il
menee vuoden 1995 Tilastollisesta Vuosikirjasta. 

Muuttoliikkeisiin kohdistuvaa tutkimusta tehdään monissa korkeakou
luissa ja erityisesti maantieteen laitoksissa. Usein nämä ovat opinnäytetöitä. 

Magdalena Jaakkola Helsingin yliopistossa on pitkään tutkinut suomalais
ten asenteita ulkomaalaisiin ja hänen tänä vuonna ilmestyneen tutkimuksen 
mukaan suomalaisten asenteet ulkomaalaisia kohtaan ovat kiristyneet. 

Siirtolaisuusinstituutin tutkimuksista mainittakoon Minna Domanderin 
"Maahanmuuttajat ja koulutus" (1992) sekä juuri valmistunut "Määräaikai
nen muuttoliike - itä-länsi -muutto koulutuksen ja työn vuoksi". Eve Kyntä
jällä on käynnissä tutkimus "Maahanmuuttajien oikeuksista palvelujärjestel
mään eräissä Euroopan maissa". Kyntäjän väitöskirjatyön aiheena on inke
rinsuomalaisten, venäläisten ja virolaisten akkulturaatio ja identiteetti Suo
messa. 

Helsingin yliopistosta mainittakoon Karmela Liebkindin osallistuminen 
kansainväliseen projektiin "Etnisiin tai kulttuurivähemmistöihin kuuluvien 
nuorten psykososiaalinen sopeutuminen Australiassa, Kanadassa, USA:ssa, 
Ranskassa, Englannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa." Hanketta rahoit
taa Suomen Akatemia. 

Tampereen yliopistossa on myös Suomen Akatemian rahoittama Olli 
Kultalahden johtama projekti "Itä-Euroopan yhteiskunnalliset muutokset -
muuttopaineet ja sosiaalinen integraatio." Tutkimus liittyy maahanmuuttaji
en alueelliseen sijoittumiseen ja ongelmiin työmarkkinoilla. 

Pohjois-Suomen tutkimuslaitoksessa Oulun yliopistossa on merkittävää 
väestön alueelliseen kehitykseen liittyvää tutkimusta: 

alueellinen muuttoprosessin vertailu pohjoismaissa 

Itä-Suomen ja Karjalan tasavallan väestö- ja muuttoliiketutkimus 

Kainuun työvoiman tulevaisuuteen ja kansainvälistymiseen liittyvät 
projektit. 

Muuttoliikkeitä koskevan tutkimustoiminnan keskeinen henkilö Oulussa 
on Elli Heikkilä. 

Joensuun yliopistossa tehdään monella tieteenalalla muuttoliikettä koske
vaa ja sitä sivu avaa tutkimusta. Mainittakoon vain muutama tutkimus ala. 
Veijo Saloheimo on tutkinut Savon ja Karjalan historiaa ja mm. suomalaisten 
muuttoa Venäjälle. Maantieteen laitoksella tehdään seutuistumisprosessien 
tutkimusta (mm. Perttu Vartiainen) ja Karjalan tutkimuslaitoksella Suomen 
ja Karjalan tasavaltaa koskevia maaseutututkimuksia (Pertti Rannikko, Juk
ka Oksa, Eira Varis). Sosiologian laitoksella M'hammad Sabour on aloitta
nut tutkimushankkeen, joka käsittelee Suomesta Ranskaan muuttaneiden 
hyvinkoulutettujen sopeutumista. 
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Seutukaavaliitot tuottivat aikoinaan runsaasti myös väestön muuttamiseen 
liittyviä selvityksiä. Uudet maakuntien liitot eivät ole vielä saaneet käyntiin 
merkittävää tutkimustoimintaa yleensäkään. Niiden toiminnan painopiste on 
ollut Suomen liittymisessä Euroopan Unioniin ja Brysselissä - ehkä liiaksi
kino 

Siirtolaisuussuusinstituutin luetteloimat tärkeimmät tutkimusalueet vuosina 
1994-96: 

A. Maassamuutto 
1. Tilastollinen analyysi, viisi viimeistä vuotta 
2. Muuttajien alueellinen sijoittuminen 
3. Muuton syyt ja seuraukset aluetasolla 

B. Maahanmuutto 
1. Maahanmuuttaja työmarkkinoilla 
2. EU ja muuttoliike 
3. Avioituminen Suomeen 

Maastamuutto c. 
1. 
2. 
3. 

Ns. Euromuuttajat (määräaikainen muutto) 
Aivovienti (ja tuonti vastapainona) 
Avioituminen ulkomaille 

D. Etnisyys ja monikulttuurisuus 
1. Marginaalisaatio uusissa etnisissä ryhmissä 
2. Rasismi ja suvaitsemattomuus 
3. Naiset, lapset ja vammaiset maahanmuuttajat 

E. Kansainvälinen muuttoliike 
1. Historialliset tutkimukset 
2. Itä-Euroopan muuttoliikkeiden tutkimusohjelma 
3. Etelä-pohjoinen muuttoliike 

F. Muuttoliike yleensä 
1. Muuttoliikkeiden teoriat ja todellisuus 
2. Tutkijaverkoston kehittäminen. 

Seuraavassa tarkastellaan tutkimustilannetta muuttoliikkeiden suuntien 
mukaisesti. 

Maassamuuton tutkimus 

Vuoden 1990 symposiumraportissa esitetyt monet tutkimustarpeet ovat edel
leenkin ajankohtaisia.16 Yleisellä tasolla tällaisia ovat muuttoliiketutkimusta 
koskeva teorianmuodostus, maassamuuton ohjauskeinot, maassamuuton kan
santaloudelliset yhteydet sekä maassamuuton historia. 

Makrotasolla tärkeä tutkimuskohde olisi Suomen aluekehitys ja sen yh
teydet sekä valtakunnan sisäisiin muuttoliikeisiin että valtakunnan rajojen yli 
tapahtuvaan muuttoon. Tähän liittyy myös Euroopan integraation vaikutus 
Suomen alueiden kehitysmahdollisuuksiin. Aikaisemmin mainittu YK:n en-
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nuste, jonka mukaan Helsingin seutu tulisi kasvamaan eniten EU:n suur
kaupungeista vuoteen 2000 menessä, tulisi ottaa huomioon myös tutkimus
toiminnassa. Tällä skenaariolla on vahvoja kytkentöjä Suomen maaseudun -
ja ennen kaikkea maatalouden kehitysnäkymiiin, mitkä vaatisivat syvällistä 
tutkimustoimintaa muistakin kuin muuttoliikkeiden näkökulmasta. 

Maassamuuton rakenne, volyymit, suunnat ja syyt ovat edelleen ajankoh
taisia tutkimus alueita. Tämä liittyy erityisesti haja-asutusalueiden ja taajami
en väliseen muuttoon. Kunnallisten rajojen yli tapahtuvan muuton kanssa on 
tarkasteltava myös kunnan sisäistä asuinpaikan vaihtoa, sillä Suomen syr
jäseuduilla on pinta-alaltaan suuria kuntia. Tämän rinnakkaisilmiö on kau
punkien sisäinen muuttaminen, joka on hyvin vähän tutkittu alue. 

Maastamuutto 

Muutto Suomesta ulkomaille on ollut viime vuosina vähäisempää kuin muut
to Suomeen, mutta näyttäisi olevan kasvamassa 1990-luvun puolivälissä joh
tuen ennen kaikkea Suomen korkeasta työttömyydestä. Tällöin tulisi selvittää 
maastamuuton uudet piirteet, erityisesti lyhytaikainen projektityöskentely ul
komailla ja nuorten uratietoisten ns. euromuuttajien siirtyminen pääasiassa 
läntisiin EU-maihin. 

Merkittävä edistysaskel on saavutettu v. 1990 pidetyn symposiumin jäl
keen, kun Siirtolaisuusinstituutissa on käynnistynyt 6-osaisen Suomen siirto
laisuuden historian kirjoittaminen. Jo v. 1916 oli tehty ensimmäisen kerran 
esitys Suomen siirtolaisuuden historian kirjoittamisesta. 

Maahanmuutto 

Suomeen muuton osalta keskeinen kohde on edelleenkin Itä-Euroopasta 
Suomeen kohdistuva muuttopaine, ja erityisryhmä inkerinsuomalaiset ja hei
dän sopeutumisensa suomalaiseen yhteiskuntaan. Tutkimustoiminnassa olisi 
otettava huomioon myös Euroopan Unionin maista Suomeen tuleva muutta
minen. Vaikka Helsingin seudulla on kansainvälistä vetovoimaa johtuen kor
keasta bruttokansantuotteesta ja suuresta työpaikkojen määrästä, tämä ns. 
EU-muutto Suomeen jäänee vähäiseksi opiskelijoita ja tutkijoita lukuunotta
matta. Jos näin käy, se olisi valitettavaa, sillä Suomi tarvitsee korkeantason 
ulkomaisia asiantuntijoita - sekä tietysti pääomia. Tähän asiaan liittyy ulko
maalaisten verotuksen keventäminen Suomessa. 

Ulkomaalaisten asema Suomessa, ja erityisesti työelämässä tapahtuva syr
jintä, tarvitsisi syventävää tutkimusta yleisten asennetutkimusten (Jaakkola) 
jatkoksi. Tärkeä tutkimuskohde olisi myös joukkoviestimien välittämä kuva 
Suomen ulkomaalaisvähemmistöistä. 

Pakolaisuus 

Suomen 13 000 pakolaista muodostavat vain murto-osan maailman kym
meniin miljooniin nousevasta pakolaisjoukosta. Siitä huolimatta pakolaisuus 
kansainvälisenä ilmiönä vaatisi myös suomalaisten tutkijoiden panosta aikai-
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sempaa enemmän. Kansallisena kohteena painopisteen tulisi olla pakolaisten 
integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Tähän liittyy 
myös suvaitsevaisuuskasvatus ja sen edellyttämä tutkimustarve yleisotsakkeel
la: "Monikulttuurinen Suomi, suvaitsevuus vai syrjiminen?" Kulttuuripolitii
kan tehtävänä on helpottaa ulkomaalaisväestömme sopeutumista ja edesaut
taa ihmisten tasavertaista kohtaamista. Näillä alueilla tutkimus ei ole päässyt 
Suomessa alkua pitemmälle. 

MEV- ja NorIMER -verkostot 

Siirtolaisuusinstituutilla on keskeinen tehtävä Suomen muuttoliiketutkimuk
sen edistäjänä ja koordinaattorina. Tämä tapahtuu mm. järjestämällä sym
posiumeja ja seminaareja sekä julkaisemalla "Siirtolaisuus-Migration" aika
kauslehteä. Vuonna 1993 aloitettiin SI:ssä kansallisen muuttoliike tutkijoiden 
verkoston luominen ja äskettäin instituutin tehtäväksi on annettu selvittää 
mahdollisuuksia laajentaa verkosto pohjoismaiselle tasolle, tutkijana Kaisa 
Kilpeläinen. Tutkimusyhteistyö tapahtuu mm. seminaarien merkeissä ja In
ternet-verkon avulla. Tätä kautta päästään yhteyteen myös Euroopan ja koko 
maailman muuttoliiketutkijoiden ja laitosten kanssa. 

Loppukommentti 

Muuttoliikkeisiin kohdistuneen määrätietoisen tutkimustoiminnan suurin es
te on ollut resurssien puute sekä perustutkimuksessa ja teoreettisessa pohdis
kelussa että soveltavassa tutkimuksessa. 

Viime vuosina Suomessa on käytetty satoja miljoonia markkoja esim. maa
hanmuuttajien sopeuttamiseen suomalaiseen yhteiskuntaan ja erityisesti kou
lutukseen. 

On omituista, että sen tutkimiseen, millaista koulutusta olisi paras antaa 
maahanmuuttajille ja mitkä ovat toimenpiteiden tulokset, ei ole varattu mark
kaakaan määrärahoja valtion budjetissa. Pienenkin selvityksen tekemiseksi 
rahat on täytynyt raapia kasaan monen ministeriön ja keskusviraston toimes
ta. 

Hyvän suunnittelun ja poliittisen päätöksenteon tulisi perustua luotettaviin 
tutkimuksiin ja muista maista saatuihin kokemuksiin. 

Stakesin ylijohtaja Hannu Uusitalon Suomen väestöntutkimuksen tilaa 
koskevan selvityksen mukaan (3.11.1995) tärkeitä tutkimuskohteita ovat 
"maassa- ja maastamuutto ja sen vaikutukset väestönkehitykseenja rakentee
seen, muutosten syyt ja seuraukset". Muuttoliikkeeseen liittyviä julkaisuja on 
melko runsaasti ja tutkimusta tehdään monilla tahoilla ja vähäisin voimava
roin. 

Tosi on! 
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Liite 

Muuttoliikekirjallisuutta 1990-1995 
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Immigration and Household Structure 1992-2022 
An Application of the LIPRO Projection Model for Finland 

Jarl Lindgren and Andres Vikat 

Introduction 

The aim of this paper is to study the impact of immigration on the future 
family structure of the Finnish population by using a household projection 
method. Usually the changes in the population size and age structure are 
estimated with a conventional population projection. A household projection 
gives information on the changes in the population according household 
position even if it simultaneuosly also produces the same information as the 
conventional population projection. As the conventional projection and the 
household projection are based on different methods they do not necessarily 
give the same result. Which of the methods gives the best or le ss faulty result 
is, of course, not possible to decide when the projection is made. 

As the main purpose of the household projection is to forecast the changes 
in the household position of a population under some given assumtions, the 
household projection could be used especially when estimating circumstances 
depending on the household position, Le. the future family situation or civil 
status. 

Firstly some views on the methodology and the procedures applied for 
preparing input data is presented. After that the target values for the scena
rios are given. Finally a descriptive overview of the projections is offered. 

The LIPRO-model 

In the following scenarios we have used the dynamic household projection 
model LIPRO (LIfestyle PROjections) developed at the Netherlands Interdis
ciplinary Demographic Institute (NIDl). 

The essence of the LIPRO methodology for projecting households is the 
individual person as the basic unit of analysis. The most important merit of 
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UPRO when compared to other household projection models is its effecti
veness in dealing with the interrelationship of the behaviour of household or 
family members. Usually, projecting complex units involves taking the indivi
dual as an observation unit, aggregating the projected individuals back into 
more complex units produces the two-sex problem: number of males and 
females in couples has to be equal. UPRO approaches these problems by 
enabling to control for a number of user-defined consistency relations. The 
projection uses the exponential model. 

Data sources and definitions 

Three basic types of data sources are used for the projection, population 
cross-sect, annual vital statistics and life course data from sample surveys. 

Initial population 

The projection takes advantage of the data prepared by Statistics Finland for 
a static family projection by four legal marital statuses (Nieminen 1994). The 
baseline situation for that and our projection is the population breakdown in 
private households by sex, 5-year age groups and 10 household positions on 
31 December 1992. 

Statistics Finland also made a tabulation separately for the four marital 
statuses, which we used for estimating the connection between a legal marital 
status and household position in preparing the input data for this projection. 

The housing-unit concept is used for the definition of households. It means 
that a household is defined solely in terms of co-residence, regardless of kin 
relations and housekeeping arrangements. The 10 household positions ap
plied in this projection are the following: 

CMAR 
CUNM 
C1PA 
SING 

child living with married parents 
child living with unmarried parents 
child living in one-parent family 
living alone 

MARO married, living with spouse and without children 
MAR + married, living with spouse and with one or more children 
UNMO living with an unmarried partner and without children 
UNM + living with an unmarried partner and with one or more children 
H1PA head of one-parent family 
OTHR person not belonging to a family, but not living alone. 

This notation of household positions is applied throughout the paper. The 
projection is carried out for the population in private households. In 1992 1.5 
% of the population of Finland either belonged to the institutional population 
or could not be classified in terms of family or household (Kartovaara 1994, 
24). This population is not projected nor included in any tables and figures. 
Henceforth, in this text the term total population refers to total population in 
private households. 
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The projected households differ from the dwelling-unit concept applied by 
the assumption that in one dwelling-unit each family nueleus is considered a 
separate household. 

Population dynamics 

The other side of the input data are the demographic processes that modify the 
baseline household structure. From the Finnish vital statistics data the following 
demographic events were used on the five-year age-group level: 

1. marriages of never-married persons (irrespective of spouses previous marital status) 

2. marriages of widow(er)s 

3. marriages of divorce(e)s 

4. instances of becoming a widow(er) 

5. divorces 

6. live births by marital status of mother 

7. deaths by marita! status 

8. emigrants by marita! status 

9. immigrants by marita! status. 

Average occurrence-exposure rates for 1990-92 were obtained by dividing 
the average number of events in 1990-92 by the average population of relevant 
sex, age and maritai status. 

The vital registration system cannot provide data on jumps between the 
household positions (denoted as household events henceforth) specified for this 
projection. Two surveys were used for the estimation of occurrence-exposure 
rates at the necessary household position level: The Womans Life Course and 
the Family Formation accomplished inDecember 1988 for females, and the same 
kind of survey for males accomplished in September 1992 (Nikander 1992; 
1995). 

Scenarios 

Modern population projections follow the multiscenario principle. That enables 
to achieve better results both in terms ofbeing eloser to reality and in terms of 
better understanding of the mechanism that shapes future reality. 

Aseenario is a set of conditions that the future development is assumed to 
follow. Running a number of different scenarios presents the consequences of 
one or another policy. On the other hand, if one tries to obtain a maximum 
realistic resuIt, one could compare the actual development to the different 
pre-set scenarios, and consider the scenario that is elosest to the aetual 
development. 
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Table 1. Target values ofthe scenarios 

Realistie scenario 

Total fertllity rate 
Life expectacy, males 
Life expectancy, females 
Annual net migration 

Low immigration scenario 

Total fertility rate 
Life expectacy, males 
Life expectancy, females 
Annual net migration 

High Immigration scenario 

1992 2005 

1.80 .............................................................. . 
71.3* .............................................................. . 
79.0* .............................................................. . 

9,960* .... 5,000* .............................................. . 

1992 2005 2011 2016 2018 

1.80 .............................................................. . 
71.3* .............................................................. . 
79.0* .............................................................. . 

o ...... 9,200 .... 25,900 .... 46,800 .... 70,600 

2022 

1.80 
74.3* 
80.5* 
5,000 

2022 

1.80 
74.3* 
80.5* 

70,600 

1992 ...... 2005 ...... 2011 ...... 2016 •..•.• 2018 2022 

Total fertility rate 
Life expectacy, males 
Life expectancy, females 
Annual net migration 

1.80 .............. ................................................ . 
71.3* .............................................................. . 
79.0* .............................................................. . 

9,960* .... 2,500* .. 25,000* .............................. . 

1.80 
74.3* 
80.5* 

25,000 

* Growing or decrasing linearly between both values. Otherwise, the target value 
remains unchanged until the following value given. 

We have set three scenarios for this report. In all scenarios the changes of 
total fertility and life expectancy are the same. Only one target value, net 
migration, is allowed to vary between the scenarios. When all values but one 
are kept unchanged it is easier to get an understand how it effects the popu
lation development. The target values for the scenarios are presented in 
Table 1. 

Results 

A brief descriptive overview of the projection results is presented in this 
report. 

Realistic Scenario 

According to the realistic scenario, population in private households will 
increase by 278,000 (6 %) by the year 2022 (Tables 2). The number of 
population aged 65 and older will increase 67 %, while there is a population 
deerease in all ages below 50. 

The rapid ageing of Finnish population has, of course, its impact on the 
population distribution by household position (Figure 1). The most important 
changes from 1992 to 2022 are the following: 
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Table 2. Projected population by household position, thousands. Realistic 
scenario. 

Age CMAR CUNM C1PA SING MARO MAR+ UNMO UNM+ H1 PA OTHR TOTAL 

31 December 1992 

FEMALES 
0-19 476 54 77 3 0 0 6 1 1 4 622 
20-34 58 2 15 71 36 165 81 41 32 19 520 
35-49 3 0 6 55 55 343 24 30 64 8 588 
50~4 0 0 2 89 168 92 14 3 26 14 408 
65-79 0 0 0 150 108 16 4 0 22 24 324 
80+ 0 0 0 60 10 1 0 0 7 15 93 
total 537 56 100 428 377 617 129 75 152 84 2555 

MALES 
0-19 506 57 82 2 0 0 1 0 0 3 651 
20-34 114 4 36 85 32 122 80 36 2 28 539 
35-49 14 0 23 77 45 349 29 35 12 23 607 
50~4 1 0 5 56 155 120 14 5 7 18 381 
65-79 0 0 0 38 126 24 4 0 3 9 204 
80+ 0 0 0 13 18 2 0 0 1 3 37 
total 635 61 146 271 376 617 128 76 25 84 2419 

households 699 376 617 129 76 177 46 2120 

31 December 2022 

FEMALES 
0-19 417 62 87 3 0 0 6 1 1 3 580 
20-34 54 2 14 64 32 140 82 41 28 18 475 
35-49 3 0 1 52 53 268 28 24 45 9 483 
50~4 1 0 0 116 220 100 27 8 24 16 512 
65-79 0 0 0 205 166 22 21 8 31 24 477 
80+ 0 0 0 90 18 1 6 2 12 17 146 
total 475 64 102 530 489 531 170 84 141 87 2673 

MALES 
0-19 440 63 99 2 0 0 1 0 0 4 609 
20-34 106 5 36 87 23 100 86 30 2 26 501 
35-49 19 1 9 77 35 257 39 30 7 26 500 
50~4 4 0 3 86 183 133 26 16 11 29 491 
65-79 0 0 0 86 213 37 14 7 9 21 387 
80+ 0 0 0 34 36 4 3 1 1 8 87 
total 569 69 147 372 490 531 169 84 30 114 2575 

households 904 490 531 170 85 172 55 2407 
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Figure 1. Population in private households by household position 1992-2022. 
Realistic scenario. 

1. Increase in the population living alone 
The number of one-person households will grow 
by more than 200,000 (29 %) by the year 2022. 

2. Increase in the number of married couples living without children 
In 2022 there will be 30 % more married couples living 
without children than in 1992. 

3. Decrease in the number of couples with children 
The number of married couples with children will decline 14 %, 
whereas there is a 12 % increase of unmarried couples with children. 

4. Growing number of population living in consensual unions 
Number of unmarried couples will grow from 205,000 
in 1992 to 255,000 in 2022. 

5. Decrease in the number of children 
There are 113,000 less children in 2022 than in 1992. 

The total number of households will increase from 2.1 million to 2.4 
million (Fig 2). This increase is relatively larger than the projected increase 
in the number of population, which means that the average household size 
will decrease from 2.35 in 1992 to 2.18 in 2022. 

In the population aged 65 or over the increase will take place among 
persons living alone as well as among unmarried couples. 

The household position distribution of population aged 5~64 will grow 
by more than 200,000 people. Increase of this age-group will contribute to the 
increase in one-person households and households of married couples wit
hout children. 

Population aged 2~9 will decrease by 300,000. Married parents living 
with children form the majority of this age-group. 
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Figure 2. Households by type 1992-2022. Realistic scenario. 

Immigration Scenarios 
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The two scenarios exhibiting the impact of immigration on the household struc
ture have been borrowed from Hietala (1992) where the economic impact of 
immigration in Finland is treated. These scenarios have been included in this 
paper purely as examples of immigration scenarios even if an important reason 
has been the possibility to compare the results ofthe household projection with 
the data given in Hietalas study. 

One of the scenarios, low immigration scenario, assumes that the total 
population remaines unchanged, or 5.1 millions during the whole period. It 
means that from 2004 on the immigration grows gradually until the end of the 
period. It also assumes that in the beginning of the immigration the migrants 
are mostly young unmarried meno Hence, during the years 2005-2014 it is 
assumed that there are two male migrant per one female migrant. After that 
the ratio is 1:0.9. There will be no outmigration. 

The second migration scenario, high immigration scenario, assumes that 
from 2000 on there will be 25,000 migrants yearly moving into the country. 
This scenario is considered as a maximum. It could be thought to be realized 
in a situation with high demand of labor. During the boom at the end of the 
1980s the industry and commerce estimated that Finland in the beginning of 
the 2000s would need 15,000 migrants yearly. With regard to the present 
employment situation this does not seem to be a very likely assumption. An 
other more likely scenario is that there could be a huge immigration from the 
east if the borders will be more open than at present. 
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A comparison of the scenarios 

In the low immigration scenario it is assumed that the total population re
maines unchanged. As expected it does not deviate notably from the realistie 
scenario. The total population is somewhat smaller than in the realistic sce
nario where it comes up to 5.25 millions. Consequently this difference in total 
population is also displayed more or less in all household groups. Most 
household groups show a growth which is smaller in this scenario than in the 
realistie one. However, the greatest difference is to be seen in the declining 
household group of married couples with children. While in the realistie 
scenario the decline is 86,000 persons it is 106,000 in this immigration scena
rio. 

In the high immigration scenario the total population grows to 5.8 millions 
in 2022. Almost all household groups show a growth which of course is much 
greater than in the low immigration scenario. In those household groups 
where a decline is visible it is rather small. For instance, for people living as 
married couples with children the decline is only 21,000 persons. Compared 
with the realistic scenario the most striking difference is to be found in the 
group of one-parent families. In the realistic scenario there is a decline of 
4,500 one-parent families but in the high immigration scenario there is an 
increase of 13,500 families. Even the decline of married couples with children 
is much smaller than in the realistic scenario, only 21,000 persons. Population 
changes by household groups of the three scenarios is displayed in figure 3. 

While the population in the low immigration scenario remains unchanged 
during the projection period, the number of households increases. Typical to 
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Figure 3. Population in private households by household position 1992 and 2022. 
Realistic and Immigration scenarios. 
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Figure 4a. Population in private households by household position 1992-2022. 
Immigration scenarios. 8. Low immigration scenario. 

both immigration scenarios is the increase among singles and among married 
or unmarried couples without children. The growth is more notable in the 
high immigration scenario than in the low immigration scenario. As to mar
ried couples without children a deerease is clearly visible in the low immigra
tion scenario while in the high immigration scenario the amount of this type 
of households is the same at the end of the period as in the beginning. 

In the high immigration scenario the increase is still more evident. Figure 
4 shows the development of the types of households during the whole fore
casting period according to immigration scenarios. Figure 5 exhibits the situ
ation in 1992 and 2022. 

As to the changes by age groups all age groups under the age of 50 are 
smaller at the end of the period in the low immigration scenario while in the 
high immigration scenario a minor increase is visible except in the age group 
35'-49 which remains practically unchanged. The age groups older than 50 
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Figure 4b. Population in private households by household position 1992-2022. 
Immigration scenarios. b. High immigration scenario. 
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Figure 5. Population in private households by household position 1992 and 2022. 
Immgration scenarios, 

show, on the eontrary, an inerease. Not unexpeeted the number of persons 
aged 65 and older is about the same in both seenarios (Figure 6). This is, of 
eourse, a eonsequenee of the faet that the foreeasting period is relatively 
short. If it had been longer, the high immigration seenario had brought into 
view a mueh greater number of old people than the low immigration seenario. 
The situation of the population aged 20--49 is exhibited in figure 7. The same 
features illustrative for the whole population reappears in this figure, less 
people living as married eouples with ehildren ete. Typically for the populati
on aged 65 and older is the growth of singles especially males. At the same 
time, of eourse, also married persons without ehildren inerease (Figure 8). 

Thousands 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

0-19 20-34 35-49 50-64 65-79 80+ 

SCENARIO 

01992 13 2022 'Iow immigration' .2022 'high immigration' 

Figure 6. Population in private households by age 1992 and 2022. Immigration 
scenarios. 
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Figure 7. Population aged 20-49 years by household position 1992 and 2022. 
Immigration scenarios. 

Summing up, the low immigration seenario does not deviate notably from 
the realistie seenario. This is a result of the faet that all target values are the 
same in both seenarios exeept migration. In the realistie seenario the annual 
net migration is 5,000 immigrants, or the total immigrants at the end of the 
foreasting period is 120,000 while in the low immigration seenario the immi
grants are only 95,000, In the high immigration seenario the total number of 
immigrants in 2022 is 610,000. One had expeeted a mueh more revolutionary 
impaet of this huge number of immigrants on the household strueture. One 
reason for the relatively small deviation from the low immigration seenario is 
that the immigrant are assumed to be as many males as females. Another one 
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Figure 8. Population aged 65 and older by household position 1992 and 2022. 
Immigration scenarios. 
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is the assumption that the immigrants behave in the same way as the very 
homogeneous Finnish population. This will, of course, not be the case if there 
is a great cultural difference between the immigrants and the resident popu
lation. It is also to be remembered that the current population development 
still for a long time affects the future population structure, e.g. the long-stan
ding low fertility has resulted in a deerease of the mid-aged population, and 
the deerease will continue in the future. At the same time the proportion of 
the elderly will increase. Further, the forecasting period is too short to show 
all the changes which immigration will cause. However, this projection seems 
to imply that even a relatively high immigration will not have such revolu
tionary changes as often is heard of, at least not on the household structure. 

In this article we have chiefly wished to show what kind of information 
could be received from a household projection based on the LIPRO-model 
and how it could be used in migration projections. We hand over the analysis 
of the result and the conclusions to be drawn from it to the migration experts. 
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Kotitalouksien muuttoliikkeestä Suomessa 

Tor Eriksson ja Markus Jäntti 

Johdanto 

Poliittiset päätöksentekijät ovat usein huolissaan liian vähäisestä työmark
kinaliikkuvuudesta - sektoreiden, toimialojen tai alueiden välillä. Suomen 
tapauksessa tälle väitteelle on hyvin vähän katetta. On totta, että liikkuvuus 
on monella tavalla mitaten vähäisempää kuin 60-luvun lopussa ja 70-luvun 
alussa (ks. esim. OECD (1994». Kyseinen ajanjakso oli kuitenkin melko 
epätavallinen, eikä välttämättä ole luonnollisin vertailukohde myöhempää 
kehitystä arvioitaessa. Toisaalta on toki mahdollista, että nykyiset liikkuvuu
den tasot ovat liian matalat riippumatta siitä, kuinka vilkasta liikkuvuus on 
aiemmin ollut. 

Keskusteltaessa liikkuvuudesta ja varsinkin maantieteellisestä liikkuvuu
desta, jota tässä paperissa tarkastelemme, on tärkeää erottaa toisistaan ne 
tekijät, jotka selittävät liikkuvuutta ja sellaiset muutokset liikkuvuudessa, 
jotka toteutuisivat muuttumattomissakin oloissa. Viimeisten 15-20 vuoden 
aikana ainakin kahdella suurella muutoksella on mahdollisesti ollut huomat
tava vaikutus suomalaiseen muuttoliikkeeseen. Ensimmäinen on väestön 
ikärakenteen muutos ja varsinkin kaikkein liikkuvimpien ikäryhmien suh
teellisen koon pieneneminen. Toinen on kahden työntekijän kotitalouksien 
määrän lisääntyminen. 

Muuttoliikettä koskeva kirjallisuus on aiemmin keskittynyt yksilöiden 
muuttojen tutkimiseen, mikä saattoi olla kohtuullista teollistuneissa yhteis
kunnissa aikaisemmin tai kehittyvien talouksien osalta nykyään. Nyky-Suo
messa naimisissa olevien naisten työvoimaosuus on yli 60 prosenttia, ja usein 
esitetäänkin, että kahden työntekijän kotitalouksien määrän lisääntyminen 
vähentäisi maantieteellistä muuttoliikettä.1 Vaikka kahden työntekijän koti
taloudet olisivatkin vähemmän liikkuvia kuin muut, ei koko työvoiman liik-

1 On kuitenkin muistettava, että naisten työvoimaosuuden kasvu osuu samaan aikaan kuin 
laajamittainen kaupungistuminen. Kaupungistumisen myötä paikalliset työmarkkinat laa
jenevat, joten sama määrä työpaikan vaihtoja voi tapahtua harvemmalla maantieteellisel
lä muuttoliikkeellä. Myös parantuneet kulkuyhteydet ja joustavammat työajat tekevät työ
matkoista halvempia sekä rahallisten että ajallisten kustannusten suhteen. 
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kuvuus välttämättä vähene, kun sellaiset tekijät kuin korkeampi lastenhan
kinta- tai avioitumisikä, avioerojen lisääntyminen tai korkeampi koulutusta
so saattavat vaikuttaa päinvastaiseen suuntaan. 

Tässä paperissa tutkimme kotitalouksien maantieteellistä liikkuvuutta se
littäviä tekijöitä Suomessa vuosina 1975-1990. Tietomme mukaan tätä ei olla 
juuri aiemmin Suomessa tutkittu. Itse asiassa, kuten edempänä tulemme nä
kemään, muuallakaan ei olla juuri kotitalouksien muuttoja tutkittu. Otamme 
analyyseissämme huomioon sen hyvin todennäköisen mahdollisuuden, että 
kahden työntekijän kotitalouksissa kummankin aviopuolison tulot ja ominai
suudet vaikuttavat kotitalouden muuttopäätökseen. Haluamme erityisesti tut
kia, miten vaimon tulot ja ominaisuudet vaikuttavat muuttotodennäköisyy
teen. Tarkoituksemme on myös ymmärtää jotakin siitä, millaisia vaikutuksia 
kotitalouksien sisäisillä asetelmilla on muuttoihin. 

Tarkastelemme läänien välistä muuttoliikettä. Emme niinkään tarkastele 
mistä lääneistä muutetaan mihin lääniin, vaan vain muuttamista tai pysymistä 
samassa läänissä. Läänejähän Suomessa on rajallinen määrä, joten olisi peri
aatteessa mahdollista tarkastella muuttamista lähtö- ja vastaanottajaläänin 
tasolla. Koska tietoaineistossamme ei kuitenkaan ole kuin rajoitettu määrä 
muuttajia, pitäydymme emo yleisemmällä tasolla. 

Aikaisempaa tutkimusta 

Taloustieteessä muuttoliikkeen tutkimus on jostain syystä kohdentunut pää
asiassa muuttojen selittämiseen, ei niinkään muuttamisen seurausten tutkimi
seen. Tämä pätee varsinkin maiden sisäisen muuttoliikkeen osalta? Osin 
seurausten tutkimuksen puute johtunee sopivan aineiston puutteesta. Seu
rausten huolellinen tutkiminen vaatii pitkittäisaineistoa, jossa on tietoja sekä 
ennen että jälkeen muuton. Sen lisäksi aineistossa on oltava tiedot vertailu
ryhmästä, ts. niistä jotka eivät ole muuttaneet. Sitä mukaa kun pitkittäiset 
mikroaineistot ovat yleistyneet, ovat myös tutkimukset muuttojen seurauksis
ta lisääntyneet, vaikkakin niitä ei kovin runsaasti ole vieläkään. 

Suuri osa muuttoliikkeen tutkimuksesta on nojautunut aggregaattitason 
aineistoihin ja varsinkin aikasarjoihin, millä on monia seurauksia. Ensinnäkin 
aggregoinnin tasolla voi olla vaikutusta muuton joustoon selittäjien suhteen 
(Navratil & Doyle (1977». Mikroaineistoon perustuvat analyysit ovat mah
dollistaneet niin paikallisten olosuhteitten ja henkilökohtaisten ominaisuuk
sien vaikutuksen paremman huomioonottamisen. Ne ovat myös osoittaneet, 
että tällaisten tekijöiden sisällyttäminen analyysiin saattaa vaikuttaa niiden 
vaikutusten suuruuteen, joita aggregaattitason analyyseissä painotetaan. Toi
seksi aikasarja-analyysissä vain harvoin yritetään ottaa huomioon muita kuin 
hyvin lyhyen aikavälin (1-2 vuotta) vaikutuksia. Tämä rajoittaa analyysiä, 
koska lyhyen aikavälin vaikutukset saattavat hyvinkin poiketa pidemmän ai-

2 Maiden välisen muuttoliikkeen osalta ollaan tutkittu muuttoliikkeen seurauksia sekä lähtö
että vastaanottavan maiden väestölle ja tietenkin muuttajille itselleen. 
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kavälin vaikutuksista, koska sopeutumisprosessit voivat erityisesti kahden 
työntekijän talouksissa olla melko pitkiä. Muuttoliikkeiden tutkimisessa ta
loustiede korostaa muuton olevan taloudellinen päätös siinä missä koulutus, 
työharjoitus tai työpaikan vaihto, jollaisten yhteydessä painotetaan elinkaa
riaspekteja. Aikasarja-analyyseissä tulee käytettyä vain samanaikaisia, tai kor
keintaan muutamalla vuodella viivästettyjä muuttujia. Tämä rajoitus koskee 
myös useimpia poikkileikkausanalyyseja, joissa yhden vuoden ansio tuloilla 
usein mitataan koko elinkaaren aikaisia tuloja. 

Aikaisempia perheen huomioon ottavia tutkimuksia 

Tiedossamme on vain 5-6 tutkimusta Yhdysvalloista ja kaksi tutkimusta 
Ruotsista. Yhdysvalloissa Polachek & Horwath (1977) rakentavat mallin elin
kaaren aikaisesta maantieteellisen sijainnin valinnasta kahden (potentiaali
sen) työntekijän kotitaloudessa käyttäen nk. optimaalisen kontrollin menetel
mää. Jotkin mallin prediktioista testataan n. 1500 avioparia käsittävällä ai
neistolla, joka on saatu Michiganin Panel Study of Income Dynamicsistä 
(PSID). Empiirisessä analyysissä tutkitaan ansiotulojen muutosta ja muutto
todennäköisyyttä simultaaniyhtälöjen avulla. Keskeinen tulos on, että miehen 
työtulojen odotettavissa oleva kasvu lisää osavaltioiden välisen muuton to
dennäköisyyttä, kun taas vaimon työtulojen kasvu ei sitä lisää. 

Mincer (1979) puolestaan tutkii sitä, että perhesiteet aikaansaavat negatii
visia ulkoisvaikutuksia perheen sisälle, millä puolestaan on muuttotodennä
köisyyttä vähentävä vaikutus. Henkilö on toisin sanoen "sidottu", mikäli 
hänen omaa muutosta saamaansa hyötyä dominoi aviopuolison mahdollinen 
tappio. Mincerin mukaan naisten korkeampi työhön osallistuminen lisää 
tällaisia sidoksia ja siten vähentää muuttoliikettä. Hän myös esittää jonkin 
verran empiiristä evidenssiä, jonka mukaan sidokset pienentävät muuttanei
den vaimojen työhön osallistumista ja ansiotuloja, kun ne taas lisäävät mies
ten osallistumista ja ansiotuloja. 

Mincerin analyysiä tukevat myös osaltaan Sandell (1977) ja Graves & 
Linneman (1979). Jälkimmäiset osoittavat käyttäen aineistoa PSID:sta, että 
siviilisääty on negatiivisesti korreloitunut muuton kanssa myös kun vakioi
daan henkilökohtaisten ominaisuuksien suhteen. Sandell osoittaa aineistolla 
National Longitudinal Survey:stä (NLS), että (i) muuttotodennäköisyys on 
merkittävästi matalampi kotitalouksissa, joissa vaimo on töissä, (ii) todennä
köisyys laskee vaimon työsuhteen keston mukana, (iii) muuttaminen lisää 
miehen ansiotuloja, mutta (iv) vähentää aluksi vaimon työtuloja, vaikka 
perheen tulot nousevatkin. Toisaalta tutkimuksessa, jossa muutot on jaettu 
niihin, joiden taustalla on irtisanoutuminen, irtisanominen tai siirto, Bartel 
(1979) ei saa tukea sille, että esim. lasten ikä tai vaimon työssäkäynti vaikut
taisi kotitalouden muuttoon. 

Yllä kuvailluissa tutkimuksissa on käytetty pääasiassa vain lyhyitä ajanjak
soja kuvaavia aineistoja. Eli vaikka aineisto on peräisin paneeleista, ne ovat 
luonteeltaan pikemmin poikkileikkauksen kaltaisia. Holmlundin (1984) tut-
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kimus, jossa käytetään dataa Ruotsin Levnadsnivåundesökningen:sta (LNU) 
vuosilta 1968 ja 1974 sekä rekisteridataa vuodelta 1978, poikkeaa näistä 
pituutensa tähden. Holmlund estimoi läänien ja kuntien välistä muuttoliiket
tä selittäviä logit-yhtälöitä, joissa selittäjinä on molempien puolisoiden omi
naisuuksia, perhesiteitä ja paikallisia oloja kuvaavia muuttujia sekä aika, 
jonka perhe on asunut samassa paikassa. Tulosten mukaan molempien puo
lisoiden ominaisuudet, varsinkin koulutus, vaikuttavat muuttamisen toden
näköisyyteen, ja vaimon työssäkäynti vähentää sitä. Kuten odotettua viimeksi 
mainittu vaikutus on voimakkaampi läänien välisissä muutoissa. 

Holmlund myös viittaa julkaisemattomaan käsikirjoitukseen (Springfelt 
1976), jossa osoitetaan muuttaneiden kotitalouksien tulojen kasvavan enem
män kuin pysyneiden vertailtaessa tuloja kaksi vuotta muuton jälkeen. Sa
moin kuin Polacheck & Horwathin (1977) tutkimuksessa, muuttaneiden 
kotitalouksien tulot kasvavat vaikka vaimon ansiotulot laskevat. Holmlundin 
omat tulokset estimoiduista ansiotuloyhtälöistä vuosilta 1968 ja 1974 tuotta
vat ristiriitaista evidenssiä koskien vaimon ansiotuloja. Naimisissa olevat 
äskettäin muuttaneet naiset saivat matalampia ansiotuloja kuin muut muut
taneet vuonna 1968 mutta eivät vuonna 1974. 

Aineisto ja metodit 

Käytämme tietoaineistoa Väestö- ja asuntolaskentojen pitkittäistiedostosta 
(V AL) vuosilta 1970-1990. VAL:sta olemme poimineet otoksen seuraavasti 
(ks. kuva 1). Ensimmäisessä vaiheessa poimittiin systemaattisella otoksella n. 
60 000 henkilöä vuonna 1970. Toisessa vaiheessa näille kerättiin samassa 
kotitaloudessa vuonna 1970 asuvat henkilöt. Kaikkia vaiheessa kaksi poimit
tuja henkilöitä seurattiin vuoteen 1975, jolloin heille kerättiin samoissa koti
talouksissa asuvat (joista tietenkin suuri osa on samoja kuin vaiheessa yksi 
kerätty otos). Menettely toistetaan vuosina 1980, -85 ja -90. Tämä prosessi 
tuottaa otoksen kotitalouksia vuonna 1970, joita ja joiden jäseniä seurataan yli 
ajan. Kaikkia otokseen poimittuja henkilöitä seurataan, vaikka he muodostai
sivat myöhemmin oman kotitalouden. 

V AL sisältää kaikkien henkilöiden osalta muuttujat kaikilta väestölasken
tavuosilta. Kaikki muuttujat saadaan näin kaikille otokseen kuuluville jä
senille kaikilta vuosilta, vaikka henkilö olisi poimittu otokseen esim. vasta 
vuonna 1985. 

Rajoitamme tarkastelun niihin henkilöihin, jotka asuivat yksin ja niihin 
aviopareihin, jotka olivat naimisissa kahtena perättäisenä havaintovuotena. 
Eronneet tai uuden kotitalouden tarkasteluvuosien välissä muodostaneet 
henkilöt on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. Tarkastelemme edelleen vain 
niitä aviopareja, joissa vähintään toinen puolisoista oli yli 20 mutta alle 55 
vuotta vanha ja työntekijä joko ensimmäisenä tai toisena tarkasteluvuonna. 
Samat ehdot pätevät analysoimiimme yksin asuviin. 
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Aineisto järjestetty 
kotitalouksien mukaan. 

Vaihe 1. 
58207 

1970 
henkeä poimitaan 

systemaattisella otoksella 
(nlN = .01266) 

~ 
Kaikki henkilöt, joilla sama '\ 

Vaihe 2. 
kotitalouskoodi kuin vaiheessa 1 

1970 
poimitut valitaan otokseen. 
Otoskoko 242 469 (184262 

"-
uusia) 

-..:l~ 
Kaikki vaiheessa 2 poimitut 

etsitään vuonna 1975. Näille 

Vaihe 3 
kerätään samassa kotitaloudessa 

1975 
asuvat (mikäli eivät jo ole 

otoksessa) . n= 293 640 (62930 
uutta). 

~~ 
Kaikki vaiheessa 3 poimitut 

etsitään vuonna 1980. Näille 

Vaihe 4. kerätään samassa 

1980 
kotitaloudessa asuvat (mikäli 

eivät jo ole otoksessa). n= 353 
410 (59 750 uutta). 

-J....J..-
Vaihe 4 toistetaan vuosina 
1985 ja 1990, n = 603 153. 

Väestölaskentojen 

Vaihe 7. pitkittäisaineistosta haetaan 

1990 muuttujat vuosille 1970-90 
(myös niille, jotka on poimittu 

mukaan vuoden 1970 jälkeen) . 

Kuva 1. Väestölaskennasta poimittu otos. 

101 



Kotitalouksien muuttoliikkeestä Suomessa 

Muutto määritellään seuraavasti. Kotitalous tai henkilö, joka asuu samas
sa läänissä kahtena perättäisenä väestölaskentavuotena on "pysyjä" ja muut
taja taas asuu eri läänissä jälkimmäisenä vuotena. Käytämme tarkasteluissa 
muuton lisäksi seuraavia muuttujia: 

Ikä (neljä ikäluokkaa: 20-29, 30-39, 40--49 ja 50-) 
Koulutus (seitsemän tasoa) 

Ansiotulot 

Kotitalouden sisäistä tulonjakoa mittaava tunnusluku, 
I Wh - Ww I /(Wh + Ww), missä Won ansiotulo 
ja alaindeksit h ja w merkitsevät miestä ja vaimoa 

Muusta kuin ansiot yöstä saadut tulot 
Työvoima-asema (työssä, työvoiman ulkopuolella) 

Työkuukaudet täysi- tai puoliaikaisessa työssä 
Alle 7 ja 7-18 vuotiaitten lasten lukumäärä. 

Tarkastelemme aluksi eri henkilöiden ja kotitalouksien muuttotodennä
köisyyksiä joidenkin eri taustamuuttajien suhteen. Tämän jälkeen estimoim
me muuttamista selittäviä probit-yhtälöitä. 

Analyysi 

Kuvaileva analyysi 

Tarkastelemme aluksi muutto todennäköisyyksiä joissakin eri kategorioissa. 
Jos perheet eivät koostu vain sattumanvaraisesti samaan kotitalouteen ajau
tuneista henkilöistä eli jos perheissä yksilöitä sitoo toisiinsa myös muut kuin 
taloudelliset vaikuttimet, yksin asuvat muuttaisivat useammin kuin avioparit. 
Toisaalta avioparien joukosta pitäisi niiden, joissa vain yksi puoliso on töissä, 
muuttaa useammin kuin niiden, joissa molemmat ovat töissä. 

Taulukoissa 1-4 näytämme tähän liittyvää evidenssiä. Kuten odotimme, 
yksin asuvat muuttavat aina useammin kuin avioparit. Jostakin syystä miesten 
muuttoalttius on selvästi korkeampi kuin naisten. Myös avioparien kohdalla 
odotuksemme näyttävät oikeilta. Kaikilla kolmella tarkastellulla ajanjaksolla 
muuttotodennäköisyys on korkeampi niillä aviopareilla, joissa vain toinen 
puolisoista on töissä. Ainoa poikkeus tästä löytyy vuosilta 1985-1990 tapauk
sessa, jossa vain vaimo on töissä. Todennäköisyydet ovat melko stabiileja 
vuodesta toiseen, ks. taulukot 1-4. Vaikka yli 30-vuotiaitten muuttotodennä
köisyys jonkin verran kasvaa yli ajan, todennäköisyys pysyy melko stabiilina 
20-29 vuotiailla, jotka muodostavat suuren osan kaikista muuttajista. 

Erot yhden ja kahden työntekijän aviopareilla ovat suurempia, kun ote
taan huomioon avioparin lapset (ks. taulukko 4). Samankaltainen tulos saa
daan, kun tarkastellaan taulukossa 3 näkyviä muuttotodennäköisyyksiä mie
hen iän ja avioparin yhteisen työvoima-aseman mukaan. 

102 



Tor Eriksson ja Markus Jäntti 

Taulukko 1. Yksinasuvien ja avioparien muuttotodennäköisyys. 

Muuttotodenäköisyys 

1975-80. 1980-85: 1985-90 

.20-29 0.088 0.087 
·30-39 0.037 0.046 

Ikä 
.40-49 0.015 0.019 

.50-55 0.011 0.012 0.013 
Miehet Naimattomat 0.070 0.058 • 0.053 

Naimisissa 0.035 0.038 . 0.038 
Naimisissa. puoliso töissä 0.034 • 0.035 

~almislssa.puollso ei työssä 0.044 .. 

Kalkkl 0.040 

.20-29 0.080 
:30-39 0.041 

Ikä 
0.013 . ·40-49 0.012 . 0.016 

50-55 0.014 0.013 . 0.013 

Naiset Naimattomat 0.044 0.042 0.041 

Naimisissa 0.035 0.038 0.038 

~almislssa. puoliso töissä . 0.033 0.037 · 0.039 

Naimisissa' puoliso ei työssä . 0.048 0.036 
Kalkkl 0.039 

20-29 0.085 0.083 

.30-39 0.034 0.043 
Ikä 

40-49 0.014 0.015 0.018 

50-55 0.013 · 0.013 0.013 

Kalkkl Naimattomat 0.051 0.047 : 0.045 
Naimisissa 0.035 0.038 0.038 

~almlslssa. puoliso tö.lgsä 0.032 0.036 0.037 

Naimisissa' puoliso ei työssä . 0.043 0.043 0.041 

Kalkkl 0.037 0.039 . 0.039 

Taulukko 2. Yksinasuvien ja avioparien muuttotodennäköisyys. 

MuuttotodennäkOisyys 

1971H1O 1980-85 1985-90 

Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen 

-29 0.088 • 0.082 0.086 : 0.081 0.087 : 0.080 
..... 

30-39 0.037 • 0.031 0.044 : 0.039 0.046 : 0.041 

40-49 0.015 • 0.012 0.017. 0.013 0.019. 0.016 
. . 

sa- 0.011 : 0.014 0.012 : 0.013 0.013 : 0.013 ............. . ,,,, . . . . . . . . . 
0.037 • 0.038 0.040 • 0.039 Kaikki 0.036 0.039 • 
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Taulukko 3. Avioparien muuttotodennäköisyys iän ja työvoima-aseman mukaan. 

MuuttotodennakOlsyys 

1975-80 1980-85 1985-90 

Molemmat. Toinen Molemmat. Toinen Molemmat: Toinen 
tyossa tyossa tyossa tyOssa tyOssa tyOssa 

-29 0.059. 0.113 0.062. 0.106 0.065. 0.106 
30-39 0.028. 0.051 0.035 . 0.059 0.038 • 0.059 ........ ...... . ... 
40-49 0.012 0.018 0.014. 0.019 0.015 • 0.024 
50- 0.005. 0.011 0.007· 0.014 0.010 0.015 
Kaikki 0.028· 0.048 0.031· 0.051 0.034. 0.052 

Taulukko 4. Avioparien muuttotodennäköisyys ja työvoima-aseman lasten iän 
suhteen. 

Muuttotodennäköisyys 

. Aviopari .. 

. Molemmat Toinen 
Kaikki työssä töissä 

~ilapsia 0.023 • 0.024· 0.027 . . 

Alle 7- vuotiaita lapsia 0.077 . 0.053. 0.101 
1975-80 

!~1.8 vuotiaita lapsia 0.022 0.018 : 0.030 .. 

Kaikki 0.041 : 0.032. 0.056 

Ei lapsia 0.024· 0.025. 0.030 

AII~ 7 - vu()tiaJt~ ICipsia 0.076 0.057 0.095 
1980-85 .. " . " .... 

7 ~ 1 E3 vuotiaitalCipsia 0.027 0.023 : 0.035 . . 

Kaikki 0.044 : 0.036· 0.059 

~i laPsia 0.025 0.028 • 0.032 

"lie 7- vuotiaita ICipsia 0.074 0.058 . 0.091 
1985-90 

7-18 vuotiaita lapsia 0.030 0.026 0.040 

Kaikki 0.044 0.038. 0.059 

Nämä kuvailevat tulokset ovat melko järkeenkäypiä. Avioparit, joissa vain 
toinen puoliso on työssä, muuttavat huomattavasti useammin kuin muut. 
Nuoret avioparit, varsinkin sellaiset, joilla on alle kouluikäisiä lapsia, muutta
vat samoin huomattavasti muita useammin. 

Taulukossa 5 näytämme, miten muuttajien ja pysyjien ansiotulot kehittyvät 
yli ajan. Olemme tähän taulukko on laskeneet tulojen prosentuaalisen muu
toksen eri ryhmissä muuttoa edeltäneestä sitä seuranneeseen väestölaskenta
vuoteen. Tulosten mukaan muuttajien tulot kasvavat lähes kaikissa tapauksis-
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Taulukko 5. Ansiotulojen muutos läänistä toiseen muuttaneilla ja samassa 
läänissä pysyneillä. 

1975-80 1980-85 1985-90 

Muutos Muutos Muutos 

• Kaikki 63.4 • 63.8 • 40.6 
Perheen 

t-Auuttajat 86.4 . 76.1 • 50.8 ansiotulot 
• Pysyjät 62.4 • 63.2 40.1 
. Kaikki 55.3 · 57.0 35.5 

Miehen 
~uuttajat 87.5 • 76.4 • 50.1 ansiotulot 

· Pysyjät 53.8 · 55.9 • 34.8 

• Kaikki 82.0 • 77.3 · 49.7 
Vaimon 

t-Auuttajat 83.4 75.3 • 52.2 ansiotulot 
.• p.ysyjt:it .. 81.9 77.4 • 49.6 
• Kaikki 56.7 . 56.9 · 32.9 

Yks. 
~uu~~jat 59.0 · 85.8 . 43.4 miehet 

.. . ·.Pysyjät .. 56.5 . 55.0 • 32.2 . . .. ..... .. . ..... • 

· Kaikki 56.1 53.4 • 26.6 

Yks. naiset • Muuttajat 81 .0 . 86.1 51.8 
· . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Pysyjät 54.2 . 50.8 . 24.9 

sa nopeammin kuin pysyjien. On tosin muistettava, että muuttajat ovat tyypil
lisesti keskimääräistä nuorempia. Tyypilliselle muuttajalle muutto osuu siihen 
kohtaan elinkaarta, jolloin heidän tulonsa muutenkin kasvavat voimakkaim
min. Jotta muuttamisen seurauksista tulokehitykselle muodostuisi realisti
sempi kuva, olisi tulot vakioitava iän ja myös muiden tulojen suuruuteen 
vaikuttavien taustatekijöiden suhteen. 

Mitkä tekijät selittävät muuttamista? 

Seuraavaksi estimoimme joitakin muuttoja selittäviä probit-yhtälöitä jokaisel
la tarkastelemallamme viisivuotiskaudella. Yhtälöitä on kolme: (1) yk
sinasuvien miesten ja naisten muutot, (2.a) avioparien muutot ilman perheen 
sisäistä tulonjakoa kuvaavaa muuttujaa ja (2.b) avioparien muutot siten, että 
sisäisen tulonjaon annetaan vaikuttaa muuttopäätökseen. Kaikissa yhtälöissä 
on selittäjinä henkilön tai henkilöiden ikä, koulutus, ansiotulot sekä muusta 
kuin työstä saadut tulO1.3 

3 Tässä esitettyjen yhtälöiden lisäksi olemme estimoineet yhtälöitä, joita on täydennetty indi
kaattorilIa työvoima-asemasta (työssä/työvoiman ulkopuolella) sekä kouluikäisistä ja sitä 
nuoremmista lapsista. Selostamme seuraavassa myös näitä estimointituloksia, mutta em
me ole niitä tähän paperiin lisänneet. 
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Kuten edellä kuvatuissa taulukoissa ilmeni, iällä näyttää olevan voimakas 
yhteys muuttotodennäköisyyteen. Iän oletetaan olevan negatiivisesti korreloi
tunut muuton kanssa, koska se aika, jona muuton eduista voi nauttia, lyhenee 
iän myötä. Toinen syy odottaa negatiivista korrelaatiota on, että muuttamisen 
kustannukset, varsinkin ei-rahalliset sellaiset, kasvavat iän myötä (koska yksi
lö tai koti talous juurtuu nykyisille asuinsijoilleen). 

Muuttuja, jonka on usein todettu olevan positiivisesti korreloitunut muu
ton kanssa, on koulutus. Tähän on ainakin kaksi selitystä. Paremmin koulute
tuilla on paremmat edellytykset saada informaatiota työmahdollisuuksista pi
demmänkin matkan takaa (tosin informaatioteknologian kehitys viimeisten 
kahdenkymmenen vuoden aikana lienee johtanut siihen, että koulutuksen 
tuoma etu on vähentynyt). Toisaalta eri koulutuksen saaneiden työmarkkinat 
ovat luonteeltaan erilaisia. Korkeampaa koulutusta edellyttäviä työtehtäviä 
on vähemmän tarjolla, jolloin paikallinen työ liikkuvuus on vähäisempää ja 
työliikkuvuus johtaa maantieteelliseen liikkuvuuteen. 

Lähtövuoden ansiotulojen sisällyttäminen voidaan perustella sillä, että 
henkilöt joilla on samat havaitut ominaisuudet, saattavat silti päätyä hyvin 
erilaisiin töihin. On oletettavissa, että "onnekkaat" yksilöt ovat päätyneet 
parempilaatuisiin töihin, jolloin heidän odotettu hyötynsä muutosta on pie
nempi. Havaitsemattomat ominaisuudet toisaalta "näkyvät" palkoissa, joten 
näiden ottaminen huomioon muuttoja selitettäessä tavallaan vakioi näiden 
suhteen. Tämän nojalla voi odottaa, että ansiotuloilla olisi negatiivinen etu
merkki. 

Kuten olemme edellä todenneet, puolison työvoima-asemalla tulisi olla 
negatiivinen etumerkki selitettäessä parien muuttamista. Olemme erityisesti 
kiinnostuneita siitä, vaikuttavatko molempien puolisoiden työvoima-asemat 
muuttamiseen, ja millä tavalla nämä vaikutukset poikkeavat toisistaan. On 
myös mielenkiintoista tutkia, miten nämä vaikutukset ovat muuttuneet ajan 
myötä. 

Kahden työntekijän kotitalouksissa on vielä eräs muuttuja, jolla luulisi 
olevan vaikutusta muuttopäätökseen, nimittäin avioparin keskinäinen tulon
jako. Hypoteesi, jota tässä testaamme, on, että suuremmat perheen sisäiset 
tuloerot vaikuttavat positiivisesti muuttotodennäköisyyteen. Uskomme tähän 
olevan kaksi syytä. Ensinnäkin toisen puolison odotettavissa oleva ansiotulon 
lisäys muuton seurauksena lienee suurempi, kun tuloerot perheen sisällä ovat 
suuret. Toiseksi neuvottelumallit perheen sisäisestä päätöksenteosta antavat 
aiheen uskoa, että neuvotteluvoiman jakauma vaikuttaa perheen päätöksiin. 
Perheen sisäistä tulonjakoa voinee pitää yhtenä tapana mitata neuvotteluvoi
man jakaumaa. 

Kotitalouden alle kouluikäisten sekä kouluikäisten lasten lukumäärällä 
tulisi myös olla vaikutusta kotitalouden muuttotodennäköisyyteen. Sisälly
tämme myös muusta kuin ansiot yöstä saatavat tulot yhtälöihin, ja yksinasuvi
en yhtälössä henkilön sukupuolen. Meillä ei ole näiden muuttujien suhteen 
selviä odotuksia vaikutuksen suunnasta. 
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Estimointitulokset näytämme taulukossa 6. Ensimmäinen osa taulukosta 
sisältää yksinasuvien yhtälön estimaatit, kun taas kaksi jälkimmäistä sisältää 
estimaatit kahdesta versiosta avioparien yhtälöitä. 

Yksinasuvien suhteen voimme todeta kertoimien muuttuvan hyvin vähän 
vuodesta toiseen, kun estimaattien keskivirheet otetaan huomioon. Ainoat 
kaksi kerrointa, joiden muutos on merkitsevä, on naista indikoivan muuttu
jan kerroin, joka on negatiivinen 1975-80, mutta ei merkitsevästi poikkea 
nollasta myöhemmin, sekä lähtövuoden ansiotulojen kerroin, joka on mer
kitsevästi negatiivinen lähtövuotena ja nolla sen jälkeen. Muuten nämä 
tulokset eivät juuri yllätä: muuttotodennäköisyys pienenee iän myötä ja 
kasvaa kouluksen mukana.4 

Avioparien tuloksissa on joitakin muutoksia yli ajan. Ensinnäkin vakioter
mi pienenee eli jos kaikki tekijät vakioidaan, kotitalouksien muuttotodennä
köisyys pienenee yli ajan. Muusta kuin työstä saadut tulot pienentävät muut
totodennäköisyyttä. Ansiotulot vaikuttavat muuttotodennäköisyyteen nega
tiivisesti, ehkä selkeämmin vaimon kuin miehen kohdalla. Ansiotulojen sel
vempi negatiivinen vaikutus vaimon osalta saattaa selittyä sillä, että nolla-an
sioita saavia naisia on enemmän kuin miehiä, jolloin ansiotulot osaltaan 
mittaavat työvoiman ulkopuolella olemisen vaikutusta muuttamiseen. Tämä 
huomio pätee osaltaan myös perheen sisäiseen tulonjakoon, joka saa positii
visen tilastollisesti merkitsevän kertoimen kahdella jälkimmäisellä periodil
la. 

Kun probit-yhtälöihin lisätään kaksi indikaattoria, jotka mittaavat työvoi
man ulkopuolella olemista lähtövuonna, miehen työvoiman ulkopuolella 
oleva muuttuja saa epätarkasti estimoidun epästabiilin kertoimen. Vaimon 
kohdalla kerroin on kahdella ensimmäisellä periodilla negatiivinen ja jälkim
mäisellä positiivinen ja kaikissa tapauksissa tilastollisesti merkitsevä.Nega
tiivinen etu merkki on tässä tapauksessa melko yllättävä, koska odottaisimme 
yhden työntekijän avioparin olevan liikkuvampi kuin kahden. Toisaalta per
heen sisäistä tulonjakoa mittaava muuttuja on positiivinen ja merkitsevä 
myös näissä yhtälöissä. Perheen sisäisiä asetelmia koskeva evidenssi on siis 
ristirii tainen. 

Koulutuksen ja iän kertoimet, varsinkin vaimoilla, ovat pienentyneet jon
kin verran yli ajan. Toisaalta avioparien keski-ikä samoin kuin heidän koulu
tustasonsa ovat nousseet, joten aggregaattitasolla muuttoliike on pysynyt 
melko vakiona. Yksityiskohtaisempi tilastollinen analyysi, jossa käyttäisim
me Gomulka & Sternin (1990) hajotelmaa selvittääksemme kertoimien ja 
selittäjien muutosten osuudet yli ajan tapahtuvissa muuttotodennäköisyyksi
en muutoksissa, on tutkimusohjelmassamme. 

Miesten ja vaimojen välisistä eroista voi nostaa esiin vielä kaksi mielen
kiintoista seikkaa. Ensinnäkin koulutuksen kertoimet ovat huomattavasti 
suurempia miehillä. Vaimojen kertoimet eivät vain ole pienempiä, eri kou
lustasojen kertoimien väliset erot ovat myös vaimoilla pienempiä. Toiseksi 

4 Kun lisäsimme tähän yhtälöön työvoimaan kuulumista mittaavan idikaattorin lähtövuonna, 
tämä kerroin sai merkitsevästi negatiivisen etumerkin kaikilla periodeiIIa. 
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Taulukko 6. Muuttotodennäköisyyttä selittäviä probit-yhtälöitä. 

Yks. 
aikuinen 

Avioparit I 

Avioparit II 

1975-80 1980-85 1985-90 

SE(b) 

Vakio -1.819; . (0.103) -2.098 i 

Ansiotul.o.t. ......... ...... ........ -0.008 (0.018) -0.003 ; 

. ~uut.~.~i~._a.n_s!~"'-"! . :~.001 .:.. tO:O~3) . :<>.~1 , 

.~ainen ___________ _ _____ _ __ -0.092 : _{~~.l __ __ ~~~q J 

: ~9 ____ .__ . ~:~?.; __ .. (~:~78) 0 .. 650 i 
' Ikä ' 30-39 0.192 i (0.089) 0.324 i !-------------- - - . __ . ---.;;;;;T 
~ . . • __ ._ .. ~:_. _ _ _ ._ . .... _ ...... ,:O.I64_L..'<O:~~ .. _ .. :<>:~86.1. 

l!-'empl.ke~i:aste .... . oO··c .. 230'22 ',i '-' . .... «°0 .... -..... 00.-.564.5.».. . ... °0 ... ,.02..76..57" ' 1' 

Koulutus 

Mies 

'Vaimo 

Mies 

X~.~~P,~ ... ~t:t~.~!~,Il.~~~. -
0.399 . (0.102) 0.493 
Ö:553 , (0.106) 0.547 

l Ammatillinen 

Korkeakoulu 0.557 (0.110) 0.649 

0.529 . (0.532) 0.377 

-2.318 (O,~l. -2.246 

-o,Q.1.4 _. 0.007 _ .-o.~4 , 
-0.036 : 0.008 __ -0.031.1. 

i Ansiotulot 
: Muut kuin ansiotulot 

-29 0.460 . (0.063) 0.373 I 

~~ __ ]~~~_~=--... =~. ~:~~riL=i~~til·.:~r~r 
LAlemplkes~i-~~t~ 0.116 , (0.031) 0.079 . 
. Ylempi keski aste ....... 9.,527 ' . «J.03~) (J.457!' 

0.551 ; (0,053) 0.603'1' 

0.688 ' ,(0,0671 0.712 , 

Ammatillinen 
;:4.11'; ko!1;;,ä:a;;,;' . , Koulutus 

.. _0-'-~.,- JO.055) _. 0.857 1-
-'-,.--:--:-. _' Jalko-opinno,-_ 0.770 . (0.142) 0.660 i 

' Ansiotulot .- ··- -0.081 :---0.;i11 ----=öj)sa! 
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Tor Eriksson Ja Markus Jäntti 

sama pätee iän kertoimille. Näiden tulosten mukaan siis miehen ikä ja 
koulutus ovat tärkeämpiä muuttopäätöksen kannalta kuin vaimon. (Erot 
näiden muuttujien keskiarvoissa miehillä ja vaimoilla ovat melko pieniä.) 

Johtopäätökset 

Tässä paperissa olemme lähtökohtaisesti tarkastelleet muuttopäätöksiä ei 
niinkään lähtien siitä, onko yksilöllä odotettavissa hyötyä mahdollisesta muu
tosta, vaan siitä, onko perheellä tai kotitaloudella odotettavissa hyötyä. Tämä 
lähtökohta on perheiden osalta itsestäänselvä, mutta ei triviaali. Suuri osa 
muuttoliikkeen selityksiä ja seurauksia käsittelevästä taloustieteellisestä tut
kimuksesta tarkastelee yksilöiden, ei kotitalouksien muuttamista. 

Kotitalouden muuttoja koskeva tutkimus osoittaa, ettei muutto välttämät
tä edistä kaikkien jäsenten asemaa. Tutkittaessa aviopuolison ansiotuloja 
ennen ja jälkeen muuton ollaan havaittu heidän usein hävinneen muutossa. 
Joskus vaimon ansiotulojen kehitys on ollut jopa hitaampaa muuttajilla kuin 
samassa paikassa pysyneillä. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että muutto 
olisi näin käydessä kotitaloudelle huono "investointi", sillä perhe saattaa 
kokonaisuudessaan hyötyä muutosta. Tätä kysymystä meidän tulee tutkia 
edelleen, koska emme tässä paperissa ole perinpohjin selvittäneet muuttojen 
seurauksia. 

Naisten lisääntynyt työvoimaosuus on johtanut siihen, että kummankin 
aviopuolison yksityiset muuton kannustimet saattavat poiketa kotitalouden 
kannustimista. Kuten olemme nähneet, muuttotodennäköisyys on 0,5-1 pro
senttia matalampi kotitalouksissa, joissa vaimo on töissä kuin niissä, joissa 
hän on työvoiman ulkopuolella. Tämä on melko suuri ero, kun ottaa huomi
oon, että otoksessamme kaikkien avioparien muutto todennäköisyys on 3,5-4 
prosenttia. 

Tuloksemme koskevat vain sellaisia aviopareja, jotka ovat pysyneet eheinä 
koko tarkastelujakson ajan. Yksi mahdollinen seuraus henkilön muuttamisen 
yksityisten kannustimien ja perheen kannustimien välisestä konfliktista on 
kahden kotitalouden ylläpitäminen eri paikoissa. Toinen mahdollinen seu
raus on perheen hajoaminen, ts. avioero. Perhesiteiden merkitys työmark
kinaliikkuvuudelle on tutkimusaihe, josta toistaiseksi tiedetään kovin vähän. 
Todennäköisesti tämä kysymys tulee demografisen kehityksen ja kahden 
työntekijän kotitalouksien lisääntyneen osuuden johdosta entisestään koros
tumaan tulevaisuudessa. 
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Muuttoliike laman jälkeen Tilastokeskuksen 
ennusteen pohj aIta 

Mauri Nieminen 

Tilastokeskus on vuodesta 1969 alkaen noin kolmen vuoden välein julkaissut 
kunnittaisen väestöennusteen. VäesWennuste on laskettu ottamalla huomi

oon syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehitys. Siinä ei ole otettu 
suoranaisesti huomioon erilaisia väestönkehitykseen vaikuttavia taloudellisia 
tekijöitä. Taloudellisten muutosten vaikutus näkyy lähinnä menneessä väestön
kehityksessä, josta on laskettu olettamukset tulevalle väestönkehitykselle. 

Tilastokeskuksen kunnittainen väestöennuste on ns. sivustakatsojan en
nuste, jossa väestöennusteentekijä ei mitenkään voi vaikuttaa päätöksillään 
tulevaan väestönkehitykseen. 

Våestöennuste vuosille 1995-2030 

Tuorein Tilastokeskuksen kunnittainen väestö ennuste on laskettu vuoden 
1994 lopussa. Laskentamenetelmältään se on samanlainen kuin aikaisemmin
kin julkaistut väestöennusteet eli siinä on käytetty ns. demografista kom
ponenttimenetelmää. Tässä menetelmässä kaikista väestönmuutostekijöistä 
- syntyvyys, kuolevuus ja muuttoliike - lasketaan omat olettamukset, jotka 
yhdistämällä lasketaan väestöennuste tuleville vuosille. 

Viimeksi tehdyn väestöennusteen ikäryhmittäiset hedelmällisyys luvut, 
kuolleisuuskertoimet, kuntien lähtömuuttokertoimet ja tulomuutto-osuudet 
sekä koko maan maastamuuttokertoimet ja tulomuutto-osuudet on laskettu 
vuosien 1991-1993 väestönkehityksestä. 

Koska vuoden 1994 väestönmuutoksista oli jo laskentahetkellä ennakko
tiedot käytettävissä, niin eri tunnusluvut tarkistettiin vielä niin, että ne 
toteuttavat vuoden 1994 arvioidun syntyneiden, kuolleiden ja muuttaneiden 
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määrät. Näin väestöennusteen olettamusten laskentajaksoksi tuli vuosien 
1991-1994 väestönkehitys. Syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen ke
hitysoletuksia tulevaisuuteen tarkasteltaessa on otettu lisäksi huomioon pi
temmän havaintokauden kehitys. 

Koska osa kunnista on väkiluvultaan niin pieniä, että tunnuslukuja lasket
taessa niissä näkyy hyvin voimakasta satunnaisvaihtelua, on ennustekertoimi
en laskentaa varten kunnat "yhdistetty" väkiluvultaan suurimmiksi koko
naisuuksiksi. Näin on pyritty pienentämään lukujen satunnaisvaihtelua. 

Hedelmällisyyslukuja ja lähtömuuttokertoimia laskettaessa pienet kunnat 
on ryhmitelty vähintään 15 000 asukkaan kokonaisuuksiksi. Ryhmittely on 
suoritettu kunkin läänin sisällä. Hedelmällisyysalueita laskennassa oli 169 ja 
lähtömuuttoalueita 166. Kuolleisuuskertoimet laskettiin kummallekin suku
puolelle erikseen siten, että Turun-Porin sekä Vaasan läänit sekä Ahvenan
maa muodostivat alhaisimman kuolleisuuden alueen, keskimääräisen kuol
leisuuden aluetta olivat Uudenmaan ja Hämeen läänit ja muut läänit muo
dostivat korkean kuolleisuuden alueen. 

Väestöennuste lasketaan kahtena laskelmana, joista laskelma 1 sisältää 
syntyvyyden ja kuolevuuden lisäksi myös muuttoliikkeen vaikutuksen väes
tönkehitykseen. Tätä laskelmaa pidetään väestöennusteen peruslaskelmana. 
Laskelma 2 on ns. väestönkehityksen omavaraislaskelma, jossa on otettu 
huomioon pelkästään syntyvyyden ja kuolevuuden vaikutus väestönkehityk
seen. Syntyvyys- ja kuolevuusolettamukset ovat samat molemmissa laskel
missa. 

Viime vuosien väestönkehitys 

Viimeisten vuosikymmenien väestönkehitykselle on ollut tyypillistä väestön
kasvun hidastuminen. Hedelmällisyys on pysytellyt lähes samalla tasolla jo 
parinkymmenen vuoden ajan. Tällä hetkellä hedelmällisyys Suomessa on 
EU-maista korkeimpia ja viime vuodet Suomen kokonaishedelmällisyysluku 
on pysytellyt hieman 1,8 yläpuolella. 

Kuolleisuudessa on tapahtunut viime vuosina myönteistä kehitystä, sillä 
tunnetusti korkea suomalaisten miesten kuolleisuus on alkanut laskea ja 
elinajanodotteella mitattuna ollaan pikkuhiljaa saavuttamassa muiden länsi
eurooppalaisten miesten elinajat. Naisten kuolleisuus on muihin maihin 
verrattuna ollut jo pitkään samalla tasolla kuin muissa EU-maissa. 

Lamavuosien aikana kuntien välinen maassamuutto on hidastunut (ku
vio 1), mutta on jälleen näyttänyt voimistuvan. Suomessa ovat pitkään maas
samuuttajien määrät vaihdelleet 200 000 muuttajan ylä- ja alapuolella. Vuon
na 1992 muuttajien määrät olivat alimmillaan. Tällöin vaihtoi asuinkuntaa 
177000 muuttajaa. Vuonna 1994 muuttajien määrä kohosi jo lähes 218 000 
muuttajaan. Osasyynä näin korkeaan muuttajien määrään voidaan pitää uut
ta kotikuntalakia, joka mahdollisti opiskelijoiden kotikunnan muuttamisen 
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Kuvio 1. Kuntien välinen maassamuutto vuosina 1945-2030. 

opiskelupaikkakunnalle. Lain voimaantultua monet jo pitkään opiskelupaik
kakunnalla asuneet vaihtoivat kotikuntansa opiskelupaikkakunnaksi. 

Siirtolaisuudessa sensijaan on tapahtunut viime vuosina merkittävää li
sääntymistä (kuvio 2), johon syyt löytyvät lähinnä maailmanpoliittisen tilan
teen muuttumisesta. Suomen ulkomaalaisväestö oli Euroopan pienimpiä ja 
Suomeen tulleet muuttajat olivat vielä 1980-luvun lopulla enemmistöltään 
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Kuvio 2. Siirtolaisuus wosina 1945-1995. 

Ruotsista saapuvia paluumuuttajia. Neuvostojärjestelmän romahdettua Suo
meen alkoi saapua inkeriläisiä, jotka vastaanotettiin paluumuuttajina. Sa
maan aikaan myös pakolaisia entisen Neuvostoliiton alueelta saapui Suo
meen - näistä suurimpana ryhmänä somalialaiset. 

Koko 1980-luvun nettomuutto oli positiivinen ja noususuhdanteen alka
essa myös Suomeen muuttajien määrät alkoivat nousta. Suurin nousu tulo
muutossa tapahtui kuitenkin laskusuhdanteen alkaessa. Tämän tulomuuttaji
en lisääntymisen syynä olivat inkeriläiset paluumuuttajat ja pakolaisista lä
hinnä somalien tulo Suomeen. 

Nämä ulkomaalaisryhmät nostivatkin Suomen pienen ulkomaalaisväestön 
muutaman vuoden aikana lähes kolminkertaiseksi. Tällä hetkellä Suomessa 
asuu noin 68 000 ulkomaalaista. Vuonna 1990 ulkomaalaisten määrä oli 
26000. 

Våestöennusteen olettamukset 

Tilastokeskuksen uusimmassa väestöennusteessa on hedelmällisyyden oletet
tu pysyvän nykyisellä tasolla, joka koko maassa on kokonaishedelmällisyyslu
vulla mitattuna 1,8. Alueellisten erojen on oletettu pysyvän samoina. Tämä 
merkitsee sitä, että esimerkiksi Vaasan läänin pohjoisosien ja osassa Oulun 
läänin kuntia hedelmällisyys on huomattavasti korkeampi kuin muualla maas-
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sao Näissä kunnissa hedelmällisyyden on oletettu pysyvän hedelmällisyystason 
yläpuolella, kokonaishedelmällisyysluvun ollessa yli 2,l. 

Kuolevuuden on oletettu alenevan siten, että miesten elinajanodote kas
vaa nykyisestä 72,1 vuodesta 75,0 vuoteen. Tämä kasvu tapahtuu vuoteen 
2010 mennessä. Naisten vastaava elinajanodotteen lisäys on 79,5 vuodesta 
81,5 vuoteen. 

Maassamuuttokertoimet on pysytetty koko ennustekauden samoina kuin 
1990-luvun alkupuolella ja nettosiirtolaisuuden on oletettu olevan koko ajan 
+ 2000 muuttajaa vuosittain. 

Väki vähenee 

Tulevaa väestönkehitystä leimaa väestönkasvun hidastuminen ja väestön ikä
rakenteen vanheneminen. Alhaisen hedelmällisyyden takia lasten osuus koko 
väestöstä tulee supistumaan kun taas vanhusten yli 65-vuotiaiden määrä tulee 
kasvamaan. 

Väestön tulevaan kehitykseen vaikuttaa merkittävästi sodan jälkeen synty
neiden suurten ikäluokkien vanheneminen. Nehän ovat jo pitkään näkyneet 
väestön ikärakenteen pullistumana. Vuoden 2010 jälkeen nämä ikäluokat 
saavuttavat vanhuseläkeiän, joten vanhusten määrä alkaa selvästi kasvaa. 
Toisaalta tuolloin alkaa myös työikäisen väestön voimakas supistuminen, 
sillä työikään tulevat ikäluokat ovat pienempiä kuin sieltä poistuvat ikäluo
kat. 

Maassamuutto hidastuu 

Muuttoliike oli suurimmillaan kun sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat 
tulivat muuttoikään 1970-luvun alkupuolella. Muuttoliike onkin iän mukaan 
valikoivaa (kuvio 3). Muuttoalttius on korkeimmillaan 20-29-vuotiailla. Li
säksi muutto liittyy usein perheen perustamisen alkuvuosiin. Näin alle kou
luikäiset lapset vanhempineen ovat ahkerimpia muuttajia (kuvio 4). 

Laman vaikutus väestönkehitykseen näkyi selvimmin juuri muuttoliikkeen 
hidastumisena. Noususuhdanteen aikana muuttoa rajoitti lähinnä asuntojen 
puute - työtä olisi ollut ainakin maan eteläosissa. 

Työttömyyslukujen noustessa vaimeni myös muuttoliike. 1990-luvun alus
sa maassamuutto olikin alhaisimmillaan sitten 1970-luvun puolen välin. 
Sensijaan ulkomaalaisten määrä nousi. Inkeriläiset ja pakolaiset nostivat 
lamavuosina ulkomaalaisten maahanmuuttajien määrän korkealle. Tosin vie
läkin Suomessa asuu EU-maiden prosentuaalisesti pienimpiä ulkomaalaisvä
estöjä. 
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Miltä tulevaisuus näyttää? 

Väestö ennustetta laadittaessa kaikkein epävarmin muuttuja on muuttoliik
keen ennakoiminen. Toisaalta muuttoliike on selvästi kytköksissä väestön 
ikärakenteeseen eli kun muuttavimmat ikäluokat pienenevät, pienenee myös 
muuttajien määrä. 

Muuttaneet per 1000 
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Kuvio 3. MuuHoalttius iän mukaan (per 1000) vuonna 1994. 
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Väestöennusteen olettamukset laskettiin juuri lama-ajan väestökehityk
sestä korjattuna vuoden 1994 ennakkotiedoilla. Tältä ajanjaksolta saatiin siis 
kunnittaiset muuttokertoimet, joita sitten käytettiin laskettaessa väestöen
nustetta. Näiden muuttokertoimien avulla sitten lasketaan tulevaa muuttolii
kettä kullakin hetkellä vallitsevasta väestöstä. 

Kun syntyvyys on muutamia osia maata lukuunottamatta ollut jo yli 20 
vuotta alhainen ja muuttoliike on jo ennestään verottanut kuntien väestöä, 
voidaan olettaa, että tulevaisuudessa muuttoliike tulee pikkuhiljaa vai
menemaan ja vuosittaiset muuttajien määrät tulevat olemaan huomattavasti 
nykyistä pienempiä. Muuttoikäistä väestöä ei kertakaikkiaan enää löydy 
suurimmasta osaa kuntia. 
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Muuton suunta tulee myös olemaan selvä. Väestökeskukset vetävät väkeä 
ja toisaalta muutto tulee jatkumaan edelleen suurimpiin kaupunkeihin. Seu
tukuntien "keskuskunta" vetää väkeä ympäriltään ja maaseutumaiset kunnat 
autioituvat. Toisaalta taas nämä keskuskunnat menettävät väestöä alueen 
muille suuremmille paikkakunnille. 

Siirtolaisuuden ennustaminen onkin erittäin vaikeata. Yleensä siirtolaisia 
tulee maahan, kun on työvoimapula. Näinhän ei Suomessa tapahtunut, vaan 
1990-luvun alkupuolella lähes kaikki inkeriläiset paluumuuttajat joutuivat 
työttömiksi. Näin on tapahtunut myös maahan tulleiden pakolaisryhmien 
kanssa. Väestöennusteessa oletettiinkin siirtolaisuuden jatkuvan tulevina 
vuosina nettovoittona - hieman hitaampana kuin pitemmän ajanjakson 
trendi. 

Tilastokeskuksen väestöennusteessa näkyy selvästi maassamuuton hidas
tuminen. Muuttajien vuosittaiset määrät tulevat alenemaan. Tämä kehitys on 
seurausta kuntien ikärakenteen muuttumisesta. Lähimpinä vuosina tulevat 
muuttoaltteimpaan ikään 1970-luvulla syntyneet ensimmäiset pienet ikäluo
kat. Ja tämän jälkeen muuttoikäisten ikäluokat ovat pieniä. Vaikka muutto
alttius pysyisi vuosittain samana, ei muuttajia riitä. 

Lisäksi tosiasiahan jo tällä hetkellä on se, että useissa kunnissa ei enää 
nykyiselläänkään ole muuttoikäistä väestöä. Hehän ovat jo aikaisemmin 
muuttaneet pois ja perustaneet perheensä ja synnyttäneet lapsensa muualla 
- suurimmissa asutuskeskuksissa. 

Seutukunnittain tarkasteltuna kuntien välinen muuttoliike on viimeiset 
vuodet suuntautunut Etelä-Suomen seutukuntiin ja seutukuntiin, joissa kes
kuskuntana on väkiluvultaan suuri kaupunki (kuvio 5). Parinkymmenen vuo
den aikana ikärakenteen muutokset monilla alueilla ovat niin suuret, että 
muuttajien määrät tulevat putoamaan melko voimakkaasti ja monet seutu
kunnat eivät vedä väkeä alueen ulkopuolelta. Kaikkien seutukuntien muutto
liikekehitykselle on kuitenkin tyypillistä, että seuraavina vuosina muuttoliike 
tulee selvästi hidastumaan (kuvio 6). 

Väestöennuste ei kerro sitä - eikä sen ole tarkoitus kertoakaan - mitä 
tapahtuu Suomessa esimerkiksi maataloudessa työskenteleville. Miten heidän 
määränsä tulee tulevina vuosina alenemaan ja mitä he tekevät jäätyään työt
tömiksi? Muuttavatko he samalla tavalla kuin aikanaan 1960-luvulla maata
loudesta vapautunut työvoima? Minkälaista aluepolitiikkkaa tulevaisuudessa 
toteutetaan? Nämä kysymykset ovat paremminkin asetettavissa poliitikoille, 
ei väestöennustetta laativalle viranomaiselle. 
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Muuttovoitto- ja tappio (%) 
vuosina 1988-1993 

• 1,0 - 12,0 (32) 
o -0,9 - 0,9 (13) 
o -9,7 - -1,0 (43) 

~- .. 
I " / .\ .. 

Mauri Nieminen 

Kuvio 5. Muuttovoitto- ja tappio (%) vuosina 1988-93 seutukunnittain. 
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Muuttovoitto- ja tappio (%) 
2008-2013 

• 1,0 - 6,4 (35) 
o -0,9 - 0,9 (33) 
o -7,7 - -1,0 (20) 

Kuvio 6. MuuHovoitto- ja tappio (%) vuosina 2008-2013 seutukunnittain. 
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utkija, joka on kiinnostunut muuttoliikkeestä, voi käyttää hyväkseen sekä 
T otantaan perustuvia surveyaineistoja että erityyppisiä kokonaisaineistoja. 

Vaikka Tilastokeskuksessa tehdään runsaasti haastattelututkimuksia - jo
ka kuukausi haastatellaan esim. työvoimatutkimuksen yhteydessä noin 12 000 
henkilöä - varsinaisia haastatteluun tai kyselyyn perustuvia muuttoliikeai
neistoja Tilastokeskuksella ei juurikaan ole. 

Muuttoliiketutkimukseen soveltuvia kokonaisaineistoja Tilastokeskuksella 
taas on useampia. 

Tilaston rakenneosat 

Tilastoaineistot voidaan jakaa kahteen pääryhmään: sellaisiin, joissa on etu
päässä tietoja tietyn ajanjakson tapahtumista kuten esim. synnytyksistä, kuo
lemantapauksista tai muutoista sekä aineistoihin, jotka kuvaavat tietyn ajan
kohdan rakenteita esim. väestöpyramideja tai eri toimialaluokkien suhteellisia 
osuuksia. Mikäli samasta henkilöstä on tietoja kahdelta eri ajankohdalta, 
voidaan myös rakenne tilastojen avulla kuvata muutoksia. Mitä lyhyempi eri 
mittausajankohtien välinen aikaero on, sitä kattavammin saadaan tietoja ajan
jaksolla tapahtuneista muutoksista. 

Kun tilastoidaan esim. rikoksia, onnettomuuksia tai konkursseja, tilastoyk
sikkö on tavallisesti itse tapahtuma, jonka ominaisuuksia tilasto kuvaa. Tämä 
koskee osittain myös esim. muuttotilastoja: väestönmuutostilastot kuvaavat 
muuttojen lukumääriä ja tunnuspiirteitä tietyllä ajanjaksolla, esim. onko ky
seessä maan sisäinen muutto vai maahan- tai maastamuutto. Muuttaneiden 
lukumäärä saattaa olla edellistä lukua hiukan pienempi. 

Monissa Tilastokeskuksen aineistoissa, jotka ovat luonteeltaan rakenneai
neistoja, on myös tapahtuma tietoja. Väestölaskenta-aineistoissa on esim. ny
kyään tietoja henkilön laskenta-ajankohdan työsuhteen alkamis- ja päättymis
päivämäärästä. 
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Tilastot voidaan viiteajanjakson ja tilastoyksikön mukaan sijoittaa nelikent
tään. 

Tapahtuma Henkilö 

Ajanjakso- 1 2 
tieto 

Poikki- 3 4 
leikkaus 

Ruudussa 1 ovat esim. äsken mainitut rikos-, onnettomuus- tai konkurssitilas
tot. Osa Tilastokeskuksen muuttotilastoista kuuluu myös tähän ruutuun. 
Muuttoliikettä kuvataan väestönmuutostilastoissa ottamalla itse muutto tilas
toyksiköksi: saamme esim. tietää, montako muuttoa tietyllä ajanjaksolla on 
tapahtunut ja kuinka suuri osa kaikista vuoden aikana tapahtuneista muutois
ta on ollut kuntien välisiä muuttoja. 

Muutoista voidaan saada tietoja myös aineistoista, joissa tilastoyksikkö on 
jokin muu kuin henkilö tai muutto. Markku Tahvanainen (1995) ympäristö
ministeriöstä on tutkimuksessaan, joka koski vuoden 1992 aikana tapahtunei
ta asuntokauppoja, käyttänyt asuntokauppaa yksikkönä. Selvitys perustuu ve
rohallituksen osakehuoneisto- ja kiinteistötietoihin, jotka on yhdistetty Tilas
tokeskuksen muihin aineistoihin. Tutkimuksesta selviää, ketkä kyseisenä ai
kana ostivat tai myivät asunnon sekä millaisia asuntoja ostettiin. Tutkimus 
sisältää myös muita tietoja, esim. tarkastellaan ostajien asumisväljyyttä ennen 
ja jälkeen asunnon vaihtamista. 

Tilastokeskus julkaisee vuosittain tilastoja muutoista ja muista väestön
muutoksista. Julkaisuissa selvitetään myös yksityiskohtaisemmin, mitä tietoja 
on saatavissa ja miten eri käsitteet on määritelty. 

Ruutuun 2 voidaan sijoittaa myös muuttotilastot silloin kun tilastoyksikkö 
on henkilö, perhe tai asuntokunta. 

Tilastokeskus on koonnut ison muuttoliikeaineiston vuonna 1988 ja 1992 
muuttaneista henkilöistä. Mikäli henkilö vuoden aikana muutti useampaan 
kertaan, tiedostoon vietiin tiedot viimeisestä muutosta. 

Ruutu 3 sisältää tilastoja, jotka kuvaavat tiettynä tarkasteluajankohtana 
tapahtuneita muutoksia. Joka päivä ihmisiä syntyy ja kuolee tai vaihtaa asuin
paikkaa. Tilastokeskus ei tuota sellaisia väestötilastoja, joissa kuvataan tapah
tumia tiettynä hetkenä. 

Esimerkki tällaisesta tilastosta on kuitenkin väestötilaston tieto siitä, mo
nenko henkilön asuinkunta vuodenvaihteessa muuttuu kuntaliitoksen seu
rauksena. Joskus Tilastokeskus on myös lähinnä kokeilumielessä tehnyt tilas
tokarttoja henkilöistä, jotka viettävät merkkipäivää tiettynä ajankohtana. 

Ruutu 4 sisältää perinteiset poikkileikkausaineistot. Perusjoukkona on 
yleensä vuoden ensimmäisenä tai viimeisenä päivänä maassa asuva väestö, 
josta Tilastokeskus erilaisia päättelysääntöjä käyttäen voi muodostaa myös 
perheitä tai asuntokuntia. 

Väestölaskentojen poikkileikkausaineistot sisältävät nykyään myös tapah
tumatietoja. Tällaiset tiedot tulevat tavallaan "kylkiäisinä", kun eri rekiste-

122 



Christian Starck ja Marianne Johnson 

reistä haetaan tietoja henkilöiden toiminnasta ja työsuhteista. Tiedot työsuh
teen tai työttömyyden alkamis- ja päättyrnispäivämääristä tai tutkinnon suo
rittarnisajankohdasta saattavat kiinnostaa myös muuttoliikkeen tutkijaa. 

Pitkittäistiedostot 

Viime vuosina Tilastokeskuksessa on rakennettu joukko tiedostoja, joissa on 
yhdistelty eri vuosien poikkileikkausaineistoja. Näin muutosten kuvaaminen 
on helpottunut. Tällaisia pitkittäis- tai paneeliaineistoja ovat esim. 

Väestölaskentojen pitkittäistiedosto 1970--1990 
Työssäkäyntitilaston pitkittäistiedosto 1987-1994 
Yritykset ja niiden työvoiman käyttö 1989-1993. 

Yhteistä näille tiedostoille on se, että mahdollisista muutoista saadaan 
tietää vain epäsuorasti käyttäen tietoa henkilön asuinpaikan muuttumisesta. 

Väestölaskentojen pitkittäistiedostossa 1970--1990 on tietoja väestön ta:
loudellisesta toiminnasta ja asuinoloista viiden vuoden välein. Tiedoston avul
la on tutkittu mm. muuttoja (Finnäs 1994, Eriksson ja Jäntti 1995). Käsityk
semme mukaan aineistoa voitaisiin hyödyntää erilaisissa liikkuvuus
selvityksissä huomattavasti enemmän kuin mitä tähän asti on tehty. 

Työssäkäyntitilaston pitkittäistiedostossa 1987-1994 on vuosittaisia tietoja 
väestön taloudellisesta toiminnasta. Tiedostossa on tarkkoja tietoja henkilön 
asuinpaikasta (mm. kunnan osa-aluekoodi ja rakennuksen koordinaatit). 
Paikkatiedot yhdessä muiden siirtymätietojen kanssa mahdollistavat selvityk
siä, joita aikaisemmin ei ole voitu tehdä kokonaisaineistosta. Seuraavassa 
muutama esimerkki: 

Kuviossa 1 on tietoja opiskelijoista vuosina 1992 ja 1993. Opiskelijoiden 
määrä on selvästi lisääntynyt. Työssäkäyntiaineiston avulla voidaan tutkia, 
kuinka usein opiskelu- tai työpaikan saanti edellytti muuttoa paikkakunnalta 
toiselle. Kuvio 1 on esimerkki tilastoista, jossa muutokset päätellään vertaa
malla kahden ajankohdan tietoja. Kuvio ei paljasta, moniko niistä henkilöistä, 
jotka luokiteltiin opiskelijoiksi sekä vuonna 1992 että vuonna 1993, oli ollut 
myös työssä vuoden 1992 aikana. 

Kuviossa 2 seurataan virtakuvion avulla tietyn toimialan, tässä tapauksessa 
rakennusalan kehitystä ajanjaksolla 1987-1993. Myös tässä tapauksessa on 
mahdollista tutkia muuttojen syitä ja seurauksia. Kuinka usein esim. työttö
miksi joutuneet ovat vaihtaneet asuinpaikkaa? Löytyykö tästä toimialojen 
välisiä eroja? 

Aineisto, joka kuvaa yrityksiä ja niiden työvoiman käyttöä 1989-1993 on 
juuri valmistumassa. Aineiston avulla voidaan paremmin kuin aikaisemmin 
tutkia, mistä uudet yritykset löytävät työntekijänsä ja mikä on lopettaneiden 
yritysten työntekijöiden kohtalo. Aineiston avulla voidaan myös tutkia, onko 
työntekijä todellakin siirtynyt uuteen työpaikkaan vai onko vain esim. kysei
sen yrityksen oikeudellinen muoto tai omistussuhde muuttunut. 
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Mistä? 

31.12. 

1992 

Opiskelijoita 
375649 

Kuolleet, 
maastamuuttaneet 

Työttömiä 

Eläkeläisiä 

Muut (kotiäidit,asevevolliset) 

Mihin? 

31.12. 

1993 
Opiskelijoita 

449210 

Maahanmuuttaneet 

Kuvio 1. Muutokset opiskelijoiden määrässä 1992-1993. 

Kuvio 2. Rakennustoiminnassa aloittaneet, lopettaneet Ja työIIisinä pysyneet 
henkilöt 1987-1993. 
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Myös tämän aineiston kautta voidaan tutkia muuttojen ja taloudellisten 
tekijöiden välisiä suhteita. 

Kaikista näistä aineistoista on erillinen kuvaus tämän kirjoituksen liitteinä 
1-4. 

Uudet muuttoliikeaineistot 

Lopuksi jokunen sana Tilastokeskuksen uusista varsinaisista muuttoliikeai
neistoista sekä Tilastokeskuksen mahdollisuuksista tarjota aineistoja, joiden 
avulla voidaan valaista juuri tämän seminaarin teemaa Suomi Euroopassa. 

Kuviossa 3 kuvataan vuonna 1994 Helsinkiin muuttaneita ja saman vuoden 
poismuuttajia vuoden 1993 pääasiallisen toiminnan mukaan. Tiedot perustu
vat aineistoon, jossa on yhdistetty työssäkäyntitilaston tiedot pääasiallisesta 
toiminnasta muuttoaineiston tietoihin. Tällaisia tiedostoja on tehty vuodesta 
1987 alkaen. Tilastokeskus on myös vuosittain tuottanut aineistosta pieneh
kön taulupaketin, jota on tarjottu kunnille ja muille muuttoliikkeistä kiinnos
tuneille. 

Tilastokeskuksessa on luotu aineisto, jonka avulla on tarkoitus tutkia asun
tojen uustuotannosta syntyviä muutto- ja asuntoketjuja sekä uustuotannon vai
kutusta muuttavien asuntokuntien asumistasoon. Muuttoketjujen alkupään 
muodostavat muutot vuosina 1988 ja 1992 valmistuneisiin uusiin asuntoihin. 
Ketjuja on jatkettu tutkimalla muuttoja muuttojen vuoksi tyhjentyneisiin 

Kuntaan 
muuttaneet 

TYÖlLISET 

TYÖTTÖMÄT 

OPISKELIJAT 
KOULULAISET 

0-14 -VUOTIAAT 

ELÄKELÄISET 

MAAHANMUUTTANEET Kunnasta 
muuttaneet 

TVÖLLlSET 

TYÖTTÖMÄT 

ELÄKELÄISET 

MUUT (VARUSMIEHET; KOTIÄIDIT) 
TUNTEMATTOMAT 

Kuvio 3. Helsinkiin/Helsingistä vuonna 1994 muuttaneet vuoden 1993 
pääasiallisen toiminnan mukaan. 
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Kuvio 4. Muuttoliikeaineiston rakenne. 

asuntoihin niin pitkälle kuin näihin muuttoihin on liittynyt edellisen asunnon 
tyhjentyminen. Aineistoon sisältyy tietoja muuttavista asuntokunnista ja asun
tojen ominaisuuksista. Sen avulla esimerkiksi saadaan selville, miten monen 
asuntokunnan asumiseen uustuotannolla on vaikutusta tai voidaan tutkia, 
hyödyttääkö hyvätuloisille suunnattu asuntotuotanto välillisesti vähemmän 
ansaitsevia asuntokuntia. 

Tilastokeskuksen muuttoliikeaineisto vuosilta 1988 ja 1992 (kuvio 4) sisäl
tää runsaasti tietoja näinä vuosina muuttaneista. Aineisto on muodostettu 
siten, että ensin on poimittu kaikki henkilöt, jotka olivat vaihtaneet asuinpaik
kaa vuonna 1988 tai vuonna 1992. Tämän jälkeen muuttaneille henkilöille on 
viety lisätietoja työssäkäyntitilaston aineistosta vuosilta 1987 ja 1988 sekä 
vuosilta 1992 ja 1993. Tiedoston avulla voidaan osittain seurata myös asunto
kuntien muuttoja. Tiedostoa on kuvattu tarkemmin erillisessä liitteessä. 

Muuttoliikeaineistosta on tulostettu runsaasti taulukoita. Myös Seppo 
Laakson (1995) tutkimus Uudenmaan läänin muutoista perustuu tähän ai
neistoon. 

Maahan- ja maastamuutto 

Tilastokeskus julkaisee vuosittain tietoja maahan- ja maastamuutoista lähtö
ja tulomaan mukaan. Tilastoja on jo kauan tehty muuttaneiden sukupuolen, 
siviilisäädyn, kielen ja kansalaisuuden mukaan. On myös julkaistu joitakin 
tietoja muuttaneiden koulutustasosta. 

Tilastokeskus pystyy kuitenkin seuraamaan paremmin maassamuuttoja 
kuin maahanmuuttoja tai maastamuuttoja. Tilastoihin merkitään nimittäin 
vain ns. pysyvät muutot, joiksi kansainvälisen määritelmän mukaan katsotaan 
muutot, joissa henkilö muuttaa ulkomaille (tai Suomeen) yli vuodeksi. 
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Kuvio 5. EU-maihin muuttaneet 15 vuotta täyttäneet koulutusasteen mukaan. 

Yli kuukaudeksi maasta muuttavien on kuitenkin lain mukaan tehtävä 
itsestään ja perhejäsenistään muuttoilmoitus. Ilmoitusten perusteella olisi 
mahdollista tutkia myös lyhyemmäksi ajaksi maastamuuttaneita. 

Kuviosta 5 nähdään, kuinka korkea-astetutkinnon suorittaneiden osuus 
EU-maihin muuttaneista on kasvanut vuodesta 1990 vuoteen 1994. 

Lopuksi 

Nykyään on yhä tavallisempaa, että Tilastokeskus valmistaa aineistoja, joita 
sitten ulkopuoliset tutkijat analysoivat. Enää tutkija ei ole riippuvainen vain 
julkaisujen tauluista. Itse toivoisimme kuitenkin vielä aineistoja, joiden avulla 
paremmin kuin nyt voisi seurata, miten muutot vaikuttavat perheiden ja asun
tokuntien rakenteeseen ja päinvastoin. Tällaisessa aineistossa tilastoyksikkö 
olisi muuttotapahtuma ja tietoina esim. kuinka moni henkilö kyseiseen muut
toon osallistui ja syntyikö muuton yhteydessä uusi perhe tai asuntokunta. 

Muutot väestötilastoissa 

Kunnittaiset väestönmuutostilastot ja niiden julkaiseminen 

Tiedot väestönmuutoksista kunnittain ja tapahtuman kokeneen henkilön iän 
mukaan ovat saatavissa ALTIKA-tietokannasta vuodesta 1975 lähtien. Kun
nittaisia tietoja elävänä syntyneistä äidin iän mukaan on saatavissa vuodesta 
1970 lähtien ja kuolleista iän mukaan vuodesta 1961 alkaen. Näiden taulukoi-
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den julkaiseminen aloitettiin vuonna 1976. Ruotsinkielisestä väestöstä kun
nittainen väestönmuutostaulu on tehty vuodesta 1979 alkaen. 

Kunnassamuutosta on tietoja saatavissa vuodesta 1975 lähtien. Kuntien 
välisestä muuttoliikkeestä muuttaneiden iän mukaan on tietoja vuodesta 1969 
lähtien vuosittain. Ennakkotietoja julkaistaan neljännesvuosittain. Henkilöti
lastojen maksullisessa tietopalvelussa tehdään asiakkaan tilauksesta kunnit
taisia ja osa-alueittaisia selvityksiä väestönmuutoksista. 

Muuttoliikkeen käsitteet 

Maassamuutto 

Henkilön, joka vaihtaa kotipaikkaa, on viimeistään viikon kuluttua muutosta 
annettava itsestään ja kanssaan muuttaneista perheenjäsenistä muuttoilmoi
tus, joka toimitetaan uuden asuinpaikan rekisteritoimistolle. Muutto ilmoite
taan lomakkeessa joko vakituiseksi tai tilapäiseksi. Muuttoilmoituksen saatu
aan rekisteritoimisto päättää, onko kysessä tilapäinen vai vakituinen asuinpai
kan muutos. Opiskelijoiden muutot opiskelupaikkakunnalle on voitu katsoa 
myös vakituisiksi muutoiksi 1.6.1994 lähtien, jolloin tuli voimaan uusi koti
kuntalaki (201/1994). Tiedot asunnon ja kotipaikan muutoksesta siirretään 
konekielisessä muodossa väestön keskus rekisteriin. Uuden asuinpaikan rekis
teritoimisto lähettää tiedot uudesta asuinpaikasta vanhan asuinpaikan rekis
teritoimistolle. (Väestötietolaki 507/1993 sekä muutos 202/1994; kotikuntala
ki 201/1994; kotikunta-asetus 351/1994.) 

Tilastokeskus saa tiedot niistä kotipaikan muutoksista, joissa vakinainen 
asuinpaikka muuttuu. Tilastokeskus luokittelee asuinpaikan muutokset kun
nassamuutoiksi ja kuntien välisiksi muutoiksi. Kunnassamuutto käsittää huo
neistosta toiseen tapahtuvat muutot saman kunnan sisällä. Siitä erotetaan 
omaksi ryhmäksi kiinteistöjen välinen kunnassamuutto. Vuoden 1986 ja sitä 
aikaisempien vuosien tilastoissa kunnassamuutossa olivat mukana vain kiin
teistöjen väliset muutot samassa kunnassa. Käsite kunnassamuutto käsitti 
vuoteen 1993 asti kunnan sisällä tapahtuneet muutot yksityisasuntokunnasta 
toiseen. Vuodesta 1994 alkaen aineisto sisältää myös ne kunnassamuutot, 
jotka tapahtuvat yksityisasuntokunnasta ns. laitosasuntokuntaan tai päinvas
toin. Kunnassamuutoiksi on vuodesta 1994 alkaen luettu myös muutot, jotka 
tapahtuvat 'ei vakinaista asuntoa' -tilanteesta yksityisasuntokuntiin tai päin
vastoin. Käsitemuutos on lisännyt kunnassamuuttojen määrää noin 6 prosen
tilla. 

Maahan- ja maastamuutto 

Kun henkilö muuttaa toisesta Pohjoismaasta toiseen, hänelle on annettava 
lähtömaan paikallisesta väestörekisteristä pohjoismainen muuttokirja tulo
maan paikalliseen väestörekisteriin toimitettavaksi (660/1969, SopS 46). Tu
lomaan paikallinen väestörekisteriviranomainen palauttaa muuttotodisteen 
lähtörekisteriin. Muuttopäiväksi merkitään se päivä, jona henkilö on otettu 
tulomaan paikalliseen väestörekisteriin. 
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Suomeen siirtyneen henkilön, joka aikoo oleskella tai on oleskellut täällä 
yhtämittaisesti yli vuoden, on ilmoitettava muutostaan asuinpaikkansa rekis
teritoimistolle (väestötietolaki 507/1993). Jos henkilö aikoo jäädä vakituisesti 
asumaan Suomeen ja hänellä on vähintään vuoden oleskeluun oikeuttava 
voimassa oleva lupa, niinhänen kotikuntansa määräytyy yleensä hänen oman 
ilmoituksensa mukaan (kotikuntalaki 201/1994). Rekisteritoimisto vie näiden 
henkilöiden tiedot väestön keskusrekisteriin. Kotipaikkansa ulkomaille 
muuttavien on tehtävä itsestään muuttoilmoitus kuten maan sisällä muutta
vienkin (kotikunta-asetus 1994). Maasta muuttaneiksi katsotaan ne henkilöt, 
jotka muuttaessaan ilmoittavat olevansa vähintään vuoden poissa Suomesta. 
Poikkeuksen muodostavat ainoastaan ne Suomen kansalaiset, jotka ovat dip
lomaatteja, kehitysyhteistyössä toimivia yms. (kotikuntalaki 201/1994). Ruot
sia ja Suomea lukuunottamatta muissa Pohjoismaissa katsotaan vuotta lyhy
emmän oleskelun maassa riittävän syyksi vakituisen asuinpaikan muuttami
seen väestörekisterissä. 

Kirjallisuutta 

Tuoreimmat väestönmuutostilastot: 

- Väestönmuutokset (1993) Tilastokeskus. Väestö, no 3. 

- Väestönmuutokset kunnittain (1995) Väestö, no 10. 

- Väestön neljännesvuositilasto (1995) 3. neljännes. Väestö, no 13. 

Väestölaskentojen pitkittäistiedosto 1970-1990 

Eriksson, Tor ja Markus Jäntti (1995) Työntekijöiden liikkuvuus ja ansiotulot. Kansan
taloudellinen aikakauskirja VoI. 1. 

Finnäs, Fjalar (1993) Language Shifts and Migration. The Finnish 10ngitudinaI census data fi
le as an aid to social research. Tilastokeskus, Tutkimuksia. 

Työssäkäyntitilaston pitkittäistiedosto 1987-1994 

MyrskyJä, Pekka ja Kaija Ruotsalainen (1994) Työttömät 1993. Työministeriö, työpoliittinen 
tutkimus no 78. 

Myrskylä, Pekka (1995) Työvoimavirrat liikkuvat lamankin aikana. Tietoaika no 5. 

Muita tekstissä mainittuja tutkimuksia, joissa on hyödynnetty 
Tilastokeskuksen aineistoja 

Laakso, Seppo (1995) Muuttoliike Helsingin seudulla. Helsingin kaupungin tietokeskuksen 
tutkimuksia no 8. 

Tahvanainen, Markku (1995) Asunnonostajat. Tilastollinen selvitys vuonna 1992 asunnon os
taneista. Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto, Tutkimusraportti no 2. 
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Liite no 1. 

Väestölaskentojen pitkittäistiedosto 1970-1990 

Ajanjaksolla 1970-1990 väestölaskentoja on suoritettu viiden vuoden välein. 
Vuodesta 1987 alkaen Tilastokeskus on lisäksi eri tietolähteitä yhdistämällä 
tuottanut vuosittain llS. työssäkäyntitilaston, jota voidaan pitää rekisteripoh
jaisena väestölaskentana. 

Väestölaskentojen pitkittäistiedosto sisältää tietoja väestön taloudellisesta 
toiminnasta ja asuinoloista vuosilta 1970, 1975, 1980, 1985 ja 1990. Tiedostos
sa on tietoja noin 6 miljoonasta ihmisestä - kaikista, jotka ovat vakituisesti 
asuneet Suomessa ainakin yhtenä laskenta-ajankohtana. 

Eri vuosien väestölaskentatietojen vertaileminen on viime vuosiin asti ol
lut hankalaa. Tiedot ovat olleet eri julkaisuissa, luokitukset ovat poikenneet 
toisistaan jne. Tilastokeskuksessa päätettiin 1980-luvun loppupuolella koota 
keskeiset laskentatiedot samaan tiedosto on. Tietojen luokituksia ja päätte
lysääntöjä myös yhdenmukaistettiin. Näin syntyi ns. väestölaskentojen pitkit
täistiedosto, jota nyt on täydennetty vuoden 1990 tiedoilla ja uusilla henkilöil
lä. Siihen on myös lisätty tietoja asumistasosta. Uudet ruoka- ja asuntokunta
koodit mahdollistavat lisäksi sen, että asuntokuntien henkilörakennetta ja 
muutoksia voidaan tutkia. 

Väestölaskentojen pitkittäistiedosto muodostaa näin ainutlaatuisen tieto
aineiston, jonka tiedoista voi tuottaa sekä aikasarjoja että väestön liikkuvuut
ta kuvaavia tunnuslukuja. Tiedoston arvo kasvaa entisestään, kun sitä vuonna 
1997 täydennetään vuoden 1995 väestölaskentatiedoilla. Jo sitä ennen tiedos
toon on tarkoitus liittää noin 400 000 henkilön otos vuoden 1950 laskenta-ai
neistosta. 

Tilastokeskus tulee julkaisemaan raportteja, jotka perustuvat pitkittäistie
dostoon. Taulukoita tehdään myös tilauksesta ja lisäksi tiedostosta on mah
dollista saada tutkimuskäyttöön otos (max 10 % koko väestöstä). Poimintojen 
tulee olla sellaisia, ettei yksityistä kansalaista voida tunnistaa. 

Kirj allisuutta: 

Väestön taloudellinen toiminta ja asuinolot. Tilastokeskus, Väestö 1995:6. 

Tiedustelut: 

Christian Starck 
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Tietosisältö 

- Sukupuoli 

- Ikä 
- Syntymäkotikunta 
- Asuinkunta 
- Kieli 
- Siviilisääty 

- Asuntokuntakoodi 

- Asuntokunnan koko 

- Pääasiallinen toiminta 
- Ammattiasema 

- Ammatti 
- Sosioekonominen asema 
- Kokopäivätyökuukausia (ei 1970) 
- Osa-aikatyökuukausia (ei 1970, 1975) 

- Tutkinto 
- Tutkinnon suorittamisvuosi 
- Oppilaitostunnus 

- Työpaikan sijaintikunta 
- Toimiala 
- Työnantajasektori 

- Valtionveronalaiset tulot yhteensä 
- Palkkatulo 

- Yrittäjätulo 

- Huoneiden lukumäärä 
- Asunnon varusteet 

- Asunnon hallintaperuste 
- Talotyyppi 

- Asuntokunnan elinvaihe. 
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Liite no 2. 

Työssäkäyntitilaston pitkittäistiedosto 1987-1993 

Tilastokeskus on vuodesta 1987 alkaen tuottanut vuosittain rekisteripohjaista 
työssäkäyntitilastoa. Nämä vuosittaiset työssäkäyntitilastot on yhdistetty pit
kittäistiedostoksi, joka käsittää kaikkien maassa-asuvien taloudellista toimin
taa kuvaa tiedot vuosilta 1987-1993. Tiedostoa päivitetään vuosittain aina kun 
uusi vuosiaineisto valmistuu. 

Koska työssäkäyntitilaston on kokonaisaineisto on sitä mahdollista käyttää 
hyvin yksityiskohtaisiin analyyseihin. Samoin voidaan rakentaa erityyppisiä 
aikasarjoja. Voimme seurata vuoden välein jokaista kohorttia seitsemän vuo
den ajan. Tiedosto on erinomainen tutkittaessa esim. työmarkkinoilla tapah
tuvia muutoksia tai vaikka muuttamisen yhteydessä tapahtuvia työ- ja 
asuinolojen muuttumista. Pitkittäistiedosto sisältää runsaasti taustatietoja, 
jotka voidaan yhdistää esim. muuttaneille tai työttömiksi joutuneille. 

Tiedosto käsittää jokaisen asukkaan kotipaikkatunnuksen, jonka avulla sa
maan asuntokuntaan kuuluvat voidaan yhdistää asuntokunnaksi. Koska koti
paikkatunnus identifioi yksikäsitteisesti rakennus- ja huoneistorekisterin huo
neiston, voidaan asukkaat ja asunnot myös yhdistää ja seurata erilaisten per
heiden asuinuran kehitystä asunnonvaihtojen yhteydessä. 

Työssäkäyntitilastoa on vuodesta 1987 alkaen tehty täysin samalla tavalla. 
Eri vuosien tietojen vertailukelpoisuus on siten erittäin hyvä. Vuonna 1995 
otetaan käyttöön uusi toimialaluokitus ja se tulee aiheuttamaan vertailuon
gelmia. 

Tilastokeskus tulee julkaisemaan raportteja, jotka perustuvat pitkittäistie
dostoon. Taulukoita tehdään myös tilauksesta ja lisäksi tiedostosta on mah
dollista saada tutkimuskäyttöön otos (max 10 % koko väestöstä). Poimintojen 
tulee olla sellaisia, ettei yksityistä kansalaista voida tunnistaa. 

Kirjallisuutta: 

Työssäkäyntitilasto 1992-1993. Tilastokeskus, Väestö 1995:2. 

Tiedustelut: Pekka Myrskylä 
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Työssäkäyntitilaston pitkittäistiedoston tietosisältö 1987-1993: 

Tiedot ovat saatavissa kaikilta vuosilta, jos erikseen ei muuta ilmoiteta 

- Sukupuoli 
- Ikä 
- Kieli 
- Siviilisääty 

- Asuinkunta 
- Asuinpaikan osa-alue kunnassa 
- Asuinpaikan postinumero 
- Asunnon karttakoordinaatit 
- Pääasiallinen toiminta 
- Ammattiasema 
- Ammatti (vain vuosilta 1990 ja 1993) 
- Työsuhteen alkamisajankohta 
- Työkuukauden vuoden aikana 
- Työttömyyskuukaudet vuoden aikana 
- Korkein suoritettu tutkinto 

- Tutkinnon suoritusajankohta 
- Tutkinnon suoritusoppilaitos 
- Työpaikan sijaintikunta 
- Työpaikan osa-alue kunnassa 

- Työpaikan postinumero 

- Työpaikan karttakoordinaatit 
- Työpaikan L Y -tunnus 
- Toimipaikan toimiala 
- Työnantajan sektori. 

Yhteensä 36 erilaista verotustietoa: tuloista, omaisuudesta, veloista jne. 
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Liite no 3. 

Yritykset ja niiden työvoiman käyttö 1989-93 -aineisto 

Miksi aineisto on muodostettu? 

Aineiston avulla pyritään tarkastelemaan työvoiman rakennetta ja käyttöä 
sekä työvoimavirtoja työllistäjinä toimivissa liikeyrityksissä vuosina 1989-93. 
Erityisesti on haluttu selvittää, miten yrityksille tapahtuneet muutokset ovat 
vaikuttaneet työpaikkoihin ja yritysten työvoiman käyttöön. Mahdollisia kysy
myksiä ovat esim. 

Aineisto 

Miten erityyppisissä yrityksissä on käytetty työvoimaa ja millaista 
työvoima on rakenteeltaan? 

Millaista yrityksiin palkattu uusi työvoima on rakenteeltaan? 

Mitä tapahtuu yrityksistä poistuneelle työvoimalie? 

Mistä uudet yritykset saavat työvoimansa? 

Mihin toimintansa lopettaneiden yritysten työvoima siirtyy? 

Aineisto koskee liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä, jotka toimivat rekisteröi
tyinä työnantajina tai harjoittivat liikevaihtoverollista toimintaa vuosina 
1989-1993. Mukana eivät ole valtion ja kuntien työpaikat, maatilat, asunto
osakeyhtiöt, aatteelliset yhdistykset, säätiöt yms. Yrityksiltä on lisäksi edelly
tetty, että yrityksessä on ollut Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan 
työssä ainakin yksi henkilö. 

Henkilöistä on muodostettu pitkittäistiedosto vuosilta 1989-93. Aineistossa 
ovat mukana kaikki ne henkilöt, jotka ovat ainakin yhtenä vuonna työskennel
leet jossakin yritysperusjoukkoon kuuluvassa yrityksessä. Tällaisia henkilöitä 
on yhteensä noin 1,57 miljoonaa. Aineistossa kutakin työpaikkaa vastaa aina 
yksi työllinen henkilö. 

Vastaavasti on muodostettu pitkittäistiedosto niistä yrityksistä, joissa työs
säkäyntitilaston mukaan on ollut työntekijöitä ainakin yhtenä tarkasteluvuon
na. Tiedostossa on yhteensä noin 220.000 yritystietuetta (= erilaista yritystun
nusta). 

Tietolähteet 

Tiedot perusjoukkoon kuuluvista yrityksistä on saatu yritys- ja toimipaikka
rekisteristä. Tietoja yritysten taloudellisesta tuloksesta on saatu myös tilin
påätöstilastosta ja teollisuustilastosta. Tiedot vireille tulleista ja päättyneistä 
konkursseista ovat peräisin konkurssitilastosta. 

Työntekijöitä ja näiden työsuhteita koskevat tiedot ovat työssäkäyntitilas
tosta. Työssäkäyntitilasto sisältää demografisia tietoja, tietoja henkilön ta-
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loudellisesta toiminnasta, tuloista, koulutuksesta jne. Työssäkäyntitilaston tie
dot työvoimasta kuvaavat yleensä tilannetta vuoden viimeisellä viikolla. 

Tiedustelut: 

Jari Tarkoma 

Henkilöistä muodostetun pitkittäistiedoston 1989-1993 alustava 
tietoluettelo 

Henkilötunnus 

Yritystunnus 

Toimipaikkatunnus 

Kuuluuko henkilö perusjoukkoon 
ko.vuonna 

Sukupuoli 

Ikä 

Siviilisääty 

Äidinkieli 

Asuinkunta 

Y o-tutkinto 

Koulutus 

Tutkinnon suoritusaika 

Pääasiallinen toiminta 

Ammattiasema 

Työllisyyskoulutuksessa yli 5 kk (ei 1993) 

Työssäolo- ja työttömyyskuukaudet (ei 1993) -

Työttömyyskuukausia 

Ammatti (vain 1990) 

Sosioekonominen asema (vain 1990 

Työsuhde alkanut ko. vuonna (ei 1993) 

Työsuhteen alkamisaika 

Henkilön työsuhteen pituus ko. vuonna 

Henkilön palkkasumma ko. työsuhteesta 
ko.vuonna 

Palkkatulo (ei 1993) 

Omistajatyyppi 

Oikeudellinen muoto 

Yrityksen henkilöstön määrä 

yritysrekisterissä 

Institutionaalinen sektori 

Yrityksen toimiala 

Tuoja/viejä -tieto 

Yrityksen liikevaihto 

Yrityksen vuosipalkkasumma 

Yrityksen toiminnan aloittamisaika 

Yrityksen lopettamislsiirtymisaika 

Ulkomainen omistus 

Kokonaistulos 

Rahoitustulos 

Viennin osuus liikevaihtosta 

Viennin osuus toimituksista 

Yrityksen henkilöstön määrä 
työssäkäyntitilastossa 

samojen henkilöiden määrä henkilön 
työnantajayrityksissä kahtena 
peräkkäisenä vuonna 

Em. henkilöiden osuus edellisen 
vuoden työantajayrityksessä 

Em. henkilöiden osuus edellisen 
vuoden työantajayrityksessä 

Yrityksen toimipaikkojen lukumäärä 

Yrityksen aloittamis/lopettamis/ 
siirtymistiedot yritysrekisterissä 

Rahapalkka päätoimesta (ei 1993)) 

Yrittäjätulo (ei 1993) 

Valtionveronalaiset tulot (ei 1993) 

- Toimipaikan aloittamis/lopettamis/ 
siirtymistiedot yritysrekisterissä. 

Työpaikan kunta 

- Työpaikan (toimipaikan) toimiala 
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Liite no 4. 

Muuttoliike 1988, 1992 - aineisto 

Aineisto on muodostettu kaikista Suomen kunnista. Pienin alueyksikkö on 
kunta. Aineistoon poimitaan kaikki vuosien 1988 ja 1992 muuttaneet, eli toisista 
kunnista, ulkomailta ja kunnan sisällä muuttaneet. Muuttajien joukko jaetaan 
seuraaviin ryhmiin: 
- kunnasta muuttaneet 

- kuntaan muuttaneet 

- kunnassa muuttaneet 

- henkilöiden muutot 

- asuntokuntien muutot. 

Taustatiedot. 

Vuonna 1988 muuttaneille yhdistetään ao. luettelon mukaiset taustatiedot 
muuttoa edeltäneestä tilanteesta eli 31.12.1987 ja muuton jälkeisestä tilan
teesta eli 31.12.1988. Samoin vuonna 1992 muuttaneille tiedot 31.12.1991 ja 
31.12.1992 tilanteesta. 

- Ikä 
- Sukupuoli 
- Siviilisääty 
- Suuraluekoodit 
- Pääasiallinen toiminta 
- Ammattiasema 
- Työpaikan sijainti 
- Yritystunnusja toimipaikkatunnus 
- Toimialakoodi 
- Työnantajan sektori 
- Työsuhteen alkamispäivä 
- Yo-tutkinto ja koulutuskoodit 
- Veronalaiset tulot, velat ja varat 
- Maksetut verot 
- Perheasema 
- Asuntokunnan viitehenkilön ikä 
- Asuntokunnan koko 
- Asumismuoto 
- Huoneiston hallintaperuste 

Asuhnon varustetaso 
- Asumisväljyys 
- Asunnon huoneluku 
- Talotyyppi 
- Työmatkan pituus. 
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Aineisto antaa vastauksia esim. seuraaviin kysymyksiin: 

muuttovirtojen suuruus ja suunta (kunnan suuralueittain) 
muuttajien demografinen rakenne 

muuttamisen yhteys asuntokuntaan (perheeseen) 
yksinmuutot 
koko asuntokunnan käsittävät muutot 
osa asuntokunnasta muuttaa erilleen tyhjään huoneistoon 
osa asuntokunnasta muuttaa toiseen asuntokuntaan 
kahdesta asuntokunnasta erkautuvat osat muuttavat yhteen 
muuttajan perheasema ennen muuttoa ja muuton jälkeen 

muuton yhteys asumistasoon 
hallintaperuste ennen muuttoa ja muuton jälkeen 
ahtaasti asuvat ennen muuttoa ja muuton jälkeen 
huoneita/henkilö ennen muuttoa ja muuton jälkeen 

muuton yhteys pääasialliseen toimintaan 
pääasiallinen toiminta ei muutu muuton yhteydessä 
opiskelijan tai työttömän työllistyminen 
työttömäksi joutuminen ja muuttaminen 
eläkkeelle siirtyminen ja muuttaminen 

muuton yhteys vaikutukset työpaikkaan 
työantajayritys ja/tai toimipaikka (työpaikka) vaihtuu /ei vaihdu 
toimiala ennen muuttoa ja muuton jälkeen 
työantajasektori ennen muuttoa ja muuton jälkeen 

muuton yhteys työmatkaan 
erikseen vaikutus miehen ja vaimon työmatkaan 
työmatkan pituus linnuntietä ennen muuttoa ja muuton jälkeen 

muuton yhteys kunnan talouteen ja verotuloihin 
alueille muuttaneiden tulot ja varallisuus (markkojen muuttaminen) 
alueilta muuttaneiden tulot ja varallisuus 
muuttaneiden velat ja varat. 

Kirjallisuutta: 

Laakso, Seppo: Muuttoliike Helsingin seudulla. Helsingin kaupungin tieto keskuksen tutki
muksia 1995:8 

Tiedustelut: Marianne Johnson 
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Työryhmäraportti: 
Tilastollisten rekistereiden käyttö 
muuttoliiketutkimuksessa 

Marianne Johnson 

~ yleisesti todettiin, että Tilastokeskuksella on runsaasti aineistoja, joita muut-
1: toliiketutkimuksessa voitaisiin hyödyntää huomattavasti enemmän kuin mi
tä tällä hetkellä tehdään. Siirtolaisuuden tilastoinnissa on kuitenkin puutteita: 
Tilastokeskus ei välttämättä saa tietoja kaikista maastamuuttaneista. Varsinkin 
ne henkilöt, jotka ovat lyhyen ajan, esim 2-3 kuukautta ulkomailla työssä tai 
opiskelemassa, jäävät kokonaan tilastoimatta. 

Perheiden muuttojen tilastointi 

Muuttoliikettä olisi hyvä myös tilastoida ja tutkia tapahtumana, jossa useat 
henkilöt muuttavat yhdessä. Täten muuttopäätökseen vaikuttavat syy- ja seu
raussuhteet tulisivat paremmin ilmi. Mikrotasolla perheiden kaikkien jäsen
ten tilat (esim. puolisoiden työllisyys, puolisoiden tuloerot, lasten ikä) vaikut
tavat muuttopäätökseen. Eri perhetyyppien muuttoalttius olisi mahdollista 
ottaa huomioon väestöennusteiden laadinnassa. Tieto lasten ikäjakautumasta 
muuttaneissa perheissä auttaisi kuntien suunnittelua. 

Viron muuttoliiketilastot 

Ongelmana esitettiin, että Suomen tilastoissa on paljon suurempi määrä viro
laisia maahanmuuttaneita kuin mitä Virossa on tilastoitu Suomeen muutta
neita. Virossa muuttoliikkeen tilastointi on hankalaa, koska henkilöitä ei ole 
velvoitettu tekemään muuttoilmoitusta. Henkilöt, jotka haluavat tehdä muut
toilmoituksen, joutuvat jopa maksamaan sen tekemisestä. Täten ilmoitus teh
dään vasta silloin, kun tarvitaan esim. kunnallisia palveluita. Virossa, samoin 
kuin myös muissa Baltian maissa, oli Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen rekis
teröitymiskammo. Vasta viime aikoina on todettu, että rekisteröinnistä voisi 
olla hyötyäkin. Tällä hetkellä muuttoliikkeen tutkijoiden on odotettava, että 
maat saavat tilastointinsa kuntoon tai on suoritettava haastattelututkimuksia. 
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Muuttaneiden taustat 

Tilastokeskuksen rekisteriaineistoista on mahdollista saada sekä demografisia 
että sosioekonomisia taustatietoja muuttaneista. Myös muuttajan so
sioekonomista tilannetta ennen ja jälkeen muuttoa on mahdollista tutkia 
tarkastelemalla henkilön tietoja muuttoa edeltävän vuoden lopussa ja muut
tovuoden lopussa. Muita Tilastokeskuksen ulkopuolisia rekistereitä on mah
dollista yhdistää Tilastokeskuksen rekistereihin. Kiinnostavaa olisi tarkem
min tutkia työnhakijoiden muuttoa yhdistelemällä Työministeriön työhakijoi
den rekisteriä tietyltä ajanjaksolta Tilastokeskuksen rekistereihin. Näin selvi
äisi esim., miten moni on joutunut muuttamaan työn perään tai vaihtamaan 
työtä muuton takia, ja mitkä ovat olleet muuton suunnat. Aikaisemmista 
tutkimuksista selviää, että työttömät muuttavat enemmän kuin muu väestä. 
Kuitenkaan emme tiedä, kuinka paljon suurempi on muuttaneiden työttömi
en työllistyminen paikalle jääneisiin työttömiin verrattuna. 

Multiregionaalinen väestöennuste 

Tilastokeskuksen väestöennusteet ovat luonteltaan projektioita, joissa teh
dään olettamuksia syntyvyydestä, kuolleisuudesta ja muuttoliikkeestä. Ole
tukset tulevaisuuden muuttoliikkeistä ovat kuitenkin aina epävarmoja. Tilas
tokeskuksen laajat rekisteriaineistot mahdollistaisivat sellaisen tutkimuksen, 
josta selviäisivät ne mikro- (ikä, perhe-, koulutus-, tulo- ym. rakenteet sekä 
perheen sisäiset päätäntäkriteerit) ja makrotason (työpaikkojen toimialat, 
työttömyysaste, opiskelumahdollisuudet ym.) seikat, joilla näyttää olevan yh
teys muuttamiseen. Mallin pohjalta olisi - tuntien alueiden ominaisuuksia ja 
alueiden asukas- ja perherakennetta - mahdollista tehdä realistisempia olet
tamuksia muuttoliikkestä. 

Kansainvälisten tietojen käyttö 

Taustatiedot Suomeen muuttaneista sekä seurantatiedot Suomesta muutta
neista ovat hyvin vähäiset. Muuttotilastoissa on iän ja sukupuolen lisäksi 
tietoja Suomeen pysyvästi tulleiden kansalaisuudesta sekä lähtömaasta. Suo
mesta muuttaneista tiedämme muuttomaan niistä, jotka ovat tehneet muut
toilmoituksenja ilmoittaneet pysyvänsä poissa maasta yli vuoden. Mikäli EU
maissa olisi yhtenäiset henkilötunnukset, muuttaneita EU-maissa olisi hel
pompaa seurata. Tällainen visio ei kuitenkaan liene todellisuutta vielä pit
kään aikaan, jos koskaan. Kansainvälisissä verta~uissa on tärkeää, että tilas
tolliset käsitteet olisivat vertailukelpoiset. Suomi 'seuraa Eurostatin suosituk
sia ja määräyksiä hyvinkin tarkkaan. Maastamuuttaneita tilastoidaan kuiten
kin eri kriteerein eri EU-maissa. Suomessa tilastoidaan yli vuoden poissaole-
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vat, kun taas esimerkiksi Saksassa yli puoli vuotta poissaolevat tilastoidaan. 
Tilastoinnin muutos edellyttäisi Suomessa kuitenkin lakimuutoksen, joka 
edellyttäisi suomalaisilta muuttoilmoituksen, jos aikoo olla ulkomailla vähin
tään puoli vuotta. (Matti Saaren mukaan näin on, kuitenkin julkaisuissa sano
taan, että pitää tehdä muuttoilmoitus, jos aikoo olla yli kuukauden poissa). 

Tilastojen laatu 

Yhteiskunnallisten ilmiöiden monimuotoisuutta on joskus hankalaa kuvata 
tilastoilla. Henkilö voi esim. samanaikaisesti opiskella ja olla töissä. Kuiten
kin hänet on tilastoitava pääasiallisen toiminnan mukaan joko työlliseksi tai 
opiskelijaksi. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoissa kaikki, jotka tekevät 
edes yhden tunnin työtä viikossa, on tilastoitu työllisiksi. Jos joku tutkii opis
kelijoiden määrää tästä aineistosta, tulokset eivät ehkä ole hänen kannaltaan 
oikeita. Luokitusten jäykkyys tai luokkien puuttuminen voi myös heikentää 
laatua. Laatu voi myös heikentyä käsittely- tai päättelyvirheiden takia tai 
puutteellisen rekisteröinnin takia. Ulkomaillemuuttoa voi pitää esimerkkinä 
puuttellisesti rekisteröidystä ilmiöstä. Mutta vaikka tilastot eivät kuvaakaan 
määrällisesti täysin oikein tiettyä ilmiötä, saattavat määrän muutokset vuo
desta toiseen kuitenkin antaa luotettavan kuvan muutoksen suunnasta. 

Tilastotietojen salassa pito 

Rekisterien yhdistelyt mahdollistavat yhden henkilön muuttotietojen seuraa
misen sekä hänen demografisten, sosioekonomisten että perhetietojen tuomi
sen esille muuttoon vaikuttavina tekijöinä. Tilastokeskuksessa ei kuitenkaan 
tutkita yksittäisten henkilöiden muuttotietoja. Tutkijat voivat hyväksyttyihin 
tutkimustarpeisiin saada käyttöönsä yksikkötasoista tietoa, joista tunnistetie
dot on poistettu. Tutkijaa kielletään yrittämästä tunnistaa tutkimusaineistos
saan olevia henkilöitä. Useimmiten kuitenkin rekistereiden sisältö esitetään 
ja toimitetaan tutkijoille tilastotaulukkoina, joissa tietyn ihmisjoukon (esim. 
kaikki Helsinkiin muuttaneet) taustatietoja on taulukoitu. Suomessa rekiste
reiden yhdistelyt henkilötunnusten ja kiinteistötunnusten avulla antavat tutki
muksille uskomattomat mahdollisuudet, joita ei juurikaan muualla ole. Jotta 
tämä olisi mahdollista tulevaisuudessakin, on yksittäisten henkilöiden tie
tosuojaa vaalittava. Rekistereiden käyttöön perustuvat hyödylliset tutkimuk
set voivat myös edesauttaa kansalaisten positiivista suhtautumista rekisterei
den käyttöön. 

140 



111 
Suomen alueellinen 

tulevaisuus ja yhdentymiskehitys 

141 



142 



Suomen alueellinen tulevaisuus 
yhdentyvässä Euroopassa 

Pekka Urjanheimo 

Thlevaisuus ennen EU-jäsenyyttä 

Keski-Suomen taloudellinen tutkimuskeskus selvitti loppuvuodesta 1993 
EU:n vaikutuksia Suomen aluekehitykseen. Itse asiassa tuon selvityksen kysy
mys kuului, mitä tapahtuu, jos Suomesta ei tule jäsentä. Selvityksessä tarkas
teltiin monipuolisesti alueiden lähtökohtia, teollisuuden ja maatalouden ra
kenne-eroja. Avautuvat markkinat, työvoiman ja pääomien vapaa liikkuvuus 
ovat selvästi tekijöitä, jotka asettavat alueita eri tilanteiden eteen. 

Integraation katsottiin selvästi eniten vaikuttavan maatalouteen. Maata
lousvaltaisten alueiden katsottiin näin ollen joutuvan muutoksen kohteeksi. 
Teollisuudessa erotettiin integraatioherkkiä toimialoja. Jos alueen teolli
suutta hallitsivat tällaiset toimialat, ennustettiin alueelle tulevan sopeutu
misongelmia. 

Huolellisesta esittelystä johtuen Keski-Suomen taloudellinen tutkimuslai
tos päätyi vähän savolaistyyppisiin johtopäätöksiin: saattaa se olla niinniin, 
vaan saattaa se olla toisinniin. Nyt, kaksi vuotta tutkimuksen julkaisemisen 
jälkeen, tuo savolaisuus on kuitenkin osoittautunut viisaudeksi. Ainakaan 
ensimmäinen jäsenyysvuosi ei ole olennaisesti muuttanut Suomen alueelli
sen kehityksen yleistä käsikirjoitusta. Keskusalueiden kehitys jatkuu, maa
seudun väki vähenee. 

Keski-Suomen taloudellisen tutkimuslaitoksen raportissa epäillään, että 
integraatio ei välttämättä ole keskeisin alueelliseen kehitykseen vaikuttava 
muutostekijä. Näin kotoperäiset syyt näyttäisivät ohjaavan alueellista kehi
tystä EU :ta enemmän. 
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Miten nopeita alueelliset muutokset ovat? 

On syytä ottaa pitempi perspektiivi alueelliseen kehitykseen. Maantieteilijä 
Ilmari Hustich on kerännyt tiedot pettuleivän alueista Suomessa 1830-1uvul
la. Pettuleivän syöntiä voitaneen pitää kohtalaisena tuon ajan köyhyyden tai 
alikehittyneisyyden mittarina. 1990-luvun Suomessa samaksi mittariksi voi
daan sopia kehitysalueiden 2. tukialueen eteläraja. Se määräytyy pääosin 
työttömyyden, elinkeinorakenteen ja tulotason mukaan. 

Näin määriteltynä kehitysalueen raja on 160 vuoden aikana pysynyt häm
mästyttävän samanlaisena. Vedet, merenkulku ja vakiintunut peltoviljely 
näyttävät tuoneen vaurautta 1830-luvulla ja säästäneen pettuleivän syönnil
tä. Osa veden äärellä olevista alueista on kuitenkin menettänyt hyvinvointi
aan. Saimaan ja Päijänteen rannoilla ei 1830-luvulla juuri pettua purtu, 
mutta nyt kehitys takkuilee. Samoin on käynyt joillekin Perämeren rannikko
kunnille (ks. kuvio 1). 

1. ja 2. tukialueen raja = 

6 -alueen raja = 

Kuvio 1. Pettuleivän alue 1830-Iuvun Suomessa (musta alue). Tavoite 6 -alueen 
raja (paksu vaaleanharmaa viiva), 1. ja 2. tukialueen raja (ohut tummanharmaa 
viiva). 
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Alueelliset erot eivät näyttäisi olevan kovin nopeasti muuttuvia. Ero on 
tietysti siinä, järsiikö pettua vai onko nykyisen menon seurauksena työttömä
nä. Ero on useiden sukupolvien ja suurten yhteiskunnallisten harppausten 
pituinen. Suomi on nykyisistä Euroopan unionin jäsenmaista alueellisesti 
varsin tasapuolisesti kehittynyt. Yhteiskunnalliset palvelut ovat kansalaisten 
saatavilla asuinpaikasta riippumatta. Hyvinvoinnissa on alueellisia eroja, 
mutta köyhyyden tai rikkauden selvä kasautuminen on pystytty välttämään. 

Våestönkehityksen alueelliset erot 

Tulevaisuutta määrää selvästi väestön vanheneminen. Väestön ikärakenteen 
kehitys ei ole ollut eikä näytä myöskään jatkossa olevan alueellisesti tasapai
noista. Alle 20-vuotiaiden määrä laskee. Nuorten osuus vähenee eniten Kai
nuussa ja Etelä-Savossa vuoteen 2015. Työikäisten määrä vähenee eniten 
Kainuussa ja Etelä-Karjalassa. Uudenmaan kehitys poikkeaa muista maakun
nista. Siellä nuorten ja työikäisten määrä nousee. 

Muuttoliikkeen nettovoitto on viime vuosina kohdistunut Uudellemaalle, 
Varsinais-Suomeen ja Pirkanmaalle. Näissä maakunnissa sijaitsevat maam
me suurimmat kaupungit ja korkeakoulut. Tulevaisuudessa väestön ennuste
taan edelleen keskittyvän suurimpiin aluekeskuksiin. Tulevina vuosina väes
tönkehitystä määrää nuorten ja vanhojen ikäluokkien muuttoliike. Nuoret 
hakevat työpaikkoja, palveluita ja parempia elinoloja, eläkkeelle siirtyvät 
eivät ainakaan tähän mennessä yleensä ole muuttaneet pois paikkakunnalta, 
jossa ovat työelämänsä suurimman osan viettäneet. Suurten ikäluokkien 
käytös on aina ollut vaikeasti ennakoitavaa. Näinkö on tässäkin? 

Uhkaako alueita polarisoituminen? 

1990-luvun lama nosti työttömyyden ennätyslukemiin. Joudumme sopeutu
maan ns. työpaikattomaan kasvuun: investoinnit lisäävät tuottavuutta, mutta 
eivät synnytä työpaikkoja. Näin perinteinen investointien tukeminen alueelli
sen kehittämisen keinona on menettämässä tehoaan. 

Laman seurauksena pitkäaikaistyöttömyys on voimakkaasti lisääntynyt. 
Yli vuoden työttömänä olleita on vajaa kolmannes työttömistä, noin 140000 
henkeä. Yli kaksi vuotta työttömänä olleita oli lähes 50 000 henkeä. Eniten 
pitkäaikaistyöttömiä on suurissa kaupungeissa. Pitkäaikaistyöttömien työ
hönsijoittuminen on osoittautunut varsin vaikeaksi. Näin osa väestöstä on 
yhä vankemmin juuttunut yhteiskunnallisen syrjäytymisen uralle. 

Taloudellisen kasvun vuosina 1970- ja 1980-t~vuilla aluepolitiikan ideana 
oli alueellinen tasa-arvo. Kehitysalueiden runsaat 'työvoima- ja raaka-aineva
rat olivat kasvun osina ja koko maa hyötyi taloudellisesta kasvusta. Lisäksi 
julkisten palveluiden rakentaminen loi alueellisesti tasapainoista kehitystä. 

145 



Suomen alueellinen tulevaisuus ... 

Näin maan itä- ja pohjoisosien palvelut kehittyivät. Samalla vältettiin myös 
maan jakautuminen hyvinvoiviin ja huonosti toimeentuleviin. 

Laman vuodet ovat tuoneet uhkia alueellisesti tasapainoisen kehityksen 
tielle. Tätä kuvaa kärjistävät vielä EU:n myötä vapautuneet ja laajentuneet 
markkinat. Näin alueellinen yhteistyö on vaihtumassa alueiden väliseksi 
kilpailuksi. Kun suurilla keskuksilla on monipuolisen väestö- ja elinkeinora
kenteensa ansiosta maaseutua paremmat mahdollisuudet sopeutua muutok
siin, ovat alueelliset erot voimakkaasti kasvamassa. Samanaikaisesti on näh
tävissä, että alueiden välinen solidaarisuus on vähentymässä. Voimakkaat, 
kilpailukykyiset alueet katsovat tulevansa toimeen omin avuin eikä niillä ole 
tarvetta tukea huonommin menestyviä alueita. 

On vaara, että pitkällä aikavälillä aluekehitys polarisoituu: heikoilla me
nee yhä heikommin, hyvillä yhä paremmin. 

EU:n alue- ja rakennepolitiikastako apu? 

EU:n yhteinen aluepolitiikka on määritelty vuoden 1986 yhtenäisasiakirjassa. 
Se sisältää säännökset taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisää
misestä. Pääpaino on pyrkimyksissä vähentää eri alueiden välisiä eroja ja 
heikoimmin kehittyneiden alueiden jälkeenjääneisyyttä. 

EU:n aluepolitiikkaa toteutetaan ns. rakennerahasto-ohjelmina ja yh
teisöaloiteohjelmina. Suomessa toteutetaan kolmea erilaista tavoiteohjel
maa: 

- tavoite 6 -alue, johon kuuluvat maan harvaan asutut alueet Itä- ja 
Pohjois-Suomessa 

- tavoite 2 -alue, joiksi luokitellaan taantuvat teollisuuspaikkakunnat 
eri puolilla maata 

- tavoite 5b -ohjelma, jonka piirissä ovat maaseutualueet. 
Suomi on laatinut yhdessä EU:n komission kanssa kutakin tavoitealuetta 

koskevat ohjelmat. Niissä on määritelty toimenpiteet, joita yhdessä rakenne
rahastojen ja kansallisen rahoituksen kanssa on mahdollista toteuttaa. Vuo
sittain ohjelmien kautta ohjautuu noin 3 miljardia markkaa kansallista julkis
ta ja yksityistä sekä EU:n rahaa alueiden kehittämiseen. 

Alueille, Suomessa maakunnan liitoille, on annettu varsin pitkälle menevä 
päätösvalta ohjelmien toteuttamisessa. Tämän ns. subsidiariteettiperiaatteen 
mukaisesti käytettävien varojen pitäisi ohjautua alueen tahdon mukaisesti 
tarkoituksenmukaisiin kohteisiin 

Suomen kannalta tärkeintä on, miten tavoite 6- alueen ohjelmien toteut
taminen onnistuu. Alueella asuu 840 000 suomalaista. Kokonaisina maakun
tina ovat mukana Lappi, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo. Tämä alue 
vastaa melko pitkälle perinteisiä kehitysalueita, joiden ongelmat ovat pit
kään vaivanneet alueellista kehitystä. 
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Kaikkien ohjelmien tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja, monipuolis
taa elinkeinorakennetta ja vahvistaa alueiden taloutta. 

Viisi väitettä alueellisesta kehityksestä 

1. Alueiden välinen kilpailu kiristyy. Vahvat ja monipuoliset alueet 
menestyvät, heikommin kehittyneiden alueiden on osattava käyttää 
vahvuuksiaan hyväksi. 

2. Tiedon, taidon ja osaamisen merkitys korostuu. Keskittymisen vaara, 
erikoistaidoillakin voi menestyä. 

3. Maaseutu monipuolistuu ja löytää roolinsa. Maaseutu ei kuitenkaan 
voi rakentaa tulevaisuuttaan kasvun varaan. Hyvä asuinympäristö on 
suuri mahdollisuus. 

4. Mosaiikkimainen alueellinen kehitys voimistuu. Varsin lähekkäin 
olevien paikkakuntien tulevaisuus on erilainen. 

5. Ympäristöön liittyvät arvot korostuvat. On huolehdittava sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja ekologisesti kestävästä kehityksestä. 
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Alueellisen kehityksen uusi dynamiikka 
ja integraatio 

Elli Heikkilä 

Johdanto 

Euroopan yhdentymistä koskeva keskustelu on ollut vilkasta viime vuosien 
aikana. Integraation keskeisenä ajatuksena on tavaroiden, palvelusten, työ
voiman ja pääomien vapaan liikkumisen esteiden poistaminen ja suurten 
markkinoiden luominen. Integraatiokehityksen ja sen vaikutusten arvioimi
nen on synnyttänyt uusia tutkimuksellisia haasteita. Integraatiota koskevia 
selvityksiä ja tutkimuksia on julkaistu Suomessa melko runsaasti, mutta tutki
musta alueellisista vaikutuksista on varsin vähän. Alueellisella integraatiotut
kimuksella on maassamme erityinen merkitys, sillä Suomi on Euroopan mit
takaavassa syrjäinen ja harvaanasuttu maa (kuva 1), missä alueiden välillä on 
myös suuria kehittyneisyyseroja. Tasapainoinen sopeutuminen ulkoisen toi
mintaympäristön muutoksiin on aina ollut ja tulee olemaan elintärkeä kysy
mys maallemme (Jussila et al. 1994b:9-1O). 

Muuttoliike ja Euroopan integraatio 

Euroopan integraatiokehityksellä on vaikutusta muuttoliikkeen rakenteeseen 
ja alueelliseen kehitykseen. Suomalaiset ovat voineet liikkua esteettä Pohjois
maissa 1950-luvulta saakka. Euroopan integraatiokehityksen myötä toteutuu 
henkilöiden vapaan liikkumisen periaate, jolloin suomalaiset voivat vapaasti 
hakea työtä myös muualta Euroopasta. ETA-sopimuksen voimaantulo vuo
den 1994 alussa ja Suomen EU -jäsenyys vuotta myöhemmin ovat helpottaneet 
työnhakua ulkomailta, sillä sopimuksen ratifioineiden maiden kansalaiset 

148 



Elli Heikkilä 

eivät tarvitse enää erillistä työlupaa tehdäkseen töitä toisessa maassa. Vapaa 
siirtyrnisoikeus ja tutkintojen samanarvoisuus eri maissa tulevat arvioiden 
mukaan nopeuttamaan muuttoa Suomesta ulkomaille. 

As./km' 

• 150 .. 2091 5 

l1li 50 149 

~ 20 .. . 49 

D 10 ... 19 

IIIIJ]z 

.. 

Kuva 1. Väestöntiheys Euroopassa 1989. Pohjoismaat lääneittäin, EU-maat NUTS 
II -alueittain, Baltian maat valtioittain ja Venäjä alueittain. Lähde: Jussila et al. 
1994a:40. 
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Euroopan yhteisten työmarkkinoiden luominen ei ole lisännyt huomatta
vasti työvoiman liikkuvuutta Euroopan Unionin sisällä ja sen sisäiset työvoi
mavirrat ovat kasvaneet hitaammin kuin EU:nja kolmansien maiden välinen 
muuttoliike (Lumijärvi 1990:89). EU-maissa arviolta 2 % työvoimasta on 
muiden EU-maiden kansalaisia. Arvioissa ei ole mukana rajojen yli tapahtu
vaa työmatkapendelöintiä, mikä on rajaseutualueilla vilkasta. Unionin laajui
nen työttömyys ongelma on merkittävin työvoiman kansainvälisen liikkuvuu
den este. Vuoden 1995 toukokuussa jäsenmaiden keskimääräinen kausitasoi
tettu työttömyysaste oli 10.9 %. Työttömyys oli alhaisin Luxemburgissa ja 
korkein Espanjassa ja Suomessa (Rantahalvari 1995:22). 

Euroopan Unionin maista ei oleteta syntyvän muuttotulvaa maahamme. 
Suomen maantieteellinen sijainti, ilmasto, kulttuurierot, kielivaikeudet ja 
asuntotilanne vaikuttavat muuttoon ehkäisevästi. Vuonna 1994 Suomesta 
muutti EU-maihin lähes 5800 ihmistä ja 1600 ihmistä enemmän kuin EU
maista Suomeen. Suomen muuttotase oli tappiollinen kaikkien muiden EU
maiden paitsi Irlannin ja Portugalin kanssa. Suomalaisia maastamuuttajia on 
kiinnostanut EU-maista eniten Ruotsi ja Saksa (Nikander 1995:18-19). Muut
toliikkeen on arvioitu lisääntyvän sen sijaan idästä länteen tulevaisuudessa, 
jolloin tämä koskisi Suomea, joka on yksi Euroopan porteista itään. Eräiden 
laskelmien mukaan Itä-Euroopasta saattaisi tulla maahamme jopa 200000-
300 000 henkeä seuraavien 15-20 vuoden aikana (ks. Helle 1992:A5). 

Koulutetut muuttavat 

Liikkuvuus maasta toiseen tulee arvioiden mukaan lisääntymään korkeasti 
koulutettujen ja ns. avainhenkilöiden osalta. Suomessa ollaankin huolestu
neita siitä, että hyvinkoulutettu, kielitaitoinen työvoima pakenee maastamme 
pois. Nykyisin korkeasti koulutettu työvoima siirtyy maamme pohjoisista ja 
syrjäisistä osista suurempiin keskuksiin, mutta rajojen avautumisen myötä sen 
arvellaan siirtyvän yhä useammin ulkomaille (Lappalainen 1991:26; vrt. Ran
tahalvari 1995:21). Varsinkin nuorten, koulutettujen henkilöiden liikkuvuu
den arvellaan lisääntyvän tulevaisuudessa. Nuorten aiempaa lukuisampien ja 
pitkäkestoisempien ulkomaisten yhteyksien ansiosta he ovat menneitä suku
polvia alttiimpia muuttamaan pysyvästikin ulkomaille. Voidaan sanoa, että 
tälle uudelle korkeasti koulutetulle, ammattitaitoiselle sukupolvelle koko Eu
roopan käsittävät työmarkkinat ovat todellisuutta ja EU-maiden välillä on 
syntymässä heistä kilpailu (Sorsa 1991:93). 

Pääoman tavoin inhimillinen pääoma hakeutuu alueille ja tehtäviin, joissa 
tuottavuus on korkea ja kaikkoaa alueilta, joissa tuottavuus on heikko. Arvi
oiden mukaan Suomesta lähtee inhimillistä pääomaa noin 320 miljoonan 
markan arvosta vuodessa. Ulkomaille sijoitetun pääoman arvo nykyhinnoin 
on noin 8-9 miljardia markkaa (Kärkkäinen 1993:8, 172). Selvityksessä suo
malaisten halukkuudesta asua, opiskella tai työskennellä ulkomailla on ilmen
nyt valmiuksia kansainvälisyyteen juuri nuorten (kuva 2) sekä ylempien toi-
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Erittäin Melko Ei Ei juurikaan Ei lainkaan 
toden- toden- osaa toden- toden-

näköistä näköistä sanoa näköistä näköistä 
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0 25 50 75 100 % 

Kuva 2. Nuorten mielipide ulkomaille muutosta. Lähde: Suomen Gallup, STT. 

mihenkilöiden ja akateemista koulutusta saaneiden keskuudessa. Hyvinkou
lutetulla väestöllä on työntöä ulkomaille, jos työttömyysaste Suomessa on 
korkeampi kuin kohdemaissa (Kauhanen 1993:86). Tämä väestö on myös 
muuttoaktiivisempaa kuin vähemmän koulutusta saaneet. 

Koulutetun työvoiman muuttoon ulkomaille vaikuttaa osaltaan suomalais
ten yritysten kansainvälistyminen, mikä voimistui 1980-luvun jälkimmäisellä 
puoliskolla. Se on lisännyt koulutetun väen sijoittumista Euroopan ja muun 
maailman työmarkkinoille. Suomi on yritysten kansainvälistymisessä ns. net
tosijoittaja, sillä suomalaisten yritysten ja niiden henkilöstön määrä ulkomail
la on noin kolminkertainen verrattuna ulkomaalaisten yritysten lukumäärään 
ja henkilöstöön Suomessa. Suomalaiset yritykset ovat alkaneet ottaa vastaan 
ulkomaista työvoimaa, vaikka sen johtaminen vaatii monia lisätoimia ja kult
tuurierojen tunnistamista. Avainhenkilöiden paluu kotimaahan on osoittautu
nut vaikeaksi. Ruotsalaisessa tutkimuksessa yli 80 % ulkomaiselta komennuk
selta palaavista koki paluun ongelmalliseksi. Syinä olivat mm. uramahdolli
suuksien menetys, elintason lasku ja kulttuurishokki. Vastaavantyyppistä tut
kimusta Suomesta ei ole (Kauhanen 1993). 

Suomalaisten kiinnostus ulkomaita kohtaan ilmenee myös opiskelija
vaihdossa. Korkeakoulujen kansainvälistäminen on 1990-luvulla asetettu nii
den kehittämisessä keskeiseksi tehtäväksi (Valtioneuvoston koulutuspoliit
tinen selonteko eduskunnalle 1990). Opiskelijavaihdon suurin haaste Suomen 
korkeakoululaitokselle on vastavuoroisuuden toteutuminen. Maastamme läh
tee huomattavasti enemmän opiskelijoita ulkomaille, etupäässä Isoon-Britan
niaan ja Saksaan, kuin ulkomailta tulee Suomeen. Esimerkiksi Erasmus-sti
pendiaatteja lähti Suomesta EU-maihin vuonna 19931000-1200 henkeä. Ou
lun yliopistosta lähti 75 Erasmus-stipendiaattia, mutta Ouluun tuli vain kym
menkunta tällä vaihto-ohjelmalla. Suurimpana ongelmana Suomeen tulolle 
on kieli, mutta myös elinkustannusten kalleus on ollut usein esteenä. Suoma
laiset korkeakoulut ovat kehittämässä vieras kielistä opetusta opiskelijavaih-
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Kuva 3. Ulkomaalaisväestö Euroopan maissa 1990-luvun alussa. 

toa silmällä pitäen. Esimerkiksi Oulun yliopisto tarjosi vuonna 1993 neljä 
englanniksi opetettavaa opetus ohjelmaa (Heikkilä et al. 1994:59-60). 

Parviaisen (1991:85, 87) mukaan suomalaisten kokemattomuus ulkomaa
laisten maahanmuutossa ja ulkomaisen työvoiman käytössä saattaa aiheuttaa 
sopeutumisongelmia. Maassamme oli 36 502 ulkomaalaista vuonna 1992, mi
kä on vain 0.7 % väestöstä. Tämä osuus on pieni verrattuna muihin Euroopan 
maihin (kuva 3), mutta osuuden arvellaan kasvavan tulevaisuudessa. Tällä 
hetkellä ulkomaalaisten osuus onkin jo 1.2 % (vajaat 67 000 henkeä). Tämän
tyyppinen kehitys aiheuttaa haasteita maahantulovaiheen koulutuksen, työ
elämässä annettavan kielikoulutuksen, tulkkipalvelun ja vieraskielisen lapsi
ja aikuiskoulutuksen järjestämisessä. Ulkomaalaiset ovat alueellisesti keskit
tyneet Etelä-Suomeen, mutta myös muut alueet ovat saaneet ulkomaalaiväes
töä: esimerkiksi kaikissa Kainuun kunnissa on ulkomaalaisia ja heidän mää
ränsä on kasvanut 1990-1uvulla. 

Maahanmuuttajien on laskettu tuovan Suomeen myös merkittävästi inhi
millistä pääomaa. 20 vuotta täyttänyt tuo maallemme noin 700 000 mk, koska 
Suomen ei ole tarvinnut vastata hänen kasvatuskustannuksistaan. Mikäli maa
hanmuuttajalla on esimerkiksi insinöörin tai lääkärin koulutus tullessaan, 
Suomen saama hyöty on 3-4 kertainen (Laakkonen 1992:46). 
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Haasteet alueille 

Analysoitaessa aiempaa alueellista kehitystä niillä EU:n alueilla, jotka vastaa
vat pohjoisten alueiden tyyppisiä syrjäisiä alueita, nousee alueen kehityksen 
kannalta keskeiseksi kysymykseksi alueen inhimillinen resurssi (kuva 4; ks. 
Tervo et al. 1994:32). Alueiden kehityksen kannalta on merkittävää, miten 
alueet voivat houkutella inhimillistä pääomaa alueelleen ja toisaalta miten ne 
voivat pitää nykyiset inhimilliset resurssit alueellaan. Alueiden vetovoimaan 
vaikuttavat vetävinä tekijöinä alhainen työttömyys, työpaikkojen suuri määrä, 
hyvä imago (esim. korkea BKT) ja hyvä sijainti (lähellä lähtöaluetta tai suo
tuisa ilmasto). Vetovoimaa rajoittavat ns. väliintulevina esteinä mm. erilaiset 
kulttuuriesteet (kieli, asuin- ja työolot) ja alueelta työntävänä tekijänä vaikut
taa korkea työttömyys (kuva 5; Halmeenmäki 1995:8). 

Alueelta vaaditaan dynamiikkaa ja kontaktipintaa kansainvälisiin verkos
toihin. Alueen kilpailukyky määrittyy tulevaisuudessa yhä enemmän sen ky
vystä houkutella erityisosaamista ja pätevyyttä omaavia ihmisiä alueelleen. 
Myös Suomen ja sen alueiden kehityksessä on tärkeänä alueellisena kilpailu
tekijänä koulutetun työvoiman saatavuus (ks. Toppila 1992:8). Puhdas, hou
kutteleva ympäristö on monelle perifeeriselle alueelle tärkeä taloudellinen 
vahvuus, joka parantaa sen mahdollisuuksia uusien toimintojen sijaintikoh
teena. Myös ulkomaisten yrittäjien houkuttelu Suomeen puhtaan ympäristön 
ja korkeasti koulutetun työvoiman avulla on alueiden tehokkaimpia kehittä
miskeinoja pitkällä aikavälillä (ks. Keskuskauppakamari 1992:10, 17). 

EUROOPPALAINEN INTEGRAATIO 

Alueen 
infrastruktuuri 

Inhim IlIIset 
resurssit 

ALUE 

Tuotannon 
kapasiteetit 

Taloudelliset 
resurssit 

PAIKALLINEN KEHITYSPOTENTIAALI 

Kuva 4. Integraatio, alue ja alueellisen kehityksen elementit. Lähde: Jussila et al. 
1994c:29. 
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Lähtöalue Tuloalue 

Kuva 5. Lähtö- ja tuloalueen vetävät ja työntävät tekijät ja väliintulevat esteet. 
Lähde: Lewis 1982:101. 

Puhutaan myös alueen identiteetistä, jolla tarkoitetaan sitä kuvaa, mikä 
tekee alueesta "tuotteen". Eurooppalaisen aluepolitiikan uusi piirre on, että 
alueellisia "tuotteita" pyritään myymään kansainvälisesti. Tällöin kiinnitetään 
erityistä huomiota alueen osaamisen tasoon, alueen väestön asemaan verkos
totaloudessa ja osaamisinfrastruktuuriin. Väestön kohdalla ovat merkittäviä 
osaamisen ammattilaiset, jotka muuttoliikekäyttäytymisellään vaikuttavat 0-

saamiskeskittymien sijoittumiseen (Sisäasiainministeriö 1991:59, 61, 145). 
Alueiden välisessä kilpailussa on arveltu voittajiksi selviytyvän niiden alu

eiden, joilla on innovaatio kykyä, hyvä liikenne- ja kommunikaatioverkosto 
sekä riittävän kehittynyt infrastruktuuri nykyisen, koulutetun työvoiman kiin
nostuksen takaamiseksi aluetta kohtaan ja lisäksi monipuoliset koulutus
mahdollisuudet uuden ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan takaamiseksi 
alueelle (Korkiasaari 1991). Muuttaminen nähdään laajemmin henkisen pää
oman siirtymisenä alueelta toiselle ja samanaikaisesti se on osa henkisen 
pääoman kasvuprosessia (Kultalahti 1984:153). Innovaationäkökulmasta kat
soen muuttoliikkeen todetaan seurannaisvaikutuksena tuottavan uusia työvoi
man taitoja ja kykyjä (ammattitaito, kielitaito, mahdolliset ulkomaiset suh
teet) ja modernisoitumista (yksilötasolla riskialttius, uskallus, ennakkoluulot
tomuus), joiden katsotaan edes auttavan teknologian, yrittäjyyden ja kansain
välistymisen odotettua kehitystä (Pirhonen 1992:25-26). 

Integraatiokehityksen arvellaan vaikuttavan taloudellisten toimintojen ja 
palvelujen keskittymiseen entisestään, jolloin alueellinen keskittyminen voi
mistuisi (ks. Lumijärvi 1990:7-8; Tervo et al. 1994:3). Hyötyjinä tässä proses
sissa olisivat taloudellisesti vahvat alueet, kuten Etelä- ja Lounais-Saksa. Suo
mi ja Ruotsi sijaitsevat sen sijaan epäedullisesti EU:ssa, vaikkakin niiden 
imago lienee varsin hyvä (Halmeenmäki 1995:11). Heikoimpien alueiden 
osana olisi koventuneessa kilpailussa häviäjän osa, ellei erilaisia kompensaa
tiokeinoja ole käytössä tai ellei alueiden kehitysmahdollisuuksia paranneta 
(Koukkari 1991:2-3, 37-38). Merkittäväksi Pohjolan mahdollisuudeksi Eu
roopan integraatiossa on nähty uusien geopoliittisten rakenteiden synty sel
laisille lähialueille kuin Itämeren, Barentsin ja Pohjanmeren alueilla. Tämä 
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antaa mahdollisuuksia pohjoisen reuna-alueen taloudelliselle kehittymiselle 
(Tervo et al. 1994:34). 

Arvioiden mukaan integraatiokehityksessä vahvimman aseman maassam
me säilyttäisivät pääkaupunkiseudun lisäksi muutamat aluekeskukset, kuten 
Tampere, Turku ja Oulu, joissa infrastruktuuri on riittävän vahva ja yhteydet 
monipuolisia, jotta niiden vaikutuspiirissä toimivilla yrityksillä on edellytyksiä 
menestyä kansainvälisessä kilpailussa (Sorsa 1991:97-98; Lehvonen 1995:39). 
Espanjassa tehdyn tutkimuksen mukaan syvenevän integraation häviäjäalueet 
ovat reuna-alueita, joille on tyypillistä heikko saavutettavuus, modernin infra
struktuurin puutteellisuus, laaja maatalous ja heikko inhimillinen pääoma (ks. 
Tervo et al. 1994:31). 

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus voi joillakin alueilla vaikeutua työ
voiman liikkuvuuden esteiden vähentyessä. Muuttoliike voi viedä koulutetun 
työvoiman pois heikoimmilta alueilta. Mikäli työvoimavaltaiset ja korkean 
työttömyysasteen omaavat alueet eivät onnistu luomaan uusia työpaikkoja, 
voi muuttoliike saada uuden käänteen. Alueelliset kehityserot väestö- ja työ
voimaennusteissa ovat suuret: heikoimmin kehittyneillä alueilla työikäisen 
väestön määrä lisääntyy, kun taas kehittyneimmissä osissa unionia väestön 
kasvu taantuu ja väestörakenne vanhenee (Lumijärvi 1990:29-31). Länsi-Eu
roopan nopea ikääntyminen aiheuttaa lisääntyvää kysyntää nuorelle työvoi
malIe (ks. Karjalainen 1993; Lutz 1993). Koska väestön ikääntymisen myötä 
liikkuvuuden koettu tarve vähenee, tulee ammatillisesta ja alueellisesta liik
kuvuudesta yhä keskeisempi ongelma työmarkkinoiden sopeutumisprosessis
sao 
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Maaseutupolitiikan keinot muuttoliikkeen 
ohjaamisessa 

Eero Uusitalo 

M aaseutupolitiikka on sanana alkanut esiintyä vasta 1980--luvun puolivälis
sä. Monet tutkijat katsovat varsinaisen maaseutupoliittisen toiminnan läh

teneen liikkeelle Euroopan Neuvoston maaseutukampanjavuodesta 1987 ja 
seuraavana vuonna perustetusta sisäasiainministeriön ja maa- ja metsätalous
ministeriön yhteisestä maaseutuprojektista. Näistä ajoista on jonkin verran 
edetty. Silti maaseutupolitiikka on joillekin aluekehittämisen osa ja toisille 
maatalouspolitiikan jatke. Kummatkin käsitykset ovat osatotuuksina virheelli
siä. Maaseutupolitiikka ei kuitenkaan ole hallinnonala, joita muutenkin on jo 
liikaa. Pikemminkin se on toimintatapa, jonka istuttamisessa suomalaiseen 
politiikkaan ja hallintoon Euroopan unionin ohjelmapolitiikka tulee avuksi. 

Euroopan unionin maaseutumaisimman maan, Suomen, maaseudun elin
voiman säilyttäminen ja kehittäminen vaatii voimavaroja yhdistävää, integ
roivaa politiikkaa. Tulosohjauksen ja organisaatiokeskeisen sektoriasennoitu
misen sijasta tarvitaan kipeästi kokonaisotetta niin elinkeinoelämän kuin jul
kisten palvelujen puolella. Kokonais- ja seurausvastuu voisi pelastaa monelta 
turhalta saneeraukselta ja karsimiselta. 

Suomi on rakentunut hyvin verkostomaiseksi. Kunnat, yliopistot ja tutki
muslaitokset, hyvinvointipalvelut, asiantuntijajärjestelmät, televerkko jne. an
tavat kansainvälisesti poikkeuksellisen hyvät lähtökohdat elinkeinoelämän ja 
hallinnon tiivistyvälle yhteistyölle ja työnjaolle. Näin ei kuitenkaan tapahdu. 
Suomalainen hallinto on äärimmäisen sektoroitunut. Julkisten varojen vähen
täminen jäykistää järjestöjä, kunnallinen itsehallintokin tulkitaan usein lähes 
itseisarvoksi. Tulosohjaus on liian usein ymmärretty rajallisen organisaa
tiokeskeisesti, jolloin kukaan ei ole kantanut seurausvastuuta. Näin erilaiset 
supistamistoimet kumuloituvat syrjäisimmille alueille ja kierre sen kuin pahe
nee. Suuret yksikkökustannukset eivät riitä tällaisen asukkaille ja koko maalle 
kielteisen ja kalliin muutosprosessin perusteluksi. 

Miten siis vertikaalisen ja sektoraalisen rinnalle ja joskus tilalle voisi saada 
horisontaalisuutta? Valtiolla on ohjausmahdollisuus niihin järjestöihin, jotka 
edelleen saavat valtion osuutta. Korostamalla tehtävien sopimusten kautta 
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läheisten järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja paikallisen ja alueellisen työl
listämisen välttämättömyyttä valtiovalta pystyy aikaansaamaan verkkomaisen 
rakenteen sisälle myös verkkomaista toimintaa. 

Valtio on itsessään varsinainen sektoritoimintojen kompleksi. Saattamalla 
yhteen omat, liian pitkälle eriytyneet ja omilla kriteereillään toimivat organi
saatiot, valtio myötävaikuttaa maaseutupoliittisesti terveellä tavalla lähivuosi
na vaadittavan toimintatavan vahvistumiseen. Hyvä esimerkki on tästä Alue
hallinto 2000 -ryhmän pyrkimys koota elinkeinohallinto yhteen. Maaseudun 
kannalta tässä pyrkimyksessä on keskeisintä se, että päästään eroon eri sek
toreiden toimintaansa varten muovaamista liian ahtaista rahoituskriteereistä. 

Kun käytettävissä olevat julkiset varat ovat supistuneet, KTM korostaa 
"kunnon pk-yrityksiä" samalla kun suurteollisuus saa pääosan valtion tuesta, 
maataloushallinto painottaa "jatkuvasti kannattavaa maatilaa" ja työvoima
hallinto kokee reviirikseen ehdottomasti työttömän palvelun. Näillä eväillä 
pienestä aloittaminen, epävarman innovaation voimistaminen ja erilaisten 
ansiolähteiden yhdistäminen eli lähes kaikki se mitä työn alkaminen maaseu
dulla todellisuudessa on, on tehty mahdottomaksi ja epäuskottavaksi. 

Toimiva maaseutu tarvitsee kuntiin, seutukuntiin ja maakuntiin synergisiä 
monipalveluyksiköitä; pienellä alueella toimihenkilöitä on vähemmän ja he 
ovat pääasiassa yleismiehiä ja -naisia, maakunnan keskuksissa sijaitsevissa 
palveluyksiköissä on paljon erityistietämystä. Olennaista on se, että rakenne 
pysyy verkkomaisena, eikä ajaudu vähitellen muutamiin harvoihin keskuksiin, 
joissa sielläkin toiminnot ja niihin liittyvät pelisäännöt ovat erillisiä. 

Parin vuoden ajan on valmisteltu Euroopan unionin aluekehitysohjelmia. 
Nyt mukaan ovat tulleet myös yhteisöaloitteet. Maaseudun kannalta mielen
kiintoinen on Leader-aloite. Sen perusajatuksena on antaa julkista tukea 
suoraan paikallisille toimintaryhmille. Tämä on herättänyt suuren kiinnostuk
sen ja innostuksen koko maassa. Parasta aikaa valmistellaan 60-70 Leader
ohjelmaa. Jo nyt tiedetään, että niiden tavoitetaso ja valmiusaste on korkea. 
Maaseudun omaehtoisen ja motivoivan kehittämistyön vauhdittamiseksi olisi 
erittäin toivottavaa, että Leader-toimintatapa saataisiin laajenemaan kaikkial
le Irlannin tapaan. Se ei ole mahdollista ecujen voimalla, vaan laajentamiseen 
tarvitaan kotimaista rahaa ja uusia päätöksiä. Näin toimien saadaan synty
mään todellinen bottom up -tilanne sittenkin, vaikka moni laskee aluekehi
tysohjelmat jo menetetyiksi niihin kytkeytyvän kotimaisen ja eurobyrokratian 
vuoksi. Ohjelmapolitiikassa on keskeistä huolehtia toiminnallisesta sitou
tuneisuudesta. Aivan liikaa on askarreltu hallinnollisten jääviyskysymysten 
parissa ja sysätty asianosaisia ja asiantuntijoita sivuun. 

Työn aikaan ja paikkaan sitovuus on teknologisesti vähenemässä. Yhteis
kunnallisesti asiaa ei kuitenkaan ole riittävästi tunnustettu. Työmarkkinaosa
puolet ovat kyllä huolehtineet siitä, että etätyön tekemiselle ei ole varsinaisia 
esteitä, mutta etätyön lisäämisen ja järjestämisen puolesta ei toimita. Työpai
koista jatkuvasti suureneva osa mahdollistaisi työn sovittamisen asumistoivei
den mukaisiksi, eikä toisin päin, mikä tähän asti on kirvoittanut muuttoliiket
tä. Tutkimukset ulkomailla ja kokemukset kotimaassa todistavat kiistattomas
ti, että työn tuottavuus nousee etätyön avulla. 
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Etätyö voisi olla suunnilleen samaa kuin teollisuushallit olivat 1960-1uvul
la. Ne helpottivat yritystoiminnan liikkeelle lähtöä ja merkitsivät teollisuuden 
hajarakennetta, mistä Suomi nauttii nytkin, kun yritystoiminnan maantieteel
lisen sijoittumisen ehdot ovat löystyneet. Maaseutu ei missään nimessä me
nesty pelkästään maaseudun luontaisilla työpaikoilla. Kokonaisuudessa ne 
supistuvat varmasti. Maaseudun on siten saatava osansa ainoasta laajenevasta 
työkentästä eli tietotyöstä. Etätyökeskusten perustaminen teollisuushallien ta
paan kuntien avustuksella pitäisi työtä maaseudulla ja antaisi mahdollisuuden 
myös maaseudulle muuttaville siellä työllistymiseen. Tämän tavoitteen mu
kaisia kehittämishankkeita tarvitaan paljon lisää. 

Maaseutu ei luontaisilta edellytyksiltään ole pelkästään toimintojaan supis
tava. Pk-elintarvikeyrittämisessä, mekaanisessa puussa ja maaseutumatkailussa 
on arvioitu kussakin olevan muutamien tuhansien työpaikkojen lisäysmahdol
lisuus. Tässäkin verkostoitumisella on suuri merkitys. Pienet pystyvät vähen
tämään kustannuksiaan ja lisäämään markkinointipanoksiaan ja -volyymiään, 
saavuttamaan ulkomaat ja kouluttautumaan tehokkaammin yhdessä. Verkot
tuminen koskee myös pienten yritysten ja suurten välistä työnjakoa. Osahan
kinta ja yhteistyö tuotekehityksessä ovat toimintoja, joissa Suomi on aika 
pahasti kilpailijamaitaan perässä. Työtä siis riittää, mutta nykyisellä markan 
arvolla ei enää olla umpi-perien kanssa tekemisissä. 
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uarjalan tutkimuslaitoksen maaseutusosiologisissa tutkimuksissa on usein 
~ovellettu tutkimusotetta, jossa paikkakohtaisia tapaustutkimuksia tulki
taan yleisen yhteiskuntakehityksen näkökulmasta. Yksittäisen kylän tai maa
kunnan kehityksestä voi analysoida esiin jotain yleistä. "Maaseudun uudet 
toiminnot" -tutkimuksessa tavoitteena oli tarkastella nimensä mukaisesti itä
suomalaisen maaseudun uusia kerrostumia ja mitä niille on tapahtumassa (ks. 
Oksa 1994). Tutkimuksen tavoite ja ongelmanasettelu heijasteli nousukauden 
ajattelutapoja mutta tutkimusta tehtäessä ja kirjoitettaessa elimme jo lamaa, 
jolloin sekä vanhat että uudet toiminnot kutistuivat sekä koventuvan ja kan
sainvälistyvän markkinakilpailun että julkisen sektorin säästöjen vaikutuksesta. 
Näin tutkimuksen loppuraportin johtopäätöksissä keskusteltiin sekä lamasta 
että EU-integraatiosta. 

Esitän tässä neljä teesiä maaseudun muutoksesta, maaseutupolitiikasta ja 
maaseudun muuttoliikkeen ehdoista. Teeseihin liittyy myös empiiristä tilasto
jen tulkintaa. Tarkastelen Pohjois-Karjalan läänin sisäistä kehitystä vertaile
malla erityyppisten kuntaryhmien väestökehitystä. Erityisesti tarkastelen 
maakuntakeskuksen, jonka muodostaa Joensuu naapurikuntineen, ja perin
teisten alkutuotantokuntien ryhmän kehitystä.1 

Teesi 1: Maaseudun tasainen väestökehitys 1980-luvulla oli osa 
teollisen hyvinvointivaltion projektin suomalaista mallia. 

Jos katsotaan Suomen väestölukuja lääni tai kuntatasalla, niin 1980-luvulla 
Suomen sisäinen muuttoliike tasoittui (kuvio 1). Silloin maaseutukunnat eli
vät suhteellisen vakaiden asukaslukujen kautta. Hannu Katajamäki kutsuu 
sitä "maaseudun torjuntavoitoksi" (ks. esim. 1995, 17). Itse sanoisin, että 
maaseutu oli päässyt osalliseksi teollisen hyvinvointivaltion projektiin sekä 
kasvun tuottajana että sen hedelmien nauttijana. Maaseutu tuotti entistä te
hokkaammin raaka-aineita metsä- ja elintarviketeollisuudelle, se tuotti virkis-
1 Tarkasteltavat kuntaryhmät Pohjois-Karjalassa. Joensuu ja sen naapurikunnat: Joensuu, 

Kontiolahti, Kiihtelysvaara, Liperi ja Pyhäselkä. Perinteiset a1kutuotantokunnat: Ilomant
si, Juuka, Polvijärvi, Tuupovaara, Valtimo ja Värtsilä. 
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Työllinen työvoima 

Kuvio 1. Väestön pääasiallinen toiminta perinteisissä alkutuotannon kunnissa 
Pohjois-Karjalassa 1970-92. 

tys- ja matkailupalveluja, Suomen maaseudulle oli rakennettu suhteellisen 
hyvä liikenneinfrastruktuuri ja hyvinvointipalvelujen verkko, joka ulottui 
kaikkiin kuntakeskuksiin. 

Tähän suhteellisen tasaiseen kehitykseen liittyi seuraavia tärkeitä piirteitä: 

1) Vaikka asukasmäärät kehittyivät suhteellisen vakaasti lääni- ja 
kuntatasolla, samanaikaisesti tapahtui keskittymistä maakuntien 
keskusalueille ja kuntakeskuksiin. 

2) Maa- ja metsätalouden tuotanto tehostui edelleen. Yhä pienempi 
määrä tiloja ja työntekijöitä tuotti yhä enemmän ja tasalaatuisempaa 
raaka-ainetta metsä- ja elintarvikesektorille. 

3) Julkiset palvelut laajenivat ja uusia työpaikkoja syntyi kuntakeskuksiin, 
erityisesti naisille. Kuntien rooli palvelutuottajana laajeni. 

4) Aluepolitiikan ja kuntien vahvistuneen elinkeinopolitiikan 
tukemana syntyi myös jonkun verran teollisuutta maaseudun 
keskuksiin. (Katso kuvio 2.) 

Muuttoliikkeen kannalta oli merkittävää se, että supistuvat maa- ja metsä
talouden työpaikat sijaitsivat myös syrjäisissä kylissä, mutta uudet alat kasvoi
vat pääasiassa kuntakeskuksissa. Näin ollen muuttovirrat olivat toisaalta ta-
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Tilastoluokitus muuttui vuonna 1987. 
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Kuvio 2. Työllinen työvoima toimialoittain Joensuun seudulla sekä perinteisissä 
alkutuotannon kunnissa Pohjois-Karjalassa 1070-92. 
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saista keskittymistä syrjäalueilta keskuksiin ja toisaalta koulutettujen palvelu
alojen ammattilaisten sijoittumista maaseutukeskuksiin. 

Teesi II: Uusi maaseutu politiikka oli hyvinvointivaltion 
kurottautumista tulevaisuuteen 

Uusi maaseutupolitiikka syntyi 1980-luvun lopulla. Se syntyi hyvinvointivalti
on projektin sisäisen kritiikin tuloksena ja sen tavoitteena oli parempi maa
seutupolitiikka hyvinvointivaltiolIe. Sen taustalla olivat maaseudulla tapahtu
neiden muutosten huomaaminen ja hyvinvointivaltion aikana syntyneet voi
mavarat ja infrastruktuuri. Maaseudun elinkeinot olivat monipuolistuneet ja 
työllisten enemmistö monissa maaseutukunnissa eli palveluista. Syrjäkylissä
kin asui myös muita kuin viljelijäperheitä. Kylätoiminta ja kylätoimikunnat 
olivat yhdistäneet kylien eri asukas ryhmiä, perinteisiä asukkaita ja uusia tu
lokkaita pohtimaan paikallista historiaa, erityispiirteitä ja paikallista intressiä 
ja kehitystä. Kuntakeskuksissa asui uusia korkeasti koulutettuja ammattilaisia 
(maaseutujuppeja, maaseutuprofessionaaleja, uus-maalaisia), joilla on kehit
tämistoiminnassa, intressien muotoilussa, hallinnossa ja symbolituotannossa 
tarvittavia taitoja. 

Entisten hallintokäytäntöjen kritiikistä syntyi vaatimusta uudenlaisesta 
maaseutuun kohdistuvasta politiikasta. Maatalouspolitiikka kohdentui yhä 
pienenevään osaan maaseudun väestöä, toimi hierarkkisesti ja sektoroi
tune esti. Aluepolitiikka tuki kyllä oman sektorikohtaisen teollisuuden kehi
tystä, mutta ei, joistakin yrityksistä huolimatta, pystynyt tavoittamaan maa
seudun erityisongelmia. Eri hallintosektorien toimenpiteet olivat ristiriitai
sia ja syntyi vaatimuksia kokonaisvaltaisesta ja koordinoidusta, sektorirajat 
ylittävästä maaseudun kehittämistoiminnasta. 

Uusi maaseutupolitiikka lähti yhteiskuntapoliittisesta päämäärästä, että 
Suomen kaikille alueilla on syytä säilyttää asutusta, ja se asetti tavoitteeksi 
maaseudun elinkeinoperustan monipuolistamisen. Toimintatapana on sekto
rirajat ylittävä toiminta, joka nojaa paikalliseen aktiivisuuteen ja asiantunte
mukseen ja siten ymmärtää paikallisia erityisoloja. Tavoitteena on kaapata 
nopeasti maaseudun asukkaiden ja kehittäjien käyttöön uuden informaa
tioteknologian avaamat mahdollisuudet (tietotupatoiminta, etätyön edistä
minen) ja käyttää oivaltavasti luonnonympäristöön ja aitoon kansalliseen 
kulttuuriin perustuvia vahvuuksia sekä perinteisten tuotantosektorien (elin
tarvike, puu) että uusien palvelualojen (matkailu, lomailu, asuminen) kehit
tämisessä (kuvio 3). 

Uusi maaseutu politiikka suhtautuu pääosin myönteisesti väestön liikku
vuuteen. Se lähtee siitä, että maaseudun voimavaroihin nojaamalla ja niitä 
kehittämällä maaseutu on niin attraktiivinen, että sinne muuttaa uusia ihmi
siä. Myös hyvinvointivaltio suhtautui kannustavasti työvoiman maantieteelli
seen liikkuvuuteen ja työvoiman vapaa liikkuminen on yksi Euroopan Unio-
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Kuvio 3. Uuden maaseutupolitiikan ainekset. 

165 

Jukka Oksa 

Uusi maaseutu
politiikka 

Tietoyhteis
kunnan 
valmiudet ja 
infrastruktuuri 



Maaseudun muuttoliikkeen muuttuvat ehdot 

nin toiminnan peruspilareita. Tämän vuoksi uuden maaseutupolitiikan voisi 
olettaa sopivan hyvin myös EU-ajan maaseutupolitiikkaan. 

Teesi ill: Lama ja julkisen sektorin säästöt heikensivät uuden 
maaseutupolitiikan näköalaa 

Tulevaisuuden kannalta on erityisen tärkeää, miten eri ikäpolvet sijoittuvat 
työelämään. Seuraavassa esitän työllistä työvoimaa koskevien tilastojen valos
sa, miten eri ikäkohorttien työllisten määrä muuttui erityyppisissä kunnissa 
Pohjois-Karjalassa. Olen jakanut työlliset kolmeen suureen ikäpolveen: 

1) ennen vuotta 1938 syntyneet väistyvät ikäkohortit, 
jotka olivat vuonna 1987 yli 50-vuotiaita 

2) vuosina 1938-57 syntyneet keski-ikäiset ikäkohortit, 
30-50-vuotiaita vuonna 1987 

3) vuoden 1957 jälkeen syntyneet nousevat ikäkohortit, 
jotka olivat alle 3D-vuotiaita vuonna 1987. 

Tarkastelen näiden ikäpolvien työllisten määrän muutosta viidessä vuodes
sa 1987-92 Joensuun seudulla, alkutuotantokunnissa ja muissa Pohjois-Karja
lan kunnissa. (Katso kuvio 4) 

Lama vähensi työllisten määrää nopeasti. Viiden vuoden aikana 1987-92 
koko Pohjois-Karjalan työllisten määrä laski 14 prosenttia. Hitainta se oli 
Joensuun seudulla (-10 %). Alkutuotantokunnissa työllisten määrä putosi 17 
prosenttia ja muissa kunnissa 19 prosenttia. 

Väistyvät ikäkohortit vähenivät viidessä vuodessa 54 prosentilla, siis yli 
puolet heistä hävisi työllisten joukosta. Väheneminen tapahtui samaa tahtia 
eri toimialoilla ja eri tyyppisissä kunnissa. Valtaosa heistä ei todennäköisesti 
muuta ainakaan kauaksi. He viihtyvät tutussa asuinympäristössä ja tutussa 
paikallisessa kulttuurissa, kunhan asuminen ja peruspalvelut ovat riittävän 
lähellä. Osa heistä kyllä harrastaa matkustamista. 

Keski-ikäiset ikäkohortit myös vähenivät työllisten joukossa, keskimäärin 
12 prosenttia. Heidän määränsä väheni myös suhteellisen tasaisesti. Kun ver
rataan eri toimialoja, julkisten palvelujen keski-ikäisten määrä ei vähentynyt 
kovin voimakkaasti. Joensuun seudulla se jopa kasvoi, mikä selittyy käytän
nössä opetuksen ja tutkimuksen sektorilla. Siellä keski-ikäisten työkokemuk
sella on ilmeisesti merkitystä. Osa keski-ikäisistä, erityisesti opetuksen ja 
tutkimuksen sektorilla, voi olla halukkaita edelleenkin muuttamaan, mikäli 
ura sitä edellyttää. 

Työikään tulevien ikäkohorttien kuuluukin kasvaa työllisten joukossa. Hei
dän määränsä kasvoi viidessä vuodessa Pohjois-Karjalassa keskimäärin 8 pro
senttia. Maakuntakeskus Joensuu ja sen työssäkäyntialue poikkeaa selvästi 
muista alueista. Siellä nuorten määrä on kasvanut jonkin verran lähes kaikilla 
toimialoilla, ja erityisesti julkisissa palveluissa. Myös perinteisissä alkutuotan
tokunnissa nuorten määrä on hiukkasen noussut, siellä lähinnä maataloudes-
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sao Nuorten lisäys ei kuitenkaan kata kuin murto-osan alalta hävinneistä työl
lisistä. Huomattakoon, että Joensuun seudulla myös maataloudessa nuorten 
lisäys kattaa lähes puolet alalta poistuneista. Alkutuotantokunnissa nuorten 
lisäys maataloudessa kattaa vain noin kolmanneksen työllisten poistumasta. 

Muistutan vielä siitä, että vuoden 1992 jälkeen maatalouden toimintaym
päristössä on tapahtunut radikaaleja muutoksia. Myöskin julkinen sektori on 
vuoden 1992 jälkeen toteuttanut lukuisia säästöaaltoja. Sekä valtio (opetus ja 
tutkimus) että kunnat ovat vähentäneet työvoimaansa. 

Teesi IV: Maaseutupolitiikan ja maaseudun tuleva kehitys riippuu 
hyvinvointivaltion ajan politiikan kytkeytymisestä Euroopan 
Unionin ohjelmiin 

Suomalainen maaseutu joutuu hakemaan uuden roolin Euroopan Unionin 
markkinoiden ja politiikan kehyksissä. Unionin maatalouspolitiikka, alueoh
jelmat, sosiaaliohjelmat ja ympäristöpolitiikka muodostavat uuden raamin 
myös maaseudun asukkaiden päätöksille, koskivat ne sitten ammatinvalintaa, 
yrittämistä, tuotantoa, muuttamista tai jäämistä kotiseudulle. Tästä syystä on 
tärkeää, miten Suomen entinen maatalouspolitiikka, aluepolitiikka, sektori
hallinto ja uusi maaseutupolitiikka niveltyvät Euroopan Unionin ohjelmiin. 
Tämän urautuminen on vielä tätä kirjoitettaessa epäselvä. 

Euroopan Unioniin liittymisen yhteydessä on korostunut maaseudun entis
tä suorempi kytkeytyminen markkinoihin ja kansainväliseen kilpailuun. Tämä 
merkitsee sitä, että maaseutu kehittyy entistä enemmän kulutuksen kohteena 
ja asuinpaikkana, kun se oli ennen ensisijaisesti erikoislaatuinen tuotanto
paikka. Kun maaseutua käydään enemmän kuluttamaan, maaseutua määrit
televät enemmän kaupunkilaiset, ja he määrittelevät maaseudun maisemaksi. 

Maaseudun perhetiloilta löytyy ilmeisesti nuoria, jotka ovat halukkaita 
jatkamaan toimintaa tilalla, mikäli se turvaa kohtuullisen toimeentulon. Hei
dän piirissään on myös toiminnan uudistamiseen, kansainvälistymiseen ja 
koulutukseen halukkaita. 

Maaseudun nuorten 1980-luvun tärkein uusi työllistäjä "julkinen palve
lusektori" on ristiriitaisessa tilanteessa. Siihen kohdistuu säästö- ja rationali
sointipaineita, jotka helposti vauhdittavat julkisten palvelujen työpaikkojen 
keskittymistä maakuntien keskuksiin. Tämän tendenssin jatkuminen tuo lisää 
uhkia pienille kirkonkylille ja teollisuuskeskuksille. 

Tuotannon uudistumisen ja kansainvälistymisen mukana uusien palvelu
alojen merkitys myös kasvaa, mikä avaa uusia mahdollisuuksia suunnittelulle, 
koulutukselle, konsultoinnille, edunvalvonnalle, ja monenlaisille sosiaalisille 
innovaatioille. Nämä toiminnat tarvitsevat kuitenkin vireän ja monipuolisen, 
avoimen ja uusiin asioihin ja ihmisiin myönteisen uteliaasti suhtautuvan ilma
piirin. 

Tulevaisuuden kannalta ei ole varmoja vastauksia, mutta voi tunnistaa 
joukon tärkeitä kysymyksiä. Kuinka paljon viljelijöitä häviää? Pystyykö Suo-
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men metsäsektori esiintymään ympäristön kestävän kehityksen turvaajana 
paperia ostavien maiden suurelle yleisölle? Häviääkö kylistä ja kuntakeskuk
sista kyky määritellä paikallista intressiä ja tuottaa kehittämistä koskevia 
aloitteita? Häviävätkö hyvinvointivaltion maalle tuomat professionaalit, 
maaseudulla asuvat tai työskentelevät hyvin koulutetut? Siirtyykö paikallis
ten kehittämishankkeiden luominen matkalaukkukonsulteille? Säilyvätkö 
tietoliikenteen ja tietoliikenteen infrastruktuurit niille, jotka ovat halukkaita 
asumaan myös syrjäisellä maaseudulla? 

Viimeaikaiset tapahtumat viittaavat siihen, että sekä syrjäisillä paikoilla 
että keskuksilla on kykyjä sekä positiiviseen että negatiiviseen toimintaan, 
sekä uutta luovaan yhteistoimintaan että uusien haasteiden torjumiseen ja 
paikalleenjämähtämiseen. 

Lähteet: 

Katajamäki, Hannu (1995) "Mihin maaseutua tarvitaan?" Hyvinvointikatsaus no 2, 14-18, Ti
lastokeskus. 

Oksa Jukka (1994, toim.) Syrjäisen maaseudun uudet kerrostumat. Joensuun yliopisto. Karja
lan tutkimuslaitoksen julkaisuja no 110. Joensuu. 

Oksa, Jukka & Pertti Rannikko (1995) "Maaseudun muuttuvat merkitykset." Hyvinvointikat
saus no 2, 2-4, Tilastokeskus. 
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Hannu Katajamäki 

Ylläpitämisen vimma uhkaa maaseutua 

Suomen liittyminen EU:n jäseneksi pakottaa pohtimaan maaseutumme koh
taloa aikaisempaa laajemmasta näkökulmasta. Euroopan unioni on vapaa
kauppa-alue: markkinavoimat ja luonnonolosuhteet säätelevät alueellisen 
työnjaon muotoutumista. Mikä voisi olla Suomen maaseudun luonteva rooli 
EU:n alueellisessa työnjaossa? Mikä voisi estää Euroopan syrjäkylien tyh
jenemisen? 

Uudet tulkinnat 

Uuteen tilanteeseen on Suomessa reagoitu eri tavoin. Viljelijöiden edunval
vontajärjestö MTK haluaa pitää kiinni saavutetuista eduista: EU:n ja kansal
lisen tuen yhdistelmällä halutaan taata viljelijöiden tulotaso muuttamatta ny
kyisen maataloustuotannon luonnetta. MTK:n näkemys ei kuitenkaan saa 
riittävää yhteiskunnallista kannatusta. Yhä useammat ovat tunnistaneet EU:n 
alueen maatalouden alueellisen työnjaon asetelman ja päätyneet arvioimaan, 
että perinteisen maatalouden ylläpitäminen tulee kohtuuttoman kalliiksi. 
Toisaalta uutta tilannetta käytetään myös hyväksi. "Tapa talonpoika päiväs
sä"-fanaatikot ovat nähneet aikansa koittaneen: nyt maatalous viimeinkin 
ajetaan alas nopeasti ja tehokkaasti, viljelijöiden erityiskohtelun aika on ohi, 
halpaa ruokaa saadaan Keski-Euroopasta. 

Paavo Lipposen hallitus on omaksunut välittävän linjan. Linjan toteuttajak
si valittiin maatilahallituksen entinen pääjohtaja Kalevi Hemilä. Hemilän 
ajatuksena on, että Suomen maatalous pystytään pelastamaan rakennekehi
tystä vauhdittamalla. Tämä tarkoittaa, että Suomen noin 115 OOO:n tilan on 
vähennyttävä mahdollisimman nopeasti 50 OOO:een. Jäljelle jääneet tilat olisi
vat nykyistä huomattavasti suurempia ja tehokkaampia. Hemilän mielestä 
hupenevat voimavarat on suunnattava näiden kilpailukykyisten tilojen tuke
miseen. 
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Thlkintojen suppeus 

Perinteinen maatalouden edunvalvontakoneisto on historiansa vanki. 
Eteneminen selkä edellä tulevaisuuteen on tuudittanut ajattelemaan, että 
maaseudun kehittäminen on samaa kuin ylläpitäminen. EU:n luoma uusi 
tilanne on lopullisesti vienyt ylläpitämisen mahdollisuuden: agraariunelman 
aika on ohi. MTK ei hallitse uudessa tilanteessa mediapeliä: omat joukot kyllä 
vakuuttuvat maatalous tuen jatkamisen perusteluista, mutta muut eivät. Jokai
nen traktori marssi ja julkinen marina viljelijöistä erityisen huono-osaisina 
kansalaisina vähentää maatalouden edunvalvojien mahdollisuutta vaikuttaa 
maaseudun tuleviin kohtaloihin. 

Myöskään Hemilän linja ei ole vailla ongelmia. Maaseutu ei ole homo
geeninen alue. Hemilän tarjoama Suurtila-Suomen malli sopii erityisen hyvin 
Etelä-Suomen viljanviljelyalueelle. Mutta entä esimerkiksi Etelä-Pohjan
maalle, jossa maaseudun perinne on monitoimisuus: tilojen toimeentulo ker
tyy useista lähteistä. Miten tällaiselle alueelle sopii pelkästään päätoimisen 
viljelyn idea? Onko henkilö, joka on perustanut hakeosuuskunnan, viljelee 
kuminaa ja muita erikoiskasveja, tekee satunnaisia remonttitöitä sekä harjoit
taa perinteistä karjataloutta, "harrastajaviljelijä"? Mikä on hänen kohtalonsa 
Suurtila-Suomessa? 

Uusi maaseutu 

Yksikään virallisessa keskustelussa mukana oleva teema ei mielestäni riittä
vän syvällisesti pureudu keskeisimpään kysymykseen: mihin maaseutua jat
kossa tarvitaan? Maaseutua ei tarvita tukiaisia ahmivana alueena. Suurtila
Suomi tarjoaa mahdollisuuden aivan liian harvoille. "Tapa talonpoika päiväs
sä" -fanaatikkojen kynsissä koko maaseutu suistuu lopullisesti kanveesiin. Itse 
olen pohtinut uuden maaseudun strategiaa. Olen ajatellut maaseudun tule
vaisuutta: mitä pitää tehdä, jotta maaseudulla voitaisiin elää hyvää elämää 
esimerkiksi viidenkymmenen vuoden kuluttua? Uusi maaseutu on tutkimus
ja kehittämisteema, jonka sisältönä on selvittää maaseudun työmarkkinoiden 
monipuolistumisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on maaseudun kehittymi
nen monimuotoiseksi mosaiikiksi (kuvio). Tämä tarkoittaa maaseudun toimin
nallisen perustan monipuolistumista niin, että hyvin erilaiset ihmiset ja toi
minnot voisivat menestyä maaseudulla. Miksi Suomen pitäisi EU:n maatalou
den alueellisessa työnjaossa kilpailla tehotuotannon kärkimaiden kanssa? Ei 
kasvukausi siitä pitene, vaikka tilat Suomessa olisivat kuinka suuria hyvänsä. 
Eikö olisijärkevämpää valita oma suunta: luonnonmukaisuuteenja erikoistu
miseen perustuva laatu maaseudun tie, yksipuolisuuden sijasta monipuolisuus. 

Suomen maaseudun mahdollisuuksia voisivat olla luonnonmukainen tuo
tanto, eettinen eläintalous ja bio energian tuotanto sekä siihen liittyvä osaami
nen. Työn tekemisen aika- ja paikkasidonnaisuuden löystyminen antaa yhä 
useammille ihmisille mahdollisuuden asua maaseudulla, jos he niin haluavat. 
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Kuvio: Uuden maaseudun monimuotoinen mosaiikki. 

Harmu Katajamäki 

Tietysti on myös kehitettävä työelämän sääntöjä sellaisiksi, että joustavan 
työskentelyn mallit tulevat mahdollisiksi. Tässä voi uuden maaseudun tulppa
na olla ammattiyhdistysliikkeen nihkeys. Se näkee massatyöttömyyden sekä 
yhä yleisemmiksi tulevien lyhytkestoisten ja keikkaluontoisten töiden keskel
lä yhä edelleen perinteisen työsuhteen ainoana palkkatyön tekemisen muoto
na. 

Laatuun perustuva uusi maaseutu on markkinalähtöinen. Tukien varassa 
elävä maaseutu ei voi jatkossa perustella olemassaolon oikeutustaan. Uusi 
maaseutu syntyy pienistä puroista. Yhtenä purona voi myös olla Hemilän 
Suurtila-Suomi. Se sopii kuitenkin vain Tampereen eteläpuolisen maaseudun 
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luonnonmaantieteellisesti edullisimpiin osiin. Syrjäisellä maaseudulla voitai
siin tehokkuutta tavoitella yhteistyön avulla. Suuruuden edut saavutettaisiin 
pitkälle viedyn yhteistoiminnan synnyttämien kustannussäästöjen kautta. Ti
lojen yhteistoiminnan edellytysten erittely olisi maataloustutkimuksen tärkeä 
sarka. 

Palvelujen organisoinnin pohtiminen on tärkeää 

Monissa syrjäkunnissa työllisyyden selkärankana ovat maa- ja metsätalouden 
työpaikkojen ohella yhteiskunnan rahoittamat palvelualan työpaikat: koulut, 
terveyskeskukset, sosiaalivirastot, työvoima- ja verotoimistot. Hyvinvointiyh
teiskunnan yksi kohtalonkysymys on maaseudulla asuvien palvelujen turvaa
minen. Juuri maaseudun palvelujen kannalta Hemilän malli on puutteellinen. 
Ei riitä, että todetaan elinkelvottomien tilojen emäntien ja isäntien siirtyvän 
eläkkeelle. On myös pohdittava, miten he voivat kotonaan elää turvallisen 
vanhuuden. 

Yksi mahdollisuus maaseudun palvelujen kehittämiseksi olisivat laaja-alai
sesti palveluista huolehtivat kyläavustajat. Kyläavustajat työskentelevät mah
dollisimman lähellä palvelujen tarvitsijoita. Kyläavustajan tehtävät voidaan 
liittää myös osaksi maatilan toimeentuloyhdistelmää: kunta ostaa esimerkiksi 
hoivapalveluja emänniltä ja isänniltä. Eräissä Suomen kylissä on pantu mer
kille maaseudun palvelujen organisoinnin puutteet. Oivallus on johtanut mie
lenkiintoisiin kokeiluihin. Parhaimmillaan kokeiluissa on löytynyt tapoja säi
lyttää maaseudun työpaikkoja ja samalla säästynyt verovaroja. 

Uusi maaseutu voisi olla maaseutusopimuksen lähtökohta 

Uuden maaseudun ainekset voisivat synnyttää maaseudun, jota tarvitaan pait
si Suomessa, niin myös EU:ssa. Uusi maaseutu perustuu markkinalähtöiseen 
ajatteluun. Se tuottaisi kotimarkkinoille ja Keski-Euroopan markkinoille kor
keatasoisia elintarvikkeita. Erikoistuminen luonnonmukaisista raaka-aineista 
valmistettuihin elintarvikkeisiin olisi vähemmän uskaliasta kuin kilpailla Kes
ki-Euroopan tehotuotannon kärki maiden massaruuan kanssa. Pitäytyminen 
eläinten hyvää elämää kunnioittavaan eettiseen eläintalouteen saattaisi olla 
Suomen maaseudun olemassaoloa paremmin perusteleva kuin mahdollisim
man tehokkaan eläintalouden ihanne. Myöskin bioenergiaosaamisen ja pien
yrittäjyyden luonnehtima monipuolinen maaseutu saattaisi olla kiehtovampi 
kuin muutamaan kymmeneen tuhanteen Etelä-Suomen suurtilaan perustuva 
alueellisesti ja sosiaalisesti vinoutunut maaseutu. 

Uuden maaseudun tuotteiden markkinoiden etsiminen kotimaasta ja Kes
ki-Euroopasta, tuotekehitys ja kuljetusketjun tehokkaaksi saaminen ovat 
merkittäviä kansallisia hankkeita. Niihin kannattaisi suunnata voimavaroja. 
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Ongelma on toistaiseksi siinä, että perinteistä elintarviketeollisuutta tukeva 
tutkimus ja neuvonta nielevät kohtuuttomasti budjettivaroja. 

Todellisia maaseutusopimuksen aineksia voitaisiin ryhtyä etsimään, jos pe
rinteisen maaseudun ylläpitämiseen tarkoitetut tutkimus- ja kehittämisvarat 
uskallettaisiin suunnata uuden maaseudun heikkojen kaikujen vahvistami
seen. Perinteisen maatalouden edunvalvonta ylläpitää kilpailukyvyttömiä ra
kenteita, Hemilän Suurtila-Suomi auttaa vain Etelä-Suomen edullisimpia alu
eita. Uusi maaseutu voisi olla toivon kipinä Hangosta Utsjoelle. 
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lYöryhmäraportti: 
Autioituuko maaseutu jälleen? 

Juha Niemelä 

Ailustuksen pohjalta keskusteltiin maaseudun alueellisesta jaosta kaupungin 
äheiseen, ydin- ja syrjäiseen maaseutuun,jossa viimeksi mainitulla todettiin 

asuvan noin 1.3 miljoonaa henkilöä. Laitimmaisena periferia-alueena se on 
kokenut suhteellisen runsaasti työpaikkamenetyksiä, verrattuna muihin aluei
siin. Pohdittiin näille alueille sopivia tukitoimia ja maaseututyötä. Tuotiin esille 
eri palvelujen tarjonnan ja saatavuuden merkitys maaseudulla. Esimerkkinä 
hyvästä maaseudun alueesta tuotiin esille Ilomantsin Pogosta, jonka kirkonkylä 
on palveluiltaan ja tasoltaan erittäin korkealaatuinen. Todettiin, että on vielä 
kyliä, joiden asukasmäärä on ollut kasvussa. Autioitumista alueittain tulee 
myös tapahtumaan. 

Maaseutupolitiikan tavoitteena on ollut pitää koko maa asuttuna. Tähän 
liittyen puhuttiin Suomen eri kaupunkien ja maaseutualueiden tämänhetki

. sestä tilasta. Esille tuotiin työttömyys ja sen vaikutus muuttohalukkuuteen 
kaupungeista maaseudulle ja päinvastoin. Asuntojen saanti katsottiin avain
kysymykseksi. 

Liikkuvuus ja matkustaminen oli aihe, jota pohdittiin myös laajemmalti ja 
sen yhteyttä ja vaikutusta sekä kaupunkiin että maaseudun eri alueisiin. 

Tarkasteltiin EU:n mahdollista vaikutusta eri hankkeisiin, jotka koskevat 
maaseutua ja EU:n tarjoamia rahoituskanavia. 

Hahmoteltiin etä-työtä ja sen tekemistä maaseudulta käsin, sekä etä-työn 
vaikutusta työn tuottavuuteen yleensä. Tulokset olivat myönteisiä. 

Viimeisenä kysymyksenä oli perustulomallin hahmotteleminen. 

Tilanne: 

Tulee olemaan taantuvien kirkonkylien joukko, mutta 
maaseu tukeskukset kasvavat 
Tilannetta ei ole kuitenkaan syytä liioitella, koska kaupungit eivät 
voi tarjota riittävästi työtä kuten ei Eurooppakaan 
Kaupungit vetävät puoleensa hyvin koulutettuja, mutta kyse ei ole 
massamuutosta kuten aiemmin 
On olemassa myös potentiaalia ainesta, joka on valmis muuttamaan 
maaseudulle, jos asunto ja työn saanti turvataan 

Yhteiskunta erikoistuu. 
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Ehdotukset: 

1) On luotava laaja-alainen maaseudun asunnonvälitys, josta ilmenisi
vät vuokrattavat ja myytävänä olevat asunnot. Kunnat toimisivat 
keskuksina, jonne mm. kylätoimikunnat keräisivät tiedot, jotka 
välitettäisiin Internetin kautta kaikkien saataville. Tällöin saataisiin 
esimerkiksi yrityskäyttöön tyhjenneet koulutilat. Käyttämättömät 
voimavarat saataisiin näin aktiivisiksi. 

2) Alueellisten palvelutehtävien työllistävyys. Esimerkiksi kesäasukkail
le tarjottaisiin mm. remontti-, elämys- ja erityispalveluja. Matkailu, 
jolloin tarjottaisiin palveluna esimerkiksi luontomatkailua. Vanhus
tenhoito esimerkiksi kyläavustajien kautta, jolloin palvelujen tarvit
sija ja työn tekijä olisivat mahdollisimman lähellä toisiaan. 

3) Etä-työn edistäminen koskien maaseutua. Tähän asti etä-työhön 
ollaan suhtauduttu nihkeästi sekä työnantajien että työntekijöiden 
puolelta. Esimerkkinä maaseudun etä-työstä on puuseppä, joka 
valmistaa alihankintatyönä osia suuremmalle yritykselle. 

4) Perustulomalli. Perustulo, jonka suuruus olisi 2000 mk. Lisäksi olisi 
mahdollisuus tehdä muuta työtä, jonka verotus olisi 50 %. Malli on 
markkinatalouden mallien vastainen, mutta se aktivoisi ihmisiä ja 
vähentäisi harmaata taloutta. Toteutettaisiin aluksi pilottiprojektei
na tietyillä alueilla alueellisina kokeiluina. Rahoitus voitaisiin saada 
EU:n artikla 6:n määrärahoista, jotka kohdistuvat innovatiivisiin 
työllistämishankkeisiin. Ryhmänä esim. maaseudun uuskäsityöläiset. 
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Passiivisesta työUömyyspolitiikasta 
aktiiviseen työvoimapolitiikkaan 

Matti Sihto 

Selvältä tuntuva epäselvä strategia 

Aktiivinen työvoimapolitiikka on suosittu strategia, ainakin juhlapuheissa. 
Strategian sisältö tuntuu selvältä: työvoimapolitiikan aktiivinen luonne koros
tuu passiivisten toimien kustannuksella. Kun OECD alkoi viime vuosikymme
nen lopulla julkistamaan eri maiden työvoimapolitiikkojen vertailun mahdol
listavia tilastoja, on aktiivisen työvoimapolitiikan operationalisointina entises
tään yleistynyt se, missä määrin maassa satsataan työvoimapolitiikan aktiivi
siin toimenpiteisiin. 

Oheiseen kuvioon 1 on kerätty viimeisiä tietoja siitä, missä määrin eri 
maissa on käytetty rahaa työvoimapolitiikan aktiivisiin ja toisaalta passiivisiin 
(lähinnä työttömyysturvaan) toimiin. BKT-osuuksia kuvaavien pylväiden 
päällä on lisäksi esitetty ko. maiden työttömyysasteet vuonna 1994. 

Kun tarkataan työvoimapolitiikan aktiivisten toimien BKT-osuuksia, ovat 
Pohjoismaat OECD-maiden eturivissä: Ruotsi on ykkönen, Tanska kakkonen 
ja Suomi kolmonen. Poliittisessa retoriikassa emo tilanne onkin kirvoittanut 
ilmaisun, jonka mukaan Suomessa harjoitetaan Aktiivista työvoimapolitiik
kaa. On kuitenkin huomattava, että suuri BKT-osuutemme on seurausta siitä, 
että työttömyys on meillä ennätysluokkaa. (Työttömyysaste on Espanjan jäl
keen toiseksi suurin.) 

Yleensä Aktiivisella työvoimapolitiikalla viitataan siihen, että aktiivisten 
työvoimapolitiikan toimien merkitys suhteessa passiivisiin toimiin on suuri. 
Työvoimapolitiikan korkein aktiivisuus-aste (aktiiviset toimet suhteessa pas
siivisiin) on Norjassa ja Ruotsissa. (Kun otetaan huomioon budjettivuosi 
1994-95, mitä yleensä käytetäänkin kuvaamaan vuotta 1994, on työvoimapo
litiikka aktiivisinta Ruotsissa.) Vaikka Tanskassa ja Suomessa käytetään ak
tiivisiin työvoimapolitiikan toimiin suuri osuus BKT:sta, sijoittuvat ne kuiten
kin työvoimapolitiikkansa aktiivisuusasteella mitattuna OECD-maiden hän
täpäähän. Tämä johtuu puolestaan siitä, että kyseisissä maissa käytetään niin 
paljon varoja työttömyysturvaan. Erityisesti Suomen osalta tämä johtuu ennä
tyskorkeasta työttömyydestämme. 
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Kuvio 1. Työvoimapolitiikan aktiivisten ja passiivisten toimenpiteiden 
kustannukset (%-osuus BKT:sta) sekä työttömyysasteet (%) vuonna 1994 eräissä 
OECD-maissa. 

Mittaustavasta siis riippuu ratkaisevasti se, mihin Suomi sijoittuu sen suh
teen, miten aktiivista työvoimapolitiikkamme on. Perinnäisesti Suomi on ak
tiivisuutensa suhteen ollut OECD:n hyvää keskitasoa. Erittelyä voitaisiin sy
ventää. Seinä tulee tässä suunnassa kuitenkin jossakin kohtaa eteen. Työvoi
mapolitiikan aktiivisuuden aste on luonnollisesti Aktiivisen työvoimapolitii
kan olennainen ominaisuus. Ruotsalaisessa kielenkäytössä asiaa ilmentää kä
site "työlinja" . Lähestymistapa jättää kuitenkin vastaamatta olennaiseen kysy
mykseen: Mihin aktiivisia toimenpiteitä käytetään? Asia havainnollistuu hy
vin Suomen työvoimapolitiikan historiaa tarkkaamalla. 

Työvoimapoliittisten työllistämistoimien merkitys alkoi laskea Suomessa 
1960-luvun lopulta lähtien. Seuraavan vuosikymmenen alussa laajennettiin 
merkittävästi työttömien mahdollisuuksia saada työttömyysturvaa. Työvoima
politiikka muuttui täten luonteeltaan entistä passiivisemmaksi. Tästä huoli
matta väittäisin, että juuri politiikan passivoituminen toteutti maassamme 
Aktiivisen työvoimapolitiikan tavoitteita, niin paradoksaaliselta kuin se voi 
tuntuakin. Arvion tekee ymmärrettäväksi se, että työttömyystöillä ylläpidet
tiin vanhentunutta tuotantorakennetta, aikansa elänyttä aluerakennetta ja 
myös työntekijöiden kvalifikaatiorakennetta (tai paremminkin: kvalifikaatioi
den puutetta). Kun työttömät tiesivät, että seuraavassa taantumassa alueella 
tullaan järjestämään työllisyystöitä, he eivät muuttaneet paikkakunnalta eivät
kä myöskään osallistuneet koulutukseen. Työllisyystöissä heidän ammattitai
tonsa eivät kuitenkaan kehittyneet. Työt olivat yksinkertaisia ja raskasta ruu
miillista työtä vaativia. Kun työllisyystöiden määrää vähennettiin, työttömät 
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olivat pakotettuja alueelliseen ja/tai ammatilliseen liiikkuvuuteen. - Sitä, 
että harjoitettu politiikka oli myös aika kovakouraista, ei kylläkään voi laskea 
Aktiivisen työvoimapolitiikan tiliin. 

Strategian ominaispiirteitä 

Kun Aktiivisen työvoimapolitiikan strategia luotiin 1940-luvun lopulla Ruot
sissa, oli Aktiivisen työvoimapolitiikan tehtävä tärkeä: palauttaa täystyöllisyys, 
kun taloutta vakauttava yleinen rajoittava talouspolitiikka oli synnyttänyt työt
tömyyttä. Se, että työvoimapolitiikalle lankesi näin tärkeä tehtävä, ei johtunut 
työvoimapolitiikan erityisestä kyvystä luoda työllisyyttä. Työvoimapolitiikalle 
ei ollut tyypillistä se, että sillä olisi ollut käytössään joitakin erityisiä ja tehok
kaita työllisyyttä lisääviä temppuja. Monet valtiovallan toimenpiteet, erityi
sesti yleinen talouspolitiikka, olivat paljon tehokkaampia keinoja työllisyyden 
luomiseen. Se, että työvoimapolitiikka kuitenkin selvisi hyvin täystyöllisyyden 
palauttamistehtävästään, johtui vallitsevasta taloudellisesta tilanteesta. Vallit
si ylikuumentunut korkeasuhdanne ja talous kehittyi ekspansiivisesti. Töitä 
syntyi normaaleilla työmarkkinoilla ennemmin tai myöhemmin. 

Aktiivisessa työvoimapolitiikassa ei ollut kyse hölmöläisen hommasta. En
sinnä synnytettäisiin työttömyyttä restriktiivisellä talouspolitiikalla ja vähen
nettäisiin inflaatiopaineita taloudessa. Sitten työttömyys poistettaisiin työvoi
mapolitiikalla ja oltaisiin takaisin lähtötilanteessa, täystyöllisyydessä inflaa
tiotendensseineen ja talouden häiriöineen. Työvoimapolitiikka sai keskeisen 
asemansa juuri siksi, että sen avulla arvioitiin voitavan ehkäistä inflaation 
kiihtyminen, vaikka täystyöllisyys palautettaisiinkin. Tämä nähtiin mahdolli
seksi siksi, että työvoimapolitiikka on selektiivistä. Politiikka voidaan kohdis
taa niille osatyömarkkinoille, joilla vallitsee työttömyyttä. Työllisyyden lisäys 
ei tällöin luo ylityöllisyyttä eikä työvoimapulaa, joiden puolestaan nähtiin 
siivittävän palkankorotuksia ja inflaatiota. 

Aktiivisen työvoimapolitiikan strategian takana oli näkemys siitä, että työ
markkinat koostuvat osatyömarkkinoista, joiden välillä on liikkuvuuden estei
tä. Tämän vuoksi strategia pyrki kehityksensä alkuvaiheessa estämään työvoi
man liiallisen kysynnän syntymisen jonkin osatyömarkkinan alueella. Seuraa
vassa vaiheessa strategiassa pyrittiin suoranaisesti alentamaan osatyömark
kinoiden välisiä raja-aitoja. Työvoiman liikkuvuutta edistämällä pyrittiin alen
tamaan osatyömarkkinoilla ilmenevää työvoimapulaa ja pyrittiin suoranaisesti 
alentamaan inflaatiota. 

Työvoiman tarjontaan kohdistuvien toimenpiteiden merkitys kasvoi ensin
nä stabilisaatiopolitiikassa. (Työvoiman liikkuvuutta edistämällä vähennetään 
työttömyyttä ja työvoimapulaa sekä siten myös inflaatiota.) Tarjontatoimien 
merkitys kasvoi entisestään, kun strategialla pyrittiin myös rakennepoliittisten 
päämäärien edistämiseen. Taloudellinen kasvu myös pitkällä aikavälillä edel
lytti, että työvoimapolitiikalla ohjattiin työvoimaa ekspansiivisille aloille ja 
ekspansiivisiin yrityksiin. Kun Ruotsissa puhuttiin liikkuvuuden filosofiasta, 
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yhdistettiin se nimen omaan aktiiviseen työvoimapolitiikkaan. Rakennepoli
tiikkaan ja myös työvoiman liikkuvuuden edistämiseen liittyy myös seuraava 
aktiivisen työvoimapolitiikan kehitysvaihe. Nähtiin, että työvoimapolitiikan 
on turvattava työvoiman sopeutuminen työmarkkinoiden muutoksissa. Niinpä 
Samordnad näringspolitik, jota on myös kutsuttu "liikkuvuuden evanke
liumiksi", totesi tämän vuoksi, että työvoimapolitiikan vaikuttavuus määrää 
tahdin, jolla rakennemuutosta voidaan yhteiskunnassa toteuttaa. Kun työvoi
man sopeutumisessa ilmeni 6G-Iuvun kuluessa ongelmia, alkoi asennoitumi
nen liikkuvuuteen tullakin entistä varauksellisemmaksi. 

Työvoiman tarjontaan kohdistuvat toimenpiteet saivat entisestään merki
tystä, kun työvoimapolitiikkaa alettiin soveltamaan myös matalasuhdanteissa. 
Yleisellä talouspolitiikalla nähtiin olevan ensisijainen vastuu suhdannetyöttö
myyden poistamisessa. Työvoimapolitiikan rooli pysyi kuitenkin tärkeänä. 
Mitä paremmin työvoimapolitiikka pystyy pitämään työmarkkinat liikkuvina, 
sen ekspansiivisempaa yleinen talouspolitiikka voi olla. 

Työllisyysongelmat ovat muuttaneet muotoaan, niin myös työllisyyttä kos
kevat taloustieteelliset teoriat. Em. aktiivisen työvoimapolitiikan keskeiset 
piirteet ovat kuitenkin säilyttäneet elinvoimansa. OECD:kin on pyrkinyt edis
tämään strategian toteuttamista jäsenmaissaan 196G-Iuvun alkupuolelta läh
tien, vaikkakaan ei kovin suurella menestyksellä. OECD:n strategiat kulkivat 
ruotsalaisten kehittelyjen kanssa käsi kädessä aina 7G-Iuvun loppupuolelle 
asti. Tämän jälkeen OECD:n kehittely työ on kulkenut jossakin määrin omia 
latujaan, mutta perustan työlle on kuitenkin muodostanut perinnäinen aktii
visen työvoimapolitiikan strategia. 

'!Yövoiman tarjontatoimet ja liikkuvuuden edistäminen 

Työvoiman tarjontaan kohdistuneet toimenpiteet ovat muodostuneet ajan 
myötä keskeisiksi aktiivisessa työvoimapolitiikassa. Voi jopa sanoa, että juuri 
tarjontatoimenpiteet ovat aktiivisen työvoimapolitiikan vahvuus. Tarjontatoi
met ovat puolestaan pelkistyneet alusta alkaen työvoiman liikkuvuuden edis
tämiseen. Aluksi oli kyse työvoiman alueellisesta liikkuvuudesta ja vasta 6G
luvulta alkaen alkoi ammatillinen liikkuvuus korostua. 

Vaikka OECD painotti ensimmäisessä työvoimapoliittisessa strategiassaan 
vuodelta 1964 ammatillisen liikkuvuuden ohella myös alueellista liikkuvuutta, 
ei alueellisen liikkuvuuden edistäminen muodostunut koskaan keskeiseksi 
OECD-maiden käytännön työvoimapolitiikassa. Näin kävi myös Suomessa. 
Tälläkin hetkellä työvoimapolitiikan aktiivisissa toimenpiteissä korostuvat 
työllistämistoimet ja työvoimapoliittinen aikuiskoulutus. Alueellisen liikku
vuuden edistämisen merkitys on sen sijaan marginaalinen. Näin on itse asiassa 
ollut aina lukuun ottamatta 197G-Iuvun alkupuolta. Tuolloin alkuavustusta sai 
enimmillään 20 000 henkilöä vuodessa. Tosin alkuvuosikymmenen keskiarvo 
jäi 16 000 henkilöön. 197G-Iuvun lopussa alku avustusta saaneiden määrä oli 
keskimäärin 6 000 henkilöä ja 198G-Iuvulla vajaat 4 000 henkilöä vuodessa. 
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Kuluvalla vuosikymmenellä avustusta saaneiden määrä on romahtanut. Liik
kuvuuden tukemisen merkitys on siis nykyään olematonta. On kuitenkin to
dettava sen olleen aikaisemminkin vaatimatonta. Kun yli kuntarajojen muut
taneiden määrä on vuosittain parisataa tuhatta, tosin viime vuosina alakant
tiin, tulee alku avustuksin tuetun liikkuvuuden vähämerkityksisyys selvästi 
esiin. - On erillisen selvityksen kohde, missä määrin alueellista liikkuvuutta 
tulisi edistää. Mielestäni muuttoturvan parantamista kuitenkin puoltaa jo se, 
että muuton turvallisia edellytyksiä tulisi parantaa. 

Muutama problematisointi 

Eri aikoina ovat erilaiset yksittäiset keinot korostuneet aktiivisessa työvoima
politiikassa ja yleisemminkin työllisyyspolitiikassa, kuten alueellinen liikku
vuus, ammatillinen liikkuvuus, työmarkkinoiden joustavuus. Mielestäni seik
ka, jota vasten yksittäisiä toimenpiteitä tulisi arvioida, on, miten ne edistävät 
työmarkkinoiden toimivuutta. Tarkastelu tulee tosin tällöin mutkistumaan, 
samaten yksittäisten keinojen autuaaksi tekevä voima tulee problematisoitu
maan. Esim. esitetyt joustavoittamiskeinot ovat korostaneet voittopuolisesti 
määrällistä joustavuutta ja joustavuutta lyhyellä aikavälillä (mm. deregulaa
tioehdotuksista monet ovat luonteeltaan tällaisia). Pitkän aikavälin ja toimin
nallisen joustavuuden huomiotta jättämisellä voi kuitenkin olla haitallisia 
vaikutuksia työmarkkinoiden toiminnalle ja työllisyydelle. 

Myös liikkuvuuden osalta on otettava huomioon se, että liikkuvuus voi olla 
luonteeltaan hyvin eri asteista ja luonteista. Liikkuvuutta tapahtuu paitsi 
maasta toiseen ja maan sisällä kunnasta toiseen, kunnan sisällä yrityksestä 
toiseen ja yrityksen sisällä tehtävästä toiseen, myös saman tehtävän puitteissa. 
Viime aikoina on korostunut liikkuvuuden merkitys eri työmarkkina-asemien 
välillä, erityisesti työttömyyden ja työllisyyden välillä (vrt. hysteresis-ilmiö). 

Työmarkkinallisista syistä ei maahan muuton lisäämiseen liene tarvetta 
kuin aikaisintaan ensi vuosikymmenen lopppupuolella. Toisaalta jos Euroo
pan rahaliitto toteutuu, paine liikkuvuuteen maiden välillä, miksei sisälläkin 
kasvaa. Jos talouden shokkeihin ei voida vastata perinnäisellä devalvaatiolla, 
jäävät keinoiksi reaalipalkkojen vaihtelu ja työvoiman liikkuvuus vaihtoehtoi
na työttömyyden kasvulle. USA:ssa nämä työttömyyden vaihtoehdot ovat toi
mineet. Euroopassa toimivuus on vaikeampaa (esim. kieliongelmat). Pysty
täänkö sopeutumismekanismeja jatkossa luomaan vai jääkö vaihtoehdoksi 
vain työttömyyden vaihtelu? 

Työvoiman liikkuvuuden sijasta jatkossa korostuu pääomien ja työpaikko
jen liikkuvuus. Niiden toteuttaminen on entistä helpompaa mm. uuden tieto
tekniikan vuoksi ja ne muodostanevatkin uhan erityisesti alhaista ammattitai
toa edellyttävien työpaikkojen kohdalla. Keskeinen kysymys onkin, miten 
työvoiman alueellinen liikkuvuus ja erityisesti työvoiman ammattitaidon ko
hottaminen voivat toimia työpaikkojen liikkuvuuden hillitsijöinä. 
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Julkisten palvelujen työvoimatarve ja työvoiman 
vapaa liikkuvuus Euroopan Unionissa 

Jorma Palola 

L aaja aihe tarjoaa useita näkökulmia ja vaatisi monen eri asiaryhmän tar
kastelua. Käsittelen seuraavassa vain eräitä niistä. 
EY -oikeuden lähtökohtana on, että julkishallinnon järjestäminen on jäsen

valtion sisäinen asia. Integraatio vaikuttaa kuitenkin monin tavoin julkiseen 
hallintoon, jonka tehtävänä on huolehtia yhdentymisen oikeudellisesti määri
teltyjen tavoitteiden toteuttamisesta.1 Tämä ns. lo!aliteetti- ja yhteistoiminta
velvoite on ilmaistu EY -sopimuksen 5. artiklassa. 

Julkishallinnon henkilöstö ja työvoiman vapaa liikkuvuus EY:n 
sääntelyn mukaan 

Työvoiman vapaasta liikkuvuudesta määrätään EY-sopimuksen 48-51 artik
loissa. Artikla 48 sisältää määräykset työnhaku- ja oleskeluoikeudesta toisessa 
jäsenvaltiossa sekä syrjintäkiellosta. Artikla koskee työntekijöitä ja sen 4 koh
dassa todetaan erikseen, että julkiset palvelussuhteet eivät kuulu työvoiman 
vapaan liikkuvuuden piiriin. Euroopan yhteisön tuomioistuimen (EYT) mu
kaan työntekijän ja julkisen palvelussuhteen käsitteet on ymmärrettävä ja 
tulkittava yhtenäisesti koko EY:n alueella. 

EYT on useissa tuomioissaan korostanut, että kansallisten lainsäännösten 
soveltaminen EY -normiston soveltamisalan rajoittamiseksi vaarantaisi yh
teisöoikeuden yhtenäisyyden ja tarkoituksen.3 Samalla lähtökohtana on, että 
poikkeus määräystä on sovellettava ahtaasti. Sitä ei saa soveltaa laajemmin 
kuin on tarpeen poikkeus määräyksen tarkoituksen toteuttamiseksi: tul-

1 Ks. tarkemmin esim. Mäenpää (1995) 200-- . 
2 Artiklan mukaan: "JäsenvaItiot toteuttavat kaikki yleis- ja erityistoimenpiteet, jotka ovat ai

heellisia tästä sopimuksesta tai yhteisön toimielinten säädöksistä johtuvien velvotteiden 
täyttämisen varmistamiseksi. Ne helpottavat yhteisön päämäärän toteuttamista. Ne pidät
tyvät kaikista toimenpiteistä, jotka ovat omiaan vaarantamaan tämän sopimuksen tavoit
teiden saavuttamista." 

3 EYT 149n9, Komissio v. Belgia (1980). 
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kinnassa on siis kaiken aikaa pidettävä silmällä, mikä on poikkeusmääräyksen 
. . .4 

suoJaama mtressI. 
EYT:n johtopäätös on, että julkisia palvelussuhteita koskeva poikkeus tar

koittaa vain tehtäviä, jotka sisältävät välittömästi tai välillisesti osallistumisen 
julkisen vallan käyttöön, tehtäviä ja huolehtimista valtion tai muiden julkisten 
viranomaisten yleisistä eduista. EYT kiinnittää siis huomiota erityisesti palve
lussuhteen tehtävien sisältöön, ei juridiseen luonteeseen. 

Oikeuskäytännön mukaan ei ole välttämätöntä pyrkiä täsmällisesti selvit
tämään, onko kyseessä työntekijä vai virkamies tai edes määritelläänkö hänen 
palvelussuhteen ehtonsa julkisoikeudellisin vai yksityisoikeudellisin säännöin. 
Tärkein kriteeri 48 artiklan 4 kohdan soveltamisessa on tehtävän luonne. 

EYT:n oikeuskäytännön mukaan julkisen palvelussuhteen poikkeusmää
räystä ei saanut soveltaa esimerkiksi postilaitoksen työntekijään, paikallisen 
rautatieyhtiön veturinkuljettajaharjoittelijaan, lastaajaan, kiskottajaan, vaih
demieheen, merkinantajaan eikä ammattitaidottomaan työntekijään eikä 
kunnalliseen sairaanhoitajaan, päivähoitajaan, yövartijaan, putkimieheen, 
puuseppään, sähköasentajaan, puutarha-apulaiseen, opettajaharjoittelijaan, 
tutkijaan ja yliopiston vieraan kielen opettajaan. 

Euroopan komission kannanoton mukaan 48 artiklan 4 kohdan rajoitus 
koskee tehtäviä puolustusvoimissa, poliisissa, tuomiokunnassa, verohal
linnossa tai diplomaattikunnassa. Lisäksi se koskee sellaisia virkoja ja tehtäviä 
ministeriöissä, alue- ja paikallishallinnossa, keskuspankeissa ja muissa julki
sissa yhteisöissä, joihin liittyy julkisen vallan käyttöä, kuten lainsäädännön 
valmistelu-, soveltamis- ja valvontatehtäviä. Tällaisiin tehtäviin jäsenvaltiot 
voivat edellyttää oman valtion kansalaisuutta. Sen sijaan kansalaisvaatimusta 
ei komission kannanoton mukaan saa asettaa seuraavilla julkisen sektorin 
alueilla: 

liikenne-, sähkö-, kaasu-, lento- ja laivayhtiöt 
posti- ja telelaitokset, radio- ja televisioyhtiöt 
terveydenhuoltolaitokset 

koulutuslaitokset 
siviilitutkimuslaitokset.S 

Liikkumisvapaus merkitsee julkisalan palvelussuhteiden kannalta paitsi 
työnhaun ja siihen liittyvän toisessa jäsenvaltiossa oleskelun helpottamista 
myös sitä, että toisenjäsenvaltion kansalaista ei kansalaisuusperusteella voida 
sulkea pois viran hakijoiden joukosta. lulkishallinnon henkilöstön kohdalla 
liikkumisvapauden sisältö on siten hyvin samanlainen kuin yksityisellä sekto
rilla. 

Liikkumisvapaus ei koske EU:n alueella asuvia kolmansien maiden kansa
laisia. Kansalaisten vapaata liikkumista ja oleskelua voidaan rajoittaa yleiseen 
järjestykseen ja turvallisuuteen sekä kansanterveyteen perustuvilla syillä. 

4 EYT 66/85, Lawrie-Blomin tapaus(1986), ks. myös Ey-sopimuksen 4 artiklan suhteellisuus
periaate. 

5 Kairamo-Hella (1995) 92. 
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Kielitaitovaatimukset 

Täydellisen kielitaidon vaatimus on harvoin EU-säännösten mukaista. Työn
antaja voi asettaa kielitaitovaatimuksia, jos työtehtävien hoitaminen sitä edel
lyttää. ETA-alueen kansalaisten kielitaitovaatimukset määräytyvät työnteki
jöiden liikkuvuutta koskevan perussäännöksen (artikla 48) ja työvoiman liik
kuvuutta sääntelevän EY -asetuksen (1612/68) mukaisesti. Niiden perusteella 
on arvioitava mahdollisuutta vaatia kielitaitoa esimerkiksi kunnan virassa tai 
toimessa.6 

Asetuksen mukaan työntekijältä voidaan vaatia työtehtävien edellyttämä 
kielitaito ja häneltä voidaan vaatia tästä todistus ennen työn aloittamista. 
Täydellistä kielitaitoa voidaan edellyttää ainoastaan liikkuvuussääntelyn ul
kopuolelle jäävissä julkisissa palvelussuhteissa, esimerkiksi tuomareilta, kor
keimmilta virkamiehiltä sekä ainakin armeijan ja poliisin henkilöstöltä. Sen 
sijaan esimerkiksi työvoiman liikkuvuuden piirissä olevalta terveydenhoidon, 
opetustoimen, siviili tutkimuksen samoin kuin julkisen liikelaitoksen henki
löstöltä ei voida vaatia täydellistä työskentelymaan kielen taitamista. Täydel
listä suomen kielen taitoa tai Suomen lainsäädännön tuntemista ei saane 
asettaa myöskään laillistamisen tai rekisteröimisen edellytyksiksi. 

Työnantaja voi asettaa tiettyyn virkaan kielitaitovaatimuksia, jos itse teh
tävän hoitaminen sitä vaatii. Riittävän kielitaidon vaatimus voi siten tällä 
perusteella tulla kyseeseen mm. sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä 
opetus toimessa. Kotimaisten kielten kohdalla voidaan vastaavasti huomioida 
tehtävän laatu. 

Thtkintojen vastaavuus 

Työvoiman liikkuvuuden edistämiseksi EY on alustapitäen pitänyt tutkinto
jen vastavuoroista tunnustamista tärkeänä. Asiaa koskee EY -sopimuksen 57 
artikla. Lukuisten ammattikohtaisten tutkintojen tunnustamisdirektiivien 
asemesta on vähitellen siirrytty yleisten direktiivien laatimiseen? 

Tutkintojen tunnustaminen koskee erityisesti julkishallintoa, jonka virkoi
hin on säädetty erityisiä pätevyysvaatimuksia. 

6 Tutkintojen tunnustamisdirektiiveissä ei ole otettu kantaa kielitaitovaatimuksiin. 
7 Tärkeitä julkishallintoa koskevia direktiivejä ovat mm. yleinen tutkintotodistusdirektiivi 

(89/48/ETY), direktiivi ammatillisia tutkintoja ja koulutusta koskevasta yleisestä tutkinto
jen tunnustamisjärjestelmästä (92/51/ETY), arkkitehtuuri alan tutkintodirektiivi 
(85/384/ETY), eläinlääkäridirektiivi (78/1026/ETY), direktiivi yleislääkärin erityiskoulu
tuksesta (89/48/ETY), direktiivi lääkärin tutkinnosta (75/362/ETY), direktiivi hammas
lääkärin tutkinnosta (78/686/ETY), direktiivi sairaanhoitajan tutkinnosta (77/452/ETY), 
direktiivi kätilön tutkinnosta (80/154/ETY) ja direktiivi proviisorin tutkinnosta 
(85/433/ETY). Ks tarkemmin esimerkiksi Kuntatyönanttajan EU-opas, 18-20. 
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Julkishallinnon henkilöstön tehtävien kansainvälistyminen 

Selvää on, että integraatio tuo suurelle virkamiesjoukolle uusia, kansainväli
sen yhteistyön tehtäviä. Tätä silmällä pitäen EU on luonut virkamiesvaihto
ohjelman, joka tunnetaan nimellä Karolus. Se on tarkoitettu jäsenmaiden 
julkisen sektorin virkamiehille, jotka työssään joutuvat tekemisiin yhteisön 
sisämarkkinoiden kanssa. 

Socrates-ohjelman tarkoituksena on puolestaan tarjota vaihto-ohjelmatoi
mintoja opetusalan virkamiehille. Leonardo da Vinci -ohjelma taas edistää 
jäsenmaiden yhteyksiä ammatillisen koulutuksen järjestämisessä. 

'!Yövoiman liikkuvuussääntelyn tehokkuus ja komission 
jatkotoimenpiteet 

EU:n sisäinen työvoiman liikkuvuus on pysynyt toistaiseksi hyvin alhaisena: 
150 miljoonan työvoimasta vain noin 2 miljoonaa työskentelee toisessa jäsen
valtiossa.8 Kolmansista maista tullut muutto on ollut merkittävämpää. Keski
määrin noin 2 % EY -valtioiden ulkomaisesta työvoimasta on toisten jäsenval
tioiden kansalaisia.9 Suomeen ETA- ja EU-jäsenyys on vaikuttanut hyvin 
vähän: Vuonna 1994 Suomesta lähti työnhakuun toisiin ETA-maihin kaikki
aan 1 377 ansio- tai peruspäivärahansaajaa. Vuoden 1995 heinäkuuhun men
nessä luku oli noussut 1 859:ään. Suomessa lienee käynyt samana ajanjaksona 
työnhaussa muutamia kymmeniä ETA-maiden kansalaisia. 

Jäsenvaltioiden rajat ylittävä liikkuvuus on suurinta rajaseuduilla. Edes 
marraskuusta 1994 käytössä ollut EURES-työnvälitysjärjestelmä ei ole, aina
kaan vielä, vaikuttanut merkittävästi työvoiman kansainväliseen liikkuvuu
teen. 

Eurooppalaisesta työvoiman liikkuvuudesta on hyvin vähän systemaat
tisesti koottua tietoa. Selvää on, että liikkuvuussääntely ei ole täyttänyt sille 
asetettuja tavoitteita. Liikkuvuus on pysynyt kaikilla toimi aloilla varsin al
haisena, eikä julkisen sektorin osuutta ole käytettävissä olevien tietojen 
perusteella mahdollista tarkastella erikseen. 

Olisi perusteltua erikseen selvittää, kuinka paljon ja millaisissa 
tehtävissä EU:n jäsenvaltioiden julkishallinnossa työskentelee 
toisen jäsenvaltion kansalaisia. 

Komissio on halukas edelleen tehostamaan säädösvalmistelua jäljellä ole
vien liikkuvuuden esteiden poistamiseksi. lO Komission keskipitkän aikavälin 
sosiaalinen toimintaohjelma (huhtikuu 1995) sisältää lukuisia toimenpiteitä, 
8 Parviainen (1991) 68. 
9 Kairamo-Hella (1995) 87. 
10 Ks. European Social Policy (1994) A White Paper, 35-40 sekä Medium Term Social Acti

on Programme 1995-1997, 12-15 (3. luku). 
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joilla pyritään edistämään liikkuvuutta. Tarkoituksena on mm. korkean tason 
paneeiin ja talous- ja sosiaalikomitean myötävaikutuksella tuottaa raportit, 
joiden perusteella komissio voi vuoden 1996 aikana esittää valkoisen kirjan 
integroidusta strategiasta täsmällisine ehdotuksineen. (ohjelman 3.3.1. kohta) 

Komissio julkaisee myös muistion julkisen sektorin työvoiman liikkuvuutta 
koskevista tähänastisista toimista ja tekee esitykset jatko toimenpiteistä vuo
den 1996 aikana. Tässä yhteydessä komissio myös selvittää mahdollisuutta 
edistää sosiaalidialogia julkisella sektorilla. (ohjelman 3.3.3. kohta) 

Julkishallinnon sopeutuminen rakennemuutoksiin 

Julkisen sektorin asema ja merkitys vaihtelee EU-maissa. 1900-luvun alussa 
julkisen sektorin maittaiset kokoerot olivat vielä pieniä, mutta kasvoivat huo
mattavasti 1930-luvulla. Sodan jälkeen julkinen sektori laajeni voimakkaasti 
kaikissa nykyisissä EY -maissa. Etenkin 1950- ja 1960-lukujen vakaan kasvun 
oloihin nähden tilanne on nyt muuttunut: kun aikaisemmin julkinen sektori 
nähtiin 'pelastajana', se on nyt rasite. Valtion puuttumista taloudelliseen toi
mintaan ei enää pidetä samaan tapaan tavoitteellisena kuin vielä pari vuosi
kymmentä sitten. 

Talouskasvu on nyt käynnistymässä, mutta Euroopassa julkiset taloudet 
ovat vahvasti velkaantuneita. Kasvu pitäisi saada aikaan ilman, että se johtaisi 
inflaation kiihtymiseen ja lisävelkaantumiseen. Julkisen sektorin toimintaym
päristö on tällä tavoin muuttunut ja ongelmat monimutkaistuneet.ll 

Maastrichtin unionisopimuksessa päätettiin siirtymisestä Euroopan ta
lous- ja rahaliittoon viimeistään 1.1.1999. Ns. konvergenssikriteereiden täyt
täminen edellyttää mm., että julkisen velan suhteen BKT:een tulisi olla 
enintään 60 % ja julkisen talouden alijäämän 3 %:n alapuolella.12 On arvioi
tu, että Suomen saattaminen EMU-kuntoon edistäisi työttömyyden vähenty
mistäP EU:n parlamentin tilapäisen työllisyyskomitean tilaama selvitys 
osoittaa, että niin konvergenssikriteerien täyttäminen kuin muutkin vaih
toehdot ovat työllisyyden kannalta hyvin ongelmallisia.14 

Niin kauan kuin valtiontalous on epätasapainossa, ei julkishenkilöstön 
määrän lisääminen tarjoa ratkaisukeinoa uusiin palvelutarpeisiin tai työttö
myyteen. Päinvastoin, paineet julkisen sektorin supistamiseen pysyvät suuri
na. Suomi on tässä suhteessa samassa asemassa monen muun länsimaan kans
sa. 

Vuonna 1992 kunnallisen henkilöstön määrä kääntyi Suomessa laskuun 
oltuaan korkeimmillaan noin 460 000. Viime vuonna 1994 kunnallisen henki
löstön määrä laski jo selvästi alle 400 OOO:n. Kunnallishallinnossa ei dra-

11 Ks. Mäki (1995) 11-15. ILO:n (1995) raportti 'Impaet of struetural adjustment in the pub-
He serviees' sisältää yleiskatsauksen, joka osoittaa kehitysmaiden julkisen sektorin ongel
mien olevan moninkertaiset Länsi-Euroopan tilanteeseen verratuna. 

12 ETLA Suhdanne 1995 no 3, 20. 
13 Valtion talousarvioesitys 1996, Y 9. 
14 Ks. Employment Effeets of the Maastrieht Fiseal Criteria (1995). 
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maattisia muutoksia odoteta tapahtuvaksi. Vaikka valtionosuusleikkaukset 
eivät välittömästi aiheuta henkilöstön vähentämisiä, yhdessä viimeisten palk
karatkaisujen kanssa ne kuitenkin ylläpitävät säästöpaineita. 

Työministeriössä on arvioitu, että julkisissa toiminnoissa työpanos edelleen 
lievästi alenisi vuoteen 2000 mennessä. Valtiovarainministeriö on omissa ar
vioissaan ennakoinut kuntasektorille noin 15 000 hengen työvoimalisäystä 
1995-1999. KT puolestaan arvioi työpanoksen pysyvän ennallaan tai hieman 
alenevan, joskin työvoimalisäys voi tilapäistyön ja osa-aikatyön laajemman 
käytön myötä olla noin 10 000-15000. Valtiolla olisi puolestaan laskua noin 
6000. 

Julkishallinnon henkilöstöpolitiikassa tämä merkitsee sitä, että niukkojen 
resurssien varassa joudutaan järjestämään entiset palvelut ja kehittämään 
uusia samalla, kun asiakkaiden vaatimukset palvelun laatuun nähden kasva
vat. Ratkaisuja etsitään muualta kuin työvoiman lisäämisestä. Niin johtamis
järjestelmiä kuin työvoiman käyttömuotoja kehitetään pitkälti yksityisen sek
torin tarjoamien mallien ja käytäntöjen mukaan. 

Tehtävien uusi priorisointi, töiden parempi organisointi ja johtamis
menetelmien kehittäminen ovat jatkossakin etusijalla. Myös uusia palvelujen 
organisointitapoja otetaan enenevästi käyttöön: palvelusetelit, yksi
tyistäminen ja palvelujen osto luovat uudenlaista kuvaa julkishallinnosta. Jul
kishallinto pyrkii jakamaan työtä aikaisempaa tasaisemmin: osa-aikatyö, tila
päistyöt ja erilaiset vapaajärjestelyt yleistyvät. 

Valtion ja muunjulkishallinnon työnantajaroolia eurooppalaisilla työmark
kinoilla on tutkittu hyvin vähän, vaikka julkinen sektori ja pohjoismaissa 
erityisesti paikallis- ja aluehallinto, ovat merkittäviä työllistäjiä. Julkistyönan
tajien vaikutus työmarkkinoihin on huomattava kaikkialla Euroopassa. 

Julkisen sektorin rakenteellisen sopeutumisen välttämättömyys on maail
manlaajuinen ilmiö. Rakenteellisen uudistumisen paine selittyy sekä sisäisistä 
(kustannusten alentaminen, toiminnan tehostaminen) että ulkoisista syistä 
(yksityistämistendenssi ym.)15. Julkisten palvelujen 8-10 %:n kasvu eräissä 
maissa osoittaa, että tällainen suuntaus ei voi jatkua loputtomiin. Kansainvä
lisnen työjärjestön tuoreessa raportissa kaivattiin mm. jatkuvaa keskustelua 
valtiovallan vastuun ja markkinoiden suhteista sekä valtion perusvastuiden 
identifiointia.16 Kysymys on monessa kehitysmaassa elintärkeä, mutta ajan
kohtainen myös Euroopassa. Julkishallinto on kaikkialla ollut merkittävä pit
källe koulutetun työvoiman työllistäjä. Nyt tämä työura on avoinna yhä har
vemmille ja pitkälle koulutetun ja akateemisesti koulutetun työvoiman työt
tömyys on kasvanut monessa maassa. 

Yhteenvedoksi voi todeta, että valtion, itsehallinnollisen alue- tai paikal
lishallinnon työvoiman kysyntä ei tarjoa ratkaisua Euroopan työlli
syyssongelmiin eikä kysyntä muodosta sellaista "vetotekijää;', joka houkutte
lisi työnhakijoita maastamuuttoon. Etenkin akateemisesti koulutettujen työt
tömien muuttoalttius on suurta. 

15 Ks. ILO (1995) Impact of Structural Adjustment, 7. 
16 ILO (1995) Impact of Structural Adjustment, 3. 
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Julkisen sektorin uusi rooli? 

Julkisen sektorin tehtävät ovat monessa maassa kehittyneet palvelujen tuot
tamisesta kohti palvelujen järjestäjän roolia. Myös oikeudellisesti kehitys 
saattaa merkitä syvällistä muutosta: Keskitettyä ja yksityiskohtaista norminan
toa vähennetään ja yhteiskunnan eri osa-alueilla suositaan itsesääntelyä, val
tion ja itsehallinnollisten kuntien/alueiden tehtäväksi jää palvelujen järjestä
minen ja niiden laadun varmistaminen. Eurooppalaisen deregulaatiokeskus
telun yksi seuraus on, että EY pyrkii käyttämään minimistandardeja entistä 
enemmän ja välttämään yksityiskohtaista keskitettyä sääntelyä. Subsidiari
teettiperiaatteen tehokas soveltaminen merkitsee entistä huolellisempaa har
kintaa siitä, onko keskustason sääntely ylipäätään tarpeen ja tarkoituksenmu
kaista. 

Julkisen sektorin kehitystä voi koettaa arvioida esimerkiksi komission työl
lisyysselvitysten ja -tavoitteiden perusteella: Komission uuden työllisyys
raportin mukaan Euroopassa lamavuosina ja aikaisemminkin monet kasvu
aloista olivat ympäristösektorilla. Toiminnot liittyivät usein kierrätykseen, 
jäteveden puhdistukseen ja jätteiden käsittelyyn sekä vesihuoltoon (kokoami
nen, puhdistus ja jakelu). Ympäristösektorilla työllisyys kasvoi 1985-1992 
keskimäärin 3 % vuodessa, kaksi kertaa nopeammin kuin muilla sektoreilla. 
Jos luonnonsuojelun, luonnonpuistojen yms. työpaikat otetaan huomioon, 
syntyi kaikkiaan 500000 lisätyöpaikkaa, mikä on 5-7,5 % Unionin työllisyys
kasvusta.17 Teollisuudessa kasvoivat erityisesti valvonta- ja päästöjen mittaus
laitteiden tuotanto sekä vesihuolto. Muutoin kaikki kasvualat olivat palvelu
toiminnoissa. Useimmat niistä tarjoavat kollektiivihyödykkeitä kuten vettä, 
terveydenhuoltoa, kasvatusta ja muita julkishallinnon tms. palveluja. Komis
sion työllisyysraportti toteaa, että niistä useissa kyse on myös keskus-, alue
tai paikallishallinnon aktiivisesta mukanaolosta. Tällaisia toimintoja ovat 
myös vapaa-ajan palvelut ja posti- ja telekommunikaatio. 

Työllisyystilanteen paranemisen katsotaan vaativan mm. juuri paikallisia 
kehitys- ja työllisyys aloitteita. Tavoitteena tällöin on ottaa huomioon erityi
sesti sellaisia paikallisia tarpeita, jotka aiheutuvat elintason parantamisesta tai 
muuttuneista käyttäytymismalleista sekä tarpeista, joihin yksityinen sektori tai 
julkiset viranomaiset eivät ole vielä vastanneet. Linjaus soveltuu hyvin paikal
lisen itsehallinnon itsesäätelyn ja subsidiariteettiperiaatteen vaatimuksiin. 
Henkilökohtaisten ja kollektiivisten palvelujen tuotanto on osoittautunut kas
vualaksi myös laman aikana. Merkittävää laajentumista voi tapahtua myös 
lähivuosina. 

Toimintoja, joissa uusia työpaikkoja voisi syntyä 140 000-400 000 vuodes
sa, ovat esimerkiksi erilaiset kotiapupalvelut, lastenhoito, uusi informaatio- ja 
viestintä tekniikka, nuorten henkilöiden tukeminen, paremmat asumis-, tur
vallisuus- ja paikallisliikenteen palvelut, kaupunkialueiden elvyttäminen, pai-

17 Nämä toiminnat ovat toisaalta juuri niitä, jotka komission paikallis- ja kehitys- ja työllisyys 
aloitteita koskeva raportti (Com. (95) 275, June 1995) identifioi kasvualoina. Ks. myös 
Employment in Europe (1995) 59-61 sekä 101 ja 141-. 
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kalliset kaupat, turismi, audiovisuaaliset palvelut, paikalliset kulttuuritoimin
not sekä jätteenkäsittely sekä muut ympäristösektorin toiminnot. Komission 
raportti identifioi kaikkiaan 17 toiminta-aluetta, joilla on kasvupotentiaalia. 
Näille omistettiin myös Essenin ja Cannesin huippukokousten johtopäätök
sissä erityistä huomiota. Komissio mainitsee keinoina mm. kysynnän tukemi
sen veroalennuksin tai voucher-ohjelmin sekä tällaisten palvelujen tarjoami
sen. Komissio suosii sellaisia työllistämisratkaisuja, jotka eivät johda julkisen 
sektorin työvoiman kasvuun vaikka ne edellyttäisivätkin julkisen sektorin ak
tiivista roolia. Paikallisilla kehittämis- ja työllisyysaloitteilla on keskeinen 
rooli uuden työllisyyden luomisessa. Uusi työllisyys rakentuu kuitenkin pi
kemminkin yrittäjyyden, vapaaehtoistoiminnan ja markkinoiden varaan kuin 
perinteisen julkishallinnon virkamiestyöhön. 

Suomeen on tullut kansainvälisiä yrityksiä tarjoamaan palveluja, jotka pe
rinteisesti on järjestetty kunnan toimesta. Ulkomaalaiset ovat tulleet mukaan 
sähkönjakeluun (Vattenfall), jätehuoltoon (Waste Management ym.), paikal
lisliikenteeseen (Linjebuss), ruokahuoltoon ja siivouspalveluihin. Suuntaus 
on kansainvälinen ja voimakkain ilmeisesti vesi- ja energiahuollossa sekä 
paikallisliikenteessä. Tämä kehitys osaltaan luo ainakin pohjoismaisittain uut
ta kuvaa julkisten palvelujen asemasta, valtion ja kuntien tehtävistä. 

Alueellinen kehitys ja julkisen sektorin työvoiman kysyntä 

Viime vuosien yleinen kehityspiirre EU:ssa näyttää olevan, että työttö
myyserot kasvavat Unionin alueella, mutta pienenevät jäsenvaltioiden sisällä. 
Vuonna 1994 työttömyysaste oli alhaisin 3,5 % Luxemburgissa ja korkein 35 
% Etelä-Espanjan Andalusiassa. Kaikkiaan 22 alueella työttömyysaste oli yli 
18 % (16 näistä Espanjassa ja 4 Etelä-Italiassa sekä 2 entisen Itä-Saksan 
alueella). Sen sijaan alhaisen työttömyyden alueet olivat hajallaan Saksassa 
(12), Portugalissa (2), Pohjois-Italiassa (1) sekä Kreikassa (4). Korkea työttö
myys ja työttömyysasteiden suuret erot Unionin alueella luovat ja ylläpitävät 
muuttoalttiutta Unionin jäsenvaltioissa. Eri asia on, purkautuuko se työvoi
man kansainvälisen liikkuvuuden lisääntymisenä. 

Integraation etujen hyödyntäminen edellyttää teollisuusyritysten toimi
paikkojen siirtymisiä, joiden vaikutukset alueellisesti ja paikallisesti voivat 
olla huomattavia. Alue- ja paikallishallinto ovat kantaneet huolta siirtojen 
sosiaalisista vaikutuksista ja suuntautumisesta erityisesti ennestään kehitty
neille alueille. Yhdestä tuotantolaitoksesta riippuvilla paikkakunnilla tai ta
lousalueilla tällaisen siirron vaikutukset voivat olla julkishallinnolle yhtä dra
maattiset kuin työntekijöille ja paikkakunnan asukkaille.18 

Integraation ja koheesiopolitiikan vaikutusta julkishallinnon työllisyyteen 
ja työvoiman liikkuvuuteen eri alueilla ei ole selvitetty. 1980-luvulla julkis
ten menojen BKT-osuus kasvoi nopeasti erityisesti Italiassa, Kreikassa ja 

18 Ks. lähemmin EU:n alueiden komitean lausunto aiheesta Monikansallisten yritysten toimi-
paikan siirrot. Bryssel 20. ja 21.7.1995, CdR 228/95. 
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Espanjassa. Selityksenä lienee näiden maiden halu saavuttaa nopeasti mui
den Länsi-Euroopan maiden hyvinvointi. 

Integraation ja etenkin koheesiopolitiikan vaikutusta julkiseen 
sektoriin tulisikin erikseen tutkia. 

Vaikka jäsenvaltioiden sisäiset työttömyyserot ovat kaventuneet, jatkuva 
valppaus on tarpeen. Kuntaliiton teettämän tuoreen selvityksen mukaan kun
tien välinen muuttoliike väheni lamavuosina 1991-1993 ja maassamuuttanei
den lukumäärä oli keskimäärin 178 000, kun se edellisellä kolmivuotisjaksolla 
oli 205 000. Vuonna 1994 asuinkuntaa vaihtoi 218 000 muuttajaa, joka on 
suurin luku 1970-luvun jälkeen.19 Massamuutto suuntautuu erityisesti kasvu
ja osaamiskeskuksiin. Vuosina 1994-2030 väkiluvultaan pienten kuntien väes
tönkasvu on selvästi negatiivisempi kuin väkiluvultaan suurempien kuntien. 
Nykyisistä alle 4 000 asukkaan kunnista lähes puolessa olisi väestöennusteen 
mukaan vuonna 2030 yli 10 % vähemmän asukkaita kuin nykyisin. Vasta yli 
15 000 asukkaan kunnista enemmistö olisi selvästi positiivisen väestökehi
tyksen kuntia.20 Julkisten palvelujen kysyntä ja työvoimatarve kasvavat eten
kin suurissa keskuksissa. Ongelmaksi muodostuu se, että muuttotappiokun
nissa, joissa työttömyysaste on korkea, julkisten palvelujen työllistävä rooli on 
jo nyt huomattava. Julkisten palvelujen lisärakentaminen ei näissä kunnissa 
ole helposti perusteltavissa vaan uusi kestävä työllisyys on etsittävä pääosin 
muista toiminnoista. 
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1Yöryhmäraportti: 
Maasta- ja maassamuuton uudet rajat 

Jouni Korkiasaari 

yhmä totesi maastamuuton ja maan sisäisen muuttoliikkeen muistuttavan 
~ykyisin monessa suhteessa toisiaan. Niiden välisen perinteisesti melko 
selvän rajan hämärtyminen perustuu paljolti siihen, että ihmisen ja yritysten 
toiminta-alueen rajat laajenevat jatkuvasti ja maailma siten ikään kuin koko 
ajan "pienenee". Kansainvälinen kanssakäyminen on yhä vilkkaampaa eikä 
valtioiden välisillä rajoilla ja etäisyyksillä enää ole samanlaista merkitystä kuin 
aikaisemmin. Koko maailmasta ja erityisesti Euroopasta on siten tullut yhä 
useammalle suomalaiselle lähes samanlaista potentiaalista työmarkkina-aluet
ta kuin kotimaakin. Etenkin koulutetuimmalle väestänosalle se saattaa olla 
jopa paljon houkuttelevampi ja luontevampi vaihtoehto urakehitystä ja elämäs
sä menestymistä ajatellen kuin maassamuutto. Muutto ulkomaille on selvästi
kin arkipäiväistynyt eikä siinä enää ole samanlaista hohtoa ja lopullisuuden 
tuntua kuin ennen. 

Erityisesti muuttoliike Euroopan Unionin maihin on alkanut saada maas
samuuton piirteitä. Itse asiassa yksi EU:n keskeisistä lähtökohdista on ollut 
pyrkimys maassamuuton kaltaiseen vapaaseen työvoiman liikkuvuuteen 
maasta toiseen työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi. Yhden
tymisen myötä tapahtunut muuton muodollisten esteiden madaltuminen ja 
Suomen liittyminen unioniin onkin tehnyt Euroopan maiden välisestä muu
tosta lähes yhtä helppoa kuin muutosta maan sisällä - ainakin periaatteessa, 
sillä tämä "muuttovapaus" koskee lähinnä vain työvoimaan kuuluvaa ja työtä 
hakevaa väestöä. Toisaalta korkea työttömyys ja työpaikkojen puute toimii 
tehokkaana muuton esteenä, jota se tietenkin on myös maan sisäisessä muut
toliikkeessä. 

Pohjoismaiden välillä on ollut vieläkin vapaampi muutto-oikeus jo vuonna 
1954 solmitusta yhteispohjoismaisesta työmarkkinasopimuksesta lähtien. 
Suurina Ruotsiin muuton vuosina muuttoliike sinne oli paljolti eräänlainen 
maassamuuton jatke, kun Suomen sisäiset työmarkkinat eivät pystyneet ime
mään kaikkia suurten ikäluokkien työmarkkinoille tulosta ja talouden raken
nemuutoksesta aiheutuneita muuttopaineita. Ruotsin talousvaikeuksien 
vuoksi katseet ovat nyt kääntyneet muualle Eurooppaan huolimatta siitä, että 
työpaikoista on suuri puute myös siellä. EU:n ydinalueilla ovat joka tapauk
sessa ne maat, joihin ulkomaille haluavien suomalaisten toiveet selvimmin 
tänä päivänä kohdistuvat. 

Maasta- ja maassamuuton samankaltaistuminen koskee kuitenkin vain 
osaa muuttoliikkeestä, ts. ennen muuta työn, urakehityksen, opiskelun, it
senäistymisen ja kokeilunhalun vuoksi tapahtuvia muuttoja ja siltäkin osin 
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vain suhteellisen pitkälle koulutettua väestöä. Esimerkiksi asumisen vuoksi 
tapahtuville muutoille, joita hyvin suuri osa maassamuutoista on, ei ulkomail
le muutto luonnollisestikaan voi olla merkittävä vaihtoehto. 

Muun muassa yritystoiminnan ja kaupankäynnin kansainvälistyminen on 
lisännyt määräaikaista maastamuuttoa ja tilapäistä työssäkäyntiä ulkomailla 
(projekti- ja komennustyöt). Maan sisäisessä muutossa "muuttajapotentiaali" 
on toisaalta vähentynyt, koska yhä suurempi osa väestöstä on "jo muuttanut" 
kaupunkeihin ja Etelä-Suomeen. Muuttoliikkeestä ulkomaille ja erityisesti 
Eurooppaan on siten ainakin jossain määrin tullut vaihtoehto maassamuutol
le: Kun mahdollisuudet omassa maassa ovat vähentyneet, on katseet alettu 
suunnata ulkomaille. 

Nykypäivän nuorille kansainvälinen liikkuvuus on paljon luonnollisempaa 
kuin vanhemmille ikäpolville. Asunnon ja asuinkunnan vaihto on heidän elä
mässään ollut tavallisempaa kuin vanhemmilla. Kotiseutukiintymys ei sen 
vuoksi ole monillekaan kovin merkittävä muuton este. Työttömyyden ja toi
meentulo-ongelmien lisäännyttyä nuorilla ei myöskään ole usein varaa hank
kia omistusasuntoa tai muuta kiinteää omaisuutta, joka sitoisi heitä paikalleen 
yhtä tiiviisti kuin heidän vanhempiaan. Työelämän ja muiden elämänalojen 
kansainvälistymisen myötä ulkomaille lähtö ainakin joksikin aikaa on monille 
nuorille lähes itsestäänselvyys ja välttämättömyys. Työelämän muutokset vaa
tivat ihmisiä tottumaan myös tulevaisuudessa entistä liikkuvampaanja vaihte
levampaan elämäntapaan. Liiallisten asenteellisten sidosten muodostuminen 
ei siltä kannalta ajatellen ole toivottavaa. Eräänlaisesta "irrallisuudesta" on
kin tullut yksi tehokkaalle ja yhteiskuntaa hyödyntävälle ihmiselle asetetuista 
vaatimuksista. 

Monet yhteiskunnalliset ja ihmisten elämässä tapahtuneet muutokset ja 
muutostrendit näyttävät siis viittaavan siihen, että maastamuutto muistuttaa 
yhä enemmän maan sisäistä muuttoliikettä. 

Ryhmä totesi käsiteltyyn teemaan liittyvän monenlaisia tutkimustarpeita. 
Tällaisia ovat muun muassa: 

eri muuttajaryhmien syvällisempi tutkiminen ("business-muuttajat", 
opiskelijat, komennus- eli "reppumiehet", päämiehen mukana 
muuttavat puolisot ja muut perheenjäsenet jne.); erityisesti EU:n 
alueelle muuttajat 

paluumuuttajat erityisesti EU:n alueelta (kokemukset, sijoittuminen, 
uudelleenmuutto, sopeutumisongelmat; paluumuuton 
"problematiikka") 

maasta- ja maassamuuttajat "resurssina" 

nuoret maasta- ja maassamuuttajina (muuttomahdollisuudet ja 
-halukkuus, kokemukset) 

ulkomailla opiskelu ja muuttoliike (siellä jo opiskelleet ja sitä vasta 
suunnittelevat) 
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EU-säännösten/kehityksen vaikutus liikkuvuuteen esim. julkisella 
sektorilla 

tietoliikennetekniikan ja yleensä tietotekniikan vaikutus maasta- ja 
maassamuuttoon 

tilastoinnin puutteet ja kehittäminen (mm. lyhytaikaisten, alle vuo
den kestävien maastamuuttojen tilastointi; perheen huomioiminen 
"muuttajayksikkönä") 

maasta- ja maassamuutto koulutettujen vs. vähän 
koulutettujen/ammattitaidottornien näkökulmasta. 

Työryhmässä pidettiin tärkeänä, että muuttoliikettä ei tarkasteltaisi pelkäs
tään ongelmia aiheuttavana ilmiönä, vaan että se tulisi nähdä myös keskeisenä 
yhteiskunnallisen kehityksen resurssina ja edellytyksenä. Itse asiassa koko 
ihmiskunnan kehitys perustuu keskeisesti juuri muuttoliikkeisiin. Ulkomaille 
muuttanutta väestönosaa ei siksi tulisi nähdä jonain "menetettynä" suureena, 
vaan resurssina, joka voi monella tavalla olla edelleen hyödyksi kotimaalleen 
sekä ulkomailla ollessaan että mahdollisesti sieltä palattuaan. Muuttajien 
tukeminen ja jopa jonkinlainen muuttoliikkeen edistäminen olisi sen vuoksi 
tärkeää. 
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nsimmäisessä, vuoden 1975 symposiumissa akateemikko Eino Jutikkala piti 
Ealustuksen muuttoliikkeen historiasta. Tätä seuranneessa keskustelussa hän 
toi esille myöhemmin laajemmin käsittelemänsä teeman: onko tulevaisuutta 
ennustettavissa vai onko sattumalla niin suuri vaikutus kansojen kehitykseen, 
ettei pitkän aikavälin tulevaisuuden ennustaminen ole mahdollista. Hän osoit
ti, että aina on tapahtunut niin voimakkaita arvaamattomia mullistuksia, joita 
ei ole ollut mitenkään ennustettavissa, että ne ovat tehneet ennusteet tyhjiksi. 

Hänen arvovaltansa aiheutti ilmeisesti sen, etten ainakaan muista väit
teestä erityisemmin kiistellyn. Tulevaisuuden suunnittelun asema oli silloin 
kuitenkin niin vahva, ettei hänen sanomansa saanut myöskään yleisempää 
hyväksymistä. Kiusallinen sanoma pyrittiin sivuuttamaan lähinnä vai
kenemalla. 

Jo 70-luvun "öljykriisi" osoitti, että siihen asti "nopean tasaisen taloudel
lisen kasvun" perustalle rakentuneilta kehitysennusteilta putosi pohja. Suun
nittelijat - myös seuraavissa muuttoliikesymposiumeissa - siirtyivätkin 
puhumaan erilaisiin kehitysvaihtoehtoihin perustuvista skenaarioista, joihin 
kuhunkin oli varauduttava. Viime vuosikymmenen tapahtumat valitettavasti 
osoittavat, että tämä oli kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. 

Kun viime symposiumia olin vetämässä yhteen oli teema: maassamuutto 
ja yhdentyvä Eurooppa. Se huipentui arvioon Suomesta kansallisuuksien 
Euroopassa. Silloin arvelin ja arveltiin, että ''pääomien liikkuvuudesta tullee 
keskeisempi tekijä kuin työvoiman liikkuvuudesta," että "Suomen avointen 
markkinoiden teollisuus pystynee tehokkuutensa ansiosta jatkossakin kilpaile
maan Euromarkkinoilla, vaikka aiheuttaakin sisäisiä rakennemuutoksia. Sen
sijaan suljettujen markkinoiden alueella on odotettavissa huomattavia vai
keuksia ja karsiutumista." Itä-Euroopan talouskehityksen arvioitiin sisältävän 
"myös uhkatekijöitä Suomen kannalta." 

Edellä siteeratut arviot olivat ehkä vielä pääosin oikean suuntaisia, joskin 
perin varovaisia. Vaikka siinä vaiheessa osattiin odottaa itäisessä naapurissa 
suuria muutoksia, kukaan ei aavistanut Neuvostoliiton romahtamisen olevan 
tosiasia vajaan vuoden kuluttua symposiumista! 
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Rakennemuutoksen kuviteltiin vielä siinä vaiheessa muodostuvan "halli
tuksi" eikä sen vaikutuksien laajuutta pankki- ja talous hallintoon osannut 
arvioida kukaan. Vielä vähemmän kukaan kuvitteli sen johtavan koko Pohjo
lan "hyvinvointivaltiomallin" talouskriisiin ja sen pakolliseen uudelleen arvi
ointiin. 

Työvoimakysymyksiä käsittelevä, laajaa asiantuntemusta edustava työryh
mä arvioi työttömyysasteen "kasvavan lähivuosina huomattavasti ja pysyvän 
varsin korkealla tasolla noin 5-6% tuntumassa"!! Ja edelleen "erityisesti 
aloilla, joilla eri syistä rekrytoidaan nuorempaa työvoimaa on nuorten työnte
kijöiden saatavuus kasvava ongelma." Työvoiman tarjontanäkymien perus
teella työvoimapula näyttää tulevina vuosina hyvin todennäköiseltä. Sen vält
tämiseksi on käytettävä mm. seuraavia keinoja: 

• työvoimaa korvataan tekniikalla ja entistä tehokkaammalla 
käytöllä ja pidentämällä työaikaa, 

• tehdään vain tarpeellisimmat ja tuottavimmat työt mm. 
karsimalla kuntien sosiaali- ym. palveluiden tarjontaa, 

• aikaistetaan nuorten koulutusta, 
• otetaan käyttöön työvoimareservejä mm. kotitaloustöistä 

ja eläkeläisistä, 

• supistetaan luonnollisen työvoiman poistumaa 
• tuodaan maahan työvoimaa ulkomailta. 

Verrattuna tänään päättyvään symposiumiin on eräs piirre merkillepanta
vaa. Aikaisemmissa ja vielä 1990 symposiumissa päädyttiin käsillä olevien 
teemojen suhteen yleensä varsin selkeisiin näkemyksiin siitä, mihin ollaan 
menossa ja mitä pitäisi tehdä. Kuten olemme havainneet arvioissa on saatet
tu pahastikin erehtyä, mutta kuvaavaa on ollut näkemysten selkeys. 

Nyt sen sijaan oli sekä useissa pääalustuksissa ja niitä seuranneissa keskus
teluissa, että työryhmien tuloksissa aistittavissa jonkinlaista hämminkiä ja 
epävarmuutta, ellei suorastaan linjattomuutta. Liekö tämä sitten johtunut 
EU-kauden tässä vaiheessa vielä lyhytaikaisista kokemuksista ja osittain 
siihen liittyvien epävarmuustekijöiden kasvusta vai ovatko muistissa olleet 
edellä kuvatut ennuste-erehdykset johtaneet ylivarovaisuuteen, on vasta 
myöhemmin arvioitavissa. 

Ryhmätyötuloksista 

Toivottavasti varovaiset arviot maaseudun väestönkehityksestä ovat realisti
sia. Ehdotukset keinoista autioitumisen estämiseksi eivät kuitenkaan sisältä
neet juuri uutta eivätkä vaikuttaneet yhtä vakuuttavilta kuin asiasta tänään 
(siis työryhmäraporttien jälkeen) kuullut alustukset. 

Maassa- ja maastamuuton raja on hämärtymässä EU:n myötä. Sen tuomat 
vaikeudet seurannalle, suunnittelulle ja ohjaukselle jäivät edelleen varsin 
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avoimiksi mutta tilastoyhteistyö- ja tutkimustarpeista saatiin selkeä ja pitkä 
lista. 

Maahanmuuttajien sopeutumis- ja heidän etujensa organisoimiskysymyk
sistä tuli meille myös selkeää viestiä symposiumin kansainvälisten vieraili
joitten taholta. 

Maahanmuutto- ja pakolaiskysymyksissä tuli myös työ ryhmältä selkeät 
esitykset ja selvä kannanotto: suomalaisten on sopeuduttava kansainvälisty
vään Suomeen. Paljon jäi kuitenkin vielä suuria kysymyksiä vastaamatta, 
kuten onko Suomella mahdollisuus itsenäiseen ulkomaalaispolitiikkaan. Yk
si uuskäsite tuli esille: sietämyskasvatus. 

Liikkuvuus ja sosiaaliturva toi tulokseksi tukun lisää hyviä kysymyksiä, 
kuten peruskysymyksen: onko sosiaaliturva asumiseen vai työntekoon sidot
tu? Mikä on hyvinvointivaltion rahoitus- ja arvopohja? Yksi johtopäätös 
esitettiin, joka oli se, että liikkuvuus ei ole syy lähteä muuttamaan Suomen 
sosiaaliturvaa. 

Tilastojen osalta kuultiin sekä tietoa uusista menetelmistä, että kiistämä
tön totuus: mielenkiintoiset tilastot ovat mielenkiintoisia! Sen sijaan yksi
mielisyyttä siitä pitääkö varsinkin ennusteitten osalla hokema vale, emävale 
ja tilasto edelleen paikkaansa ei ymmärrettävästi saatu. 

Pyydän anteeksi, jos en ole tässä yhteenvedossa käsitellyt symposiumin eri 
työryhmien raportteja tarpeeksi tasapuolisesti. Jotkut ovat jääneet varsin 
vähälle ja pintapuoliselle huomiolle. Mielestäni oli kuitenkin erinomaisen 
mielenkiintoista ja opettavaista, varsinkin näin eräänlaisen 2S-vuotisjuh
lasymposiumin merkeissä, tutustua menneitten symposiumien raportteihin. 
Siksi kehoitankin kaikkia tekemään sen. Varsinkin sääennusteisiinja tulevai
suuden tarkasteluihin palataan aivan liian harvoin jälkikikäteen. Menneitten 
symposiumien teesit saattaisivat olla aiheellista ottaa jopa seuraavan sym
posiumin yhdeksi teemaksi. 

Lopuksi 

Tässä symposiumissa on arveltu esim. Kainuussa olevan syytä varautua enem
män rajantakaisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen, jolloin mm. rauta
tieyhteyksien kehittymisen tiedettiin antavan uusia mahdollisuuksia. 

Näin saattaa olla syytä tehdä. Varautumisessa on kuitenkin myös huomat
tava, että aivan äskettäin juuri tällä alueella Venäjän puolustusministeri ei 
nähnyt mahdollisuuksia Venäjän hyväksymän TAE-sopimuksen täytäntöön 
panoon! Onko tämän vuoksi samalla myös varauduttava edellisen sym
posiumin tosin ehkä vähän vähättelevään mahdollisuuteen, "Jos Neuvosto
liittoon tulee nälänhätä, on Suomi lähin maa, jossa varmasti on ruo
kaa .... Suomen raja on kuitenkin niin kaukana Leningradista, että yllättäviä 
rynnistyksiä on kuitenkin vaikea saada aikaan."? 

Edellä oleva pintapuolinen tarkastelu osoittanee, että arvoisa akateemik
komme taisi tässäkin asiassa, eikä vain EngelIin Turun asemakaavan vähem-
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män mairittelevassa arvioinnissa, olla aika oikeassa. Ennusteitten sijaan on 
varauduttava jopa lähes vastakkaisiin kehitysvaihtoehtoihin, niin vaikeaa kuin 
se onkin. 
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5. MUUTTOLIIKE SYMPOSIUM 

Suomi Euroopassa 
- maassamuuton uudet ulottuvuudet 

Ohjelma 

Keskiviikko 15.11.1995 

11.00 

12.30 

13.00 

13.30 

14.00 
14.15 
14.30 

15.00 

15.30 

16.00 

16.30 
16.45 

17.30 
20.00 

Ilmoittautuminen alkaa 
Tara Mukherjeen lehdistötilaisuus 
Symposiumin avaus ja valtiovallan tervehdys 
Kansliapäällikkö Juhani Perttunen, sisäasianministeriö· 

The Role of the Migrants and the Migrants Forum in the New Europe 
Tara Mukherjee, President of the Migrants Forum, Bryssel 
EU ja maahanmuuttopolitiikka 
EU:n 111 pilari sekä maahanmuutto- ja turvapaikka politiikka 
yksikön päällikkö Sauli Feodorow, ulkoasianministeriö 
Keskustelu 
Kahvi 
Suomen alueellinen tulevaisuus yhdentyvässä Euroopassa 
Neuvotteleva virkamies Pekka Urjanheimo, sisäasiainministeriö 
EU-muutto ja Suomi 
Johtava työvoimaneuvoja Christina Tuominen, Turun työvoimatoimisto 
Aivovuoto Suomesta ja aivo tuonti Suomeen 
Apulaisprofessori Olli Kultalahti, Tampereen yliopisto 
Tilastollisten aineistojen käyttö muuttoliiketutkimuksessa 
Yliaktuaari Christian Starck ja suunnittelija Marianne Johnson,Tilastokeskus 
Keskustelu 
Kahvi - Työryhmätyöskentely alkaa 
Työryhmät: katso sivu 
Päivällinen 
Vastaanotto Eurooppa-instituutissa, 

* Kansliapäällikkö Juhani Perttusen ollessa estyneenä hänen avauspuheenvuoronsa 
piti neuvotteleva virkamies Pekka Urjanheimo. 
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Torstai 16.11. 

08.30 Suomessa vuoden 1990 jälkeen tapahtuneet muuttoliikeilmiöt ja tutkimustilanne 
Johtaja Olavi Koivukangas, Siirtolaisuusinstituutti 

09.00 Maassamuutto laman jälkeen tilastokeskuksen ennusteen pohjalta 
Kehittämispäällikkö Mauri Nieminen, Tilastokeskus 

09.30 Alueellisen kehityksen uusi dynamiikka ja integraatio 
Tutkija Elli Heikkilä, Oulun yliopisto 

10.00 Keskustelu 
10.15 Kahvi 
10.45 Perheet 1992-2022 siirtolaisuusvaihtoehtojen valossa 

Tutkijat Andres Vikat ja Jarl Lindgren, Väestöliitto 
11.15 Kotitalouksien tulot ja muuttoliike 

Tutkija Markus Jäntti, Åbo Akademi 
11.45 Asumisen ja työn muuttuvat kytkennät 

Tutkimusjohtaja Hilkka Lehtonen, Yhdyskuntasuunnittelun 
täydennyskoulutuskeskus 

12.15 Keskustelu 
12.30 Lounas 
13.30 Työryhmätyöskentely jatkuu 
15.00 Kahvi 
15.30 Työryhmätyöskentely jatkuu 
18.30 Päivällinen (iltapala) 
20.00 Vastaanotto Siirtolaisuusinstituutissa 

Perjantai 17.11. 

09.00 Maaseutupolitiikan keinot muuttoliikkeen ohjaamisessa 
Professori Eero Uusitalo, HY:n maaseudun tutkimus-ja koulutuskeskus 
Seinäjoki 

09.30 Maaseutu ja muuttoliike 
Tutkija Jukka Oksa, Karjalan tutkimuslaitos 

10.00 Kahvi 
10.30 EMU:n toteutuminen muuttoliikkeen taustatekijänä 

Professori Paavo Okko, Eurooppa-instituutti 
11.00 Keskustelu 
11.30 Työryhmätyöskentely jatkuu 
12.30 Lounas 
13.30 Työryhmäraporttien esittely, a' 10 min. 
14.30 Yhteenveto ja päätössanat 
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1Yöryhmät: 

1. Autioituuko maaseutu jälleen? 
Työryhmäalustaja: 
Euroasiamies Hannu Katajamäki, Vaasan yliopisto, 
Länsi-Suomen taloudellinen tutkimuslaitos (pj) 
Juha Niemelä, Siirtolaisuusinstituutti (siht.) 

2. Maassamuuton ja maastamuuton uudet rajat 
Työryhmäalustajat: 
Tutkija Matti Sihto, Työministeriö, alustus ke 15.11. 
Passiivisesta työttömyyspolitiikasta aktiiviseen työvoimapolitiikkaan 
Yleissihteeri Jorma Palola, Kunnallinen työmarkkinalaitos, alustus to 16.11. 
Muuttuvan julkisen sektorin palvelujen työvoimatarve ja maassamuutto 
Jouni Korkiasaari, Siirtolaisuusinstituutti (pj) 

3. Maahanmuutto ja pakolaisuus 
Työryhmäalustaja: 
Toimistopäällikkö Mervi Virtanen, STM, Pakolaistoimisto 
Sanna Sutter, Ulkomaalaisvirasto (pj) 
Kaisa Kilpeläinen, Siirtolaisuusinstituutti (siht.) 

4. Liikkuvuus ja sosiaaliturva EU:ssa 
Työryhmäalustaja: 
Tutkija Maija Sakslin, HY, Kansainvälisen talousoikeuden instituutti 
Ilkka-Christian Björklund, Suomi-Seura (pj) 

5. Tilastollisten aineistojen käyttö muuttoliiketutkimuksessa 
Työryhmäalustajat: 
Yliaktuaari Christian Starck (pj) ja suunnittelija Marianne Johnson (siht.), 
Tilastokeskus 
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EDULLI 

KULTARAHA-Maksuautomaatilla 
Osuuspankissa maksat laskut ia tarkistat tilitapah
tumat veloituksetta - myös iltaisin ia viikonloppuisin. 
KULTARAHA-MaksuautomaaHi on nykyaikai
nen tapa hoitoa pankkiasioita - ia myös edullisin . 

Kaikkien aikojen kortti. 
Stockmannilta. 
Nyt kannattaa liittyä 
kanta-asiakkaaksi. 
Saat joka kuukausi 
huomattavia hinta
etuja ja tilikortille 
jatkuvasti pitkän, 
korottoman maksuajan. 

STOC 
TURUN TAVARATALO, PUH. 921-2656611 

Qaschan 
Salvumiehenkatu 4, 20320 Turku 



, 

S-Etukortilla saat 
•• 

ELAMISEIN 
ENE Nl 

S-Etukortti on asiakasomistajan monitoimikortti, 
joka tarjoaa rahanarvoisia omistajaetuja 
sekä ostohyvitystä - eli BONUSTA- kaikissa 
S-ryhmän bonustoimipaikoissa koko maassa. 

S-Etukortin saat liittymällä Turun Ok:n jäseneksi 
eli omistajaksi. Osuusmaksu - 500 mk -
on kertapanostus, jonka saat takaisin sääntöjen 
mukaan erotessasi jäsenyydestä. 
KYSY HTUKO/lITIA TOIMIPAlKO/STAMME TAI SOITA 
OM/SWAAUVELlIIIMME. P 23324' , 

APRISMA 
IMARKET 
IKAUPAT 

~® 
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[l]TOK-YHTYMA 
YLIOPISTONKATU 3-1,TURKU 

RUOKAVARASTO 




