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Esipuhe

Espanja on pitkään elänyt turismista ja maan katukuva on hyvin kansainvälinen. 
Turistit ovat pääasiassa brittejä, saksalaisia, italialaisia tai ranskalaisia. Tavalli-
nen espanjan kansalainen ei välttämättä tiedä Suomesta mitään. Malagan lento-
kentältä Los Pacosiin suomalaista kuljettava taksinkuljettaja tietää sen verran, 
että jostain pohjoisesta suomalainen saapuu ja kysyy: ”siellä on hyvin kylmä – 
eikö?”

Espanjassa asui kesäkuussa 2012 kaikkiaan 47 043 000 henkilöä, joten Es-
panjan väkiluku on kahdeksan ja puolikertainen Suomen väestömäärään verrat-
tuna. Ulkomaalaisia Espanjassa asuu noin 5,6 miljoonaa eli noin 12 prosenttia 
väestöstä. Suurimmat ulkomaalaisryhmät ovat romanialaiset, marokkolaiset, 
brittiläiset ja eteläafrikkalaiset ja suurin osa heistä, kuten suomalaisetkin, asuvat 
Malagan provinssissa. Maahan muuttaa vuosittain myös laittomia turvapaikan-
hakijoita erityisesti Marokosta ja Etelä-Afrikasta. Heitä saapuu Andalusiankin 
rannikolle, joista joidenkin paperittomien venesiirtolaisten matka päättyy liian 
usein hukkumiseen vaarallisella merimatkalla. Laittoman maahanmuuton seu-
rauksena Espanjassa on myös suuri joukko ihmisiä, jotka tekevät työtä ”pimeäs-
ti” maataloudessa tai katukaupustelussa. (Eurostat. Estadisticas.es 30.6.2013; 
Madridin suurlähetystö 1.7.2013; Siltanen 2012, 89.) 

Talouskriisin seurauksena espanjalaisten ja ulkomaalaisten maastamuut-
to on lisääntynyt vuosien 2012 ja 2013 aikana. Tuoreen tilaston mukaan tam-
mi-kesäkuun 2013 aikana lähes 40 000 espanjalaista muutti maasta. Näin suuri 
väestönlasku tapahtui Espanjalle nyt ensimmäistä kertaa 15 vuoteen. Suurin osa 
maastamuuttaneista on nuoria ja työttömäksi jääneitä. Samaan aikaan maahan 
muutti 14 831 henkilöä, mutta puolen vuoden nettomuutto osoitti negatiivista 
lukua -24 860. Tilastokeskuksen mukaan luku oli kasvanut 50 prosenttia puo-
lessa vuodessa. (INE 2013. Noticiero 11.12.2013, 11.)

Suomalaisuus näkyy parhaiten juuri Etelä-Espanjan Aurinkorannikolla, 
jota tämä tutkimusraportti kuvaa. Costa del Sol eli Aurinkorannikko ja erityi-
sesti Malagan provinssi on yksi tärkeimmistä turistialueista Espanjassa. Vuoden 
2013 alussa provinssissa asui yhteensä 1 649 608 henkilöä. Espanjaan pysyvästi 
muuttaneita suomalaisia oli kesäkuun 2013 lopulla Espanjassa 11 026 henkilöä, 
joista noin 8 000 on kirjoilla Malagan provinssin eri kaupunkien rekistereissä. 
(INE 2013; Tilastokeskus 2013.) Edellä kuvatusta maastamuutosta huolimatta, 
Malagan provinssin väkimäärä lisääntyy kasvavan ulkomaalaisväestön ansiosta. 
Huhtikuussa 2013 iloittiin siitä, että erityisesti britit ja suomalaiset kasvattavat 
Malagan provinssin asukaslukua, joka oli vuoden 2012 aikana kasvanut 8 510 
henkilöllä. (SUR.es. 2013.)

Kirjallisuus.................................................................................................................. 369

Liite 1 Yhteistyöyksiköt .......................................................................................... 381

Liite 2. Asiantuntijahaastattelut .......................................................................... 382

Liite 3 Kehittämisehdotukset ............................................................................... 430



8 ■  ■ 9

Suomalaisyhteisö Espanjan Aurinkorannikolla on pienoiskoossa melko ku-
vaava otos suomalaisuudesta. Yhteisöä ei kykene kuvaamaan muutamin lausein. 
Alueella asuvista suomalaisista naisia ja miehiä on melko tasainen määrä ja hei-
dän keski-ikänsä on 59 vuotta. Suurin osa suomalaisista on avioliitossa ja lä-
hes puolet on kotoisin Uudeltamaalta. Seuraavaksi eniten Aurinkorannikolle on 
tultu Keski-Suomesta, Päijät-Hämeestä, Pohjois-Pohjanmaalta ja Etelä-Savosta. 
Noin joka kolmas suomalainen on asunut aiemminkin ulkomailla. Keskimäärin 
Espanjassa oli asuttu yhdeksän vuotta ja suurin osa suomalaisista oli kirjoilla 
Suomessa. Pysyviä asukkaita suomalaisista oli 46 prosenttia. Tutkimustulokset 
vahvistivat suomalaisyhteisön piirteistä myös sen, että vaikka suomalaisilla on 
monipuolista tietoa ja taitoa, potentiaalissa löytyy myös runsaasti sisua, joka 
joissakin tilanteissa ilmenee periksi antamattomuutena ja vaikeuttaa yhteisten 
asioiden hoitamista. Yhteisymmärrystäkin löytyy. Pääsääntöisesti suomalaiset 
tukevat toinen toistaan ja tiukan paikan tullen pitävät toistensa puolta yhteisten 
asioiden hoitamisessa. 

Tutustuin Espanjan Aurinkorannikkoon ja Antti Kariston suomalaistutki-
mukseen vuonna 2000, jolloin kaksi koulutusyksikköni opiskelijaa oli työhar-
joittelussa Espanjassa. He olivat osallistuneet myös tutkimuksen avustaviin 
tehtäviin ja saaneet vastapalvelukseksi hyviä vinkkejä työtään varten Kariston 
Satumaa-tutkimuksesta. Käydessäni työmatkalla Malagan yliopiston sosiaa-
lialan yksikössä sekä yliopistollisessa keskussairaalassa ja asuessani Fuengi-
rolassa, sain silloisella matkallani ensi kosketuksen myös rannikolla asuvien 
suomalaisten elämään ja mahdollisuuden seurata Kariston tutkimuksen kent-
tätyövaihetta. Ihailin hänen luonnollista tapaansa haastatella ja lähestyä ihmi-
siä. Tuolloin en vielä aavistanut, että kahdentoista vuoden kuluttua asuisin itse 
alueella ja tutkisin suomalaisyhteisön rakennetta ja muutosta. 

Seitsemän talvikautta Espanjassa on kulunut vauhdilla. Olin osallistunut 
aktiivisesti suomalaisten vapaaehtoistoimintaan ja suomalaisopiskelijoiden 
harjoittelun ohjaukseen. Tein vapaaehtoistyötä seurakunnassa, Suomi-Seurassa, 
Aurinkorannikon suomalaisyhteisöjen neuvottelukunnassa ja neljän Suomi-Seu-
ran yhteisjärjestö Sykes ry:ssä. Kaksi talvikautta kului myös vasta perustetun 
Sofia-opiston organisoiman kasvatustieteen koulutuksen suunnittelussa ja ope-
tuksessa. Kaikki nämä tehtävät antoivat niin monipuolisen yleisnäkemyksen 
rannikon suomalaisyhteisöstä, että koin haasteena sen tarkemman tutkimisen 
ja kokemuksista kirjoittamisen. Huomasin myös, että osallistuessaan erilaisiin 
ryhmiin ja tavatessaan suomalaisia, voi läheltä havaita ja paremmin ymmärtää 
ihmisten erilaisia elämänarvoja ja yhteisöllisyyden merkityksiä. Sen sijaan, että 
olisin saapunut ulkopuolelta tutkimaan suomalaisyhteisöä – ymmärsin, että olin 
saavuttanut pitkälti niin sanotun ”sisäpuolisen” näkökulmaa Aurinkorannikon 
suomalaisiin. Osallistumattomuuden syitä ja vaikutuksia ulkosuomalaisten elä-
mään on kenen tahansa vaikeampi arvioida. 

Ajatuksiini nousi erilaisia kysymyksiä. Muuttuuko identiteettimme Espan-
jassa? Mikä vaikuttaa espanjalaiseen kulttuuriin sopeutumiseemme – vai ha-
luammeko ylipäätään sopeutua? Miten suomalaisuus meissä Espanjassa näkyy? 
Näiden kysymysten myötä haaste tutkimuksen tekemiseen vahvistui. Haastet-
ta lisäsi opiskelijoiden ohjauksen myötä tulleet palautteet suomalaisyhteisöjen 
toiminnan kehittämistarpeista ja opettajakollegoitten kannustus tutkimukseen. 
Silmiini osui myös päätoimittaja Antti Pekkarisen julkaisema kirjoitus Fuengi-
rola.fi lehdessä 16.11.2011: ”Jouluksi kotiin.” Hän kiteytti ajatuksensa ulkosuo-
malaisten siirtolaisuuden muutoksesta ja tutkimuksen tarpeesta samoihin ar-
gumentteihin, joita itsekin olin ajatellut: ”Nyt olisi aika päivittää tutkimusta ja 
ottaa mukaan myös opiskelevat ja työikäiset sukupolvet.” Päivittävän tutkimuk-
sen ideaa tukee lisäksi tuoreella tavalla toteutettu kolmen eri suomalaisikäryh-
män mukaan ottaminen tutkimukseen.

Lopullinen innostus tutkimukseen syntyi Siirtolaisuusinstituutin organisoi-
massa, kansainvälisessä Suomi Sydämessä -tapahtumassa kesällä 2011, jossa oli 
mahdollisuus tutustua Siirtolaisuusinstituutin tehtäviin ja tavata kansainvälisiä 
asiantuntijoita. Osallistuin Aurinkorannikon yhtenä edustajana tapahtuman Eu-
rooppa-seminaariin. Tehtäväni oli esittää paitsi suomalaisyhteisön, myös seura-
kuntaneuvoston tervehdys tilaisuudessa. Seminaarissa käytiin mielenkiintoista 
keskustelua suomalaisten elämästä Euroopan eri maissa ja siirtolaisuuden kas-
vusta. Ensi eväät suomalaistutkimukseen oli saatu ja tutkimuksen tarpeellisuut-
ta korosti tietous, että alueen imago ja suomalaisväestön rakenne olivat aiempi-
en tutkimusten jälkeen muuttuneet. 

Tutkimuksen asiantuntijaryhmään lupautuivat Siirtolaisuusinstituutin joh-
taja, dosentti, VTT Ismo Söderling sekä tutkimusjohtaja, dosentti, FT Elli Heikki-
lä ja Helsingin yliopiston professori, VTT Antti Karisto. Siirtolaisuusinstituutin 
johtaja Ismo Söderlingin ja tutkimusjohtaja Elli Heikkilän asiantuntevat ohjeis-
tukset tutkimuksen eri vaiheissa olivat rakentavia. Myös tietopalvelupäällikkö 
Jouni Korkiasaaren asiantuntija-apu kyselylomakkeen ja taulukoiden graafisen 
ilmeen laadinnassa oli merkittävä. Professori Antti Kariston käytännönläheiset 
ohjeet tukivat työtäni. Tutkimuksen kenttätyövaiheessa Aurinkorannikon yh-
teistyötahojen tuki tilojen käytön, aineiston keruun ja tiedottamisen avusta-
misessa oli suureksi avuksi tutkimukselle. Lehdistö auttoi tutkimuksesta tie-
dottamisessa ja vapaaehtoistyöntekijät aineiston jakamisessa ja keräämisessä. 
Tutkimusprosessi oli vaativa ja aineisto laaja. Suppealla raportoinnilla muutosta 
ei olisi ollut mahdollista kuvata. Aikaa aineiston käsittelyyn ja tulosten kirjoit-
tamiseen kului runsaasti. Tutkimustyö korvasi muun harrastamiseni runsaan 
kahden vuoden aikana ja antoi uusia, mielenkiintoisia virikkeitä sekä laajaa nä-
kökulmaa ulkosuomalaisten elämään. 

Aineiston jakamisen ja keräämisen vaiheissa oli apunani kolme työharjoit-
telijaa. Syyskaudella 2012 Tampereen yliopiston sosiologian opiskelija Kirsi Val-



10 ■ 

tanen auttoi aineiston keräämisessä ja datan kirjaamisessa. Kevätkaudella 2013 
haastattelujärjestelyissä ja tilastoaineiston keruussa avustivat Malagan yliopis-
toon pro gradu -työtään tehnyt Anette Sjögren ja Vaasan ammattikorkeakoulun 
sosiaalityön opiskelija Tomas Tammenmaa. Heidän apunsa oli tarpeellinen. Vas-
talahjaksi sain tukea heidän lopputöittensä edistymistä. Yhteistyö Aurinkoran-
nikon eri tahojen ja erityisesti alueella asuvien suomalaisten kanssa mahdollisti 
tutkimusprosessin onnistumisen. Yhteistyön ilmapiiri oli rakentava ja tutkimus-
ta oli innostavaa tehdä. Kiitän kaikkia työni tukijoita mahtavasta avustanne tut-
kimuksen eri vaiheissa. Kiitän myös perhettäni ymmärryksestä, sillä ”harras-
tukseni” vaati tavallista enemmän aikaa ja keskittymistä. Suurin kiitos kuuluu 
Teille jokaiselle, tutkimukseen osallistuneelle 548 Espanjan Aurinkorannikon 
suomalaiselle!

Torremolinos, kesäkuussa 2014

Paula Könnilä

Omistettu lastenlapsilleni Tonille, Teemulle, Karoliinalle, Tuomakselle, Emilialle ja 
Pauliinalle

Keitä me olemme – 
missä ja miten elämme?

Ihmisten vapaa liikkuminen Euroopassa helpottui jo vuonna 1995 Schengenin 
sopimuksen myötä. Sopimus otettiin osaksi Euroopan unionin säännöksiä vuon-
na 1999 ja rajatarkastukset poistettiin kuusi vuotta myöhemmin, vuonna 2001. 
Nykyisin EU-kansalaisten liikkumista ja oleskelua toisessa jäsenmaassa koskee 
vapaan liikkuvuuden direktiivi, joka vähentää hallinnollisia muodollisuuksia ja 
selventää perheenjäsentenkin aseman määrittelyä. Perussäädös on, että jokai-
sella EU-maan jäsenellä on oikeus oleskella toisessa jäsenmaassa enintään kol-
me kuukautta, mikäli hänellä on voimassa oleva passi tai henkilötodistus. (Mar-
tikainen et al. 2013, 69.) 

1.1. Tutkimuksen tausta ja tarve

Tämä tutkimus kuvaa muutosta. Tutkimuksen vahvana hypoteesina on, että 
siirtolaisuuden ja elinympäristömuutoksen lisäksi muitakin asioita on suoma-
laisten elämässä Espanjan Aurinkorannikolla muuttunut. Muutoksen huomaa 
silmäillessään tarkemmin yhä kasvavaa suomalaisyhteisöä Espanjan Aurinko-
rannikolla. Myös espanjalaiset ovat havainneet, että ”Fuengirolassa on paljon 
iloisia suomalaisnuoria!” Aiempien tutkimustulosten mukaan näyttää siltä, että 
suomalaisyhteisön kasvu Malagan provinssissa on tapahtunut ensin vuosien 
1960–2000 välisenä aikana hitaasti, aivan kuin huomaamatta ja sen jälkeen 
2000-luvulta alkaen enenevässä määrin. Tästä johtuen näyttää siltä, että Ant-
ti Kariston vuoden 2000 tutkimusaineiston suomalaiseläkeläiset ovat saaneet 

1
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seurakseen nuorempiakin suomalaisperheitä Välimeren rannan Satumaahan – 
joksi monet suomalaiset elinympäristöään kaksitoista vuotta sitten kuvasivat. 
Tuolloin Aurinkorannikko nähtiin suomalaisena ideaalimaisemana, josta ha-
ettiin elämyksiä ja väriä elämään (Karisto 2008, 446). Onko Aurinkorannikko 
edelleen ideaalinen – sitä oli mielenkiintoista tutkia.

Alueella pitempään asuneet toteavat, että elinympäristö sinällään ei ole juu-
rikaan muuttunut. Välimeren rantahietikot ovat entistäkin puhtoisemmat – kii-
tos kasvaneen turismin. Aurinkorannikon rantakaupunkien taustalla komeilevat 
vuorenrinteet ovat vuosien saatossa hieman kaventuneet ja antaneet tilaa uusil-
le asuinalueille. Rinteille on rakennettu kokonaisia lähiöitä ja istutettu komeita 
palmukujia. Suurimpia rakennemuutoksia ovat uudistetut jätevesien puhdistus-
laitokset, rautatie- ja tieverkoston parannustyöt sekä loistokkaat puistoalueet, 
joissa parhaimmissa komeilee esimerkiksi tekojärvi soutuveneineen. Trampolii-
nit, kuntoiluvälineet ja lapsia viihdyttävät karusellit pyörivät posetiivimusiikin 
siivittäminä ja ilahduttavat alueella asuvia espanjalaisperheitä ja ulkomaalaisia 
– myös suomalaisia. Fuengirolassa toimii myös opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoittama Sofia-opisto, jonka yhdeksäs lukuvuosi alkoi runsaan kurssitarjon-
nan kera syyskaudella 2013. Alueelle on rakennettu myös iso yksityinen Xanit 
-sairaala, joka toimii suomalaistenkin vakuutusyhtiöiden kontaktiyksikkönä ja 
jossa on kaksi suomalaislääkäriä. Myös Radio Finland on uusinut ilmettään ja 
muuttanut parempiin tiloihin Benalmádenan keskustaan. 

Entä siirtolaisuus? Onko siirtolaisuudessa tapahtunut muutoksia? Sää-
dökset ovat jokseenkin samat kuin aiemmin. Täsmennyksiä ulkomaalaisten 
oleskeluun Espanjassa on tehty siltä osin, että nyt toimii myös poliisilaitoksen 
ulkomaalaisrekisteri, jonne niiden suomalaisten, jotka haluavat asua Espanjassa 
pitempään kuin kolme kuukautta, on hyvä kirjautua. Dokumentti osoittaa, ettei 
ole kyse pikalomalla olevasta turistista, vaan pitempiä aikoja Espanjassa viih-
tyvästä ulkomaalaisesta. Suomalaissiirtolaisten määrä onkin kymmenessä vuo-
dessa eli vuosina 2003–2012 kasvanut lähes viidenneksellä ja turistien määrä 
kymmenkertaistunut. Kausisiirtolaisten määrä kasvaa kaiken aikaa, eikä heidän 
täsmällistä lukumääräänsä edelleenkään kyetä selvittämään. Merkittävin ero 
on tapahtunut ikärakenteessa. Tämän päivän suomalaisyhteisössä on runsaasti 
lapsiperheitä ja työssä käyviä suomalaisia. 

Siirtolaisuuden historia kertoo myös niistä 72 rohkeasta suomalaismiehes-
tä, jotka saapuivat Espanjaan jo ennen toista maailmansotaa ja taistelivat vuo-
sina 1936–1939 Espanjan sisällissodassa. Suurin osa heistä oli tasavaltalaisten 
joukoissa. Kuten nykyisten siirtolaisten, heidänkin lähtönsä Espanjaan oli va-
paaehtoista. Ennen 1960- ja 1970-lukujen turistimatkailua, varsinaista siirtolai-
suutta Suomesta Espanjaan oli tapahtunut jo heti toisen maailmansodan jälkeen 
1940-luvulla. Tuolloin yksittäisiä henkilöitä ja perheitä muutti Espanjaan. En-
simmäisiä siirtolaisia olivat everstiluutnantti Carl Magnus von Haartman, joka 

matkasi Madridin kautta eteläiseen Espanjaan vuonna 1945 ja sodassa ansioitu-
nut eversti Reino Hallamaa, joka muutti perheineen Malagan provinssiin vuonna 
1947. Hallamaan perhe asui monien vaiheiden jälkeen Churrianan pikkukylässä 
von Haartmanin naapurina. Reino Hallamaa viljeli ensi töikseen neilikoita. (En-
qvist 2007, 18–22; Yleisradio.fi. 2013.) 

Vastakohtana 1940-luvun jälkeiselle työperäiselle siirtolaisuudelle esi-
merkiksi Ruotsiin, Amerikkaan tai Australiaan, nykyinen Suomesta ulkomail-
le muutto perustuu yhä useammin henkilökohtaisiin syihin. Motivaationa on 
muuttaa ulkomaille paremman työuran, perheenjäsenten, tietyn elämäntyy-
lin tai eläkepäivien vieton vuoksi. Suomesta muutti ulkomaille vuonna 2012 
kaikkiaan 11 905 henkilöä, joista suurin osa muutti toiseen EU-maahan. Enää 
ei esiinny joukkomuuton tyyppistä siirtolaisuutta, vaan muutto tapahtuu yk-
silö- tai perhekohtaisina muuttoina. Suomalaisten maastamuuttajien määrä 
onkin vähentynyt vuodesta 2010 lähtien. On myös havaittu, että mitä pitem-
pään maastamuuttaja on ulkomailla, sitä todennäköisempää on, ettei hän palaa 
Suomeen. (Heikkilä & Koikkalainen 2011.) Viimeisen kymmenen vuoden aika-
na eli vuosina 2003–2012, Suomesta Espanjaan on pysyvästi muuttanut kes-
kimäärin 625 henkilöä vuodessa. Espanjan Aurinkorannikolla oli talvikauden 
2012 aikana suomalaisia kausisiirtolaisia ja pysyvästi Espanjaan muuttaneita 
sekä kirjansa siirtäneitä suomalaisia, joita kutsutaan residenteiksi, yhteensä 
noin 16 000. Suomalaisia turisteja lomailee Aurinkorannikolla vuoden mittaan 
noin 100 000. Kariston (2008) tutkimus päätyi suomalaislukumäärään 13 638, 
joka perustui vuoden 2000 aineistoon. Tähän lukuun suhteutettuna suomalais-
ten määrä oli siis kasvanut 12 vuodessa noin 18 prosenttia. Suomalaiset ovat 
siis paitsi lukumääräisesti kasvaneet, myös ikärakenteellisesti nuortuneet. (ks. 
4.1.1.)

Tutkimussuunnitelmaa tehtäessä ei vielä osattu tarkasti ennakoida euroop-
palaisen talouskriisin suuntaa, tasoa tai vaikutusta Espanjan tai Suomen talo-
uteen. Tutkimuksen aikana molempien maiden taloudellinen tilanne heikkeni. 
Erityisen huono tilanne oli Espanjassa, jonka työttömyysaste oli kesällä 2013 
jo Euroopan korkein (27 %). Siksi talouskriisin aiheuttamia muutoksia oli tar-
peellista kuvata myös tutkimuksessa, koska ne näkyivät suomalaisten elinympä-
ristössä ja niillä oli vaikutuksia myös suomalaisten elämään Espanjan Aurinko-
rannikolla. Espanjan budjettiministeri Cristobal Montoro lohdutti espanjalaisia 
kesällä 2013 kertoessaan, että Espanjan talous on kääntynyt hitaaseen nousuun. 
Myös Suomen bruttokansantuote kasvoi huhtikuun ja kesäkuun 2013 välisenä 
aikana 0,2 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Suunnanmuutokset ovat 
pieniä, mutta ne tuovat valoa talouskriisin tummentaman tunnelin päähän. Mo-
lempien maiden toivotaan selviävän taloudellisesta taantumasta, jolla on koettu 
olevan vahva vaikutus kaikkien Espanjassa asuvien elintasoon ja hyvinvointiin. 
(Tilastokeskus 30.6.2013; El Mondo 2013; Taloussanomat 2013.) 
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Tutkimukselle oli alun perin rakennettu neljän kysymyssarjan kehys, 
jonka tavoitteena on vastata kysymyksiin: Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet 
suomalaisten 1) Espanjaan muuttoon, muuttomotiiveihin ja siirtolaisuuteen, 
2) kulttuurin, elinympäristön, asumisen ja elämäntapojen muutoskokemuksiin, 
3) identiteetin, kulttuuriin sopeutumisen ja hyvinvoinnin kokemuksiin sekä 4) 
tulevaisuuden suunnitelmiin? Näihin kysymyksiin on nyt saatu runsaasti ar-
vokkaita tuloksia. Tutkimus kuvaa monista eri näkökulmista suomalaisten 
nuorten, työikäisten ja ikäihmisten siirtolaisuutta ja elämänmuutosta Aurin-
korannikolla. 

Tutkimuksen tavoitteena on myös arvioida Espanjan Aurinkorannikolla 
asuvien suomalaisten kielitaidon, suomalaismedian ja alueen sosiaalisen ver-
koston vaikutusta hyvinvointiin ja uuteen kulttuuriin sopeutumiseen. Tiivistäen 
voi sanoa, että tutkimuksen keskeisinä painopistealueina on arvioida suoma-
laisnuorten, työikäisten ja ikäihmisten Espanjan Aurinkorannikolle muuttoa, 
muuttomotiiveja, siirtolaisuutta, uutta kulttuuria, kulttuuriin sopeutumista, eli-
nympäristöä, asumista, elämätapoja, identiteettiä, hyvinvointia sekä tulevaisuu-
den suunnitelmia. 

Tämän tutkimuksen lähtöolettamus on, että molemmat – siirtolaisuus ja 
elämä – ovat muuttuneet. Tämän hetkisen suomalaisyhteisön ja sen elinympä-
ristön muutosten tutkimisen tarve vahvistui tutkimusprosessin aikana entises-
tään. Tulosten tarkastelussa joudutaan arvioimaan myös sitä, onko nykyinen 
siirtolaisuus Suomesta Espanjaan ainakin osiltaan elämäntapa- tai elintasosiir-
tolaisuutta? Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, mikä vaikutus sosiaalisella 
medialla, suomalaisnuorilla ja kansainvälistymisellä on Aurinkorannikon suo-
malaisyhteisöön. Tietoliikenteen voimakas kehitys on lyhentänyt Suomen ja Es-
panjan välistä kontaktimatkaa. Vaikka Suomi TV lopetti toimintansa Espanjassa 
keväällä 2013, tilalle on tullut muita tiedonsiirtovälineitä, joilla kotimaan uutiset 
saavuttavat suomalaisten tietouden Espanjassakin. Missä määrin muutosta on 
tapahtunut ja miten sosiaalisen median murros suomalaisten elämässä näkyy, 
sitä on tarpeellista tutkia. 

1.2. Aikaisemmat tutkimukset

Joitakin tutkimuksia Espanjan Aurinkorannikon suomalaisten matkoista ja elä-
mästä on aiemminkin tehty. On myös kirjoitettu muutamia teoksia, jotka ku-
vaavat suomalaisyhdistysten, seurakunnan ja koulun toimintaa. Opiskelijoiden 
pienimuotoisempia opinnäytetöitä ja raportteja on tehty lukuisia. Niitä tässä 
tutkimuksessa ei esitellä, mutta joistakin laajemmista opinnäytetöistä on refe-
roitu osioita eri asiayhteyksissä. 

Espanjan Aurinkorannikon suomalaissiirtolaisuutta on siis aiemminkin tut-
kittu, mutta suomalaisten siirtolaisuuden, elinympäristön ja elämänmuutosta, 
laajuutta ja vaikutusta ei ole eri ikäryhmien osalta ennen laajemmin tarkasteltu. 
Aikaisemmat tutkimukset ovat kuvanneet pääasiassa alueen eläkeläiselämää ja 
heidän kausisiirtolaisuuttaan, joka on ollut aiempien vuosien tyypillinen siirto-
laisuuden muoto. 

Pirjo Helppikangas ja Sirpa Hiltunen tekivät vuonna 1992 esitutkimustyyp-
pisen kartoituksen Aurinkorannikon suomalaisista. Tutkimus toteutettiin kyse-
lyiden ja teemahaastattelujen avulla. Vastaajina olivat pääasiassa eläkeikäiset. 
Tutkimus tehtiin Espanjan peseta-aikaan, jolloin suomalaisten ympärivuotista 
asumista oli vähän, eikä oman asunnon ostaminen ollut yleistä. Tutkijat totesi-
vat, että alueella oli pääasiassa eläkeläisiä ja siirtolaisuus oli turismin kaltaista. 
Nuorempia suomalaisia oli vähemmän ja heistäkin suurin osa oli rakennusmie-
hiä tai yrittäjiä. Tutkijat arvioivat, että mahdollisesti rajojen avaaminen muut-
taisi tilannetta. Tulostensa mukaan suomalaiset kokivat valon ja lämmön vai-
kutukset mielialaa parantavina. Pääasiallisena motiivina Espanjassa ololle oli 
terveydestä huolehtiminen. Tutkimuksessa ei selvitetty suomalaisten sosiaalisia 
ongelmia, eikä tuen tarvetta. Tutkimuksen mielenkiintoinen aspekti oli eläke-
ikäisten mielipide siitä, että raja Aurinkorannikolla saavutetaan, kun itse ei enää 
kykene selviytymään jokapäiväisistä asioista. (Helppikangas & Hiltunen 1992.) 

Olavi Peltolalla, Yleisradion eläkkeellä olevalla johtajalla, oli omakohtai-
sia kokemuksia Espanjan Aurinkorannikolla asumisesta. Hän toimi aktiivisesti 
myös suomalaisyhdistyksissä ja kirjoitti Espanjan vanhimman Suomi-Seuran, 
Asociación Finlandesa Costa del Solin 20-vuotishistoriikin vuonna 1997. Teos 
on kooste yhdistysten alkuaikojen murroskaudesta ja eri paikkakunnille asettu-
misesta. ”Aurinkorannikon suomalaiset. Dios le guarde” -teos kuvaa värikkäästi 
ja yksityiskohtaisesti alkuaikojen osallistumisen ja vastuun jakamisen proble-
matiikkaa, sekä suomalaisten pyyteetöntä vapaaehtoistyötä yhteiseksi hyväksi. 
(Peltola 1997.) 

Antti Kariston kaksi tutkimusta avasivat Espanjan Aurinkorannikon ovet 
suurelle yleisölle. Ensimmäisen kirjansa (2000) hän kokosi kirjoituskilpailun 
tuotoksista, joissa suomalaiset kirjoittivat omia elämänkertomuksiaan. Suurin 
osa kirjoittajista oli eläkeläisiä. Kirjoituskilpailu, ”Suomalaiselämää Espanjas-
sa”, toteutettiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamana vuonna 1998. 
Vastauksia tuli monenlaisia: reportaaseja, elämänkerrallisia tekstejä, muisteluja, 
päiväkirjoja, kirjeitä, tapahtuma- ja tunnelmakuvauksia sekä runoja. Tutkimuksen 
narratiivinen menetelmä tuotti mielenkiintoisen koosteen erilaisia ihmiskohtaloi-
ta ja seikkailuja. Elämänote kirjoituksissa oli myönteinen, vaikka joidenkin suo-
malaisten alkuaika Espanjassa oli vaikeaa, koska toimeentulo saattoi olla hyvinkin 
niukka. Sitkeästi asuntolainaa maksaen elämä helpottui. Viesti oli kuitenkin mo-
nessa kertomuksessa sama: ystävien avulla selvittiin. (Karisto 2000.) 
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Antti Kariston toisen, Satumaa-tutkimuksen (2008) aineiston hän keräsi 
2000-luvun vaihteessa kenttätutkimuksena. Tutkija toimi intensiivisesti ken-
tällä, suomalaisia havainnoiden ja haastatellen. Tutkimuksessa oli mukana 
tutkijaryhmä ja opiskelijoita. Tutkimusaineisto kuvaa 2000-luvun vaihteen Au-
rinkorannikon suomalaisyhteisöä laajasti. Karisto kuvasi Espanjan matkailun 
historian vaiheita ja espanjalaista kulttuuria, ennen ja jälkeen Francon ajan. Hän 
totesi, että Espanja oli ns. pseudo–Espanjaa eli näennäistä, helppoa ja neutraalia 
tilaa. Karisto kuvasi myös Aurinkorannikkoa ikäystävälliseksi, ulospäin suun-
tautuneiden, aktiivisten eläkeläisten yhteisöksi, jolle myös sisäänpäin käänty-
neet tunnot olivat tuttuja. Kyselyvastaajistaan 82 prosenttia oli eläkeläisiä, joi-
den eläminen Aurinkorannikolla oli eräänlaisella vapaavyöhykkeellä elämistä, ja 
jonne työn paineet eivät enää ulottuneet. Tyypillinen espanjansuomalainen oli 
irtaantunut työelämästä, mutta vanhukseksi häntä ei voinut mitenkään kutsua. 
Kyse oli ihmisistä, joita on vaikea sijoittaa perinteisiin ikäryhmiin. Monissa Eu-
roopan maissa tätä ikävaihetta kutsutaan kolmanneksi iäksi, Espanjassa tercera 
edad termillä. Tulostensa mukaan suomalaisten identiteetti muuttui liikkumi-
sen myötä ja suomalainen yhteisö oli erittäin tarkka imagostaan. Tutkimus oli 
kattava kuvaus silloisista muuttajatyypeistä ja alueen tulevaisuuden ennusteis-
ta. (Karisto 2008, 312.) 

Sainion ja Levon (2010) teos kertoo Aurinkorannikon evankelis-luterilaisen 
seurakunnan 25-vuotisesta ajasta. Papin saaminen rannikon suomalaisten tuek-
si ei ollut alkuaikoina yksinkertainen asia. Suomalaisyhdistykset lähettivät Suo-
meen 1980-luvulla monta pyyntöä papin saamiseksi Aurinkorannikolle. Pappi 
saatiin ja alkuajan vaikeuksista oli päästy vuonna 2010, kun seurakunta vietti 
neljännesvuosisataista juhlaansa. Seurakunnalla on aina ollut keskeinen vaikut-
tajan rooli Aurinkorannikon suomalaisten etujen ajamisessa. Myös suomalaiset 
ovat ahkeria kirkossa kävijöitä ja seurakunnan tukijoita Aurinkorannikolla. 

Minna Holopaisen (2011) Suomalaisen koulun 20-vuotisjuhlajulkaisu kuvaa 
koulun pitkää taivalta, jota alkuvaiheissaan voisi kuvata vaikeaksi poluksi. Koulu 
oli toiminut Espanjan Aurinkorannikolla vuodesta 1991 lähtien yksityisenä suo-
malaisena peruskouluna. Koulu oli kasvanut oppilasmäärältään suureksi ja toi-
mivaksi. Pitkien neuvottelujen jälkeen koululle saatiin lukiolupa vuonna 2008. 
Oppilasmäärä kasvoi vuosi vuodelta. 

Toini Ukkola (2011) kartoitti Aurinkorannikon päihdeongelmia ja opin-
näytetyönsä tuotti päihdeoppaan. Työ esitteli myös Espanjan Aurinkorannikon 
AA-toiminnan yksityiskohtaisesti. Ryhmiä oli useita ja moni suomalainen oli 
saanut omakohtaista vertaistukea päätökselleen pysyä raittiina. 

Heikki Mäkeläisen (2011) julkaisu suomalaisten kirkollisesta osallistumi-
sesta Espanjassa on uskontososiologinen tutkimus. Julkaisun painopisteet olivat 
osallistujajoukon demografisten piirteiden kuvaamisessa ja kirkossa käynnin 
osallistumisperusteiden hahmottamisessa. 

Aurinkorannikko 
suomalaisin silmin

Aurinkorannikko sijaitsee Välimeren rannalla Etelä-Espanjassa, Andalusian au-
tonomisen hallintoalueen Malagan maakunnassa eli provinssissa. Alue on usei-
den lomaesitteiden mukaan Euroopan parhain. Alue alkaa lounaassa Gibraltaril-
ta ja jatkuu itään Almeriaan asti. Alueelle ulottuu neljä Espanjan eteläisimmän 
autonomisen hallintoalueen eli Andalusian provinssia: Cádiz, Málaga, Granada 
ja Almería. Aurinkorannikon ympärivuotinen auringonpaiste vetää miljoonia 
turisteja alueelle. Tilastollisesti alueella on keskimäärin 320 pilvetöntä päivää 
vuodessa. Myös sillä on merkitystä, että itse andalusialaiset ovat puheliaita ja 
avuliaita, jopa ulkomaalaisille. 

Andalusiasta löytyy edelleen viehättäviä valkoisia kyliä, jokaiseen vuoden-
aikaan ajoittuvia lukuisia juhlia, feerioita ja flamengo-tanssiesityksiä. Malagan 
provinssin pääkaupunki on Malaga. Malagan ympäristöön sijoittuvissa kau-
pungeissa asustaa noin 20 000 suomalaista eripituisia kausia (kuva 1). Lisäksi 
huomion arvoista on, että erityisesti Fuengirolan kaupungista löytyy lähes täy-
dellinen valikoima suomenkielisiä palveluja. (Berlitz 2008, 7–11; Siltanen 2012, 
174.) 

Tutkimuskohde ja suomalaisten asuinalueet Aurinkorannikolla 
Tutkimuskohde eli Nerjan ja Marbellan välinen alue Espanjan Aurinkorannikolla 
kuuluu Malagan provinssiin ja Andalusian maakuntaan. Provinssin pääkaupunki 
on Malaga. Andalusian itsehallintoalueeseen kuuluu lukuisia rannikon kaupunke-
ja sekä pikkukyliä. Costa del Sol eli Aurinkorannikko on edelleen Espanjan suosi-
tuin lomakohde. Nykyisin suomalaisten asuttamat ja erityisesti Malagan läntiset 
kaupungit ovat kansainvälisiä, turismin valtaamia hotellikyliä, joiden ranta-aluet-

2
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ta kunnostetaan lähinnä auringonottoa, rantapalloilua tai lainelautailua varten. 
Kalastajaveneiden sijaan voi rantaviivalla nähdä auringonpalvojien lisäksi sukel-
tajia, surffaajia tai ilmaleijoja lennättäviä iloisia lapsia. Rantabulevardit ovat vilk-
kaassa käytössä. Sähköpyörätuoleilla liikkuvien invalidien lisäksi rullaluistelijat ja 
radiokuulokkeet korvilla lenkkeilevät kuntoilijat valtaavat rantakadut aamuin il-
loin. Espanjalaiset perhekunnat koiriensa kera paseeraavat suurina ryhminä ran-
ta-alueilla pääasiassa viikonloppuisin. (Juutilainen 2001.)

Aurinko
Espanjan tilastokeskuksen laskelmien mukaan vuonna 2012 Málagan provins-
sin väkiluku oli 1 61 4 058 asukasta. Suureen väestömäärään vaikuttaa suurelta 
osin turismi. Kansallisen tilastokeskuksen (INE) mukaan Málagan provinssi kas-
vaa seuraavien kymmenen vuoden aikana väkiluvultaan eniten Espanjan pro-
vinsseista. Vuonna 2022 provinssin väkiluvun arvioidaan nousevan 1 687 000 
henkilöön. Arvioluku merkitsee väkiluvun kasvua 4,5 prosentilla. Vaikka vuonna 
2012 syntyperäisten espanjalaisten määrä kasvoi 10 000:lla, koko Espanjan asu-
kasluku pieneni 206 000:lla ja laski 47,1 miljoonaan. Väkiluvun pieneneminen 
johtui siitä, että ulkomaalaisten lisäksi moni espanjalainenkin muutti kotimaas-
taan ulkomaille työmahdollisuuksien takia. (Europa.eu 2013; Yle.fi 23.4.2013.)

Espanjan tilastokeskus arvioi, että vastaavasti Málagan provinssin väki-
luvun kasvu johtuu pääasiassa yli 65-vuotiaiden määrän lisääntymisestä. Alle 
16-vuotiaiden osuus vähenee ja 16–65-vuotiaiden osuus pysyy ennallaan. Ti-
lastokeskus varoittaa tulevasta eläkepommista. Vuonna 2012 yli 65-vuotiaita 

Malagan provinssissa oli 22 prosenttia, mutta kymmenen vuoden kuluttua heitä 
arvioidaan olevan jo 29 prosenttia. Suuri osa provinssin eläkeläisistä on ulko-
maalaisia. Hallituksen uudet kaavailut, joiden mukaan ulkomaalaisille myönne-
tään automaattisesti oleskelulupa, jos he ostavat Espanjasta yli 160 000 euron 
arvoisen asunnon, tulee lisäämään Málagan provinssin väkilukua entisestään. 
(Fuengirola.fi 21.11.2012.)

Siitä huolimatta, että Espanjan Aurinkorannikko mielletään yleisesti eläke-
läisten paratiisiksi, nykypäivän Aurinkorannikko on nuorekas. Kariston (2008) 
tutkimusaineisto kerättiin vuosina 1998–2000. Siitä huolimatta hänen näke-
myksensä eläkeläisten runsaasta määrästä ja aktiivisuudesta Aurinkorannikolla 
pitää edelleen paikkansa. Niin suomalais- kuin espanjalaiseläkeläisetkin ovat 
nuorekkaita, aktiivisia ja liikunnallisia. Suomalaisilla ei ole palvelukeskuksia Es-
panjassa, mutta Suomi-Seurojen harrasteryhmät ja jäsenistölleen valmistamat 
ruokailut ja teematilaisuudet kompensoivat joiltakin osin espanjalaisten kol-
mannen iän keskuksia. Eläkeläisiä näissäkin suurelta osin edelleen käy, joskin 
myös nuorempia suomalaisia yhdistysten tapahtumiin osallistuu – erityisesti 
koulujen lomaviikoilla. Sofia-opiston ”jokaiselle jotakin” -kurssitarjonta palve-
lee myös nuorempaa väkeä ja Suomi-koulun sekä seurakunnan perhekerhon 
toiminta tukee suomalaisten perheiden, lasten sekä nuorten kieltä ja kulttuuria.

Espanjan Aurinkorannikon 2000-luvun muutosilmiö näkyy erityisesti siinä, 
että suomalaisten määrä kasvaa. Tilastokeskuksen mukaan vuosien 2003–2012 
aikana Espanjaan oli vakinaisesti muuttanut 6 256 suomalaista, kun edellisellä 
vuosikymmenellä (1993–2002) heitä muutti Espanjaan kaikkiaan 5 650 henki-
löä. Kasvua oli tapahtunut 10,7 prosenttia. On huomattava, että tilastossa ei ole 
eritelty Espanjan eri alueille muuttaneita, vaan tilasto sisältää kaikki Espanjaan 
vakinaisesti asumaan muuttaneet. Mutta suuren osan lisäyksestä on Aurinko-
rannikkokin siirtolaisista saanut. (Tilastokeskus 2013.)

Myös suomalaisturistien ja kausisiirtolaisten määrä Aurinkorannikolla on 
lisääntynyt. Muuttoa on tehostanut internetistä ja sosiaalisesta mediasta syn-
tynyt uusi vuorovaikutuksen muoto Espanjan ja Suomen välillä, jolloin maiden 
välimatka on informatiivisesti lyhentynyt. Yhä useammat eläkeikäisetkin ovat 
osallistuneet tietoliikenteen kursseille ja saaneet tehokkaasti sekä edullisesti 
yhteyden Suomessa asuvaan sukuunsa. Nuoremmille internetin ja uuden teknii-
kan käyttö on osa jokapäiväistä elämää, johon kuuluvat reaaliaikaiset keskuste-
lut ja videopuhelut sukulaisten sekä ystävien kesken. Yhteydet aktivoivat uusia 
suomalaisia alueelle muuttoon.

Espanjaan muuttaneet suomalaiset asuvat pääasiassa Malagan provinssin 
seitsemän kunnan alueella, joiden sijainti on sekä ilmastollisista että maisemal-
lisista näkökulmista hyvä. Suomalaisten asuttamat kaupungit: Nerja, Malaga, 
Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas ja Marbella sijaitsevat Välimeren 
eteläisellä rannalla (kuva 2). 

Kuva 1. Malagan provinssi Aurinkorannikolla (Lähde: Map-of-spain.co.uk)

http://www.tilastokeskus
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Kuva 2. Välimeren rannikkoa Costa del Solilla (Kuva: Anette Grönfors)

Lomako
Sitä, miksi toiset suomalaiset haluavat asua itäisessä Nerjassa tai läntisessä 
Marbellassa, suhteellisen kaukana suomalaisten ”ytimestä”, Fuengirolasta, 
ei tarkalleen ottaen voi tietää. Syitä todennäköisesti on useampia – kenties 
yksi niistä on oman rauhan rakastaminen. Jokaisessa kylässä ja kaupungissa 
on omat hyvät ja huonot puolensa. Mutta niin kuin jokainen suomalainen on 
oma yksilönsä, on myös asuinpaikka. Ja mikä upeinta, vielä voi vapaasti valita, 
missä haluaa asua. Suomalaisten asuttamat kaupungit on esitelty tiivistetysti 
idästä länteen.

Nerjan kunta on suomalaisalueista itäisin. Nimi Nerja tulee maurilaisesta 
sanasta ”naricha”, joka tarkoittaa runsasta ja kosteaa kevättä. Alue onkin rehe-
vää ja hedelmällistä. 20 000 asukkaan Nerja sijaitsee 50 kilometriä Málagasta 
itään. Maatalous tuottaa mm. oliiveja, avokadoja ja mangoja. Lomakeskukseksi 
kylä tuli 1960-luvulla. Nerjassa on Euroopan suurimpiin kuuluva tippukiviluo-
la, joka on Espanjan merkittävimpiin kuuluva nähtävyys. (www.andalucia.com/
nerja)

Málaga on maakunnan pääkaupunki ja satamakaupunki. Kaupungin väki-
luku on noin 600 000 henkeä. Kaupungin metropolialueella, johon kuuluu kau-
punkialueen lisäksi sen esikaupunki- ja lähialueet, asuu noin miljoona ihmistä. 
Málagaa ympäröivät vuoret ja kaksi jokea: Guadalmedina ja Guadalhorce. Joet 
laskevat Välimereen. Málagan keskusta on lähellä satamaa ja kaupunki saa tulo-

ja maataloudesta ja turismista. Malagassa on yliopisto ja kansainvälinen lento-
kenttä. (Kemp 2003; 197; Martinez, Rosario Camacho 2006.)

Torremolinos sijaitsee muutaman kilometrin päässä Málagan lentokentäs-
tä länteen. Köyhä kalastajakylä muuttui 1960-luvulla suomalaistenkin suosi-
maksi lomakohteeksi. Suomalainen Keihäsmatkat -yritys perusti 1970-luvulla 
Torremolinosin keskustaan hotellirakennuksia. Nykyisin ne ovat asuintaloja, 
joissa asuu edelleenkin suomalaisia. Talot sijaitsevat lähellä merenrantaa ja kes-
kustan palveluja. (Halliday 2008,32; Espanja.org.2013.) Torremolinosin urheilu-
keskus on yksi Euroopan parhaista, jossa harjoittelevat vuosittain myös suoma-
laisuimarit. Kaupunki on vuosien saatossa säilyttänyt Andalusian suosituimman 
turistikaupungin statuksensa. Suurena haittana koetaan hissitön, maanalainen 
rautatieasema, jonka korjaamista erityisesti invalidit ja lapsiperheet odottavat. 
(Ayuntamiento de Torremolinos 2013; El Noticiero 23.4.2013; 19.3.2014; INE.
es 2013.) 

Benalmádena
Benalmádena on suora jatke Torremolinosille, sillä kaupunkeja yhdistää 
noin seitsemän kilometrin mittainen hiekkarantaa seuraileva kävelykatu. Idässä 
kaupunki rajoittuu Fuengirolaan. Benalmádenassa on kolme maurien vartiotor-
nia ja erään ranskattaren 1930-luvulla rakennuttama uusmaurilainen Bill Bill 
-linna, jossa järjestetään konsertteja ja näyttelyitä. Alueella on myös iso peli-
kasino. Rannan yläpuolella on kaunis lintupuisto vesialtaineen. Benalmádena 
koostuu kolmesta osasta: rannikkoa kutsutaan nimellä Benalmádena Costa, ran-
nalta noin kilometrin päässä sijaitsee kylämäinen Arroyo de la Mielin asuinalue. 
Ylempänä vuorenrinteellä noin kolmen kilometrin päässä rannalta on Benalmá-
dena Pueblo. (Halliday 2008, 34; Lomamatkat 2013.)

Fuengirola
Fuengirolaa kutsutaan Aurinkorannikon suomalaisten pääkaupungiksi. Sen li-
säksi, että kaupungissa vierailee paljon suomalaisia turisteja, siellä myös asuu 
monia suomalaisia ympärivuotisesti. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista 
suomalaisista asui Fuengirolassa. Fuengirolan asukasluku on kasvanut nopeas-
ti. Vuonna 2012 asukkaita oli noin 70 000. Kaupungin asukkaista on ulkomaa-
laisia noin neljännes. Suomalaisia asui vuonna 2012 Fuengirolassa arvion mu-
kaan noin 9 500 henkilöä. Fuengirolassa ylläpidetään suomalaista koulua, ja 
suomalaisilla on myös omat kauppansa, lehtensä ja nettisivustonsa. (Siltanen 
2012, 179; Lomamatkat 2013.) Fuengirola on kuuluisa myös kansainvälisistä 
feerioistaan, joita se on järjestänyt jo vuodesta 1994 lähtien. Kevään alkamisen 
kunniaksi järjestettävään juhlaan osallistuu suomalaisten lisäksi edustajia mm. 
Kuubasta, Serbiasta, Intiasta, Kolumbiasta, Havaijista, Dominikaanisesta tasa-
vallasta ja Espanjan eri maakunnista. (Ayuntamiento de Fuengirola 2013; SUR 
in English 2.5.2013.)

http://fi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
http://fi.wikipedia.org/wiki/Oliivi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Avokado
http://fi.wikipedia.org/wiki/Mango
http://fi.wikipedia.org/wiki/Nerjan_luolat
http://fi.wikipedia.org/wiki/Nerjan_luolat
http://www.andalucia.com/nerja)
http://www.andalucia.com/nerja)
http://fi.wikipedia.org/wiki/1950-luku
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Los Boliches on osa Fuengirolan kaupungin ydintä, jolla on oma juna-ase-
mansa ja jossa sijaitsee lukuisia suomalaisyrityksiä. Myös Aurinkorannikon seu-
rakuntakoti ja Sofia-opisto toimivat kylän ytimessä. Myös Los Bolichesin kato-
linen kirkko oli tullut suomalaisille tutuksi, koska siellä järjestetään suurin osa 
Aurinkorannikon sunnuntaisista jumalanpalveluksista, sekä suurin osa Aurin-
korannikon kuorojen konserteista. Los Pacosin sivukylä, jota yleisesti kutsutaan 
Pacosiksi, on Fuengirolan sivukylä, jossa ensimmäisen suomalaisyhteisön juuret 
ovat. Varpu ja Teuvo Hakulinen tekivät historiaa vuonna 1968, jolloin he ostivat 
maa-alueita Los Pacosin rinteiltä ja rakensivat paikalle useita rivitaloja. (Suikki–
Honkanen 1996; Karisto 2008, 157.) 

Los Pacos on ensimmäinen lähiö Fuengirolassa, jossa asui suomalaisten 
enemmistö jo 35 vuotta sitten. Los Pacosissa vietettiin kyläyhteisön 30-vuoti-
sta syntymäpäivää vuonna 1998. Kirjailija–runoilija Erkki Vepsäläinen piti juh-
lassa arvokkaan avajaispuheen. Hän on kirjoittanut myös suomalaisten ”alku-
asukkaiden” kokemuksista useita värikkäitä teoksia, jotka kuvaavat Los Pacosin 
suomalaisyhteisön alkuajan elämää. Tällä hetkellä Los Pacosissa sijaitsee Aurin-
korannikon evankelis-luterilaisen seurakunnan päiväkoti, alueen suurin suoma-
laisyhdistys Suomela, Suomi-koulu ja Aurinkorannikon suomalainen koulu. Los 
Pacos on säilyttänyt suosionsa suomalaisasutuksen vanhimpana keskuksena ja 
viihtyisällä alueella asuu edelleen runsaasti suomalaisia. Alueen halki kulkee 
suomalaisille omistettu, oma katu, Calle Finlandia ja sen päässä suomalaisten 
oma aukio, Avenida Finlandia (kuva 3). (Vepsäläinen 1998; 2000; 2007.) 

Kuva 3. Avenida Finlandia-aukion kyltti Los Pacosissa (Kuva: Anette Grönfors)

Mijas
Mijas Pueblo on yksi Andalusian valkoisista ja suosituimmista kylistä. Koska Mi-
jas sijaitsee yli 400 metriä merenpinnan yläpuolella, sieltä avautuvat upeat mai-
semat monilta näköalatasanteilta. Kylä on onnistunut säilyttämään perinteisen 
tyylinsä, sillä rakennuksia remontoitaessa ulkoasu tulee jättää alkuperäiseen 
muotoonsa. Suurin osa taloista on muutettu hienoiksi kaupoiksi, ravintoloiksi 
tai baareiksi. Mijaksessa sijaitsee myös Espanjan ainoa neliskulmainen härkä-

taisteluareena, joka on käytössä tänäkin päivänä. Mijaksessa on useita museoita 
kirkkoja, joista ehkä ainutlaatuisin on vuonna 1586 rakennettu kalliokirkko eli 
Virgen Santa Maria de la Peña. (Halliday 2008, 36; Fuengirola.fi 18.1.2012.)

Marbella
Marbellan kaupungissa on noin 134 000 asukasta. Monien mielestä kaupunki on 
koko Espanjan aurinkorannikon tyylikkäin lomakohde. Kaupungin 27 kilometriä 
pitkä rantaviiva on kuuluisa paitsi puhtaista vesistään ja turvallisuudesta, myös 
lukuisista ravintoloistaan ja baareistaan. Marbellassa on kauniita kävelykatuja 
ja istutuksia, hyvin hoidettuja puistoja, upea vaaleahiekkainen ranta ja loistelias 
huvivenesatama. Marbella on tullut myös surullisenkuuluisaksi korruptioskan-
daaleistaan. Myös suomalaisturistit suosivat Marbellan hyviä golf-kenttiä. (Mar-
bella 2013.)

http://www.aurinkorannikko.fi/kaupungit-ja-alueet/marbella
http://www.aurinkorannikko.fi/kaupungit-ja-alueet/marbella
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Tutkimuksen 
kuvaus

3.1. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa suomalaisten siirtolaisuudesta ja elä-
mänmuutoksista Espanjan Aurinkorannikolla. Tutkimuksen pääalueet kuvaavat: 
suomalaisten Espanjaan muuttoa, siirtolaisuutta, uutta kulttuuria sekä elinym-
päristön, identiteetin ja elämäntapojen muutosta, kulttuuriin sopeutumista, hy-
vinvoinnin edellytyksiä sekä tulevaisuuden suunnitelmia. 

Tutkimuksen kohderyhmä ja ikäluokat
Koska Espanjan Aurinkorannikko on ollut jo yli 30 vuotta yksi Euroopan suo-
situimmista lomanvietto- ja asuinalueista Euroopassa, valistunut arvio on, että 
alueella on asunut jo 1990-luvulla suomalaisia isovanhempia, joita lapset ja 
lastenlapset ovat vuosien mittaan käyneet katsomassa. Osattiin siis ennakoida 
myös joidenkin jälkeläisten muuttavan alueelle. Todennäköistä on, että suoma-
laisia asuu Aurinkorannikolla jo kolmekin sukupolvea samaa sukuhaaraa. Sen 
sijaan lukuisia uusia siirtolaisperheitä lapsineen, sapatti- tai vuorotteluvapaita 
viettäviä tai jo nuorina työkyvyttömiksi joutuneita työikäisiä, ei osattu nykyises-
sä määrin Aurinkorannikolle odottaa. 

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat kaikki 16–90 vuotta täyttäneet, vä-
hintään kolme kuukautta vuodessa Espanjan Aurinkorannikolla asuneet 
suomalaiset. Koska tutkimukseen osallistui ikäihmisten lisäksi myös nuoria 
ja työikäisiä, tutkimuksen kohderyhmä jaettiin kolmeen ikäluokkaan, joita 
tutkimusaineistossa tarkastellaan asiayhteydestä riippuen joko yhdessä tai 
erikseen. Tutkimuksen kolme ikäluokkaa ovat: nuoret, 16–24 vuotta täyttä-

neet, työikäiset, 25–64 vuotta täyttäneet ja ikäihmiset, 65–90 vuotta täyttä-
neet.

Jokainen ikäluokka luo oman leimansa suomalaisyhteisöön Espanjassa. 
Koska kolme ikäluokkaa kattavalle, uutta muutosilmiötä kuvaavalle tutkimuk-
selle oli tarvetta, oli enemmän kuin hyvää onnea saada kattava otos sekä kysely- 
että haastatteluaineistoa kaikista edellä luetelluista ikäluokista. Tutkimus sel-
vittää myös, kuinka paljon suuriin ikäluokkiin kuuluvia suomalaisia oli Espanjan 
Aurinkorannikolla vuonna 2012 ja poikkeavatko heidän kokemuksensa joiltain 
osin muiden ikäryhmien tuloksista. 

3.2. Tutkimuksen pääalueet ja käsitteet

Tutkimus keskittyy neljään pääalueeseen, jotka kaikki osaltaan kuvaavat suo-
malaisen siirtolaisuuden neliportaista prosessia: kotimaasta Espanjaan muut-
toa, uudessa elinympäristössä ja kulttuurissa elämistä, kulttuuriin sopeutumista 
ja tulevaisuuden suunnitelmia. Nämä neljä pääaluetta kulkevat tutkimusaineis-
ton analysoinnin ”punaisena lankana”. Näihin pääalueisiin liittyvät myös tutki-
muksen avainsanat eli kunkin alueen keskeiset käsitteet, joita ovat: siirtolaisuus, 
kausimuutto, kulttuuri, elinympäristö, identiteetti, sopeutuminen, integraatio ja 
hyvinvointi. Tutkimuksen keskeiset ydinkysymykset ja niihin liittyvät käsitteet 
kytkeytyvät tutkimusaineistossa toisiinsa seuraavan neljän tutkimusalueen 
kautta:

1) Muutto, motiivit ja siirtolaisuus 

Mitkä tekijät ja motiivit ovat vaikuttaneet Espanjan Aurinkorannikolle muuttoon?

Minkälaisia kokemuksia suomalaisilla on Espanjaan muutosta ja siirtolaisuudes-
ta?

Siirtolaisuudesta käytetään Siirtolaisuusinstituutin (2013) määritelmää, jonka 
mukaan valtioiden rajat ylittävä muutto on siirtolaisuutta silloin, jos muuttajan 
tarkoituksena on oleskella maassa pysyvästi. Useissa EU-maissa ja myös Suo-
messa siirtolaisuuden rajaksi on asetettu yksi vuosi. Kansainvälisen siirtolaisuu-
sorganisaation mukaan termiä siirtolainen käytetään kuvaamaan henkilöä, joka 
tekee omaehtoisen päätöksen toiseen maahan muuttamisesta, usein aineellisten 
tai sosiaalisten edellytysten kohentamiseksi ja omien tai perheen tulevaisuuden 
parantamiseksi. (IOM, International organization for Migration 2013.) Monien 
maiden tilastoissa siirtolaiseksi määritellään kuitenkin henkilö, joka muuttaa 
maahan lyhyemmäksikin ajaksi, kuten puoleksi vuodeksi tai kolmeksi kuukau-
deksi. (Tilastokeskus 2013.) Kausimuutto tarkoittaa tässä tutkimuksessa väliai-

3
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kaista muuttoa Espanjaan, jossa suomalaiset muuttavat pääsääntöisesti talveksi 
etelään ja kesäksi pohjoiseen. Siirtolaisuuden edellyttämää, vähintään vuoden 
asumisaikaa tämä muuttomalli ei täytä, joten heitä kutsutaan kausisiirtolaisiksi. 
Tässä tutkimuksessa siirtolaisuutta kutsutaan myös maahan tai maasta muutoksi 
ja siirtolaisuutta terminä käytetään vain pysyvästi Espanjaan muuttaneista suo-
malaisista. 

2) Uusi kulttuuri, elinympäristö, asuminen ja elämäntavat

Miten espanjalaisen kulttuurin kokemukset eroavat suomalaisen kulttuurin koke-
muksista?

Minkälaisia ovat elinympäristön ja Espanjassa asumisen muutoskokemukset? 

Minkälaisia elämän ja elämäntapojen muutoksia suomalaiset ovat Espanjassa ko-
keneet?

Kulttuuri määritellään kansan suurelle enemmistölle tunnusomaiseksi kulttuu-
riperinteeksi. Arkisemmin kulttuuria kuvataan usein elämäntavan käsitteellä. 
Elämäntapa, samoin kuin kulttuuri muodostuu ihmisten aineellisista, henkisistä 
ja yhteisöllisistä elämänolosuhteista ja niistä perinteistä, jotka kansalle on ai-
kojen kuluessa kertynyt. (Talve 1979; Haataja & Kallio 1994, 230.) Elinympä-
ristö ymmärretään tässä tutkimuksessa Espanjan Aurinkorannikolla asuvien 
suomalaisten asuin- ja elinalueena, johon kuuluvat paitsi asunnon lähiympäris-
tö ja alueen asukkaiden työ- tai elämänpiiri, myös asuinalueen infrastruktuuri, 
palvelut, liikenne, naapurit sekä virike- ja harrastusmahdollisuudet. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2013.)

3) Identiteetti, kulttuuriin sopeutuminen ja hyvinvointi

Miten suomalaiset kuvailevat identiteettiään?

Onko suomalaisen identiteetti muuttunut Espanjassa asumisen aikana? 

Kokevatko suomalaiset sopeutuneensa espanjalaiseen kulttuuriin? 

Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet kulttuuriin sopeutumiseen?

Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet suomalaisten elämänlaatuun ja hyvinvointiin Es-
panjassa?

Identiteettiä tarkastellaan sosiaalitieteen ja sosiaalipsykologian näkökulmista, 
joiden mukaan identiteetti on käsitys itsestä, kuka olen ja mihin kuulun. Stuart 
Hallin näkemyksen mukaan ihmisen identiteetti muuntuu vieraassa kulttuuris-

sa suhteessa häntä ympäröiviin tapoihin ja muutoksiin. Ihmisen identiteetillä on 
kuitenkin pyrkimys eri kulttuurien vuorovaikutuksessakin pitää kiinni omista 
kulttuurisista traditioistaan ja kulttuurinsa juurista. (Hall 1999, 57.) Sopeutumi-
nen tapahtuu parhaiten uuden muuttomaan toimintaan ja työelämään siten, että 
muuttaja voi halutessaan säilyttää oman kielensä ja kulttuurinsa. Tämän tutki-
muksen sopeutumisen teoreettisena taustana on Berryn (1997) akkulturaatio-
teoria, jossa tarkastellaan, kuinka yksilö reagoi ja sopeutuu uuteen yhteiskun-
taan, kuinka tärkeänä hän pitää oman kulttuurinsa säilyttämistä ja minkälaiset 
suhteet hän pyrkii luomaan valtaväestöön.

Integraatiota pidetään parhaimpana asenteena uuteen kulttuuriin sopeu-
tumisessa. Integraatiossa pyritään säilyttämään sekä omia kulttuuripiirteitä 
että ylläpitämään yhteyksiä uuteen, enemmistökulttuuriin. Maahan muutta-
neen ulkomaalaisen henkisen hyvinvoinnin on havaittu olevan parempi niissä 
maissa, joissa harjoitetaan monikulttuurisuuspolitiikkaa kuin maissa, joissa 
yritetään sulauttaa vähemmistöt valtakulttuuriin (Berry et al. 1987; Liebkind 
2001). Hyvinvointi käsitteenä puolestaan liitetään yleisesti yksilöllisiin, aineel-
lisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin, yksilön elämäntapa- ja elämänhallintaresurssei-
hin sekä niihin yhteiskunnan toimintaprosesseihin, joiden kautta hyvinvointi 
suhteessa muihin kansalaisiin toteutuu (Townsend 1979; Heikkilä 1990; Kin-
nunen 1998). 

4) Tulevaisuuden suunnitelmat

Millaisia tulevaisuudensuunnitelmia Aurinkorannikon suomalaisilla on? 

Mitkä tekijät vaikuttavat eri ikäryhmien tulevaisuuden suunnitelmiin?

Millaisena suomalaiset näkevät Aurinkorannikon tulevaisuuden?

Tulevaisuutta arvioidaan eri ikäryhmien näkökulmista. Neljännen pääalueen 
avulla tuotetaan tietoa sekä vastaajien henkilökohtaisista suunnitelmista että 
heidän näkemyksistään Aurinkorannikon tulevaisuudesta. Kaikille vastaajille 
suunnatun kuuden kysymyksen lisäksi nuorille ja ikäihmisille osoitetaan lisäky-
symyksiä, joiden tavoitteina on tuottaa tietoa nuorten tulevasta koulutuksesta, 
työurasta, jatko-opinnoista ja perhesuunnitelmista sekä ikäihmisten tulevaisuu-
den hoitopaikasta. Kaikilta vastaajilta pyydettiin myös arvioita Aurinkoranni-
kon suomalaisten ikäjakaumasta ja lukumääristä vuosina 2012 ja 2017 sekä sii-
tä, minkälainen elinympäristö Aurinkorannikko on suomalaisille viiden vuoden 
kuluttua. 
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3.3. Yhteistyöyksiköt ja tutkimuksesta tiedottaminen 

Yhteistyöyksiköillä oli merkittävä rooli aineiston jakamisessa ja keräämisessä. 
Kesän 2012 aikana oli tehty tarkka toimintasuunnitelma aineiston jakelupai-
koista sekä aineiston jakelun ja keräämisen vaiheista sekä aikatauluista. Myös 
tilojen käytöstä, tiedottamisesta ja esittelytilaisuuksista sovittiin yksiköiden 
johtohenkilöiden kanssa hyvissä ajoin ennen syyskauden 2012 alkua. Tutkimus-
aineiston keruuvaiheessa tutkijan tärkeimmät yhteistyökumppanit olivatkin 
yhteistyötahojen yhdyshenkilöt. Heidän avullaan mahdollistui yhteistyölomak-
keiden jakaminen ja kerääminen. Yhdyshenkilön tehtävänä oli kerätä mahdol-
lisesti pöydille jätetyt kyselylomakkeet palautuslaatikkoon ja säilyttää täytetyt 
lomakkeet suljetussa tilassa. Vastuuhenkilöiden kanssa sovittiin myös lomak-
keiden viimeisestä palautuspäivästä ja noutamisesta. Yhteistyöyksiköiden ja 
yhdyshenkiöiden valinta oli onnistunut. Lomakkeita jaettiin aktiivisesti ja yh-
dyshenkilöillä oli merkittävä osuus kyselylomakkeiden hyvään lopputulokseen. 
Yhteistyöyksiköiksi valittiin ne kokoontumispaikat, joissa suomalaiset pääasial-
lisesti asioivat tai viettävät vapaa-aikaansa. Nämä 24 yksikköä toimivat myös 
kyselylomakkeiden jakelu- ja palautuspisteinä (ks. liite 4). 

Tutkimussuunnitelma oli toimitettu ennen tutkimuksen aloittamista kaik-
kiin Aurinkorannikon suomalaisiin paikallislehtiin. Fuengirola-lehti, Olé-lehti ja 
Radio Finlandia tiedottivat säännöllisesti tutkimuksen tavoitteista ja aikataulus-
ta. Radio Finlandiassa toteutettu haastattelu tutkimuksen aloitusvaiheessa antoi 
tutkimuksen tavoitteista, tutkijasta ja tutkimuksen taustayhteisönä toimivasta 
Siirtolaisuusinstituutista hyvän alkuinformaation Aurinkorannikon suomalais-
yhteisölle. Elokuun 2012 Olé -lehdessä oli tutkimuksesta artikkeli, ja syyskau-
della 2012 Fuengirola -lehti julkaisi useampiakin artikkeleja tutkimuksen eri 
vaiheista. Tiedotteita oli lisäksi eri yksiköiden ilmoitustauluilla. Esittelin tutki-
mussuunnitelman myös Tampereen yliopiston Porin yksikössä syyskuussa 2012 
ja keväällä 2013 Malagan yliopiston aikuiskoulutusyksikössä. 

Tutkimuksen esittelytilaisuudet
Tutkimuksen esittelytilaisuuksia oli yhdeksäntoista. Esittelin tutkimusta Ra-
dio Finlandiassa, Aurinkorannikon suomalaisyhteisöjen neuvottelukunnassa, 
Centro Finlandian yleisötilaisuudessa, Aurinkolaivueen (suomalaiset lentäjät 
ja muissa lentotehtävissä olevat tai olleet) jäsenten vuosikokouksessa, Kokoo-
muksen naisjaostossa, Aurinkorannikon Rotarien tilaisuudessa ja kaksi kertaa 
Aurinkorannikon Leijonien yleiskokouksessa. Kävin esittelemässä tutkimusta 
myös Urheilu- ja hierojaopistossa, Suomelan ”viikon persoona” -tilaisuudessa, 
Kymppipaikassa, Benalmádenan suomalaisten sunnuntailounaalla, Torrentuval-
la ja Par 1:n golf-turnauksissa sekä Suomelan golf-ryhmän jäsenkokouksessa. 
Seurakuntakodille järjestettiin tutkimuksen esittelyä varten erillinen yleisötilai-

suutensa, jossa oli runsaasti suomalaisia kuuntelemassa. Esittelyn yhteydessä 
käyty keskustelu oli vilkasta. Tutkimusta esiteltiin myös seurakuntatalolla pide-
tyssä seurakunnan omaishoitoryhmässä (kuva 4).

Esittelytilaisuudet olivat merkittävä kannustus lomakkeen täyttämiseen. 
Kyselyn täyttämisen ja palauttamisen yhteydessä syntyi rakentavia keskustelu-
ja, jotka tuottivat parhainta etnografista aineistoa. 

Kuva 4. Aurinkorannikon evankelisluterilaisen seurakunnan seurakuntakoti (Kuva: 
Antti Pekkarinen)

3.4. Tutkimusaineisto ja menetelmät

Tutkimuksen empiirinen aineisto perustuu kirjallisiin kyselyihin ja teemahaas-
tatteluihin. Tutkija on lisäksi pitänyt päiväkirjaa tutkimusprosessin eri vaihei-
den tapahtumista ja havainnoista. Tutkimusaineisto kerättiin 16–90 vuotta 
täyttäneiltä suomalaisilta, jotka olivat asuneet Espanjan Aurinkorannikolla vä-
hintään kolme kuukautta vuodessa. Vastaajista lähes puolet oli alle 65-vuotiaita 
ja puolet heitä vanhempia. Nuoria, 16–24 vuotta täyttäneitä suomalaisia tutki-
mukseen osallistui 42 ja 25–64 vuotta täyttäneitä 218 henkilöä. 

Kyselyt 
Kyselyyn vastasi 540 suomalaista. Kyselylomakkeessa oli 89 kysymystä, joissa 
useimmissa oli lisäkysymyksiä sekä tilaa avoimien vastausten kirjoittamista 
varten (liite 1). Menetelmällä tavoiteltiin mahdollisimman syvää ja yksilöllistä 
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tietoa. Kyselylomakkeen viimeisellä sivulla oli lisäksi erityiskysymyksiä yrittäjil-
le, nuorille ja ikäihmisille sekä alareunassa tila haastatteluun ilmoittautumista 
varten. Näiden yhteystietojen avulla kutsuttiin henkilöt haastatteluun. 

Tuhat kyselylomaketta jaettiin 15.10.–15.11.2012 välisenä aikana 24 tutki-
musta avustavaan yhteistyöyksikköön, kymmenelle yrittäjälle sekä viidelle yksi-
tyishenkilölle. Lisäksi yhteistyö- ja opintoyksiköihin jaettiin lupa-anomus 16- ja 
17-vuotiaiden suomalaisnuorten huoltajille nuorten tutkimukseen osallistumi-
sen hyväksymistä varten (liite 2). Tutkimusyksiköiden osalta kyselylomakkei-
den ja lupa-anomusten jakaminen ja kerääminen suoritettiin systemaattisesti 
yhdyshenkilöiden avustuksella. Kyselyjä jaettiin suomalaisille myös Nerjan kir-
kossa kirkonmenojen jälkeen ja Nerjassa asunut seurakuntaneuvoston jäsen 
palautti Nerjan alueelta kertyneet kyselylomakkeet sopimuksen mukaisesti 
tutkijalle. Tutkimusassistentti jakoi kyselylomakkeet myös kymmenelle yksityi-
syrittäjälle ja keräsi ne sovittuina aikoina ennen marraskuun puoliväliä. Tutkija 
jakoi henkilökohtaisesti kyselylomakkeen viidelle henkilölle, joilla ei ollut mah-
dollisuutta noutaa lomaketta yhteystahojen tiloista. Täytetyt kyselylomakkeet 
säilytettiin tutkimusyksiköiden lukituissa tiloissa ja niitä kerättiin viikoittain 
yhdyshenkilöiden kanssa sovittuina aikoina. Lomakkeet kerättiin marraskuun 
2012 loppuun mennessä.

Täytettyjä kyselylomakkeita palautettiin 540, jolloin vastausprosentti oli 54. 
Tulos oli erinomainen sekä positiivisesti yllättävä. Hyvään lopputulokseen vai-
kutti edellä kuvattu, organisoitu jakelu ja kerääminen sekä pro gradu -työtään 
valmistelevan tutkimusharjoittelijan Kirsi Valtasen apu. Eniten kyselyjä palau-
tettiin Fuengirolassa Seurakuntakodin, Sofia-opiston ja Centro Finlandian laati-
koihin. Kyselyjä palautui myös postitse. Postileimojen ja ilmoitusten perusteella 
ne oli lähetetty Malagasta, Nerjasta, Velez-Malagasta ja Marbellasta. Yksi lomake 
palautui jopa Suomesta asti, koska se oli vahingossa kulkeutunut matkatava-
roiden mukana Suomeen. Nämä esimerkit osoittavat, että tutkimus oli suoma-
laisille tärkeä ja oikeaan aikaan ajoitettu. Erittäin suuri merkitys suomalaisten 
innostuneeseen osallistumiseen sekä tutkimusaineiston palautusmäärään oli 
myös yhdyshenkilöiden aktiivisuudella ja suomalaisten kiinnostuksella tutki-
musta kohtaan. Runsas empiirinen aineisto antoi vahvan pohjan tutkimuksen 
validiteetille. Tutkija numeroi palautetut kyselylomakkeet juoksevalla numerol-
la palautusjärjestyksessä. Kyselylomakkeiden aineisto kirjattiin omaksi datatie-
dostokseen, joka noudatti kysymysten numerojärjestystä. Myös jokaisen vastaa-
jan avovastaukset kirjattiin omaksi, kyselynumeroita noudattavaksi, kirjalliseksi 
aineistoksi. Datan päivitykset tehtiin välittömästi haastattelujen jälkeen saman 
päivän aikana. Näin menetellen tulosaineisto pysyi ajan tasalla ja nopeutti lopul-
lista luokittelua.

Jokaisen yhteistyöyksikön kanssa oli sovittu avainhenkilöstä, joka huolehti 
kyselyn jakamisen lisäksi lomakkeiden säilytyksestä. Aineiston käsittelyn eetti-

sistä säännöistä, lomakkeiden säilytyksestä ja palautuksesta sovittiin jo hyvissä 
ajoin avainhenkilöiden kanssa. Jakelu ja kerääminen sujuivat joustavasti. Edellä 
mainitun aikuisopiskelijan apu oli aineiston jakamisessa ja keräämisessä suuri. 
Sillä aikaa, kun tutkija esitteli yleisötilaisuuksissa tutkimusta, harjoittelija jakoi 
kyselyjä, kyniä ja lisäpaperia sekä vastaili suomalaisten kysymyksiin tutkimuk-
sen aikatauluista. Hän myös jakoi kyselyjä suoraan joidenkin yrittäjien toimipis-
teisiin ja huolehti, että lomakkeet tulivat täytetyiksi ja hyvissä ajoin palautetuik-
si. 

Teemahaastattelut
Haastatteluun osallistui kaikkiaan 50 Aurinkorannikolla asuvaa suomalaista, 
joista 42 henkilön haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna ja heidän lisäk-
seen haastateltiin kahdeksaa henkilöä niin kutsuttuina asiantuntijahaastatelta-
vina. Yli kolmensadan A4 sivun haastatteluaineisto tukee kvantitatiivista kyse-
lydataa ja antaa vahvaa lisäarvoa sekä uusia näkökulmia myös kyselyaineiston 
tuloksiin. Haastatteluun ilmoittautui 189 henkilöä. Vapaaehtoisesti haastat-
teluun tulijoita oli täten runsaasti eikä lisäpyyntöä näin ollen niihin tarvittu. 
Haastateltaviksi valittiin ilmoittautuneista 42 henkilöä tutkimussuunnitelman 
mukaisesti. Haastateltavat valittiin tammikuussa 2013 ja valittujen henkilöiden 
haastattelut toteutettiin 13.2.2013–4.4.2013 välisenä aikana. Tutkija hoiti haas-
tatteluun osallistuvien valinnan kyselylomaketietojen perusteella ja sopi henki-
lökohtaisesti haastatteluun liittyvät asiat haastatteluun tulevan henkilön kanssa 
joko keskustellen, puhelimitse tai sähköpostitse. Tutkija hoiti itse myös tarvit-
tavan informaation ja muut haastatteluun liittyvät järjestelyt. Haastatteluihin 
valittiin henkilöt siten, että kaikki ikäryhmät olivat lukumääriin suhteutettuina 
mahdollisimman kattavasti edustettuina. Haastattelukutsu lähetettiin hyvissä 
ajoin ennen haastattelua. Haastateltavat saivat itse valita haastatteluajan ja -pai-
kan ennalta sovituista haastattelupaikoista. Suoritin itse tutkijana haastattelut, 
muutamaa haastattelua lukuun ottamatta, jotka hoiti assistentti nauhuria apuna 
käyttäen. Assistentti kirjasi omien haastateltaviensa osalta haastatteluaineistot, 
jotka täydensin ääninauhoitetta hyväksi käyttäen. Haastattelut kestivät keski-
määrin noin tunnin.

Edellä mainittujen, 42 haastateltavan lisäksi kahdeksaa henkilöä haastatel-
tiin asiantuntijoina. Asiantuntijat valitsi tutkija. Suurin osa heistä oli tutkijalla 
entuudestaan tiedossa, muutamat valikoituivat valistuneitten suositusten pe-
rusteella. Asiantuntijahaastatteluun valituilla henkilöillä on monipuolista koke-
musta Espanjassa asumisesta ja työstä. Tavoitteena oli heidän avullaan tavoittaa 
kokemuksia ja erityistietoa Aurinkorannikon suomalaisten elämästä eri ammat-
tialojen näkökulmista. Asiantuntijahaastattelut noudattivat pääosin samaa tee-
moitusta, mitä oli edellä kuvattujen 42 haastattelun perusteena käytetty, sillä 
erotuksella, että asiantuntijat saivat itse valita näiden teemojen lisäksi, omaa 
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asiantuntijuuttaan korostavia aihealueita. Asiantuntijoiden haastatteluista suu-
rin osa oli yli tunnin mittaisia. Tutkija kirjasi haastatteluaineiston ja muistiinpa-
not. Niistä haastatteluista, joissa oli mukana tutkimusassistentti, sovittiin haas-
tateltavan kanssa erikseen. 

Haastattelulomake suunniteltiin täydentämään kyselylomakkeen teemo-
ja (liite 3). Haastattelun rakenne noudatti tutkimuksen keskeisiä elementtejä. 
Haastattelu toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Vaikka haas-
tattelussa noudatettiin pääsääntöisesti haastatteluteemojen järjestystä, haas-
tateltavalle annettiin vapaus kertoa asioista laajemminkin ja tarvittaessa eri 
järjestyksessä teemojen järjestystä vaihtaen. Näin haastattelusta tuli rikkaampi 
ja menettely mahdollisti erilaisia, jopa ennalta arvaamattomia näkökulmia. Tee-
moja oli kaikkiaan 38, joista 1–24 kysymykseen vastasi jokainen haastateltava ja 
sen lisäksi ikäryhmän perusteella valikoituun, 4–5 lisäkysymykseen pyydettiin 
kyseessä olevaan ikäryhmään kuuluvien henkilöiden kommentit. Lisäksi jokai-
selta haastateltavalta kysyttiin loppukysymyksenä: ”Onko mielessäsi jokin tärkeä 
asia, jota haluat vielä kommentoida”? 

Kaikki haastattelut onnistuivat yli odotusten. Jokaiseen haastatteluun varattu 
tunnin mittainen aika ei kaikissa tapauksissa riittänyt. Haastatteluaineistosta tuli 
pitkä ja värikäs. Kirjattuna aineistoa on noin kolmesataa A4 liuskaa tiivistä teks-
tiä. Aineisto litteroitiin mahdollisimman tarkasti tekstiksi ja taltioitiin välittömästi 
haastattelujen jälkeen omaksi tiedostokseen. Tutkimusassistentti kirjasi kysely-
datan exel-tiedostoksi ja tutkija kirjoitti haastatteluaineiston omaksi tiedostok-
seen word -muotoon. Kyselyaineisto tallennettiin myöhemmin SPSS -tiedostoksi.

Päiväkirja ja havainnot
”Muista hyödyntää omat muistiinpanosi!”, ohjeisti Antti Karisto. Tämä oli hyvä 
ohje – niin myös tein. Tavaksi oli tullut jo aiempienkin vuosien varrella kirja-
ta mielenkiintoiset, empiiriset havainnot päiväkirjatiedostoksi. Tästä oli hyö-
tyä, koska tutkimusprosessi oli niin aikaa vievä, ettei tilaisuutta eikä aikaa 
päiväkirjalle kaikkina iltoina ollut. Päiväkirja-aineistosta oli hyötyä. Tapahtumat 
tulivat usein mieleen haastateltavia kuunnellessani. Kokemukset olivat monilta 
osin yhteneväisiä. Havaintoja varten oli oma aineistonsa, josta muodostui jo ajan 
puutteenkin vuoksi oma erityisteemoituksensa. 

Tutkimusmenetelmät
Tutkimus on kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tapaustutkimus. Tieteenala on 
sosiaalitieteellinen ja se asettuu sosiaalipolitiikan, sosiologian, sosiaalipsyko-
logian ja etnografian välimaastoon. Tapaustutkimus mahdollistaa induktiivisen 
päättelyn ja kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä lisää inhimillistä ymmärrystä 
sosiaalisesta elämästä ja herättää keskustelua ja uusia ajatuksia suomalaisten 
siirtolaisuudesta ja elämänmuutoksista vieraassa kulttuurissa. (Marchall & Ros-
sman 1995.) 

Tutkimusaineisto tuotettiin täten kyselylomakkeiden, puolistrukturoitujen 
teemahaastattelujen, havainnoinnin ja päiväkirja-aineiston avulla. Tutkimus-
aineiston käsittelyssä käytettiin teemajaottelua, frekvenssianalyysia ja ikäryh-
mittäisiä erillismatriiseja. Joitakin tuloksia kuvattiin myös graafisilla kuvaajil-
la. Empiiristä aineistoa analysoitiin tutkimustehtävien mukaisesti, jolloin laaja 
kvalitatiivinen haastatteluaineisto tuki kvantitatiivista aineistoa ja näiden yh-
distäminen mahdollisti tulosten vertailua. 

Tutkimusanalyysi eteni yksilökokemusten tulkinnasta laajempiin yhteyk-
siin huomioiden kuitenkin sen, että yksilö elää ja toimii alati muuttuvassa ym-
päristössä, johon vaikuttavat aina yhteiskunnalliset muutostekijät. (ks. Merriam 
1989). Keskeisiä tutkimustuloksia vertailtiin teoriaviitekehyksessä ja keskei-
simmistä tuloksista tehtiin kehittämisehdotuksia. Kovin laajaa tulosvertailua ei 
aiempiin tutkimustuloksiin voinut tehdä, koska aiemmat tutkimukset oli tehty 
useita vuosia sitten ja toisaalta siksi, että tämän tutkimuksen aineisto käsittää 
laajemman ikäryhmätaustan. (Hirsjärvi et al. 1992; Hirsjärvi & Hurme 2001; 
Hirsjärvi et al. 2005.)

Etnografia on laadullisen tapaustutkimuksen yksi keskeisimmistä tutki-
musotteista. Tutkimukseen osallistuvia lähestytään henkilökohtaisesti ja ihmis-
ten parissa tutkimusta työstäen. Etnografia merkitsee kirjaimellisesti sanottu-
na ihmisen kuvaamista tai ihmisestä kirjoittamista. Etnografia on laadullinen 
tutkimusmenetelmä, jota käytetään useilla tieteenaloilla tutkittaessa erilaisten 
yhteisöjen kulttuurisia järjestelmiä. Perinteisesti etnografiaa on käytetty tutki-
musmetodina etenkin antropologiassa ja sosiaalitieteissä. Etnografia on myös 
tutkimustyyli, jossa tavoitteena on ymmärtää ihmisten toimintaa ja sosiaalisia 
merkityksiä tietyissä ympäristöissä, siksi se sopii tähän tutkimukseen erinomai-
sesti (Hammersley et al. 1995; Vuorinen et al. 2005, 63–78). 

Vaikka itse tutkimuksen yksityiskohdat saattavat vaihdella, etnografinen 
tutkimus sisältää luonnollisissa olosuhteissa tehtävää periodimaista kenttä-
työtä juuri sen kulttuurin tai ryhmän parissa, joka on tutkimuksen kohteena. 
Täten mahdollistuu tutustuminen, muutosten havainnointi ja uusien asioiden 
oppiminen. (Anderson 1992, 152–182; Anderson 1997, 159–183.) Kuten tämän 
tutkimuksen, myös etnografian pääasiallinen tavoite on yhteisöjen kulttuuris-
ten ominaisuuksien kuvaaminen. Masseyn (1998) mukaan kulttuuri on jotain, 
”mikä koostuu tietyistä arvoista, käytännöistä, suhteista ja määritelmistä”. Tut-
kittaviin asioihin kuuluvat muun muassa ryhmän ja sen jäsenten väliset suhteet 
ja vuorovaikutus, kulttuurin sisäiset toimintatavat ja normit sekä ryhmän jäsen-
ten tietämys ja taidot. Tutkimusmuotona etnografiaa käytetään tuottamaan yk-
sityiskohtaisia kuvauksia sosiaalisten toimijoiden kokemuksista ja toiminnasta 
rajatussa kontekstissa. Etnografia yrittää selvittää, mitä tietoa ihmiset käyttävät 
kuvatessaan kokemuksiaan ja mikä muokkaa heidän käytöstään. (Lappalainen 
2007a; Massey 1998; Hughes et al. 1992; 1994.) 
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Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys
Tutkimuksessa pyrittiin eli luotettavuuteen eli reliaabeliuteen sekä pätevyyteen 
eli validiuteen. Tutkimuksessa on noudatettu tutkimuseettisiä periaatteita ja 
tutkittavien yksityisyyden kunnioittamista. Myös tutkimusta avustaneet assis-
tentit ovat sitoutuneet noudattamaan eettisiä tutkimusohjeita. Vastaajien ano-
nymiteetti on varmistettu poistamalla tekstistä sitä vaarantavia sanoja, verbejä 
tai paikkakunnan nimiä. Tutkimusaineiston analyyseissä noudatettiin tietoista 
objektiivisuutta. On kuitenkin todettu, että laadullisessa tutkimuksessa tutkijan 
tunteet ja intuitiot ovat aina yhteydessä siihen näkemykseen, jonka hän muodos-
taa tutkittavasta ilmiöstä. Toimin tutkijana ja pääsin avoimeen vuorovaikutuk-
seen tutkittavien kanssa, jolloin haastateltujen avoin ja rehellinen reflektointi oli 
osoituksena tutkijan ja haastateltavien välisestä avoimuudesta ja luottamukses-
ta. (Denzin 1994; Pietarinen 1999; Launis 2007.) Raportoinnin luotettavuutta 
tukevat lisäksi tutkimuskentällä laajasti esitelty ja tiedotettu tutkimussuunnitel-
ma sekä tutkimuksen pääalueet ja toisiaan tukevat tutkimusmenetelmät. 

Laadullisessa tapaustutkimuksessa mittaustulosten toistettavuus ei ole 
mahdollista. Kyselylomake jaettiin kaikille 540 osallistujalle saman sisältöi-
senä, mutta jokainen lomakkeen täyttäjä on saattanut ymmärtää jotkut kysy-
mykset eri näkökulmasta, mitä tutkija on ajatellut. Täten täydellistä validiutta 
ei voida taata. Tutkimuksessa käytettiin kuitenkin Brannen (1992) kehittämää, 
useiden metodien yhdistämistä ja tulosten tarkastelussa Janesickin (2000) ki-
teyttämisen menetelmää, jossa aineistoja, tässä tapauksessa kysely-, haastatte-
lu-, havainnointi- ja päiväkirja-aineistoja, tarkastellaan eri näkökulmista, jossa 
tutkimukseen osallistuneiden vastaukset ja kommentit on ensin kiteytetty tee-
ma-alueittain helpommin analysoitaviksi. Menetelmä vahvistaa tulosanalyysin 
validiutta. 

Tutkimuksen reliabiliteettia kohentaa tutkijan tarkka selostus tutkimuksen 
toteuttamisesta, aineiston tuottamisesta ja olosuhteista. Haastattelupaikat on 
raportoitu ja luokittelun teemoitusmetodi on kerrottu. Tuloksia on tarkasteltu 
useiden teorioiden kontekstissa tarkoituksellisesti sen sijaan, että olisi pitäydyt-
ty muutamassa, laajassa teoriassa. Tapaustutkimus on tutkimussuunnitelmansa 
mukaisesti laaja ja kartoituksen luonteinen, jotta suomalaisyhteisön muutokset 
sekä eri-ikäisten suomalaisten mielipiteet ja kokemukset saadaan kattavasti 
esille. Tätä tavoitetta palvelee hyvin eri metodien yhdistäminen ja tulosten mo-
nitahoinen analysointi. 

Suomalaiset Espanjan 
Aurinkorannikolla

Espanjassa asui 1980-luvun puolivälissä arviolta 7 000–8 000 suomalaista. 
(Korkiasaari 1989.) Suomi-Espanja -seuran asiantuntija arvioi tuolloin, että 
suomalaisia asuisi osan aikaa tai pysyvästi Espanjassa noin 20 000–30 000. 
Espanjan suurlähetystön arvion mukaan luku olisi ollut kaikkiaan jopa 40 
000. Nyt lähes 30 vuotta myöhemmin täsmällistä, kaikki Aurinkorannikon 
suomalaiset kattavaa lukumäärää ei edelleenkään saada tilastoista, sillä kau-
sisiirtolaisista ei pidetä rekisteriä. Viimeisin kirjattu arvio on Antti Kariston 
Satumaa-teoksesta pääteltävissä oleva luku 13 638, joka muodostuu vuon-
na 2007 kuntiin kirjattujen suomalaisten lukumääristä kerrottuna kolmella, 
joskin Karisto ei faktalukua kirjannut ja piti omana arvionaan noin 10 000 
henkilöä (ks. Karisto 2008, 165). Tilastolukujen kertominen 2,5–3:lla perus-
tuu arvioihin (Williams 1997, 119.) siitä, että korjauskertoimen avulla pääs-
tään lähemmäksi ”todellisia” lukuja, koska tilastoluvut ja kaupunkien rekis-
teriluvut eivät kata kaikkia maahan muuttaneita. Korjauskerroin vaihtelee 
melko paljon eri maalaisten kohdalla. Suomalaiset matkustelevat Suomen 
ja Espanjan välistä matkaa edelleen lentäen tai autoilla, myös eri reittejä 
ja kulkuvälineitä käyttäen, joten lentoasemien tilastot eivät ole kaiken kat-
tavia suomalaisten Espanjaan muuton näkökulmasta. Tähän tutkimukseen 
pyrittiin käyttämään kaikki mahdollinen tilasto- ja rekisteritieto, jotta saa-
taisiin mahdollisimman tarkat lukumäärät suomalaisista Aurinkorannikolla. 
EU-direktiivien vapaan liikkuvuuden säädökset vaikuttavat kuitenkin siihen, 
että jo parin kuukauden kuluttua tilasto on joiltakin osin erilainen kuin tä-
nään.

4
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4.1. Suomalaisten lukumäärä Aurinkorannikolla 

Tilastojen mukaan vuosien 1991–2012 välisenä aikana Suomesta Espanjaan on 
muuttanut 12 306 henkilöä. Samaisena aikana Suomeen on palannut Espanjas-
ta 10 150 suomalaista. Muuttoliike Espanjaan on ollut vuosittain suurempaa 
kuin paluumuutto, joten pysyviä asukkaita ja kausisiirtolaisia on Espanjassa 
toki enemmän kuin edellä kuvattujen lukujen erotus. Tuoreimman tilaston mu-
kaan, kymmenen viimeisen vuoden eli vuosien 2003–2012 aikana Espanjaan on 
muuttanut pysyvästi asumaan 6 256 suomalaista. Heistä miehiä oli 3 186 ja nai-
sia 3 070. (Tilastokeskus 2013.)

Tilastoluvut osoittavat suomalaisten lukumäärää koko Espanjassa. Luvuissa on 
siis mukana myös Costa Blancalla ja Kanarian tai Baleaarien saarilla asuvat suoma-
laiset. Espanjan tuoreimman virallisen tilaston mukaan, Espanjassa kirjoilla olevia 
suomalaisia eli residenttejä oli kesäkuun 2013 lopussa Espanjassa 11 026 henkilöä. 
Varovaisen arvion mukaan Aurinkorannikolla on edellä mainittujen residenttien 
määrästä 75 prosenttia eli noin 7 500 residenttiä. Luku vastaa suhteellisen hyvin 
Espanjan tilastokeskuksen ilmoitusta 26.5.2013, jonka mukaan suomalaisia resi-
denttejä Malagan provinssissa on 7 470. (Espanjan tilastokeskus 2013.)

Luku täsmäsi myös riittävän hyvin Malagan provinssin suomalaisten asutta-
milta kaupungeilta saatuihin rekisteritietoihin, joiden mukaan Aurinkorannikol-
la oli kesäkuussa 2013 kaupunkien kirjoilla kaikkiaan 8 015 suomalaista. Luvut 
saatiin Benalmádenan, Fuengirolan, Malagan, Mijasin, Nerjan, Torremolinosin ja 
Marbellan rekistereistä syyskuussa 2013. On huomioitava, että kaikki kaupun-
kien kirjoilla olevat suomalaiset eivät ole residenttejä. Rekisteritiedot toimivat 
kuitenkin hyvänä pohja-arviona, josta voi päätellä pysyvästi ja kausiluonteisesti 
Aurinkorannikolla asuvien suomalaisten määrää. Tavallisimmin luku kerrotaan 
2,5:llä tai kolmella, mutta tässä tutkimuksessa luku kerrotaan varovaisuussyis-
tä vain kahdella. Korjauskerroin perustuu muun muassa huomioon, etteivät lä-
heskään kaikki Espanjassa asuvat ulkomaalaiset – suomalaiset mukaan lukien 
– kirjaudu kaupungin asukasrekisteriin. Tämän laskutoimituksen mukaisesti 
pysyvästi tai kausiluoteisesti asuvia suomalaisia on kaikkiaan 16 030 Espanjan 
Aurinkorannikolla. Turistit ovat asia erikseen. Markkinoinnissa käytetty luku 
20 000 suomalaista ei täten ole yliarvioitu. 

Turistien lukumäärän arviointi perustuu Malagan lentokentän rekisteriin 
eri maiden matkustajista ja Costa del Solin hotellien tilastoihin alueella yöpy-
neistä ulkomaalaisista – myös suomalaisista. Malagan lentokentälle saapui 
vuonna 2012 kaikkiaan 230 000 suomalaista ja Aurinkorannikon hotelleissa 
heistä majoittui 116 687 henkilöä. (Andalusian maakuntahallinto 2012; Mala-
gan lentokentän tilasto 27.9.2013; INE.es.pernoctaciones 30.9.2013.) Luvuista 
voi tehdä arvion. Kun lentokentälle saapuneista suomalaisista (230 000) huo-
mioidaan pysyvät ja kausiasukkaiden määrät (16 000), Malagaan saapuneiden 

turistien määräksi muodostuu luku 214 000, josta Aurinkorannikon turisteja on 
vähintään puolet eli 107 000 henkilöä vuodessa.

Suomalaisten lukumäärän arvioinnissa käytettiin lisäksi myös niin sanottua 
”tuomarijärjestelmää”. Viisi tarkoin valittua, Aurinkorannikon asioista hyvin perillä 
olevaa henkilöä arvioi vuonna 2012 Aurinkorannikolla olevien residenttien, kau-
sisiirtolaisten ja turistien määrää. Keskiarvoiksi arvioinneista saatiin: residenttien 
lukumääräksi 5 100, kausisiirtolaisiksi 13 800 ja turistien määräksi 38 400. Resi-
denttien ja kausisiirtolaisten arvioimansa lukumäärä 18 900 on 18 prosenttia kor-
keampi, mitä tilastoihin perustuva laskelma osoitti. Vuoteen 2015 mennessä ”tuo-
marien luku” suomalaisten määrää laskettaessa on jo todennäköisesti toteutunut. 

4.1.1. Ikä, sukupuoli ja siviilisääty 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet 540 suomalaista ilmoittivat taustatietonsa, 
joten lähtökohta laskennalle oli hyvä. Tutkimuksella tavoiteltiin mahdollisim-
man kattavaa aineistoa Aurinkorannikon suomalaisista juuri iän perusteella. 
Tutkimuksen perusjoukkoon kuuluivat ne 16–90 vuotta täyttäneet suomalaiset, 
jotka asuivat vähintään kolme kuukautta vuodessa Espanjan Aurinkorannikolla. 
Kyselyyn osallistuneiden suomalaisten ikäjakauma on 16–91 vuoden välillä ja 
heidän keski-ikänsä on 59 vuotta (kuvio 1).

Kuvio 1. Tutkimukseen vastanneiden syntymävuosi ja ikä vuonna 2012 (%)

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/estadisticas/operaciones/con-certificado.%2030.6.2013
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Tavoite saada myös nuorempia suomalaisia tutkimusjoukkoon onnistui. Vas-
taajien keski-ikä on tässä tutkimuksessa viisi vuotta nuorempi kuin Kariston 
(2008) noin 12 vuotta sitten keräämän tutkimusaineiston ikäjakaumassa, jossa 
tutkittujen keski-ikä oli 64 vuotta ja kaikkien kyselyyn vastanneiden ikäjakauma 
21–86 vuotta. Tutkimuksensa kapeampi ikähaitari johtui siitä, että hänen tutki-
muksensa ei tavoitellut eikä tavoittanut nuorempia suomalaisia. (Karisto 2008, 
166.) Myös muihin aikaisempiin tutkimuksiin osallistuneiden suomalaisten kes-
ki-ikä on ollut korkeampi (esim. Helppikangas & Hiltunen 1992). Ikäero johtuu 
tämän tutkimuksen kohderyhmästä, johon tavoiteltiin nyt ensi kertaa ikäihmis-
ten lisäksi nuoria ja työikäisiä.

Lukumääräisesti tutkimukseen osallistui naisia 272 ja miehiä 268, joten 
neljän naisen enemmistö tutkimusaineistossa ei ole merkittävä. Sukupuolija-
kauma poikkeaa kuitenkin hieman aiempien tutkimusten tuloksista, koska näis-
sä sukupuolijakauma on ollut miltei jokaisessa tutkimuksessa miesenemmistöi-
nen. Karisto (2008, 169) oli kuitenkin havainnut, että vanhemmissa ikäluokissa 
vallitsi siitä huolimatta naisenemmistö, vaikka nuoremmissa ryhmissä miehiä 
olikin enemmän. Brittiläistutkimuksissa on kautta aikojen todettu Espanjassa 
olevan brittiläismiehiä enemmän kuin naisia. (King et al. 2000.)

Suuret ikäluokat muodostuivat monissa läntisen Euroopan maissa noin 
viiden vuoden ajan toisen maailmansodan jälkeen, niin sotaan osallistuneissa 
kuin sen ulkopuolella pysyneissäkin maissa. Suomen suuriin ikäluokkiin las-
ketaan ne vuosien 1945–1950 aikaiset kohortit, jolloin syntyi noin 100 000 
lasta. (Haataja & Kallio 1994.) Osa suurten ikäluokkien edustajista on jo 
eläkkeellä ja loputkin heistä jäävät pääsääntöisesti eläkkeelle vuoden 2010 
jälkeen. Kariston mukaan (2005) suuria ikäluokkia on totuttu pitämään yh-
teiskunnallisena sukupolvena, joka ei poikkea aiemmista sukupolvista vain 
suuren kokonsa, vaan myös elämäntavan ja sukupuolitietoisuuden vuoksi. 
Haarni (2010) toteaa, että suurten ikäluokkien oletetaan muuttavan eläkkeel-
lä olemisen käytäntöjä aiempaa vapaampaan ja monipuolisempaan suuntaan. 
(Haarni 2010, 14; Karisto 2005, 47.) Tähän tutkimukseen osallistui vuosien 
1945–1950 aikana syntyneitä suurten ikäluokkien edustajia 150 henkilöä. 
Tutkimukseen osallistuneista heitä on 28 prosenttia, joten osuutensa aineis-
tossa on merkittävä. 

Kuvion (2) viiden ikäryhmän jaottelusta havaitaan, että kovin suuria su-
kupuolten välisiä eroja ikäryhmissä ei ole. Jonkinlaista eroa on havaittavissa 
vanhemmassa eli yli 65-vuotta täyttäneiden ikäryhmässä, jossa miehiä on noin 
viidennes enemmän kuin naisia sekä vastaavasti 33–51 -vuotta täyttäneissä nai-
sia on noin viidennes enemmän kuin miehiä. Vastaajissa naisia ja miehiä on pro-
sentuaalisesti yhtä paljon. Yli 65-vuotiaissa miehiä on 10 prosenttia enemmän 
kuin naisia, mutta muissa ryhmissä on sen sijaan vastaavasti naisia enemmän 
kuin miehiä.

Tutkimukseen osallistuneiden suurten ikäluokkien edustajista on naisia 86 
ja miehiä 64, joten naisia on jonkin verran enemmän kuin miehiä. Aurinkoranni-
kolla on hieman enemmän vuosina 1945–1950 syntyneitä suurten ikäluokkien 
edustajia kuin heitä noin viisi vuotta nuorempia, vuosina 1951–1954 syntynei-
tä. Vanhimmat heistä eli vuonna 1945 syntyneet olivat vuonna 2012 täyttäneet 
67 vuotta. 

Siviilisääty
Siviilisäätyä kysyttäessä kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat vastanneet ky-
symykseen. Suurin osa vastaajista (56 %) oli avioliitossa. Eronneiden ja naimat-
tomien määrä oli yhtä suuri (14 %). Huomiota herätti, että eronneita on jonkin 
verran enemmän 33–61 vuotta täyttäneiden keskuudessa verrattuna muihin 
ikäryhmiin.

4.2. Asuinkunta ja muuttoalttius 

Lähes jokainen (90 %) vastaaja ilmoitti entisen asuinkuntansa Suomessa. Usei-
den suomalaisten ilmoittamaa asuinkuntaa ei kuitenkaan kuntaluettelosta enää 
löytynyt. Kunta oli kuntaliitosten tai muiden muutosten vuoksi joko poistunut 
rekisteristä tai kunnan nimi oli muuttunut. Tästä syystä ilmoitetut kunnat etsit-

Kuvio 2. Vastaajien ikä sukupuolen mukaan (%) 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Eurooppa
http://fi.wikipedia.org/wiki/Toinen_maailmansota
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomi
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tiin maakuntaluettelosta, jota käytetään tässä tutkimuksessa entisten asuinkun-
tien sijasta entisen asuinpaikkakunnan taustatietona. 

Lähes puolet Espanjaan muuttaneista suomalaisista oli asunut Uudella-
maalla ennen Espanjaan muuttoaan. Tulos ei ollut yllättävä, sillä miltei kaikissa 
Aurinkorannikon alueen tutkimuksissa, olivatpa ne sitten opiskelijoiden opin-
näytetöitä tai muita selvityksiä, suurin osa suomalaisista on lähtöisin Etelä-Suo-
mesta ja useimmiten pääkaupunkiseudulta. Helsinki, Espoo ja Vantaa olivat ol-
leet enemmistön asuinkuntana Suomessa. Uudellamaalla oli asunut kaikkiaan 
216 henkilöä (44 %) vastaajista. Seuraavaksi yleisimmät entiset maakunnat oli-
vat Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Päijät-Häme, Pohjois-Pohjanmaa, 
Etelä-Savo, Kanta-Häme, Etelä-Karjala, Pohjanmaa ja Satakunta. Muuttoaalto 
Espanjaan oli vahvempi Suomen etelä-, länsi- ja keskiosista sekä heikompi itäi-
sestä ja pohjoisesta Suomesta. 

Muuttamisesta ei ole olemassa yleispätevää teoriaa. Teorioita on kehitelty 
suurimmaksi osaksi empiiristen tutkimusten avulla ja tulokset ovat useimmi-
ten suppeita ja tiettyä aluetta kuvaavia. Englantilainen Ravenstein tutki maansa 
sisäistä muuttoa ja kehitti jo vuonna 1889 muuttoliikkeen ”lakeja”, joista mo-
net pätevät nykyäänkin. Hänen teoriansa mukaan pääosa muutoista suuntautuu 
lähellä olevalle paikkakunnalle. Muuttoliike etenee vaiheittain ja suosituimpia 
kohdealueita ovat kaupan tai teollisuuden keskustat. Jokainen muuttovirta ai-
heuttaa kompensoivaa takaisinmuuttoa eli osa muuttajista palaa takaisin. Kau-
punkilaiset muuttavat vähemmän kuin maaseudun asukkaat ja naiset ovat 
muuttoalttiimpia kuin miehet. Hänen mukaansa useimmat muuttajat ovat aikui-
sia, mutta perheet muuttavat harvoin pois kotimaastaan. On todettu, että suuret 
kaupungit kasvavat enemmän muuttoliikkeen kuin luonnollisen väestönkasvun 
ansiosta. Muuttoliike voimistuu teollisuuden ja kaupan kehittyessä ja kulkuyhte-
yksien parantuessa ja muuttoliikkeen syyt ovat pääasiassa taloudellisia. (Shields 
& Shields 1989, 277.) Muuttoliikkeiden syitä voidaan tarkastella sekä yhteiskun-
nan että yksityisen ihmisen näkökulmasta. 

Tässä tutkimuksessa suomalaisten muuttoalttiutta tarkastellaan yksilön 
näkökulmasta ja lähdetään siitä olettamuksesta, että aikaisempi muuttami-
nen lisää muuttoalttiutta muuttaa myös toiseen maahan ja kulttuuriin. Tällöin 
tarkasteluun otetaan ensisijaisesti suomalaisten muuttomotiivit. Myös Kor-
kiasaari ja Söderling (2007, 244) ovat tutkineet eri näkökulmista sekä maan 
sisäistä että maasta muuttoa. Heidän mukaansa yksilötasolla syiden sijasta pu-
hutaan muuton motiiveista, koska syyt vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen 
ulkoapäin. 

Yli puolet Espanjaan muuttaneista suomalaisista olivat myös Suomessa 
muuttaneet asuinkuntaa. Suomessa asuinkuntaa oli muutettu keskimäärin neljä 
kertaa ennen Espanjaan muuttoa. Samalla paikkakunnalla asuneita, ”ei kertaa-
kaan muuttaneita,” oli neljännes vastaajista. Muuttokertoja eri paikkakunnalle 

muuttaneilla suomalaisilla oli vähintään yksi ja enimmillään 22. Noin kolman-
nes Espanjaan muuttaneista suomalaisista olivat asuneet aiemmin myös ulko-
mailla, mutta suurin osa vastaajista ei ollut asunut ulkomailla ennen Espanjaan 
muuttoaan. 

Missä maissa oli asuttu? 
Koska vähintään joka kolmas Espanjaan muuttanut suomalainen oli aiemmin 
asunut myös ulkomailla, vastaajilta kysyttiin: ”Jos olet asunut ulkomailla, missä 
maissa olet asunut?” Kysymykseen vastanneille 160 henkilölle oli kertynyt 55 
ulkomaan kohdetta. Suomalaisista 61 oli asunut vähintään kahdessa maassa ul-
komailla ja yksi vastaajista oli asunut jopa 70 eri maassa maailmalla. Eniten oli 
asuttu Ruotsissa, Saksassa, USA:ssa, Espanjassa, Englannissa, Italiassa, Australi-
assa, Norjassa ja Venäjällä. 

4.2.1. Asuminen ja sosiaaliturva

Espanjassa ympärivuotisesti asuvia ja maassa kirjoilla olevia suomalaisia resi-
denttejä vastaajista oli 46 prosenttia. Yli puolet (53 %) vastaajista oli kirjoil-
la Suomessa. Suomalaisia oli myös kirjoilla Liettuassa, Australiassa, Virossa ja 
Ruotsissa. Kolme vastaajaa ilmoitti olevansa myös Espanjan kansalaisia.

Tutkimukseen vastanneiden vuosittainen asumisaika vaihteli 3–12 kuukau-
den välillä ja keskimäärin Espanjassa asuttiin kahdeksan kuukautta vuodessa. 
Tutkimusten mukaan yksinasuvat ihmiset muuttavat todennäköisemmin asun-
nosta ja paikasta toiseen kuin avioliitossa olevat. Yksin asuminen olisi näin ol-
len yksi selittävä tekijä myös maasta toiseen muuttamiseen. (Kauhanen & Tervo 
2002; Monten & Tuomala 2003; Nivalainen 2010, 63.) Yksin asuvia suomalaisia 
onkin Aurinkorannikolla yllättävän paljon: lähes neljännes (23 %) asui yksin. 
Enemmistö vastaajista asui kuitenkin yhden tai useamman perheenjäsenensä 
kanssa. Joidenkin suomalaisten perheenjäseniä asui runsaastikin Espanjassa. 
Yksinasuvien ääripäänä, suuren perhekunnan omaava suomalainen ilmoitti per-
hekuntaansa Espanjassa kuuluvan kaikkiaan 40 henkilöä. Espanjassa oli siis mo-
nen kokoisia suomalaisia perhekuntia. Keskimääräinen perheenjäsenten määrä 
oli 1,31 henkilöä. 

Jokaisella Suomessa tai Espanjassa sairausvakuutetulla henkilöllä on oi-
keus eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin, joka oikeuttaa lääketieteellises-
ti välttämättömään sairaanhoitoon myös tilapäisen oleskelun aikana EU- ja 
Eta-maissa sekä Sveitsissä. Hoitoa saa samoin perustein kuin maassa asuvat 
henkilöt (Kela 2013.) Aurinkorannikolla kaikkiaan 430 suomalaisella oli Kelan 
myöntämä EU-sairaanhoitokortti. Määrä oli yllättävän suuri, koska vain 282 
henkilöä ilmoitti olevansa kirjoilla Suomessa. Espanjalainen sosiaaliturvakort-
ti ”Tarjeta Sequridad Social”, joka vastaa suomalaista Kela korttia ja oikeuttaa 



42 ■ Suomalaiset Espanjan Aurinkorannikolla Koulutus ja ammattinimikkeet  ■ 43

sairaanhoitoon Espanjassa, oli 206 henkilöllä. Kaikki itsensä residentiksi il-
moittaneet 244 henkilöä eivät näin ollen olleet hankkineet Espanjan sosiaali-
turvakorttia. 

4.3. Koulutus ja ammattinimikkeet 

Maan sisäistä muuttoa ja muuttoalttiutta Suomessa tutkittaessa on todettu, 
että koulutus kasvattaa muuton todennäköisyyttä. Useiden tutkimustulosten 
perusteella tiedetään, että mitä korkeampi koulutus on, sitä todennäköisem-
min muutetaan – joko maan sisällä tai maasta pois. Ruotsinkieliset muuttavat 
vähemmän kuin muut kansalaiset (Nivalainen 2008; Häkkinen 2000; Kauha-
nen & Tervo 2002; Monten & Tuomala 2003 ja Nivalainen 2010). Aiemmis-
sa tutkimuksissa Espanjaan muuttaneiden koulutustausta oli ollut korkea. 
Karisto (2008) vertaili 2000-luvun alun espanjansuomalaisten koulutusta 
Suomessa asuvien samanikäisten henkilöiden koulutustaustaan ja totesi, 
että Espanjassa asuvien suomalaisten koulutustaso oli korkeampi. Suomessa 
kaikista 55 vuotta täyttäneistä lähes neljä viidesosaa oli kansakoulutaustai-
sia, kun Aurinkorannikon suomalaisilla vain joka viidennen peruskoulutus 
oli kansakoulu (taulukko 1). Espanjan suomalaisten sosioekonominen asema 
oli keskimääräistä selvästi korkeampi kuin saman ikäisten suomalaisten jo 
12 vuotta sitten.

Taulukko 1. Vastaajien koulutus ikäryhmittäin (%)

Vastanneiden koulutus
Ikäryhmät Yhteensä

%68–91 v. 62–67 v. 52–61 v. 33–51 v. 16–32 v.

Kansakoulu 11 12 2 7
Perus- tai keskikoulu 8 6 10 6 10 8

Ammattikoulu 10 9 12 15 22 12
Lukio 2 5 7 6 44 9

Opistoasteen koulutus 33 34 32 32 6 29
Ammattikorkeakoulu 5 5 8 20 16 9

Korkeakoulu 30 28 28 21 3 25
Muu koulutus 1 1 2 1

Yhteensä % N=532 100 100 100 100 100 100 

Vastaajien hyvä koulutustaso oli ennakoitavissa aiempien tutkimusten pe-
rusteella. Tuloksissa näkyy nyt opistoasteen koulutuksen johtoasema erityi-
sesti ikäihmisten koulutuksessa. Opistoasteen suorittaneiden määrä oli täs-
sä tutkimuksessa määrällisesti suurin. Ikärakenne vaikuttaa koulutustasoon, 

sillä tähän tutkimukseen osallistuneiden ikäprofiili on nuorempi aikaisem-
piin tutkimuksiin verrattuna. Nykyiseen ja erityisesti nuoremman polven 
koulutustasoon vaikuttaa todennäköisimmin myös Suomen 1990-luvun kou-
lutusorganisaatioiden muutokset, jolloin useita ammatillisia ja opistoasteen 
koulutuksia yhdistettiin ja ammattikorkeakouluja perustettiin. Korkeakoulu-
tutkinnon suorittaneita on toiseksi eniten sekä työikäisten että ikäihmisten 
ryhmissä. Muut koulutukset olivat: journalistikoulutus, Yhdistyneitten kan-
sakuntien (YK) sotilaskoulutus, vakuutustutkinto ja turvallisuusvalvojan 
koulutus. 

Koulutustaustoja esimerkiksi Kariston (2008) koulutustuloksiin vertail-
taessa havaitaan, että vaikka hänen aineistonsa oli kerätty vuosina 1998–2000, 
jolloin ei vielä tilastoissa juurikaan näkynyt opistoasteen koulutusta, korkea-
koulututkinnon oli suorittanut yli kolmannes eläkeläisvastaajista. Tämän tutki-
muksen kohderyhmässä oli lähes puolet alle 65-vuotiaita, joista suurin osa oli 
suorittanut ammattikoulun, lukion tai ammattikorkeakoulun. Lähes kolmannes 
heistä oli suorittanut opistoasteen ja lähes joka viides korkeakoulututkinnon. 
Merkittävä havainto on, että yli 65-vuotiaista suurin osa oli suorittanut opisto-
asteen tai korkeakoulututkinnon. 

Ammattinimikkeet 
Vastaajilta kysyttiin ammattia: ”Oletko tällä hetkellä pääasiallisesti 1) työnteki-
jä, 2) toimihenkilö, 3) yksityisyrittäjä, 4) opiskelija, 5) työtön, 6) eläkkeellä vai 7) 
muu, mikä?” Eläkkeellä olevilta tiedusteltiin lisäksi ammattia, joka heillä oli en-
nen eläkkeelle jäämistään. 

Eläkeläisiä oli eniten. Eläkeläisten osuus (66 %) ei ollut yllätys, koska 
yli 65 vuotta täyttäneet edustivat tutkimukseen osallistuneiden hienoista 
enemmistöä. Eläkeläisistä 75 henkilöä oli tulosten perusteella alle 65-vuo-
tiaita. Opiskelijoiden ryhmä oli toiseksi suurin (13 %). Kolmanneksi suu-
rimpaan ryhmään kuuluivat 45 yksityisyrittäjää (8 %). Työntekijöitä oli 34, 
toimihenkilöitä 10 ja työttöminä oli 10 suomalaista ja kuudella henkilöllä oli 
muu ammattinimike. Muut ammattinimikkeet olivat: vuorotteluvapaa, koti-
äiti ja omaishoitaja. Erityisesti opiskelijoiden ja yrittäjien osuus näkyi nyt 
vahvasti tuloksissa. 

Espanjassa työssä olevien ammatit 
Kun työssä olevilta kysyttiin ammattia: ”Jos olet työssä Espanjassa, mikä on am-
mattisi?”, todettiin, että suurin osa vastaajista oli työelämässä. Yrittäjistä olivat 
todennäköisesti jotkut merkinneet ammattinsa muun nimikkeen alle, koska 
useissa eri yhteyksissä heidän osuutensa on ollut korkeampi. Toinen havainto 
oli, että suomalaiset ovat Aurinkorannikolla monissa erilaisissa ammateissa. 
Ammatit jaoteltiin kahdeksaan luokkaan (taulukko 2).



44 ■ Suomalaiset Espanjan Aurinkorannikolla Työ ja opiskelu Espanjassa ■ 45

Taulukko 2. Espanjassa työssä olevien ammatit, kyselyn mukaan (%)

Yrittäjät 32

Opettajat, ohjaajat 20

Myyjät 13

Kahvila-, baari-, ravintolatyöntekijät 12

Virkailijat: sihteerit, pankki-, toimistovirkailijat 8

Hoitohenkilöt: sairaanhoitajat, fysioterapeutti, 

kuntohoitaja, lähihoitaja 6

Muut työt: rakentaja, maalari, korjaustyö 6

Graafikot 3

Yhteensä % 100 

Vastaajia (N) 89

Runsas kolmannes oli yrittäjänä ja viidennes työssä olevista toimi opettajana tai 
ohjaajana. Erilaisissa myynti-, kahvila- tai ravintola-ammateissa olevia työnte-
kijöitä oli joka viides vastaajista. Muut vastaajat toimivat toimihenkilöinä, hoi-
toalan tehtävissä tai muissa työtehtävissä. Merkille pantavaa on, että sekä hoi-
totyössä että toisenlaista erikoisosaamista vaativassa graafisessa työssä oli vain 
muutamia suomalaisia. 

Eläkeläisten entiset ammatit
Kyselyyn vastanneista yli puolet (65 %) ilmoitti olevansa eläkkeellä. Koska elä-
keläisiä oli suomalaisyhteisössä runsaasti, oli mielenkiintoista selvittää hei-
dän ammattitaustaansa. Kun heiltä kysyttiin: ”Mikä oli ammattisi ennen eläk-
keelle jääntiä?”, todettiin, että Espanjan suomalaisyhteisössä on monen alan 
asiantuntijoita ja vahvaa osaamista. Ammatit luokiteltiin kuuteen ryhmään 
(taulukko 3).

Taulukko 3. Eläkeläisten entiset ammatit, kyselyn mukaan (%) 

Johtajat, päälliköt, opettajat, insinöörit, lääkärit, lentäjät 43

Virkailijat, kulttuuri- ja tiedotustyö 23

Yrittäjät 14

Työntekijät 9

Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, fysioterapeutit 6

Muut ammatit 5

Yhteensä % 100 

Vastaajia (N) 297

Lähes puolet eläkeläisistä oli ollut johtajatehtävissä ja runsas viidennes oli työs-
kennellyt virasto-, kulttuuri- tai tiedotustehtävissä. Yrittäjinä oli toiminut kol-
manneksi eniten nykyisistä eläkeläisistä. Eri ammattiryhmien asiantuntijuutta 
arvioitaessa voi todeta, että Espanjan Aurinkorannikon eläkeläisten ammatilli-
nen osaaminen on korkeatasoinen ja monipuolinen. 

4.4. Työ ja opiskelu Espanjassa

Suurimmalla osalla vastaajista (56 %) oli työpaikka tiedossa jo Espanjaan tul-
lessaan. Noin joka toiselle henkilölle työpaikka selvisi kuitenkin vasta Espan-
jaan tulonsa jälkeen. Vastaajilta kysyttiin: ”Miten löysit työpaikkasi Espanjassa?” 
Vastauksista kävi ilmi, että tosissaan työtä haluavilla suomalaisilla oli ollut mo-
nenlaisia tapoja etsiä työpaikkaansa. Vastauksista selvisi myös, että työpaikan 
hakuprosessissa oli internetistä ja muusta mediasta ollut suurta hyötyä. Heille, 
jotka pakkasivat laukkunsa ja tulivat henkilökohtaisesti Espanjaan aktiiviseen 
työn hakuun, on nostettava hattua. Vaikka työtä etsimään tulleen suomalaisen 
tilanteessa riskit ovat suuret – suomalaisen sisukkuus ja rohkeus ovat niitäkin 
suurempia. Jotkut työnhakijoista olivat joutuneet palaamaan Suomeen, mutta 
joillekin työn saanti oli onnistunut. Työn hakemiseen liittyvät erilaiset tavat ki-
teytettiin neljään kategoriaan (taulukko 4).

Taulukko 4. Työpaikan hakutavat Espanjassa, kyselyn mukaan (%)

Omatoiminen hakeminen 40

Ilmoitus- ja hakumenettely 30

Tuttavien kautta 28 

Työsiirto muualta  2

Yhteensä % 100 

Vastaajia (N) 86

Eniten työtä oli löytynyt omatoimisesti hakemalla. ”Soitin Suomesta työpaikkaan 
ja kysyin töitä.” (Nainen 35 v.) tai ”Hain itse!” (Nainen 37 v.). Omatoimisuus oli 
auttanut myös mieshakijaa löytämään sopivaa työtä itselleen: ”Katsoin missä oli 
markkinarako.” (Mies 58 v.)

Toiseksi yleisin tapa työpaikan hankinnassa oli etsiä ilmoituksia lehdistä tai 
netistä sekä hakea tehtävää normaalin hakumenettelyn avulla. Näin oli tehnyt 
joka kolmas työtä Espanjasta etsinyt. Tässä ryhmässä oli myös kolme työharjoit-
telun avulla työpaikan saanutta.
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”Myytävistä yrityksistä netistä (Suomen Yritysmyynti).” (Nainen 49 v.) 

”Aloitin puhelinmyyjänä ja löysin sen Mollin sivuilta.” (Mies 20 v.) 

”Lehti-ilmoitus ja normaali hakumenettely.” (Mies 57 v.) 

Onnekkaimpia olivat he, joille työn saanti oli onnistunut tuttavien tai muiden 
kontaktien kautta. Erittäin yleistä oli saada työpaikka Espanjasta hyvien ystä-
vien suositusten avulla tai tuttavien vinkkien perusteella. Jotkut henkilöt olivat 
tulleet tehtäväänsä työsiirron kautta. 

”Suhteilla ja tulemalla itse paikan päälle esittäytymään.” (Nainen 34 v.)

”Puskaradion avulla.” (Nainen 32 v.) 

”Lähetetty työntekijä.” (Mies 45 v.)

Opiskeleminen Aurinkorannikolla
Aurinkorannikolla opiskelevien suomalaisten opintoaloja kartoitettiin kysymyk-
sellä: ”Jos opiskelet, mitä opiskelet?” Avovastauksia opinnoistaan oli kirjoittanut 
104 Espanjassa opiskelevaa suomalaista (taulukko 5). 

Taulukko 5. Vastaajien opinnot Espanjassa, kyselyn mukaan (%)

Urheiluhieronta 42

Kieliopinnot 23

Lukio-opinnot 14

Sosiaaliala 11

Muut opinnot  8

Vapaa-ajan ohjaus  2

Yhteensä % 100 

Vastaajia (N) 104

Urheiluhierojaopintojen lisäksi eniten opiskeltiin kieliä, joista suosituimpia oli-
vat espanjan kielen opinnot. Tarkempaa tietoa opiskelupaikasta ei kysytty, joten 
sosiaalialan ja vapaa-ajan ohjaajan opintoja oli voitu suorittaa myös espanja-
laisissa oppilaitoksissa tai vaihtoehtoisesti etäopintoina Suomessa sijaitseviin 
oppilaitoksiin. Muut kahdeksan opiskelualaa oli: tieto- ja viestintätekniikka, 
hotelli-, ravintola- ja cateringala, kaksi erilaista kuvataideopintoa, tradenomi, 
myyntityö, maisteritason matkailu opinnot sekä myynti- ja markkinointiala. 
Yhteenvetona voi todeta, että Aurinkorannikolla oli keväällä 2012 toista sataa 
opiskelijaa ja eri alojen opintomahdollisuuksia on runsaasti.

4.4.1. Aurinkorannikon opintoyksiköt

Suomalaisten lapsiperheiden Espanjaan muuton kannustimena oli usein suo-
malainen koulu. Espanjaan muuttavilla oli tietoisuus siitä, että kouluikäiset 
lapset ja nuoret voivat säännönmukaisesti jatkaa kouluaan myös Aurinkoran-
nikolla. Tämä loi turvallisuutta maahan muuttoon. Alle kouluikäisille on lisäksi 
seurakunnan päiväkerho ja Suomi-koulu tukee erityisesti niin sanottujen espan-
jalais-suomalaisten perheiden lapsien suomen kielen ja kulttuurin säilymistä. 
Usein Suomi-koulua käyvien lasten perheissä toinen vanhemmista on espanja-
lainen. Suomalainen koulu antaa perus- ja lukio-opetusta kouluikäisille ja Ma-
lagan yliopistossa on kansainvälisiä kielikursseja ja yliopisto-opetusta myös 
ulkomaalaisille, joskin useat suomalaiset opiskelevat siellä niin sanotuissa taval-
lisissa espanjalaisryhmissäkin. Aurinkorannikolla on myös mahdollisuus opis-
kella muun muassa kieliä tai avoimen yliopiston kursseja Sofia-opistossa. Tam-
pereen urheilijahierojakoulu valmistaa nimensä mukaisesti hierojia ja Mäntän 
koulutuskeskus kouluttaa osittain lähiopintojen avulla ja osittain etäopintoina 
tradenomeja. Aurinkorannikon eri yksiköissä harjoittelee sadoittain suomalai-
sia opiskelijoita vuosittain. 

Lasten päiväkerho
Aurinkorannikon evankelisluterilaisen seurakunnan päiväkerho on toiminut 
jo vuodesta 2000 lähtien Fuengirolassa, seurakunnan Pacosintuvalla. Kerho on 
suunnattu vähintään kuukauden Espanjassa asuvien vanhempien, 3–6 vuotta 
täyttäneille lapsille. Päiväkerhossa lapset saavat oman ikäistään seuraa, uusia 
kavereita ja omatoimista tekemistä. Samalla lapset virkistävät omaa suomen-
kielen taitoaan. Kerhossa sovelletaan montessoripedagogiikkaa ihmiskäsityk-
sen, lasten itsekurin, itseohjautuvuuden, toisten ihmisten kunnioittamisen ja so-
siaalisen kasvatuksen osalta. (Suomen Montessori Koulutus 2012.) Päiväkerhon 
ohjelmistoon kuuluu urheilua, leikkejä, lauluja, askartelua, luovaa toimintaa, sa-
tuja, runoja ja rukouksia. Myös vanhemmilla on mahdollisuus seurata lastensa 
ilmaisutaidollisia esiintymisiä ja osallistua juhlatilaisuuksiin. (Sähköposti: Päi-
väkerhon johtaja Tuisku Pekkarinen 21.5.2013.)

Espanjalaiset terveysviranomaiset ovat vuosien saatossa tarkastaneet 
päiväkerhon toimintaa ja välillä jopa kyseenalaistaneet sen toiminnan. Joka 
kerta dokumenttien tarkastukset ovat tuottaneet hyvän loppuratkaisun. Vii-
meisin lupa-asian käsittely tehtiin alkuvuonna 2012, jolloin päiväkerhon ovet 
jouduttiin sulkemaan pariksi viikoksi. Selvittelyjen jälkeen asia saatiin asian-
mukaisesti hoidettua ja päiväkerhon toiminta jatkumaan. Prosessista saatiin 
myös näyttöä siitä, että espanjalainen byrokratia ei ole vielä väistynyt, mutta 
sen kanssa pärjää maltilla, asiallisilla dokumenteilla ja neuvottelemalla. (Fuen-
girola.fi. 30.3.2012.)



48 ■ Suomalaiset Espanjan Aurinkorannikolla Työ ja opiskelu Espanjassa ■ 49

Perhekerho
Pacosintuvalla toimi lukuvuonna 2012–2013 myös Aurinkorannikon evanke-
lisluterilaisen seurakunnan perhekerho kerran viikossa. Ohjelmassa oli leikki- 
ja laulutuokioita sekä vapaata leikkiä ja keskustelua. Kerhon tarkoituksena on 
mahdollistaa samassa tilanteessa olevien perheiden verkostoituminen. Myös 
niillä lapsilla, joiden vanhemmista esimerkiksi toinen on espanjalainen, on mah-
dollisuus leikkiä suomenkielisten lasten kanssa, sekä vahvistaa suomenkielen 
taitoa ja kulttuuria (ks. Eichorn, Maila & Helttunen, Anne 2003).

Suomi-koulu ja partiotoiminta 
Suomi-koulujen verkosto on maailmanlaajuinen ja koulujen tavoitteena on 
tukea kaksikielisten perheiden lasten suomen kielen taitoa ja lujittaa suoma-
laista identiteettiä. Suomi-koulussa annetaan tietoa Suomesta, sen historiasta, 
maantieteestä ja kulttuurista. Ensimmäinen, niin sanotuille ”puolisuomalaisille 
lapsille” tarkoitettu Suomi-koulu perustettiin 1972 Lontooseen, Suomen Kir-
kon Killan tuella. Suomen opetusministeriöltä saatu rahoitus vuodesta 1974 
alkaen mahdollisti muiden Suomi-koulujen perustamisen maailmanlaajuisesti. 
Nykyään Suomi-koulujen oppilaina on myös ulkomailla asuvien yksikielisten 
suomalaisperheiden lapsia. Vuonna 2012 Suomi-kouluja oli ympäri maailmaa 
viisitoista ja niissä oli yhteensä 642 osallistujaa. Suurin osa Suomi-kouluista oli 
Yhdysvalloissa. Vuonna 2013 uusia Suomi-kouluja on tulossa Limaan, Amster-
damiin, Alanyaan, Pietariin ja Kairoon. (Suomi–Seura 2013; Suomen kirkon kilta 
2013.)

Aurinkorannikon Suomi-koulu toimii lauantaisin talvikaudella Suomalaisen 
koulun tiloissa. Lapsia ja nuoria rohkaistaan käyttämään suomen kieltä sekä 
keskittymään suomalaisen kulttuurin ja tapojen tuntemiseen. Opetusmenetel-
mät vaihtelevat eri ikäryhmien osalta. Oppimista tukee myös taiteellinen työs-
kentely, askartelu, teemapäivät, juhlat ja retket. Syksyllä 2012 ryhmiä oli kolme: 
leikkijät, askartelijat ja taiturit. Leikki-ikäisten (3-5v.) ryhmä opetteli suomen-
kielen keskeistä sanastoa monia eri menetelmiä käyttäen. Esikoululaisten ja eka 
ja tokaluokkalaisten (5-8 v.) ryhmässä opiskeltiin suomen kieltä leikkien ja lau-
laen. Koululaisryhmän (9–10 v.) oppitunneilla huomioitiin kulttuuritapahtumat 
ja suomalaiset perinteet. Seurattiin myös Suomen luonnossa ja eläimistössä ta-
pahtuvia ilmiöitä ja yhteiskunnallisia asioita. 

Aurinkorannikon partio toimii vapaaehtoisten voimin syksystä kevää-
seen. Lippukunta Lumipartio on toiminut Aurinkorannikolla vuodesta 2010 
lähtien. Partiossa opitaan uusia taitoja kokemisen ja tekemisen kautta. Pää-
tetään yhdessä asioista ja jaetaan vastuuta. Retkeillään luonnossa, metsässä 
ja vesillä sekä yövytään teltoissa tai mökeissä. Vuosittain järjestetään myös 
viikonloppuleirejä. Partiolaisten ihanteena on kunnioittaa toista ihmistä, ra-
kastaa luontoa ja suojella ympäristöä. Partiolaisen tulee myös olla luotet-

tava, rakentaa ystävyyttä yli rajojen. Partiolainen tuntee vastuunsa ja tart-
tuu toimeen tarvittaessa, kehittää itseään ihmisenä ja etsii elämän totuutta. 
(Partio.fi 2013.) 

Aurinkorannikon Suomalainen koulu – Colegio Finlandes
Syyskaudella 2013 ulkomailla toimivia suomalaisia peruskouluja oli Brysselis-
sä, Moskovassa, Pietarissa, Tallinnassa, Tartossa ja Espanjan Aurinkorannikolla. 
(Opetushallitus 2013.) Suomalainen koulu on toiminut Espanjan Aurinkoranni-
kolla, Fuengirolan Los Pacosin lähiössä, vuodesta 1991 lähtien. Koulu on Suo-
men perusopetuslain alainen yksityiskoulu, jolla on todistuksen anto-oikeus ja 
joka saa oppilaskohtaista valtionapua Suomesta. Koululla on myös Espanjas-
sa virallinen asema ja toimilupa. Koulusta on siten mahdollisuus siirtyä myös 
espanjalaiseen peruskouluun tai lukioon. Opetussuunnitelmassa painotetaan 
muun muassa kansainvälisyyttä, luovuutta, omien juurien ja kotimaan kunnioit-
tamista sekä Espanjan ja eurooppalaisen kulttuurin tuntemusta. Opetusohjelma 
sisältää englannin, ruotsin, saksan, ranskan ja espanjan kielen opintoja. Koulul-
la on myös lähistöllä sijaitsevien ulkomaisten ja espanjalaiset koulujen kanssa 
kansainvälisiä kontakteja. 

Syyskaudesta 2007 lukien koulussa on annettu myös lukiokoulutusta en-
simmäisenä Suomen rajojen ulkopuolella. Ensimmäiset omat ylioppilaat val-
mistuivat keväällä 2008. Suomalaisen koulun huomaamaton sijainti Los Pacosin 
lähiössä päättyi PISA -arviointitulosten myötä. Espanjalaiset ihmettelivät suo-
malaisen koulutuksen korkeaa tasoa. Espanjan televisio- ja radiokanavat sekä 
lehdistö ovat tehneet ohjelmia Aurinkorannikon suomalaisesta koulusta, josta 
on tullut ”näyteikkuna” suomalaiseen koulutukseen. Espanjalaiset ovat ihmetel-
leet, miten Suomessa koulu voi olla kirjoineen ja aterioineen kaikille ilmainen. 
Myös opettajien laajaa koulutusta ihmetellään. Espanjalaisopettajien mielestä 
on erikoista, että pienten lasten opettajatkin ovat maistereita ja että opettajien 
pitää tehdä vuoden mittainen harjoittelu koulussa, ennen kuin he valmistuvat 
opettajiksi. Monet espanjalaiset ovat pyytäneet oppilaspaikkaa Suomalaisesta 
koulusta lapsilleen ja ovat pettyneet, kun pääsy kouluun ei ole onnistunut. (Au-
rinkorannikon suomalainen koulu 2012.)

Koulun 20-vuotinen taival historiikiksi
Aurinkorannikon Suomalainen koulu täytti 20 vuotta vuonna 2011. Historiik-
ki kuvaa mm. koulun vaiheikasta taivalta. (Holopainen 2011.) Koulun historia 
osoittaa, ettei toiminta näiden 20 vuoden aikana aina ole ollut seesteistä. Sekä 
hallituksen jäsenet, että koulun johtaja olivat vaihtuneet useaan otteeseen. 
(emt.19.) Koulun toiminta uhkasi loppua jo vuosina 1994–1995. Tuolloin elet-
tiin vaikeaa aikaa koulun historiassa, mutta vanhempien, opettajien, hallituksen 
ja koulun johtajan usko Aurinkorannikon Suomalaiseen kouluun ei hiipunut. Sil-
loinen koulun johtaja totesi, että motivaatio ja kollegoiden tuki auttoivat jatka-

http://www.partio.fi/tutustu-partioon.
http://www.suomalainenkoulu.net
http://www.suomalainenkoulu.net
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maan. Vaikeuksien jälkeen ponnisteltiin entistäkin kovemmin koulun säilymisen 
ja lasten etujen puolesta. 

Lukuvuonna 2011–2012 koulussa oli 290 oppilasta ja lukiossa 20. Koulus-
sa on vuosittain myös muutamia lukioikäisiä vaihto-opiskelijoita. Koululla on 
käynyt myös arvovieraita, kuten presidentit Koivisto vuonna 1995 ja Ahtisaa-
ri vuonna 1996. Kouluun kävi tutustumassa myös vuonna 2002 Suomen val-
tiovarainministeri Sauli Niinistö, joka antoi oppilaille ohjeita liikunnan mer-
kityksestä jaksamiselle, painotti kielten ja opiskelun tärkeyttä sekä kannusti 
oppilaita suhtautumaan uusiin asioihin avoimin mielin. Niinistö sai oppilail-
ta lahjaksi koulun t-paidan. (Holopainen 2011, 56–102; Suomalainen koulu 
2012.) 

Rehtorin vaihdosta vuonna 2012 edelsivät useat uutiset, joiden aiheina oli-
vat suomalaisten väliset erimielisyydet kouluun liittyvissä asioissa. ”Osa van-
hemmista arvostelee Fuengirolan koulun hallintoa. Koulun johto syyttää van-
hempia kunnian loukkauksesta,” kirjoitti Helsingin Sanomat. (HS 7.3.2013.) 
Syyskaudella 2012 hallinnollisiin tehtäviin siirretty koulun rehtori siirrettiin 
maaliskuussa syrjään tehtävistään ja irtisanottiin virastaan huhtikuussa 2013. 
Sekä koulun kannatusyhdistyksen jäsenten että eri intressitahojen välistä de-
battia luettiin sekä Espanjassa että Suomessa ilmestyvistä lehdistä. Aihees-
ta oli tehty dokumentti myös Suomen televisioon. (Fuengirola.fi. 16.8.2013.) 
Piristystä oppilaille on tuonut se, että kesäkaudella 2013 koululle valmistui 
uusia luokkahuoneita ja pihapiiriin liukumäki sekä iloisen värisiä kuntoilu-
välineitä. Koulun toiminta jatkuu ja kirkkaat värit toivon mukaan ilmentävät 
seesteisempää tulevaisuutta. 

Sofia-opisto
Sofia-opisto syntyi opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana hankkeena 
vuonna 2005, ja hankkeen päätyttyä vuoden 2008 lopussa, koulutustoimin-
taa alkoi ylläpitää Sofian kannatusyhdistys ry. Opisto saa avustusta Suomen 
opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Opistossa opiskelee vuosittain noin 2 300 
opiskelijaa ja opettajia on 33. Opisto tarjoaa kursseja, opiskelijoiden itse or-
ganisoimia opintokerhoja ja avoimen yliopiston kursseja yhteistyössä Jyväs-
kylän yliopiston kanssa. Sofia-opisto on laajentanut ohjelmistoaan vuosi vuo-
delta. Erityisesti eritasoisille kielikursseille osallistuu runsaasti suomalaisia. 
Nykyiset, suuremmat tilat Los Bolichesissa palvelevat paremmin kasvavaa 
opiskelijamäärää. Opintotarjonnan kasvun myötä opisto on vuokrannut li-
sätiloja mm. suomalaiselta koululta. (Holopainen 2011, 55.) Viime vuosina 
on kehitetty muun muassa puutarhanhoidon kursseja palstaviljelystä par-
vekeviljelyyn ja itsehoidon kursseja. (Sähköposti: Toiminnanjohtaja Minna 
Kantola 23.9.2013.)

Tampereen urheiluhierojakoulu
Aurinkorannikolla vuonna 1994 toimintansa aloittanut Tampereen urheiluhie-
rojakoulu sijaitsee Fuengirolan Los Pacosissa. Rakennuksen sisäpihan puutarha 
on alueen kauneimmista ja aluetta ympäröivät vuoren rinteet, joiden kävely-
poluilla opiskelijoilla on ”tuhannen taalan paikka” hoitaa kuntoaan. Opintojen 
pääpaino on anatomiassa, hierontaotteissa, työn eettisissä perusteissa sekä toi-
mintaa säätelevissä laeissa ja asetuksissa. Koulutus johtaa koulutetun hierojan 
ammattitutkintoon ja antaa suoran sisäänpääsyn ammattikorkeakoulun pääsy-
kokeeseen. Lukuvuoden kestävien opintojen päätteeksi opiskelijat antavat opin-
näytteen taidoistaan. Espanjan yksiköstä valmistui kesäkuussa 2013 kaikkiaan 
48 koulutettua hierojaa. Opintoihin kuului myös espanjan kielen opiskelua. Op-
pilaitos on Suomen valtionosuusjärjestelmän piirissä. (Suomen urheiluhieroja-
koulu 2013.)

Mäntän koulutuskeskus
Mäntän seudun koulutuskeskus on järjestänyt vuodesta 2010 alkaen Aurinko-
rannikolla merkonomi- ja datanomiopetusta lähiopintoina ja etätyönä verkossa. 
Lähiopetustaan varten koulutuskeskus on vuokrannut tiloja Aurinkorannikon 
suomalaiselta koululta. (Holopainen 2011, 55.) Opinnot toteutetaan Suomes-
sa tai Espanjassa. Kelpoisuusvaatimuksena koulutukseen on ylioppilastutkinto 
tai ammatillinen perustutkinto. Koulutuskeskus mainostaa Espanjan ilmastoa, 
kansainvälistymistä, espanjan kielen ja kulttuurin oppimista, edullisia elinkus-
tannuksia, uutta oppimisympäristöä sekä Kelan opintotukea, joka perustuu 
opiskelijan ja Kelan väliseen sopimukseen. Tulevaisuuden työpaikkoja datano-
mille nähdään olevan mm. tietotekniikka-alan erilaisissa asiakaspalvelu- ja 
myyntitehtävissä. (Mäntän koulutuskeskus 2013.)

Yksityinen kauneusalan koulu Norris
Norriksen meikkikoulu on toiminut Aurinkorannikolla vuodesta 1998 lähtien. Ritva 
Norriksen meikkikoulu on yksi vanhimpia ja tunnetuimpia kauneusalan ammatillisen 
alan kouluista. Vuonna 2000 koulun omistajat vaihtuivat. Kurssit aloitetaan maalis- 
ja syyskuussa. Koulussa on mahdollisuus tehdä myös lyhyempiä harjoittelujaksoja. 
Esimerkkinä on Nivalan ammattiopiston opiskelija Helinä Ojala, joka suoritti kan-
sainvälisen työharjoittelunsa Norriksen meikkikoulussa keväällä 2012 ja teki harjoit-
telustaan raportin myös nettiversioksi. (Ojala 2012.)

Uusia koulutuksia 
Business Academia of Finland (BAF) on kansainvälinen koulutus-, kurssi- ja pal-
velualan yritys, joka toimii Suomessa ja nyt myös Espanjan Aurinkorannikolla. 
Yritys tarjoaa tasokkaita palveluja yrityksille, yhteisöille, oppilaitoksille ja yk-
sityisille henkilöille. Kouluttajat ovat kansainvälisesti kokeneita business- ja 
opetusalan henkilöitä. Koulutustilat sijaitsevat Fuengirolan keskustassa, jos-

http://www.studentum.fi/education/datanomi-verkko-opetus
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sa Business Academia of Finland ja Enterno Media Oy toteuttivat helmikuussa 
2013 näyttelijän työhön valmistavan kurssin. Koulutus sisältää improvisaatiota, 
tekstin tulkintaa, tanssia, näyttelijäntyötä, fyysistä liikkumista, musiikkia ja pu-
hetekniikkaa. Kurssi sopii henkilöille, jotka haluavat esimerkiksi näyttelijäksi tai 
pyrkivät teatterikorkeakouluun. (Business Academia of Finland 2013; Enterno 
Media Oy 2013.)

Espanjaan muutto, 
motiivit ja siirtolaisuus

Tässä luvussa tarkastellaan muuttamisen ja siirtolaisuuden taustoja ja teorioita, 
joiden avulla etsitään tietoa suomalaisten muuttopäätöksiin vaikuttaneista teki-
jöistä. Tavoitteena on kuvata mahdollisimman kattavasti Espanjaan muuttaneiden 
suomalaisten muuttomotiiveja, siirtolaisuuden muotoja ja Espanjaan muuton eri-
laisia taustoja. Muuttoteorioita on kehitelty suurimmaksi osaksi empiiristen tut-
kimustulosten perusteella ja tästä syystä muuttamisesta ei ole olemassa yleispä-
tevää teoriaa. (Shields & Shields 1989, 277.) Muuttoa kartoittavissa tutkimuksissa 
erotetaan yleisesti maan sisäinen muutto ja maasta toiseen muuttaminen. Valti-
oiden rajat ylittävä muutto on siirtolaisuutta silloin, kun muuttajan tarkoituksena 
on oleskella maassa pitkään. Useissa EU-maissa ja myös Suomessa siirtolaisuuden 
rajaksi on asetettu yksi vuosi. (Hartonen et al. 2013.) 

Muuttoliiketeoriat myös täydentävät toisiaan. Osa teorioista tarkastelee 
tarkemmin jonkin muuttoliikkeen osa-aluetta, osa keskittyy kuvaamaan ilmiötä 
kokonaisvaltaisemmin. Yksilötasolla muuttoliikkeen selitysmallit ovat pääosin 
sosiologisia ja psykologisia. Muuttoliikettä tarkastellaan inhimillisten käyttäy-
tymisprosessien ja ihmisten tarpeiden näkökulmista. Yksilötason malleista on 
erotettu työntö-veto-malli, elinvaiheajattelu sekä tarve- ja hyvinvointimallit. 
Hyvinvointiteorioissa hyvinvointi määritellään yleisesti tarve -käsitteen avulla, 
joissa hyvinvoinnin primaarisin ja helpoin mitattavissa oleva tekijä on elintaso. 
Elintason kohentuminen onkin yksi merkittävä muuton motiiveista (Söderling 
1988, 34–38; Söderling 2002; Korkiasaari & Söderling 2006; 2007, 247).

Maasta toiseen muuttamista edellyttää useimmiten pitkä valmisteluproses-
si. Muutokseen liittyy epävarmuutta ja ensi vaihe on aina vaikea. Muuton mo-
tiiveja voi sitä paitsi tarkastella vain karrikoiden, koska niistä ei yksiselitteistä 
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luokittelua kaiken kattavasti voi tehdä, sillä muuttosyyt ovat yksilöllisiä, eikä 
niiden syvimpiä syitä ja taustoja ole tästä syystä mahdollista taulukoida. Roo-
sin (1987) suomalaisen elämän kerran tutkimukset hahmottavat hyvin sodan 
jälkeisen, suuren murroksen sukupolven suomalaiselämää, jolle tyypillistä oli 
vaikeuksissa eläminen, maaltamuutot ja uuden ammatin etsiminen. Tavoittee-
na oli vaikeuksista selviytyminen. Näiden sukupolvien edustajia on edelleen Es-
panjan Aurinkorannikolla. Heidän motiivinaan on usein ollut paremman elämän 
tavoittaminen, terveydelle edullinen ilmasto ja joko oman tai läheisen sairauden 
helpompi hoitaminen (Helppikangas & Hiltunen 1992; Karisto 2008, 192). 

Vaikka muuton motiivi olisi vahva ja positiivinen, erityisesti ikääntyneille 
ja kielitaidottomille suomalaisille suurin, selviytymistä askarruttava ennak-
kohuoli on usein uuden kulttuurin ja kielen kohtaaminen. Maahanmuuttajien 
kotoutumista Suomeen tutkittaessa on todettu, että kulttuurin ymmärtäminen 
on kompleksinen käsite, sillä sen nimissä helposti luokitellaan samasta maasta 
saapuneet keskenään samanlaisiksi. Ongelmat syntyvät usein tietämättömyy-
destä ja heikon kielitaidon vuoksi aiheutuneista väärin ymmärryksistä (Hon-
dagneu-Sotelo & Avila 1997; Alitolppa-Niitamo et al. 2005, 107; Heikkilä & Pik-
karainen 2008, 102).

Siirtolaisuuden piirteitä
Siirtolaisuus on perinteisesti koettu ikään kuin lopullisena, etupäässä talou-
dellisten syiden sanelemana elämänratkaisuna. Muuttajille on aiemmin ollut 
ominaista suhteellisen vähäinen koulutus ja ammattitaito. Viime vuosina näitä 
”leveämmän leivän perässä” lähtijöitä on ollut joukossa enää vähän, koska am-
matti- ja kielitaidottomien siirtolaisten on ollut vaikeaa saada työtä ulkomail-
ta. Suomen talouskehitys ja elintason kohoaminen ovat toisaalta vähentäneet 
muuttopainetta. Nykymuuttajat ovat enimmäkseen pitkälle koulutettua väestöä, 
joka ainakin aluksi lähtee ulkomaille vain määräajaksi. Nykysiirtolaisuudessa 
on usein kyse tavoitesiirtolaisuudesta. Opiskelu, kielitaidon kartuttaminen, ura-
kehitys, uusien elämänkokemusten hankkiminen ja ihmissuhteet ovat muuton 
syinä ohittaneet toimeentuloon liittyvät motiivit. Joukossa on myös yhä enem-
män niin sanottuja kausisiirtolaisia, jotka asuvat ulkomailla vain osan vuotta, 
tavallisesti talvikauden. Esimerkiksi Espanjaan näitä enimmäkseen eläkeikäisiä 
”muuttolintuja” on lentänyt vuosittain arviolta 10 000. (Korkiasaari 2004; Heik-
kilä & Pikkarainen 2008, 27–30.) 

Siirtolaisuus merkitsee yksilölle toimintaympäristön selkeää muutosta. 
Hänen on opittava sopeuttamaan elämänsä uusien rakenteiden ja rajoitusten 
puitteisiin. Tätä ei ole helppo toteuttaa kotimaasta tuoduin eväin, vaan uutta 
joutuu opettelemaan pitkään ennen kuin hallitsee uuden elämäntilanteen. Uu-
den omaksuminen tapahtuu akkulturaatio-prosessin kautta. Akkulturaatio on 
periaatteessa kaksisuuntainen kehitysprosessi, jossa kulttuurit muovautuvat ol-

lessaan kosketuksissa toistensa kanssa, mutta usein tarkastelun kohteena ovat 
nimenomaan maahanmuuttajat. (Agafonova 2012.) 

Turusen (2005) mukaan nuorten maasta toiseen muuton taustalla voinee 
olla yhteys varhaisaikuisuuden sosiaalis-persoonalliseen kehitykseen, jossa on 
kyseessä maailmaan tutustumisen, aikuisuuden ja identiteetin muotoutumisen 
vaihe. Erityisesti nuorten muuttopäätöstä helpottavat 2000-luvulla nopeasti ke-
hittyneet digitaaliset kommunikointivälineet, joiden avulla yhteys sukulaisiin ja 
ystäviin mahdollistuu nopeasti ja edullisesti. Tutkimusten mukaan, nuorille uu-
dessa kulttuurissa eläminen ja selviytyminen ovat helpompia kuin aikuisille. Ikä-
kategoria voi perheissä hämärtyä, koska lapset ja nuoret oppivat uuden kielen 
ja pääsevät sisään uuteen kulttuuriin ja tapoihin vanhempiaan nopeammin. 
Nuoret hankkivat myös paremmat taidot internetin käytössä ja joutuvat usein 
avustamaan vanhempiaan asioinnissa kodin ulkopuolella (Suoninen et al. 2010, 
23–73, 107–108; Ågren 2006; Turunen 2005, 145–147). 

Muuttoprosessiin liittyy aina epävarmuutta ja muuttoaan valmisteleva suo-
malainen – oli hän minkä ikäinen tahansa – käy vääjäämättä arvokeskustelua 
itsensä kanssa muuttopäätöksensä yhteydessä. Onko viisasta lähteä Suomesta 
vieraaseen maahan, jonka kulttuuri, kieli ja uskonto poikkeavat totutusta? Miten 
perhe-, sukulais- ja ystäväsuhteet toimivat ja minkälaiseksi oma elämäni muut-
tuu? Epävarmuuden tiedostaminen on paitsi avuksi ihmisen hyvinvoinnille ja 
alkuna muutoksesta selviytymiselle, myös yksi keskeinen viisauden osatekijä. 
(ks. Baltes & Staudinger 2000, 129.)

Milloin Espanjaan oli tultu?
Tutkimuksen osallistuneista jotkut olivat tulleet Espanjaan jo vuonna 1966 ja 
melko moni 1970-luvulla. Suurin osa Aurinkorannikon suomalaisista oli tullut 
Espanjaan viimeisen 13 vuoden eli vuosien 2000–2012 välisenä aikana. Sitä en-
nen Espanjaan oli suomalaisia muuttanut vähemmän vuosittain. Eniten (14 %) 
oli vastaajissa niitä, jotka olivat tulleet Espanjaan vuonna 2012. Tutkimukseen 
osallistumisen rajauksena oli vähintään kolmen kuukauden Espanjassa asuminen, 
joten lyhin asumisaika oli kolme kuukautta. Kun asumisaika laskettiin vastaajien 
ilmoittaman, Espanjaan tulovuoden ja kyselyn päättymispäivän, 16.11.2012, vä-
lisen ajan mukaisesti, keskimääräiseksi asumisajaksi tuli 9 vuotta ja 5 kuukautta. 

Kyselyyn vastanneiden suomalaisten keskimääräinen asumisaika Espanjas-
sa vuonna 2012 on 9,5 vuotta. Lyhimmillään Espanjassa oli asuttu kolme kuu-
kautta ja pisimmillään 46 vuotta. Aiempien vuosien yksittäisten siirtolaisten 
ja lomailijoiden jälkeen suomalaiset aloittivat Espanjaan muuton pääasiassa 
1960-luvulla. Eniten kuitenkin Suomesta Aurinkorannikolle muuttoa on ollut 
vasta 2000-luvulla ja suuremmissa määrin 2010-luvun taitteesta alkaen. Noin 
puolet oli muuttanut vuosien 2000–2009 aikana ja lähes joka neljäs vuosina 
2010–2012 (taulukko 6).
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Taulukko 6. Muuttovuosi Espanjaan sukupuolen mukaan (%)

Muuttovuosi Espanjaan

Sukupuoli Yhteensä
%Nainen Mies

1966–1989 12 10 11
1990–1999 20 16 18

2000–2009 48 48 48
2010–2012 20 26 23

Yhteensä % N = 531 100 100 100 

Sukupuolittain tarkasteltuna suuria eroja eri muuttovuosien välillä ei ole. En-
nen 2000-lukua näyttäisi naisia muuttaneen hieman miehiä enemmän, mutta 
luvut ovat tasaantuneet vuosien mittaan siten, että erityisesti viimeisen kahden 
vuoden aikana, vuosina 2010–2012, miehiä muutti jonkin verran enemmän Es-
panjaan kuin naisia.

5.1. Muuttopäätösten taustat

Muuttoilmiötä Suomesta Espanjaan tarkastellaan Leen (1969) veto-työntömal-
lin avulla. Monissa tutkimuksissa käytetty, muuton syitä selittävä veto- ja työntö-
malli kuvaa selkeästi ja ymmärrettävästi muuttoperusteiden kahtiajakoa vasta-
uksissa. Maa, jonne suunniteltiin muuttoa, toimi magneetin tavoin vetotekijänä 
ja vastaavasti lähtömaassa koetut ongelmat työntävinä tekijöinä. Kyseessä ei 
ole varsinainen teoria, vaan enemmänkin selitysmalli, joka sisältyy useimpiin 
muuttoliiketeorioihin. Leen mallia on käytetty usein kuvaamaan muuttoilmiötä, 
sillä sen avulla on helppo ymmärtää muuttoliikkeen perusmekanismia. 

Leen mukaan muuttopäätökseen ja muuttoprosessiin vaikuttavat tekijät 
voidaan jakaa neljään ryhmään: lähtöalueella vaikuttaviin tekijöihin, tuloalueel-
la vaikuttaviin tekijöihin, väliin tuleviin tekijöihin ja yksilöllisiin tekijöihin. 
Monet muutkin yksilölliset tekijät, kuten älykkyys, terveydentila, ympäristön 
arvostukset ja henkilökohtaiset kontaktit aiheuttavat sen, ettei päätös aina pe-
rustu pelkästään työntö- ja vetotekijöiden objektiiviseen vertailuun. Päätökseen 
saattavat vaikuttaa myös monet väliin tulevat esteet, kuten pitkä välimatka, 
muuttorajoitukset, saadun informaation määrä ja laatu sekä muuton aiheutta-
mat taloudelliset kustannukset (emt. 290–292). Liikenneyhteyksien kehittymi-
nen, matkustamisen halpeneminen ja Euroopan unionin vapaan liikkuvuuden 
säädökset madaltavat myös muuttokynnystä Suomesta Espanjaan ja ovat näin 
ollen muuttoprosessin väliin tulevia tekijöitä. 

Yksilötasolla muutossa on viime kädessä aina kysymys ihmisen tarpeiden 
tyydytyksestä. Tarpeet ovat yleensä tiivistettävissä: aineellisiin, sosiaalisiin ja 

henkisiin tarpeisiin. Esimerkkeinä näistä ovat toimeentulo, ihmissuhteet sekä 
itsensä kehittäminen ja toteuttaminen. Muutto on yksi niistä keinoista, joiden 
avulla ihminen pyrkii poistamaan kokemaansa tarpeen tyydytyksen vajaatilaa 
ja parantamaan hyvinvointiaan. Muuttaessaan maasta toiseen ihmiset pohti-
vat lähtö- ja tulomaan ominaisuuksia eli niitä etuja ja haittoja, mitä muutosta 
syntyy. Ihmiset painottavat näitä tekijöitä omien kokemustensa ja asentei-
densa mukaan. Väliin tulevat esteet, kuten muuton aiheuttamat taloudelliset 
kustannukset vaikuttavat myös muuttopäätökseen. Muuton kynnystä voivat 
madaltaa matkustamisen halpeneminen ja liikenneyhteyksien kehittyminen. 
Tavoitemuutossa pyritään saavuttamaan tärkeäksi koettu päämäärä, esimer-
kiksi parempi koulutus. Tavoitteena voi olla myös uusien elämänkokemus-
ten hankkiminen (Korkiasaari & Söderling 2006, 10; Korkiasaari & Söderling 
2007, 240–246).

Väistämättä suurin muutos vieraaseen maahan muuttaminen on lapsiper-
heille. Vaikka tulevasta maasta ja muutosta keskustellaan perheen kesken, lap-
silla ei ole kuitenkaan määräysvaltaa asian suhteen. Suomessa maahanmuuttaja-
perheillä oli havaittu etnisiä ongelmia erityisesti maahan muuton alkuvaiheessa. 
Tämän olivat havainneet myös suomalaislapset. Tästä syystä on arveltu, että 
havainto saattaisi vaikuttaa myös suomalaislasten omiin asenteisiin vieraa-
seen maahan muutettaessa. On luonnollista, että lasten mielissä liikkuu monia 
kysymyksiä. Miten selviydyn kielitaidottomana espanjalaisten keskuudessa? 
Kohtaanko syrjintää? Lasten on usein vaikea ymmärtää, että syrjinnän pelois-
ta voi kertoa vanhemmille ja opettajalle (ks. Rastas 2007). Muuttopäätökseen 
vaikuttavat myös elämänmuutokset. Rossi (1955) totesi jo 1950-luvulla elämän 
taitekohtien olevan tärkeitä muuttamiseen vaikuttavia tekijöitä. Elämänkaari-
mallissaan Rossi tarkasteli muuttoa lähinnä asumistarpeista käsin. Hänen tut-
kimustuloksistaan käy ilmi, että muuttaneisuus on hyvin vahvasti sidoksissa 
ihmisen ikään. Tämä on luonnollista, koska monet keskeiset tarpeet korostuvat 
tietyissä elämänvaiheissa, kuten opiskelun aloittaminen, työelämään tulo, avioi-
tuminen, perhekoon kasvaminen tai eläkkeelle jääminen. 

Elämänmuutos muuton taustalla
Suomalaisten Espanjaan muuton päätöksiin vaikuttaneita taustatekijöitä oli 
useita. Ne olivat myös hyvin erilaisia eri yksilöillä. Useimmiten Espanjaan muu-
ton taustalla on ollut pitkä valmistelu- ja harkintaprosessi, jonka eri tekijät yh-
dessä vaikuttavat muuttopäätökseen. On luonnollista, että päätös osavuotises-
takin ulkomailla olosta syntyy vasta sen jälkeen, kun kaikki muuttoon liittyvät 
käytännön asiat on hoidettu, syyt ja seuraukset huomioitu sekä asuminen Es-
panjassa järjestelty. Kuitenkin oli myös tilanteita, joissa muuttopäätös oli synty-
nyt jonkin odottamattoman tai uuden elämäntilanteen yhteydessä, kuten puoli-
son kuoleman tai työn loppumisen seurauksena. 
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Vaikka maasta toiseen muutto on jo sinällään iso elämänmuutos, Aurin-
korannikolle muuttaneilta suomalaisilta pyydettiin lisätietoa siitä, oliko suo-
malaisilla lisäksi joitain muita mahdollisia elämänmuutoksia, jotka vaikuttivat 
tekemäänsä muuttopäätökseen. Haastatteluteeman: ”Oliko Sinulla Aurinkoran-
nikolle muuttosi yhteydessä jokin muukin elämänmuutos?”, yksi tavallisimmista 
vastauksista oli eläkkeelle jäänti. Jotkut olivat kuitenkin suunnitelleet muuttoa 
jo vuosia ennen eläkkeelle jäämistään, mutta eläkkeelle siirtyminen aktivoi pää-
töksen. Seuraavaksi yleisimpänä taustatekijänä muutolle oli avioero tai lähei-
sen kuolema. Loput muuton taustalla olevat syyt olivat hyvin erilaisia. Joidenkin 
muuttoon oli vaikuttanut muun muassa laman aikana Suomessa menetetty työ 
tai toive uudenlaisen elämäntavan löytämisestä. Haastateltujen kertomukset 
elämänmuutoksista, joilla oli ollut vaikutusta Espanjaan muuttoon, olivat pu-
huttelevia.

”Vanhemmillani oli elämänmuutos, kun molemmilla loppui työ Suomessa 
– kun Suomessa oli lama. Rohkeasti muuttivat tänne ja molemmilla on 
nyt yritykset täällä.” (Nainen 18 v.)

 ”Olin vuoden töissä. Sitten loppui. Päätin tulla ja jatkaa eteenpäin. Olin 
opiskellut aiemmin koulutoimen ohjaajaksi kristillisessä opistossa.” (Nai-
nen 24 v.)

”Meidän piti perustaa Espanjaan maalitehdas, jossa olisi myyty Suomes-
sa valmistettuja värejä. Ei saatu tavaroita tullissa läpi. Espanjan tulli ei 
halunnut niitä tuotavan maahan. Ei muistakaan maista saatu tuotua. 
Francon vaimo omisti tuolloin maalitehtaat.” (Nainen 64 v.)

Joillakin oli tarve saada täydellistä elämänmuutosta elintapoihinsa. Kymmeniä 
vuosia kestäneen työrupeaman jälkeen haluttiin muuton myötä saada rauhai-
sampaa elämää ilman stressiä ja työpaineita. Työpaikka oli aiemmin näytellyt 
pääroolia elämässä, nyt haluttiin osien vaihtuvan.

”Elämme Antti Kariston puhumaa, aktiivista kolmatta ikää. Kun on 40 
vuotta tehnyt työtä, pitää olla jo itsekäs. Eli sivistyneesti itsekäs. Kolmas 
ikä antaa siihen mahdollisuuden! Eläkkeelle jääminen oli merkittävä te-
kijä. Iso asia oli aiemmasta elämästä irti päästäminen ja kolmannen iän 
alkaminen.” (Mies 68 v.)

”Tulin, koska tarvitsin elämänmuutosta eli ”down shiftausta”. Oravan 
pyörästä piti päästä eroon.” (Nainen 50 v.)

”Muutin ”sitku-elämän” – ”nytku-elämään”! On onnistunut hyvin! Luulin, 
että elämä on yhtä kuin Nokia, mutta huomasin, että elämää on muual-
lakin!” (Mies 63 v.)

Joidenkin Espanjaan muuttaneiden muuttopäätökseen oli vaikuttanut Espanjas-
sa asuvat sukulaiset. Useiden suomalaisten perheenjäseniä asui Espanjassa ja 
tätä kautta joillekin tuli myös uusia sukulaisuussuhteita, jopa perheen lisäystä. 
Perheen lisäystä oli tullut muun muassa yhdelle anopille vävypojan suomalais-
tumisen kautta ja toiselle vastaajalle oman lapsen syntymän myötä. 

”Tytär asuu Madridissa perheineen. Se vahvisti Espanjaan tuloamme. 
Hän opiskeli espanjaa 14-vuotiaasta. Oli aina kielistä kiinnostunut ja 
erityisesti espanjasta, josta kirjoitti yo-kirjoituksissa laudaturin. Hän 
tuli Espanjaan kieltä opiskelemaan lisää. Pyrki vuonna 1985 yliopistoon 
arkkitehtiosastolle. Löysi espanjalaisen miehen ja on nyt kolmen lapsen 
äiti. Sen jälkeen olemme vielä enemmän matkustaneet Madridin kautta. 
Lapset osaavat suomea. Vain kaksi nuorinta tarvitsevat äitiä sen puhu-
misessa. Vävypoikakin on osallistunut suomen kursseille.” (Nainen 67 v.)

”Meille syntyi lapsi täällä ollessa. Se on aika iso asia ja elämänmuutos 
siis!” (Nainen 31 v.)

Joillekin suomalaisille toisten suomalaisten läsnäolo tai sääolosuhteet erityi-
sesti talvisaikaan saivat aikaan Espanjassa viihtymistä. Yhdelle haastateltavalle 
Espanja osoittautui Italiaa paremmaksi vaihtoehdoksi, joillekin Suomen talviko-
kemukset riittivät päätökseen asua Espanjassa.

”Olin asunut edellisen talven Italiassa. Se oli talvella tylsä ja tyhjä. Oli 
hyvä, että asuin siellä ensin, etten myöhemmin sitten sinne haikaillut 
enää.” (Nainen 64 v.)

”Nautin aina täällä olemisesta ja oli tosi kurjaa lähteä Suomeen aina 
takaisin. Ja sitten tuli sellainen mieleen, että miksi edes tarvitsee lähteä 
Suomeen takaisin. Minulle sopii espanjalainen mentaliteetti. Espanjalai-
set ovat kuitenkin ahkeria ihmisiä, eikä heitä voi syyttää tästä manana 
laiskuudesta. Tunsin ennestään ihmisiä täältä. Jonkun verran oli tuttu-
jakin. Mutta nämä asiat eivät vaikuttaneet päätökseeni muuttaa tänne. 
Lähdimme pojan kanssa kaksistaan tänne aikanaan. Elämänmuutos tuli 
siinä, kun olin eronnut joitain vuosia aiemmin ja tapasin täällä nykyisen 
mieheni melkein saman tien. ” (Nainen 59 v.)

5.1.1. Tunnettiinko Aurinkorannikko ennestään? 

Maahan muuttoon vaikuttaa usein myös se, että alue on ennestään tuttu ja miel-
lyttäväksi koettu. Useat Espanjaan muuttaneista suomalaisista kertoivat käy-
neensä aiemminkin Espanjan Aurinkorannikolla työharjoittelussa, lomamat-
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koilla tai vierailuilla. Oli käyty isovanhempien tai tuttavien luona ennen omaa 
muuttopäätöstä. Björklund ja Koivukangas (2008) ovat todenneet suomalaisten 
siirtolaisuutta Euroopassa tutkiessaan, että muuttopäätös syntyy usein vasta 
useamman edestakaisen, Suomen ja kohdemaan välisen matkustelun jälkeen. 
Muuttopäätöstä saattoi madaltaa se, että tuleva asuinpaikka oli ennestään tuttu. 
(emt., 331.)

Kun haastateltavilta kysyttiin: ”Tunsitko aluetta ennestään? ja Oliko täällä 
tuttuja jo tullessasi?”, vastaajien kertomuksista selvisi, että yli puolet (57 %) 
haastateltavista oli käynyt alueella aiemmin ja tunsi Aurinkorannikon entuudes-
taan. Useilla Espanjaan muuttaneilla suomalaisilla oli Aurinkorannikolla myös 
ennestään sukulaisia tai tuttavia. Vastaajat olivat tutustuneet rannikkoon joko 
lyhyillä lomamatkoillaan tai he olivat käyneet alueella tuttaviensa luona, ennen 
omaa muuttoaan Espanjaan. Alle puolet haastateltavista ei kuitenkaan tuntenut 
aluetta ennestään ja noin joka kolmas haastatelluista ilmoitti, ettei tuntenut ke-
tään suomalaista Aurinkorannikolta ennen muuttoaan. Tulokset osoittivat, että 
aikaisemmalla alueen tuntemuksella ja Espanjassa asuvilla tuttavilla oli vaiku-
tusta suomalaisten muuttopäätökseen. Useimmilla haastatelluilla oli Espanjan 
Aurinkorannikolla sukulaisia tai ystäviä. Useat haastateltavista olivat käyneet 
rannikolla jo lapsuudestaan lähtien. 

”Vanhemmat muuttivat Torremolinosiin eläkkeelle jäätyään. Heidän 
kauttaan opin tuntemaan aluetta – Fuengirolaa en. Vanhempani asuivat 
täällä ja sillä oli vaikutusta tänne muuttooni. Minulla oli muitakin tuttu-
ja ennestään Aurinkorannikolla.” (Nainen 50 v.)

”Paikka on tuttu minulle pienestä asti. Ensimmäisen kerran olen ollut 
täällä 6kk:n vanhana. Isovanhemmillani oli asunto täällä ja sen takia 
ensin kävimme. Aluksi olimme noin 3kk:n jaksoissa täällä, sitten 5kk:n 
jaksoissa ja nyt olemme aina koko lukuvuoden. Olen aina tuntenut tämän 
kodiksi.” (Nainen 16 v.)

Kaikilla Espanjaan muuttaneilla ei kuitenkaan ollut sukulaisia tai tuttavia ensi 
kertaa maahan tullessaan. Aluetta ei tunnettu ja maahan muutto edellytti roh-
keutta. Aktiivinen suomalaisnainen löysi osallistumisen myötä tuttavia, vaikka 
muuttovaiheessa ei ennestään tuttuja ollut. Yhden Espanjaan tulokkaan esi-
merkki osoitti, että Espanjaa kohtaan tunnettu antipatia oli muuttunut maassa 
asumisen myötä viihtymiseksi. Myös työpaikalla oli ollut positiivista vaikutusta 
alueella viihtymiseen.

”Tulin harjoitteluun OmenaRealiin, Suomelaan ja epävirallisesti olin li-
säksi Sydänyhdistyksen projektissa ”Naisen sydän” kahdeksan kertaa. Ei 
ollut yhtään tuttua ennestään.” (Nainen 47 v.)

”Työpaikka. Halusin ulkomaille, mutta en muuttanut tänne Espanjan ta-
kia. Espanjan historia ei miellyttänyt tuolloin. Olin aikaisemmin mielty-
nyt enemmän Kreikkaan. En tuntenut täältä ketään, enkä ollut käynyt 
aiemmin. Nyt jo viihdyn.” (Nainen 53 v.)

Yli puolet vastaajista oli käynyt Aurinkorannikolla aiemminkin ja vähintään joka 
toisella Espanjaan muuttaneella oli myös sukulaisia tai tuttavia alueella. Niillä, 
joille alue oli uusi ja ennen kokematon, oli ollut rohkeutta kohdata uusi maa, 
työpaikka tai uudet ihmiset. Suomessa koetut hankaluudet olivat taakse jäänyttä 
elämää. Uusi maa kaikkine haasteineen oli edessä. 

5.2. Muuttoon vaikuttaneet tekijät 

Kyselylomakkeessa pyydettiin listaamaan kolme tärkeintä seikkaa, jotka vaikut-
tivat Espanjaan muuttamiseen. Tärkein tekijä pyydettiin mainitsemaan ensin. 
Muuttoon vaikuttaneita tekijöitä oli kirjattu yhteensä 1 274. Tärkeysjärjestystä 
oli noudatettu ja ensimmäiseen, tärkeimpien muuttotekijöiden luokkaan oli kir-
jattu muuttoon vaikuttaneita tekijöitä 514, toiseksi tärkeimpään luokkaan 415 
ja kolmanneksi tärkeimpään luokkaan 345. Taulukossa 7 muuttoon vaikuttaneet 
tekijät on esitelty siinä järjestyksessä, miten vastaajat ovat muuttoonsa vaikut-
taneet tekijät priorisoineet. Tulokset osoittavat täten, millä tekijöillä oli eniten 
ollut vaikutusta suomalaisten Suomesta Espanjaan muuttoon.

Taulukko 7. Tärkeimmät Espanjaan muuttoon vaikuttaneet tekijät, kyselyn mukaan (%)

Ilmasto, lämpö, valo, aurinko, talvipako 32

Terveyteen liittyvät tekijät 11

Kiinnostus Espanjan kulttuuriin ja kieleen 9

Muutoksen ja seikkailun halu 8

Verotus  8

Suku, ystävät Espanjassa 8 

Opiskelu ja vuorotteluvapaa 6

Harrastukset 5

Työ ja yrittäjyys   4 

Eläkkeelle jäänti 2

Asunto 2

Muut tekijät  5

Yhteensä % 100 

Vastaajia (N) 514
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Ilmasto ja terveys vaikuttivat muuttoon vahvimmin. Ylivoimaisesti tärkeimmiksi 
tekijöiksi oli koettu Välimeren leuto ilmasto, sen lämpö, valo ja aurinko, sekä 
näihin ilmastollisiin tekijöihin liittyvä talvipako Suomesta. Useimmille suoma-
laisille terveellinen ilmasto ja sivutuotteena Välimeren ruokavalio olivat ensi si-
jaisia Espanjaan muuton ja Espanjassa viihtymiseen vaikuttavia tekijöitä. Nämä 
samat tekijät tulivat tässäkin tutkimuksessa lähes yhtä voimakkaasti esille kuin 
Kariston (2008, 289–297) tutkimuksessa, siitä huolimatta, että ikäjakauma näi-
den kahden tutkimuksen välillä oli muuttunut. Jotkut Leen (1969) veto- ja työn-
tömallin mukaisista tekijöistä, kuten ilmasto, toimi kahteen suuntaan. Espanjan 
lämmin, aurinkoinen ilmasto toimi vetotekijänä ja Suomen pakkastalvi tai rän-
täsateet työntötekijöinä Suomesta Espanjaan. 

”Talven pimeys ja kylmyys.” (Nainen 66 v.) 

”Ilmasto ja Välimeren ruokavaliot.” (Mies 75 v.)

Ilmaston jälkeen terveyteen liittyvät syyt olivat toiseksi tärkeimpiä muuttoon 
vaikuttaneita tekijöitä. Terveyteen liittyvät tekijät olivat aiemmissa tutkimuk-
sissakin olleet ensi sijaisia muuttoon vaikuttavia syitä, erityisesti ikäihmisille. 
(ks. Helppikangas & Hiltunen 1992, 31–50.) Vastausten tärkeitä taustatekijöitä 
olivat joko sairauden helpompi hoitaminen tai yleisesti terveyden ylläpitäminen 
maassa, jossa on helpompi myös talviaikaan ulkoilla. Erityisesti ikääntyneet suo-
malaiset olivat tietoisia siitä, että sairauksien ja invaliditeetin kanssa oli helpom-
pi elää ja liikkua Espanjan lämmössä kuin Suomen pakkasissa ja liukkaudessa.

”Terveydelliset syyt.” (Nainen 70 v.)

”Keuhkoahtaumatauti.” (Mies 69 v.)

”Ulkoilumahdollisuus on parempi, ei ole loskakelejä. Sairaus edellyttää 
liikkumista.” (Mies 71 v.)

Terveyteen liittyvien tekijöiden yhteydessä otettiin esille myös Espanjan hyvä ja 
edullinen sairaanhoito, joka oli ollut tärkeä peruste Espanjaan muutolle. Aiem-
min eläkeläisten lääkkeet olivat jopa maksuttomia. Talouslaman myötä tervey-
denhoidon edut ovat kuitenkin heikentyneet. Yhtenä esimerkkinä on lääkkeiden 
maksuttomuuden asteittainen poistaminen vuoden 2013 alusta lukien, jolloin 
eläkeläiset velvoitettiin maksamaan lääkkeistään noin kymmenen prosenttia ja 
sosiaaliturvan ulkopuolisista eli niin sanotuista ”itse korvattavista” lääkkeistä 
apteekki hyvittää lääkärin erillisen todistuksen perusteella tietyn osuuden. Lää-
kemaksut eivät vieläkään ole Espanjassa suuria, mutta niille henkilöille, joilla on 
pieni eläke sekä useita sairauksia tai joiden lääkkeet ovat kalliita, muutoksilla on 
taloudellisia vaikutuksia. 

”Silloisen vaimon sairaus, jota hyvin hoidettiin vuosikausia.” (Mies 84 v.) 

”Verotuksen alhaisuus ja ilmainen terveydenhoito.” (Mies 72 v.)

Kiinnostus Espanjan kulttuuriin ja kieleen nousi kolmen kärkeen muuttoon vai-
kuttaneissa syissä. Jotkut vastaajista korostivat kansainvälistymisen positiivista 
merkitystä ja sitä, että Espanjassa on vähemmän ikärasismia kuin Suomessa. 
Kielen ja kulttuurin merkitys muuttopäätökseen oli uusi ja tietyllä tavalla uutta 
muuttajakuntaa kuvaava. Jo se, että kulttuurin arvostaminen kiilaa muutoksen 
ja seikkailun halun edelle, tuo esiin uudenlaista ilmiötä Espanjaan muuttavien 
suomalaisten arvoista ja asenteista Espanjan maata ja sen kulttuuria kohtaan. 

”Kumppanin myötä tulin. Ei ole ikärasismia kuten Suomessa.” (Mies 69 v.)

”Kielen ja kulttuurin oppiminen ja kansainvälisyys kiinnostaa.” (Mies 62 v.)

”Vaihto-oppilasvuosi, kielitaidon ja espanjan kulttuurin oppimisen halu.” 
(Nainen 17 v.)

Muutoksen ja seikkailun halun sekä verotuksen tuomat edut koettiin vetoteki-
jöinä Espanjaan muuttoa harkittaessa. Taustalla oli toisaalta toive paremmasta 
elämästä ja toisaalta seikkailun halu. Ajatus Espanjaan muutosta oli syntynyt 
joillekin henkilöille myös Suomessa koetun oravanpyörän vaikutuksesta. Siitä 
haluttiin päästä irti. Jotkut kuvasivat vastaavaa tilannetta ”shift down” -elämän-
muutosilmiöksi, jonka he uskoivat käynnistyvän Espanjaan muuttonsa myötä. 
Jotkut uskoivat muuton mahdollistavan myös elämästä nauttimisen, joka aiem-
min ei ole onnistunut. Verotus oli ollut useiden suomalaisten taustavaikuttajana 
Espanjaan muutossa, sillä Espanjan kevyempi verotus oli pitkään ollut Suomen 
verotusta kevyempi, erityisesti alemmissa veroluokissa. Kevyempi verotus oli 
ollut merkittävä etu erityisesti pienituloisille eläkeläisille. 

”Epämiellyttävä tilanne Suomessa – halusin muutosta. (Mies 28 v.)

”Tulin nauttimaan elämästä ja kokemaan uutta.” (Nainen 72 v.) 

”Suomessa oli oravanpyörä – täällä lämpö.” (Mies 64 v.)

”Ilmasto, verotus ja asumisen edullisuus.” (Mies 70 v.) 

Sukulaiset, ystävät ja opiskelu oli useiden henkilöiden muuton taustalla. Lähes sadal-
la suomalaisella oli sukulaisia tai ystäviä Espanjassa. Näillä oli vaikutusta muutto-
päätökseen. Osa näistä Espanjassa asuvista oli perheenjäseniä, vanhempia, lapsia tai 
sisaruksia, osa Suomessa tai Espanjassa aiemmin tutuiksi tulleita ystäviä. 

”Tytär perheineen, ilmasto ja kustannukset.” (Mies 71 v.)
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Aurinkorannikolla on myös vuosittain lukuisia, eri alojen opiskelijoita työhar-
joittelussa. Syksyllä 2012 tutkimuskyselyyn vastasi 82 työharjoittelussa, opiske-
lemassa tai vuorotteluvapaalla ollutta opiskelijaa. Suomalaisnuoret suorittivat 
opintojaan pääsääntöisesti Suomalaisessa koulussa, Tampereen urheiluhiero-
jakoulussa tai etäopintoina suomalaisiin oppilaitoksiin, kuten Joitakin oli Män-
tän tradenomiopinnoissa. Useilla suomalaiskouluilla oli harjoittelusopimuksia 
Espanjassa toimivien yhdistysten, yritysten, koulun, seurakunnan, yliopiston 
tai muiden toimintayksiköiden kanssa. Harjoittelu voi – opintosuunnitelmas-
ta riippuen – kestää jopa neljä kuukautta. Vuorotteluvapaalla olevilla on usein 
myös perhe mukanaan ja heidän lapsensa opiskelevat yleensä Aurinkorannikon 
suomalaisessa koulussa.

”Työharjoittelu, kokemus, kulttuuri.” (Nainen 23 v.)

”Opiskelu.” (Nainen 36 v.)

”Lasten koulutuspaikat suomalaisessa koulussa ja vuorotteluvapaa.” 
(Nainen 41 v.)

Harrastukset olivat tärkein syy Espanjaan muuttoon 60 suomalaiselle ja Golf oli 
yksi suosituimmista harrastuslajeista. Myös ulkona liikkuminen, lenkkeily, vam-
maisliikunta, jalkapallo tai uinti oli vaikuttanut muuttoon. Yhden suomalaisen 
muuttoon vaikutti ilmaston lisäksi luottamustehtävä Espanjassa. 

”Aurinko ja golf.” (Mies 73 v.)

”Lämpö ja luottamustehtävä.” (Mies 67 v.)

Työ ja yrittäjyys olivat olleet vahvoja vetotekijöitä 89 henkilölle, jotka ilmoitti-
vat muuttaneensa erilaisiin työtehtäviin Espanjaan. Aurinkorannikolla on myös 
suomalaisia, jotka tekevät etätyötä. Työn etsiminen ja työpaikan hankkiminen 
olivat edellyttäneet nykyisessä Espanjan työ- ja taloustilanteessa suomalaisilta 
erityistä sisukkuutta. 

”Tyttöystävä sai hyvän työn.” (Mies 20 v.)

”Mieheni sairaudet ja mahdollisuus etätyöhön.” (Nainen 63 v.)

”Työ x 3, ilman työtä emme olisi saapuneet.” (Mies 42 v.)

Eläkkeelle jäänti Espanjaan muuton syynä tuli esille yllättävän vähäisenä. Tämä 
herätti ihmetystä ja siksi asiaa oli tarkasteltava tarkemmin. Jo siitäkin syystä tulos 
oli erikoinen, koska vain kaksi prosenttia vastaajista oli kirjannut kyselylomak-
keeseen eläkkeelle jääntinsä muuttonsa syyksi. Haastatteluvastauksissa toistui 
sama ilmiö. Kysymykseen: ”Mikä sai Sinut tulemaan Aurinkorannalle”, haastatel-

tavista vain neljä henkilöä kertoi eläkkeen vaikuttaneen muuttoonsa. Koska myös 
tutkimukseen osallistuvista kuitenkin yli puolet oli eläkeläisiä, tulos on tulkitta-
vissa siten, että Espanjaan muuttoon oli ollut myös muita, jopa eläkkeelle pääsyä 
tärkeämpiä syitä. Näin ollen eläkkeelle jäänti toimi tilanteen laukaisijana, jolloin 
muutto mahdollistui ja konkretisoitui. Muita tärkeämpiä tekijöitä odotti eläkkeel-
le jäämistä ja Espanjaan muuttoa. Ikäihmisten kommentit tukivat oletusta.

”Ilmasto, eläköityminen ja uudet kokemukset.” (Nainen 68 v.)

”Eläkkeelle jäänti, kurja syksysää ja kylmä talvi.” (Nainen 66 v.)

Asunto Espanjassa motivoi muuttamaan. Joillakin suomalaisilla oli onnellinen 
tilanne, koska heillä oli Espanjassa valmis asunto odottamassa muuttajaa. Es-
panjassa oli käyty lomilla ja samaisessa asunnossa oli asuttu. Asunto oli joko 
aiemmin itse ostettu tai saatu perinnöksi. Joillakin suomalaisilla oli jonkun per-
heenjäsenen hankkima asunto käytettävissään. 

”Vanhempani olivat ostaneet asunnon loma-asunnoksi jo aiemmin, jo-
ten lomat vietettiin täällä. 1995 lähtien sitten tulin jatkuvasti asumaan.” 
(Mies 45 v.)

”Kun talo siirtyi nimiini noin 20 vuotta sitten, tulimme lomien viettoon 
tänne, vaikka olimme vielä työelämässä.” (Nainen 67 v.)

”Isosisko asui täällä silloin. Olimme ensin siskon luona. Isä ja äiti päätti-
vät tulla tänne Espanjaan sitten myös.” (Nainen 16 v.)

Muut muuttoon vaikuttaneita seikkoja olivat rakkaus, leskeyden järkytys tai yk-
sinäisyys. Muita muuttosyitä olivat: aviomiehen ongelmat, olosuhteet, äitiyslo-
ma, vanhempien kuolema, työttömyys, avioero, helppo matka tai Jumalan tahto. 
Joku halusi aloittaa uuden elämän laman seurauksien johdosta. Myös arvostus 
Espanjaa kohtaan EU -maana oli työntötekijä muuttoon. 

”Surutyö ja täällä silloin asuvat lapset. Opin viihtymään.” (Nainen 67 v.)

”Yksinäisyys.” (Mies 73 v.) 

”Lama ja töiden loppuminen Suomessa, opiskelumahdollisuus Espanjas-
sa.” (Mies 50 v.)

”Olosuhteet. Espanja on riittävän lähellä Suomea ja EU-maa.” (Mies 57 v.)

Huonot kokemukset Suomesta toimivat joillekin suomalaisille työntötekijöinä Es-
panjaan. Huonoja kokemuksia oli saatu muun muassa Suomen oikeuslaitoksesta 
tai Suomen valtion epärehellisyydestä. Joidenkin muuttoon vaikutti yksinkertai-
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sesti vain halu muuttaa Suomesta muualle. Näistä syistä vahvistunut muuttotah-
to toimi työntävänä moottorina Espanjaan.

”Verotus, Suomen kelvoton oikeuslaitos ja Suomen valtion epärehelli-
syys.” (Mies 63 v.) 

”Halu Suomesta pois.” (Nainen 35 v.)

5.2.1. Espanjan Aurinkorannikon valinnan motiivit 

Sekä kyselyn että haastattelujen avulla haluttiin selvittää erityisesti myös sitä, 
miksi suomalaiset olivat valinneet muuttomaakseen juuri Espanjan ja miksi 
haluttiin asua nimenomaan Aurinkorannikolla. Vaikka kysely- ja haastattelu-
kysymykset tukivat hyvin toisiaan, ne eivät olleet näiden teemojen osalta tar-
kasti ottaen yhteneväiset, joten motiiveja Espanjan valintaan muuttomaaksi 
tarkasteltiin molempien ryhmien näkökulmista. Kyselylomakkeessa pyydet-
tiin mainitsemaan Espanjan valintaan eniten vaikuttanut syy: ”Miksi valitsit 
juuri Espanjan? Mainitse eniten vaikuttanut syy.” ja haastateltavilta kysyttiin: 
”Mikä sai Sinut tulemaan juuri Espanjan Aurinkorannikolle?” Kysely- ja haastat-
teluvastausten yhteisarvioinnilla tavoiteltiin mahdollisimman kattavaa tietoa 
maan ja asuinalueen valinnan motiiveista. Kyselylomakkeeseen avovastauksia 
kirjasi 525 henkilöä. Suomalaisten kuvaamat muuttomotiivit olivat selkeästi 
tulkittavissa ja ne jaoteltiin yhdeksään luokkaan. Haastateltavien kommentit 
jaoteltiin kyselyvastausten teemojen mukaisesti ja liitettiin kyselyvastausten 
taulukkoon 8.

Taulukko 8. Aurinkorannikon valintaan vaikuttaneet motiivit (%)

Kysely Haastattelut

Perhe, tuttavat, valmis asunto 22 31 

Helppo, lyhyt matka 18 -

Manner-Euroopan ilmasto 16 5

Työ, yritys, ammattiopinnot 12 33

Kieli ja kulttuuri hallinnassa 10 -

Henkilökohtaiset ja terveyssyyt 8 31

EU-maa, Euro, turvallisuus 6 - 

Verotus, halpa hintataso 5 -

Suomalainen koulu 3 -

Yhteensä % 100 100 

Vastaajia (N) 525 42

Kysely- ja haastatteluaineiston tulokset tukivat vain osittain toisiaan tarkastel-
taessa suomalaisten motiiveja Espanjaan muuttamiseen. Yhteneväisyyttä löytyi 
parhaiten ensimmäisen motiiviluokan osalta, jossa Espanja oli valittu perheen, 
tuttavien tai valmiina odottavan asunnon motivoimana. Sosiaalinen verkos-
to oli ollut vahva muuttomotiivi suomalaisille ja vielä vahvemmin se tuli esille 
haastatteluaineiston kautta. Tulosten mukaan Aurinkorannikolle on muuttanut 
melko runsas joukko suomalaisia, joilla on alueella ennestään tuttuja, omia per-
heenjäseniä tai valmis asunto. Muuttomotiivien tuloksia tukevat lisäksi aiemmat 
tulokset siitä, että yli puolet haastatelluista oli käynyt jo aiemminkin Aurinko-
rannikolla, jolloin tuttu seutu madalsi heidän muuttoaan Espanjaan. (ks. 5.1.1.)

Sama ilmiö esiintyi työn, yrityksen tai ammattiopintomotiivien osalta. Haas-
tateltaville nämä olivat olleet merkittävimpiä Espanjaan muuton motiiveja kuin 
kyselyvastaajille. Myös henkilökohtaiset syyt olivat vaikuttaneet vahvemmin 
haastateltavien Espanjan muuttoon. Viimeksi mainittua selittää haastatelta-
vien osalta parhaiten eläkkeelle jäänti, jota jostakin syystä kyselyvastauksissa 
ei ole otettu esille ollenkaan. Iän ei katsota selittävän henkilökohtaisten mo-
tiivien eroa, sillä kyselyvastaajien keski-ikä oli 59 vuotta ja haastateltujen 55 
vuotta. Sen sijaan ikämuuttujalla näyttäisi olevan vaikutusta haastateltavien 
motivaatioon muuttaa Espanjaan työn, yrityksen tai ammattiopintojen vuoksi. 
Kyselyvastausten henkilökohtaisiin ja terveyssyihin kirjattiin sairauksien lisäksi 
harrastukset, ruokavalio, vaihtelun halu, sattuma ja Jumalan johdatus, espanja-
lainen puoliso ja miehen unelma. Haastatteluvastauksista henkilökohtaisiin mo-
tiiveihin kirjattiin terveydentila, eläkkeelle jäänti, uteliaisuus ja seikkailunhalu.

Yhteenvetoa: mikä Espanjaan työntää, mikä vetää? 
Erityisesti ikääntyneet Aurinkorannikon suomalaiset olivat tietoisia, että sairau-
den ja invaliditeetin kanssa on helpompi asua ja liikkua Espanjassa kuin Suomen 
talven pakkasissa ja liukkaudessa. Ilmasto ja terveys toimivat näissä tapauksissa 
työntävinä tekijöinä Espanjaan. Sen sijaan itse eläkkeelle pääsy ei näytellyt vah-
vaa roolia muuttotekijöissä. Näytti siltä, että se toimi väliin tulevana tekijänä, 
jonka avulla päästiin toteuttamaan kiinnostavia intressejä Espanjaan, kun näi-
hin nyt viimeinkin eläkkeen avulla oli mahdollisuus. 

Selkeimmät vetotekijät tukivat myös seikkailunhaluisten, kielen ja kulttuu-
rin tuntemuksen ja talviulkoilua harrastavien suomalaisten toiveita. Oli myös 
heitä, joilla oli Suomen palveluista huonoja kokemuksia. Vuorotteluvapaalle 
sekä työn tai yrityksen vuoksi Espanjaan muuttavia odotti vetomallin mukai-
sesti uusi työilmapiiri, kulttuuri ja uudet haasteet. Työpaikka toimi vetotekijänä 
Espanjaan 103 vastaajalle. Lapsiperheiden muuton kynnystä madalsi Aurinko-
rannikon suomalainen koulu. 

Merkittävä muutos oli tapahtunut muuttoon vaikuttaneiden tekijöiden ja 
muuttomaan valinnan välillä. Kun terveyden helpompi hoito Espanjan lämmös-
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sä oli aikaisempien tutkimustulosten muuttomotiivien kärkijoukossa – kohde-
maan valintaan vaikuttavat nyt tutkimustulosten mukaan ensisijaisesti konk-
reettiset käytännön asiat, kuten perhe, tuttavat, asunto, työ tai opiskelu sekä 
Suomen ja Espanjan välinen helppo, lyhyt matka. 

Muuttomotiiveja yleisesti tarkasteltaessa, havaitaan, että Espanjaan muu-
ton syitä oli lueteltu runsaasti (n=1 274). Samoin syitä, miksi oli valittu juuri 
Espanjan Aurinkorannikko muuton kohteeksi (n=525). Vaikka noin vajaa puolet 
kyselyvastaajista oli kirjannut avovastauksina ilmastolliset ja terveydelliset syyt 
tärkeimmiksi muuttoon vaikuttaneiksi tekijöiksi, näiden lisäksi oli kymmenen 
muutakin luokkaa, joihin oli kirjattu kaikkiaan 729 (57 %) muita Espanjaan 
muuttoon vaikuttaneita tekijöitä. Aiemmissa tutkimustuloksissa Välimeren il-
masto on aina ollut ykkösasia Espanjan suosiota mitattaessa. Merkittävä se on 
tämänkin tutkimuksen tuloksissa – vaan ei tärkein. Terveyden ja ilmaston lisäksi 
muuttoon vaikuttaneita tekijöitä olivat muun muassa kiinnostus Espanjan kult-
tuuriin ja kieleen, muutoksen ja seikkailun halu, verotus, suku ja ystävät, opin-
not tai vuorotteluvapaa, harrastukset, työ tai yritys, eläkkeelle jäänti, asunto tai 
muut syyt, kuten suru tai yksinäisyys. 

Motiivi valita Espanjan Aurinkorannikko muuttomaaksi perheen, tuttavien tai 
valmiin asunnon vaikutuksesta oli tärkein. Toiseksi merkittävin motiivi oli helppo 
ja lyhyt matka Suomesta. Terveydelliset ja ilmastotekijät ovat toki edelleen mer-
kittäviä työntötekijöitä, mutta niiden osuus ei tässä tutkimuksessa ollut suurin. Il-
maston vuoksi Espanja valittiin kohdemaaksi edellä mainittujen motiivien jälkeen 
vasta kolmannelle sijalle. Aiemmissa suomalaistutkimuksissa Espanjan edulli-
nen ilmasto ja terveydelliset syyt olivat vahvemmin vetotekijöinä suomalaisten 
maahanmuutossa. (ks. Helppikangas & Hiltunen 1992, Karisto 2008, 188,193.) 
Tämän tutkimuksen tulokset näyttivät toisenlaista suuntaa. Vastausten mukaan 
vahvimmat vetotekijät Espanjan valintaan muuttomaaksi olivat maassa sijaitseva 
valmis asunto, Aurinkorannikolla asuvat perheen jäsenet, suku tai ystäväpiiri sekä 
Suomen ja Espanjan välinen helppo, lyhyt matka. Haastateltavien ykkösveturina 
oli Espanjassa hankittu työ, yritys tai ammattiopinnot. 

Suomalaisten motiivit valita Espanja muuttomaakseen olivat siis ajan myötä 
muuttuneet. Työntötekijöinä ilmasto ja terveyssyyt valittiin tärkeimmiksi, kun 
valittiin tärkeimpiä syitä Suomesta Espanjaan muutolle. Ne olivat täten vastaa-
jille tärkeitä, mutta vetotekijöissä ne olivat vasta kolmannella sijalla. Edellä mai-
nittujen muuttomotiivien järjestyksen muutos oli yksi oleellisimmista tuloksis-
ta aiempiin tutkimustuloksiin vertailtaessa. Mikäli Espanjassa on valmis asunto 
odottamassa, joko aiemmin ostettuna, suvulta perittynä tai pitkäaikaisesti vuok-
rattuna, reipas viidennes vastaajista muutti pelkästään siitä syystä Espanjaan. 
Muutos tuo esiin uudenlaisen ilmiön, jonka mukaan nuortunut suomalaisväestö 
Espanjassa on asettanut sekä muuttonsa motiivit että tulevan asuinmaansa va-
lintakriteerit uuteen, kokonaisvaltaisempaan tarkasteluun. 

5.3. Siirtolaisuuden muodot ja muutokset 

Eurooppaan suuntautunut siirtolaisuus on jäänyt muuttoliiketutkimuksessa 
vähälle huomiolle, sillä muuttaneiden määrää ei kovin tarkkaan tiedetä puut-
teellisen tilastoinnin vuoksi. Kohdemaista saatujen tietojen perusteella Poh-
joismaiden ulkopuolisessa Euroopassa asui vuonna 2004 yli 50 000 Suomen 
kansalaista. Eniten suomalaisia asui Saksassa (16 000), Isossa-Britanniassa (12 
000), Espanjassa (5 000), Sveitsissä, Belgiassa ja Ranskassa, joissa kussakin asui 
vajaat 3 000 suomalaista. Määrä kasvoi merkittävästi sen jälkeen, kun Suomi 
vuonna 1995 liittyi Euroopan unionin jäseneksi. Kansalaisuutensa vaihtaneet ja 
jälkipolvet huomioiden suomalaisperäisen väestön määrä Euroopassa on varsin 
huomattava. Suuri osa Eurooppaan muuttaneista on perinteisesti ollut nuoria, 
vähintään ylioppilastutkinnon suorittaneita naisia, jotka ovat menneet avioliit-
toon kohdemaan kansalaisen kanssa. Euroopan unionin jäsenyyden ja globaa-
listumisen seurauksena työn, opiskelun ja muiden syiden merkitys ja samalla 
miesten osuus muuttaneista on kasvanut. (Tuomi-Nikula 1989; Korkiasaari 
1992; Council of Europe 2003; Heikkilä & Koikkalainen 2011.) 

Siirtolaisuuden muutokset 
Siirtolaisuuden muutokset Espanjan Aurinkorannikolla näkyvät parhaiten esi-
merkiksi Malagan ja Fuengirolan välisessä junaliikenteessä tai Los Bolichesin 
katukuvassa. Havaitaan, että kokonaisia perhekuntiakin on muuttanut Suomes-
ta Aurinkorannikolle, sillä Espanjaan työhön tulevat vanhemmat eivät joudu 
perumaan työpaikkaansa lasten koulunkäynnin vuoksi, sillä Aurinkorannikolla 
toimii suomalainen koulu. Monesti Espanjaan muutetaan ensin tarkkailumieles-
sä, periaatteella: ”jos emme viihdy, palaamme takaisin”. Tällöin on kyseessä niin 
sanottu ”siirtolaisuuden esiaste”. Sen jälkeen usein tullaan maahan, viihdytään, 
sopeudutaan ja jäädään. Alle kolme kuukautta Aurinkorannikolla asuvat suo-
malaiset luokitellaan turisteiksi, eikä heidän lomailuaikojaan eikä motiivejaan 
tässä tutkimuksessa ole tutkittu. 

Siirtolaisuutta arvioitaessa havaitaan, että perinteisen ”siirtolainen tai tal-
viasukas” kahtiajaon lisäksi Aurinkorannikolla asuu eripituisia aikoja suoma-
laisia, jotka matkaavat usein Suomen tai muiden maiden sekä Espanjan välistä 
matkaa. Useat suomalaiset ovat tehneet pysyvän muuttopäätöksen ja elävät siir-
tolaisina Espanjassa. Toiset viihtyvät Espanjassa pitempiäkin aikoja, mutta eivät 
ole eri syistä siirtäneet kirjojaan maahan. Joillakin on kuitenkin selkeä tavoite 
muuttaa myöhäisemmässä ja sopivammassa vaiheessa Espanjaan kirjansa ja ko-
tinsa. Muuttomalli noudattaa transnationaalisuuden ominaisuuksia. Transnati-
onaalisuustutkimuksen uranuurtajat Nina Glick Schiller, Linda Basch ja Christina 
Blanc-Szanton (1994) määrittelivät transnationaalisuuden prosessiksi, jonka 
avulla maahanmuuttajat luovat ja ylläpitävät moninaisia sosiaalisia suhteita, 
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jotka liittävät yhteen lähtö- ja määränpäämaiden yhteisöt. Transnationaaliset 
eli ylirajaiset suhteet rakentuvat sellaisten toisiinsa liittyvien sosiaalisten, ta-
loudellisten ja poliittisten suhteiden perusteella, joilla on yhteinen intressi ja 
päämäärä (Guarnizo & Smith 1998; Goldring, Luin 2001). Suhteet ovat luonteel-
taan tiiviitä ja ne ulottuvat vallitsevien kulttuuristen ja uskonnollisten rajojen 
yli, mutta eivät muodosta mitään maantieteellistä aluetta eivätkä ole minkään 
kansallisvaltion jatkeita (Glick Schiller et al. 1994; Glick Schiller et al. 1999; Faist 
2000; Pries 2000, 7–22; Pries 2001; Porta & Diani 2012). 

Transnationaalisuus synnyttää tietynlaisen elämäntavan, joka muodostuu 
sekä maahanmuuttajan omien resurssien että hänen lähtö- ja uuden asuinmaan-
sa taloudellisten ja kulttuuristen suhteiden perusteella. Maahanmuuttajien tiivis 
yhteydenpito lähtömaan ja uuden asuinmaan välillä sijoittuu kahteen tai use-
ampaan erilliseen maantieteelliseen paikkaan. Transnationaalisesti eletty tila 
käsittää siis samanaikaisesti useampia konkreettisia paikkoja. Suhde yhteen 
paikkaan vaikuttaa oleellisesti siihen, millaiseksi suhde muihin paikkoihin muo-
dostuu. Transnationaalisuus voidaankin nähdä paikkojen välisenä tilana, jossa 
eri paikkojen itsenäiset elämät yhdistyvät yhden henkilön tai ryhmän elämäs-
sä esimerkiksi mahdollista paluuta lähtömaahan pohdittaessa. Useat maahan-
muuttajat matkustavat asuinmaan ja lähtömaan välillä niin tiiviisti, että heidän 
voisi jopa väittää asuvan kahdessa paikassa yhtä aikaa. (Huttunen 2002, 77–78.)

Liikenneyhteyksien helppous ja edullisuus sekä Euroopan unionin vapaan 
liikkuvuuden säädökset madaltavat muuttoprosessin väliin tulevina tekijöinä 
muuttokynnystä Suomesta Espanjaan. Muuttomotiiveja tarkasteltaessa lähes 
viidennes kyselyvastaajista ilmoitti valinneensa Espanjan muuttomaakseen 
siksi, koska Espanjan ja Suomen välinen matka on lyhyt ja helppo (ks. 5.2.1). 
Kysyttäessä ”oikean kodin” sijaintia, vastauksista ilmeni, että useat vastaajat 
katsoivat oikean kotinsa sijaitsevan molemmissa maissa – Suomessa ja Espan-
jassa. Kaikkiaan 65 vastaajaa totesi, että koti on sekä Suomessa että Espanjassa. 
Datatiedot osoittivat, että myös useat residentitkin pitivät ”oikeaa kotiaan” mo-
lemmissa maissa. Asumiseen kahdessa tai useammassa maassa antoi viitteitä 
paitsi perheenjäsenet, joita oli molemmissa tai useissakin maissa, myös se, että 
vastaajista vain 263 ilmoitti oikean kotinsa olevan Suomessa, vaikka Suomessa 
kirjoilla olevia oli kaikkiaan 282 henkilöä (ks. 8.3.1). 

Suomalaisten liikkuminen Suomen ja Espanjan välillä on lisääntynyt vuo-
si vuodelta ja joidenkin muuttajien osalta se on johtanut pysyvään asumiseen 
Espanjassa. Jatkuvaan, maiden väliseen matkustamiseen ovat näissäkin tapauk-
sissa usein vaikuttaneet työ, sosiaaliset suhteet, puoliso tai perhesuhteet sekä 
ennen kaikkea hyvät kulkuyhteydet.

”Muutin Liettuasta Espanjaan. Emme ole 20 vuoteen asuneet Suomessa. 
Miehen työn vuoksi muutimme. Olimme myös Latviassa.” (Nainen 67 v.)

”Uusi miesystävä, joka oli asunut ennen Espanjassa. Myös terveydellisistä 
syistä. Kävin

Aurinkorannikolla ensin kahdeksan kertaa turistina.” (Nainen 63 v.)

Erityisesti haastateltavien kommenteista kävi ilmi, että useat Aurinkoranni-
kon suomalaiset hoidattavat sairautensa mieluummin Suomessa. Hoidon tur-
vaamiseksi siirretään kirjat sairauden ajaksi Suomeen. Kun sairaus on hoidet-
tu, usein palataan Espanjaan ja siirretään kirjat uudelleen Espanjaan. Tämän 
tyyppinen muuttoliike todennäköisesti vähenee vuonna 2014 voimaan tulevan 
potilasdirektiivin myötä, joka helpottaa EU-kansalaisten sairauden hoitoa mis-
sä EU-maassa tahansa. Jotkut vastaajat tekivät osan vuodesta töitä Espanjassa, 
osan Suomessa ja noin kymmenen henkilöä kertoi tekevänsä etätöitä Suomeen 
Espanjassa. Etätöihin on verrattavissa myös muun muassa tradenomikoulutuk-
sen etäopinnot, joita suoritettiin Espanjassa. Niin etätyöt kuin opinnotkin edel-
lyttävät molemmissa maissa jonkin aikaista oleskelua ja maitten välistä edesta-
kaista matkustamista.

Tulosten mukaan voidaan todeta, että suomalaiset olivat suomalaisten par-
haimmat ystävät ja heitä oli lukumääräisesti ystävistä eniten Aurinkorannikolla. 
Myös suomalaisiin harrastus- ja ryhmätoimintoihin osallistui suurin osa (54 %) 
suomalaisista. Yhteisöllisyys ei yksistään selitä transnationaalisuuteen perustu-
vaa maiden välistä matkustamista, mutta se antaa viitteitä siitä, ettei intensiivistä 
halua integroitua espanjalaiseen kulttuuriin läheskään kaikilla suomalaisilla ollut, 
olivat he sitten residenttejä tai eivät. Näin ollen vahvat kontaktit suomalaisiin Es-
panjassa antavat aihetta arvioida, että yhteyksiä pidettiin myös Suomeen, niin me-
dian kuin matkustamisenkin avulla. Perheenjäseniä oli muutamilla suomalaisilla 
myös muissa maissa kuin Suomessa ja Espanjassa, joten perheenjäsenten välistä 
liikkumista toistensa luokse eri maiden ja maanosien välillä tapahtuu. 

Nuorilla oli globaali näkökulma opintojensa ja tulevan työuransa suhteen. 
Ammattiala valittiin sen mukaan, että se toimii kaikkialla Euroopassa ja maa-
ilman laajuisesti. Nuoret arvioivat, että koulutustaan voi hyödyntää lähinnä 
Suomessa, mutta myös Suomen ja Espanjan ulkopuolella sekä kansainvälisesti. 
Näistä esimerkkeinä ovat nuorten valitsemat opintoalat: tieto- ja viestintätek-
niikka, hotelli-, ravintola ja catering ala, kuvataide, tradenomi, myyntityö, yleis-
taide, maisteritason matkailuopinnot ja myyntiala. (ks.4.4.1) Jatkuvat kontaktit 
Suomeen niin lapsiperheiden kuin yrittäjienkin osalta, antavat viitteitä siihen, 
että kontakteja ja liikkumista maiden välillä tapahtuu useammin kuin pari ker-
taa vuodessa. Suomeen matkustetaan sosiaalisten verkostojen tai työasioiden 
edellyttämässä määrin. On mahdollista, että transnationaalinen siirtolaisuus 
lisääntyy, mikäli taloudellinen kriisi jatkuu Espanjassa. Suomalaistenkin kes-
kuudessa on yhä enemmän työtä etsiviä, jotka tarkkailevat työmahdollisuuksia 
kummastakin maasta.
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5.3.1. Suomalaisten Espanjaan muuton tyypit

Tutkimusaineisto kuvaa suomalaisten erilaisia Espanjaan muuttamisen muotoja. 
Kyselytutkimuksen aineistosta ja sitä tukevasta haastatteluaineistosta oli mahdol-
lista löytää viitteitä alueelle muuttaneiden suomalaisten eri muuttajatyypeistä. 
On kuitenkin huomioitava, että tyypittely on tutkimusaineistoon pohjautuvaa tie-
toa, eikä se kuvaa koko suomalaisväestön yksilöllisiä eroja. Tämän aineiston pe-
rusteella täydellistä vastausta ei saada siihen, millainen on tyypillinen Espanjaan 
muuttava suomalainen. Tutkimusaineistosta on kuitenkin otettu tarkasteluun sen 
kaltaisia muuttujia, joiden perusteella erilaisia muuton tyyppejä kyettiin muodos-
tamaan. Selittäviä muuttujia olivat muun muassa aiemmin kuvatut muuttomotii-
vit, asuminen, jonka perusteella myös ”oikea koti” valittiin, tulevaan asumiseen 
liittyvät suunnitelmat ja sosiaalinen verkosto. Näiden muuttujien, havaintojen ja 
loogisen päättelyn perusteella erottuivat neljä suomalaisten Espanjaan muuton 
tyyppiä, jotka ilmenevät seuraavasta jaottelusta:

Suomalaisten Espanjaan muuton tyypit
1) ennakoitu, selkeä maahanmuutto, nk. residentti  siirtolainen

2) vaiheittainen maahanmuutto – portit auki Suomeen  transitiosiirtolainen

3) väliaikainen muutto: tavallisimmin talveksi etelään ja kesäksi pohjoiseen 
 kausisiirtolainen 

4) kolmen kuukauden lomailija, lämpöä etsivä ja aluetta tutkaileva  super-
turisti

Lisäksi Suomesta Espanjaan usein hyvinkin säännöllisesti matkustaa lomaile-
maan myös alle kolmen kuukauden matkailija  turisti

Siirtolainen on Espanjaan muuttanut Suomen kansalainen, jonka tarkoitus 
on oleskella maassa pitkään. Käsite koskee kaikkia eri perustein Espanjaan kir-
jansa muuttaneita suomalaisia. Tähän tutkimukseen osallistuneissa suomalaisia 
siirtolaisia on 248 henkilöä (46 %). Useat suomalaiset ovat muuttaneet maahan 
pysyvän työpaikan saatuaan tai eläkkeelle päästyään. Espanjaan on muutettu 
useimmiten terveydellisistä, taloudellisista tai verotuksellisista syistä. Espanjan 
hyvä ja edullinen terveydenhoito, halvemmat elintarvike- ja asumiskustannuk-
set sekä kevyempi verotus ovat olleet sekä veto- että työntötekijöinä Espanjaan 
muutolle. 

Transitiosiirtolainen on suomalainen, jonka tavoitteena on vaiheittainen 
maahanmuutto. Tähän muuttajatyyppiin kuuluvat suomalaiset, jotka asuvat 
pitkiä aikoja, useimmiten koko talvikausia, usein noin kolmen kuukauden jak-
soissa Espanjassa. Espanja on heille kuin toinen kotimaa. He eivät ole siirtäneet 
kirjojaan Espanjaan, vaan on kirjauduttu ulkomaalaisrekisteriin, jolloin kolmen 

kuukauden ylittävä maassa olokin mahdollistuu. Espanjassa asuttujen jaksojen 
välillä asutaan Suomessa tai muissa maissa useitakin viikkoja, vähintään kuiten-
kin kaksi viikkoa, jolloin uusi vakuutuskausi astuu voimaan. Transitiosiirtolai-
suuteen vaikuttaa usein Suomen niin sanottu pakkoverotus, joka peritään jul-
kisen sektorin työstä saaduista eläkkeistä. Toinen päätökseen vaikuttava tekijä 
on esimerkiksi krooninen sairaus, jolloin sairaudenhoito halutaan eri syistä joh-
tuen toteuttaa Suomessa. Usein transitiosiirtolaisella on yksityinen sairaus- ja 
matkavakuutus, jolloin sairauksien hoito yksityisellä sektorillakin mahdollistuu. 
Kolmas tekijä on espanjan kieli, joka ei ole riittävästi hallinnassa tai sen opiskelu 
on kesken. On myös mahdollista, että halutaan mieluummin puhua omaa äidin-
kieltä tai esimerkiksi englantia. Muitakin syitä asteittaiseen maahanmuuttoon 
toki on, kuten perhe Espanjassa tai päinvastaisessa tilanteessa omaiset Suomes-
sa. Osa transitiosiirtolaisista muuttaa pysyvästi Espanjaan jossain elämänsä vai-
heessa.

Kausisiirtolaisia verrataan usein muuttolintuihin. Suurin osa Espanjassa 
asuvista suomalaisista asuu Espanjassa kausisiirtolaisina. Tähän tutkimukseen 
osallistuneita heitä oli 287 henkilöä (53 %). Kausien välillä on selkeä jako. Taval-
lisimmin asutaan talvikaudet Espanjassa ja kesäkaudet Suomessa. Tästä juontuu 
kausisiirtolaisen käsite. Termi ei ole uusi, vaan sitä on käytetty aikaisemmissa 
tutkimuksissakin. Tosin Antti Karisto keksi kausisiirtolaiselle kuvaavampiakin 
termejä: ”jo-jo muuttaja” ja tämän rinnakkaisnimikkeeksi ”kaksinapainen elä-
mänmalli”, jossa muuttajan toinen napa on Suomessa, toinen Espanjassa. Ta-
vallisimmin kausimuuttaja asuu päivää vaille puolivuotta Espanjassa ja kuusi 
kuukautta ja yhden päivän Suomessa – verotuksellisista ja lainsäädännöllisistä 
syistä. Kirjaimellisesti ei aikoja noudateta, lyhyempiä aikojakin Espanjassa voi-
daan asua. Siirtolaisuuden edellyttämää, vähintään vuoden asumisaikaa tämä 
muuttomalli ei täytä, joten tästäkin syystä heitä kutsutaan kausisiirtolaisiksi. 
(Karisto 2008; Hartonen, Söderling, Korkiasaari 2013.)

Superturisti muuttajatyyppinä kuvaa yhä kasvavaa suomalaisjoukkoa, joka 
saapuu joka kevät tai syksy – myös talvella, noin kahden tai kolmen kuukauden 
lomalle Espanjaan. Aurinkorannikko on tullut tutuksi vuosien varrella ja asun-
tokin odottaa puhelinsoiton takana. Vuokranantajat ovat hyviä kavereita, joista 
osa on suomalaisia, osa muun maanlaisia ja joihin ollaan jatkuvastikin yhtey-
dessä. Jotkut superturistit omistavat oman asunnon tai asunto-osuuden, jolloin 
lomailu sujuu ”kimppakämppäsysteemillä”. Baarien omistajat ja Espanjassa asu-
vat suomalaiset tunnistavat tulijan. Monet superturistit ovat yrittäjiä, maanvil-
jelijöitä, puutarha-, rakennusalan tai muun kausityön tekijöitä, joilla on mahdol-
lisuus pitempiaikaiseen Espanjan matkailuun myös sesonkiajan ulkopuolella. 
Yleensä he asettuvat asumaan samaan, tuttuun taloyhtiöön tai alueelle, jossa on 
entisiä tuttavia. Osa heistä on golfaajia, osa matkailusta tai seurustelusta kiin-
nostuneita. Superturisteja näkee myös karaokeilloissa ja lähibaareissa. Joukossa 
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on myös taiteilijoita ja urheilijoita. On myös ihan itsekseen, rauhaisaa elämää 
viettäviä ja aamulenkkinsä rantabulevardilla juoksevia.

Turisti on matkailija, joka asuu Espanjassa tavallisimmin hotellissa, matkai-
lukodissa tai tuttavien vieraana. Turismin käsite on vanha ja se otettiin käyttöön 
Englannissa jo 1700–1800 -luvun vaihteen tienoilla. Tilastokeskus (2013) mää-
rittelee turistin matkailijaksi, jolla tarkoitetaan yöpyvää matkailijaa, joka viettää 
vähintään yhden yön matkan kohteessa joko maksullisessa tai maksuttomassa 
majoituksessa. Kansainvälinen matkailija puolestaan viettää ainakin yhden yön 
matkan kohteena olevassa maassa. Matkailija, joka ei yövy yhtään kertaa mat-
kansa aikana, on päivämatkailija. Tavallisimmin turisti viipyy Aurinkorannikolla 
viikon tai kaksi, kuitenkin alle kolme kuukautta. Niin sanottuja viikkoturisteja 
on eniten. 

Suomalaisuus 
kulttuurien muutoksissa 

Suomalaisen kulttuurin piirteitä ja parhaita tunnusmerkkejä ovat sisu, sauna, 
Kalevala, Sibelius, vaiteliaisuus, ujous, sisäänpäin lämpiävyys, ja protestanttinen 
työmoraali. Suomalaisuutta on kautta aikojen leimannut myös valtiokeskeisyys. 
Alasuutari ja Ruuska (1999) kuvaavat muutosta, jossa valtion roolin heikettyä 
on vähitellen tultu kulttuurisuomen aikaan. Tällöin suomalaisten yhtenäisyys 
rakentuu kielen ja yhteisen menneisyyden kautta. Suomen kielellä on tärkeä 
merkitys yhtenäisyyden rakentamisessa ja suomalaisen omaleimaisuuden pe-
rusteluna. Kulttuurilla viitataan ihmisten arkisiin käytäntöihin, kuten ruokaan ja 
juomaan, pukeutumiseen ja musiikkiin. Kulttuurin ajatellaan jäsentävän ja mää-
rittävän ihmisten jokapäiväistä elämää sekä tapaa katsoa maailmaa. (Huttunen, 
Löytty & Rastas 2005, 26.)

Yksilöt muokkaavat kulttuuriaan eri tilanteissa ja erilaisissa sosiaalisissa 
suhteissa. Sosiaalinen tausta, ikä ja sukupuoli vaikuttavat siihen, miten yksilöt 
jäsentävät kulttuuriaan. (Hall 2003, 249.) Ulkosuomalaistutkimukset osoitta-
vat, että ulkomailla asuessaan suomalaisuuden tunne vahvistuu ja sen merki-
tys korostuu. Monet arkiset asiat, joita Suomessa on totuttu tekemään, nousevat 
tärkeiksi. Espanjassa asuvat suomalaiset ovat ylpeitä suomalaisuudestaan. Suo-
malaisuutta ei peitellä, vaan sitä tuodaan rohkeasti esille. Kariston tutkimuksen 
(2008) mukaan suomalaisuus pikemminkin kirkastuu kuin himmenee Espan-
jassa. 

Suomalaisuus osana eurooppalaisuutta
Eurooppalaisuudella ei vielä kovin kauan ole ollut vaikutteita suomalaisuuteen. 
Suomalaisuuteen vahvasti vaikuttaneet asiat olivat 1940-luvulla saavutettu rau-

6
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ha ja Suomen itsenäisyys. Sodan jälkeinen aika oli suomalaisille paitsi raskas-
ta uudelleen rakentamisen aikaa, myös elintason nousun aikaa. Toisen maail-
mansodan jälkeiset yhteiskunnalliset erot olivat Suomessa, kuten muaallakin 
Euroopassa suuret. Suomalaisen yhteiskunnan sosiaaliluokat erosivat tuolloin 
vahvasti toisistaan. 1960-luvun lopulla maaseutu- ja kaupunkiasumisen erot ta-
soittuivat Suomessa ja miltei kaikkialla Euroopassa. (Roos 1987; Haataja & Kal-
lio 1994, 172; Tuohela 2000.)

Kaari Utrion (2000) mukaan eurooppalaisuus on vaikuttanut jo yli kol-
mesataa vuotta Euroopan kansojen perhekulttuuriin ja sivistykseen. Kun 
1800-luvun lopulla Välimeren maissa sairaanhoito ja armeliaisuus kuuluivat 
roomalaiskatoliselle kirkolle ja uskonnollisille järjestöille, nämä kykenivät 
huolehtimaan valtavista ihmismääristä, mutta hoidon taso oli siitä huolimatta 
jäljessä Pohjois-Euroopasta. (emt., 334–346.) Todennäköistä on, että näistä syis-
tä espanjalainen perhe on kautta aikojen ollut jäsentensä ydin ja turva, jolloin 
sairaat on hoidettu myös sairaaloissa omaisten ympäröimänä. 

Eurooppalaisuus yhdistää espanjalaisia ja suomalaisia. Molemmissa mais-
sa eurooppalaistuminen on konkretisoitunut vasta 1900-luvun lopulla Euroo-
pan unioniin liittymisen myötä. Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995 
ja Espanja vuonna 1986. Eri maiden edustajien kanssa tehtävä yhteistyö Euroo-
pan unionissa on avartanut paitsi poliitikkojen, myös yksittäisten suomalaisten 
näkökulmia tarkastelemaan suomalaisuuden merkitystä osana eurooppalai-
suutta. (Europa EU 2013.) Yhdistävä tekijä on myös talouskriisi. Koska Espan-
jan nuorisotyöttömyys on yli 50 prosenttia, maailman talousfooruminen (2013) 
mukaan uhkana on sosiaalinen kriisi, joten tulisi tehdä oikeita toimenpiteitä 
nuorten työllistämiseksi. (Europa.eu.meps 2013; Suomen Eduskunta 2013; Yle.
fi. 2013; Iltalehti 24.1.2013.) 

Nuoret ovat yksi eniten liikkuvista sosiaalisista ryhmistä maailmassa. Muut-
to ulkomaille avaa nuorille uusia polkuja esimerkiksi koulutukseen ja työhön. 
Mutta on myös pakon sanelemaa siirtolaisuutta. Siirtolaisuusinstituutin tutki-
musjohtaja Elli Heikkilän (2013) mukaan tämän hetkinen Euroopan talouskriisi 
on ajanut erityisesti kreikkalaisia ja espanjalaisia nuoria muuttamaan omasta 
maastaan muualle (Heikkilä 2013). Suomen ja Espanjan nykyinen taloustilanne 
on huolestuttanut myös suomalaisia Aurinkorannikolla. On huomattu, että eu-
rooppalaisuus yhdistää, erityisesti vaikeissa talousvaiheissa.

6.1. Suomalaisuus, sauna ja sisu

Lauri Haataja (1994) kuvaa suomalaisuuden kytkeytymistä karuun Suomen 
luontoon, luovuuteen ja vapauden haluun. Suomalainen haluaa kaikin voimin 

irtaantua pykäliin sidotusta maailmasta. Suomalaiseen kulttuuriin on liitetty kä-
sitys kaiken turhan karsimisesta. Kun suomalaiset ryhtyvät johonkin, he ryhty-
vät siihen tosissaan. Käsitteistöön ovat iskostuneet sanat sauna, sisu, Sibelius ja 
talvisota (emt., 230). Suomalaisuus on sisäänrakennettu voimavara myös ulko-
mailla asuvilla suomalaisilla. Vaikka suomalaisten ikärakenne oli Espanjassakin 
nuortunut, suomalaisuus oli vahvistunut. Espanjassa asuttu aika ei espanjalais-
tanut suomalaisidentiteettiä silloinkaan, kun sukuun liittyi Espanjan kansalaisia 
tai ystäväpiirin enemmistö koostui espanjalaisista. Suomalaisuus ”tuntuu sydä-
messä”, ilmaisi iäkäs Aurinkorannikolla asuva suomalaismies. 

Suomalaisuuden ideologia näkyy erityisesti suomalaisissa juhlatilaisuuk-
sissa. Itsenäisyyspäivän vietto on niistä merkittävin. Vuosi toisensa jälkeen, yhä 
harveneva joukko sotiemme veteraaneja istuu arvokkaasti juhlasalin etupenkis-
sä, joille Aurinkorannikon kuoro laulaa ”Veteraanin iltahuuto” -kunniamarssin. 
Suomalaisuus ilmenee myös niiden nuorten suomalaisnaisten tai -miesten ihai-
luna, jotka avioiduttuaan espanjalaisen kanssa antavat suomen kielen ja kult-
tuurin opetusta lapsilleen ja espanjalaisille omaisilleen. Heitä näkee perhekun-
nittain muun muassa joulukirkossa. 

Sauna – suomalaisen rauhan retriitti
Kun suomalaiset ennen vanhaan muuttivat uusille asuinpaikoille, he rakensivat 
ensimmäiseksi saunan ja asuivat siinä niin kauan kuin talon rakentaminen kesti. 
Lapset synnytettiin saunassa ja kuolleet omaiset vietiin saunaan. Saunan histo-
ria kantaa Suomessa jo vuoteen 1849 asti, jolloin Elias Lönnrot (1849) kuvaa 
Kalevalassa myös suomalaista saunaa:”Lämmitä simanen sauna hienoisilla hal-
kosilla, pienoisilla pirastehilla, ukonilman iskemillä!” Suomen saunaseuran tut-
kimus- ja kulttuuritoimikunnan asiantuntija Lasse Viinikan mukaan Suomessa 
on kolme miljoonaa saunaa. On erittäin harvinaista, mikäli suomalaismökissä ei 
olisi saunaa. (Yhteishyvä 2013.)

Perheet saunoivat aina yhdessä. Suomessa sauna on siksi noussut kansal-
lisen instituution asemaan. Sauna on aina ollut suomalaisille miltei pyhä asia, 
sillä se edustaa suomalaiselle rauhoittumisen tyyssijaa. Sauna on suomalaisille 
myös arkihuolista vetäytymisen ja hiljentymisen paikka. Saunassa rauhoitutaan. 
Suomalainen haluaa kaikin voimin irtaantua pykäliin sidotusta maailmasta ja 
tämän hän toteuttaa lauantaisaunan lauteilla (Haataja & Kallio 1994, 230; Suo-
misanakirja 2013). 

Espanjalaisten on vaikeaa ymmärtää, että lauantai on suomalaisen perintei-
nen saunapäivä tai että saunassa käytetään vastaa, joka tehdään koivunoksista. 
Puhumattakaan, että suomalainen ”hakkaa” itseään tulikuumalla vastalla. Kuten 
espanjalaisilla, myös suomalaisilla on omia rituaaleja: kesällä käydään saunomi-
sen välillä uimassa ja talvella jotkut kierivät lumihangessa tai uivat avannossa. 
Suomalaiset ovat aina uskoneet myös saunan parantavaan voimaan. Saunasta on 
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olemassa lukemattomia sananlaskuja, esimerkiksi ”Jos ei viina, terva tai sauna 
auta, tauti on kuolemaksi.” ja ”sauna on köyhän miehen apteekki.” Nämä kuul-
tuaan espanjalaiset ovat hämmentyneitä. Ilmeistään voi lukea, mitä he suomalai-
sista ajattelevat. Jokaisella kansalla on omat perinteensä. Sisu ja sauna ovat suo-
malaisten. (Opetushallitus 2013.) Melko monen suomalaisen asunnossa myös 
Espanjassa on sauna. Lisäksi joissakin Aurinkorannikon hotelleissa on saunoja, 
joita suomalaisyhdistysten jäsenillä on ollut mahdollisuus käyttää jäsenhintaan. 
Fuengirolan Los Bolichesissa avattiin kauan odotettu sauna vuonna 2013. Sauna 
palvelee yksityishenkilöitä, ryhmiä ja perheitä (Fuengirola.fi 2013).

Kuva 5. Saunajoogaa Centro Finlandian saunassa (Lähde: Fuengirola.fi 2013)

Centro Finlandian taloyhtiössä Fuengirolassa sijaitsevassa saunassa järjestetään 
myös saunajoogaa (kuva 5). Suomalainen saunakulttuuri elää täten Espanjassa-
kin, jossa sauna tukee suomalaisuutta ja toimii rauhan retriittinä Aurinkoranni-
kon suomalaisille.

Sisu suomalaisena kansanperinteenä
Kansantieteen tutkijan Rauno Lahtisen (2008) mukaan sisu on suomalaisen 
sitkeää, hellittämätöntä tahdonvoimaa, sinnikkyyttä ja lannistumattomuutta. 
Kotimaisten kielten tutkija Maija Länsimäen (2003) mukaan sisu on osa suo-
malaista kansallisidentiteettiä, jonka taustalla on ajatus, että suomalaiset ovat 
pitkälti ankarien luonnonolojen vuoksi perään antamattomia ja sisukkaampia 
kuin useimmat muut kansat. Kaikilla kansoilla on stereotypiansa. Luulemme 
tietävämme, millaisia ovat ranskalaiset, venäläiset, britit tai ruotsalaiset. Ylei-
nen näkemys on, että suomalaisilla on huono itsetunto, suomalaiset ovat juroja 

ja umpimielisiä, eivätkä hallitse eurooppalaista hienostuneisuutta. Suomalai-
silla on sen sijaan sisua, joka on tuonut suomalaiset läpi nälkävuosien, sotien ja 
lamakausien. Sisu on suomalaisten oma sana, jota on lähes mahdoton kääntää 
muille kielille. Vain suomalaiset tietävät, mitä sisu on, ja se jokin on suomalai-
suuden kovin ydin. Itseämme me suomalaiset kuvaamme liiankin negatiivisesti. 
Tärkeintä on olla kova työmies. Perinteinen suomalainen sanonta: ”Mies kasvaa 
räkänokastakin, vaan ei tyhjän naurajasta” – kuvaa vaatimattomuutta. Ajatel-
laan, että vaatimattomuus kaunistaa. Mutta suomalaiset ja monet ulkomaalai-
setkin osaavat yhdistää sisun ja Suomen ja silloin päällimmäisenä ajatuksena 
on yritteliäisyys ja sinnikkyys. (HS 2003; Kotimaisten kielten keskus 2007; Lah-
tinen 2008, 7, 56.)

Sisulla ja rohkeudella on yhtäläisyyttä, sillä siirtolaisuus on aina edellyttä-
nyt maasta toiseen muuttavilta rohkeutta ja sisukkuutta kohdata uusi elinym-
päristö, uuden maan kansalaiset ja uusi kulttuuri. Krister Björklund (2012) on 
tutkinut Ruotsissa asuvien suomalaisten identiteettiä, joka oli rakentunut usein 
kahden maan aineksista ja suomen kielen taito oli siirtynyt sukupolvelta toisel-
le, joskin jotkut sanoista muokkautuivat ruotsin kielen mukaisesti. Frälsegård 
-koulun oppilaskyselyssä ruotsinsuomalaiset oppilaat luettelivat suomalaisim-
pina pitämiään asioita. Ensimmäisinä mainittiin suomalainen ruoka, leivonnai-
set sekä makeiset ja toisena tulivat suomen kieli, sauna ja sisu. (Björklund 2012, 
73.) 

Suomalaisille tyypillinen ahkeruus ja yritteliäisyys ilmenevät myös suoma-
laisnuorten kouluarvioinneissa ja eri maiden välisissä onnellisuustutkimuksis-
sa. Alexander Stubbin (2013) mukaan suomalaisten elämänlaatu on hyvä ja yksi 
menestyksen avaintekijöistä on suomalainen sisu. Sanassa yhdistyvät urheus ja 
periksi antamattomuus. Suomalaiset eivät anna periksi, olipa kysymys nälän-
hädästä, sodista tai lamakausista. Sisukkaat suomalaiset ovat suorapuheisia ja 
suomalaisen kädenpuristukseen voi luottaa. Stubb siteeraa ”Sisulla ja sydämel-
lä” kirjassaan (2013) myös kanadanranskalaista laki- ja liikemies André Noel 
Chakeria, joka on asunut Suomessa yli 20 vuotta ja jonka teos: ”The Finnish Mi-
racle – Ihanuuksien ihmemaa” (2011) käsittelee suomalaisuutta ja menestys-
tä, joka perustuu suomalaisten avoimeen mieleen, yrityksen ja erehdyksen me-
netelmään, uutteraan työntekoon, sisukkuuteen ja omana itsenään olemiseen. 
Chaker näkee suomalaisen sisun olevan urheuden ja sinnikkyyden yhdistelmä. 
(Chaker 2011, 4–49; Stubb 2013, 48–50.) 

Onko Espanjassa suomalaista sisua?
Myös Espanjan Aurinkorannikolla asuvat suomalaiset tunnistivat suomalaisen 
sisun? Kun asiaa selvitettiin kysymyksellä: ”Miten kuvailet suomalaista sisua?”, 
vastaajat kirjasivat 383 erilaista sisun määritelmää. Sisu tunnettiin. Määritelmät 
luokiteltiin kuuteen ryhmään (taulukko 9). 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomalaiset
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomalaiset
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Taulukko 9. Suomalaisen sisun kuvaukset, kyselyn mukaan (%)

Läpi harmaan kiven, noustaan uudelleen 41

Periksi antamatonta määrätietoisuutta 35

Rohkeutta, yrittäjyyttä 8

Jääräpäistä yksin selviytymistä 6

Vanha sanonta, on enää myytti 6

Muu kuvaus 4

Yhteensä % 100

Vastaajia N 383

Kaksi ensimmäistä sisun määritelmää: ”Läpi harmaan kiven ja noustaan uu-
delleen”, sekä ”sisu on periksi antamatonta määrätietoisuutta”, keräsivät eniten 
vastauksia. Useat vastaajat näkivät sisun merkitsevän rohkeutta, yrittäjyyttä tai 
jääräpäistä yksin selviytymistä. Muut kuvaukset -ryhmän kommentit kirjattiin 
kaikki, koska oli tärkeää tuoda esille myös suomalaista sisua kyseenalaistavat 
mielipiteet. 

Yleisimmän määrittelyn: ”Mennään läpi harmaan kiven ja noustaan uudel-
leen”, mukaan sisun katsottiin ilmentävän suomalaisen kykyä hoitaa vaikeissa-
kin tilanteissa asia ongelmia pelkäämättä. Lähes puolet vastaajista näki suoma-
laisen sisun ilmentävän kuvattua sisukkuuden asennetta. Sisun nähtiin toimivan 
myös vieraassa kulttuurissa. Tuotiin esille myös toteamus sisun vaikutuksesta 
päätöksessä pysymiseen. 

”Läpi vaikka harmaan kiven vieraassa kulttuurissa.” (Nainen 67 v.)

”Päätä mitä teet - tee se mitä olet päättänyt.” (Mies 66 v.)

Suomalaiset ymmärsivät sisun periksi antamattomuutena ja määrätietoisuu-
tena hoitaa hankalakin asia, mahdollisista vaikeuksista välittämättä. Toisaal-
ta nähtiin, että määrätietoisuus ja periksi antamattomuus merkitsevät myös 
uhrauksia.

”Kotiin ei lähdetä, vaikka vähän sattuisikin!” (Mies 40 v.) 

”Sinnikäs, periksi antamaton asian vieminen eteenpäin, joskus uhratusta 
panoksesta välittämättä.” (Mies 65 v.)

Sisun nähtiin olevan rohkeutta ja yrittäjyyttä, jota esimerkiksi sotavelkojen mak-
su vaati suomalaisilta. Myös suomalaisella yrittäjyydellä on pitkät perinteet 
suomalaishistoriassa. Espanjan Aurinkorannikolla toimii suomalaisyrittäjiä, jot-
ka ovat rohkeasti luottaneet ammattitaitoonsa uudessa kulttuurissa. Erityisesti 

uuden yrityksen perustaminen vaatii rohkeutta, jota vastaajat vertasivat suoma-
laiseen sisuun. 

”Sama sisu näkyy täälläkin. Tulemme toimeen hyvin. Yrittäjät avaavat 
nyt tänne paljon uusia kohteita.” (Mies 65 v.)

Sisu on myös jääräpäistä, yksin selviytymistä. Useat vastaajat määrittelivät sisun 
jääräpäisyydeksi, joka merkitsee sitä, että suomalainen haluaa hoitaa asiat itse, 
ilman ulkopuolista apua – osasi tai ei. Jotkut suomalaiset olivat sitä mieltä, että 
suomalainen sisu on nykyisin myytti ja historiaa.

”Suomalainen tekee, vaikka se näyttäisi hullulta. Kun suomalainen päät-
tää jotain, ei sitä päätä voi enää kääntää.” (Nainen 23 v.)

Muihin sisun kuvauksiin oli kirjattu kommentteja, joiden mukaan suomalainen 
sisu ei toimi enää nykyaikana. Jotkut vastaajista kysyivät: ”mikä sisu on?” Joi-
denkin mielestä sisu on kadoksissa, joillekin se oli positiivinen voimavara. Sisun 
katoamiseen nähtiin vaikuttavan liika varovaisuus ja kohteliaisuus. Mutta silloin 
kun sisua on, sen nähtiin olevan taipumatonta kansanluonnetta.

”Suomalaiset ovat liian varovaisia tai kohteliaita Espanjassa – sisua ei 
näy.” (Mies 71 v.)

”Emme anna helposti periksi jos tiedämme olevamme oikealla asialla. 
Nuorison sisu on pilattu hemmottelemalla.” (Nainen 66 v.)

”Vesa-Matti Loiri laulussaan: ”Vaikka taivun, en suostu murtumaan.” 
(Nainen 60 v.)

Kuvauksissa tuli myös esille ”liiallinen sisukkuus”, joka ilmenee jääräpäisyytenä 
ja liiankin kauan yksin ilman apua yrittämisenä. Positiivisin kuvaus oli lyhin: 
”Sillä pärjää!” 

Myös Espanjan Aurinkorannikolla asuu suomalaisia, joille Suomen Lapin 
tunturivaellukset ovat tuttuja. Jotkut heistä ovat havainneet Hetta-Pallastun-
turin vaellusreitille pystytetyn ”suomalaisen sisun monumentin,” joka kuvaa 
hyvin suomalaista sisukkuutta. Jokainen kivi on käsin kerätty kekoon nos-
taen. Lopputulos näyttää siltä, kuin tunturin laelle olisi kerätty kaikki 383 
vastaajan edellä kuvaamaa kommenttia sisukkuutta kuvaavaksi kivipatsaaksi 
(kuva 6). 
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Kuva 6. Suomalaisen sisun monumentti (Kuva: Olli Autto) 

6.2. Suomalaisten ja espanjalaisten kohtaamisia 

Euroopan unionin tavoitteet lähentää eurooppalaisten valtioiden yhteistyötä 
ovat vuosien 2012 ja 2013 aikana olleet ensi askeleita myös Suomen ja Espan-
jan välisessä työntekijävaihdossa. Tuolloin toteutettiin kaksikin työtehtävien 
siirtoa, jotka koskettavat myös Aurinkorannikon suomalaisten elinympäristöä. 
Espanjalaisia sairaanhoitajia koulutettiin ja siirrettiin Suomeen ja suomalaisia 
Trafin palveluja siirrettiin Espanjaan. Lisäksi oli suunnitteilla suomalais-espan-
jalaisena yhteistyönä toteutettava koulutushanke, joka aloitetaan Barcelonassa, 
mutta onnistuessaan levittäytyy muuallekin Espanjaan. 

Espanjalaisia sairaanhoitajia Suomeen
Espanjalaisia sairaanhoitajia rekrytoitiin Suomeen vuonna 2012 valtioiden vä-
listen neuvottelujen perusteella kaikkiaan viisikymmentä. Kokemukset olivat 
hyviä ja potilaat tyytyväisiä. Espanjalaiset sairaanhoitajat olivat iloisia, sosi-
aalisia ja vanhuksia kunnioittavia. He halusivat kuunnella omaisia ja arvostaa 
vanhusten elämänkokemusta, sekä oppia siitä jotain omaan elämäänsä. (Yle.
fi uutiset 17.10.2012; 17.11.2012.) Kulttuurien erot tulivat kuitenkin melko 
pian esille. Osa sairaanhoitajista jätti Suomen jo keväällä 2013. Syynä oli muun 
muassa maan kalleus, kylmä ilmasto, suomalaisten vähäpuheisuus, kulttuurie-
rot ja suomen kielen vaikeus. (Yle.fi 3.9.2013.) Aurinkorannikon suomalaiset 
ihmettelivät espanjalaissairaanhoitajien kouluttamista ja rekrytoimista Suo-
meen.

”EU:ssa on talouskriisi. Espanjassa on 6 miljoonaa työtöntä. Ja Suomessa 
irtisanotaan ihmisiä. Suomalaistenkin on siis vaikea löytää työtä. Pitäisi 
ensi työllistää omat. (Mies 45 v.)

”Työnhaku on pielessä, kun Espanjasta palkataan sairaanhoitajia Suo-
meen.” (Nainen 26 v.)

Suomen liikenneturvallisuusvirasto Trafin työtehtäviä Espanjaan
Työvoiman siirtoa tapahtui myös toiseen suuntaan. Suomen liikenneturvalli-
suusvirasto Trafin neuvontapalvelut siirrettiin talvikaudella 2012–2013 Sodan-
kylästä Espanjan Aurinkorannikolle. Palvelujen siirto perustui Suomen sisäiseen 
kilpailutukseen ja Aurinkorannikolla käynnistettiin henkilöhaku palvelujen hoi-
tamiseksi. Suomalaiset saivat töitä Espanjassa ja vastaavasti Sodankylässä 23 
suomalaista irtisanottiin. Kyseessä oli työn siirto – ei ihmisten. Argentan työnte-
kijöistä osa oli jo ennestään Espanjan Aurinkorannikolla asuvia suomalaisia. Nyt 
uusien tehtävien myötä Espanjassa asuvia suomalaisia palkattiin lisää. Työnte-
kijät ovat Aurinkorannikolla pysyvästi tai toistaiseksi asuvia suomalaisia, jolloin 
toiminta Espanjasta käsin on huomattavasti kustannustehokkaampaa kuin Suo-

http://www.bothniawork.fi/pages.Luettu
http://www.bothniawork.fi/pages.Luettu
http://yle.fi/uutiset/2300_espanjalaista_hoitajaa_haluaa_suomeen
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messa.” Vuoden 2012 lopulla Argentalle siirtyivät puhelinvaihde- ja kansalaisten 
rekisterineuvontapalvelut. Seuraavaksi siirtyy ajoneuvoverojen neuvonta. (Yle.fi 
uutiset. 27.11.2012; 22.2.2013; Olé -lehti 4/13.) 

”Verottaja ei Espanjassa tykkää, jos lähtee pois, Suomessa taas tykätään.” 
(Mies 73 v.)

Suomalais-espanjalaisena yhteistyönä kansainvälinen koulu Espanjaan
Tieto suomalaisten koulutuksen saavutuksista oli kiirinyt myös espanjalaisten 
tietoisuuteen. Suomi on vuodesta toiseen ollut PISA -tulosten, (“The Program for 
International Student Assessment”) myötä koulutuksen kärkimaita. Pisa tuottaa 
tietoa, joka tukee koulutuksen ja opetuksen kehittämistä, sekä auttaa koulutus-
poliittista päätöksentekoa niin Suomessa kuin muissakin osallistujamaissa. (Tu-
run Sanomat 8.12.2012.)

Suomalainen opettajaryhmä aloitti yhteistyöneuvottelut espanjalaisten 
opetusalan kehittäjien kanssa kansainvälisestä koulutuksesta, jossa hyödynne-
tään suomalaisten tietotaitoa. Tieto Barcelonan kansainvälisen koulun perusta-
misesta oli tavoittanut myös Espanjan median. Savonian ammattikorkeakoulun 
opiskelijan, Henna Koskisen opinnäytetyö (2012) oli tehty Barcelona -yhdistyk-
sen toimeksiantona ja sen tavoitteena oli selvittää, millä menetelmillä voidaan 
perustaa suomalaisiin oppimisratkaisuihin pohjautuva kansainvälinen perus-
koulu ja lukio Espanjaan. Koulu tulisi ensi vaiheessa vastaamaan Katalonian 
alueella asuvien pohjoismaalaisten ja paikallisten perheiden koulutustarpeisiin. 
Projektin tavoite on osoittaa, miten suomalaista kouluosaamista voidaan viedä 
ulkomaille. Suunnitteluryhmä vieraili myös Aurinkorannikon suomalaisessa 
koulussa. Hanketta varten haastateltiin opettajia Suomessa ja Espanjassa. jolloin 
kyettiin vertailemaan suomalaista ja espanjalaista koulujärjestelmää. (Koskinen 
2012.) Suomalaisten ja espanjalaisten yhteishanke on merkittävä esimerkki sii-
tä, miten suomalais-espanjalainen yhteistyö voi toimia ja kansainvälistyä. Suo-
malaiset pedagogit niin Aurinkorannikolla kuin Suomessakin seuraavat mielen-
kiinnolla kokeiluhankkeen onnistumista. 

Suomalaisten ja espanjalaisten harrastuksia
Monikaan ei ole tullut ajatelleeksi, että suomalaisten asuttaman Los Pacosin en-
simmäisiä asukkaita olivat suomalaiset kärkitason urheilijat, jotka harjoitteli-
vat Espanjan kevyessä vuoristosäässä. Los Pacos oli syyskaudesta 1971 lähtien 
suomalaisten huippu-urheilijoiden paratiisi. Urheilijat löysivät Los Pacosin Suo-
men Urheiluliiton ansiosta, joka etsi lämpimässä ilmastossa sijaitsevaa harjoit-
telupaikkaa Munchenin olympiakisoihin valmistuville urheilijoilleen. Kuuluisin 
Los Pacosissa kuntonsa hankkinut on nelinkertainen kultamitalisti Lasse Viren. 
Ensimmäiset urheilijat olivat pääasiassa jousiampujia, jalkapalloilijoita ja pesä-

palloilijoita, jotka harjoittelivat ennen yleisurheilijoiden alueelle tuloa. (Vepsä-
läinen 1998.) Sen lisäksi, että useat suomalaiset olympiavoittajat, maailman- ja 
Euroopan mestarit ja mitalistit tulivat aikanaan tutuiksi Los Pacosin kylän asuk-
kaille, nykyiset huipputason suomalaisuimarit käyvät säännöllisesti harjoittele-
massa Torremolinosin uimahallissa kisojaan varten. 

Aurinkorannikon suomalaiset osallistuivat talvikaudella 2012 moniin es-
panjalaisten kuntoilu-, tanssi- ja peliryhmiin. Suomalaisilla ja espanjalaisilla on 
myös yhteisiä harrastuslajeja, kuten golf tai petankki. Lisäksi suomalaiset ovat 
perustaneet Fuengirolaan jalkapallofaniryhmän, joka käy säännöllisesti seuraa-
massa ”futismatseja” Malagassa. Lisäksi on löytynyt myös uusi, yhteinen maila-
peliharrastus Padel, joka on tennistä ja squashia muistuttava vauhdikas maila-
peli, joka kiinnostaa tällä hetkellä niin suomalais- kuin espanjalaisnuorisoakin. 
Molemmat maat tekevät yhteistä kehittämistyötä lajin tunnettavuuden edistä-
miseksi. World Padel Tour järjestää Masters -turnauksia muun muassa Madri-
dissa. 

Lajin uskotaan kasvavan lähitulevaisuudessa maailmanlaajuisesti. Suomen 
Padel -liitto ry:n mukaan suomalaisia padelin harrastajia on käynyt säännöllisesti 
Malagassa valmentautumassa. Kesän 2012 aikana jopa kymmenen suomalaisen 
pelaajan ryhmä sai Espanjan lämmittävän auringon alla huippuluokan opastusta 
espanjalaisilta ohjaajilta, joilla oli jo 15 vuoden kokemus lajista. (padel.fi) Lajin 
kiinnostus on levinnyt nopeasti myös Aurinkorannikon suomalaisten suosioon 
(kuva 7). Myös kyselyyn vastanneissa oli toista kymmentä suomalaisnuorta, jot-
ka ilmoittivat pelaavansa padelia.

Kuva 7. Suomalais-espanjalaista Padelia (Kuvat: Suomen Padel-liitto ry.)

http://www.padel.fi
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Uusi elinympäristö – 
uudet elämäntavat

Tässä luvussa tarkastellaan Espanjan Aurinkorannikkoa suomalaisten uutena 
elinympäristönä myös espanjalaisen kulttuurin näkökulmasta. Arvioidaan sitä, 
minkälaisina suomalaiset ovat kokeneet suomalaisen ja espanjalaisen kulttuu-
rin erot, sekä minkälaisia vaikutuksia uudella kulttuurilla on suomalaisten eli-
nympäristöön ja elämäntapoihin.

Yksi merkittävimmistä elinympäristön muutoksista pohjoisen ja eteläi-
sen Euroopan välillä on luonnollisesti ilmasto. Espanjan kulttuuriin ilmas-
to on vaikuttanut siten, että lämpimät, kuivat kesät ovat johtaneet kansan 
kulttuuritapahtumiin, joita vietetään yleisesti ulkona. Espanjalaisille on kautta 
aikojen ollut tyypillistä kokoontua ulkona ja seurustella rakennusten sisäpihoil-
la tai julkisilla paikoilla. Perinteiset keväiset fiestat ja festivaalit ovat tyypillinen 
osa espanjalaista kulttuuria ja sosiaalista ilmentymää, joissa kevään ja kesän 
tuloa juhlitaan näkyvästi ja kuuluvasti ulkona, eri puolilla Espanjaa. (Garcia de 
Cortazar 2010.)

7.1. Espanjalaisen kulttuurin piirteitä

Espanjalaisen kulttuurin tausta on värikäs ja sen historiassa näkyy aris-
tokraattisten maanomistajien, lukutaidottomien talonpoikien, värikkäitten 
mustalaisten, härkätaistelujen ja keskiajan voimakkaan uskonnollisuuden 
taustat. Kulttuuri on saanut vaikutteita monilta kansoilta kulkiessaan man-
tereen läpi vuosisatojen saatossa. Myös luonto on muovannut Espanjan kult-

tuuria. Pohjoisosan vuoristoinen alue on helpottanut kielen ja perinteisten 
tapojen säilymistä alueella. Myös maan yksittäisillä alueilla on vahvat yksittäi-
set periaatteensa ja kulttuuritapahtumansa. Näistä johtuvat erot heijastuvat 
kaikilla aloilla, kuten taiteessa, tavoissa, kirjallisuudessa, kielessä, murteissa, 
musiikissa ja gastronomiassa. (Watt & Cachia 1965.) Kastilia tai espanja on 
espanjalaisten valtakieli, mutta on muitakin alueellisia kieliä: katalaani, Valen-
cian, Galician ja Baskimaan kielet sekä Aranesen, Aragonian ja Leonesen tai 
Asturian kielet. 

Espanjan kulttuurin yksi merkittävimmistä käännekohdista oli Francon 
ajan päättyminen vuonna 1975. Muutos johti voimakkaaseen kulttuurimuutok-
seen ja autonomian myötä myös elämäntavat muuttuivat. Kun Espanja liittyi Eu-
roopan unioniin vuonna 1986, kulttuuriin alkoi muotoutua uudenlaisia viihteen 
ja kulttuurin muotoja. Kotitalouksiin tuli muun muassa videopelejä ja kansain-
välistä kirjallisuutta. Espanja on siirtynyt osaksi yhä modernimpaa Eurooppaa. 
(Garcia de Cortazar 2010.)

Se mikä ei ole muuttunut, on espanjalainen perhekulttuuri. Perhe on Espan-
jassa aina ollut sekä arvojen että taloudellisten aspektien näkökulmista espan-
jalaisen kulttuurin ydin. Hoivaa tarvitsevat ikäihmiset asuvat usein aikuisten 
lastensa luona ja espanjalaisnuoret asuvat kauan vanhempiensa asunnossa. 
Nuorten kotona asumiseen on syynä myös se, että Espanjan työttömyys on ollut 
jo vuosia EU-maiden korkeimpia, eikä Espanjassa ei ole suomalaisen lainsää-
dännön kaltaista opintotukijärjestelmää. Viime aikoina perhekoko Espanjas-
sakin on kuitenkin nopeasti pienentynyt. On arveltu, että perheen merkitys ei 
ole enää yhtä vahva kuin menneinä vuosina. Nykyään on yhä yleisempää, että 
molemmat puolisot käyvät töissä kodin ulkopuolella ja perinteinen kotiäitiys on 
vähentynyt. Syntyvyys oli Espanjassa pienintä koko Euroopassa vuonna 2012. 
(Yle.fi 2013.)

7.2. Kulttuurierojen kuvausta

Haastateltavat arvioivat suomalaisen ja espanjalaisen kulttuurin eroja. Kuvaus-
tensa perusteella voi todeta, että vastaajilla oli hyvin monipuolinen ja sivistynyt 
kuva espanjalaisesta kulttuurista ja sen eroista verrattuina suomalaiseen kult-
tuuriin. Haastatellut kuvailivat keskeisiä kulttuurieroja: elämänotetta, perhe-
keskeisyyttä, täsmällisyyttä, käytöstä, tasa-arvoa, sivistyksen tasoa ja muita ero-
ja, joita olivat historia, jalkapallo, elokuvat ja Francon jälkeisen ajan muutokset. 
Erityisesti elämänote on erilainen näiden kahden kulttuurin välillä. Espanjalais-
ten elämänotteelle on tyypillistä vahvempi elämästä nauttiminen, iloisuus ja va-
paus. Vastaajat korostivat espanjalaisten kykyä rentoutumiseen ja juhlimiseen. 

7
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”Elämästä nauttiminen on sitä, ettei juosta kellon perässä. Ihmiset ovat 
vapaampia, elämä on vapaampaa täällä. Suomessa ollaan liian kiireisiä, 
kaikki on aikataulutettua ja etukäteen suunniteltua. Aikataulut eroavat 
täällä.” (Nainen 42 v.)

Lisäksi nähtiin, että uskonto on vaikuttanut molempiin kulttuureihin, mutta se 
näkyy parhaiten espanjalaisten elämässä. Luterilainen uskonto vaikuttaa suo-
malaisiin rauhoittaen, eikä se näy juhlakulkueitten kautta, kuten espanjalaisten 
uskonnollisissa rituaaleissa. Suomalaiset elävät hiljaisemmin ja ovat arempia 
kuin espanjalaiset.

”Luterilaisuus tekee vaikutuksensa Suomen kansaan. Suomessa ei räisky 
– Espanjassa räiskyy!” (Mies 45 v.)

Elämästä nauttimiseen liitettiin myös espanjalaisten erilainen aikataulu, elä-
mänrytmi ja ruokakulttuuri. Oli havaittu, että espanjalaiset arvostavat elämää 
ja suomalaiset työtä.

”Ruokakulttuuri on erilaista ja ihmisten väliset suhteet ovat erilaisia.” 
(Nainen 16 v.)

”Mennään myöhemmin nukkumaan. Rytmi on erilainen. Tavataan ihmi-
siä ulkona, ollaan kohteliaita ja ystävällisiä.” (Nainen 66 v.)

”Elämäntapa on suurin ero. Suomalaisten arvostus tulee työstä. Es-
panjalaisessa kulttuurissa tärkein on elämä, josta nautitaan!” (Mies 
28 v.)

Perhekeskeisyys korostui espanjalaisessa kulttuurissa, sillä espanjalaiselle suku 
on laaja ja läheinen. Perheeseen luetaan ydinperheen ja isovanhempien lisäksi 
myös tädit, sedät ja usein myös serkut. Suomalaisten perhe käsittää ydinper-
heen, vanhemmat ja lapset. Espanjalainen perhekeskeisyys merkitsee huolen-
pitoa, joka on myös taloudellista. Jotkut suomalaiset halusivat itsekin vahvistaa 
omaa perheyhteyttään.

”Perheeseemme on yritetty saada espanjalaista korostusta. On opittu nä-
kemään Espanjaa hyvin. Erot: Espanjassa on perhe tärkein, joka on koko 
suku. Käyvät yhdessä syömässä ja on tiivis kontakti. Suomessa on vain 
lähisuku ja ystävät myös.” (Nainen 16 v.)

Espanjalainen perhekeskeisyys ilmenee myös sosiaalisuutena. Perheen jäseniä 
ei jätetä yksin ongelmiensa kanssa. Espanjalainen vahvempi välittämisen ja ja-
kamisen kulttuuri helpottaa erityisesti nuorten elämää. Omaisia ei jätetä sairaa-

laan yksin. Suku on läsnä silloin, kun sairaus kohtaa perheen jäsentä. Äidin rooli 
korostuu enemmän poikien elämässä.

”Täällä on välittämisen ja jakamisen kulttuuri. Perheet pitävät huolta 
omistaan, ikäihmisiä arvostetaan, yksinäisyys on harvinaista. Lapset 
saatetaan kouluun kädestä pitäen, eivätkä he vietä iltapäiviään yksin. 
Molemmissa maissa voi elää hyvää elämää. Täällä kyllä on talvella 
lämpimämpää.” (Nainen 58 v.)

Espanjalaisilla on taito käsitellä sekä omia että läheistensä tunteita. Oli havait-
tu, etteivät espanjalaiset kerro tunteistaan perheen ulkopuolisille. He haluavat 
ratkaista omat ongelmansa itse ja perhekeskeisesti. Sosiaalisuuden ero suoma-
laisten ja espanjalaisten välillä on niin suuri, että yksi haastateltava kuvasi suo-
malaisia roboteiksi espanjalaisiin verrattuina.

”Espanjalaisilla on sosiaalisuutta, jaetaan asiat yhteisesti. Siksi viih-
dyn paremmin täällä. Suomalaiset pähkäilevät itsekseen. Kun on val-
mis ajatus, sen jälkeen se vasta jaetaan. Ongelmia ei käsitellä. Espan-
jalaiset jauhaa samaa asiaa liiankin paljon. Toisaalta siinä käydään 
läpi ihmisen tuntemuksia. Suomalaiset ovat robotteja - järkiperäisiä. 
Tunteita ei käsitellä. Yhteisöllisyyden puute sairastuttaa ihmiset!” 
(Nainen 24 v.)

Suomalainen työkulttuuri perustuu täsmällisyyteen. Espanjassa siihen liittyy 
mañana -mentaliteetti. Suomessa työasiat priorisoidaan ja sen jälkeen ne hoide-
taan täsmällisen aikataulun mukaisesti. Työtehoa korostavat suomalaiset eivät 
välttämättä arvostaneet espanjalaisten mañanaa ja siestaa. 

”Olen huomannut, että mañana -kulttuuri on yhtä kuin työkulttuuri. Ou-
toa on se siesta. Työn teho ei ole samalla tasolla kuin Suomessa. Mikä 
sitten on parasta – se on eri asia!” (Nainen 47 v.)

Suomalaisten täsmällisyys oli toisinaan joutunut koetukselle espanjalaisten 
epämääräisen sopimisen kulttuurissa. Suomalainen nähdään myös suora-
puheisempana, joka arvostaa rehellisyyttä ja asioiden hoidon johdonmukai-
suutta. Espanjalainen ystävällisyys korvasi kuitenkin monet aikataululliset 
puutteet. Yölliset valvomiset olivat espanjalaisille normaalia arkea, suoma-
laisille ei.

”Suomalainen menee suoraan asiaan. Prosessi voi kestää. Mañana ei toi-
mi. Itse pitää hoitaa asiat. Arvostan espanjalaisten lämpöä ja ystävälli-
syyttä ja suvustaan huolehtimista. Aikataulut ovat erilaiset – valvovat 
myöhään.” (Nainen 50 v.)
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Espanjalaiset tervehtivät iloisesti naapureitaan ja vapaa-ajan viettonsa oli 
värikkäämpää kuin suomalaisten. Suomalaiset katsoivat tarkasti keitä terveh-
ditään, keitä ei. Erityisen ystävällisiä espanjalaiset ovat lapsille ja vanhuksille. 
Ystävällisyys näkyy iloisina katsekontakteina ja poskisuudelmina. Myös puhu-
misen määrä ja volyymi on runsaampaa. Suomalaiset ovat hillitympiä ja osoitta-
vat kohteliaisuuttaan käyttäytymisetikettejä noudattaen. 

”Suomalaiset ovat sisäänpäin kääntyneitä, espanjalaiset ulospäin. Suo-
malaiset lähtevät mökille – espanjalaiset rantaan, koko suku mukana!” 
”Meteliä, ruokaa ja väkeä paljon!” (Nainen 50 v.)

”Kun tulen Suomeen, niin tuntuu kuin olisin jossain hidastetussa filmis-
sä.” (Nainen 73 v.)

Nähtiin, että Espanjassa elää nykyäänkin machokulttuuri, joka näyttäytyy kult-
tuurien välisinä konflikteina. Myös suomalaisen ”äijä -kulttuurin” väitetään 
elävän edelleen (Urbaanisanakirja 2013). Machokulttuuriin kuuluu, että tosi-
mies ei itke, ruikuta, eikä näytä tunteitaan. Machokulttuurin ei katsottu olevan 
suomalaisten elinympäristössä kovin yleistä, mutta joitakin kulttuurien välisiä 
konflikteja oli ollut. 

”Espanjassa on Macho-kulttuuria vielä. Miehet vahtivat naisystäviään. 
Mennään nuorena naimisiin ja äiti on etelämaitten kulttuurissa aina 
tärkeä, kuten Italiassakin ”mamma mia!” Jos espanjalainen poika tu-
lee keskustelemaan suomalaisen tytön kanssa, espanjalaiset tytöt ovat 
mustasukkaisia. En ole päästänyt tilannetta konfliktiin. Olen huo-
mannut, että on fiksumpaa lähteä pois. Kulttuurien välisiä konflikteja 
oli koululla noin viisi vuotta sitten. Poliisit ja koulun johto selvittivät 
asian.” (Nainen 18 v.)

Tasa-arvon nähtiin toteutuvan Espanjassa nykyisin niin työelämässä kuin per-
heissäkin. Useat perheenäidit käyvät töissä ja kodin työt jaetaan perheen jäsen-
ten kesken. Machokulttuuria lyö korville tietous, että espanjalaiset pojat asuvat 
mielellään mahdollisimman kauan äidin hoivissa. 

”Tytöt lähtee kotoa aiemmin, pojat tukeutuvat äitiin kauemmin. Nuo-
ret miehet asuvat pitkään kotona. Äidit ovat tärkeitä pojille.” (Nainen 
67 v.)

Opetuksen ja sivistyksen taso nähtiin olevan Suomessa korkeampi. Hyvien pe-
dagogisten taitojen lisäksi Suomessa opetetaan myös elämäntaitoja. Suomalai-
set kaipasivat Espanjassa tasokasta, suomalaista teatteria. Jotkut toivoivat saa-

vansa kosketusta espanjalaisperheeseen, jonka avulla pääsisi paremmin sisälle 
myös espanjalaiseen kulttuuriin. 

”Keskiverto espanjalainen ei niin pitkälle ole kouluttautunut kuin suoma-
lainen. Eivät tunne esimerkiksi eri uskontoja, kuten Buddhan temppelin 
taustaa ja tietoja. Suomessa on hyvä pedagoginen koulutus. Kouluope-
tuksessa on aivan mahdottomia aukkoja, koulu ei opeta taloustaitoja. Es-
panjalaiset ovat uusavuttomia kun asuvat vanhempiensa turvassa liian 
kauan. 30-vuotiaaksikin voivat asua kotona, eivätkä osaa laittaa edes 
ruokaa!” (Mies 16 v.)

”Pitäisi olla tuttu espanjalainen perhe, johon pääsisi tutustumaan. Tytär 
asuu Madridissa. On brasilialaisen kanssa aviossa. Ovat niin kansainväli-
siä, etten edes heidän kauttaan pääse sisälle espanjalaiseen kulttuuriin.” 
(Nainen 63 v.)

Tuotiin esille myös espanjalaisen historian taustoja, jalkapalloharrastusta ja elo-
kuvien vaikutusta espanjalaiskulttuuriin. Korostettiin historian ja eri rotujen lei-
maa maan kulttuurissa. Historiaa kuvattiin myös Francon valtakauden jälkeisillä 
muutoksilla, jotka eivät kaikki ole olleet positiivisia. 

”Espanja on sekoitus eri valloittajista. On monia piirteitä. Suomalai-
set ovat samanlaisia ja näköisiä. Eri kulttuurien ja rotujen sekoitus 
antaa oman leimansa tänne. Se on jotenkin kivakin asia! Mutta nyt 
kuitenkin pesäpallo vie jalkapallolta aikaa. Ovat nyt sijaluvulla kuusi” 
(Mies 69 v.)

7.3. Suomalaisten elinympäristö ennen ja nyt

Aurinkorannikolla pitempään asuneet suomalaiset olivat parhaiten havainneet 
elinympäristönsä muutokset. Vielä vuosina 2005–2008 joka kylällä kuului nos-
tokurkien äänekästä liikettä ja taloja rakennettiin runsaasti. Monet suomalaiset 
muistelivat myös kalastajakylien rauhallisia rantoja. Varhaisella aamukävelyllä 
oli käväisty tarkastamassa kalastajien yöllisen työn tuloksina saadut kalansaa-
liit. 

Asiantuntijana haastateltu lääkäri kertoi elinympäristönsä suuresta muu-
toksesta. Kun hän tuli Espanjaan keväällä 1989, Los Pacos oli valkoista, vanhaa, 
kunnon Espanjaa: ”Elämä oli ihmisille tuolloin hyvin vapaata – alue oli ihan eri-
näköinen kuin nyt. Ei ollut käyttäytymissääntöjä, ei tupakka- eikä juuri muitakaan 
lakeja. Ei ollut pakollisia lastenistuimia autoissa, eikä edes autojen katsastuksia. 
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Tullessamme tänne asumaan oli tapana, että yleisestä sähköverkosta kukin otti it-
selleen sähköt.” Kahdessakymmenessä vuodessa maalaismiljööstä oli tullut kau-
punkiseutu ja turistikeskus. 2000-luvulla alueelle tulleet suomalaiset eivät siinä 
määrin enää huomaa muutoksia. 

Globaali talouslama on vaikuttanut asuntokorkojen nousuun ja asuntokup-
lan vaikutuksesta Espanjassa oli vuonna 2012 lähes miljoona tyhjää asuntoa. 
(Finpro 14.2.2012.) Vuosien 2012–2013 aikana eniten mediaa kiinnostaneita ai-
heita olivatkin tyhjät asunnot ja toisaalta asunnottomat, jotka eivät työttömiksi 
joutuessaan kyenneet maksamaan asuntovelkojaan. Espanjan yksi pahimmista 
ongelmista on nuorisotyöttömyys, sillä yli 50 prosenttia nuorista on työttömiä. 
(Kauppalehti 2013.)

Suuri muutos oli tapahtunut myös Aurinkorannikon infrastruktuurissa. 
Alueelle on vuosien 2011–2012 aikana rakennettu rinnakkainen junaraide Ma-
lagan ja Fuengirolan väliselle rataosuudelle, jolloin junia kulkee nyt 20 minuutin 
välein, entisen puolen tunnin sijaan. Lisäksi tieverkostoa on parannettu. Autoili-
joiden käytettävissä on rannikolta nyt useita eri tievaihtoehtoja Malagaan, sekä 
uusi 1,3 kilometriä pitkä Churrianan tietunneli, jonka läpi pääsee nopeasti esi-
merkiksi Cartamaan, Granadaan tai Sevillaan. Uusia puistojakin on rakennettu 
sekä rantabulevardeja kunnostettu. 

Elinympäristön muutoskokemukset 
Tutkimukseen osallistuneet suomalaiset olivat asuneet Aurinkorannikolla kes-
kimäärin 9,5 vuotta, jotkut lähes 50 vuotta. On todennäköistä, että Aurinkoran-
nikko on elinympäristönä muuttunut. Suomalaisten elinympäristön mahdollisia 
muutoksia kysyttiin sekä kyselyn että haastattelun avulla. Suomalaisista run-
sas puolet oli havainnut elinympäristön muuttuneen. Kovin suurta yllätystä ei 
tuottanut se, että iäkkäämmät ja kauemmin alueella asuneet suomalaiset olivat 
omin silmin todenneet alueen valtavan rakennusbuumin ja elinympäristön suu-
ren muutoksen. Myös keski-ikäiset suomalaiset olivat havainneet muutoksen. 
Sen sijaan 33–51-vuotiaista suomalaisista vain joka kolmas ja heitä nuoremmis-
ta vain viidennes oli havainnut elinympäristönsä muuttuneen. Tulokset olivat 
loogisia, sillä nuoremmat suomalaiset ovat tuoneet itse mukanaan muutoksen 
alueelle. 

Vastaajilta kysyttiin kokemuksiaan myös siitä, miten elinympäristö oli Aurin-
korannikolla muuttunut. Elinympäristönsä muutoksia kuvaili avovastauksina yli 
puolet (65 %) kyselylomakkeen täyttäneistä. Myös haastateltavat kuvailivat eli-
nympäristössään kokemiaan muutoksia. Haastateltujen kommentit ryhmiteltiin 
kyselyvastausluokkiin teema-alueittain (taulukko 10). 

Taulukko 10. Elinympäristön muutoskokemukset Aurinkorannikolla (%) 

Kysely Haastattelut

Siistiytynyt, uudistunut 26 22 

Palvelut, liikenne parantuneet 16 19 

Rakentaminen vähentynyt 15 10 

Hintatason nousu, lama  8  8 

Vilkastunut, nuortunut  8 7 

Suomalaistunut, suomalaisyrityksiä lisää 6 14 

Rikollisuus, turvattomuus lisääntynyt 6  7 

Kansainvälistynyt, pakolaisia enemmän 5  - 

Ei muuttunut 4  7 

Muut muutokset; elintavat, luonto ym. 6  7

Yhteensä % 100 100

Vastaajia (N) 352 42

Noin joka neljäs vastaaja totesi elinympäristönsä modernisoituneen ja siistiyty-
neen. Koko kaupunkikuva oli siistiytynyt. Toisaalta entisajan vanhat tiet ja puis-
tot olivat romanttisia ja niitä kaivattiin. Paitsi elinympäristö, myös suomalais-
ten juomatapojen todettiin muuttuneen. Alueella oli kontrolli parantunut, joten 
asuinalue on nyt viihtyisämpi. 

K: ”On modernisoitunut ja siistiytynyt. Suomalaisetkaan eivät ole enää 
pelkkiä ”kaljanjuojia”. (Nainen 76 v.)

”20 vuotta sitten seutu oli kuin ”villi länsi” eli romanttisen ränsistynyt ja 
kadut, tiet ja puistot hoitamattomia ja elämä miellyttävää. Nyt päinvas-
toin.” (Mies 67 v.)

Liikenne on toimivampi, joskin se on myös vilkastunut. Katuja on kunnostettu ja 
palvelut ovat lisääntyneet huimasti. Suuri muutos on se, että viemärijärjestelmä 
oli uusittu. Investointi paransi paitsi yleistä hygieniaa, myös Välimeren veden 
laatua. EU oli auttanut kehittämistyössä. Rikollisuutta on edelleen, mutta sen 
suhteen osataan olla varovaisempia. 

K: ”Kadut on kunnostettu, liuskat nyt myös vammaisilla.” (Nainen 67 v.)

”Jäteviemärit olivat heikkoja, kehitettiin uusi käsittelylaitos. Juoma- ja 
viemärivesi sekoittuivat aiemmin – oli riski terveydelle. Välimeri-pro-
jekti on parantanut tilanteen. Mallorcalla EU:n myötä aloitettiin.” 
(Mies 73 v.)
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Jotkut haastatelluista olivat havainneet, että vaikka palvelut ovat lisääntyneet, 
palvelu ei välttämättä ole enää niin asiakasystävällistä kuin aiemmin. Elintarvi-
ke- ja hygienialait ovat kuitenkin parantaneet liikkeiden siisteystasoa.

H: ”1990-luvun lopulla vielä lihatiskillä myyjä poltti röökiä ja leikkasi 
lihaa. Uusia lakeja säädetty ja nykyisin noudatetaan lakeja tarkemmin.” 
(Mies 45 v.) 

Rakentaminen on hidastunut ja tyhjiä asuntoja on nyt huomattavasti enemmän 
kuin 2000-luvun alussa, jolloin rakennusbuumi oli vilkasta ja miltei jokainen tyh-
jä tontti oli rakennettu täyteen. Puolivalmiita rakennuksia näkyy nyt kaikkialla 
ja lähes joka kadulla näkyy asuntojen ikkunoissa ”Se Vende” -kylttejä osoitta-
massa, että asunnot odottavat ostajaa. Kylteissä heijastuu myös espanjalaisten 
työttömyys ja heikko taloudellinen tilanne. 

”On tosi paljon muuttunut. Rakennettu on. Mutta muuten on 20 vuotta 
jäljessä.” (Nainen 41 v.)

”Tyhjät asunnot – näkyy kriisi ja espanjalaisten työttömyys.” (Nainen 66 v.)

Lama näkyy hintojen ja verojen nousuina sekä rakennustyömaiden pysähtymi-
senä, työttömyytenä, roskaisuutena ja rikollisuuden lisääntymisenä. 

H: ”Lama täällä näkyy. Näkyy ihan pikkujutuistakin. Rikollisuutta on, mut-
ta en tiedä, johtuuko se ja lisääntyykö se juuri lamasta.” (Nainen 16 v.) 

Alue on vilkastunut, nuortunut ja suomalaistunut. Havaittiin, että nuoria, 
työikäisiä ja yrittäjiä on nyt enemmän. Väen lisäys näkyy liikenteen kasvu-
na ja asutuksen ahtautena. Suomalaisten suuri määrä oli joillekin helpotus, 
koska vahvan suomalaisyhteisön keskuudessa ei tarvinnut opetella espanjaa. 
Kehitystä oli myös se, että uusi sukupolvi on modernisoinut mediavälineis-
töä.

K: ”Suomalaisten määrä on lisääntynyt; työikäiset ja koko väestö lisään-
tynyt.” (Nainen 69 v.)

”Tänne on muodostunut uusi sukupolvi. Alue on modernisoitunut. Inter-
netyhteydet ja kännykät ovat tulleet. 10 vuotta sitten toimi vain faxit.” 
(Nainen 58 v.)

”Enemmän on yrittäjiä ja nuoria.” (Mies 28 v.)

Rikollisuus ja turvattomuus olivat lisääntyneet. Tämän katsottiin johtuvan 
muun muassa luvattomien siirtolaisten lisääntyneestä maahan muutosta, jol-
loin huono taloudellinen tilanne johtaa rikoksiin. Huumeita salakuljetetaan var-

tioinneista huolimatta ja huumejengien mukana alueelle on tullut enenevässä 
määrin myös rikollisuutta. 

H: ”Ympäri Andalusiaa olemme kiertäneet ja tutustuneet. Muutos: rikol-
lisuus on lisääntynyt. Huomaa hyvin.” (Nainen 65 v.)

Eri maista muuttaa väkeä Etelä-Espanjaan. Kansainvälistyminen ja pakolaisuus 
ovat vuosi vuodelta kasvaneet. Myös EU:n vaikutukset näkyvät, kun liikkumista 
estäneitä rajoituksia on poistettu. Suomalaiset ovat havainneet, että eri asuina-
lueilla on omat erityispiirteensä. Toiset ovat kansainvälisempiä kuin toiset. Kan-
sainvälisyys nähtiin positiivisena ja iloisena asiana.

K: ”On modernisoitunut, tehostunut ja kansainvälistynyt.” (Mies 76 v.)

H: ”Asun Mijas Costassa, se on hyvin kansainvälistä seutua.” (Nainen 73 v.)

Muut havainnot koostuivat monirakenteisista näkemyksistä. Suomalaiset 
kiinnittivät huomiota muun muassa alkoholin käytön ja elintapojen muutok-
siin. 

K: ”Suomalaiset eivät ole pelkkiä ”kaljanjuojia”. (Nainen 76 v.)

”Stressi yms. on saapunut espanjalaisiinkin”. (Nainen 64 v.) 

Muitakin ympäristömuutoksia havaittiin. Espanjassa lähes vuosittain riehu-
neet, suuret metsäpalot ovat jättäneet jälkensä ympäristöön. Havaittiin myös 
myrskytuhojen seuraukset, mutta rakentaminen oli eniten pilannut luontoa. 
Vaellusreitit olivat kadonneet, rannat pilattu laatoituksilla ja alkuperäiset 
kukat olivat hävinneet. Luonto on kuitenkin samanlainen – ihmisiä on enem-
män. 

K: ”Kova myrsky ja raju maastopalo jätti jälkensä.” (Mies 22 v.)

”Alkuperäinen luonto, muun muassa kukat, ovat vähentyneet valtavasti.” 
(Nainen 77 v. )

Ympäristön viihtyisyys ja yleisilme oli parantunut liikuntapuistojen myötä. 
Suomalaismies havaitsi, että viimeisen neljän vuoden aikana on tapahtunut 
parannuksia huomattavasti enemmän kuin sitä edeltävän yhdeksän vuoden 
aikana. Espanjalaisten elintaso on noussut. Palvelut ja rikollisuus ovat lisään-
tyneet. Joidenkin espanjalaisten käyttäytymisessä havaittiin ”maan omistajan 
elkeitä.” 

K: ”Espanjalaisten elintaso on noussut. Heillä on nyt polkupyörästä 
maasturiin.” (Mies 66 v.)
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H: “Espanjalaiset miehet käyttäytyvät “minä omistan tämän maan”-tyy-
lillä. Erityisesti se tulee esille parkkipaikoilla.” (Mies 69 v.)

Oli havaittu, että espanjalaiset mainokset katujen varsilla tuovat aluetta esiin 
”kiillotettuna.” Espanjalaiset halusivat tuoda mainonnan välityksellä esille ”kau-
neuden henkeä!” 

7.3.1. Elinympäristön hyvät ja huonot puolet 

Haastatteluissa ilmeni, että useat haastateltavat olivat asuneet pitkään sa-
malla asuinalueella. Asuntoa oli vaihdettu, mutta asuinaluetta ei. Mielenkiin-
toista oli siis tavoitella tietoa siitä, mitkä tekijät vaikuttivat elinympäristössä 
viihtymiseen tai viihtymättömyyteen. Siksi vastaajia pyydettiin kuvailemaan 
elinympäristönsä hyviä ja huonoja puolia. Tulokset osoittivat, että mielipi-
teet jakautuivat tasaisesti hyvien ja huonojen puolien välillä. Tarkasti las-
kien, elinympäristön haittoja oli jonkin verran (10 %) enemmän kuin hyviä 
puolia.

Elinympäristön hyvät puolet
Tyytyväisyys muodostui monista eri tekijöistä ja tyytyväisyyden aiheet olivat 
hyvin subjektiivisia. Esimerkiksi se, että asuinympäristössä oli paljon suomalai-
sia, oli toiselle suomalaiselle kauhistus – toiselle tyytyväisyyden peruste. Ran-
nikon eri kaupunkien arvostuskin oli hyvin yksilöllistä. Useat haastatelluista 
arvostivat elinympäristönsä rauhallisuutta. 

”Olen asunut samalla alueella Los Bolichesissa aina. Kolme vuotta tulee 
huhtikuussa. Olen tyytyväinen. Olen muuttanut asuntoa, tämä on jo nel-
jäs. Mutta alue on tuttu. Sekä elinympäristö, että asunto on parantunut.” 
(Mies 66 v.)

Harrastukset ja kaveripiiri sanelivat monen elinympäristövalintoja. Harrastuk-
siin helppo pääsy oli merkittävä etu monelle suomalaiselle. Palvelujen saatavuus 
on yksi tärkeimmistä tyytyväisyyden kriteereistä. 

”Ilmapiiri on mukavampi ja ihmiset on avoimempia. Suomalaiset ottaa 
enemmän kontaktia toisiinsa. Pariskunnat kulkevat täällä käsi kädessä. 
Sosiaaliset suhteet ovat kiinteämpiä täällä, lähdetään helpommin kah-
ville ja ulos syömään.” (Nainen 59 v.)

Jotkut suomalaiset olivat muuttaneet useampaankin kertaan ennen kuin sopiva 
asuinalue löytyi. Yhden suomalaisen terveys edellytti asuinpaikan vaihtoa. Mä-
kinen maasto ei ollut hyväksi selkäsairaudesta kärsivälle. Elinympäristön vaihto 
tasaisemmalle alueelle osoittautui onnistuneeksi. 

Elinympäristön haittatekijät 
Elinympäristön haitat johtuivat pääasiassa ympäristön melusta, roskaisuudesta, 
epätasaisista kävelyalueista tai liian kaukaisista palveluista. Eri ikäryhmät ko-
kivat elinympäristöhaitat eri tavalla. Nuoria haittasi eniten liikenteen melu tai 
autojen kovat soittoäänet. Heitä haittasi myös se, että koulun kaveripiiri vaihtui 
usein. Tämä haittasi nuorten viihtymistä. Vanhempien haittana olivat liikuntaes-
teet ja palveluiden kaukainen sijainti.

”Olen tullut tänne jo kolmevuotiaana, joten 15 vuotta asunut Aurinko-
rannikolla. Suomalaiseen koulussa olen täällä ollut ensimmäisestä luo-
kasta lähtien. Yleisesti olen asuinympäristöön tyytyväinen. Haittana on, 
kun suomalaisia on se rajattu määrä. Uusiin suomalaisiin ei oikein tutus-
tu. Kaverit vaihtuvat usein.” (Mies 16 v.)

Työikäiset harmittelivat työmatkansa julkisen liikenteen hitautta ja toivat esille 
turvallisuushaittoja, koska rikollisuus oli alueella lisääntynyt. Yhtä haastateltua 
haittasi myös työpaikalla esiintyneet ristiriidat. 

”Haittoina ovat yölliset ryöstelyt. Jos yksin joutuu kävelemään, aina on 
vaara. Varsinkin jos on baarissa töissä, on vaarallista yöllä liikkua. Joku 
on lähtenyt perään. Kaksi luokkakaveria on hakattu. Rasismia on myös 
ulkomaalaisia kohtaan. Jos yksi senegalilainen kuolisi rannalle, kukaan 
ei välittäisi. Olen itse ollut vapaaehtoistyössä ja yrittänyt edistää vapaa-
ehtoistyötä.” (Nainen 32 v.)

”Työpaikalla on ristiriitoja tällä hetkellä. Julkista liikennettä voisi olla 
enemmän ja niistä (aikataulut ym.) tiedottaminen parempaa.” (Nainen 
53 v.)

Epätasainen maasto ja katukivetysten epätasaisuus aiheuttivat erityisesti lii-
kuntavammaisille haittoja. Torremolinosin rautatieasema tuotiin esille esimerk-
kinä siitä, miten vaikeaa ikäihmisten tai invalidien on selviytyä hissittömässä 
asemarakennuksessa. Jyrkkiä portaita on paljon. Asema on häpeäksi Andalusian 
vanhimmalle ja vilkkaimmalle turistikaupungille. 

”Asunto on ylhäällä mäessä. Talo on nyt myynnissä. Muutamme alem-
mas. Nyt on vähän palveluja, koska ne ovat kaukana. Autolla pitää koko 
ajan liikkua. Haittojakin täällä on: suuri mäki. Sitä kuljet ylös – alas.” 
(Mies 67 v.)

Muita elinympäristön haittoja olivat siivouskulujen säästöistä syntyneet ha-
juongelmat, joita erityisesti vuoden 2012 aikana esiintyi Malagan provins-
sissa runsaasti. Ne johtuivat suurelta osin siivoushenkilöiden lakoista, joita 
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oli Malagan kaupungin lisäksi myös muun muassa Rincon de la Victoriassa. 
Myös Marbellassa oli vähennetty katujen siivousta. Haittoja oli myös katu-
remonteista ja espanjalaisten omituisista auton parkkeeraustavoista. Tästä 
esimerkkinä on “kaksoisparkki”, jossa auto pysäköidään kadun varrella ole-
van, toisen auton viereen. Myös käytävätupakointi aiheutti haittaa suoma-
laisasukkaalle.

”Marbella talousongelmat näkyvät kun siisteydestä tingitään. Asumme 
viiden kilometrin päässä keskustasta ja aina on lähdettävä autolla. Nyt 
jos hankkisin, ostaisin keskustasta.” (Nainen 65 v.)

”Haittoja ovat meteli, huolimattomuus, katukivetysten epätasaisuus ja 
huonotasoisuus. 10 vuotta sitten kun kävin, oli paljon roskia. Nyt ei.” 
(Nainen 50 v.)

Haittana koettiin myös muut suomalaiset, jotka olivat keskittyneet samoille 
asuinalueille. Suomalaisyhteisö oli toisaalta positiivinen asia, toisaalta rasi-
tus. 

”Täällä on liikaa suomalaisia - ensi kerralla muutamme jonnekin, missä 
ei ole tällaista Suomi- keskittymää.” (Nainen 31 v.)

“Suomalaisilla on täällä pienet piirit, mikä on välillä positiivinen asia, 
koska on helppo tutustua uusiin ihmisiin. Mutta myös välillä se on rasit-
tavaa.”(Nainen 16 v.)

”Haittana on suomalaisten tappelu keskenänsä. Koulun kateus. Kateus 
marginalisoituu, jos ennen on ollut valtaa ja nyt ei.” (Mies 63 v.)

7.3.2. Asuinpaikan valintaan vaikuttaneet tekijät 

Aurinkorannikon suomalaiset ovat yleisesti ottaen tarkkoja asuntonsa tason 
ja sijainnin suhteen. Vaikka asuntojen hintataso laadukkaiden asuntojen ja si-
jainnin suhteen on korkeampi, usein maksetaan mieluummin enemmän kuin 
kärsitään kosteassa asunnossa tai rakennuksessa, joka sijaitsee levottomalla tai 
epäsiistillä alueella. Jokaisella on omat kriteerinsä asuinpaikan valinnassa. Kun 
suomalaisilta kysyttiin: ”Mikä vaikutti eniten asuinpaikkasi valintaan Espanjas-
sa?”, yhdeksän kymmenestä kyselyvastaajasta kirjasi asuinpaikkansa valintaan 
vaikuttaneita syitä. Vastaukset luokiteltiin seitsemään kategoriaan (taulukko 
11).

Taulukko 11. Asuinpaikan valintaan vaikuttaneet tekijät, kyselyn mukaan (%)

Tuttavat, perhe, tutut, suomalaisyhteisö 31

Keskeinen sijainti, palvelut, kulkuyhteydet 20

Työ- tai opiskelupaikka 18

Terveydelliset tekijät 10

Asunnon taso  9

Muut tekijät  7

Espanjalaisten asuinalue  5

Yhteensä % 100 

Vastaajia (N) 492 

Perheen jäsenillä, tuttavilla ja suomalaisyhteisöllä on asuinpaikan valintaan en-
sisijainen vaikutus. Asuinpaikan valintaan vaikutti myös asunnon sijainti palve-
lujen ja kulkuyhteyksien näkökulmasta. Tärkeää oli myös se, että asunto sijaitsi 
sopivalla etäisyydellä työ- tai opiskelupaikasta. Terveystekijöitä vastaajat eivät 
olleet yksilöineet, mutta luonnollista on, että esimerkiksi liikuntavammaisen 
asunnon valinnassa yksi keskeinen edellytys on hissin olemassaolo. Eikä kovin 
mäkisellä alueellakaan siinä tilanteessa haluta asua. 

Asunto itsessään kaikkine tasovaatimuksineen tuli vastauksissa vasta vii-
dennelle sijalle. Sijainti ja käytännöllisyyden normit olivat ensisijaisia – laatu-
taso oli tärkeä, mutta toissijainen. Muitakin asunnon valintaan vaikuttaneita 
syitä oli. Kaksikymmentä vastaajaa edellytti, että asunto sijaitsee edullisella 
tai iloisella alueella tai sillä seudulla, jossa asuu myös espanjalaisia. Joillekin 
suomalaisille asunnon valintaan vaikutti paikan rauhallisuus tai hintataso. Vii-
si suomalaista oli löytänyt asuntonsa joko sattuman kautta tai sopivan tilai-
suuden tullen. 

Asuinpaikan valinta – toteutuivatko odotukset? 
Asuinpaikka oli omin kriteerein ja tavoitteellisesti valittu perheenjäsenten, tut-
tavien tai suomalaisyhteisön lähettyviltä. Oliko valinta osoittautunut hyväksi, 
sitä kysyttiin seuraavasti: ”Ovatko odotuksesi toteutuneet asuinpaikkasi suh-
teen?” (taulukko 12).
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Taulukko 12. Odotusten toteutuminen asuinpaikan valinnassa, kyselyn mukaan (%)

Ikäryhmät 

Yhteensä
%

68–91 
v.

62–67 
v.

52–61 
v.

33–51 
v.

16–32 
v.

Odotusten toteutuminen 
asuinpaikan valinnassa

Kyllä 98 98 97 96 88 96

Ei 2 2 3 4 12 4

Yhteensä % N = 525 100 100 100 100 100 100 

Vastaajista enemmistö (96 %) oli tyytyväinen asuinpaikkansa valintaan. Tulok-
set osoittavat, että mitä vanhempia suomalaiset olivat, sen tyytyväisempiä he 
olivat asuinpaikkaansa. 

Tyytymättömät olivat pääasiassa alle 33-vuotiaita. ”Mikä oli tuottanut eni-
ten pettymystä?” – sitä tiedusteltiin. Asuinpaikkaansa tyytymättömät kirjasivat 
pettymyksensä avovastauksiksi. Pettymyksiä tuottaneet syyt ryhmiteltiin vii-
teen luokkaan (taulukko 13). 

Taulukko 13. Asuinpaikan tuottamat suurimmat pettymykset, kyselyn mukaan (%)

Suomalaiset 30

Asunnon puutteet 27

Muut pettymykset 18

Suomalaishinnat, kallis vuokra 15

Meluhaitat 10

Yhteensä % 100 

Vastaajia (N) 33

Suurimmat pettymykset toivat oman maan kansalaiset. Tuttavat tai suo-
malaisyhteisö, jonka vuoksi asuinalueelle muutettiin, ei täyttänytkään odo-
tuksia. Yhden suomalaismiehen alueella viihtymistä haittasi liialliset työt 
suomalaisyhteisössä, ja toisen naapureilla oli alkoholiongelmia. Lähes joka 
kolmannella oli ongelmia kaasulämmittimen, äänieristyksen tai vetoisan 
asunnon kanssa. 

”Riitelevät suomalaiset eläkeläiset. (Mies 64 v.)

”Aluksi kyllä toteutui, mutta sitten tuli liiaksi yhteisötöitä suomalaisten 
kanssa.” (Mies 86 v.)

Muita pettymyksiäkin oli. Asuinaluetta haittasi liiallinen turismi tai rikollisuus. 
Oli myös koettu byrokratiaa. Joillekin pettymystä aiheutti huonosti toimiva pai-
kallisliikenne. Nuorilla oli vaikeuksia nettiyhteyksien kanssa.

”Kaupunki on pahempi turistirysäys, mitä odotin. Ei tunnetta, että asuu 
Espanjassa. (Nainen 25 v.)

”Rikollisuus”. (Mies 64 v.) 

”Netin käyttö, jossa ongelmia.” (Nainen 21 v.), ”Netti”. (Mies 23 v.)

Asuntojen ja muiden maksujen korkeat hinnat, kallis vuokrataso tai asunnon li-
kaisuus olivat tuottaneet pettymystä. Oli havaittu, että eri yritysten väliset hin-
taerot olivat yllättävän suuria. Meluhaittoja aiheutti joko äänekkäät naapurit, 
meluisat turistit tai liikenne.

”Kallis vuokrataso.” (Nainen 46 v.) 

”Meluisia turisteja liikaa. Jossain vaiheessa muutin Malagan toiselle puo-
lelle.” (Nainen 67 v.)

Yhteenvetoa
Vastaajat olivat tyytyväisiä elinympäristönsä siisteyteen ja pettyneet roskaisuu-
teen, joka johtui siivoussäästöistä. Infrastruktuuri ja palvelut olivat kuitenkin 
kehittyneet. Mutta rakentamisen ylikuumeneminenkin oli havaittu. Lähes jokai-
sella asuinalueella oli tyhjiä, ostajaa odottavia asuntoja. Lama näkyi ympäristös-
sä. Haastateltavat toivat palvelujen ja liikenteen parannukset vahvemmin esille 
kuin kyselyvastaajat. Samoin he painottivat enemmän alueen suomalaistumista 
ja suomalaisyrityksiä, joita oli rannikolle tullut jatkuvasti lisää. 

Asuinpaikkaansa tyytymättömiä oli suhteellisen vähän (4 %). Vaikka vastaa-
jamäärä on pieni, tulos on sitäkin vaikuttavampi. Joka kolmas oli pettynyt suoma-
laisiin. Asunnon puutteitakin oli, mutta ne olivat pienempiä kuin suomalaisten 
läsnäolo samalla asuinalueella. Lähes viidenneksen kattaneet muut pettymyk-
set syntyivät liiallisesta turismista, rikollisuuden lisääntymisestä, byrokratiasta, 
liikennehaitoista tai netin käytön ongelmista. Pettymyksiä arvioitaessa voidaan 
päätellä, että ainakin osa haitoista, kuten meluhaitat, liialliset turistirysät ja 
suomalaiskeskittymät lienee eliminoitavissa muuttamalla toisenlaiselle asui-
nalueelle. On myös mahdollista, että turistirysiä eriytetään varsinaisten asuina-
lueiden ulkopuolelle ja meluhaittoja poistetaan rakentamalla meluvalleja. 

7.4. Elämänmuutokset ja elämäntavat 

Tässä luvussa tavoitellaan tietoa suomalaisten elämänmuutoksista Espanjassa 
ja näiden muutosten vaikutuksia elämäntapoihin. Muutoksia tarkastellaan sekä 
kysely- että haastatteluvastausten avulla. Haastateltavia pyydettiin kertomaan 
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lisäksi Espanjassa mahdollisesti syntyneistä uusista elämäntavoistaan. Muut-
to toiseen maahan on jo sinällään suuri elämänmuutos. Espanjaan muuttaneet 
suomalaiset olivat kokeneet paitsi kulttuurimuutoksen, myös uudenlaisen eli-
nympäristön ja kohdanneet uusia ihmisiä. Jokainen ihminen kokee elämänmuu-
tokset eri tavalla. Vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa ikä, terveys, sosiaaliset 
suhteet tai asumisen taso. Pitempään Espanjassa asuneilla oli uudesta maasta ja 
kulttuurista enemmän kokemuksia, joten elämänmuutos tapahtui vähitellen ja 
huomaamatta. Kysymyksellä: ”Minkälainen elämänmuutos Espanjassa asuminen 
on Sinulle ollut?” tavoiteltiin tietoa siitä, kuinka suurena muutoksena suomalai-
set olivat kokeneet Espanjassa asumisen (taulukko 14). 

Taulukko 14. Minkälainen elämänmuutoskokemus Espanjassa asuminen on ollut (%)

Elämänmuutoskokemus 
Espanjassa asumisesta

Ikäryhmät

Yhteensä
%

68–91 v.
-1944

62–67 v. 
1945-50

52–61 v. 
1951-60

33–51 v. 
1961-79

16–32 v.
1980+

Suuri 14 10 22 35 34 19

Melko suuri 43 40 50 39 40 42

Vähäinen 43 50 28 26 26 39

Yhteensä % N=526 100 100 100 100 100 100 

Espanjassa asumisen suurena elämänmuutoksena kokivat lähinnä 16–51 vuotta 
täyttäneet suomalaiset. Suurimmalle osalle suomalaisia Espanjassa asuminen 
oli ollut kuitenkin melko suuri muutos. Lähes joka toinen suomalainen ja eri-
tyisesti nuoret sekä yli 51-vuotiaat suomalaiset olivat kokeneet Espanjassa asu-
misen melko suurena muutoksena. Elämänmuutos oli ollut vähäinen noin joka 
toiselle 62–91 vuotta täyttäneille ikäihmisille. Todettava kuitenkin on, että asu-
minen uudessa maassa oli vaikuttanut jokaisen suomalaisen elämään jollakin 
tavoin. 

Elämänmuutosten kokemuksiin vaikuttavat luonnollisesti iän lisäksi myös 
Espanjassa asuttu aika. Muutoskokemukset ovat ensimmäisinä vuosina vah-
vempia ja vuosien kuluessa muutoksiin opitaan suhtautumaan kevyemmin. 
Nuorista ja alle 51-vuotiaista suomalaisista 39 prosenttia oli muuttanut Espan-
jaan viimeisten viiden vuoden (2008–2012) aikana. Muutos koettiin tällöin vie-
lä melko suurena. Sen sijaan vanhimman ikäryhmän suomalaisista, jotka ovat 
68–91 vuotta täyttäneitä, noin kolmannes oli muuttanut Espanjaan jo vuosien 
1997–2001 aikana eli noin 15 vuotta sitten. (ks. 4.2.1.)

Mikä elämässä oli eniten muuttunut Espanjassa? 
Espanjassa asuminen oli lähes joka viidennelle vastaajalle ollut suuri elä-
mänmuutos ja lähes joka toiselle se oli melko suuri elämänmuutos. Täten 
elämänmuutosten tarkempi kartoittaminen oli tarpeellista ja kyselyyn 

osallistuneilta kysyttiin: ”Mikä elämässäsi on eniten muuttunut Espanjassa 
asuessasi?” Kysymykseen vastasivat kaikki tutkimukseen osallistuneet. Avo-
vastausten runsaus yllätti, sillä kokemuksista kirjoittaminen edellyttää kes-
kittymistä ja aikaa. Koska erilaisia elämänmuutosten kuvauksia oli runsaasti, 
ne jaoteltiin selkeän informaation saamiseksi kuuteen elämänmuutosluok-
kaan (taulukko 15). 

Taulukko 15. Suurimmat elämänmuutokset Espanjassa, kyselyn mukaan (%)

Sosiaalisuus, omaiset 35

Kuntoilu, harrastukset 22

Ilmasto, terveys 18

Kulttuuri, uudet tottumukset 16

Asuminen, työ, talous  5

Muut elämänmuutokset  4

Yhteensä % 100 

Vastaajia (N) 540

Vastaajien kirjaamien muutosten kirjo oli niin laaja, että karkeasti arvioiden voi 
todeta, että kaikki oli muuttunut. Kolme suurinta muutosta, sosiaaliset suhteet 
ja omaiset, kuntoilu ja harrastukset sekä ilmasto ja terveys muodostivat suurim-
man osan suomalaisten elämänmuutoksista. Espanjassa oli solmittu runsaam-
min ystävyyssuhteita ja aloitettu kuntoilu. Terveys oli kohentunut ilmaston suo-
tuisasta vaikutuksesta ja ympäristö oli viihtyisä. Lumityöt olivat taakse jäänyttä 
elämää.

”Parempia ystäviä ja mukavampi ilmapiiri.” (Nainen 18 v.)

”Ilmasto. Lumitöitä, renkaan vaihtoa ja liukastumisia ei tarvitse ajatel-
la.” (Mies 52 v.)

”Perheen terveysongelmat ovat loppuneet.” (Nainen 42 v.)

Vastauksista tuli vahvalla tavalla esille elämänmuutosten kokemisen erilai-
nen kirjo. Muutamia suomalaisia harmitti entisten harrastustensa jääminen 
Suomeen. Espanjalaisten TV-ohjelmien sisäänlämpiävyys sekä englannin tai es-
panjankielisyys ärsytti. Sähköhäiriöitäkin koettiin. 

”Harrastukset ovat muuttuneet. Entiset jäivät Suomeen. Niitä kaipaan.” 
(Mies 71 v.)
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”Espanjan TV-ohjelmat ovat niin sisäänlämpiäviä, joten on katsottava 
ohjelmia in English. Myös kotimaan uutisten seuraaminen on jäänyt vä-
hemmälle.” (Nainen 45 v.)

Muut elämänmuutokset liittyivät työhön, elämän kiireellisyyteen, asioiden hoi-
don hankaluuteen tai sairauksiin. Joillekin työ oli muuttanut elämää ja joiden-
kin elämä oli muuttunut jatkuvan matkustamisen vuoksi. Siesta oli mutkistanut 
asioiden hoitoa, eivätkä palvelut toimineet odotetulla tavalla. Lääkäriasemien 
erilainen toimintakin muutti elämää. Oli myös havaittu turvallisuustason hei-
kentyneen, joten oli oltava varovaisempi. Mieluisa autonkorjausharrastus oli 
jäänyt Suomeen – se harmitti. Oli myös henkilökohtaisia elämämuutoksia. Yksi-
näisyys tai koti-ikäväkin vaivasi. 

”Sain liiasta auringosta aurinko keratoosin, joka on okasolusyövän esias-
te.” (Nainen 77 v.)

”On jo ikävä kotiin!” (Nainen 26 v.)

Eläkkeelle siirtyminen oli sinällään suuri elämänmuutos, joka saatettiin kokea 
”joutumisena”. Tulevaisuuden suunnitelmat muuttivat suomalaisnuoren elämää 
Espanjassa. Elämänmuutos oli sekin, ettei Suomi tuntunut enää läheiseltä. Elä-
mänmuutosta syntyi myös elintason noususta. 

”Vaikea sopeutua Suomeen.” (Nainen 71 v.)

”Ruoka ja elintarvikkeet halvempia – verotus kevyempi.” (Mies 37 v.)

Elämäntapojen muutokset
Ennakkoarvio oli, että ainakin niiden suomalaisten, jotka olivat asuneet pitem-
pään Espanjassa, elämäntavat ovat ainakin osittain muuttuneet. Arvion vahvis-
tamiseksi asiaa kysyttiin sekä kyselyn että haastattelun avulla: ”Ovatko elämän-
tapasi muuttuneet Espanjaan tultuasi?” Tulosten mukaan vähintään joka toisen 
suomalaisen elämäntavat olivat joiltakin osin muuttuneet Espanjassa. Eniten 
elämäntavat olivat muuttuneet 33–51-vuotiailla työikäisillä, nuorilla ja suurten 
ikäluokkien edustajilla. Vähiten elämäntapojaan olivat muuttaneet ikäihmiset.

Kun vastaajia pyydettiin ilmoittamaan elämäntapa, joka oli eniten muut-
tunut Espanjassa: ”Jos ovat, mikä elämäntapasi on muuttunut eniten?” mielen-
kiintoista oli havaita, että jotkut ensimmäiseen kysymykseen kielteisesti vas-
tanneista erittelivät siitä huolimatta avovastaukseensa nyt mieleen muistuneita, 
Espanjassa syntyneitä elämäntapamuutoksiaan. Haastateltavia pyydettiin ker-
tomaan lisäksi mahdollisista uusista elämäntavoistaan. Heille esitettiin kolme 
kysymystä: 1) ”Mikä elämäntapasi on eniten muuttunut Espanjassa?” 2) ”Onko 

sinulle tullut joitain uusia elämäntapoja?” ja 3)”Jos on, minkälaisia?” Vastaukset 
ryhmiteltiin seitsemään luokkaan ja taulukoitiin (taulukko 16).

Taulukko 16. Elämäntavat, jotka olivat eniten muuttuneet Espanjassa (%) 

Kysely Haastattelut
Liikkuminen, kuntoilu, ulkoilu 27 18 

Ruokailutottumukset 25  8 

Osallistuminen 13 18 

Terveydestä huolehtiminen 12 16 

Espanjalaisten tapojen omaksuminen 11 21 

Harrastaminen, opiskelu, matkustelu  7  8 

Muut elämäntapamuutokset  5 11

Yhteensä % 100 100 

Vastaajia (N) 342 38

Muuttuneet elämäntavat tukivat terveyttä ja ne saivat suomalaiset liikkumaan, 
ulkoilemaan ja kuntoilemaan. Monille golf on nyt mieluisin liikuntamuoto. Jot-
kut puolestaan pyöräilevät ympäri vuoden, vaikkei erillisiä pyöräteitä juuri Au-
rinkorannikolla ole. Lähes saman verran olivat muuttuneet myös ruokailutavat 
ja sosiaalisuus. Osallistuttiin enemmän ja huolehdittiin terveydestä paremmin. 
Myös espanjalaisia elämäntapoja oli omaksuttu ja siesta koettiin terveelliseksi.

K: ”Golfia vuoden ympäri, vähemmän hiihtoa.” (Mies 70 v.) 

”Liikuntaa on enemmän ja ruokavalio terveellisempi.” (Nainen 44 v.)

H: Nyt on aikaa vuorovaikutukselle ja harrastuksille.” (Nainen 65 v.)

”Terveydestä huolehdin enemmän. Tykkään vetäistä siestat.” (Nainen 64 v.)

Joidenkin haastateltavien elämäntavat eivät olleet Espanjassa muuttuneet mik-
sikään. Samoja ristisanatehtäviä tehdään ja ruokavaliokin on entinen. Joillekin 
kuitenkin espanjalainen mañana -mentaliteetti oli tarttunut ja elämä oli rauhal-
lisempaa. Työ ei enää ollut päällimmäisenä mielessä. Matkusteltiin, opiskeltiin 
ja harrastettiin enemmän kuin ennen. Joillakin oli kontakteja myös espanjalai-
siin matkanjärjestäjiin, joiden kautta matkoja sai edullisemmin.

K: ” Olen ottanut espanjalaisen elämäntyylin.” (Mies 63 v.)

”Espanjalainen mentaliteetti on nyt tarttunut eniten.” (Mies 57 v.)

Muut elämäntapamuutokset liittyivät lähinnä talouteen tai vapaa-ajan käyttöön. 
Espanjassa oli opittu säästämään ja madaltamaan vaatimustasoa. Vuorotyön 
vaihtuminen päivätyöksi oli muuttanut vuorokausirytmiä ja helpottanut elä-
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mää. Työn ja kodin välinen tasapaino oli löytynyt ja työn arvostus oli muuttunut. 
Sietokyky oli joskus koetuksella, mutta toivoa paremmasta riitti.

H: ”Suomalainen elää työtä tehden – espanjalainen tekee työtä elääk-
seen.” (Mies 45 v.)

”On nyt erilaista, työmoraali on laskenut tai vähentynyt. Töissä oleminen 
on erilaista ja aikataulut ei aina toimi. Toivon aikatauluihin paljon muu-
tosta ja että niistä pidettäisiin kiinni.” (Nainen 41 v.)

Joidenkin alkoholinkäyttötapa oli muuttunut espanjalaiseen suuntaan, joka 
suosii kohtuullista ja terveyttä vahvistavaa viinin käyttöä. Jotkut olivat itse huo-
manneet alkoholin käytön muutoksensa. Vapaa-ajan ja ruokailutottumusten 
muutokset olivat keskeisiä elämäntapamuutoksia. Pikkutarkka täsmällisyys oli 
vähentynyt, sietokyky lisääntynyt ja päivärytmi täsmentynyt. 

K: ”Alkoholin viihdekäyttö ja ruokavalio on espanjalaistunut.” (Nainen 34 v.)

”Alkoholinkäyttö on lisääntynyt.” (Mies 70 v.). 

H: ”Elämäntavat muuttuivat. Eniten muuttui pedanttisuuteni ja erilai-
nen sietäminen kasvoi.” (Nainen 47 v.)

Muuttuneet elämätavat poikkesivat joiltakin osin toisistaan kysely- ja haastatte-
luvastausten välillä. Liikkuminen tai ruokailutottumukset eivät näytelleet haas-
tateltavien vastauksissa niin suurta osuutta kuin kyselyvastauksissa tuli esille. 
Sen sijaan haastateltavien elämäntavat olivat enemmän muuttuneet uusien so-
siaalisten suhteiden ja espanjalaistapojen vaikutuksesta. 

Uudet elämäntavat Espanjassa
Haasteltavilta kysyttiin Espanjassa käyttöön ottamistaan uusista elämäntavois-
ta. Neljällä haastateltavalla ei ollut uusia elämäntapoja Espanjassa, joten ne 38 
haastateltavaa, jotka kokivat elämäntapojensa joiltakin osin muuttuneen, ker-
toivat niistä. Uudet elämäntavat kiteytettiin viiteen luokkaan (taulukko 17).

Taulukko 17. Espanjassa syntyneet uudet elämäntavat, haastateltavien mukaan (%)

Uusi harrastus 37

Aktiivisuus, osallistuminen, opinnot 24

Uudet sosiaaliset suhteet 21

Uudenlainen terveyskäyttäytyminen  10

Muut, uudet ”elämän remontointitavat”  8

Yhteensä % 100 

Vastaajia (N) 38

Yleisimmät, uudet elämäntapamuutokset syntyivät harrastusten kautta, joista 
keskeisimpiä olivat arkiliikunta, lukeminen, kielen opiskelu ja laulaminen. Fla-
mencon tanssiminenkin oli alkanut Espanjassa kiinnostaa. 

”Liikkuminen, kielten opiskelu ja laulutunnit. Olen myös aloittamassa 
taiteen opiskelun. Näitä harrastuksia olin pyöritellyt mielessäni jo Suo-
messa. Nyt saan ne toteutumaan, kun olen ollut täällä.” (Nainen 51 v.)

”Flamenco.” (Nainen 24 v.) 

Uudet sosiaaliset suhteet olivat lisääntyneet Espanjassa. Suomessa sosiaalisuus 
ei ollut yhtä vahvaa. Ystäväpiiri oli kasvanut. Todettiin, että Espanjassa tulee ol-
tua enemmän ihmisten parissa. Muut uudet elämäntavat olivat nyt aktivoituneet 
”elämäntaparemontissa”. 

”Kavereiden kanssa ulkona olen paljon. Välipaloja ja drinkkejä tulee otet-
tua usein kun on niin edullisia.” (Mies 73 v.)

”Olen oppinut hymyilemään enemmän.” (Nainen 18 v. )

”Aikataulut ovat nyt uudet – olin pakon edessä!” (Nainen 50 v.)

”Tulee oltua avoimempi uusille asioille. Kaikella tavalla on maailma 
avautunut.” (Nainen 59 v.)

Uudet, terveelliset elämäntavat ja ajan käytön optimointi ovat hyväksi esimer-
kiksi muillekin suomalaisille. Jotkut olivat saavuttaneet terveellisemmän vuoro-
kausirytmin. 

”Tietty rytmi ja säännöllisyys tullut täällä, mikä on lisääntynyt elämässä-
ni nyt. Nyt on sitä nk. omaa aikaa, vapaa-aikaa ja myös yhteistä aikaa ja 
harrastuksia puolison kanssa. Paljon aikaa harrastaa, lukea ja opetella 
valmistamaan aterioita ihan uusista raaka-aineista ja vain nauttia uu-
desta elämänvaiheesta.” (Nainen 66 v.)

Ruokailutavat oli uusittu. Esimerkkeinä näistä olivat: ”punaviiniä oluen sijaan”, 
tuoretta ruokaa ja viiniä lasillinen päivässä. Tietokoneen käytön lisääntymistä 
ja nukkuma-aikojen muutostakin oli tapahtunut. Aktiivisuus, osallistuminen ja 
opiskelu olivat uusia elämäntapoja. Yksi vastaaja oli ryhtynyt opettamaan rat-
sastusta, jota ei aiemmin ole tehnyt ja toinen oli aktivoitunut seurakunnan toi-
mintaan.

Yhteenvetoa 
Oli mielenkiintoista havaita, että eri ikäluokkien haastateltavat kommentoivat 
Espanjassa syntyneitä elämäntapamuutoksiaan eri tavoin. Nuoret kommen-
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toivat muutoksia lyhyesti. Työikäiset selittävät asiat perusteellisesti ja hieman 
laajemmin. Ikäihmiset käyttävät runsaimmin lyhenteitä ja heillä on yleisestikin 
runsaasti erilaisia vaihtoehtoja vastauksissaan. Nämä kolmea eri ikäryhmää 
edustavaa haastateltua esittelivät elämäntapamuutoksiaan ikäryhmille sopival-
la tyylillä. 

Nuori:” Olen aloittanut tenniksen, padelin ja kuntosalin.”(Nainen 16 v.)

Työikäinen: ”Auto jäi Suomeen, joten se oli isoin muutos. Kävelyreviiri 
laajeni. Käveltyä tuli paljon ja junaa ja bussia käytettyä. Kuuma oli ensin 
syksyllä, joten vettä piti juoda paljon, se oli uutta. Pojillekin piti aina an-
taa vesipulloja mukaan pelikentälle ja kehottaa juomaan.” (Nainen 46 v.)

Ikäihminen: ”Pari kertaa viikossa kuorossa, golfia ja tähtitieteen luen-
toja. Yo-vaiheen englannin kielioppia, oopperat, elokuvat, musiikki ym. 
Matkailemme myös lähialueilla.” (Nainen 65 v.)

Tuloksia arvioidessa, huomio kiinnittyi kahteen asiaan. Ensiksi: elämäntavat oli-
vat muuttuneet hyvin monella suomalaisella. Vähintään joka toinen tutkimukseen 
osallistunut suomalainen oli Espanjassa asuessaan muuttanut elämäntapojaan. 
Toiseksi: Muuttuneista elämäntavoista niin ruokailutottumukset kuin espanjalais-
ten elämäntapojen omaksuminenkin poikkesivat eniten kyselyyn vastanneiden ja 
haastateltavien kertomusten välillä. Kyselyvastaajat olivat muuttaneet ruokailu-
tottumuksiaan huomattavasti enemmän. Joka viides kyselyyn vastannut ruokaili 
terveellisemmin kuin aiemmin, kun sen sijaan yksi kymmenestä haastatellusta 
kertoi ruokailutapojensa muutoksista. Haastatellut puolestaan olivat omaksuneet 
espanjalaistapoja enemmän kuin kyselyyn vastanneet, joskin neljän haastatelta-
van elämäntavat eivät olleet muuttuneet Espanjassa miksikään. Esimerkit ovat 
selkeä viesti siitä, miten erilaisia suomalaisia – tapoineen kaikkineen – Espanjassa 
asustaa. Toisaalta ilmiö on luonnollinen viesti myös siitä, että haastattelutilantees-
sa elämänmuutoksia on helpompi tuoda esille kuin lomakkeeseen kirjoittamalla. 
Tapahtuneet elämäntapamuutokset olivat erittäin valaisevia ja positiivisia, koska 
pääosa esiin tuoduista muutoksista olivat suomalaisten fyysistä, psyykkistä ja so-
siaalista hyvinvointia vahvasti edistäviä.

Vain haastateltavilta kysyttiin uusista elämäntavoista, joten vastauksia oli 
arvioitava suppeammasta perspektiivistä. Haastatelluista 38 henkilöä oli saanut 
itselleen uusia elämäntapoja Espanjassa, neljä ei. Eniten oli tullut uudenlaisia 
harrastuksia, uutta aktiivisuutta, uusia osallistumisen muotoja ja uudenlaista 
terveyskäyttäytymistä. Haastateltavien kuvaukset osoittivat, että riippumatta 
haastateltavien taustatekijöistä tai iästä, monet uudet elämäntavat olivat melko 
samantyyppisiä kaikilla suomalaisilla. Jokaisen ikäluokan edustajat painottivat 
liikunnan tai kuntoilun merkitystä hyvinvoinnilleen. Haastateltujen uudet elä-

mäntavat vahvistavat kokonaistulosta, sillä olihan kyselyvastaustenkin suurin 
anti elämänmuutoksissa juuri liikkuminen ja kuntoilu. Nähtiin myös, että liikun-
ta kannattaa ottaa elämäntavaksi missä vaiheessa elämää tahansa. Haastatelta-
via kuunnellessa syntyi vaikutelma, että mitä vanhempi suomalainen, sitä enem-
män oli uusia elämäntapoja. Varsin erikoinen yhtälö–mutta toimiva! 

7.4.1. Kaksi kansaa – eroavatko elämäntavat?

Tässä luvussa vertaillaan suomalaisten ja espanjalaisten välisiä, merkittävimpiä 
elämäntapojen eroja kysely- ja haastatteluvastausten avulla. Lisäksi esitellään 
myös espanjalainen siesta. Aiemmin toteutetussa, suomalaisten ja espanjalais-
ten kulttuurierojen tarkastelussa havaittiin, että kulttuurieroissa korostui pait-
si mañana-mentaliteetti ja siesta, myös espanjalaisten ulospäin suuntautunut 
käyttäytyminen, jotka heijastuivat espanjalaisissa elämäntavoissa. Vastaavas-
ti suomalaisten harkitsevampi ja rauhallisempi käytös erottui espanjalaisten 
spontaanimmista elämäntavoista ja nosti täten, ehkä turhankin kärjistetysti, 
esille espanjalaisten rennomman elämäntyylin, siestan ja mañana -mentalitee-
tin (ks.7.2). 

Siesta – espanjalaisen toipumisen hetki
Siestalla on oma, tärkeä merkityksensä Espanjan kulttuurissa, sillä se on säi-
lyttänyt paikkansa espanjalaisten elämänkulussa. Siesta on muunnos latinan 
järjestyslukusanasta sexta, joka merkitsee päivän kuudetta tuntia, auringon 
noususta laskettuna. Siestaan liittyvät tavat vaihtelevat eri kulttuureissa ja yk-
silöllisesti. Siestan aikana saatetaan joko vain mennä pitkäkseen tai nukkua. 
Kukaan ei tiedä, milloin siesta syntyi. Se tiedetään, että siesta on lämpimän il-
mastovyöhykkeen maissa yleinen tapa keskeyttää työnteko keskellä kuuminta 
päiväaikaa. Vaikuttaa siltä, että espanjalaiset ovat aina noudattaneet rituaalia, 
joka jakaa työpäivän kahtia. Lähes koko maa pysähtyy kello kahden ja neljän 
välillä. Erityisesti talviaikaisesta siestasta on jo neuvotteluja käyty – vaan tilanne 
jatkuu entisellään. 

Siestan merkitystä kuvaa muun muassa barcelonalainen liikemies Fre-
derico Busquet, joka perusti siestaparkkiketjun. Se tarjoaa vuokralle pienen, 
rauhallisen nukkumistilan niille, joilla ei ole aikaa käydä siestan aikana koto-
na. (Kemp 2003, 18.) Kun suomalainen seuraa espanjalaisten edestakaista työ-
matkaliikennettä työnsä ja kotinsa välillä, herää ihmettely tavan järkevyydes-
tä. Siesta haittaa asioiden hoitoa. On tarkasti muisteltava, mihin aikaan mikin 
palveluyksikkö on avoinna. Kun tarkemmin siestaan perehtyy, tulee tietoisek-
si, että siesta on lounasruokailun jälkeinen lepoaika. Siestaa pidetään päivän 
kuumimpina tunteina, jolloin aurinko on korkeimmillaan ja lähellä zeniittiä, ja 
jolloin ihminen ei kykene tekemään raskasta ruumiillista työtä. Kaupat sulje-

http://fi.wikipedia.org/wiki/Latina
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tunti
http://fi.wikipedia.org/wiki/Lounas_(ateria)
http://www.suomisanakirja.fi/Aurinko
http://www.suomisanakirja.fi/Zeniitti
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taan yleensä kello kaksi iltapäivällä ja avataan uudestaan puoli viideltä. Yksi-
tyisillä työpaikoilla siestan jälkeinen työpäivä päättyy usein vasta noin yhdek-
sän maissa illalla. 

Koska espanjalaisten työpäivä päättyy myöhään, myös yöuni jää lyhyeksi. 
Myöhäinen nukkumaanmeno puolestaan vähentää seuraavan työpäivän työ-
tehoa. Espanjan hallitus on huonolla menestyksellä yrittänyt saada käytäntöä 
muutetuksi. Esimerkiksi Eurooppa -säätiössä (Fundació Europea) toimiva Igna-
cio Bugueras Bach on taloudellista tehokkuussyistä ryhtynyt suoranaiseksi ”an-
ti-siesta-aktivistiksi”. Hänen mukaansa espanjalaisten olisi luovuttava siestasta, 
jotta työn tuottavuus saataisiin samalle tasolle kuin se on niissä maissa, joissa 
siestaa ei pidetä. Espanjan ensihoidon lääkäriyhdistys puoltaa siestan tervey-
dellisiä etuja. Lääkärien mukaan lyhyt uni lounaan jälkeen voi vähentää stressiä, 
auttaa sydämen toimintaa ja parantaa tarkkaavaisuutta sekä muistia. But it is 
only beneficial if it forms part of the regular daily routine rather than a one off.
Säännöllisen siestan toteuttajissa on monia kuuluisuuksia, kuten Albert Einstein 
ja Winston Churchill. Ja tietysti ne miljoonat espanjalaiset, jotka ovat siestaan 
tottuneet. (Semergen 2013; Suomisanakirja 2013.) 

Suomalaisten ja espanjalaisten elämäntapojen merkittävimmät erot
Monissa yhteyksissä oli tullut esille, että suomalaisten ja espanjalaisten elämän-
tavat poikkeavat monilta osin toisistaan. On siis tärkeää tiedostaa konkreetti-
simmat erot. Kysymykseen: ”Mikä on mielestäsi merkittävin ero suomalaisen 
ja espanjalaisen elämäntavan välillä?”, lähes kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, 
että elämäntapaeroja on. Vain kolme kyselyvastaajaa ilmoitti, ettei eroja näiden 
kansallisuuksien välillä ole. Jotkut vastaajista luettelivat merkittävimmän elä-
mäntapaeron lisäksi useitakin elämäntapojen eroavuuksia, jolloin näissä 
tapauksissa vastausvaihtoehdoista valittiin vahvimmin perusteltu vaihtoehto. 
Kyselyvastauksista muodostettiin seitsemän luokkaa (taulukko 18). 

Taulukko 18. Espanjalaisten ja suomalaisten merkittävimmät elämäntapaerot, ky-
selyn mukaan (%)

Käytös, luonne 24

Mañana, epätäsmällisyys 19

Kiireettömyys, joustavuus 17

Vuorokausirytmi, siesta 15

Perhekeskeisyys 14 

Vapaa-aika, juhliminen  9

Muut elämäntapaerot 2

Yhteensä % 100

Vastaajia (N) 533

Kyselyvastauksista nousi kolme merkittävintä eroa: käytös, mañana -menta-
liteetti ja kiireettömyys. Espanjalaisten ja suomalaisten elämäntapojen ver-
tailussa nousi nyt esille uutena piirteenä käytös. Siinä, missä espanjalainen 
huutaa toisen henkilön puheen päälle, suomalainen vaikenee. Jonkin verran 
kättelyn tilalle suomalaisillekin oli tullut halaustapoja tervehdittäessä, mutta 
pitkä matka on vielä siihen, että suomalaiset kulkisivat konserttisalissa riviltä 
toiselle suutelemassa tuttaviaan hetkeä ennen ensi bravuuria. Tai päästäisivät 
ison koiransa kerrostalon alakerran asunnosta vapaasti juoksentelemaan etu-
pihalle ja pääoven edustalle tarpeilleen. Osa käyttäytymisestä on toki rentout-
ta ja kiireettömyyttä. Suomalaisten mielestä monet näistä tavoista ovat kui-
tenkin ”hällä väliä tyyliä” ja välinpitämättömyyttä. Yli puolet vastaajista näki 
espanjalaisille tyypillisten elämäntapojen poikkeavan eniten suomalaisten ta-
voista. Runsas kolmannes vastaajista listasi erilaisen vuorokausirytmin, sies-
tan, perhekeskeisyyden ja runsaan juhlimisen merkittävimmiksi tapaeroiksi. 
Muita merkittäviä elämäntapaeroja olivat muun muassa uskonto, tasa-arvo, 
siisteys ja jalkapallo. 

Myös haastateltavia pyydettiin kertomaan kokemuksiaan espanjalaisten 
elämäntavoista. Heiltä kysyttiin: ”Mitä ajattelet espanjalaisten elämäntavois-
ta?” Varsinkin niillä haastatelluilla, jotka olivat pitempään asuneet Espanjassa, 
oli runsaasti kokemuksia elämäntapojen eroista. Useilla haastatelluilla oli myös 
espanjalaisia ystäviä, joiden kanssa seurustellessa espanjalaiset elämäntavat 
olivat tulleet tutuiksi. Kertomuksissa ilmeni vahvaa tietämystä espanjalaisten 
elämäntavoista ja joillakin tieto perustui pitkäaikaiseen espanjalaisten parissa 
asumiseen. Elämäntapaeroja arvioitiin monista näkökulmista ja espanjalaista 
kulttuuria kunnioittaen. Vastaajat korostivat ensisijaisesti espanjalaisten eri-
laista käytöstä, iloista luonnetta, välittömyyttä, temperamenttisuutta, siestaa ja 
perhekeskeisyyttä sekä vastaavasti suomalaisten jäykkyyttä ja harkitsevaisuut-
ta. 

K: ”Espanjalaisille tärkeintä on ”disfruta la vida” – elämästä nauttimi-
nen. Suomalaiset kaipaavat turvattua taustaa, kunhan rahat riittävät ja 
”pahan päivän vara-ajattelu”. (Nainen 48 v.)

H: ”Espanjalainen elää ja ajattelee vain nykyhetkeä – huominen on tun-
tematon vielä tänään, suomalainen elää jo huomista.” (Nainen 63 v.)

Merkittäviä käyttäytymiseroja löytyi myös lasten kasvatuksessa. Oli havaittu, 
että vaikka julkisilla paikoilla espanjalaisvanhemmat suukottelivat lapsiaan, 
lasten komentelu ja kieltäminen tapahtui vain kotona. Myös espanjalaisten ylei-
nen tapa huijata tuotiin tässäkin esille, samoin kuin kovaan ääneen puhuminen. 
Vastakohtana espanjalaisten välittömyydelle otettiin esille suomalaisten kateus 
ja tärkeily. Tähän elämäntapaan nähtiin yhtenä vaikuttajana olevan se, että suo-

http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundaci%C3%B3_Europea&action=edit&redlink=1
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ignacio_Bugueras_i_Bach&action=edit&redlink=1
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ignacio_Bugueras_i_Bach&action=edit&redlink=1
http://www.suomisanakirja.fi/siesta
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malaiset ovat liiaksi tekemisissä oman maansa kansalaisten kanssa. Oli havaittu 
suomalaisten muuttuneen Espanjassa mukavimmiksi.

H: ”Espanjassa suomalaisetkin ovat mukavia, kuten myös espanjalaiset.” 
(Nainen 74 v.) 

Oli koettu, että espanjalaiset ovat hyvin käyttäytyviä. Heihin tutustuminen ei 
aina ole helppoa, mutta tutustumisen jälkeen he ovat ystävällisiä. Espanjalaisis-
sa oli havaittu tiukempiakin luonteen piirteitä, mutta yleisesti korostettiin ren-
toutta, elämäniloa ja auttamishalua. Ainakin ulospäin näytti siltä, että espanja-
laiset ottavat elämän kevyemmin kuin suomalaiset. 

H: ”Elämän iloa on heillä enemmän. Ei oteta asioita niin vakavasti. Ja tun-
teita osoitetaan. Ovat välittömämpiä ja iloisia. Tahtovat ymmärtää kan-
sainvälisyyttä. Puolesta sanastakin ymmärtävät kieltä.” (Nainen 58 v.)

Espanjalaiset puhuvat paljon ja äänekkäästi. Jotkut kokivat sen positiivisena ja 
temperamenttisena käyttäytymistapana, toiset ärsyttävänä ja sivistymättömä-
nä luonteenpiirteenä. Hiljaisille ja sanansa harkitseville suomalaisille espanja-
laisten spontaani käytös on vastakohta. Espanjalaiset hallitsevat”small talkin” 
– suomalaiset yleisesti ottaen eivät.

K: ”Espanjalaiset ovat puheliaita ja temperamenttisia.” (Nainen 16 v.)

H:”Ovat vilpittömiä ja seurallisia. Meteli on heidän small talkiaan.” (Mies 
16 v.)

Vaikka mañana-mentaliteetti ja epätäsmällisyys liitettiin espanjalaisten elämän-
tapoihin, piirteet ovat kuitenkin yksilöllisiä. Suomalaisten täsmällisyys liitettiin 
tunnolliseen, kurinalaiseen ja kontrolloituun asenteeseen, jonka moraaliperin-
teet ovat kaukana historiassa ja uskonnossa. Haastatellut näkivät espanjalaisten 
mañana-mentaliteetin kytkeytyvän välinpitämättömyyteen, pitkäjännitteisyy-
den puutteeseen, työntekoon ja sopimuksista luistamiseen. Joitakin maña-
na-mentaliteetti raivostutti, joillekin se näyttäytyi rentona elämäntapana. 

K: ”Espanjalainen mañana on merkittävä elämäntapa heillä.” (Nainen 
60 v.)

”Suomalainen ei myöhästy sovitusta.” (Nainen 41)

”Toisaalta liika kontrolli luo stressiä, jota espanjalaiset välttävät maña-
na-tyylillään.” (Nainen 82 v.)

H: ”Mañana tarkoittaa rentoutta ja että espanjalaiset tekevät hyvin töi-
tä, jos sitä on. ”(Mies 63 v.)

Suomalaisten tunnollisuutta ja täsmällisyyttä pidettiin merkittävinä tapaerona 
verrattuna espanjalaiseen huolettomaan, ”päivä kerrallaan” elämäntapaan. Mo-
lemmille osapuolille katsottiin olevan hyödyksi opetella parempia puolia tois-
tensa tavoista.

K: ”Suomalaisille ovat tärkeitä: työmoraali, kiire ja tehokkuuskäsite. 
”(Mies 57v.) 

”Espanjalaiset elävät enemmän päivän kerrallaan.” (Nainen 76 v.)

H: ”Suomalainen on työkeskeinen, espanjalainen vapaa-aikakeskeinen.” 
(Mies 28 v.)

”Suomalaiset ovat hyvin periaatteellisia. Siinä olisi espanjalaisilla oppi-
mista.” (Nainen 60v. ) ”Suomalaisten täsmällisyys vs. espanjalaisten ”vä-
hän sinne päin.” Suomi voittaa. Espanjalaisten asenteista ja välittömyy-
destä voisivat suomalaiset ottaa mallia.” (Nainen 73 v.)

Espanjalaisten kiireettömän, rennon elämäntavan nähtiin olevan merkittävä ero 
verrattuna suomalaistapoihin. Asiat hoidetaan ilman stressiä. Eron arvioitiin 
johtuvan siitä, että suomalaisilta puuttuu kärsivällisyyttä ja rohkeutta.

K: ”Suomalainen varautuu asioihin, ennakoi ja toimii järkevästi. Espan-
jalainen elää enemmän hetkessä, on sosiaalisempi.” (Nainen 50 v.)

Espanjalaisten erilainen vuorokausirytmi ja siesta tekevät päivästä moniosai-
sen. Työpäivän jaksottaa siesta, ja työpäivä on iltapainotteinen. Siestan nähtiin 
olevan helpoimmin havaittava espanjalaistapa. Joitakin siesta-aika harmitti, jot-
kut ymmärsivät sen tarpeellisuuden. Vastakohtana siestalle tunnustettiin, että 
suomalaisten vahvalla työorientaatiolla on liiallista painoarvoa elämässä. 

K: ”Siesta ei oikein suomalaiselle istu. Tuntuu, että suomalaisen koko elä-
mä pyörii vain työn ympärillä.” (Mies 65 v.) 

H: ”Juhlitaan öisin ja pidetään siesta päivällä ja suljetaan palvelut! Se on 
ärsyttävää! Sen jälkeen mennään taas töihin. Lapset haetaan koulusta ja 
puistoon mennään iltaisin. (Nainen 67 v.)

”He ovat työteliäitä ja ovat siestansa ansainneet.” (Nainen 51 v.)

”Käsittämätöntä on, että lähdetään töihin monta kertaa päivässä.” (Mies 
73 v.)

Espanjalaisten erilainen vuorokausirytmi näkyy erityisesti iltaisin ja yömyöhäl-
lä, jolloin lapsetkin vielä juoksentelevat puistoissa ja suomalaiset jo nukkuvat. 
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K: ”Ne elää hetkessä. Joskus voisi olla hyvä tehdä myös hieman suunnitel-
mia. Aikakäsitys on heillä aivan eri.” (Nainen 73 v.)

Perhekeskeisyys ilmenee myös siinä, että äiti on espanjalaisperheen ytimessä. 
Espanjalaisen perhepiiriin kuuluu laajempi sukulaispiiri kuin Suomessa. Perhe 
on espanjalaisten elämän keskipiste, jonka kanssa vietetään runsaasti aikaa. 
Vanhuksista huolehditaan ja heitä kunnioitetaan. Haastatellut ottivat esille es-
panjalaisten perhekeskeisyyden toisen puolen, joka olisi suomalaiselle työorie-
ntoituneelle ihmiselle painajainen. Perhe asetetaan kaiken muun edelle. Joiden-
kin suomalaisten mielestä perhekeskeisyyteen sisältyy ylihuolehtivaisuutta, 
erityisesti lapsia kohtaan. Perheyhteyden todettiin kuitenkin poistavan syrjäy-
tymisvaaraa ja tukevan perheenjäsenten itsetuntoa. Nähtiin myös, että laman 
aiheuttamaa työttömyyttä kestetään paremmin perheen tuella. 

K: ”Espanjassa perhe ja äiti ovat keskiössä. Perhekeskeisyyttä kuvaa: 
”Madre mia!” (Mies 65 v.)

”Ikääntyneisiin positiivinen asennoituminen on merkillepantavaa. Se pi-
täisi tuoda Suomeen!” (Nainen 47 v.)

H: ”Isät ja äidit auttavat nuoria myös taloudellisesti.” (Mies 69 v.)

Vapaa-aika ja juhliminen ovat oleellinen osa espanjalaiselämää. Vastaajat 
näkivät espanjalaisten juhlatavat positiivisina, perheyhteyttä ja psyykkistä 
terveyttä vahvistavina tapoina. Lukuisat juhlat näkyvät myös ulospäin. Hevos-
kulkueet ja kansallispukuiset espanjalaiset juhlivat näyttävästi kaduilla useita 
kertoja vuodessa. Juhlat näyttelevät erittäin suurta roolia espanjalaiselämässä. 
Juhliin osallistutaan suvuittain. Myös lapset ja vanhukset – oli juhlan aika mikä 
tahansa. Lasten mukana olo juhlissa on toisaalta myönteinen asia, mutta lasten 
mukanaolo yöllisissä ravintolajuhlissa ei suomalaisten mielestä ole hyvä tapa. 

K: ”Yöllä, arkisinkin, lähdetään klo 1-2 jatkoille! Täällä se on normaalia. 
Vähemmän viedään kotiin ketään, mennään mieluummin ulos.” (Nainen 
64 v.)

”Lapset pääsevät ravintoloihin myöhään illalla sisälle. Kummallinen ja 
huono tapa.” (Nainen 18 v.)

Vastaajat ihailevat espanjalaisten vahvaa sosiaalisuutta. Myös keväiset paella-
retket pinjametsään ovat suvun iloisia kevättapahtumia, jolloin autoon lasta-
taan koko perhe lapsista vanhuksiin. Metsiköissä keitetään suuri pannullinen 
kansallisruokaa, paellaa, joka syödään iloisissa tunnelmissa, kovan metelin kera. 
Oli havaittu myös espanjalaisten järkevät alkoholin juomatavat. Suomalaiset ih-
mettelevät espanjalaisten juhlien määrää ja uskonnollisuutta. Ihmetellään myös 

juhliin liittyviä vapaapäiviä eli ”puntoja,” jotka merkitsevät siltoja arkipäivien ja 
juhlapyhien välille. Nämä, niin sanotut ”juhlaviikot” pitävät kaupat suljettuina 
ja maantiet vilkkaina. Tällöin tapahtuu myös runsaasti liikenneonnettomuuksia. 
Ihmeteltiin myös, mistä löytyy varat juhlimiseen?

K: ”Espanjalaiset ovat hartaasti uskonnollisia. Juhlat ovat tärkeitä. Nyt on 
paaston aika, eikä syödä lihaa – vain papuja. Erikoisia ovat esimerkiksi 
pääsiäiskulkueet. Ovat niin tosissaan. Espanjalaiset ovat mielestäni har-
taasti uskonnollisia ja se on minusta hienoa historiallisesti.” (Nainen 67 v.) 

H: ”Sitä olen ihmetellyt, että mistä espanjalaiset kaivavat rahat juhlimi-
seen. Alkaa uudesta vuodesta Pääsiäiseen. Sitten tulee feeriat ja ripille 
pääsyt, jotka pukuineen maksavat paljon. En tiedä? Nyt on uutena asi-
ana, että juhlia järjestetään kierrätystavaroilla. Se on kirpputori-idea! 
1970-luvulla Sevillassa vietiin tien varteen käytöstä poistetut huoneka-
lut. Ei ostettu ”secunda manoa”. Nyt vasta on tullut. Suomessa on aina 
kierrätetty.” (Nainen 64 v.)

Tuotiin esille myös espanjalainen machomentaliteetti. Juontavatko näkemyk-
set epätasa-arvoa kuvaavista palkkatilastoista vai kotiaskareiden epätasaisesta 
jaosta, sitä eivät kyselyvastaajat täsmentäneet. Tasa-arvon lisäksi muita elämän-
tavan eroja olivat uskonto, siisteys ja jalkapallo. 

K: ”Espanja on miesten maa. Naisen asema on heikko.” (Nainen 62 v.)

”Suomessa on protestanttinen arvomaailma ja Espanjassa katolinen.” 
(Mies 65 v.)

Muutamat haastatelluista olivat havainneet, että espanjalaistavat poikkeavat 
toisistaan, riippuen siitä millä alueella asutaan. Andalusiassa tavat ovat erilai-
set kuin muualla Espanjassa. Andalusiassa oli havaittu espanjalaisopettajien 
kunnioituksen ja arvovallan laskeneen. Jotkut olivat tutustuneet espanjalaisiin 
tarkemmin, joten oli huomattu, että espanjalaistenkin tavat olivat muuttuneet 
vuosien saatossa. Yli 40 vuoden Espanjassa asuminen oli tuonut suomalaisnai-
selle vahvoja kokemuksia espanjalaistavoista. 

H: ”Muistan vuonna 1972, kun anoppi komensi minut kauppaan osta-
maan kanaa. Kaupan takahuoneesta kuului pamaus kun kana tapet-
tiin. Kotona anoppi sen sitten kyni, puhdisti ja valmisti. Erikoista oli 
myös se, kun etunimeni vaihdettiin. Kun avioiduimme, minut piti kastaa 
katolisuuteen. Vaihtoivat nimen kun entinen ei kelvannut. Vihdoin myö-
hemmin vaihdettiin oma nimi, joka on takaporttini Suomeen.” (Nainen 
64 v.)
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Espanjalaisten yöpainotteista ruokailutapaa ja aikaa ei ymmärretty. Suomalaiset 
kokivat yösyömiset epäterveelliseksi. Kritiikkiä saivat myös koululaisten epäter-
veelliset välipalat.

H: Heillä on epäterveellisiä ruokailutottumuksia, mikä on ollut hieman 
yllätys. Autolla ajetaan joka paikkaan. Pyöräilyä ei muuten kuin lenkille.” 
(Mies 68 v.) 

7.4.2. Mañanan monet merkitykset

Siesta ja mañana-mentaliteetti liitetään espanjalaiskulttuurin peruselementiksi 
ja katsotaan kuuluvan espanjalaisuuteen kuin pata ja kansi. Molemmat heijas-
tavat eteläeurooppalaista rentoutta ja lepoa sekä sisältävät terveellisellä taval-
la välinpitämättömyyttä. Oli havaittu, että espanjalaisten lausumana kehotus: 
”tranquila”, saa suomalaisenkin rauhoittumaan. Termi lienee mañanan sukulai-
nen. Vaikka mañana espanjan kielestä käännettynä merkitsee huomenna, sana 
on saanut kokemusten myötä erilaisia muitakin piirteitä. Sen katsotaan kytkey-
tyvän espanjalaisten aikakäsitykseen. Mañana on enemmän kuin huomenna ja 
sen nähdään viittaavan tulevaisuuteen, jota ei haluta määritellä. Tästä syystä 
protestanttiseen kurinalaisuuteen tottuneelle suomalaiselle mañana sisältää 
myös itsekkyyden elementin. Asia hoidetaan silloin, kun se parhaiten omaan ai-
katauluun ja mielialaan sopii. 

Espanjassa ei juuri näe kelloja julkisilla paikoilla. Ajalla ei ole espan-
jalaisille niin suurta merkitystä kuin suomalaisille. Myöhästyminenkään ei 
ole kovin suuri synti – paitsi liike-elämässä. Espanjassa suunnittelujänne 
ei myöskään ole yhtä pitkä kuin Suomessa. Lomamatkoja ei varata puolta 
vuotta etukäteen, kuten suomalaiset tekevät. Näiden sijaan osataan kyllä 
improvisoida. Mañanan ja siestan vuoksi ajatellaan, että espanjalaiset ovat 
flegmaattisia. Totuus kuitenkin on, että espanjalaisten työpäivä on pitkä ja 
tiettyä verkkaisuutta työn tekemisessä voi esiintyä. Varsinkaan virkamiehet 
eivät koe olevansa asiakaspalvelijoita. Rakennusmiehet saavat Andalusian 
helteissä vapaapäiviä tai siirtävät töitään varhaiseen aamuun tai iltaan. (Sil-
tanen 2012, 132–133; Yle.fi 2013.) Usein mañana kuvataan rentona elämän-
tapana, joka on ominaista kaikille latinalaisille kulttuureille. Asioiden anne-
taan kulkea omalla painollaan. Auto pysäköidään yksisuuntaisellakin kadulla 
liikennevaloihin ja noustaan jalkakäytävälle tervehtimään sukulaisperhettä 
ja silittelemään lastenvaunuissa lepäävää pienokaista. Takana odottavien 
torven toitotuksiin vastataan heilauttamalla kättä osoitukseksi, että ”älä hä-
täile” – tärkein asia hoidetaan ensin! 

Mañana Aurinkorannikon suomalaisten näkökulmasta
Vastaajilla oli kokemusta mañana-mentaliteetista. Oli koettu espanjalaisten 
myöhästely ja sopimuksista laistaminen. Kun suomalaisia pyydettiin kuvaile-
maan espanjalaista mañanaa: ”Miten kuvailet espanjalaista mañanaa?”, kuvauk-
sia tuli runsaasti. Osa vastaajista (14 %) olivat sitä mieltä, että mañanaa ei ole 
koettu tai se on vähenemässä. Kuvaukset kirjattiin kyselylomakkeeseen ilman 
johdattelevia, ennalta annettuja vaihtoehtoja ja ne jaoteltiin neljään luokkaan 
(taulukko 19).

Taulukko 19. Espanjalainen mañana suomalaisten näkökulmasta, kyselyn mukaan (%)

Ei tänään, ei kiirettä 50

Välinpitämätön, rento, ”hällä väliä” -elämäntyyli 25

Epämääräinen aikakäsitys, täsmällisyyden puute 19

Kansainvälistyvä asenne 6

Yhteensä % 100 

Vastaajia (N) 415

Mañana – ei tänään, kuvasi joka toisen suomalaisten mielestä parhaiten espan-
jalaista mañana-mentaliteettia. Suomalaiset kokivat mañanan espanjalaiseen 
kulttuuriin kuuluvana, jouhevana luonteenpiirteenä ja luonnollisena elämän-
tapana. Useiden suomalaisten mielestä mañana-menettely johtui lähinnä siitä, 
etteivät espanjalaiset aikatauluta asioita yhtä tehokkaasti, kuten suomalaiset. 

”Hetki on mahdollisesti tulevaisuudessa, mutta ei tänään.” (Mies 68 v.)

”Karua todellisuutta. Harva asia onnistuu samana päivänä.” (Nainen 64 v.)

Kun jonkun asian hoidon yhteydessä havaittiin mañana-mentaliteettia, ymmär-
rettiin, ettei asia ole espanjalaiselle tämän päivän asia eikä kenties huomisen-
kaan. Mañana merkitsi espanjalaisille asioiden hoidon yleistä joustovaraa. Ellei 
erikseen ollut yhteisymmärrystä asian kiireellisyydestä, asia hoidettiin myö-
hemmin, määrittelemättömänä ajankohtana.

”Manana on joustosana. Asia on noteerattu, mutta ei ole kiireellinen, ellei 
sitä erikseen todeta sellaiseksi = urgentemente.” (Nainen 66 v.)

Mañana edustaa rentoa elämätapaa, välinpitämättömyyttä ja ”hällä väliä” tyyliä. 
Suomalaiset olivat kokeneet espanjalaisten ”hällä väliä” asennetta, joka yhden 
vastaajan mielestä oli ollut maan kansantauti jo vuosisatoja. Oli koettu, että kun 
oli havaittavissa ”hällä väliä” tyyliä, oli turhaa odottaa välitöntä asian hoitamista.
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”Joskus luvataan tulla ensi tiistaina. Ei ilmoiteta mitään, vaan tullaan 
parin viikon päästä torstaina.” (Nainen 64 v.)

Joidenkin vastaajien mielestä espanjalaisten rennompi elämäntyyli oli positiivi-
nen luonteenpiirre, jota suomalaistenkin olisi syytä opetella. Joustava asioiden 
hoito sopii espanjalaiselle ja tuo elämään rauhaa ja rentoutta. Vaikka ymmär-
rettiin että kiireetön elämäntyyli poistaa stressiä, se aiheutti sitä suomalaiselle, 
joka odotti asiansa hoituvan sopimuksen mukaisesti. 

”Tuo sopivaa rentoutta elämään. Sopii paikalliseen kulttuuriin.” (Mies 
23 v.)

”Mukavaa, rentoa, stressitöntä, kiireetöntä elämää, yhteisöllistä ja ilois-
ta seuraelämää, sekä asioiden hoidossa raivostuttavaa epätarkkuutta” 
(Nainen 46 v.)

Suomalaisten mielestä mañana on asioiden hoidon vetkuttelua. Useat vastaajat 
kokivat mañanan merkitsevän sopimuksista laistamisen tahallisena, asioiden 
päivästä toiseen siirtämisenä. Oli havaittu, että espanjalaisten ilmaisema aika on 
vain suuntaa antava. Asia hoituu tulevaisuudessa, mutta sitä ei määritellä mie-
lellään tarkasti. Tapa sai aikaan ärtymystä.

”Kolmannella muistutuskerralla rupeaa tapahtumaan.” (Nainen 24 v.)

”Asiat hoituvat huomenna, ensi viikolla tai ei koskaan.” (Mies 64 v.)

Joidenkin mielestä mañana on vähenemässä ja asenteiden nähdään muuttuvan. 
Tuotiin myös esille, että asioiden viivytys voi johtua muistakin syistä kuin maña-
nasta. Jotkut vastaajista eivät olleet kohdanneet mañanaa ollenkaan. 

”Varmaan on vähentynyt. Liittyy ehkä enemmän ”leppoisempaan” asen-
teeseen työn ja muunkin suhteen” (Nainen 64 v.)

Ilmiötä oli havaittu myös Suomessa terveydenhuollossa. Nähtiin myös, että asiat 
hoituvat Espanjassa eri tavalla kuin Suomessa – vähän monimutkaisesti toisi-
naan. Tapaan kuitenkin tottuu ajan mittaan. Joillekin suomalaisille mañana oli 
jopa tarttunut. Nähtiin, että suomalaisilla olisi opittavaa espanjalaisten rennosta 
asenteesta, sillä kansainväistyminen ja eurooppalaistuminen muuttavat ihmis-
ten tapoja ja asenteita joka tapauksessa globaalimpaan suuntaan. 

”On täällä vähäistä. Suomessa on enemmän, esimerkkinä terveydenhoi-
to.” (Mies 67 v.)

”Otti alkuaikoina päähän, nyt olen oppinut itsekin samanlaiseksi.” (Mies 
69 v.)

”On paikallaan, sopisi ottaa esimerkkiä. ”(Nainen 67 v.)

Yhteenvetoa ja päiväkirjaotteita
Espanjalaisten ja suomalaisten elämäntapojen vertailussa nousivat esille uusi-
na piirteinä käytös ja luonne. Siinä, missä espanjalainen huutaa toisen henkilön 
puheen päälle, suomalainen vaikenee. Jonkin verran kättelyn tilalle suomalai-
sillekin oli tullut halaustapoja tervehdittäessä, mutta ei tulisi kuuloonkaan, että 
kesken työpäivän pankkisalissa suomalaisvirkailija lähtisi halailemaan läheistä 
ystäväänsä ulko-ovelle ja palaisi sitten asiakastaan palvelemaan. Tämä havainto 
on omakohtainen ja toistunutkin jo vuosien varrella, joten siihen ei kovin paljon 
enää edes huomiota tule kiinnitettyä. 

Harvoin myöskään suomalainen linja-autoa odottaessaan syö pistaasi-
pähkinöitä ja heittää kuoret, roskat ja lopulta muovipussin huoletta maahan 
bussipysäkille. Osa käyttäytymisestä on toki rentoutta ja kiireettömyyttä. Suo-
malaisten mielestä monet näistä tavoista ovat kuitenkin ”hällä väliä tyyliä”. 
Perhettään espanjalainen palvoo. Sitä suomalainenkin ihailee. Suomalaisten 
perhe on pienempi ja sosiaalinen kanssakäyminen hillitympää. Monen vastaa-
jan kommentti osoitti, että kummankin maan kansalaisilla on paljon opittavaa 
toisiltaan. 

Haastatteluvastaukset olivat hyvin samansuuntaisia kyselyvastausten kans-
sa. Kolme eroa tuli esille. Haastateltavat eivät nähneet mañana-mentaliteettia ja 
epätäsmällisyyttä niin vahvoina tapaeroina kuin kyselyvastaajat. Sen sijaan he 
painottivat enemmän espanjalaisten perhekeskeisyyttä ja vieläkin vahvemmin 
vapaa-ajan vieton ja juhlimistapojen eroja, joissa viimeksi mainituissa oli jo mer-
kittävä tulosero (15 %) kyselytuloksiin verrattuna. Muilta osin mielipiteet olivat 
yhteneväisiä. Puhuttelevia olivat myös huomiot siitä, että jotkut suomalaiset 
olivat itsekin omaksuneet rennompaa asioihin suhtautumista ja mañana-mei-
ninkiä. Nähtiin, että asenne kulkeutuu kansainvälisille markkinoille ja on kohta 
osana eurooppalaisuutta. Vastaukset saivat miettimään, onko mañana-mentali-
teetissa tosiaan kyse yhdestä, melko helposti omaksuttavasta, kansainvälisestä 
kärkipään ilmiöstä? Vai olisiko siitä lääkkeeksi suomalaisten toisinaan liiallisel-
lekin täsmällisyydelle sopivin annoksin otettuina? 
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Identiteetti ja 
sopeutuminen 

Identiteetin määritelmät muuttuvat sen mukaan, missä yhteydessä identi-
teettiä eli ihmisen käsitystä itsestään tarkastellaan. Ihmiskäsitys lähtee aja-
tuksesta, että ihmisen on ensin tunnettava itsensä, ”oma minuutensa”, jotta 
hän kykenee muodostamaan ihmiskäsityksensä. Ihmiskäsitys muodostuu 
yksilöllisyyden, persoonallisuuden ja luovuuden elementeistä. Ihmisen yk-
silöllisyyttä ja erilaisuutta ei kaikissa tilanteissa, kuten muutosprosesseis-
sa, aina kyetä riittävästi huomioimaan. (Salovaara 2004; Könnilä 2002; Hall 
1999.) 

Tässä tutkimuksessa identiteettiä tarkastellaan sosiaalitieteen ja sosiaa-
lipsykologian näkökulmista, joiden mukaan identiteetti on ihmisen käsitys 
itsestään, kuka olen ja mihin kuulun. Suomalaisten kokemuksia identiteet-
timuutoksista vertaillaan Stuart Hallin näkemykseen ihmisen identiteetin 
muuntumisesta suhteessa häntä ympäröiviin tapoihin ja muutoksiin. Huomi-
oidaan myös se, että ihmisen omalla identiteetillä on pyrkimys eri kulttuurien 
vuorovaikutuskentällä pitää kiinni omista kulttuurisista traditioistaan ja kult-
tuurinsa juurista. Tärkeintä identiteetin määrittelyssä on se, miten yksilö itse 
tulkitsee oman identiteettinsä ja minkälaisia merkityksiä hän identiteetilleen 
antaa kulloisessakin ajassa ja paikassa. Kun on kyse esimerkiksi ulkosuoma-
laisten lasten tai nuorten identiteetistä, siinä korostuvat tulkinnat, joita nuori 
itse antaa itsestään perheen jäsenenä ja jossa arkea kuvaa kahden kielen ja 
kulttuurin läsnäolo. Tämä identiteetin määrite pätee yhtä hyvin siirtolaisen 
kuin monikulttuurisen perheen jäsenten identiteetin tarkasteluun. (ks. Tuo-
mi-Nikula et al. 2013, 91; Phinney 2002; Könnilä & Siira 2001; Mikkola 2001; 
Hall 1999, 57.) 

8.1. Identiteetti muutosprosessin keskiössä 

Maasta toiseen muuttajan identiteetti on muutospaineiden ytimessä, jolloin 
yksilö on identiteetin rakentajan roolissa ja moni asia on muuttoprosessin vai-
heessa aloitettava alusta. On osattava solmia oma elämänhistoria nykyhetkeen 
ja hyväksyttävä omaan elämänkaareen sijoittuneet tapahtumat ja omat elämän 
valinnat. Uuden ympäristön rooliodotukset vaikuttavat myös identiteetin muo-
toutumiseen. (Alitolppa-Niitamo, Söderling & Fågel 2005, 78.) Yleinen näkemys 
on, että luova, innovatiivinen ja vahvan identiteetin omaava ihminen selviää 
vaikeistakin muutoksista. Tutkimustulokset tukevat näkemystä. Luova ajattelu 
tuottaa tavallisuudesta poikkeavia tuotoksia, teorioita, taideluomuksia, uusia 
sosiaalisia järjestelmiä ja käytännön ongelmien ratkaisuja (Könnilä 1995,63; 
1999, 49, 262–264; Metsäpelto & Feldt 2009, 303–304). 

Aurinkorannikon yhdistys-, opinto- ja kulttuuritoiminnan organisoinnilla ja 
siihen osallistumisella on keskeinen merkitys maahan muuttaneen suomalaisen 
luovuuden ja sopeutumisen tukemisessa. Sosiaaliset verkostot, olivatpa ne min-
kä maan laisia tahansa, ystävyyssuhteet ja espanjan kielen opiskelu vahvista-
vat sopeutumista. Ympärillä olevien ihmisten vaihtuessa yksilö löytää itsestään 
uusia puolia ja yhteisöllisyyden ja muutosprosessin mekanismit mahdollistavat 
sopeutumisen uuteen kulttuuriympäristöön.

Identiteetin kokemukset 
Kun haastateltavia pyydettiin kuvailemaan identiteettiään: ”Miten kuvailet iden-
titeettiäsi ja käsitystä itsestäsi, kuka olet ja mihin kuulut?”, vastaukset olivat pää-
sääntöisesti yksiselitteisiä ja vahvaa identiteettiä kuvaavia. Jokainen haastateltu 
koki olevansa suomalainen ja muutamien kommenteista korostui lisäksi maa-
kuntahenkisyys. Joidenkin suomalaisuus oli saanut ”kolhuja” kansainvälistymi-
sen myötä. Oli asuttu monissa eri maissa sekä Espanjassakin jo pitkään, jolloin 
suomalaisen identiteetti oli joutunut kilpailutilanteeseen espanjalaisympäris-
tössä. Työssä olevat korostivat ammattirooliaan ja sitä kautta nykyistä, amma-
tillista työidentiteettiään Espanjassa. Uusi työ oli kasvattanut ammattitaitoa ja 
samalla vahvistanut identiteettiä. Pääsääntöisesti haastatellut osoittivat vahvaa, 
suomalaista identiteettiä, jonka he havaitsivat joiltakin osin muuttuneen Espan-
jaan muuton myötä. Erityisen vahvasti identiteettiin oli vaikuttanut ympärillä 
olevat ihmiset ja elinympäristö. Oli myös havaittu, että ulkomailla suomalaisuus 
korostuu ja sitä tulee jopa enemmän mietittyä kuin kotimaassa aikanaan. Tosin 
40 vuotta Espanjassa asunut suomalaisnainen oli viime aikoina joutunut usein 
miettimään suomalaisuutensa olemassaoloa. 

”Suomalainen ja eteläpohjalainen. Ei mitään muuta. Pysyy – ja paran-
oo!” (Mies 63 v.)

8
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”Korostuu ja enemmän miettii suomalaisuuttaan ulkomailla. Tulee uutta 
perspektiiviä.”(Mies 28 v.)

”40 vuotta Espanjassa ja olen funtsannut – olenko suomalainen?” (Nai-
nen 64 v.)

Muutamat vastaajat olivat havainneet identiteetissään tapahtuneen jonkin tasoista 
muutosta. Elämänmuutosten myötä myös identiteetti oli muuttunut. Joko se oli saa-
massa Hallin (1999) teorian mukaisia postmoderneja kansainvälistymisen muotoja 
tai sitten identiteetti oli juurtunut vieläkin vahvemmin suomalaiseen maaperään. 

Mahdollista identiteetin muutosta arvioitiin sekä kyselyn että haastattelun 
avulla. Kyselyyn osallistuneilta kysyttiin: ”Onko identiteettisi eli käsitys itsestä-
si, kuka olet ja mihin kuulut – muuttunut Espanjassa asumisesi aikana?” Myös 
haastateltavia pyydettiin arvioimaan ja kuvailemaan identiteettinsä mahdollista 
muutosta (taulukko 20).

Taulukko 20. Identiteetin muutos Espanjassa asumisen aikana, kyselyn mukaan (%)

Onko identiteetti muuttunut 
Espanjassa asumisen aikana

Ikäryhmät Yhteensä
%68–91 v. 62–67 v. 52–61 v. 33–51 v. 16–32 v.

On 18 26 25 40 39 26
Ei 82 74 75 60 61 74

Yhteensä % N=514 100 100 100 100 100 100 

Tulosten mukaan noin joka viidennen suomalaisen identiteetti oli muuttunut 
Espanjassa asumisen aikana. Suurin osa vastaajista koki kuitenkin identiteettin-
sä pysyneen muuttumattomana. Eniten identiteettinsä koki muuttuneen työi-
käiset ja nuoret, vähiten 68–91-vuotiaat. Niitä vastaajia, joiden identiteetti oli 
muuttunut, pyydettiin kuvailemaan, miten heidän identiteettinsä oli muuttunut. 
Vastaajat olivat kirjanneet kokemuksiaan monista eri näkökulmista. Myös jokai-
nen haastateltu oli kokenut identiteettinsä muuttuneen joltain osin. Kommentit 
kerättiin aihekokonaisuuksittain kuuteen luokkaan (taulukko 21). 

Taulukko 21. Vastaajien identiteetin muutoskokemukset Espanjassa (%)

Kysely Haastattelut
Itsetunto vahvistunut 27  28
Stressi vähentynyt 20  12
Suomalaisuus vahvistunut 18  29
Espanjalaistunut 18  19
Kansainvälistynyt 14  7
Perhekeskeisyys vahvistunut  3  5
Yhteensä % 100 100
Vastaajia (N) 148  42

Identiteettimuutoksiin olivat vaikuttaneet monet taustatekijät ja elämän koke-
mukset, jotka varmastikaan eivät kaikki ole kertomuksissa luettavissa. Identi-
teetin muutokseen vaikuttaa ihmisen eletyn elämän lisäksi Stuart Hallin (1999) 
mukaiset, kansainväliset ympäristötekijät, jotka olivat hyvin näkyvissä myös 
suomalaisten identiteetin muutoskokemuksissa. 

Itsetunto, itsevarmuus ja rohkeus olivat vahvistuneet. Identiteetin vahvin 
muutos näkyi itsetunnon, itsevarmuuden ja rohkeuden kasvuna. Espanjassa oli 
syntynyt uusia kokemuksia ja oli koettu, että uudessa maassa voi olla jopa enem-
män oma itsensä. Koettiin itsevarmuutta, itseluottamusta ja selviytymisen tun-
netta. Lähes joka kolmas suomalainen koki identiteettimuutoksen tapahtuneen 
itsetuntonsa kasvun ja läheisten tuen avulla.

K: ”Voin nyt rohkeammin olla itsenäni ilman muiden asettamia odotuk-
sia.” (Nainen 49 v.)

”Olen itsevarmempi, entistä luottavaisempi itseeni ja omaan pärjäämi-
seen.” (Nainen 45 v.)

H: ”Osaamiseni myötä on tullut vahva itsetunto. Olen henkisesti kasva-
nut. (Nainen 16 v.)

”Olen vahva, kun ympärillä on hyvä porukka.” (Nainen 67 v.)

Stressi oli vähentynyt, joten olo oli rauhallisempi ja vapaampi. Suomalaisten 
elämänlaatu ja suvaitsevaisuuden kyky oli parantunut identiteetin muutoksen 
myötä.

K: ”Olen rauhoittunut - nautin enemmän hetkestä. En tee suunnitelmia 
pitkälle.” (Nainen 23 v.)

H: ”Työidentiteetti oli Suomessa ja nyt on vapautuneempi olo. Saan va-
paaehtoisesti ottaa stressiä niin paljon kuin haluan.” (Nainen 63 v.)

”Muutun koko ajan rennommaksi, suvaitsevaisemmaksi ja iloiseksi”. 
(Nainen 58 v.)

Suomalaisuus oli vahvistunut. Suomalaisuus oli kuitenkin kaikilla vastaajilla 
vahva identiteetin muutostekijä. Suomalaiset olivat tulleet Espanjaan havaitse-
maan, miten vahva suomalaisuutensa on. Vastaajat olivat havainneet, että ylei-
nen asioiden tarkastelu, arviointi- ja vertailukyky olivat lisääntyneet ja saman-
aikaisesti Suomen ja suomalaisuuden arvostus oli noussut.

K: ”Aiemmin kuvittelin pystyväni sulautumaan eteläiseen kulttuuriin, en 
kuvittele enää - olen myös ylpeämpi suomalaisuudestani kuin aiemmin.” 
(Nainen 50 v.)
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”Elän täällä ja viihdyn - silti sydän Suomessa.” (Nainen 71 v.)

Espanjalaistuminen oli samalla tasolla suomalaisuuden vahvistumisen kans-
sa. Haastateltavat olivat kokeneet suomalaistumisensa sen sijaan huomattavasti 
vahvemmin kuin espanjalaistumisensa. Espanjalaistuminen vaikutti osaltaan 
suomalaisen identiteetin muuttumiseen.

K: ”Täällä Espanjassa on hyvä elää. Kuulun tänne, enkä kaipaa Suomeen 
- emme käy edes joka vuosi siellä.” (Nainen 68 v.) 

”Menee jonkin verran jo espanjalaiseen suuntaan.” (Mies 71 v.) 

”Olen asunut täällä puolet elämästäni. Luulen saaneeni hyviä puolia per-
soonaani.” (Nainen 41 v.)

”En haluaisi muuttaa enää Suomeen.” (Nainen 16 v.)

H: ”Olen täysin espanjalainen, ajatus- ja käyttäytymismaailmani on es-
panjalainen.” (Nainen 42 v.) ”On muuttunut - on sillä tavalla muuttunut, 
että osa ajatuksista on Espanjassa. Aiemmin puhtaasti Suomessa ajatuk-
set – nyt ei.” (Mies 71 v.) 

Kansainvälistymistäkin oli tapahtunut. Kansainvälistymisen myötä oli synty-
nyt myös laajempaa maailmankatsomusta. Kansainvälisyys avarsi maailmankat-
somusta, joka vaikututti identiteettiin. 

K: ”Maailmankatsomukseni on nykyisin laajempi.” (Mies 68 v.) 

”Olemme kaikki eurooppalaisia, omilla tavoillamme – yhtä hyvillä.” (Nai-
nen 66 v.) 

H: ”Olen asunut USA:ssa 1,5 vuotta. Pääsin kokemaan ihan paikallista 
tapaa elää. Ruotsissakin olin töissä vuoden ja Sveitsissä olemme olleet 
lomilla.” (Nainen 66 v.) 

”Vanhempieni kanssa olen siirtynyt maasta ja paikasta toiseen.” (Nainen 64 v.)

Perhe ja läheiset olivat tulleet tärkeimmiksi. Merkittävä tulos oli, että identi-
teetin muutokseen oli vaikuttanut vähiten perhe ja läheiset. Nämä tekijät oli ko-
kenut tärkeimmiksi vain muutama suomalainen. Perheläheisyyteen liittyi myös 
tunteet, suvaitsevaisuus ja yhteisöllisyys.

K: ”Perhe on tullut yhä tärkeämmäksi.” (Nainen 53 v.) 

”Minusta on tullut suvaitsevaisempi ja ymmärtäväisempi toisia ihmisiä 
kohtaan.” (Mies 65 v.)

H: ”Olen kahden pienen ihmisalun isä. Silloin kun tulin isäksi – identiteet-
ti muuttui.” (Mies 45 v.)

”Toinen ihminen on tärkeä - olen ihmisläheisempi.” (Mies 28 v.) 

Yhteenvetoa 
Koetut identiteetin muutokset olivat positiivisia. Eniten koettiin itsetunnon ja 
sen myötä rohkeuden kasvaneen. Stressi oli vähentynyt ja olo oli helpottunut. 
Haastateltavat eivät olleet kokeneet stressin vähentyneen siinä määrin, mitä 
kyselyvastaajat, mutta he kokivat suomalaisuutensa vahvistumisen kyselyvas-
taajia selkeämmin. Kyselyvastaajat kokivat vastaavasti kansainvälistymistä 
haastateltuja enemmän. Identiteetin muutokset näkyivät erityisesti kansainvä-
lisissä kaverisuhteissa ja kulttuurien välisissä kohtaamisissa. Elämänhistoriaa 
ei kysytty eikä kerrottu, mutta esille tuodut, Espanjassa asumisen aikana tapah-
tuneita identiteettimuutoksia oli koettu. Erityisen merkittävää oli, että uudessa 
kulttuurissa oli muututtu ihmisläheisemmäksi, suvaitsevaisemmaksi, perhekes-
keisemmäksi, kansainvälisemmäksi tai vastaavasti espanjalaisemmaksi, mutta 
suomalaisuus oli vahvistunut. Merkittävää on, että perhekeskeisyys oli vaikutta-
nut vähiten identiteetin muutoskokemuksiin.

8.2. Kulttuuri, kieli ja sosiaaliset verkostot 

Kulttuuriin sopeutumisen vaikuttaviksi tekijöiksi arvioidaan yleensä kult-
tuurin tuntemus, kielitaito ja hyvät sosiaaliset suhteet. Tämän tutkimuksen 
tulokset vahvistivat arviota. Kun tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin, mikä 
heidän elämässään oli eniten muuttunut Espanjassa asuessaan, suurimmat 
muutokset olivat olleet sosiaaliset suhteet, harrastukset ja vapaampi elä-
mäntyyli sekä ilmaston ja terveyden lisäksi espanjan kielen ja kulttuurin 
tuntemus. 

Tähän asti raportoiduissa tutkimustuloksissa oli jo havaittu sopeutumista 
espanjalaiseen kulttuuriin. Omia kulttuuriperinteitä oli säilytetty, mutta monet 
elämäntavat olivat muuttuneet ja jotkut niistä espanjalaiseen suuntaan. Eniten 
suomalaisten tavoissa olivat muuttuneet harrastukset, ruokailutottumukset ja 
sosiaalisuus. Suomalaiset ilmoittivat harrastavansa Espanjassa enemmän kuin 
aiemmin Suomessa, ja jotkut harrastuksista toteutettiin espanjalaisilla kunto-
saleilla, golf- tai padelkentillä. Ruokailutottumukset olivat saaneet vivahteita 
Välimeren terveellisistä ruokavalioista ja muuttuneet näin ollen terveellisem-
pään suuntaan. Useiden suomalaisten ystäväpiiriin kuului myös espanjalaisia ja 
osallistuminen myös paikallisiin kulttuuririentoihin oli lisääntynyt. Suomalaisia 
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ja espanjalaisia kulttuurieroja tarkasteltaessa havaittiin, että haastatellut lista-
sivat merkittävimmiksi kulttuurieroikseen elämäntavat, perhekeskeisyyden ja 
täsmällisyyden. Kun tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin, mikä heidän elä-
mässään oli eniten muuttunut Espanjassa, suurimmat muutokset olivat sosiaa-
lisuus, kuntoilu ja harrastukset, ilmasto ja terveys, kulttuurin tuntemus ja uudet 
tottumukset (ks. 8.1).

Siirtolaisuutta tutkittaessa on todettu, että kielitaidolla on vahva merkitys 
uuteen kulttuuriin sopeutumisessa. Asioiden hoito ja uusien ihmissuhteiden 
syntyminen helpottuu kielitaidon myötä. On myös todettu, että iäkkäämpien ih-
misten on vaikeampi oppia uusi kieli kovin nopeassa tahdissa, joten useimmiten 
nuoremmat perheenjäsenet oppivat uuden kulttuurin kielen nopeammin kuin 
vanhempansa. Kielitaidon puute aiheuttaa täten erityisesti vanhemmille ihmi-
sille muutospaineita uudessa kulttuurissa. Tutkimusten mukaan muutospaineet 
ja perheen sisäiset rooliodotukset saattavat myös olla ristiriidassa keskenään. 
Perheenjäsenten eri aikaa toteutuva sopeutumisprosessi voi täten joissakin ta-
pauksissa aiheuttaa ongelmia perheen keskinäisissä väleissä ja tilanteissa, jol-
loin roolit ja valta muuttuvat sukupolvien ja sukupuolten kesken. (Alitolppa-Nii-
tamo, Söderling ja Fågel 2005, 77.)

Uuden asuinmaan kielen oppiminen on keskeinen väline kontaktien 
luomisessa maan kansalaisten kanssa. Kielitaito auttaa arjen asioiden hoi-
tamisessa ja antaa rohkeutta tutustua uusiin ihmisiin ja tapoihin. Lapsille 
ja nuorille kielen oppiminen on huomattavasti helpompaa kuin vanhemmil-
le ihmisille. Lisäksi iäkkäämpien suomalaisten kielen oppimista vaikeuttaa 
lapsuuden aikansa kielen oppimisen metodi, jonka mukaan vieraan kielen 
sanoja ja kielioppia päntättiin ja tentattiin pilkun tarkasti. Jos heittomerkki 
puuttui tai verbi oli väärin taivutettu, oli suuri vaara saada kielen osalta eh-
dot, jotka oli suoritettava seuraavan kesän aikana. Sota-ajan jälkeisellä suku-
polvella ei ollut kielistudioita eikä cd-levyjä kielen oppimisen tukena. Opetus 
poikkesi suuresti nykyajan nuorten kielen oppimisen menetelmistä, joissa 
kannustetaan puhumista. 

Professori Janne Saarikiven (2013) mukaan, suomalaisten koulujen kieli-
valikoimaa pitäisi lisätä rajusti. Hänen mukaansa Suomen kouluissa opetetaan 
edelleen kieliä ihan väärin. Jo viisikymmentä vuotta on tiedetty, että ihminen op-
pii kieliä parhaiten sosiaalisissa suhteissa ja ennen murrosikää. Siitä huolimat-
ta koulujen kielten opetuksessa toimitaan täysin päinvastoin. Lapset aloittavat 
yhden kielen opiskelun myöhään alakoulussa ja muitakin kieliä aletaan tankata 
heti, kun kielen oppimiselle herkin ikä on ohi eli noin 12–13 vuoden iässä. Saa-
rikiven mukaan myös opetustapaa tulisi muuttaa. Kielioppisääntöjen ja sanasto-
jen sijaan kielen opetuksessa kielikylvyn keinoin – leikin, laulun ja sosiaalistu-
misen avulla – saataisiin parempia tuloksia. Vieraiden kielten opetus voitaisiin 
aloittaa jo lastentarhassa. 

Kieli vaikuttaa siihen, miten ajattelemme ja suurten kielten ylivalta yksi-
puolistaa kulttuuria. Saarikivi ideoi myös maahanmuuttajien kielitaidon hyö-
dyntämistä, jolloin he voisivat toimia opettajina. Uudistuksen avulla Suomeen 
saataisiin ihan uudella tavalla verkostoitunut ja monipuolisemmin ajatteleva 
ikäluokka. Saarikiven ehdottamien opetusmenetelmien mukainen kieliopetus 
antaisi tuleville suomalaisnuorille vahvat sopeutumisen edellytykset kansain-
väliseen urakehitykseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Metodi sopisi erin-
omaisesti myös ikäihmisten kieliopintoihin niin Suomessa kuin Espanjassakin. 
(Saarikivi 2013.)

Espanjan kielen opiskelu ja kielitaito 
Espanjassa asuvien suomalaisten espanjan kielen opiskelua, opiskeluaikaa, kie-
len osaamisen tasoa ja muiden kielten puhumisen taitoa arvioitiin kolmen eri 
kysymyksen avulla. Kysymyksiin ”Oletko opiskellut espanjan kieltä?” ja ”Jos olet, 
kuinka kauan?” vastanneista suurin osa oli opiskellut espanjan kieltä. Espanjaa 
oli opiskeltu keskimäärin 3,9 vuotta ja pisimpään sitä oli opiskeltu 60 vuotta. 
Jotkut suomalaisista olivat opiskelleet espanjan kieltä lyhyissä jaksoissa. Tämä 
johtuu todennäköisesti siitä, että opiskelu keskittyi lähinnä talvikaudella opiske-
luun, jolloin Espanjassa asuttiin. Jotkut olivat lopettaneet kielen opiskelun kes-
ken ja jatkaneet sitä myöhemmin uudelleen. Tulosten mukaan runsas viidennes 
suomalaisista ei ole opiskellut espanjaa ja naiset ovat jonkin verran ahkerampia 
espanjan kielen opiskelijoita kuin miehet: naisista espanjaa opiskeli 86 prosent-
tia, miehistä 71 prosenttia. Se, että espanjaa opiskelee miehistäkin enemmän 
kuin joka toinen ja kaikista vastaajista lähes 80 prosenttia, on merkki siitä, että 
suomalaisilla on todellinen halu oppia espanjan kieli, joka on myös merkittävin 
väylä kulttuuriin sopeutumiseen. 

Kysymykseen ”Puhutko espanjaa?” oli rakennettu neljä puheosaamisen ta-
soa: hyvin, tyydyttävästi, vähän tai en lainkaan (taulukko 22). Kysymykseen vas-
tasi suurin osa (99 %) kyselyyn osallistuneista. Merkki suomalaisten hyvästä 
itsetunnosta ja rehellisyydestä oli se, että myös espanjankieltä osaamattomat 
vastasivat kysymykseen. 

Taulukko 22. Espanjankielen puhumisen tasot sukupuolen mukaan (%)

Espanjan kielen puhumisen tasot

Sukupuoli Yhteensä
%Nainen Mies

Hyvin 13 6 10

Tyydyttävästi 27 18 23

Vähän 49 56 52

En lainkaan 11 20 15

 Yhteensä % N=532 100 100 100 
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Naisten arviot espanjan kielen taidostaan olivat keskimäärin selkeästi paremmat 
kuin miesten. Yli puolet kaikista vastaajista puhui vähän espanjaa, joka on hieno 
saavutus suomalaisilta, samoin se, että tyydyttävästikin espanjan kieltä puhui lähes 
joka neljäs suomalainen ja hyvin espanjaa puhuvia oli useita, joista naisia oli hie-
man enemmän kuin miehiä. Vastausten perusteella suomalaisten espanjan kielen 
taidosta voi olla ylpeä, sillä hyvin on tiedossa, että espanjalaisten arviointiasteikol-
la suomalaisittain vähän puhuvatkin selviytyvät heidän kielestään ”perfectamente” 
eli täydellisesti. Hyvin espanjaa puhuvia ulkomaalaisia espanjalaiset arvostavat.

Kielet, joita puhuttiin suomen kielen lisäksi
Aiemmissa yhteyksissä oli tullut esille, että useat Aurinkorannikon suomalai-
set puhuivat hyvin englantia ja jotkut puhuivat saksaa ja ranskaa. Tästä syystä 
suomalaiset harmittelivat espanjalaisten huonoa kielitaitoa, josta syystä esimer-
kiksi virastoissa ei kyennyt hoitamaan asioitaan englannin kielellä. Kuinka laaja 
suomalaisten kielivalikoima oli, sitä arvioitiin kysymyksen: ”Mitä muita kieliä 
suomen lisäksi puhut.” avulla. Kun kysymykseen vastanneet 397 henkilöä listasi-
vat puhumansa kielet, tuloksista ilmeni, että Aurinkorannikon suomalaiset ovat 
kielitaitoisia ja monet heistä puhuvat useitakin kieliä. Keskimääräisesti laskien, 
jokainen henkilö puhuu enemmän kuin kahta (2,3) kieltä oman äidinkielensä 
lisäksi. Yhteensä Aurinkorannikon suomalaisissa oli 13 eri kielen puhujia.

Eniten puhutut kielet olivat: englanti, jota puhui lähes puolet (40 %) 
vastaajista sekä ruotsi, jota puhui joka kolmas (30 %) vastaajista. Kolmanneksi 
puhutuin oli saksa (16 %). Espanjaa kertoi puhuvansa 40 suomalaista (4 %) ja 
samalle tasolle yltivät ranskaa puhuvat vastaajat. Muut kielet olivat: venäjä (2 
%), italia, viro, hollanti, arabia, norja, latvia ja liettua. 

Espanjan kieli ei saavuttanut kärkisijaa Aurinkorannikon suomalaisten kieli-
valikoimassa näiden vastausten perusteella. Merkille pantavaa on, että espanjan 
kieli oli vasta neljännellä sijalla. Ne 40 suomalaista, jotka ilmoittivat puhuvansa 
espanjaa, olivat todennäköisesti vaatimattomia kielitaitonsa suhteen, koska aikai-
semmat tulokset osoittivat huomattavasti vahvempaa espanjan kielen osaamista. 
Ranskaa puhuvia oli lähes saman verran kuin espanjaa puhuviakin. Yksi vastaaja 
kirjasi reunahuomautuksena osaavansa seitsemän kielen lisäksi myös näkövam-
maisten auttamiseksi opettelemaansa pistekirjoitusta. ”Espanja, ranska, ruotsi, 
saksa, englanti, hollanti, viro ja pistekirjoitus.” (Nainen 63 v.) Ei liene huonompi 
idea, että eri kieliä puhuvista suomalaisista kerättäisiin ”kielipankki”, jossa olisi 
tallennettuna eri kieliä hallitsevien suomalaisten yhteystiedot. Henkilöiden suos-
tumuksella apuaan voisi tarvittaessa käyttää esimerkiksi kriisitilanteissa. 

8.2.1. Ystävyyssuhteet Espanjassa

Suurimmat muutokset suomalaisten elämässä Espanjassa olivat tapahtuneet sosi-
aalisissa suhteissa. Yhteisöllisyys oli lisääntynyt ja ystäviä oli tullut ympärille enem-

män mitä aiemmin Suomessa oli ollut. Tulosten mukaan myös elämäntavat olivat 
muuttuneet. Suomalaiset osallistuivat ja harrastivat Espanjassa enemmän kuin 
Suomessa. Suomalaisten ystävyyssuhteista Espanjassa kysyttiin sekä kyselyn että 
haastattelun avulla: ”Onko sinulla ystäviä Espanjassa?” (taulukko 23). Lähes kai-
killa suomalaisilla (97 %) oli ystäviä Espanjassa. Muutamat vastaajat täsmensivät 
vastaustaan lisäkommentilla, että ystävien sijasta heillä on paremminkin tuttavia tai 
kavereita. Naisilla on jonkin verran enemmän (99 %) ystäviä kuin miehillä (95 %). 

Vastaajilla oli monista maista ystäviä. Sitä, mistä he ovat kotoisin, selvitettiin 
lisäkysymyksellä: ”Ovatko ystäväsi suomalaisia, espanjalaisia vai jostain muusta 
maasta, mistä?” Myös haastateltavia pyydettiin kertomaan: ”Mistä maista ystä-
väsi ovat?”

Taulukko 23. Ystävyyssuhteet sukupuolen mukaan (%)

Ovatko ystävät suomalaisia, espanjalaisia 
vai muista maista?

Sukupuoli Yhteensä
%Nainen Mies

Muista maista 4 11 7

Suomesta 67 50 60

Suomesta ja Espanjasta 28 36 31

Espanjasta 1 2 2

 Yhteensä % N=540 100 100 100 

Vastaajilla oli eniten suomalaisia ystäviä. Kysymysohjeista poiketen, yli kol-
mannes vastaajista oli merkinnyt lomakkeen reunaan kommentin: ”Sekä Suo-
mesta että Espanjasta.” Tästä syystä suomalaisten ja espanjalaisten ystävien 
lukumäärä täsmennettiin siten, että suomalais- ja espanjalaisystävien alkupe-
räisiin lukuihin lisättiin lisäkommenteista saatu luku puolitettuna. Täsmen-
nyksen jälkeen espanjalaisia ystäviä oli toiseksi eniten. Merkille pantavaa oli, 
että kyselyyn vastanneilla ei ollut kovin runsaasti espanjalaisia ystäviä. Sen 
sijaan haastateltavilla espanjalaisia ystäviä oli enemmän eli lähes kolmannes 
kaikista ystävistään. 

Espanjassa asuvilla suomalaisilla oli ystäviä myös muista maista kuin Suo-
mesta tai Espanjasta. Eniten ystäviä oli Saksasta, Etelä-Amerikasta, Ruotsista, 
Iso-Britanniasta, Yhdysvalloista, Kanadasta, Afrikasta, Aasiasta ja Euroopan eri 
maista. Etelä-Amerikan maat olivat: Argentiina, Chile, Ecuador, Peru, Uruguay ja 
Venezuela. Oleellista oli havaita, että suomalaiset olivat luoneet kansainvälisiä 
ystävyyssuhteita ympäri maailmaa ja suhteiden solmimisessa eniten oli luon-
nollisesti auttanut kielitaito. 

Vastaajien mielikuvat espanjalaisista 
Lopullista vertailua varten vastaajilta kerättiin arviointiaan siitä, mitä suoma-
laiset ajattelevat espanjalaisista. Eri vastauksista ilmeni, että joillakin suomalai-
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silla oli myös espanjalaisia ystäviä. On myös todennäköistä, että espanjalaisten 
elämäntapoja oli seurattu. Lisäksi naapureiden, harrastuskavereiden tai muiden 
espanjalaistuttavien kautta oli syntynyt mielikuvaa espanjalaisista. Kysymyksen 
”Minkälainen kuva mielestäsi suomalaisilla on espanjalaisista?” tavoitteena oli 
kerätä suomalaisten yleistä tietoutta espanjalaisista. Kyselyn avovastauksiin oli 
kirjattu erilaisia mielikuvia runsaasti. Vastaukset ryhmiteltiin teema-alueittain 
yhdeksään luokkaan (taulukko 24).

Taulukko 24. Vastaajien mielikuvat espanjalaisista, kyselyn mukaan (%)

Ystävällisiä, iloisia 24

Mañana- ja siestaihmisiä, lunkeja, rentoja 20

Kovaäänisiä, temperamenttisia 13

Negatiivisia, epäileviä  11

Muut mielikuvat: mm. neutraaleja 10

Sosiaalisia, perhekeskeisiä 9

Egoisteja, ylimielisiä 6

Ahkeria, osaavia, taitavia  4

Ei tiedetä, ei tunneta 3

Yhteensä % 100

Vastauksia (N) 580

Lähes puolet kuvauksista oli positiivisia. Espanjalaiset ovat suomalaisten mie-
lestä avuliaita, mutta jonkin asteista vanhoillisuuttakin oli havaittu. 

”Myönteinen kuva. Espanjalaiset ovat yleensä asiallisia ja ystävällisiä.” 
(Mies 80 v.)

”Ystävällisiä, mutta vähän konservatiivisia.” (Nainen 24 v.)

Viidennes kuvauksista edusti espanjalaisten rentoa ja lunkia elämänotetta, joka 
kulminoitui kesken päivää vietettävässä siestassa ja mañana -mentaliteetissa. 
Suomalaiset olivat sitä mieltä, että espanjalaiset voi erottaa muista kansallisuuk-
sista jo kaukaa. He ovat kovaäänisiä, käsillään elehtiviä ja temperamenttisia. 

”He ovat avoimia, onnellisia ja heillä on asenne, että asiat voidaan hoitaa 
huomennakin. Ovat kiireettömiä.” (Mies 64 v.) 

Negatiiviset kokemukset muun muassa ylimielisyydestä tai espanjalaisten epäi-
levyydestä nousivat vahvasti esille suomalaisten arvioinneissa. Oli havaittu yl-
peyttä. Huonoa kielitaitoakin arvosteltiin.

”Ylpeitä, ei kovin hyvin lähestyttäviä.” (Nainen 63 v.)

”Rempseitä, avoimia, mutta hieman ennakkoluuloisia.” (Nainen 20 v.)

Osa kommenteista oli kriittisiä. Jotkut puolestaan toivat esille, että heillä on es-
panjalaisista tyydyttävä tai neutraali kuva. Ajateltiin, että espanjalaiset pitävät 
suomalaisista. Espanjalaiset nähtiin juhlivana kansana, joille vapaapäivät ovat 
tärkeitä. Melko monen vastaajan mielestä espanjalaiset ovat epärehellisiä. Ar-
veltiin, että suuri osa espanjalaisista on työttömänä eikä talous ole hallinnassa. 
Joidenkin mielestä espanjalaiset osaavat myös kiertää verojensa maksua.

”Perhekeskeisiä, mukavia, ystävällisiä, useat veroja karttavia.” (Mies 71 v.)

Useat vastaajista olivat kuitenkin sitä mieltä, että molempien osapuolten käyttäy-
tyminen vaikuttaa suhtautumiseen. Joidenkin arvioiden mukaan espanjalaiset ovat 
kielitaidottomia, eivätkä ole kovin sivistyneitä. Vastakkainen mielipide oli suoma-
laisnaisella, jonka mukaan espanjalaiset ovat fiksumpia kuin monet suomalaiset. 
Vaikka espanjalaiset ovat mestarietuilijoita jonoissa, he ovat suomalaisten mielestä 
positiivisia espanjaa puhuville. Kovin ahkeriksi espanjalaisia ei tässä yhteydessä no-
teerattu, mutta jalkapallokulttuurin nähtiin olevan heille ensi arvoisen tärkeä.

”Yleensä myönteinen. Poikkeuksia on; niin metsä vastaa kuin sinne huu-
taa.” (Mies 72 v.)

”Ovat fiksumpia kuin monet suomalaiset. ”(Nainen 60 v.)

Oli myös havaittu, että espanjalaiset ovat etäisiä suomea puhuville sekä se, että 
espanjalainen nainen on kirkon sekä miesten, ja koirat ovat hakkaamisen kohtei-
ta. Suomalaisnainen ei arvostanut espanjalaisten varakkuutta, koska siihen liit-
tyy negatiivisia piirteitä. Toisaalta espanjalaisten nähtiin olevan rehellisempiä 
kuin mitä suomalaiset palvelujen tarjoajat ovat.

”Ahkeria, nopeita, byrokraattisia, ystävällisiä ja sottaisia.” Nainen 64 v.) 

”Espanjalaiset ovat rehellisempiä kuin täällä asuvat suomalaiset palve-
lun tarjoajat.” (Nainen 51 v.)

Merkille pantavaa oli, että yleisesti esille noussut perhekeskeisyys ei tässä kuvauk-
sessa noussut ensimmäisten mielikuvien joukkoon. Melko suppeasti kuvaukset toi-
vat esille espanjalaisille niin tyypillisen suku- ja perhekeskeisyyden. Useat vastaajat 
olivat sitä mieltä, että espanjalaisilla on myös egoistisia ja ylimielisiä ominaisuuksia.

”Perhekeskeisiä ja sosiaalisia. (Mies 22 v.) 

”Elämäniloisia, perhe- ja sukukeskeisiä, hiukan huolettomia.” (Nainen 50 v.)

”Ovat sekä ystävällisiä, että itsekkäitä. Egoisteja jotkut.” (Nainen 68 v.) 
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Jotkut vastaajista olivat havainneet espanjalaisten ahkeran ja taitavan työnteon 
ja korostivat heidän lujaa työtahtiaan ja ammattitaitoaan.

”Väärä kuva. Espanjalaiset ovat ahkeria. Työt tehdään eri aikoina kuin 
Suomessa.” (Mies 69 v.) 

”Mañana väkeä, joskin kovin työtä tekeviä.” (Nainen 59 v.) 

”Käsitykseni espanjalaisten laiskuudesta katosi muutamassa viikossa. 
Ahkeria ovat!” (Mies 64 v.)

Espanjalaisiin tutustuminen
Kysely- ja haastatteluvastausten mukaan 86 vastaajalla oli espanjalaisia ystä-
viä. Luku merkitsee viidesosaa suomalaisista ystävistä. Tutkimukseen osallistui 
myös niitä suomalaisia, joiden puoliso, sukulainen tai lähiomainen oli espanjalai-
nen, joten lähikontaktejakin espanjalaisiin oli syntynyt. Suomalaisten ja espan-
jalaisten sosiaalisia suhteita haluttiin selvittää tarkemmin kysymyksellä: ”Oletko 
Espanjassa asuessasi tutustunut espanjalaisiin?” Suurin osa (76 %) vastaajista oli 
tutustunut espanjalaisiin, noin neljännes ei. Sukupuolten välillä ei suurta eroa 
ollut, mutta miehet olivat olleet jonkin verran (4 %) aktiivisempia tutustumaan 
espanjalaisiin kuin naiset. 

Täsmentävien lisäkysymysten: ”Miten espanjalaisiin olet tutustunut?” ja ”jos 
et ole – miksi et?”, tavoitteina oli tuottaa lisätietoa espanjalaissuhteiden solmi-
misen tavoista sekä niistä syistä, miksi espanjalaisin ei ole tutustuttu. Jotkut 
kyselyvastaajista kirjasivat avovastaukseensa useammankin tutustumistavan. 
Kuvaukset ryhmiteltiin seitsemään luokkaan (taulukko 25). 

Taulukko 25. Espanjalaisiin tutustumisen kanavat, kyselyn mukaan (%)

Naapureiden, tuttavien kautta  30

Ravintoloiden, baarien, palveluiden kautta  23

Harrastusten kautta  16 

Taloyhtiön, vuokraisäntien kautta  12

Työn, koulun, opintojen kautta  10

Seurustelun, juttelun kautta  5

Lasten, perheenjäsenten kautta  4

Yhteensä % 100 

Vastaajia (N) 423

Lähellä asuviin espanjalaisiin oli helpointa tutustua. Luonnollisin väylä, jonka 
avulla espanjalaisiin tutustuminen onnistui, oli naapuri- tai tuttavaverkosto. Toi-
nen varma tapa oli lyöttäytyä espanjalaisissa ravintoloissa, baareissa tai muissa 

kokoontumispaikoissa espanjalaisten seuraan. Tätä kautta oli yli viidennes suo-
malaisista tutustunut espanjalaisiin.

”Omakotitalon rakentamisen ja ylläpitämisen yhteydessä naapureihin.” 
(Mies 81 v.)

”Ravintoloissa, kielikursseilla ja Feerioilla.” (Nainen 67 v.)

”Ravintolapalvelussa asiakkaana ja lääkärissä.” (Nainen 66 v.)

Espanjalaisiin tutustui myös espanjalaisiin harrastuksiin osallistumalla. Taloyh-
tiön isännöitsijät tai taloudenhoitajat ovat usein espanjalaisia ja heidän, samoin 
kuin espanjalaisten vuokranantajien kautta oli saatu espanjaistuttavia. Espan-
jalaisiin työ- ja opiskelukavereihin oli helppo tutustua ja omatoimisuuskin oli 
auttanut joitakin suomalaisia tutustumisessa.

”Autoiluharrastuksen merkeissä.” (Mies 74 v.)

”Töiden ja ystävien kautta, omin päin.” (Nainen 34 v.)

Vastaajat olivat havainneet, että seurustelun ja juttelun kautta espanjalaisiin 
oli mahdollisuus saada kontakteja. Ne suomalaiset, joilla oli perheenjäsentensä 
kautta syntyneitä kontakteja, olivat onnekkaita, sillä esimerkiksi lasten kautta 
syntyneet yhteydet espanjalaisiin paitsi syntyvät helposti, myös jatkuvat.

”Baareissa jutustelen heidän kanssaan.” (Nainen 23 v.)

”Ensin tyttäreni perheen ystäviin, siitä sitten taas uusiin espanjalaisiin.” 
(Nainen 73 v.)

Syyt, miksi espanjalaisiin ei tutustuttu
Kaikki vastaajat eivät olleet tutustuneet espanjalaisiin. Jotkut eivät edes halun-
neet tutustua. Kysymyksen ”Jos et ole tutustunut espanjalaisiin – miksi et?” tavoit-
teena oli löytää tekijöitä, jotka selittävät tutustumisen esteitä. Vastaajien perus-
telut ryhmiteltiin viiteen luokkaan (taulukko 26).

Taulukko 26. Espanjalaisiin tutustumisen esteet, kyselyn mukaan (%)

En osaa espanjaa 62

En ole hakeutunut, ehtinyt hakea seuraansa 22

Olen paljon/liikaa suomalaisten parissa 7

Muut syyt 6

En tutustu niihin, jotka eivät puhu englantia  3

Yhteensä % 100

Vastaajia (N) 71
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Kahdessa ensimmäisessä vastausluokassa kiteytyi merkittävimmät syyt, jotka es-
tivät espanjalaisiin tutustumisen: espanjan kielen osaamattomuus tai motivaation 
puute tutustumiseen. Näillä syillä on vahva yhteys myös suomalaisen eristäytymi-
seen suomalaisyhteisönsä turviin. Kielitaidon puute esti enemmän kuin joka toisen 
vastaajan espanjalaisiin tutustumisen ja noin viidennes vastaajista ei ollut ehtinyt 
tai halunnut hakeutua espanjalaisten seuraan. Suomalaiset havaitsivat itse että liial-
linen seurustelu suomalaisten kanssa oli estänyt espanjalaisiin tutustumista.

”Kielitaidon puute, ei oikein tutustu missään espanjalaisiin.” (Mies 70 v.)

”Ei ole ollut niin sanottua asiaa tai tarvetta.” (Nainen 69 v.)

”Työskentelen suomeksi ja olen paljon suomalaisten kollegojen kanssa.” 
(Nainen 53 v.)

Tutustumattomuutta perusteltiin suomalaisystävien priorisoinnilla, halutto-
muudella, laiskuudella tai naapurien ja muiden kiinnostavampien asioiden va-
linnalla. Joidenkin perusteluna oli kiinnostuksen puute ja kielen opiskelun lais-
kuus. Joidenkin lähtökohtana oli, että englannin kielellä tulee selvitä. 

”Tavalliset espanjalaiset eivät kiinnosta.” (Nainen 65 v.)

”Kielimuuri, paitsi jos puhuvat englantia.” (Mies 73 v.)

”Eivät puhu kieliä. Miksi puhuisin – miksi pitäisi? Tämähän on ollut turis-
timesta jo 60-luvun alusta!” (Mies 53 v.)

Yksi vastaajista oli kirjannut lomakkeensa alareunaan tärkeän lisäkommentin 
suomalaisyhteisön jäsenten eriytyvästä piirteestä: ”Kaikki palvelut ovat rannikol-
la suomeksi, missä voisi espanjalaisiin tutustua?” (Nainen 77 v.) Hänen komment-
tinsa ilmentää Berryn (1997) ja Liebkindin (2000; 2004.) sopeutumisprosessin 
separaation näkökulmaa, jossa ulkomaalainen sisäistää vain oman kulttuurinsa, 
toimii sen mukaisesti ja on tekemisissä vain oman kulttuurinsa jäsenten kanssa. 

Vastaajien kokemukset espanjalaisista ystäväsuhteistaan 
Aiemmin kuvattujen espanjalaismielikuvien arvioimiseksi, haastateltavia pyy-
dettiin kertomaan kokemuksiaan niistä espanjalaisystävistä, joihin he olivat tu-
tustuneet. Haastatteluteeman ”Minkälaisia kokemuksia sinulla on espanjalaisista 
ystävistäsi?” tavoitteena oli kuulla suomalaisten omakohtaisia kokemuksia ystä-
väsuhteistaan. Jokaisella haastateltavalla oli espanjalaisia ystäviä ja he kertoivat 
laajasti ystäväkokemuksistaan. Jotkut heistä totesivat, että hyvien tuttavien ja 
ystävien raja on usein, kuten veteen piirretty viiva. Näin ollen kavereiden, hy-
vien tuttavien ja ystävien rajaamista ei tarkasti noudatettu vastauksissa tai ana-
lysoinneissa. Ystävyyssuhteet jaoteltiin neljään kategoriaan (taulukko 27).

Taulukko 27. Kokemukset espanjalaisista ystävistä, haastattelujen mukaan (%)

Hyvät kaverisuhteet  43

Läheiset ystävät  29

Hyvän päivän tutut ja naapurit  19

Muut ystäväkontaktit  9

Yhteensä % 100

Vastaajia (N)  42

Haastateltujen kokemuksista löytyi neljä selkeää espanjalaisten ystäväsuhtei-
den variaatiota. 

Ensiksi: lähes joka toisella haastatellulla oli hyviä kavereita, joita oli tunnet-
tu kauan ja joiden kanssa oli yhteisiä harrastuksia. Heidän kanssaan ilmapiiri oli 
avoin ja ”kaveria ei jätetä” -periaate toimi hyvin.

”Mukavia kavereita. Kun heitä seuraan, saan uutta näkökulmaa rutiinei-
hin.” (Nainen 47 v.)

”Jaetaan asioita ja harrastetaan yhdessä. Eivät välttämättä pidä sovi-
tuista ajoista kiinni eli manana toimii! Olen tottunut siihen, ettei pidä 
loukkaantua, vaikkei soitakaan. (Nainen 24 v.)

”Espanjalaiset ovat ystävinä reiluja. Pitävät kaverin puolta. ”(Mies 66 v.)

Toiseksi: noin joka kolmannella haastatellulla oli ystäviä, jotka olivat hyvinkin 
läheisiä, niin sanottuja ”luottoystäviä”, joista jotkut olivat joko perheenjäseniä 
tai sukulaisia. Läheisiä ystäviä, kuten sukulaisia tai pitkän ajan kuluessa lähei-
siksi tulleita espanjalaisystäviä oli lähes joka kolmannella. Läheisistä ystävistä 
oli huomattu, että he sietävät stressiä paremmin kuin suomalaiset.

”Kummisetä on Espanjan ystäväni. Hienoja kokemuksia on kanssaan.” 
(Mies 45 v.) 

”Mun ikäiset ystävät eivät stressaa! Jos ovat työttöminä – eivät sitä mieti. 
Suomalaisen takaraivossa on aina se työ.” (Mies 28 v.)

Kolmanneksi: noin joka viidennellä haastatellulla oli tuttavia, joiden kanssa oltiin 
melko paljon tekemisissä käytännön asioiden hoitamisen tiimoilta. Joidenkin 
kanssa vierailtiinkin puolin ja toisin. Espanjalaisystävät olivat hyvin vieraanva-
raisia ja lämminhenkisiä suomalaisia kohtaan. Jotkut ystävistä olivat jo ehtineet 
muuttaa muualle. Naapureina tai lähiseudulla asuvien espanjalaisten kanssa oli 
helppo tutustua. He tervehtivät ja juttelevat mielellään suomalaisten kanssa. 

”Ovat vieraanvaraisia ja, tarjoilu on runsasta. Ovat lämminhenkisiä. Vai-
kea suoraan on tutustua - vain muiden kautta.” (Nainen 34 v.)
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”Tosi hyvät kokemukset on espanjalaisista. Espanjalaisilla nuorilla ei ole 
sellaista ”puskajuomista”, muuten he ovat samanlaisia nuoria kuin me 
suomalaisetkin. On myös hyviä ystäviä, jotka ovat muuttaneet muualle, 
kuten Ranskaan opiskelemaan.” (Nainen 18 v.)

Neljänneksi: ystävyyssuhteita oli syntynyt myös median avulla tai eri tilaisuuk-
siin osallistumalla. Oli myös todettu, että ystävyyssuhde voi toimia, vaikkei toi-
sen puhumaa kieltä täysin osaisikaan. Tuttavuus voi syntyä netin välityksellä tai 
juhlatilaisuuksissa, joissa on välitön ilmapiiri ja seurustelu luontevaa. 

”Facebookissa nyt on tultu kavereiksi. Googlella yritän kääntää mitä en 
ymmärrä.” (Nainen 46 v.) ”Ovat ihania kavereita, vaikka et kieltä osaa-
kaan täydellisesti. Aavistavat jo puolesta sanasta mitä tarkoitat sanoa.” 
(Nainen 67 v.)

”Espanjalaisten kavereitten suorapuheisuus välillä yllättää.” (Nainen 31 v.)

Vastaajien arviot espanjalaisten suomalaismielikuvista
Espanjalaisten oli todettu olevan ulospäin suuntautuneita ja ystävällisiä, jotka 
mielellään tutustuvat myös suomalaisiin ja keskustelevat luontevasti suomalais-
ten kanssa. Mutta, mitä espanjalaiset itse asiassa suomalaisista ajattelevat? Sitä 
pyrittiin jäljittämään vastaajien mielipiteiden kautta. Josko vastaajien kannan-
otoista selviäisi myös se, miksi suomalaisten ja espanjalaisten toisiinsa tutus-
tuminen ei välttämättä ole yksiselitteisen helppoa. Vastaajille asetettu kysymys 
”Minkälainen kuva mielestäsi espanjalaisilla on suomalaisista?” innosti vastaajia 
kirjoittamaan runsaasti avovastauksia espanjalaisten suomalaisajatuksista. Ku-
vauksista muodostettiin kahdeksan luokkaa (taulukko 28).

Taulukko 28. Vastaajien arviot espanjalaisten suomalaismielikuvista, kyselyn mu-
kaan (%)

Positiivisia, luotettavia, rehellisiä 44

Sulkeutuneita, vakavia, ei ”small talkia” 15

Muut mielikuvat (neutraalit, kielteiset, myönteiset) 11

En tiedä, en tunne  8

Hoitavat raha-asiansa, varakkaita 7

Juoppoja 7

Ystävällisiä, ahkeria, siistejä  6

Sivistyneitä, koulutettuja 2

Yhteensä 100

Vastauksia (N) 609

Eniten arvioitiin suomalaisten olevan espanjalaisten mielestä positiivisia, rehelli-
siä ja luotettavia ihmisiä, jotka hoitavat raha-asiansa. Runsaasti oli myös mielipi-
teitä siitä, että espanjalaiset kokevat suomalaiset vakavina ja jokseenkin itseensä 
sulkeutuneina. Espanjalaisten tiedettiin ajattelevan, että suomalaiset puhuvat vain 
asiaa, eivätkä osaa ”small talkin” hienovaraista, asiaan johdattelevaa kevytpuhetta. 

”Rehtejä, pitävät kiinni siitä mitä on sovittu.” (Mies 29 v.)

”Eristäytyneitä, omassa seurassaan viihtyviä tosikkoja.” (Nainen 63 v.)

”Tarkkoja ja heti asiaa puhuvia, ”small-talk taito” puuttuu.” (Nainen 56 v.)

Espanjalaisten arveltiin tietävän, että suomalaiset hoitavat raha-asiansa hyvin. Oli 
havaittu, että suomalaiset olivat kysyttyjä espanjalaisilla vuokramarkkinoilla. Esi-
merkki tästä on Week-end -brittiläislehti, joka mainostaa ilmoituksissaan suoma-
laisasiakkaiden ”vuokrata halutaan” -ilmoitukset erillismaininnalla. Myös espan-
jalaiset pankit palvelevat suomalaisia erityisen kohteliaasti. Oli yleisesti tiedossa, 
että suomalaiset maksavat laskunsa ja veronsa ajallaan, mutta he ovat rahoistaan 
myös tarkkoja. Siinä, missä espanjalaisten ajateltiin arvostavan suomalaisia ra-
ha-asiansa hoitavina, yhtä monta suomalaista arvioi espanjalaisten myös ajattele-
van, että suomalaiset ovat juoppoa kansaa. Tilannetta ei luonnollisesti korjannut 
vuonna 2012 julkaistu Fuengirola TV sarja, joka kuvasi pääasiassa ravintoloissa 
vapaa-aikaansa viettäviä ja espanjalaiseen viiniin mieltyneitä suomalaisia. 

”Haluttuja vuokralaisia. Hoitavat asiansa.” (Nainen 68 v.) 

”Suomalaiset ovat antaneet juopon kuvan itsestään. Esimerkkinä oli 
Fuengirola-sarja TVY:llä.” (Mies 63 v.)

Espanjalaisten arveltiin arvostavan suomalaisten omintakeista, konstailema-
tonta ystävällisyyttä. Suomalaissuosioon espanjalaisten vuokramarkkinoilla ar-
veltiin vaikuttavan myös suomalaisten siisteys. Asunto oli usein jätettäessä pa-
remmassa kunnossa kuin otettaessa. Espanjalaisten tiedettiin arvostavan myös 
suomalaisten sivistystä ja yleisesti tiedossa olevaa korkeaa koulutustasoa sekä 
suomalaisten täsmällisyyttä ja ammattitaitoa.

”Rehellisiä, siistejä, kunnollisia.” (Nainen 67 v.) 

”Suomalaiset ovat järjestelmällisiä ja osaavia. Vievät työpaikat.” (Nainen 18 v.)

”Luotettavia, koulutettuja, hyvätuloisia.” (Mies 76 v.)

Joillakin oli kuva, että espanjalaiset arvostavat suomalaisia jopa muita ulkomaa-
laisia enemmän. Muiden mielikuvien kommentit jaoteltiin kolmeen kategoriaan: 
neutraaleihin, kielteisiin ja myönteisiin mielikuviin.
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Neutraalit mielikuvat: 

”Espanjalaiset ovat tottuneet kaiken maailman ihmisiin - suomalaiset 
menee seassa.” (Mies 71 v.)

”Eivät tunne suomalaisia hyvin, joten me ollaan ”los nordicos” tai ”escan-
dinavos”. (Nainen 26 v.)

”Pikkukylissä luulevat, että olemme venäläisiä.” (Mies 69 v.)

Kielteiset mielikuvat:

”Käyttävät vähemmän rahaa.” ”Torilla: ”suomalainen köyhä”. (Nainen 63 v.)

”Suomalaiset tulevat tänne, vievät työt, naiset ja miehet mukanaan.” 
(Nainen 17 v.)

”Espanjalaiset nuoret tytöt eivät pidä suomalaisista tytöistä, eivätkä po-
jat pojista.” (Nainen 16 v.)

Myönteiset mielikuvat: 

”Arvostetaan siirtolaisina.” (Nainen 58 v.) 

”Parempia kuin muut tulijat.” (Nainen 77 v.)

”Vuosien saatossa kuva on parantunut - asiallisia ja täsmällisiä.” (Nainen 
75 v.)

Vastaajien kokemukset espanjalaisten suhtautumisesta suomalaisiin 
Edellä kuvattujen mielikuvien ja arvioiden ”testaamiseksi”, suomalaisilta kerät-
tiin konkreettisia kokemuksia espanjalaisten suhtautumisesta suomalaisiin Es-
panjassa. Kysymyksessä: ”Miten espanjalaiset suhtautuvat suomalaisiin?” oli kol-
me valinnaista vaihtoehtoa: 1) myönteisesti, 2) kielteisesti tai 3) muulla tavalla, 
millä?” (taulukko 29). 

Taulukko 29. Kokemukset espanjalaisten suhtautumisesta suomalaisiin (%)

Kokemukset espanjalais-
ten suhtautumisesta suo-
malaisiin

Ikäryhmät 

Yhteensä 
%

68–91 
v.

62–67 
v.

52–61 
v.

33–51 
v.

16–32 
v.

Muut tavat 12 14 10 9 30 14

Myönteiset 88 85 88 91 64 85

Kielteiset 1 2 6 1

Yhteensä % N=513 100 100 100 100 100 100 

Suurin osa kaikista ikäryhmistä koki espanjalaisten suhtautuneen suomalaisiin 
myönteisesti: mitä vanhempi suomalainen, sitä myönteisemmin oli koettu es-
panjalaisten suhtautuneen suomalaisiin. Kaikista myönteisimpiä kokemuksia 
oli ollut 33–51-vuotiailla eli työikäisillä suomalaisilla, jotka mitä suurimmalla 
todennäköisyydellä ovat runsaasti tekemisissä espanjalaisten kanssa. Vain muu-
tamat suomalaiset olivat kokeneet espanjalaisten suhtautumisen kielteisenä ja 
kielteisiä kokemuksia oli lähinnä nuorilla, 16–32 vuotta täyttäneillä. 

Eri yhteyksissä tuli esille, että nuoret osallistuivat aktiivisesti espanjalaisten 
harrastuksiin ja heillä on myös eniten espanjalaisia ystäviä. Heillä on siis run-
saasti myös kokemuksia espanjalaisista. Esille oli tullut myös joitakin huonoja 
kokemuksia, kuten kouluikäisten nuorten keskinäisiä kahinoita ja tyttöjen kes-
kinäistä mustasukkaisuutta, joita oli neuvotellen selvitelty myös suomalaisella 
koululla. Suomalais- ja espanjalaisnuorten keskinäisistä ongelmista uutisoitiin 
taannoin myös Suomessa (Aamulehti 2005). Negatiivisista kokemuksista muo-
dostuu stereotypioita, joista näissäkin arvioinneissa osin voi olla kyse. Nuorten 
kokemukset ovat kuitenkin osoitus siitä, että tilannetta tulee seurata ja kon-
flikteihin tulee puuttua. Huomiota herätti myös suurten ikäluokkien edustajat, 
joiden myönteiset kokemukset eivät yltäneet ihan muiden ikäluokkien tasolle. 
Heillä oli joitain kielteisiäkin kokemuksia espanjalaisista samoin kuin nuorilla 
ja 51–61 vuotta täyttäneillä. Kielteisiä kokemuksia ei kuitenkaan ollut runsaasti. 

Pääasiassa vastaajilla oli espanjalaisten suhtautumisesta myönteisiä koke-
muksia. Erityisesti oli koettu espanjalaisten iloisuus ja auttavaisuus. Myöntei-
nen suhtautuminen ilmeni myös palvelualttiutena, joka näkyi espanjalaisten 
kauppiaitten sujuvassa puheessa ja kohteliaassa käytöksessä. Suomalaisten ar-
vion mukaan espanjalaisten avuliaisuuden takana voi olla myös opittua, yrittä-
jille tyypillistä tavoitekäyttäytymistä. Jotkut suomalaiset käyttivätkin ilmaisua 
”päällisin puolin positiivisesti.” Espanjalaiset olivat ystävällisiä ja auttavaisia 
erityisesti lapsia ja vanhuksia kohtaan. Jos suomalainen käyttäytyi asiallisesti, 
palvelukin oli ystävällistä. 

”Espanjalaiset kunnioittavat suomalaisten luotettavuutta.” (Mies 77 v.)

”Erittäin ystävällisesti ja auttavaisesti.” (Mies 70 v.) 

Myönteiseksi koettiin myös neutraali, yksilökohtainen suhtautuminen. Useat 
vastaajat kokivat, että espanjalaisten suhtautuminen suomalaisiin oli samanta-
soista kuin muitakin ulkomaalaisia kohtaan. Yksilöllisiä erojakin oli. Pääsääntö: 
”jos itse olet ystävällinen, vastapuolikin on” – yleensä toimi. Joissakin tapauk-
sissa toteutui suomalainen sananlasku: ”Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa!” 

”Palveluammattilaiset ystävällisesti, muut neutraalisti.” (Nainen 45 v.)

”Riippuu ihmisistä.” (Nainen 59 v.)
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Kielteistä suhtautumistakin oli. Mitään rasismin kaltaista suomalaiset eivät olleet 
kokeneet, mutta oli havaittu, että kielitaidon heikkous oli kiristänyt ilmapiiriä 
erityisesti virastoissa. Tämä johtui myös siitä, etteivät espanjalaiset itse olleet 
vielä kovin kielitaitoisia. He edellyttävät ulkomaalaisilta espanjan kielen taitoa, 
vaan eivät itse osaa mitään muuta kieltä. Virastopalvelutehtävissä olevilla ei 
toistaiseksi ole esimerkiksi englannin kielen taitovaatimuksia. 

”Joskus virastoissa tunnen olevani ulkomaalainen. Kielitaito auttaisi.” 
(Nainen 53 v.)

 ”Pääasiassa myönteisesti, kielteisesti viimeksi yöäänistä huomautettu 
naapuri.” (Nainen 71 v.) ”Muutamia kielteisiä poikkeuksiakin on eteen 
tullut.” (Nainen 36 v.)

Kielteiseksi suhtautumiseksi koettiin myös epäily ja varauksellisuus, joka näyt-
täytyi joko etäisenä tai välinpitämättömänä käyttäytymisenä suomalaisia koh-
taan. 

”Ovat epäileviä kun maassa on talouskriisi – olemmeko täällä heidän 
kustannettavinaan. Myös Suomen tiukka kanta tukipaketteihin vaikut-
taa.” (Nainen 68 v.)

”Hällä väliä tyyliä heillä on.” (Nainen 68 v.)

Muunlaista suhtautumista kysyttäessä, avovastauksista oli luettavissa, että es-
panjalaiset ovat tottuneet ulkomaalaisiin ja käyttäytyivät heitä kohtaan kohteli-
aasti. Tuotiin esille myös hankalia kokemuksia, joissa espanjalaiset olivat aset-
taneet oman maan kansalaisensa etusijalle ulkomaalaisiin nähden. Tämä tuntui 
syrjimiseltä. Joiltakin espanjalaisilta puuttui myös kärsivällisyyttä kuunnella hi-
taasti ja puutteellisesti espanjaa puhuvaa suomalaista. Jotkut suomalaisnuoret 
olivat kokeneet espanjalaisnuorten töykeää käytöstä. 

”Syrjivät. Palvelevat espanjalaisia ensin.” (Nainen 67 v.)

”Kaupoissa asiakkaisiin hieman yliolkaisesti. Joskus eivät jaksa kuunnel-
la, jos yrittää puhua espanjaa.” (Nainen 67 v.) 

”Espanjalaisnaiset ovat vaaleita suomalaisnaisia kohtaan röyhkeitä ja 
tylyjä.” (Nainen 17 v.)

Suomalaiset ystävyyssuhteet 
Suomalaiset muodostivat ylivoimaisesti suurimman ystäväpiirin suomalaisille 
Aurinkorannikolla. Vastaajien ystävistä oli enemmän kuin kaksi kolmasosaa (76 
%) suomalaisia. Tutustuminen espanjalaisiin oli ollut melko vähäistä ja espan-

jalaisia ystäviä oli vain 16 prosentilla suomalaisista. Merkittävin espanjalaisiin 
tutustumista estävä tekijä oli kielitaidon puuttuminen. Tästä oli helppo päätellä, 
että ystävyyssuhteita oli huomattavasti helpompi solmia omalla kielellä, oman 
maan kansalaisiin. Kenties yhteinen kieli antoi takeet myös ystävyyssuhteen 
helpommalle toimivuudelle. Jotta suomalaisten keskinäisiä ystävyyssuhteita 
voidaan paremmin arvioida, haastateltavilta kysyttiin kokemuksia suomalai-
sista ystävistään: ”Minkälaisia kokemuksia sinulla on suomalaisista ystävistäsi?” 
Haastateltujen kommentit luokiteltiin neljään kategoriaan (taulukko 30). 

Taulukko 30. Vastaajien kokemukset suomalaisystävistään Espanjassa, haastatte-
lujen mukaan (%)

Hyviä, luotettavia, auttavaisia  52 

Harrastusten kautta tuttavia 20 

Kateellisia, epärehellisiä, juoruilevia 14

Muut kokemukset 14

Yhteensä % 100 

Vastaajia (N) 42

Useampi kuin joka toinen suomalainen oli saanut suomalaisista hyviä, luotetta-
via ystäviä. Ystävyyssuhteita oli solmittu vuosien mittaan ja ystävyys oli kestä-
nyt. Suomalaiset olivat myös saaneet ohjeita, neuvoja ja konkreettista apua ys-
täviltään Espanjassa asuessaan. Suomalaisystävät olivat luotettavia ja he pitivät 
kiinni keskinäisistä sopimuksista. 

”Jokaisen takana on yksilöllisyys. Kun on monenlaisia ystäviä, ymmärtää 
paremmin elämää!” (Nainen 47 v.)

”Suomalaisia ystäviä aivan lapsuudesta ja nuoruudesta, kaipaan heitä.” 
(Mies 45 v.)

Joka viidennen suomalaisystävät olivat enemmänkin harrastuspartnereita, mut-
ta jotkut heistä olivat tulleet aikaa myöten läheisiksi. Oli havaittu, että Aurinko-
rannikolla saa seuraa huomattavasti helpommin kuin Suomessa. 

”Täällä suomalaiset hakevat toistensa seuraa. Ovat sosiaalisempia kuin 
Suomessa. Me-henki nousee.” (Nainen 34 v.) 

Oli myös kohdattu kateellisia, epärehellisiä tai juoruilevia suomalaistuttavuuk-
sia. Kuudelle haastatellulle oli kertynyt huonoja kokemuksia suomalaisista, jot-
ka puhuivat pahaa toisistaan. Oli myös havaittu, että suomalaisilla on kateutta 
toisiaan kohtaan. Suomalaiset kokivat myös luottamuspulaa toisia suomalaisia 
kohtaan. 
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”Suomalaisista juorutaan. Pienillä paikkakunnilla varsinkin. Täällä kun 
tavataan uusia ihmisiä, puhutaan toisten ihmisten asioista.” (Nainen 64 v.)

”Monenlaisia kokemuksia. Kuvittelin heidän olevan luotettavia ja rehel-
lisiä, niin ei kuitenkaan aina ole. Esimerkiksi asuntokaupoissa ovat suo-
malaiset huijanneet toisiaan täällä.” (Nainen 66 v.)

Useiden haastateltujen kannanotot liikkuivat yleisellä tasolla, eivätkä he ker-
toneet kovin syvällisesti ystävyyssuhteistaan. Yksi suomalainen ei kertomansa 
mukaan halunnut olla suomalaisten kanssa missään tekemisissä. Nähtiin, että 
suomalaisten keskuudessa esiintyy kuppikuntaisuutta. Yksi haastateltavista an-
toi suomalaisyhteisölle palautetta suomalaisnuorten huonosta huolenpidosta.

”Suomalaiset ovat 2-3 laista kuppikuntaa: 1) oma, 2) neutraali ja 3) po-
rukka, joka ei tunnu kovin läheiseltä. Voi tuo olla poliittinenkin ajattelu-
tapa.” (Mies 71 v.)

”Suomalaisilla on kuppikuntaisuutta. Kausityöntekijöillä on sitä vielä 
enemmän. Ovat vain keskenään.” (Mies 28 v.)

”Suomalaisen yhteisön pitäisi paremmin huoltaa nuoriaan. Kännäämi-
nen on mahdollisesti jo kotona opittua. Tulee tilanne, että ”haluaa näyt-
tää”! Sitten kuitenkin häpeää myöhemmin. Pitäisi olla parempi kontrolli, 
kun joissakin humalatilanteissa on varastettu laukku. (Nainen 18 v.)

Yhteenvetoa suomalaisten ystävyyssuhteista Espanjassa

Vastaajien mielikuvat espanjalaisista 
Suomalaisten mielikuvat olivat suurelta osin positiivisia ja ennakkoasenne es-
panjalaisia kohtaan oli myönteinen. Negatiivisia ominaisuuksiakin oli havaittu 
ja kyselyvastaajien kommenteissa oli melko runsaasti kuvauksia, jotka olivat 
voimakkaan kriittisiä. Yli puolet kommenteista kuvasi espanjalaisten olevan 
epätäsmällisiä, kovaäänisiä, epäileviä, ylimielisiä tai rahan ahneita. Lähes joka 
toinen vastaaja näki espanjalaisissa kuitenkin positiivisia ominaisuuksia. Jopa 
mañana-mentaliteetti kuvattiin positiivisena rentoutena ja joustavana elämän-
tapana. Tärkeä, myönteinen kommentti oli, että jokaisen suomalaisen tulee ar-
vioida omaa käyttäytymistään espanjalaisessa kulttuurissa periaatteella: ”niin 
metsä vastaa kuin sinne huutaa!” 

Vastaajien kokemukset espanjalaisista ystäväsuhteista
Suomalaisten konkreettiset kokemukset espanjalaisista ystävistään olivat pää-
sääntöisesti rakentavia ja huomattavasti positiivisempia, mitä mielikuvissa oli ar-
vioitu. Haastateltavilla oli hyviä kaverisuhteita enemmän kuin läheisiä ystäviä. 

Haastateltavien kommenteista ilmeni, että hyväksi kokemukseksi koettiin jopa 
mañana-mentaliteetti, joka ei häirinnyt, jos siihen osasi suhtautua ymmärtävästi. 
Ystävyys oli tuonut ymmärrystä kulttuurierojen välille. Pettymystä ei enää koet-
tu, vaikka sopimuksesta kiinni pitäminen ei espanjalaisen kanssa onnistunut-
kaan. Espanjalaisten koettiin olevan myös vieraanvaraisia. Havaittiin, että ennen 
läheisempää tutustumista espanjalaisilla on yleensä ennakkoluuloja suomalai-
sia kohtaan. Aika tekee kuitenkin tehtävänsä. Kun paremmin tutustuu, tilanne 
muuttuu ja läheisemmän tutustumisen jälkeen pääsee miltei perheenjäseneksi. 
Suomalaisten yleisnäkemys oli, että espanjalaisiin tutustuminen ei välttämättä 
ole kuitenkaan yksiselitteistä ja helppoa, mutta silloin, kun se onnistuu, heistä 
saa luotettavia ja auttavaisia kavereita sekä parhaita mahdollisia ystäviä. 

Vastaajien arviot espanjalaisten suomalaismielikuvista
Pääsääntöisesti arvioitiin, että espanjalaisten mielestä suomalaiset ovat positii-
visia, luotettavia ja rehellisiä. He hoitavat raha-asiansa hyvin ja ovat jopa varak-
kaita, joskin jonkin verran myös saitoja. Suomalaiset ovat espanjalaisten näkö-
kulmasta myös ystävällisiä, ahkeria, siistejä, sivistyneitä ja hyvin koulutettuja 
pohjoismaalaisia. Vaikka useat vastaajat arvioivat, että espanjalaiset arvostavat 
suomalaisia jopa enemmän kuin muita eurooppalaisia, runsaasti esiintyi myös 
mielikuvia siitä, että suomalaiset ovat espanjalaisten mielestä köyhiä ja liiallisen 
tarkkoja rahoistaan. Lisäksi nähtiin, että mustasukkaisuuttakin eri sukupuolten 
ja kansallisuuksien välillä esiintyy. Pääasiassa suomalaisten ajatellaan olevan 
espanjalaisille kuitenkin neutraaleja turisteja, rahan tuojia ja harmittomia kans-
saeläjiä, joiden kuva on vuosien saatossa parantunut. 

Vastaajien kokemukset epanjalaisten suhtautumisesta suomalaisia 
kohtaan 
Suomalaisten argumentit espanjalaisten suhtautumisesta suomalaisia kohtaan 
olivat monitahoisia sekä opettavaisia. Mielikuvat olivat pääosin oikeansuuntai-
sia, joskin tietous epäkohdista puuttui. Kokemusten avulla oli opittu paremmin 
ymmärtämään niin espanjalaisten kuin omaakin käyttäytymistä. Suurin osa vas-
taajista kehui espanjalaisten positiivista suhtautumista suomalaisia kohtaan. Oli 
myös suomalaisia, jotka esittivät vahvaa näyttöä siitä, että on espanjalaisilla se 
toinenkin puolensa. Kielteiset kommentit, ylimieliset ja töykeät kohtelut olivat 
olleet nöyryyttäviä. Ne oli kuitenkin pystypäin kestetty ja melko korrektisti esi-
tettykin. Pitänee paikkansa, ettei suomalainen kovin helposti kolhuistaan vai-
kertele!

Vastaajien kokemukset suomalaisystävistä
Pääasiassa koettiin, että Espanjassa suomalaisten sosiaalisuus on vahvempaa 
kuin Suomessa. Vähintään joka toisella oli suomalaisia ystäviä, joiden kanssa 
seurusteltiin tai harrastettiin. Ystäviltä oli vuosien saatossa saatu myös arvok-
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kaita neuvoja. Varsinkin kielitaidottomille suomalaisille asioiden järjestelyssä 
ystävien tuki oli ollut arvokas. Jotkut suomalaiset korostivat ystävien tarkan va-
linnan periaatetta: pitää osata valita ystävänsä. Kokemuksia oli myös suomalais-
ten liiallisesta yhdessäolosta eli kuppikuntaisuudesta. Kun kuudella haastatel-
lulla oli kokemuksia suomalaisten kateudesta, juoruilusta tai epärehellisyydestä, 
suomalaisystävyyden kokonaisharmonia sai vahvoja säröjä. Suomalaisnuorten 
puutteellisesta kontrollista huolta kantaneen haastateltavan kannanotossa nä-
kyi huoli lähimmäisistä sekä vastuullisuus, joka on suomalaisten välisen ystä-
vyyden tärkeä peruspilari. 

8.3. Espanjalaiseen kulttuuriin sopeutuminen 

Maasta toiseen muuttavien ihmisten sopeutumista uuteen kulttuuriin voidaan 
tarkastella monen eri teorian kautta. Tämän tutkimuksen viiteteoriana pidetään 
Berryn (1997) akkulturaatiomallia, joka kuvaa sopeutumisprosessia erityisesti 
kulttuurin ja psykologisten muutosten näkökulmista. Teoria tukee hyvin suoma-
laisten Espanjan kulttuuriin sopeutumisprosessin piirteitä (Berry 1990; 1997).

Akkulturaatioprosessin näkyvä osa on etninen identiteetti, jolla tarkoite-
taan yksilön subjektiivista tunnetta johonkin etniseen ryhmään kuulumisesta. 
Sitä voidaan tarkastella sopeutumisprosessin kannalta: kuinka vahvasti ihmi-
nen samaistuu omaan kulttuuriryhmäänsä, enemmistökulttuuriin tai kumpaan-
kin (Berry et al.1992). Uudemman näkemyksen mukaan kulttuurisen samankal-
taisuuden sijaan esimerkiksi yksilön kyvyt muodostavat keskeisimmät tekijät, 
mikä aikaansaa onnistuneen sopeutumisen (Jun & Gentry 2005; Martikainen et 
al. 2013, 255). 

Berryn (2006) mukaan uuteen kulttuuriin sopeutumisessa on neljä vaih-
toehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa on kyse uuden maan kulttuuriin koko-
naisvaltaisesta sulautumisesta eli assimilaatiosta, jolloin omaksutaan maahan-
tulomaan kieli ja kulttuuri, eikä etnisessä, oman synnyinmaan kulttuurissa enää 
pitäydytä. Tällöin vähemmistön jäsenelle saattaa tulla ongelmia sopeutumisensa 
kanssa, koska hän menettää kyvyn hallita omaa kulttuuriaan. Krister Björklun-
din (2012) ruotsinsuomalaistutkimuksessa siihen kuuluvat erityisesti Ruotsissa 
syntyneet suomalaisten siirtolaisten jälkipolvet, joista osa on täysin assimiloitu-
nut Ruotsiin. (Björklund 2012, 62.)

Toisen vaihtoehdon mukaan keskitytään vain oman kulttuurin säilyttämi-
seen. Tällöin separaatio- eli eristäytymistilanteessa vähemmistön jäsen koros-
taa vain omaa kulttuuriaan, eikä ole tekemisissä enemmistökulttuurin kanssa. 
Tämäkin asenne voi vaikeuttaa sopeutumista, jos henkilö ei pysty olemaan yh-
teiskunnan jäsen. (Liebkind 1994, 26–35.) Kolmas vaihtoehto sopeutumispro-

sessissa on integraatio, jossa pyrkimyksenä on yhdistää kaksi edellä mainittua 
vaihtoehtoa. Kulttuuriin sopeudutaan vähitellen ja oma kulttuuri säilyy. Neljäs 
vaihtoehto on pitäytyä erossa molemmista kulttuureista ja marginalisoitua eli 
eristäytyä kokonaan molempien kulttuurien ulkopuolelle. 

Integraatiota pidetään parhaimpana asenteena. Integraatio juontuu latinan-
kielisestä sanasta integer, mikä tarkoittaa eheää. Siinä pyritään säilyttämään sekä 
omia kulttuuripiirteitä että ylläpitämään yhteyksiä enemmistökulttuuriin. Maa-
hanmuuttajien henkisen hyvinvoinnin on havaittu olevan parempi niissä maissa, 
joissa harjoitetaan monikulttuurisuuspolitiikkaa ja suvaitaan erilaisia kulttuureja, 
kuin maissa, joissa harjoitetaan sulauttamispolitiikkaa ja joissa yritetään sulaut-
taa vähemmistöt valtakulttuuriin. (Berry 1997; Berry 2006, 27–42.)

Muutosprosessi voi Berryn mukaan kestää vuosia, jopa vuosisatoja. Kulttuu-
risella tasolla kollektiiviset toimintatavat ja sosiaaliset instituutiot muuntuvat 
hitaasti, sillä sopeutumisprosessiin sisältyvät myös valtaväestön suhtautuminen 
vähemmistöön. On kuitenkin havaittu, että yksilön elämäntavat ja käyttäytymi-
nen muuttuvat aina joiltakin osin uudessa kulttuurissa (Berry, 1997,9; Berry 
2002; Berry 2006; Doise et al. 2002). Vaikka tiedossa oli, että Espanjassa asuu 
jo toisen polven suomalaisia tai useita suomalaisia on avioitunut ja elää pari-
suhteessa espanjalaisen kanssa, sopeutumisteorian mukaista erillistarkastelua 
heidän osaltaan ei tehdä. 

Sopeutumisprosessin kuvausta
Tutkimukseen osallistuneet suomalaiset olivat asuneet Espanjassa keskimää-
rin lähes kymmenen vuotta, pisimpään asuneet lähes 50 vuotta. Tutkimukseen 
osallistuvien joukossa oli myös muutamia suomalaisia Suomesta Espanjaan lä-
hetettyjä työntekijöitä. Heidän lukumääränsä oli kuitenkin niin vähäinen, että 
aineistoa heidän osaltaan ei erikseen tuloksissa eroteltu.

Suomalaiset olivat saaneet Espanjassa ystäviä – jotkut jopa espanjalaisia ys-
täviä. On siis relevanttia kysyä, ovatko suomalaiset sopeutuneet espanjalaiseen 
kulttuuriin. Sopeutumista selvitettiin sekä kyselyn että teemahaastattelun avul-
la. Kysymykseen ”Oletko sopeutunut espanjalaiseen kulttuuriin?” vastasi lähes 
kaikki (95 %) kyselylomakkeen täyttäneistä (taulukko 31).

Taulukko 31. Espanjalaiseen kulttuuriin sopeutuminen ikäryhmien mukaan (%)

Espanjalaiseen kulttuuriin 
sopeutuminen

Ikäryhmät Yhteensä
%68–91 v. 62–67 v. 52–61 v. 33–51 v. 16–32 v.

Olen 83 87 85 88 84 85

En 9 8 8 12 16 10

Ei vastanneet 8 5 7 5

 Yhteensä % N=513 100 100 100 100 100 100 
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Suurin osa koki sopeutuneensa espanjalaiseen kulttuuriin, eikä ikäryhmittäises-
sä tarkastelussa suuria eroja löytynyt. Vahvimmin sopeutumista osoittivat 33–
51 ja 62–67 vuotta täyttäneet. Viimeksi mainitut edustavat suuria ikäluokkia. 
Sopeutumattomuutta tunsivat eniten nuoremmat suomalaiset eli 16–32 vuotta 
täyttäneet vastaajat. Haastatelluista kukaan ei kokenut, ettei olisi sopeutunut 
espanjalaiseen kulttuuriin. Kyselyä täydennettiin lisäkysymyksillä: ”Jos olet so-
peutunut, mikä on eniten auttanut kulttuuriin sopeutumistasi?”, ”Jos et ole, mikä 
on eniten vaikeuttanut kulttuuriin sopeutumistasi?” 

Sopeutumista auttaneet tekijät
Vastaajat olivat kirjoittaneet avovastauksina 391 erilaista kuvausta sopeutu-
mistaan auttaneista tekijöistä. Vastaukset luokiteltiin seitsemään kategoriaan. 
Luokkiin liitettiin haastateltavien kommentit samaa luokittelua käyttäen (tau-
lukko 32). 

Taulukko 32. Tekijät, jotka auttoivat kulttuuriin sopeutumisessa (%) 

Kysely Haastattelut

Maassa maan tavalla asenne 33 21

Omaiset, naapurit, tuttavat 17 12

Kielitaito, kielen opiskelu 16 -

Osallistuminen kulttuuriin 15 24

Aika, sopeutuminen 11 10

TV, radio, kirjallisuus, muu media  6 -

Muut tekijät  2 33

Yhteensä % 100 100

Vastaajia (N) 391  42

Suomalaiset olivat sivistyneellä tavalla omaksuneet asuvansa maassa, jonka 
kulttuuri ja historia poikkeavat suomalaisista tavoista. Toisen maan totuttuja 
tapoja ei muun maan kansalainen voi eikä haluakaan muuttaa. Jun & Gentryn 
(2005) mukaan kulttuurisen samankaltaisuuden sijaan esimerkiksi yksilöiden 
kyvyt muodostavat keskeisimmät tekijät, mitkä aikaansaavat onnistunutta so-
peutumista uuteen kulttuuriin. Suomalaisten kyky elää espanjalaisten tapojen 
mukaisesti oli yksi keskeinen osoitus sopeutumisen asteittaisesta etenemisestä. 
”Maassa maan tavalla” -asenne oli auttanut sopeutumisessa eniten. Ensisijai-
sena, sopeutumista edistävänä tekijänä korostettiin avointa, uuden kulttuurin 
arvostamisen asennetta, joka oli parhaiten auttanut espanjalaiseen kulttuuriin 
sopeutumisessa. 

K: ”Pitää hyväksyä maan tavat.” (Nainen 59 v.) 

H: ”Kieli ja elämäntavat ovat kiivaita. Olen halunnut sopeutua, yrittää 
kunnioittaa, että maassa maan tavalla. Joskus sitä sortuu naureskele-
maan espanjalaisille tai tavoilleen.” (Nainen 34 v.) 

Omaiset ja tuttavat olivat tukena sopeutumisessa. Omaiset olivat auttaneet myös 
viranomaisasioiden hoidossa. Sosiaalinen verkosto oli toiseksi merkittävin apu 
sopeutumisessa, joskin haastateltavat asettivat läheissuhteet vasta kolmannel-
le tilalle. Joillakin suomalaisilla oli myös espanjalaisia omaisia. Oli saatu myös 
espanjalaisia naapureita tai muita tuttavuuksia, joiden apu sopeutumisessa oli 
merkittävä. 

H: ”Tyttären perheen myötä espanjalainen kulttuuri on tullut läheisem-
mäksi: Eli perhe ja suku on laaja ja tärkeä. On arvostettavaa – olen so-
peutunut.” (Nainen 67 v.) 

”Vilpitön ja seurallinen kulttuuri. Espanjalaiset ovat sukurakkaita. Olen 
sopeutunut kulttuuriin ja on espanjalaisia kavereita tullut harrastusten 
myötä.” (Mies 16 v.) 

Vaikka monissa yhteyksissä oli tullut esille kielitaidon etu muun muassa maassa 
viihtymisessä tai espanjalaisiin tutustumisessa – espanjan kulttuuriin sopeu-
tumisen tukena kielitaito kirjattu vasta kolmannelle sijalle. Mielenkiintoista oli 
myös se, että haastateltavista kukaan ei maininnut kielitaidon merkitystä sopeu-
tumisensa yhteydessä. Espanjan kielen oppiminen oli kuitenkin avannut monia 
ovia espanjalaiseen kulttuuriin. Oli myös koettu, että harrastusten ja kulttuu-
ritapahtumien kautta espanjalaisten tapojen ymmärtäminen oli vahvistunut ja 
sopeutuminen helpottunut. Todettiin, että kielen opiskelu ja kulttuuriin sopeu-
tuminen oli helpompaa, jos oli espanjalaisia kavereita. Nuorilla suomalaisilla 
opiskelu ja kaverit usein kulkivatkin käsi kädessä. 

K: ”Kielen opiskelu ja paikalliset kaverit auttoivat sopeutumisessani. 
(Nainen 17 v.) 

H: ”Avoimuuteni ja uteliaisuuteni oppia uutta kieltä ovat auttaneet.” 
(Nainen 67 v.) 

Useat vastaajat korostivat espanjalaiseen kulttuuriin osallistumisen merkitystä 
sopeutumisen tukena. Erityisesti tätä painottivat haastatellut. Kyselyvastaus-
ten perusteella kovin suurta eroa ei ollut havaittavissa osallistumismuotojen, 
sosiaalisten suhteiden tai kielitaidon välillä. Vastaajat näkivät matkailun ja kir-
jallisuuden avaavan espanjalaista kulttuuria ja lisäävän mielenkiintoa maan 
historiaa kohtaan. Yksi vastaajista oli itse esiintynyt espanjalaisissa kulttuuri-
tilaisuuksissa. Näinä aikoina paljon keskustelua sekä julkista kritiikkiäkin koh-
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dannut härkätaisteluperinne oli kahdelle haastatteluun osallistuneelle edelleen 
hienointa espanjalaista kulttuuria.

K: ”Kulttuuri-tilaisuuksissa käynti ja niissä esiintyminenkin.” (Mies 86 v.) 

H: ”Tein Andalusiassa kiertomatkoja. On hieno kulttuuri – ruoasta, ark-
kitehtuurista ja härkätaisteluista lähtien. Olen sopeutunut.” (Mies 45 v.) 

Monet vastaajat olivat havainneet, että aika ja sopeutuminen kulkevat käsi 
kädessä. Vuosien varrella joitakin espanjalaisia tapoja oli tarttunut myös 
suomalaisiin. Koettiin, että vaikka itse kokee sopeutuneensa Espanjassa elä-
miseen, välttämättä ei onnistu pääsemään sisälle espanjalaiseen kulttuuriin. 
Pitkäaikaisen maassa asumisen lisäksi espanjalaisten ystävien, työtoverei-
den ja kansainvälisten kokemusten kautta sopeutuminen oli merkittävästi 
helpottunut. 

K: ”Olen sopeutunut täällä elämiseen, mutta en kylläkään koe päässeeni 
sisään espanjalaiseen kulttuuriin.” (Nainen 45 v.) 

”Aika ja paikalliset ystävät.” (Nainen 34 v.) 

”Olen työelämässä ollut eri kansallisuuksien kanssa tekemisissä.” (Mies 
75 v.)

H: ”Nyt monien vuosien jälkeen en edes huomaa, kun olen kulttuuriin su-
lautunut.” (Nainen 64 v.)

Oli havaittu, että televisio, radio, kirjallisuus ja muu media tukivat sopeutumista. 
Useat kyselyvastaajat mainitsivat sopeutuneensa median keinoin. Oli huomattu, 
että myös suomalaiset paikallislehdet tukevat kulttuuriin sopeutumista. 

K: ”Apuna ovat omatoimisuus, kirjallisuus, ÓLE -lehti ja muut suomalai-
set mediat.” (Mies 68 v.) 

Muut sopeutumista auttaneet tekijät olivat urheilu, avuliaat ystävät ja suoma-
laisyhdistys. Joitakin haastateltuja oli tukenut espanjalaiseen kulttuuriin sopeu-
tumisessa vapaampi elämäntyyli. Kaikilla suomalaisilla ei espanjalaisystäviä ol-
lut. Siksi heitä kaivattiin sopeutumisen tueksi. 

K: ”Fuengirola ei mielestäni ole oikea espanjalainen kaupunki. Tänne on 
suomalaisten liian helppo tulla.” (Nainen 25 v.)

H: ”Olen sopeutunut. Ihmiset ovat vapaampia, elämä on vapaampaa 
täällä. Suomessa ollaan liian kiireisiä, kaikki on aikataulutettua ja etu-
käteen suunniteltua.” (Nainen 42 v.)

Tekijät, jotka vaikeuttivat espanjalaiseen kulttuuriin sopeutumista 
Kaikki eivät olleet sopeutuneet espanjalaiseen kulttuuriin, eikä sopeutumispro-
sessi varmasti ole ollut täysin ongelmaton kenellekään suomalaiselle. Kysely-
vastaajille esitettiin lisäkysymys: ”Jos et ole sopeutunut, mikä on eniten vaikeutta-
nut kulttuuriin sopeutumistasi?” Avovastausten kuvauksista muodostettiin kuusi 
luokkaa (taulukko 33). Koska haastateltujen vastauksista ei selkeästi löytynyt 
kyselyvastausluokkiin asetettavia tekijöitä, haastateltavien vastaukset sopeutu-
misen problematiikasta kirjattiin kommenttien lisäaineistoksi.

Taulukko 33. Tekijät, jotka vaikeuttivat kulttuuriin sopeutumista, kyselyn mukaan (%) 

Kielimuuri 32

Ei kiinnostusta sopeutumiseen 22

Byrokratia, mañana, siesta 22

Muut tekijät 13

Suomalainen kulttuuri riittää  9

Sairaus 2

Yhteensä % 100

Vastaajia (N) 78

Runsas kolmannes vastaajista koki kielitaidon puutteellisuuden haitanneen so-
peutumistaan. Kielen osaamattomuuden koettiin jopa ulkopuolistavan suoma-
laista espanjalaisesta kulttuurista. Haastatellut totesivat kielimuurin estävän 
myös maassa viihtymistä. Kielitaidon puute koettiin suurena haittana erityisesti 
käytännön asioiden hoitamisessa.

K: ”Olen ulkopuolinen, minulla ei ole espanjalaisia ystäviä, eikä yhteistä 
kieltä.” (Nainen 45 v.)

H: ”En ole päässyt siihen sisään. Olisin sopeutunut ja viihtyisin, jos osaisin 
kieltä.” (Nainen 59 v.) 

Merkittävä tulos oli, että yli viidennes vastaajista ei ollut kiinnostunut espanja-
laiseen kulttuuriin sopeutumisesta. Samansuuntainen mielipide oli myös niillä 
seitsemällä vastaajalla, jotka kertoivat suomalaisen kulttuurin riittävän. Koska 
lukumäärä oli näinkin suuri, heräsi mielenkiinto selvittää tarkemmin, mistä 
henkilöiden kiinnostuksen puute johtui, ja oliko kenties iällä tai sukupuolella 
selittäviä tekijöitä asiaan. 

”Ei kiinnostusta” – mistä johtui?
Vastaajissa oli naisia yhdeksän ja miehiä kymmenen. Miesten lukumäärässä on 
mukana kaksi haastatteluun osallistunutta. Sukupuolierojen kautta ei selittävää 
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tekijää löytynyt. Naisten ikähaitari oli 20–72 vuotta ja miesten 23–73 vuotta. 
Naisten keski-ikä oli näin ollen 51 vuotta ja miesten 57 vuotta. Yli 70-vuotiaita 
naisia oli kaksi, miehiä kolme. Näin ollen sukupuoli ja ikä eivät vahvasti selittä-
neet kiinnostuksen puutetta. 

Vastausten sisällöllisissä ilmaisumuodoissa sen sijaan sukupuolten välillä 
löytyi eroavuuksia. Oli mielenkiintoista havaita, että jokaisessa seitsemän nai-
sen vastauksessa, riippumatta iästä, selittävän tekijän taustalla oli vastaajan 
oman elämäntavan tai toiminnan tarkkailu. Naiset perustelivat espanjalaiseen 
kulttuuriin kiinnostuksen puutettaan oman asenteensa lähtökohdista. Kaikissa 
seitsemässä vastauksessa toistuivat subjektiiviset termit: ”en jaksa,”, ”ei ole tar-
vinnut muuttaa omia käsityksiäni…”, ”ei ole tullut tutustuttua, en pidä…”, ”en ole 
yö eläjä”, ”en ole paljoa tekemisissä espanjalaisten kanssa”, ”en haluakaan” ja ”en 
harrasta mitään.” Vain kahdessa vastauksessa naiset perustelivat kiinnostuksen 
puutettaan perheenjäsentensä kaukana ololla tai työpäivänsä pituuden näkö-
kulmasta. Niissäkin sivuttiin omaa perhepiiriä tai omaa aikataulua. 

Sen sijaan miesten kymmenessä perustelussa, vain neljässä korostui oma, 
subjektiivinen syy kiinnostuksen puutteelleen: ”en jaksa”, ”en ole yrittänytkään”, 
”introverttius, oma asenne” ja ”olen aika lailla erakoitunut”. Muut kuusi miesten 
vastausta löysivät syy-yhteyden oman itsensä ulkopuolelta: siestasta, maan ki-
vikautisuudesta, ihmisten mentaliteetista, kauppa- tai muiden asioiden hoidon 
hankaluuksista, espanjalaisesta tavasta siirtää asioiden hoito huomiseen tai 
kulttuurista, joka ei sytytä. 

Vertailuotos tässä tarkastelussa oli suhteellisen pieni, joten pitkälle vieviä 
johtopäätöksiä ei naisten ja miesten asenteiden eroista kulttuuriin sopeutumi-
sessa voi tämän aineiston perusteella tehdä. Esimerkkinä tapaus on kuitenkin 
mielenkiintoinen ja herättää sosiaalipsykologian näkökulmasta haasteen tutkia 
asiaa tarkemmin laajempien aineistojen puitteissa. 

Myös byrokratian, mañanan ja siestan koettiin vaikeuttavan sopeutumista. 
Joka viidennen suomalaisen sopeutumista vaikeutti espanjalainen byrokratia, 
mañana -meininki tai siesta, joka sulkee osan liikkeistä ja virastoista päivällä ja 
haittaa täten asioiden hoitoa. Nämä tekijät vaikeuttivat niin nuorempien kuin 
vanhempienkin suomalaisten sopeutumista. Haastatelluista vain kaksi koki by-
rokratian, mañanan tai siestan negatiivista vaikutusta sopeutumiseensa.

K: ”Siesta.” (Nainen 26 v.) 

”Manana meininki ei minulle sovi.” (Mies 70 v.)

H: ”Pitäisi enemmän ymmärtää. Siesta ei ole vieläkään tuttu.” (Nainen 
63 v.) 

”Paljon juhlia ja flamencoa. Mañana kulttuuri ei toimi.” (Nainen 24 v.)

Myös muita syitä tuotiin esille. Espanjalaisten tapa juhlia yöaikaan ei erityisem-
min vanhemman ikäluokan suomalaisia kiinnostanut. Jotkut eivät olleet vielä 
ehtineet sopeutua. Haastateltavien ensisijaisia sopeutumisvaikeuksia olivat us-
konto, rituaalit ja traditiot. Joidenkin periaatteena oli, että suomalainen kulttuu-
ri riittää. Vahva suomalaisyhteisö tukee suomalaista kulttuuria, eivätkä kaikki 
koe tarvetta läheisempään tuttavuuteen espanjalaisten kanssa. Myös kahdelle 
haastateltavalle riitti suomalainen kulttuuri. Sairaus oli ymmärrettävä este uu-
den kielen opiskeluun ja uuteen kulttuuriin sopeutumiseen. 

K: ”En ole paljoa tekemisissä espanjalaisten kanssa.” (Nainen 25 v.)

”Introverttius ja oma asenne estävät sopeutumisen.” (Mies 72 v.) 

”En halua. On paljon tekemistä täällä tämän suomalaisen kulttuurin te-
kemisessä.” (Nainen 65 v.)

”Sairaus, joka on vaikeuttanut kielen oppimista.” (Nainen 64 v.)

H: ”Espanjalaiset ovat loppujen lopuksi ihan samanlaisia ihmisiä kuin 
mekin.” (Nainen 59 v.)

”Espanjalainen kulttuuri on vanhanaikaisempaa, suomalaisuuskin riit-
tää.” (Nainen 42 v.)

Espanjalaiseen kulttuuriin sopeutumisen tärkein edellytys
Tulosten mukaan espanjalaiseen kulttuuriin sopeutumista oli auttanut oma 
asenne, sosiaalinen verkosto ja espanjan kielen taito. Näiden perusteiden 
täydentämiseksi haluttiin selvittää, oliko jokin näistä tekijöistä ollut myös kai-
kista tärkein edellytys espanjalaiseen kulttuuriin sopeutumiselle vai olisiko 
jokin muu edellytys vieläkin tärkeämpi? Täten vastaajille asetettiin kysymys: 
”Mikä on Espanjan kulttuuriin sopeutumisen tärkein edellytys suomalaiselle?” 
Avovastauksista rakentui kuusi luokkaa (taulukko 34).

Taulukko 34. Sopeutumisen tärkein edellytys, kyselyn mukaan (%) 

Kielen ja kulttuurin tunteminen 34

Avoin mieli, kiinnostus, positiivisuus 29

Espanjalaisten ehdoilla eläminen 23

Mukaan meno, tutustuminen  10

Ajan kanssa edeten 3

Muut edellytykset 1

Yhteensä % 100

Vastaajia (N) 540
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Sopeutumisluokkien painotuserot olivat nyt muuttuneet vertailtaessa edellä 
olevia, sopeutumista auttavia ja vaikeuttavia tekijöitä. Kaikista tärkeimmäksi 
sopeutumisen edellytykseksi koettiin kielen ja kulttuurin tunteminen, joka oli nyt 
kaksinkertaistanut asemaansa sopeutumisprosessissa. Tärkeimmiksi edellytyk-
siksi oli havaittu myös avoin mieli sekä kiinnostus ja positiivisuus espanjalaista 
kulttuuria kohtaan. Kolmen kärkeen nousi myös espanjalaisten asettamilla eh-
doilla eläminen. ”Maassa maan tavalla” -asenne sijoittui kolmanneksi. 

 ”Auttava kielitaito, kulttuurin tuntemus ja avoimuus.” (Nainen 63 v.)

”Opi kieli ja kulttuuri, luovu ennakkoluuloista ja asenteista.” (Mies 80 v.)

”Meidän on elettävä täällä espanjalaisten ehdoilla.” (Nainen 71 v.)

Kulttuuriin mukaan meno ja aktiivinen kulttuuriin tutustuminen olivat sopeu-
tumisen neljänneksi tärkeimmät edellytykset. Oli myös havaittu Berryn (1997) 
teorian mukaisesti, ettei kulttuuriin sopeuduta hetkessä. Prosessi vie aikaa ja 
joillakin se saattaa kestää jopa vuosia. Muitakin tärkeitä edellytyksiä esitettiin. 
Joidenkin vastaajien mielestä parhaat edellytykset sopeutumiselle olivat raha 
tai seitsemän veljesten kaltainen hölmöys. Jos oli samanlainen luonne espanja-
laisten kanssa, se auttoi kummasti sopeutumisessa. 

”Pitää mennä rohkeasti mukaan uusiin tilanteisiin - arkipäiväisissä aska-
reissakin.” (Nainen 31 v.) ”Kanssakäynti espanjalaisten parissa.” (Mies 71 v.)

Yhteenvetoa
Espanjalaiseen kulttuuriin sopeutumista olivat eniten auttaneet oma asennoi-
tuminen eli ”maassa maan tavalla” asenne, sosiaalinen verkosto ja kielitaito. 
Näistä kolmesta tekijästä tuli apu sopeutumisprosessiin vähintään joka toiselle 
kyselyvastaajalle. Lisätekijöitä olivat osallistuminen, aika, media ja muut teki-
jät, jotka muodostivat yhteensä kolmanneksen kaikista sopeutumista tukevista 
tekijöistä. Suomalaisten asennoituminen osoittaa Berryn (1997) teorian mu-
kaista integroitumisprosessia, jossa suomalaiset olivat sisäistäneet molempien 
kulttuurien vahvat puolet. Oman identiteettinsä säilyttäminen ei häirinnyt osal-
listumasta espanjalaisiin kulttuuritapahtumiin tai espanjalaisen yhteiskunnan 
elämään. Sopeutumisprosessi edellytti parempaa kielitaitoa, josta syystä monen 
suomalaisen täydellisempi sopeutuminen oli vaikeutunut.

Suurin, sopeutumista vaikeuttava tekijä oli kielimuuri. Kun tähän yhdis-
tetään toisilleen niin läheiset ”sopeutuminen ei kiinnosta ” ja ”suomalainen 
kulttuuri riittää” – ei tarvitse muita tekijöitä juurikaan etsiä. Asenne ilmentää 
Berryn (1997) separaation käsitettä, joka merkitsee, että yksilö arvostaa omaa 
kulttuuriaan eikä halua olla tekemisissä valtaväestön kanssa. Kielimuuri, kiin-
nostamattomuus ja oman kulttuurin riittävyyden sisäistäminen selittivät yli 

puolet sopeutumista vaikeuttaneista tekijöistä. Byrokratia, mañana, siesta, sai-
raudet ja muut vaikeudet muodostivat loput haittatekijät. Tiivistäen – ja fakta-
lukuihin perustuen – voi todeta, että sopeutumista oli auttanut asenne, sosiaali-
nen verkosto ja kielitaito. Sopeutumista puolestaan oli vaikeuttanut kielitaidon 
ja tahdon puute.

Sopeutumisen tärkeimpänä edellytyksenä nousi esille kielen ja kulttuurin 
tuntemus. Sopeutumista tukivat myös avoin, positiivinen mieli ja ”maassa maan 
tavalla” -asenne, joka useille suomalaisille oli sisäistynyt hyve. Vastaajat koros-
tivat myös näkemystä siitä, ettei mikään – eikä etenkään uuteen kulttuuriin so-
peutuminen – tapahdu hetkessä. Vastaajien mielestä edellä luetelluin keinoin 
ja malttia käyttäen, esitetyillä eväillä mahdollistuu espanjalaiseen kulttuuriin 
sopeutuminen. 

8.3.1. Onko ”oikea koti” Espanjassa vai Suomessa? 

Asunto ja asuminen vaikuttavat sekä viihtyvyyteen että kulttuuriin sopeutumi-
seen. Koti merkitsee ihmiselle enemmän kuin asumista. Tutut sanonnat ”kotini 
on linnani” ja ”oma koti kullan kallis” kuvailevat paitsi emotionaalisia tuntei-
ta kotia kohtaan, myös humoristisia ajatuksia kodin taloudellisista aspekteista. 
Kodin määritelmät poikkeavat näkökulmasta riippuen paljonkin toisistaan. Ko-
tia on kuvattu talona tai rakennuksena ja toisinaan kotia on kuvattu ympärillä 
olevan asumisympäristön kautta. 

Jenni Tulensalo tutki vuonna 2006 Suomessa opiskelevien kiinalaisopiskeli-
joiden kotikäsityksiä. ”Poissa kotoa, kotona poissa” tutkielmansa tulokset osoit-
tivat, että opiskelijoille koti oli käsitteenä voimakkaasti kaksijakoinen. Toisaalta 
koti viittasi konkreettiseen paikkaan, jossa asutaan, toisaalta koti voi olla hy-
vinkin abstrakti ajatus ihmisen kuulumisesta johonkin. Yli rajojen liikkuvien ih-
misten maailmassa koti voikin olla asia, jonka avulla ihminen määrittelee myös 
itseään ja omaa identiteettiään. 

Olwigin (1999, 83) mukaan koti viittaa paikkaan, jossa eletään jokapäiväistä 
elämää, mutta toisaalta koti tarkoittaa paikkaa, joka liittyy tunteeseen kotona 
olemisesta. Ideaalisesti näiden kahden kodin merkityksen odotetaan kohtaavan 
niin, että ihminen tuntee olevansa kotonaan siinä fyysisessä paikassa, jossa asuu. 
Lawrence (1995, 86) määrittelee puolestaan kodin historiallisesta näkökulmas-
ta ja toteaa, että koti on turvapaikka turvattomassa maailmassa, varmuuden 
paikka epäilyksen maailmassa, tuttu paikka oudossa maailmassa ja pyhä paikka 
maallisessa maailmassa. Lawrencen teoria on puhutteleva ja ajankohtainen, ny-
kyisessä sotaisassa ja turvattomassa maailmassa. Doveylle (1985, 46) koti taas 
on lepäämisen paikka, josta me liikumme ulos ja jonne uudelleen palaamme. 
Ilman poissaoloa emme tajuaisi kodin merkitystä. Koti määrittyy siis suhteessa 
matkaan, sillä vasta ollessamme poissa kotoa, tajuamme sen merkityksen. Maas-
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ta toiseen muuttavan suomalaisenkin kotikäsitys on todennäköisesti monimuo-
toinen ja kenties Doveyn kotikäsitykseen sopiva. Usein pitkään asutun Suomen 
kodin rinnalle on muotoutunut espanjalainen koti, joista molemmista lähdetään 
ja joihin taas uudelleen palataan. 

Tässä tutkimuksessa oikealla kodilla tarkoitetaan sitä asuntoa, joka Espan-
jassa asuvalle suomalaiselle merkitsee hänen omalle identiteetilleen sopivaa ja 
läheistä kotia. 

”Oikean kodin” sijainti 
Asumiseen ja asuntoon liittyvä tyytyväisyys tai tyytymättömyys on yksi uuteen 
kulttuuriin sopeutumisen tärkeimmistä tekijöistä. (Liebkind 2001, 386–401.) 
Useilla Espanjaan muuttaneilla suomalaisilla oli asunto molemmissa maissa, 
Suomessa ja Espanjassa. Sekä kyselyn että haastattelun avulla selvitettiin, kum-
pi näistä asunnoista oli läheisempi ja oman kodin tuntuinen sekä sitä, mikä te-
kee juuri tästä kodista ”oman kodin.” 

Kysymyksellä ”Onko oikea kotisi tällä hetkellä Suomessa, Espanjassa vai jos-
sain muussa maassa, missä?” pyrittiin löytämään suomalaisten näkökulmia kodin 
sijainnin määrittelyyn (taulukko 35). Myös haastateltavia pyydettiin kuvailemaan 
”Kumpi Sinulle on ”oikea koti: Espanjan koti vai Suomen koti?” ja ”Mikä tekee juuri 
tästä kodista ”oikean kodin?” Haastateltavilta kysyttiin lisäksi Espanjan asuntonsa 
toimivuutta ja mahdollisia parannustarpeita sekä asunnon omistussuhdetta.

Taulukko 35. Vastanneiden ”oikean kodin” sijainti ikäryhmittäin (%)

Vastanneiden ”oikean 
kodin” sijainti

Ikäryhmät Yhteensä
%68–91 v. 62–67 v. 52–61 v. 33–51 v. 16–32 v.

Suomessa 60 54 32 34 52 51

Suomessa ja Espanjassa 12 16 19 8 4 12

Espanjassa 28 30 49 58 44 37

Yhteensä % N=519 100 100 100 100 100 100 

Tulokset osoittavat, että vastaajista yli puolet piti Suomen kotia oikeana koti-
naan. Espanjassa sijaitseva koti oli oikea koti vajaalle puolelle vastaajista. Kaik-
kiaan 65 (12 %) vastaajaa ei osannut valita Suomen ja Espanjan kotien välillä 
”oikean kodin” sijaintia, vaan he merkitsivät lomakkeeseen molemmat vaihtoeh-
dot. He kokivat Suomen ja Espanjan kodit tasavertaisina koteinaan. Ikäryhmien 
osalta näyttää siltä, että sekä nuorille (16–32-vuotiaille) että vanhemmille suo-
malaisille (62–91-vuotiaille) oikea koti on Suomessa ja vastaavasti 33–61 vuotta 
täyttäneiden oma koti sijaitsee Espanjassa. Suurten ikäluokkien osalta kolman-
nes kokee oikean kotinsa sijaitsevan Espanjassa ja yli puolet nimeää Suomessa 
sijaitsevan asuntonsa oikeaksi kodikseen. 

Sukupuolittain oman kodin valintaa tarkasteltaessa merkittäviä eroja ei 
löytynyt. Yli puolet naisista sekä miehistä oli valinnut Suomen kodin oikeaksi 
kodikseen. Hyvin tasainen otos syntyi myös Espanjan kodin valinnan suhteen. 
Noin joka kolmas nainen sekä mies koki Espanjan kodin oikeaksi kodikseen. Mo-
lempien vaihtoehtojenkin valinnat jakautuivat tasaisesti sukupuolten mukaan. 
Suomalaisnaisilla ja -miehillä oli näin ollen samanlainen ajatus oman kodin si-
jainnista kahden maan välillä. Kyselytulosten mukaan seitsemän vastaajan ko-
dit sijaitsivat muualla kuin Suomessa tai Espanjassa. Kodit sijaitsivat: Ruotsissa, 
Liettuassa, Latviassa, Syyriassa ja Australiassa. 

”Kotini on siellä, missä olen.” (Nainen 68 v.) 

”En haikaile toiseen paikkaan ollessani siellä tai täällä.” (Nainen 77 v.)

”En ole ”koditon” missään. Koti on siellä missä olen.” (Mies 63 v.)

”En tiedä. Olen ”ikuinen evakko.” (Nainen 64 v.) 

Suurimalla osalla haastatelluista (57 %) Espanjan koti oli oikea koti. Suomes-
sa oikea koti oli noin joka kolmannella haastatellulla. Kahdelle haastateltaval-
le sekä Suomen että Espanjan kodit olivat oikeita koteja. Yhdellä henkilöllä oli 
koti kolmessa maassa: Espanjassa, Suomessa ja Australiassa. Vastaaja oli myös 
Australian ja Suomen kansalainen. Kahdella haastateltavalla oli tällä hetkellä 
vaikeuksia arvioida, kummassa maassa oikea kotinsa sijaitsee.

”Vaikea sanoa. Ei voi asetella vastakkain. Kesät olen Suomessa. Suomeen 
on lyhyt matka. Siellä on siirtolamaja, jossa olen 5 kuukautta kesäisin. 
Ensin oli koti Australiassa. Se oli mökki, joka paloi tulipalossa. Sen jäl-
keen olen ollut siellä vuokralla. Pisimmän ajan eli 40 vuotta olen asunut 
Australiassa. Siellä olen kirjoilla vieläkin.” (Mies 82 v.)

”Olen tätä miettinyt ja en osaa sanoa. Minulla on kavereita Suomessa ja 
täällä. (Nainen 16 v.)

Mikä teki kodista “oikean kodin”?

”Dovey (1985,46): Koti on lepäämisen paikka, josta me liikumme ulos 
ja jonne taas palaamme. Ilman poissaoloa emme tajuaisi kodin merki-
tystä.” 

Haastateltujen enemmistön kodit sijaitsivat Espanjassa. Suomen kodin oikeaksi 
kodikseen oli valinnut kuitenkin noin joka kolmas haastatelluista. Haastateltavia 
pyydettiin myös kertomaan: ”Mikä tekee kodistasi ”oikean kodin?” Vastauksista 
löytyi perustelut 13:lle Suomen kodille, 24:lle Espanjan kodille ja kahdelle, mo-
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lemmissa maissa sijaitsevalle kodille. Kolme haastateltua ei osannut arvioida, 
kummassa maassa oikea kotinsa sijaitsee. 

Oikea koti Espanjassa
Espanjan kodin omaksi kodikseen valinneet 24 haastateltavaa perustelivat Es-
panjassa sijaitsevaa, omaa kotiaan hyvin realistisilla näkökulmilla. Koska ja ta-
varat oli jo tuotu Espanjaan ja ulkomailla reissataan paljon, oli luonnollista, että 
koti sijaitsee Espanjassa.

”Espanjan koti. Suomessa on vain kesämökki. Kaikki tavaramme ovat 
täällä. Olemme olleet paljon ulkomailla. Nyt on asetuttu tänne. Sinne 
minne muutetaan ja asetutaan, siellä on koti. On kaunis, seitsemännen 
kerroksen kattoasunto.” (Nainen 67 v.) 

Jotkut seikat olivat samoja kuin Suomessa kotiaan pitävilläkin: perhe, ystävät, ai-
noa koti, pitkään Espanjassa asuttu aika sekä asunnon kodinomaisuus ja tavarat. 
Yhden haastateltavan kodin tuntuun vaikutti myös Espanjan hyvä sää. Espanjas-
sa oli totuttu auringon valoon ja sen merkitys oli suuri kodin valinnassa. 

”Espanjassa on oikea kotini. Suomessa on vain lomakoti. Kodin tekee per-
heeni täällä, mies ja lapset.” (Nainen 42 v.)

Espanjan koti. Lasten luona käydään joskus. Kolmeen vuoteen ei ole 
käyty. Suomessa joulu- ja tammikuu ovat raskaita, kun ei näy aurinkoa.” 
(Nainen 64 v.) 

Oikea koti Suomessa
Niiden haastateltujen, joiden oikea koti oli Suomessa, kodin taustalla olivat per-
heenjäsenet, suku tai ystävät. Lähiomaisten lisäksi myös ystävät vaikuttivat Suo-
men kodin ensi sijaiseen asemaan. Suomen kodin valintaan näytti vaikuttavan 
myös tietoisuus siitä, että Suomen kotiin tullaan palaamaan vanhuuden koitta-
essa. 

”Suomessa. Iankaikkisesti. 84-vuotiaat vanhemmat elävät. Oman kodin 
tekee se, kun molemmat lapset ja suku on Suomessa. Tunsin itseni luo-
pioksi kun tänne lähdin. Suomikoti on tunne kysymys. Suku kun on Suo-
messa. Suomalaiset ovat luotettavia ja asiat hoituvat täsmällisesti. Oma 
koti Suomessa on tärkeä paikka. Kesät vietetään mökillä.” (Nainen 63 v.)

”On kolme kotia. Mökki saaressa. Suomen koti on se pääkoti. Lasten 
perheet ovat Suomessa lähellä. Tulevaisuutta katsoen täällä olo loppuu 
jossakin vaiheessa. (Nainen 42 v.)

Espanjan kielen osaamattomuus vaikutti Suomen kodin merkitykseen. Joillekin 
Espanjan asunto toimi pääasiassa lomailupaikkana, eikä Espanjassa asuttu, ly-
hyt aika ole riittänyt antamaan asunnolle oman kodin statusta.

”Suomikoti on oikea koti. Ystävät ja tuttu ympäristö sen tekevät. Kielitai-
toni on niin huono, että sekin vaikuttaa tähän.” (Mies 73 v.) 

”Suomen koti. Olen ollut vasta vähän aikaa Espanjassa. En ole rakenta-
nut Espanjasta elämän paikkaa tai ”loppusijoituspaikkaa”. Henkisesti ja 
fyysisesti koti on Suomessa.” (Mies 28 v.)

Oikea koti sekä Suomessa että Espanjassa
Joillakin oli kodit molemmissa maissa: Suomessa ja Espanjassa. Molempia kote-
ja pidettiin tasavertaisina eikä näiden välillä osattu tehdä eroa. 

”Helsingissä on asunto ja lisäksi kesämökki. On kait ”fifty-sixty”! Ei paljon 
eroa! Täällä Espanjassa on jopa enemmän perhetuttuja. Suomessa yhte-
ydet ovat jopa katkenneet. Lapset ja lastenlapset ovat kuitenkin siellä.” 
(Mies 71 v.)

Vaikea sanoa
Jotkut haastatelluista eivät kyenneet oman kodin sijaintia arvioimaan. He ovat 
hyviä esimerkkejä kansainvälistyneistä suomalaisista, joille asumispaikka ei ole 
elämän keskeisin asia. 

”Vaikea sanoa. Nyt kyllä Espanjassa olen ollut enemmän. Hiljattain olim-
me kaksi kuukautta Suomessakin.” (Nainen 65 v.) 

”Olen tätä miettinyt ja en osaa sanoa.” (Nainen 16 v.)

Asumismuotojen kokemuksia ja arviointia
Espanjan asuntomarkkinoilla on ollut 2010-luvulla runsaasti tarjontaa. Sekä 
myytäviä että vuokrattavia asuntoja on erityisesti viimeisten kahden vuoden 
aika ollut runsaasti. ”Se vende” -ilmoituksia näkyy runsaasti talojen ikkunoissa 
ja lehtien ilmoitussivuilla. Näin ollen suomalaisilla on ollut valinnan varaa et-
siä itselleen paras mahdollinen asunto. Kaikki viat ja vauriot eivät kuitenkaan 
valintavaiheessa tule välttämättä heti esille. Tästä syystä on mahdollista, että 
asunnossa voidaan huomata vasta myöhemmin puutteita.

Haastateltavia pyydettiin kuvaamaan Espanjassa sijaitsevaa asuntoaan. Kyse-
lyteemojen: ”Asutko omassa vai vuokra-asunnossa?”, ”mikä asunnossasi on hyvää?” 
ja ”voisiko jokin olla paremmin?” avulla, pyrittiin selvittämään suomalaisten asu-
misen tasoa ja tarpeita Espanjassa. Oman ja vuokra-asunnon suhteen vastaukset 
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jakautuivat melko tasaisesti siten, että lähes joka toisella eli 20 haastateltavalla 
oli oma asunto ja vuokra-asunnossa asui hieman yli puolet eli 22 haastatelluista. 

Kokemukset omasta asunnosta
Haastateltujen kertomusten mukaan, oman asunnon etuna oli vastaajien mu-
kaan se, että asunnon sijainnin voi itse valita. Asunnon hyvä sijainti mahdollisti 
lasten harrastukset ja jos näin oli valittu, rantakin oli lähellä. Usein asunto ostet-
tiin talon aurinkoiselta puolelta tai keskeltä taloa, jolloin kosteita ulkoseiniä ei 
ollut paljon. 

”Lapsen mukaan sopiva paikka. Hyvää on keskeinen sijainti ja se on lä-
hellä rantaa.” (Nainen 50 v.)

”On lämmin, aurinkoinen puoli etelään ja länteen. Palvelut ovat lähellä. 
Ei puutteita.” (Mies 68 v.)

Joitakin puutteita omassa asunnossakin saattoi löytyä ja useimmissa tapauksis-
sa haitat kohdistuivat asunnon kokoon. Kahden makuuhuoneen lisäksi kaivat-
tiin työhuonetta. Lisätilan tarve tuli esille erityisesti lapsiperheiden asunnoissa. 

”Hyvä asunto ja sijainti. Paremmin: voisi yksi makuuhuone olla enem-
män. Kun meillä on kaksi lasta – ei ole liikaa tilaa.” (Mies 45 v.) 

Kokemukset vuokra-asunnosta
Vuokra-asuntojen etuina nähtiin muun muassa se, että vuokraamalla vältytään 
asunnon ostoon liittyvästä kauppaprosessista, kauppakirjoista ja veromaksuis-
ta. Vuokra-asunto oli myös koettu epävarman tulevaisuuden näkökulmasta kat-
soen turvallisempana vaihtoehtona. Useat vuokra-asunnot olivat myös hyvin 
varusteltuja.

”Vuokra-asunnossa. Jo alkuun päätin, etten osta. Omassa tulee hankalaksi 
asioiden hoito. Olen ollut täällä neljässä asunnossa. En halua ostaa omaa, 
kun ei tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Nykyinen asunto on tilava ja 
erittäin hyvä. On suhteellisen uudessa talossa. On tilaa ja on myös astian-
pesukone, tarvittavat laitteet ja suhteellisen hyvät ikkunat.” (Nainen 42 v.)

Vuokra-asuntoja oli runsaasti tarjolla, joten etuna oli myös valinnan mahdollisuus. 
Pääosin vuokra-asunnoissa asuneet suomalaiset olivat tyytyväisiä asuntoihinsa 
eikä asuntoja juurikaan moitittu. Yksi henkilö oli hankkinut omilla remonttitai-
doillaan pitkäaikaiseen vuokra-asuntoonsa itselleen huomattavan vuokraedun. 

”Vuokra-asunnossa. Hankin huonokuntoisen asunnon viiden vuoden 
vuokrasopimuksella, jonka remontoin täydellisesti. Siksi vuokra on hal-
pa. Ihan hyvä on.” (Mies 62 v.)

Yhden haastateltavan vuokra-asunnon haittapuolena oli korkea vuokra ja toisen 
haastatellun asunnossa oli tapahtunut vesivaurio, jota ei vielä ole korjattu. 

”Asun vuokra-asunnossa, joka oli espanjalaisten. Suomalaisen välittäjän 
kautta hankin. Asunto oli hyvä. Eipä juuri ole parantamisen varaa. Hinta 
tietysti on korkea.” (Nainen 47 v.)

”Vuokra-asunnossa asun. Espanjalainen vuokranantaja. Sopimus on kir-
jallinen, saan kuitin ja vuokran maksan suoraan vuokranantajan käteen. 
Asunto on juuri remontoitu ja se on helppo pitää puhtaana. Kaikki koneet 
on uusia ja toimii hyvin. Paremmin voisi olla, että makuuhuoneeseen on 
satanut joskus sisään, kun on ollut oikein kova sade. Pitäisi korjata. Lait-
taa ehkä silikonia sinne.” (Nainen 66 v.)

Yhteenvetoa 
Oman kodin sijaintia arvioitaessa haastattelujen tulos poikkesi kyselyvastauk-
sista kahdella merkittävällä tavalla. Ensiksi: haastateltujen enemmistön koti si-
jaitsi Espanjassa, kun sen sijaan kyselyyn vastanneista vain runsas kolmannes 
ilmoitti kotinsa sijaitsevan Espanjassa. Toiseksi ero ilmenee myös siinä, että vain 
kaksi haastateltavaa koki, että heidän kotinsa on molemmissa maissa eli sekä 
Suomessa että Espanjassa. Sen sijaan kyselyvastaajista huomattavasti useampi 
eli 65 (12 %) henkilöä ilmoitti, että heillä on koti molemmissa maissa. Eroja se-
littää parhaiten se, että haastateltavat olivat valikoituneet näihin kahteen muu-
tosluokkaan satunnaisesti kyselyyn vastanneista. 

Selittäviä tekijöitä näihin eroihin lienee muitakin. Kenties yksi selitys voisi 
olla se, että kyselyyn vastanneiden kodin sijainnin määritykseen vaikutti Do-
veyn (1985) teoria, jossa koti määrittyy suhteessa matkaan. Todennäköistä on, 
että kyselyyn vastanneissa oli enemmän Suomen ja Espanjan välistä matkaa 
reissaavia. Haastatelluissa sen sijaan näyttäisi olevan suhteellisesti enemmän 
henkilöitä, jotka ovat asuneet tai asuvat Espanjassa pitempään. Tämän kysy-
myksen yhteydessä ei kysytty vastaajan residenttistatusta eikä vuosittaista 
Espanjassa asumisen aikaa, koska haastateltavien osalta se olisi merkinnyt 
anonymiteetin vaarantumista. Vastausten perusteella kodin sijainnin sivutu-
loksena selvisi mielenkiintoisella tavalla myös se, että suomalaiset viihtyivät 
Espanjassa sijaitsevissa kodeissaan, joista suurelle osalle se oli myös ”oikea 
koti!”

Eri asumismuotoja kysyttiin haastateltavilta. Heistä hieman yli puolet asui 
vuokra-asunnossa ja lähes puolet omassa asunnossa. Oman asunnon merkittä-
vimmäksi eduksi nähtiin se, että asunnon sijaintiin voi itse vaikuttaa. Vuokralla 
asumisella puolestaan vältyttiin ostoprosessista, kauppaan liittyvästä byrokra-
tiasta, veroista ja epävarmuudelta tulevaisuuden suhteen. 



Yhteisöt suomalaisten tukena Espanjassa ■ 161

Sosiaaliset 
verkostot ja 
vuorovaikutus 

Tässä luvussa kuvataan ihmisten tai ryhmien välisiä sosiaalisia verkostoja ja 
niistä syntyvää luottamusta ja vastavuoroisuutta. Näitä kutsutaan myös sosiaa-
liseksi pääomaksi, joka on yksi sosiologi Pierre Bourdieun (1995) kehittämistä, 
sosiaalisen vuorovaikutuksen rakennetta kuvaavista termeistä. James Coleman 
antoi käsitteelle myös muita näkökulmia ja korosti sosiaalisten suhdeverkosto-
jen merkitystä yhteisössä toimivien normien ja luottamuksen ylläpidossa. Hä-
nen mukaansa yksilöiden suhdeverkostot ovat itsessään sosiaalista pääomaa 
(Coleman 1988, 95–120; Bourdieu & Wacquant 1995; Siljander 1997).

Sosiaalisilla verkostoilla ja vuorovaikutuksella on yhteys terveyteen. Ih-
miset, jotka osallistuvat erilaisiin sosiaalisiin toimintoihin ja luottavat toisiin 
ihmisiin, tuntevat itsensä terveemmiksi kuin ne, joilla sosiaalinen osallistumi-
nen ja luottamus ovat vähäisempää. Yhteys on samanlainen niin terveillä kuin 
kroonisesti sairailla. Sosiaalisen vuorovaikutuksen vähäinen määrä voi myös 
lisätä ennenaikaisen kuoleman riskiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tut-
kimusten mukaan (2003) sosiaalinen pääoma selittää osaltaan sosioekonomisia 
terveyseroja, kuten esimerkiksi kolmasosan koetun terveyden ja koulutuksen 
välisistä eroista. Korkeammin koulutetut kokevat useimmin terveytensä hyväksi 
kuin matalammin koulutetut. Myös tulojen ja terveyden välinen yhteys selittyy 
osin sosiaalisella pääomalla.

Sosiaalisen osallistumisen lisääminen on tärkeää erityisesti niiden ihmisten 
parissa, joilta puuttuvat hyvät sosiaaliset verkostot. Nämä ihmiset ovat usein eri 

tavoin syrjäytymisvaarassa. Syntyy kierre, koska syrjäytymisen tunne ja oman 
elämän hallinnan puute saattavat entisestään kaventaa sosiaalisia verkostoja. 
Yhteiskunnan toimilla ja vapaaehtoistyöllä voidaan ainakin muutamilta osin li-
sätä osallistumista ja kaventaa sosioekonomisia eroja. Tästä syystä on tärkeää 
parantaa osallistumismahdollisuuksia ja poistaa osallistumisen esteitä erityi-
sesti sosiaalisesti, taloudellisesti tai terveydellisesti heikossa asemassa olevien 
ihmisten keskuudessa. Osallistumisen myötä myös luottamus kanssaihmisiin ja 
yhteiskuntaan parantuu. Sosiaalista osallistumista puolestaan on monenlaista. 
Näihin kuuluvat erilaiset kurssit, kulttuuri- tai urheilutapahtumat, ulkoilu ystä-
vän kanssa, naapuriapu tai vertaisryhmät. Harrastuksiin ja tapahtumiin osallis-
tumista voidaan tukea niin, että osallistuminen ei ole tuloista tai kulkumahdol-
lisuuksista kiinni. Usein esimerkiksi ikäihmisten palvelukodeissa järjestetään 
myös erilaista maksutonta toimintaa. Tiivistäen voi sanoa, että silloin, kun so-
siaalinen, inhimillinen ja kulttuurinen pääoma ovat sidoksissa toisiinsa, syntyy 
myönteinen elämänhallinnan kehä (Banks 2006; Terveyden- ja hyvinvoinnin lai-
tos 2013; Martikainen et al. 2013, 234).

Sosiaalityöntekijän työ on ollut Aurinkorannikon suomalaisten sosiaalista 
pääomaa parhaimmillaan, joten vuosien 2011–2012 jälkeenkin työn toivotaan 
jatkuvan (ks.10.3.3). Evankelisluterilainen seurakunta, Suomen Madridin Suur-
lähetystö, Malagan konsulaatti ja rannikolla pitkään toimineet Suomi–Seurat, 
lukuisat muut yhdistykset ja ryhmät, suomalainen koulu sekä kurssitoimintaa 
toteuttava Sofia-opisto ovat omalta osaltaan suomalaisyhteisön sosiaalista pää-
omaa Aurinkorannikolla. Suomalaisten välistä luottamusta lisää myös paikalli-
sen radion ja paikallislehdistön tiedonvälitys sekä suomalaisten omat ystäväver-
kostot ja naapuriapu. 

9.1. Yhteisöt suomalaisten tukena Espanjassa

Suomalaisten korkean tahon edunvalvojan, Suomen Madridin Suurlähetystön ta-
voitteena on saada mahdollisimman hyviä ratkaisuja suomalaisille Espanjassa 
ja Euroopan unionissa. Syyskuussa 2013 virkaan astui uusi suurlähettiläs Ro-
berto Tanzi–Albi. Suurlähetystö hoitaa myös korkean tason vierailut, viennin 
edistämisen, konsulipalvelut, tiedotuksen ja kulttuurin edistämisen. (Suomen 
Madridin suurlähetystö 2013.) Suurlähetystö toimii kiinteässä yhteistyössä 
myös Finpron Madridin toimiston, Suomen Madridin-instituutin, suomalais-es-
panjalaisen kauppakamarin sekä Suomen evankelisluterilaisen kirkon kanssa. 

Malagassa Espanjan Aurinkorannikon suomalaisia palvelee konsulaatti. 
Suomella on Espanjassa neljätoista kunniakonsulaattia, joihin on nimitetty es-
panjalainen kunniakonsuli. Kunniakonsuleilla on hyvät yhteydet paikallisviran-
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omaisiin ja liike-elämään. He edustavat Suomea omissa toimipiireissään ja avus-
tavat Suomen kansalaisia konsuliasioissa. Suomen kunniakonsuli Malagassa on 
Santiago Souviron de la Macorra. Hän arvostaa Aurinkorannikon Suomalaista 
koulua, joka on ainoa Espanjassa ja edustaa suomalaista opetuksen huippuluok-
kaa, jota Espanjassa esiintyy vain yliopistoissa. Hänen mukaansa suomalaisyh-
teisö on täydellisesti sopeutunut Aurinkorannikolle, josta on esimerkkeinä omat 
paikallislehdet ja radio. 

Konsulaatti suomalaisen apuna hätätilanteissa
Suomen Malagan konsulaatissa suomalaisia palvelee kunniavarakonsuli. Kon-
sulaatti avustaa sairastunutta tai onnettomuuden tai rikoksen kohteeksi joutu-
nutta suomalaista tilanteen vaatiman välittömän avun saamiseksi. Konsulaatti 
auttaa myös hätä- ja kriisitilanteisiin joutuneita tai vapautensa menettäneitä 
suomalaisia saamaan yhteyden lähiomaisiinsa sekä myöntää passin kotimatkaa 
varten suomalaiselta kadonneen, varastetun, tuhoutuneen tai vanhentuneen 
passin tilalle. Lisäksi konsulaatti avustaa suomalaisia tarvittaessa yhteyden-
pidossa paikallisten viranomaisten kanssa. (Suomen Madridin suurlähetystö 
2013; Sähköposti: Varakunniakonsuli Anneli Talsi 19.9.2013.)

Aurinkorannikon Suomi–Seurat
Aurinkorannikolla toimii neljä Suomi–Seuraa. Ensimmäinen Suomi–Seura pe-
rustettiin yli 35 vuotta sitten, 17.4.1977 Torremolinosiin. Ensimmäisen yhdis-
tyksen nimi oli tuolloin Finlandia Seura Costa del Sol Asociación Finlandesa. 
Myöhemmin nimi muutettiin Asociación Finlandesa Costa del Soliksi. Aurinko-
rannikon Suomi–Seuran historia on pitkä ja värikäs. Sitä on kuvannut ansiok-
kaasti Olavi Peltola yhdistyksen 20-vuotishistoriikissa (1997, 224–225). Eri-
tyisesti ensimmäisen Suomi–Seuran perustamisvaihe vaati vastuuhenkilöiltä 
sisukkuutta, osaamista, kärsivällisyyttä ja konkreettista työtä. Nämä edellytyk-
set ovat seuranneet yhdistysten suomalaisten hyväksi tekemää vapaaehtoistyö-
tä kaikkien näiden vuosien varrella. Aurinkorannikon Suomi-Seurat ovat Suo-
messa sijaitsevan Suomi-Seura -organisaation ja Ulkosuomalaisparlamentin 
jäseniä. Yhdistyksillä ei ole palkattua henkilöstöä, vaan ne toimivat vapaaehtois-
työn avulla. Jäsenistä suuri osa on suomalaisia seniorikansalaisia, jotka viettävät 
talvikautensa terveydellisistä syistä Espanjan Aurinkorannikolla.

Kymppipaikka, viralliselta nimeltään Asociación Finlandesa Costa del Sol, 
sijaitsee Torremolinosin keskustassa (kuva 8). Yhdistys on saanut lempinimensä 
katuosoitteensa numerosta. Yhdistyksen toiminta tukee jäsentensä hyvinvointia 
ja viihtymistä vieraassa kulttuurissa. Yhdistys toteuttaa monipuolista koulutus-, 
sivistys- ja viriketoimintaa Aurinkorannikon suomalaisväestölle. Yhdistyksellä 
on toimiva kirjasto ja tietokoneita jäsenten käytettävissä. (kymppipaikka.info 
2013.)

Kuva 8. Kymppipaikan logo ja tiedotteen kuva (Lähde: www.kymppipaikka.info)

Asociación Finlandesa Suomela sijaitsee Los Pacosissa, Girasolin asuinyhtei-
sössä (kuvat 9a ja 9b). Samassa rakennuksessa toimii myös Urheiluhierojakoulu, 
jotka molemmat olivat tutkimuksen keskeisiä yhteistyötahoja. Yhdistys järjestää 
jäsenilleen monipuolista toimintaa, josta osoituksena on noin 30 harrastuspii-
riä. Suomelan kirjastossa on noin 6 000 kirjaa lainattavaksi. Yhdistys julkaisee 
myös Suomelan Sanomat -jäsentiedotetta toiminnastaan. (suomela.info 2013.)

Kuvat 9 a ja 9 b. Suomelan logo ja kuva taloyhtiö Girasolista (Lähde: www.suomela.
info)

Asociación Cultural Kalevan suomenkielinen nimi on Kulttuuriyhdistys Kaleva. 
Yhdistys on nimensä veroisesti aktiivinen yhdistys kulttuurin ystäville (kuvat 10a 
ja 10b). Yhdistys järjestää konserttikäyntejä, baletti- ooppera- ja teatterimatkoja 
maan eri kaupunkeihin sekä retkiä muun muassa musiikkifestivaaleille. Yhdistys 
organisoi myös esitelmätilaisuuksia ajankohtaisista aiheista, historiasta, tieteen 
saavutuksista, kirjailijoista ja juhlapäivistä – joko espanjalaisista tai suomalaisis-
ta. Yhdistyksen toiminnalla ei ole taloudellisia tavoitteita ja sen jäsenet ovat joko 
rivi-, kannatus- tai kunniajäseniä. (kulttuuriyhdistys-kaleva.info 2013.) 

http://www.kymppipaikka.info
http://www.suomela.info
http://www.suomela.info
http://www.suomela.info
http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/13
http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/14
http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info
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Kuvat 10 a ja 10 b. Kulttuuriyhdistys Kalevan logo ja tiedotteen kuva (Lähde: www.
kulttuuriyhdistys-kaleva.info) 

Benalmádenan suomalaiset ry. on perustettu vuonna 1989 ja yhdistys on 
ainoana Espanjassa toimivana Suomi-Seurana rekisteröity Suomeen (kuvat 
11a ja 11b). Viime vuosina yhdistys on kunnostautunut petankin peluun 
mestarina. Yhdistyksellä on kirjasto ja noin kymmenen erilaista opinto- ja 
harrastepiiriä. Lisäksi yhdistyksellä on vuosittaiset taidepiirinsä näyttelyt 
ja myyjäiset, joiden tuotteet ovat jäsenistön käsialaa. Kirjallisuuspiiri tuotti 
vuonna 2012 julkaisun kirjoittajiensa muistelmista. (benalmadenansuoma-
laiset.com 2013.)

   
Kuvat 11 a ja 11 b. Benalmádenan suomalaiset ry:n logo ja kuva taloyhtiö Minervasta 
(Kuvat: Jorma Sillanpää)

Suomi-seuroja palveleva Sykes ry. (Suomalaisyhteisöjen kehittämisyhdistys 
Espanjassa) perustettiin vuonna 2009 neljän, edellä esitellyn Suomi-Seuran toi-
mesta. Sykes edistää jäsenyhdistystensä yhteistyötä sekä kehittää palveluja ja 
yhteishankkeita. Yhdistys rekisteröitiin Suomeen 2010, jolloin yhdistyksellä on 
auktorisoitu oikeus toimia yhteistyötahona myös Suomen viranomaisten kanssa 
(PRH 2010; sykesinfo.net 2013). 

Edellä esiteltyjen Aurinkorannikon Suomi–Seurojen toiminta on vuosien 
saatossa laajentunut jäsenistön tarpeiden mukaisesti. Sykes ry:n toiminta-
raportin (2010) mukaan Aurinkorannikon neljän Suomi–Seuran toimintaan 
osallistui vuonna 2010 yhteensä 26 770 suomalaista. Suurimmat osallistuja-
määrät olivat Suomelassa (10 030) ja Kymppipaikassa (9 330). Benalmádenan 
suomalaiset ry:n toimintaan osallistui 4 560 henkilöä ja Kulttuuriseura Kale-
van toimintaan 2 850 suomalaista (Sykes ry. Jäsenyhdistysten toimintaraportti 
2010). 

Aurinkorannikon suomalaisyhteisöjen neuvottelukunta
Espanjan Aurinkorannikolla toimivat, seitsemän keskeistä suomalaisyhtei-

söä muodostivat neuvottelukunnan toiminnalliseksi yhteenliittymäkseen ja alle-
kirjoittivat toimintasopimuksen Benalmádenassa yli 20 vuotta sitten 12.5.1992. 
Sopimuksen mukaan neuvottelukunnan tarkoituksena on toimia koordinoijana 
suurempien juhlien ja virallisten vierailujen isäntänä. Tavoitteena oli myös so-
pia yhteisöjen tilaisuuksien ajoituksista, etteivät ne ajoitu samoihin, päällek-
käisiin ajankohtiin. Neuvottelukunta informoi aktiivisesti 2010-luvun alussa 
Suomen Madridin suurlähetystöä sosiaalityöntekijätarpeesta Aurinkorannikol-
la ja neuvotteli asiasta suurlähetystön kanssa. (Aurinkorannikon suomalaisyh-
teisöjen neuvottelukunta. Toimintasopimus 12.5.1992; Muistiot 20.10.2010; 
22.10.2010.) 

Aurinkorannikon Leijonat 
Yksi merkittävimmistä hyväntekeväisyystyötä tekevistä yhdistyksistä on Au-
rinkorannikon Leijonat. Leijonaklubi ”Club de Leones Torremolinos-Suomi” 
perustettiin Aurinkorannikolle 24.2.1992. Lions-järjestön tunnuslause on: 
”Me palvelemme.” Liiton mission mukaan klubin tehtävänä on havaita inhi-
milliset tarpeet, rohkaista vapaaehtoisia palvelemaan yhteiskuntaa, tukea 
rauhaa ja edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä sekä olla humanitaaris-
ten palvelujen maailmanlaajuinen edelläkävijä. (Aurinkorannikon Leijonat 
2013.)

Centro Finlandia sijaitsee Fuengirolassa ja rakennuksessa sijaitsee noin 
20 yritystä (kuva 12). Centro Finlandia suomalaiskeskuksena on melko uusi. 
Sen avajaisia vietettiin vuonna 2011. Centro Finlandiassa vietetään tämän täs-
tä erilaisia teematilaisuuksia ja markkinatapahtumia. Alakerrassa on myös 
infotiski, josta saa tietoa muun muassa rannikon palveluista. Uutuutena on 
keskuksen yhteyteen vuonna 2013 rakennettu sauna, jota voi varata myös yk-
sityiskäyttöön. 

http://www.benalmadenansuomalaiset.com
http://www.benalmadenansuomalaiset.com
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Kuva 12. Centro Finlandia Los Bolichesissa (Lähde: Fuengirola.fi) 

Radio Finlandia on toiminut Aurinkorannikolla jo pitkään. 2000-luvulla ra-
dio tunnettiin Teva- radiona, pitkään radiotoimittajana toimineen Teva Gladin 
nimellä. Nykyisin Radio Finlandia tuottaa ohjelmaa 24 tuntia vuorokaudessa 
ja toimittaa omaa lähetystä 4–10 tuntia päivässä. Radion toimitilat sijaitsevat 
Benalmádenan keskustassa. Radion yhteyteen on perustettu vuonna 2013 mo-
nitoimitila Espacio, jossa järjestetetään taidenäyttelyjä ja esitelmätilaisuuksia. 
Ohjelmat ovat radion nettisivujen arkistossa: www.radiofinlandia.net, josta niitä 
voi kuunnella lähetysten jälkeenkin. (Radio Finlandia 2013.)

Aurinkorannikolla on edellä kuvattujen suomalaisyhteisöjen lisäksi lukuisia 
muita yhdistyksiä ja ryhmiä. Kaikkien niiden esittely olisi oman teoksensa mit-
tainen. Yhdistys- ja muun sosiaalisen toiminnan runsaus antaa kuitenkin kuvaa 
siitä, miten rikas ja monipuolinen alueen suomalaisyhteisö on, ja miten runsaas-
ti suomalaisilla on sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia eli sosiaalista 
pääomaa Espanjan Aurinkorannikolla.

Aurinkorannikon paikallislehdistö. Aurinkorannikolla ilmestyy kaikkiaan 
neljä paikallislehteä. Espanjan Sanomat ilmestyy kuukausittain ja lehti kuvaa 
mielenkiintoisella tavalla Aurinkorannikon uutisten lisäksi myös Espanjan kiin-
nostavia uutisia, kulttuuria ja talouskasvun toiveita. (www.espanjansanomat.es 
2013.) Kaupunkilehti Fuengirola.fi ilmestyy perjantaisin ja kesällä kerran kuus-
sa. Lehden vuosikerta on jo seitsemäs. Lehden jakelu on laajaa ja painosmäärä 
on 10 000 kappaletta. Lehti on ilmaisjakelulehti, joka kuvaa laajasti Aurinkoran-
nikon toimintaa ja mainostaa alueen yrityksiä ja muun muassa golf-tapahtumia. 
(www.fuengirola.fi 2013)

Olé-kustannus toimittaa kahta lehteä: kuukausittain ilmestyvää Olé -lehteä, 
joka on aikakauslehti ja Espanjan vahva asiantuntija jo vuodesta 1985 lähtien. 
Olé -lehti on toiminut rannikolla jo kahden sukupolven ajan eli yli 20 vuotta ja 
osallistuu vuosittain aktiivisesti myös Suomessa toteutettaviin messutapahtu-

miin. SE – Suomalainen Espanjassa -lehti on kaksi kertaa kuukaudessa ilmesty-
vä paikallislehti, jonka alueuutiset kuvaavat ilmeikkäästi Aurinkorannikon eri 
alueiden ja toimijoiden tapahtumia. Lehdet on luettavissa myös netissä. (Ole-
kustannus.com 2013.)

9.2. Yhteisöllisyys, luottamus ja osallisuus

Useissa yhteyksissä on tullut esille, että Aurinkorannikon suomalaiset osallis-
tuvat aktiivisesti eri toimintoihin ja tilaisuuksiin. Yhteisöllisyyttä on paljon ja 
sen kautta syntyy myös luottamusta. On tiedossa, että saman kulttuurin arvot 
ja asenteet omaavat ihmiset ohjaavat omaa ja täten välillisesti myös toistensa 
käyttäytymistä. Koska uskonto on yleisestikin yksi keskeinen, yksilön arvoja, 
luottamusta ja yhteisöllisyyttä koossa pitävä elementti, uudessa kulttuurissa 
ja katolisen uskonnon maassa, suomalaisten omat kristilliset arvot korostuvat 
entisestään. Niissä kahden kulttuurin perheissä, joissa molemmilla puolisoilla 
on omat uskontonsa, toistensa taustojen ja myös arvojen ymmärtäminen on 
tärkeää. Myös uskon asioista tarvitaan keskinäistä vuoropuhelua, jotta luotta-
mus näissäkin asioissa syntyy. Erityisesti uskontojen eroavuudet edellyttävät 
keskustelua. Vain keskustelun ja yhteisen asioiden pohdinnan kautta erilaiset 
ymmärrykset toistensa arvoista tulevat hyväksytyiksi. 

Monet suomalaiset ovat ensi kertaa Aurinkorannikolle tultuaan havainneet, 
että suomalaisten kirkossa käynti on Espanjassa runsasta. Aurinkorannikon 
suomalaisen evankelisluterilaisen seurakunnan järjestämät sunnuntaiset ju-
malanpalvelukset Fuengirolassa, Benalmádenassa, Torremolinosissa tai Ner-
jassa täyttävät katolisen kirkon penkit suomalaisista. Erityisen suosittuja ovat 
kauneimpien joululaulujen ja juhlapäivien tilaisuudet. Myös Aurinkorannikon 
kuoron sekä mieskuoro Örisevien kirkkokonsertit ovat olleet suosittuja. 
Aurinkorannikolla vierailee usein myös Suomesta tulleita kuoroja. Jouluaaton 
tai joulupäivän tilaisuuksissa on ollut usein mukana myös suomalaisten espan-
jalaisia perheenjäseniä tai sukulaisia. Vastaavasti suomalaisia käy espanjalais-
ten messuissa katolisissa kirkoissa. 

Filosofi Hans-Georg Gadamer (2002) on monikulttuurisuuden tutkimuksis-
saan tarkastellut uskonnon merkitystä siirtolaisten elämässä. Hän kutsuu toinen 
toistensa uskonnon ymmärtämistä horisonttien väliseksi yhteisymmärrykseksi. 
Uskonto toimii merkittävänä välineenä paitsi erilaisten uskontojen ymmärtämi-
sessä, myös oman identiteetin vahvana tukena uudessa kulttuurissa. 

Uskon asioiden merkitys suomalaisille Aurinkorannikolla
Uskonto ja politiikka ovat eettisesti arkoja ja varovaisesti käsiteltäviä aihealuei-
ta. Yleisohje on, ettei niistä juurikaan tule ihmisiltä kysellä eikä keskustelukump-

http://www.radiofinlandia.net
http://www.espanjansanomat.es
http://www.fuengirola.fi
http://www.olekustannus.com
http://www.olekustannus.com
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panin taustoja tietämättä turhaan udella. Haastatteluteema, jossa arvioitiin us-
kon asioiden tärkeyttä ja elämässä näkyvyyttä, otettiin tutkijan varovaisesta 
ennakko-oletuksesta huolimatta suomalaisten keskuudessa pääsääntöisesti hy-
vin luontevasti keskusteluaiheeksi. Joidenkin haastateltavien vastaukset olivat 
yksiselitteisiä ja dikotominen tarkastelu ”kyllä/ei” -akselilla toimi erittäin hy-
vin. Haastateltavia pyydettiin kertomaan: ”Ovatko uskon asiat Sinulle tärkeitä?” 
ja ”Jos ovat, miten se elämässäsi näkyy?” Kukaan haastateltavista ei paheksunut 
kysymystä eikä kieltäytynyt vastaamasta. Jotkut kertoivat laajemminkin suh-
teestaan kristinuskoon. Useimmat, joille uskon asiat eivät olleet tärkeitä, vas-
tasivat lyhyesti ”ei.” Yhteistulosten perusteella suurimmalle osalle vastaajista 
uskon asiat olivat tärkeitä. Yli puolet (62 %) haastatelluista myönsi uskon asioi-
den olevan tärkeitä ja perustelivat vastaustaan. Noin kolmannes haastateltavista 
(33 %) totesi, etteivät uskon asiat ole heille tärkeitä. Kaksi haastateltua toi esille 
oman, subjektiivisen näkemyksensä uskon asioihin. 

Miten usko suomalaisten elämässä näkyy?
Vastaajien mukaan uskon asiat näkyivät työssä sekä arkisessa elämässä ja siksi 
uskon asioita pidettiin myös tärkeinä. Useille vastaajille kirkossa käynti liittyi 
henkilökohtaiseen uskoon. Jotkut haastatelluista olivat puolestaan havainneet 
hengellisten esitelmien tai luentojen kuuntelemisen vahvistavan omaa uskoaan. 

”On. Näkyy elämässäni. Ovat tärkeitä työssä ja yksityiselämässä.” (Nai-
nen 50 v.) 

”On. Käyn kirkossa. ” (Nainen 42 v.) 

”On tärkeitä. Äiti on evankelisluterilainen. Isä ja minä kuulumme orto-
doksiseen kirkkoon. Olemme enemmän uskonnollisia. Rippikoulun olen 
käynyt.” (Nainen 18 v.)

Useimmat niistä haastatelluista, joille uskon asiat eivät olleet tärkeitä, vastasivat 
lyhyesti ”ei.” Joillekin henkilöille uskon asiat eivät olleet juuri nykyhetkellä tär-
keitä tai uskonnot ovat turhia, koska niitä käytetään vallan välineinä. 

”Ei. Olen roomalais-katolisen kirkon jäsen.” (Mies 82 v.) 

”Ei. Uskontoja käytetään vallan ja sodan välineinä. Turhanpäiväisinä pi-
dän.” (Mies 66 v.)

Kahdella vastaajalla oli oma, subjektiivinen näkemyksensä uskosta ja uskon tär-
keydestä. Molempien vastauksista välittyivät vastaajien arvoasetelmat, jotka oli-
vat heille itselleen tärkeitä. 

”Hengellisyys on minulle tärkeätä, mutta ei uskonto.” (Nainen 51 v.)

”Ei sillä tavalla. Kuulun kirkkoon ja pysyn kirkossa, mutta ei varsinaises-
ti. Mulla on vähän oma usko.” (Nainen 59 v.)

Aurinkorannikon suomalainen, evankelis-luterilainen seurakunta
Suomalainen, evankelisluterilainen seurakunta on toiminut Aurinkorannikolla 
28 vuotta. Sen toiminta on osa kirkon ulkosuomalaistyötä, jota ohjaa Suomen 
kirkkohallitus. Manner-Espanjan kirkollista työtä varten kirkkohallituksella on 
kaksi papinvirkaa: Manner-Espanjan johtava siirtolais- ja turistipappi, sekä Au-
rinkorannikon diakoniapappi. Viime vuosina kirkkohallitus on lähettänyt Aurin-
korannikolle vuosittain talvikaudeksi myös kanttorin ja yhden papin lisää, jota 
suomalaiset kutsuvat ”talvipapiksi”. Suomenkielisten jumalanpalvelusten lisäksi 
seurakunta hoitaa kirkolliset toimitukset, kuten kasteet, vihkimiset ja hautajai-
set. Pappien kanssa on myös mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti elä-
män iloista ja suruista. 

Sekä seurakuntakodilla että kahdella seurakunnan tuvalla – Los Pacosissa 
sijaitsevalla Pacosintuvalla ja Torremolinosin Torrentuvalla – on myös moni-
puolista ohjelmaa. Seurakuntakoti ja tuvat ovat suomalaisten tärkeitä kohtaa-
mispaikkoja, joissa voi käyttää kirjastoa ja kahvilaa sekä lukea päivän lehdet. 
Toiminta hoituu vapaaehtoistyön voimin. Seurakunta tukee myös alkoholi- ja 
huumeongelmaisten kuntoutustoimintaa, antamalla tilat AA-ryhmien käyttöön. 
Myös eri vertaisryhmien perustaminen ja toiminnan tukeminen on seurakun-
nan keskeisiä toimintamuotoja. (ks. Klemi 2002.) Aurinkorannikon asuvat tai 
lomailevat suomalaiset ovat kokeneet, että kynnys astua ulkosuomalaisseura-
kuntaan on matala ja siksi sunnuntaisiin jumalanpalveluksiin osallistuminen 
onkin runsasta. Seurakunnan tiedotteiden keskeinen sanoma on, että jokainen 
on tervetullut seurakunnan tilaisuuksiin sellaisena kuin on. (Aurinkorannikon 
evankelisluterilainen seurakunta 2013; Sähköposti: johtava pappi Timo Sainio 
19.8.2013.) 

Aurinkorannikon Turistikirkko 
Aurinkorannikon Turistikirkko on perustettu 1980 ja kirkolla oli vuoden 2013 
alussa noin 80 jäsentä. Turistikirkossa käy talvikauden aikana noin 300–350 
henkilöä viikossa. Seurakunnan rukoushuone on nimeltään Pacosin Majakka ja 
se sijaitsee Fuengirolan Los Pacosissa. Sunnuntaiset jumalanpalvelukset pide-
tään Skandinaavisessa Turistikirkossa, joka vuorostaan sijaitsee Fuengirolan 
rantakadulla. Turistikirkko järjestää jumalanpalvelusten ja uskonnollisten tilai-
suuksiensa lisäksi ruokapalvelua, kirpputoritoimintaa ja erilaisia tutustumisret-
kiä Andalusian alueella. Turistikirkko on Fida lähetystyön yhteistyökumppani 
Espanjassa ja kuuluu saman verkoston espanjalaiseen, Asambleas de Dios Fe-
deratioon. Fida International ry. on suomalainen järjestö, joka on perustettu 
Suomessa vuonna 1927 ja sen lähetystyö ulottuu noin 60 maahan eri puolilla 

mailto:Timo.Sainio@evl.fi
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maailmaa. Fidan kumppanit ovat pääosin kansallisia helluntaikirkkokuntia tai 
niiden järjestöjä. (Turistikirkko 2013; Sähköposti: Fida ry. viestintäpäällikkö 
Lassi Mäkinen 21.8.2013.)

9.3. Osallistuminen ja harrastukset

Uuteen kulttuuriin sopeutumisen ja Espanjassa viihtymisen yksi merkittävä te-
kijä on suomalaisten yhteisöllisyys ja erilaiseen toimintaan osallistuminen. Har-
rastuksia kartoitettaessa havaittiin, että Aurinkorannikon suomalaisilla oli me-
noja lähes jokaiselle päivälle. Erityisen kiireisiä olivat aktiiviset eläkeläiset. Oli 
siis tärkeää selvittää, mihin toimintaan suomalaiset ensisijaisesti osallistuvat ja 
missä määrin. Tietoa tuotettiin sekä kyselyn että haastattelun avulla. Kysymyk-
seen ”Osallistutko suomalaisyhdistysten toimintaan?” vastanneiden palautteet 
osoittivat, että suomalaisyhdistysten toiminta kiinnosti (taulukko 36). 

Taulukko 36. Vastanneiden yhdistystoimintaan osallistuminen ikäryhmittäin (%)

Suomalaisyhdistysten toi-
mintaan osallistuminen

Ikäryhmät Yhteensä
%68–91 v. 62–67 v. 52–61 v. 33–51 v. 16–32 v.

Kyllä 73 60 60 32 16 56
En 27 40 40 68 84 44

Yhteensä % N=532 100 100 100 100 100 100 

Yli puolet vastanneista osallistuu suomalaisyhdistysten toimintaan. Mitä van-
hemmasta ikäryhmästä on kyse, sitä aktiivisemmin suomalaisyhdistysten toi-
mintaan osallistutaan. Erityisen innostuneita osallistujia olivat yli 65 vuotta 
täyttäneet, kun taas nuoret eivät juuri suomalaisyhdistysten toimintaan otta-
neet osaa. Trendi oli sinänsä mielenkiintoinen, koska taulukko 36 osoittaa, että 
vanhempien työikäisten (51–61-vuotiaiden) ohella suurten ikäluokkien edusta-
jat ja erityisesti ikäihmiset osallistuivat aktiivisimmin yhdistystoimintaan. Suo-
malaisyhdistysten toiminta näyttää tukevan juuri vanhemman ikäluokan osal-
listumista.

Kun haastateltavilta tiedusteltiin ”Oletko tutustunut suomalaisten yhdistys-
toimintaan?”, heistä suurin osa (52 %) ei ollut tutustunut ko. toimintaan. Haasta-
teltavista yli 53-vuotiaat osallistuivat, nuoremmat eivät. Yhdistystoimintaan tu-
tustuneista haastatelluista naisia oli 17 ja miehiä kolme. Heidän keski-ikänsä oli 
59 vuotta. Yhdistystoimintaan osallistumattomissa oli naisia 15 ja miehiä seitse-
män ja heidän keski-ikänsä oli 45 vuotta. Yhdistystoimintaa välttävät olivat näin 
ollen 14 vuotta nuorempia kuin yhdistystoimintaan osallistuneet. Tulos tukee 
havaintoa, että nuoremmat suomalaiset eivät ole yhtä kiinnostuneita yhdistys-
toiminnasta kuin heitä vanhempi ikäpolvi. 

Lisäkysymys ”Jos osallistut yhdistystoimintaan, mihin?” osoitettiin kyse-
lyvastaajille ja vastausten mukaan Suomi-Seurojen toimintaan osallistuttiin 
eniten. Jotta jokaisen Suomi-Seuran toiminta näkyy tuloksissa, osallistuneiden 
lukumäärät kirjattiin sulkuihin. Toiseksi suosituin oli Sofia-opiston toiminta ja 
kolmanneksi osallistuttiin 44 eri pienyhdistyksen toimintaan. Vastaukset ryhmi-
teltiin kahdeksaan luokkaan (taulukko 37). 

Taulukko 37. Suomalaisyhdistysten toimintaan osallistuminen, kyselyn mukaan (%)

Suomi-Seurat 42

Sofia-opisto 15

Muut yhdistykset 13

Evankelisluterilainen seurakunta 10

Kokoomus 6

Aurinkolaivue 5

Golf-seura 5

Aurinkorannikon LC-klubi 4

Yhteensä % 100 

Vastaajia (N) 334

Muita yhdistyksiä oli 17: Stadilaiset, Sydänyhdistys, Radioamatöörit, Martat, 
Rutu -ryhmä, Padel-peliryhmä, Suomi-koulu, Torren tiikerit, Partiotoiminta, Au-
rinkorannikon rakentajat, Vammaisyhdistys, Suomalainen koulu, Aurinkoranni-
kon kuoro, AA-kerho, Rotaryt, Lahtelaisyhdistys ja Aurinkorannikon suomalais-
yhteisöjen neuvottelukunta. 

Osa yhdistyksistä ei ole rekisteröitynyt, vaan ne toimivat samaa ideologi-
aa kannattavien suomalaisten yhteisöllisyyden tukiryhminä, kuten esimerkik-
si Torren tiikerit tai erilaiset peliryhmät. Myöskään Aurinkorannikon suoma-
laisyhteisöjen neuvottelukunta ei ole rekisteröitynyt. Useimpien yhdistysten 
toiminta tehdään vapaaehtoistyönä. Yhdistysten toimintaan osallistuminen oli 
runsasta, ja kuten yhdistysluettelo osoittaa, suomalaisilla on osallistumisensa 
suhteen runsaasti valinnan varaa. Haastateltujen osallistuminen eri suoma-
laisyhdistyksiin keskittyi lähinnä Suomi-Seurojen toimintaan, johon osallistui 
puolet haastatelluista ja näin ollen suurempi määrä kuin kyselyyn vastanneista. 
Myös Sofia-opiston toimintaan haastatellut osallistuivat aktiivisemmin. 

Kokemukset suomalaisten yhdistystoiminnasta
Yli puolet vastaajista ja lähes puolet haastatelluistakin ilmoitti tutustuneensa 
suomalaisyhdistysten toimintaan Espanjan Aurinkorannikolla. Haastateltavil-
ta tiedusteltiin myös kokemuksiaan toiminnasta: ”Jos olet tutustunut suoma-
laisten yhdistystoimintaan, minkälaisia kokemuksia Sinulla siitä on?” Haastatel-
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tujen kommenttien mukaan yhdistystoiminnasta oli kertynyt sekä myönteisiä 
että kielteisiä kokemuksia. Pääosin kokemukset olivat myönteisiä, mutta tiuk-
kaa kritiikkiäkin esiintyi ja kommenttien kautta välittyi laajaa informaatiota 
yhdistystoiminnan jyvistä ja akanoista. Kommentit sisälsivät myös perusteluja 
henkilöiden päätöksille, miksi ei haluttu osallistua suomalaiseen yhdistystoi-
mintaan. 

Jotkut haastatelluista kokivat yhdistystoiminnan arvokkaana, suomalaisten 
viihtymistä tukevana toimintana. Jotkut heistä osallistuivat useammankin yh-
distyksen toimintaan, joten kokemuksia oli kertynyt useista eri näkökulmista. 

”Myönteisiä kokemuksia. Suomalaisten yhdistystoiminnan vapaaehtois-
työ on valtava tuki ja arvo suomalaisille täällä!” (Nainen 63 v.) 

”Kuoro, jossa olen, on rekisteröity. Enimmäkseen on myönteisiä koke-
muksia. (Nainen 50 v.) 

”Käyn Suomelassa ja kuulun Kulttuuriyhdistys Kalevalaan, jonka retkiin 
osallistun. Suomalainen yhdistystoiminta on mukavaa. (Nainen 67 v.) 

Suomalaisen koulun hallintoon osallistuneiden jäsenten keskinäiset erimieli-
syydet olivat koko talvikauden esillä mediassa. Oli myös havaittu, että konflikte-
ja esiintyi muissakin yhdistyksissä. Jotkut olivat havainneet yhdistystoiminnan 
vievän liikaa aikaa. Toiminta oli koettu myös ilmapiiriltään liian kireäksi, joka 
vähensi osallistumisen motivaatiota. Yhdistysten jäsenistön ikärakennekaan ei 
kaikkia miellyttänyt. Kaivattiin samanikäistä seuraa.

”Olen joo. Sydänyhdistyksessä toimin. Myönteisiä kokemuksia on. Mutta 
ei se aina kivaa ole. Liikaa aikaa menee. Ei saisi olla niin tiukkapipoista 
tuo yhdistystoiminta.” (Nainen 41 v.)

”Pääasiassa ihan hyviä. Huonojakin. Kirjoittajakurssiin petyin. Oli ala-ar-
voinen. Ehkä olin väärässä paikassa. Ehkä se oli tarkoitettu aloittelijoille. 
Luennoitsija oli ylimielinen. Alussa ei edes esitelty osanottajia. Tutut oli-
vat eri asemassa jne. Silloin syrjäydyin!” (Nainen 63 v.) 

Haastateltavista noin puolet ei osallistunut suomalaisyhdistysten toimintaan. 
Vaikka syytä osallistumattomuuteen ei kysytty, useat vastaajista perustelivat 
syitä, miksi he eivät halunneet toimintaan osallistua. Jotkut haastatelluista eivät 
harkinneetkaan yhdistystoimintaan menoa, sillä he olivat tietoisia suomalaisten 
erimielisyyksistä. Jotkut eivät halunneet sitoutua säännölliseen toimintaan, kos-
ka sen nähtiin vievän runsaasti omaa, vähäistä vapaa-aikaa. 

”En. Asuin puoli vuotta Kanarialla. Siellä oli kolme yhdistystä: yksi ruot-
salais- ja kaksi suomalaisyhdistystä. Ne tappelivat koko ajan keskenään. 

Johtaja-asema yhdistyksissä on niin tärkeä, se aiheuttaa riitoja.” (Nainen 
64 v.)

”Yhdistystoimintaan en osallistu. Pitäisi sitoutua ja olla aktiivisesti ai-
nakin kaksi kertaa viikossa. Teen mitä miellyttää. Jos ottaa sitoutumista, 
tulee vastuuta, jolloin pitää muistaa: varmista, varmista ja varmista!” 
(Mies 68 v.)

Opintoihin, harrastuksiin tai ryhmätoimintaan osallistuminen 
Myös lukuisat opinto- ja harrastusryhmät aktivoivat suomalaisia osallistumaan. 
Mielenkiintoista oli selvittää, minkälaisiin opinto- ja harrastusryhmiin vastaajat 
osallistuivat, joten heiltä kysyttiin: ”Osallistutko suomalaisten opintoihin, harras-
tus- tai ryhmätoimintaan?” (taulukko 38).

Taulukko 38. Osallistuminen suomalaisten opintoihin, harrastus- tai ryhmätoimin-
taan (%)

Osallistuminen suomalais-
ten  opintoihin, harrastus- 
tai ryhmätoimintaan

Ikäryhmät
Yhteensä

%68–91 v. 62–67 v. 52–61 v. 33–51 v. 16–32 v.

Kyllä 63 57 40 37 52 54

En 37 43 60 63 48 46

 Yhteensä % N=528 100 100 100 100 100 100 

Tulokset olivat hyvin samantyyppisiä kuin suomalaisyhdistysten toimintaan 
osallistuneidenkin. Suomalaisten opintoihin, harrastuksiin tai ryhmätoimintaan 
osallistui yli puolet vastaajista ja lähes puolet ei. Sama trendi toistui siinäkin, 
että vanhemmat ikäryhmät osallistuvat aktiivisemmin, kuitenkin sillä erotuksel-
la, että nuoret osallistuvat runsaammin opintoihin ja harrastuksiin kuin yhdis-
tystoimintaan. Yli puolet 16–32-vuotiaista oli osallistunut joko opintoihin, har-
rastuksiin tai ryhmätoimintaan. Suurten ikäluokkien edustajat ovat aktiivisia 
myös opinnoissa ja harrastuksissa. 

Opintoihin osallistuminen
Kyselyssä eroteltiin opinnot ja muu harrastus- ja ryhmätoiminta erillisiksi ky-
symyksiksi. Erottelun nähtiin tuovan paremmin esille opintojen erityispiirtei-
tä, jotka edellyttävät kunkin opetusalan asiantuntijaopettajaa. Lisäksi opinnot 
edellyttävät useimmiten suomalaisilta vahvempaa sitoutumista opintoihin kuin 
mitä virkistystavoitteiset harrasteryhmät edellyttävät. Ensimmäisen lisäkysy-
myksen ”Jos osallistut opintoihin, mihin?” avovastaukset jaoteltiin kahdeksaan 
luokkaan (taulukko 39).
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Taulukko 39. Opintoihin osallistuminen, kyselyn mukaan (%)

Espanjan kieli 31

Opintopiirit 21

Liikunta, kuntoilu, jooga, tanssi, pilates 14

Luennot 12

Muut kieliopinnot 11

Taide- tai kulttuuriopinnot 7 

Muut opinnot 2

Atk -opinnot  2

Yhteensä % 100

Vastaajia (N) 275

Suosituimpia olivat espanjan kielen opinnot. Mieleisiä olivat myös opintopiirit, 
joihin osallistui yli viidesosa vastaajista sekä liikunnalliset opinnot ja luennot, 
joista useat olivat havainneet esimerkiksi Espanjan historiaa koskevien luento-
jen olevan erityisen mielenkiintoisia. Kielten opiskelu oli yleisemminkin suo-
sittua, koska espanjaa opiskelevien lisäksi moni suomalainen ilmoitti opiske-
levansa myös muita kieliä. Se, mitä kieliä opiskeltiin, eivät vastaajat eritelleet. 
Kieliopinnot kattoivatkin lähes puolet kaikista muista opinnoista. Muut viisi 
opintoryhmää ovat: puutarhan hoitokurssi, Business Academia of Finland-kou-
lutus, AA-kokoukset ja ABC4s. 

Vastaajilla oli kiitettävästi myös liikunnallisia opintoja. Osallistuttiin muun 
muassa liikunta-, kuntoilu-, jooga-, tanssi- tai pilates -opintoihin. Koska tu-
los osoitti vain opintoihin osallistumista, on huomattava, että opintojen ohella 
suomalaiset osallistuvat myös erilaisiin liikunnallisiin harrastusryhmiin. Muut 
opinnot osoittivat, että suomaisten opintoskaala on laaja. Siinä, missä toinen 
opettelee puutarhan hoitokurssin avulla kasvattamaan vihanneksia, toinen lisää 
yrittäjätaitojaan räätälöidyn bisneskoulutuksen avulla. Opintoihin osallistui kai-
ken ikäisiä suomalaisia. Tulosten mukaan Espanjan Aurinkorannikon laaja opin-
totarjonta tarjoaa elinikäisen oppimisen periaatteen mukaista opetusta kaiken 
ikäisille suomalaisille. 

Harrastus- ja ryhmätoimintaan osallistuminen 
Tietoa suomalaisten harrastus- ja ryhmätoimintaan osallistumisesta kerättiin 
sekä kyselyn että haastattelujen avulla. Kyselytulokset ryhmiteltiin kahdeksaan 
luokkaan. Vastaajien kommentit kuvaavat harrastusten virkistävää ja yhteisölli-
syyttä lisäävää vaikutusta (taulukko 40).

Taulukko 40. Harrastus- ja ryhmätoimintaan osallistuminen, kyselyn mukaan (%)

Liikunta, golf, tanssi, kuntoilu 46

Virikeryhmät 16

Muut harrastukset  8

Kädentaidot 7

Taide tai kulttuuri 7

Musiikki, kuoro, konsertit 6

Kirjallisuus tai valokuvaus 5

Retket tai matkat 5

Yhteensä % 100

Vastaajia (N) 250

Suosituin harrastusmuoto on liikunta eri muodoissaan ja yksi suosikkilaji on 
golf. Noin joka viides vastaaja pelasi golfia. Laji kiinnostaa siksikin, koska Au-
rinkorannikolla on yli 70 eritasoista golf-kenttää. Suomalaisten suosimat kentät 
sijaitsevat Fuengirolan ja Mijasin lähistöillä, joissa tavallisesti on niin runsaasti 
suomalaisia, että näyttää siltä, kuin olisi suomalaisella kentällä, jossa vierailee 
muutamia brittiläisiä. (Sähköpostit: golf-asiantuntija Seppo Lukkari; Fuengiro-
la.fi päätoimittaja Antti Pekkarinen). Liikuntalajeja oli kävelyn lisäksi keilailu, 
tanssi ja erilaiset kuntoilumuodot. 

Virikeryhmissä tutustuttiin muun muassa kirjallisuuteen tai kameran käy-
tön saloihin. Harrastettiin myös kädentaitoja, taidetta ja kulttuuria, musiikkia ja 
kuorotoimintaa, kirjallisuutta, valokuvausta tai osallistuttiin retkille ja matkoil-
le. Kahdella haastateltavalla ei kertomansa mukaan ollut mitään harrastuksia. 
Muut 40 haastateltua osallistuivat erilaisiin virikeryhmiin, liikkuivat tai kuntoi-
livat sekä harrastivat taidetta tai kulttuuria. Haastateltavat olivat kyselyvastaa-
jia aktiivisemmin mukana virikeryhmissä sekä taide- ja kulttuuritapahtumissa, 
mutta osallistuivat sen sijaan vähemmän yksittäisiin liikuntaryhmiin. 

Kokemuksia harrastus- ja ryhmätoiminnasta
Liikuntamuotoja oli useita. Noin joka toinen kyselyyn vastanneista ja lähes kol-
mannes haastatelluista liikkui, kuntoili tai pelasi jotain liikuntapeliä. 

K: ”Seurakunnan vapaaehtoisten vaeltajaryhmässä.” (Nainen 72 v.)

H: ”Golf ja Suomelan jooga.” (Mies 73 v.) 

”Kouluporukan kanssa liikuntatunneilla ja lentopalloa rannalla.” (Nai-
nen 24 v.) 
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Virikeryhmiä oli useita, joihin haastatelluista osallistui yli kolmannes. Useissa 
yhdistyksissä oli myös kirjallisuuskerhoja. Niin Sofia-opiston kuin esimerkiksi 
Benalmádenan Suomi-Seuran luovan kirjoittamisen kurssit olivat tuottaneet 
jopa julkaisuja. 

K: ”Sofia-opiston neulekahvila ja Martat.” (Nainen 53 v.) 

H: ”Kieliryhmässä ja hopeapiirissä olen käynyt.” (Nainen 67 v.)

Kiinnostavia olivat myös erilaiset käden taitojen virikeryhmät, joista suosituim-
pia olivat käsityöt. Taide- ja kulttuuritapahtumissa käytiin ahkerasti, samoin 
konserteissa. Taideharrastajia kiinnostivat myös kirjallisuus sekä taiteeseen liit-
tyvät matkat. 

K: ”Maalaaminen ja käsityöt.” (Nainen 70 v.)

H: ”Kaikki mahdolliset Suomelan ryhmät. Liikunta,kädentaidot ja kielet. 
Sofia-opiston ja seurakunnan luentojakin. ( Nainen 63 v.)

Joillakin oli musikaalisia harrastuksia, josta syystä käytiin ahkerasti konserteissa 
tai laulettiin itse kuorossa. Erityisen suosittuja olivat konsertit Malagan Cervan-
tes -kulttuuritalolla tai katedraalissa. Kirjallisuutta tai valokuvaustakin harras-
tettiin. 

K: ”Kuorolaulu on ollut jo vuosia.” (Mies 67 v.) 

”Käyn elokuva-oopperoissa.” (Nainen 63 v.)

H: ”Reissattua tulee enimmäkseen.” (Mies 16 v.)

Muita harrastuksia olivat: Corus Caroce Medivital, pelikerho, atk, ruoan val-
mistus, yhdistystoiminta, luontopiiri, seurakunnan vapaaehtoistyö, Stadilaiset, 
Martat, politiikka, Leijonat, partiotoiminta, Aurinkolaivue, Sijoittajaklubi, So-
fia-opiston filosofia-kahvila, futismatsit, ratsastus ja koulun harrastustoiminta. 

K: ”Kokkikerho.” (Mies 75 v.)

H: ”Ratsastustalli on puoliksi suomalainen.” (Nainen 16 v.)

”Osallistun koulun harrastustoimintaan.” (Mies 16 v.) 

Suomalaisten harrastaminen on aktiivista, lajien kirjo on monipuolinen ja ar-
voitukseksi jäi, mistä kaikkiin ryhmiin löytyi osallistujia. Kaiken aikaa on perus-
teilla myös uusia harrastusmuotoja. Niin Suomi-Seuroissa, Sofia-opistolla kuin 
taide- ja kulttuuripiireissäkin organisoidaan uusia osallistumisen muotoja, jo-
ten kyllästymistä samaan lajiin ei ehdi tapahtua. Aurinkorannikolla toimivien 

yhdistysten lisäksi monet suomalaiset ja kansainväliset esiintyjätkin järjestävät 
konsertteja ja taidenäyttelyjä alueella. Yhteisöllisyydellä – kun se toteutuu oi-
keissa mittasuhteissa ja hyvässä ilmapiirissä – on todetusti ihmisen hyvinvointia 
elvyttävä vaikutus. 

Seurakunnan toimintaan osallistuminen
Espanjan Aurinkorannikolla toimii Aurinkorannikon suomalainen evankelislu-
terilainen seurakunta ja helluntaiseurakunnan Turistikirkko. Suurin osa haas-
tateltavista oli uskon tärkeyttä tiedusteltaessa vastannut uskon asioiden olevan 
tärkeitä ja useille vastaajille kirkossa käynti liittyi henkilökohtaiseen uskoon (ks. 
9.1). Useat suomalaiset osallistuivat myös evankelisluterilaisen seurakunnan 
toimintaan vapaaehtoistyötä tekemällä. Jotkut olivat päivystäjinä seurakunnan 
tuvilla, jotkut vertaisryhmien ohjaustyössä tai yksinäisten ystävinä. Jotkut suo-
malaiset osallistuivat myös seurakunnan hallintoon. Kysymysten ”Osallistutko 
seurakunnan toimintaan?” ja ”Jos osallistut, mihin toimintaan?” avulla tavoiteltiin 
tarkempaa tietoa siitä, mihin seurakunnan toimintaan vastaajat osallistuivat. En-
simmäiseen kysymykseen ”Osallistutko seurakunnan toimintaan?” vastanneista 
seurakunnan toimintaan ilmoitti osallistuvansa noin kolmannes (taulukko 41). 

Taulukko 41. Seurakunnan toimintaan osallistuminen ikäryhmittäin (%)

Seurakunnan toimintaan 
osallistuminen

Ikäryhmät

Yhteensä
%68–91 v. 62–67 v. 52–61 v. 33–51 v. 16–32 v.

Kyllä 35 26 35 27 10 28

En 65 74 65 73 90 72

Yhteensä % N=534 100 100 100 100 100 100 

Koska Aurinkorannikon seurakunnissa, niin evankelisluterilaisessa kuin Turis-
tikirkossakin, oli jumalanpalvelusten lisäksi muita tilaisuuksia ja myös vapaa-
ehtoistyöhön tai hallintoon osallistuttiin, kysymyksen asettelu olisi edellyttänyt 
useampia kysymysvaihtoehtoja, joita tähän tutkimukseen ei ollut mahdollista 
sijoittaa. Vastausten määrä osoittaa, että melko hyvin vastaajat olivat kuiten-
kin oivaltaneet yleiskysymyksen tavoitteet, koska vastausprosentti oli lähes 
täydellinen (99 %). 

Seurakunnan toimintaan osallistui kaikista muista ikäryhmistä, paitsi alle 
32-vuotiasta, suhteellisen samantasoinen määrä suomalaisia. Nuoremmat eivät 
juuri seurakunnan toimintaan osallistuneet. Merkittävää oli havaita, että suur-
ten ikäluokkien edustajat (62–67-vuotiaat) olivat nuorten ohella passiivisimpia 
seurakunnan toimintaan osallistujia. Lisäkysymykseen ”Jos osallistut, mihin toi-
mintaan osallistut?”, oli kirjattu vastausvaihtoehtoja runsaasti, joten avovastauk-
set ryhmiteltiin yhdeksään luokkaan (taulukko 42).
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Taulukko 42. Seurakuntatoimintaan osallistumisen muodot, kyselyn mukaan (%) 

Jumalanpalvelukset 25

Ryhmätoiminta, golf 17

Vapaaehtoistyö 15

Esitelmät, tapahtumat 12

Retket, matkat, konsertit 12

Seurakuntakoti tai tuvat  9

Joulukirkko, joululaulut 4

Hallinto, kokoukset 4

Muu osallistuminen 2

Yhteensä % 100

Vastauksia (N)  217

Kolme merkittävintä osallistumisen muotoa olivat jumalanpalvelukset, ryhmä-
toiminta, johon seurakunnan hyväksi organisoidut golf -tapahtumatkin kuului-
vat sekä vapaaehtoistyö. Jotkut vastaajista osallistuivat evankelisluterilaisen 
seurakunnan ja helluntaiseurakunnan lisäksi keväisin myös ortodoksisen seu-
rakunnan jumalanpalveluksiin. Yksi suomalainen ilmoitti osallistuvansa vain es-
panjalaisten seurakuntien tilaisuuksiin. 

Yli puolet vastaajista osallistui jumalanpalveluksiin, erilaisiin vertaistu-
ki- tai muihin ryhmiin tai vapaaehtoistyöhön. Toiminnan monipuolisuutta 
osoittaa se, että seurakunnan useista pienryhmistä yksi monia suomalaisia 
kiinnostava toimintamuoto on pyhiinvaellus, jota varten kokoontuu oma 
ryhmänsä. 

”Olen vertaistuen ainaisjäsen.” (Mies 70 v.)

”Kuulun pyhiinvaellusryhmään.” (Nainen 58 v.) 

”Osallistun Turistikirkon jumalanpalveluksiin ja toimintaan.”( Nainen 31 v.)

Joidenkin kirkossa käynti oli hankaloitunut pitkän matkan vuoksi, koska he 
asuivat kaukana haja-asutusalueilla. Näistä syistä Aurinkorannikon evankelis-
luterilainen seurakunta järjestää ajoittain jumalanpalveluksia myös Calahondan 
merimieskirkossa ja Nerjan kirkossa. Myös seurakunnan vapaaehtoistyöhön 
osallistui lukuisia suomalaisia. 

”Aiemmin kävin paljon, myöhemmin vähäistä. Ei ole paikkakunnalla 
mahdollisuutta ja matka on pitkä.” (Mies 86 v.)

”Autan monissa asioissa, tulkkauksissa ja vapaaehtoistyössä.” (Nainen 71 v.) 

Seurakuntakodilla tai tuvilla järjestetään myös esitelmiä tai luentosarjoja. Mo-
net suomalaiset käyvät päivittäisen kävelylenkkinsä ohella seurakunnan tilois-
sa päiväkahvilla ja lukemassa päivän lehdet. Suosittuja ovat myös seurakunnan 
retket. 

”Golfkisat seurakunnan hyväksi.” (Mies 44 v.) 

”Osallistun seurakunnan retkiin.” (Nainen 70 v.) 

Joulun ajan jumalanpalvelukset vetävät kirkon täyteen suomalaisia. Jouluaaton 
hartaudessa on laulanut useimmiten myös Aurinkorannikon kuoro. Myös kau-
neimpien joululaulujen tilaisuudet keräävät runsaasti osallistujia. 

”Osallistumme perheenä Jouluaaton hartauteen.” (Mies 42 v.)

”Joskus konserteissa ja joululaulut käymme laulamassa.” (Nainen 68 v.)

Seurakunnassa on myös ”monitoimihenkilöitä”, jotka auttavat monissa asiois-
sa. Joillakin on vastuutehtäviä hallinnossa tai nuorisotyössä. Vastauksista löytyi 
erilaisia seurakuntaan osallistumisen muotoja, kuten talkootyö, kannatus ja hy-
väntekeväisyys. 

”Olen ollut seurakuntaneuvostossa ja lapsi- ja nuorisotoimikunnassa.” 
(Nainen 42 v.) 

”Osallistun kokouksiin ja nuorten toimintaan.” (Mies 33 v.)

”Menin naimisiin täällä suomalaisessa seurakunnassa.” (Nainen 36 v.) 

”Neljätoista vuotta hyväntekeväisyystyötä.” (Mies 72 v.)

Seurakunnan toimintaan osallistuminen on Espanjan Aurinkorannikolla 
vuosi vuodelta tullut suositummaksi. Suomalaiset olivat kokeneet tärkeiksi 
yhteiseen jumalanpalvelukseen ja muuhun hengelliseen toimintaan osallis-
tumisen. 

Espanjalaisten harrastuksiin osallistuminen 
Aiempien kyselytulosten yhteydessä ilmeni, että jotkut vastaajat osallistuivat 
myös espanjalaisten organisoimiin harrastuksiin. Koska osallistumisen määrää 
ja eri tahoja haluttiin tutkia tarkemmin, näitä kysyttiin sekä kysely- että haas-
tatteluvastaajilta: ”Osallistutko espanjalaisten harrastus- tai ryhmätoimintaan?” 
(taulukko 43).
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Taulukko 43. Osallistuminen espanjalaisten harrastuksiin tai ryhmiin ikäryhmittäin (%)

Osallistuminen espanjalais-
ten harrastuksiin tai ryhmiin

Ikäryhmät Yhteensä
%68–91 v. 62–67 v. 52–61 v. 33–51 v. 16–32 v.

Kyllä 16 13 17 25 44 20

En 84 87 83 75 56 80

Yhteensä % N=525 100 100 100 100 100 100 

Vastausjakauma ei suuresti yllättänyt, sillä olihan jo aiemmin havaittu, että suo-
malaiset suosivat pääasiassa omalla äidinkielellään toteutettuja suomalaispalve-
luja. Osallistujien määrä osoittautui kuitenkin merkittäväksi, koska viidennes vas-
taajista osallistuu espanjalaisten harrastusryhmiin. Tulokset osoittavat, että mitä 
nuoremmasta suomalaisikäryhmästä on kyse, sitä aktiivisemmin osallistutaan 
espanjalaisryhmiin. Merkittävää on myös se, että kaikista suomalaisikäryhmistä 
löytyy espanjalaisharrastuksiin osallistujia. Jonkin asteista hämmennystä herätti 
tulos, jonka mukaan suurten ikäluokkien edustajat osallistuvat vähemmän espan-
jalaisharrastuksiin kuin heitä vanhemmat suomalaiset eli 68–91-vuotiaat.

Mihin espanjalaisryhmiin osallistutaan?
Espanjalaisharrastuksista kysyttiin tarkemmin: ”Jos osallistut, mihin?” Haastatel-
tavilta kysyttiin osallistumisen lisäksi myös heidän kokemuksiaan espanjalaisista 
harrastuksista. Haastatteluteemat olivat: ”Oletko osallistunut espanjalaisten har-
rastuksiin? Jos olet, mihin?” ja ”Minkälaisia kokemuksia Sinulla harrastuksista on?” 
Kyselytuloksista rakentui kuusi suosittua espanjalaisharrastusta (taulukko 44).

Taulukko 44. Espanjalaisharrastukset, joihin suomalaiset osallistuivat, kyselyn mu-
kaan (%)

Liikunta, golf, kuntoilu, tanssi 61

Kieliopinnot (espanja) 11 

Kulttuuri, taide 10

Muut harrastukset  7

Matkat, retket 7

Musiikki, konsertit 4

Yhteensä % 100

Vastaajia (N) 137

Espanjalaiset liikuntaharrastukset olivat sekä kysely- että haastatteluvastaajien 
suosikkilajeja. Haastateltavista espanjalaisten harrastuksiin osallistui yli puolet 
(55 %) eli suhteessa useampi henkilö kuin kyselyyn vastanneista, joista joka vii-
des osallistui espanjalaisten harrastuksiin. 

Noin joka toinen kyselyvastaajista harrasti espanjalaisia kuntoilulajeja. Ur-
heilulajeja oli runsaasti ja suosituimpia niistä olivat muun muassa golf, tanssi, 
kuntosali ja tennis. Haastateltujen suosimat espanjalaisharrastukset olivat golf 
ja flamenco -tanssi sekä kuntosali. Lisäksi harrastettiin uintia tai ratsastusta. 
Yksi suomalainen osallistui jopa espanjalaiseen salibandyjoukkueeseen ja toi-
nen polkupyöräklubiin. Eri yhteyksissä oli tullut esille, että useat suomalaiset 
harrastivat ratsastuksen lisäksi myös purjehdusta. Haastateltujen espanjalais-
harrastukset keskittyivät liikuntalajeihin, kulttuuriin ja taiteeseen sekä espanja-
laisten organisoimiin matkoihin ja retkiin.

K: ”Pelaan paikallisessa salibandyjoukkueessa.” (Mies 22 v.)

H: ”Käyn Espanjalaisissa luistelukeskuksissa 2 x viikossa sekä polkupyö-
räklubissa.” (Mies 62 v.) 

”Flamencoa, golfia ja ratsastustalleilla käyn lasten mukana.” (Nainen 63 v.) 

”Kyllä. Käyn uimassa, ratsastamassa, lasketellaan, punttisalilla, golfia ja 
purjehdusta. Hyviä kokemuksia - kiitos!” (Nainen 42 v.) 

”Purjehdus ja tennis.” (Nainen 17 v.) 

Vastaajat käyvät myös espanjalaisten kieliopintoryhmissä. Myös espanjalaisten 
matkoille ja retkille osallistuttiin. Paras tapa saada espanjalaiskulttuuria tutuksi 
on harrastaa espanjalaisten ruokien maistelua ja tavata espanjalaisia tuttavia. 
Espanjan taidekokoelmat ovat mahtavia ja jokaisella kulttuuritalolla on mah-
dollisuus osallistua taidekursseille. Kiirettä ei espanjalaisissa harrastuksissa saa 
olla, sillä usein harrastuksiin yhdistetään ruokailua. Tapa on suomalaisille ensi 
alkuun erikoista – siihenkin tottuu.

K: ”Kielikoulutus.” (Nainen 51 v.) 

”Opiskelen espanjaa Euro-lingua opistolla.” (Mies 28 v.) 

”Olen kansainvälisessä kuorossa. Käyn tapahtumissa ja konserteissa.” 
(Mies 69 v.)

H: ”Espanjalaisten eläkeläisyhdistys ja sen matkat.” (Nainen 68 v.)

”Espanjalaisten taideharrastuksia.” (Nainen 16 v.)

”Olen käynyt konserteissa ja pelattu pelejä. Ensin syödään kolme tuntia 
ja sitten pelataan jotain peliä yhdessä. Ollaan tutuissa ryhmissä.” (Nai-
nen 73 v.) 
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Muita espanjalaisharrastuksia oli useita, kuten: lukeminen, puutarhanhoito, 
kansainvälinen kieliklubi, romeria-kulkue, kaupungin komiteat, sijoittajaklubi, 
purjehdus ja lasimuseon ystäväpiiri. 

K: “Kansainvälinen english speaking club de Malaga, jossa on myös es-
panjalaisia.” (Nainen 72 v.)

”Ayuntamienton Turistikomitea sekä Medio Ambiente Komitea.”( Nainen 
73 v. )

”Lasimuseon ystäväpiiri.” (Mies 71 v.)

Kokemukset espanjalaisista harrastuksista
Kokemuksia kysyttiin haastatelluilta. Kokemukset olivat poikkeuksetta myön-
teisiä, joskin jonkin asteista kritiikkiäkin löytyi. Kulttuurien eritaso-ideologi-
aakin esiintyi. Suomalaisgolfaaja oli havainnut joissakin espanjalaisgolfaajissa 
ylemmyyskompleksia.

H: ”Espanjalaisten harrastusryhmät ovat sirkusta! On kaksi opettajaa. 
Toinen aloittaa. Hetken kuluttua hän lähtee pois tapaamaan jotain tut-
tavaa. Välillä koiransa on lattialla pyörimässä ja juoksee tanssilattian 
läpi. Pilates -tunnilla keski-ikäinen nainen yritti selittää, miten systee-
mi toimii. Jätti meidät hengittämään syvään. Lähti itse välillä muualle!” 
(Nainen 24 v.) 

”Lauantait ja sunnuntait golfaan espanjalaisten kanssa. Kokemukset 
muuten ok, mutta sellaisiakin espanjalaisia on, jotka ovat ”maan omis-
tajia!” (Mies 71 v.)

Suomalaisten suosikkiharrastukset Espanjassa 
Vastaajilla oli runsaasti liikunnallisia harrastuksia. Oli kuitenkin tärkeää saada 
tietoa myös siitä, mitkä harrastukset olivat suosituimpia ja miten paljon näihin 
harrastuksiin käytettiin viikoittaista aikaa. Harrastuksia selvitettiin kahdella 
kysymyksellä: ”Mikä on mieluisin harrastuksesi?” ja ”Montako kertaa viikossa 
osallistut johonkin opinto-, harrastus- tai ryhmätoimintaan?” Vaikka yhtä, mie-
luisinta harrastusta kysyttiin, vastaajat kirjasivat useita harrastuksiaan. Kyse-
lylomakkeisiin oli kirjattu yhteensä kaikkiaan 804 harrastusta. Tulosanalyysia 
varten jokaisesta lomakkeesta otettiin se harrastus, joka oli kirjattu mielui-
simmaksi tai vaihtoehtoisesti harrastus, joka oli mainittu ensimmäisenä. Har-
rastukset ryhmiteltiin suurempiin kokonaisuuksiin ja ryhmiä syntyi kymme-
nen (taulukko 45).

Taulukko 45. Suomalaisten suosituimmat harrastukset Espanjassa, kyselyn mu-
kaan (%)

Liikunta, golf 57

Tanssi 13

Kulttuuri 6

Musiikki 6

Muut harrastukset 5

Kädentaidot 4

Kieliopinnot 3

Matkat 3

Kirjoitus ja valokuvaus 2

Ruuanlaitto ja kodinhoito 1

Yhteensä % 100

Vastaajia (N) 484

Liikuntalajeja oli runsaasti ja erilaisia liikunnan muotoja harrasti noin joka toi-
nen vastaajista. Suosituimpia olivat kävely, golf ja lenkkeily sekä vesijumppa. 
Muita liikuntalajeja olivat: tennis, keilaus, petankki, ratsastus, kuntosali, uinti, 
jooga, mölkky, aerobic, jumppa, pilates, nyrkkeily, rullalautailu, lentopallo, jalka-
pallo, jääkiekko, salibandy, capoeira, hiihto, purjehdus, padel, luistelu, pyöräily, 
paintboll ja kahvakuula. 

Tanssiliikunta oli suomalaisten toiseksi suosituin harrastus. Tanssilajeista 
mainittiin bailatino, flamenco ja latinotanssi. Kulttuurilajeja olivat: kirjallisuus, 
lukeminen, kuvataide, piirtäminen sekä teatteri, musiikin kuuntelu, konsertit, 
laulaminen ja pianonsoitto. Kädentaidoista tuotiin esille käsityöt, tilkkutyöt ja 
puutarhanhoito. Kieliopinnoissa suosituin oli espanja. Matkailua, valokuvausta, 
kirjoittamista, ruoanlaittoa ja kodinhoitoa harrasti noin 40 suomalaista. Lisäksi 
muita harrastuksia oli useita. 

Koska kaikki harrastukset olivat hyvin erilaisia, niitä ei ollut mahdollista 
luokitella. Näitä olivat: maanviljelys, lomailu ja auringon otto, korttipelit, shak-
ki, internet, kirpputorit, racing, Saksan TV, ystävät ja seurustelu, juopottelu ja 
alamäki, eläimet, bingo, vanhat autot ja moottoripyörät, autourheilu, lastenhoi-
to, Lions-klubi, penkkiurheilu, metsästys, autoilu, seurakunnat, rakentaminen, 
lähimmäistyö, espanjalainen senioriryhmä Tercera Edad, kalastus, keräily ja ra-
dioamatööritoiminta. Laiskottelun ja elämästä nauttimisen vastapainoksi yksi 
vastaaja oli kirjannut työn, joka oli hänen suosikkiharrastuksensa. 

Kuinka usein harrastetaan?
Vastaajilla oli runsaasti monipuolisia harrastuksia, joten oli syytä selvittää, mi-
ten paljon aikaa harrastuksiin käytetään. Kysymykseen ”Montako kertaa viikossa 
osallistut johonkin opinto-, harrastus- tai ryhmätoimintaan?” vastaamatta jät-
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täneitä oli viidennes eli merkittävän paljon. Koska harrastusten lista oli pitkä, 
varovaisen hypoteesin mukaan vastaamatta jättäneillä ei ole kovin säännöllisiä 
harrastuksia. Suomalaiset osallistuivat pääsääntöisesti keskimäärin kaksi ker-
taa viikossa harrastuksiin. Suurten ikäluokkien edustajat kävivät pääsääntöises-
ti harrastuksissa 1–3 kertaa viikossa ja nuoret eli 16–32-vuotiaat kunnostau-
tuivat erilaisiin harrastuksiin ahkerimmin ja melko useat heistä viisi kertaakin 
viikossa. Yksi aktiivisin henkilö osallistui kymmenen kertaa viikossa harrastuk-
siinsa. On kuitenkin todettava, että nuorissa oli eniten myös heitä, jotka eivät 
harrastaneet yhtään kertaa viikon aikana.

Tulosten mukaan sukupuolella ei näytä olevan suurta merkitystä harrasta-
misen määrään. Lähtöasetelma on tasapuolinen eli naisia ja miehiä on harras-
tuksia omaavissa vastaajissa lähes yhtä paljon. Naisia oli 21 prosenttia ja mie-
hiä 22 prosenttia. Naiset harrastavat viikoittain hieman useammin kuin miehet. 
Suurta eroa ei ole, mutta ero näkyy kaksi kertaa viikossa harrastavien osuudes-
sa jo hyvin ja jonkin verran myös kolme tai neljä kertaa viikossa harrastavien 
määrässä. Miehet sen sijaan lähtevät viikoittaisiin harrastuksiinsa hieman naisia 
useammin. Mutta vielä enemmän oli niitä miehiä, jotka eivät harrasta kertaa-
kaan viikossa. Voidaan siis todeta, että naiset osallistuvat 2–4 kertaa viikossa 
useimmin harrastuksiin kuin miehet. Tämä näkyy myös konkreettisesti suoma-
laisten opinto-, virkistys- ja harrastepiirejä havainnoimalla Aurinkorannikolla. 
Ystäväpiirinkin osallistujat ovat pääasiassa naisia. 

Miksi ei osallistuta opintoihin tai harrastuksiin? 
Niiltä vastaajilta, jotka eivät syystä tai toisesta osallistuneet opinto-, harrastus- tai 
ryhmätoimintaan, kysyttiin syytä osallistumattomuuteen. Kysymykseen ”Jos et osal-
listu mihinkään opinto-, harrastus- tai ryhmätoimintaan, miksi et?” vastanneiden 
lukumäärä on sama kuin edelliseen kysymykseen vastaamatta jättäneiden määrä. 
Tästä voinee päätellä, että osallistumattomuuden syyt kyetään selvittämän katta-
vasti. Osallistumattomuuden syyt luokiteltiin seitsemään ryhmään (taulukko 46).

Taulukko 46. Syyt, miksi ei osallistuta opintoihin tai harrastuksiin, kyselyn mukaan (%)

Ajan puute 27

Ei tarvetta tai kiinnostusta 26

Työ estää 17

Muut syyt 12

Huonot kokemukset  8

Kotiasiat 5

Terveyssyyt 5

Yhteensä %  100 

Vastaajia (N) 122

Osallistumattomuuteen vaikuttaneet kaksi ensimmäistä syytä, ajan ja kiinnos-
tuksen puute, olivat määrällisesti lähes samantasoisia. Myös työ esti harrastuk-
sia. Tulos on selkeä signaali siitä, että syyt ovat sidoksissa vastaajien tämän het-
kiseen elämäntilanteeseen. Tilanteet muuttuvat ja myöhemmin tulokset olisivat 
todennäköisesti erilaiset. 

”Mestat on yleensä silloin kiinni, kun olisi meininkiä harrastaa jotain.” 
(Mies 53 v.)

”Aika vain ei riitä kun on työelämässä mukana.” (Mies 58 v.) 

”Duunissa 90 prosenttisesti.” (Mies 42 v.)

Joillakin oli omia aktiviteetteja, joten ei ehditty harrastuksiin. Jotkut eivät olleet 
vielä löytäneet sopivaa harrastusta. Oli myös heitä, jotka kaihtoivat suomalais-
ten seuraa. Taloudellisia syitäkin oli. 

”Laulan muutamassa ravintolassa ilokseni.” (Mies 73 v.) 

”En ole löytänyt sopivaa harrastusta.” (Nainen 64 v.)

”En mihinkään, rahakysymys.” (Mies 60 v.)

Muutamilla suomalaisilla oli huonoja kokemuksia harrastusryhmistä, eivätkä he 
siksi toistaiseksi osallistu ryhmiin. Joillakin työ- tai kotiasiat sekä terveydelliset 
syyt menivät harrastusten edelle. 

”Olemme mieluummin irti näistä ”kerhoista”.” (Mies 63 v.)

”Työ vie aikaa ja vedän kerhoja myös vapaa-ajalla lapsille, lopun ajan 
liikun itse ja olen perheeni kanssa.” (Mies 42 v.)

Yhteenvetoa
Vastaajat edustivat Suomea aktiivisesti myös erilaisissa espanjalaisharrastuk-
sissa. Harrastuksista erilaiset liikuntamuodot olivat suosituimpia, mutta jon-
kin verran osallistuttiin myös espanjalaisten kieliopintoihin sekä kulttuuri- ja 
taidetapahtumiin. Nuoret osallistuivat aktiivisimmin espanjalaisharrastuksiin. 
Nuoria oli mukana taidelajeissakin, mutta yleisemmin ikää myöten vanhempien 
suomalaisten harrastukset olivat muuttuneet ryhmälajeiksi tai komiteaistun-
noiksi. Näinkin suuri suomalaisharrastajien määrä espanjalaisryhmissä mer-
kitsee myös sitä, että toistasataa suomalaista oli hankkinut itselleen espanjan 
kielen taidon, jolla selviää kuntosaleilla ja ymmärtää myös andalusialaista ly-
hyttä murretta. Merkittävintä asiassa on se, että suomalaiset omaavat rohkeutta 
ja kiinnostusta yhteiseen osallistumiseen espanjalaisten kanssa. Harrastusten 
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kautta on hyvä mahdollisuus saada paitsi uusia ystäviä, myös syvempää tietä-
mystä espanjalaisesta kulttuurista. 

Kun kaikki lomakkeisiin kirjatut harrastukset lasketaan yhteen, kokonais-
määrä (804) merkitsee sitä, että luku suhteutettuna kysymykseen vastanneiden 
määrään (484), jokaisella vastaajalla oli lähes kaksi (1,7) harrastusta. Liikunta 
eri muodoissaan oli suomalaisten suosikkiharrastus näissäkin tuloksissa. Lii-
kunta- ja tanssiharrastusten ohella, kulttuuri nousi kolmanneksi harrastusten 
suosikeista. Huomion arvoista on, että kieliopintojen sijaluku oli vasta seitse-
mäs. Kieliopinnot eivät näin ollen olleet ensimmäisten suosikkiharrastusten 
joukossa! Suomalaisten suosimia harrastuksia arvioidessa ei voinut välttyä ha-
vaitsemasta, että suosikkiharrastukset olivat erittäin nuorekkaita. Nuorekas on 
toki vastaajakaartikin. Mutta missä näkyy ikäihmisten keppi- tai tuolijumppa? 

Yleisimmät osallistumattomuuden syyt olivat ajan tai kiinnostuksen puute, 
joista syistä noin joka kolmas suomalainen ei osallistunut opintoihin, harras-
tuksiin tai ryhmiin. Joka viides työikäinen suomalainen jäi ajan puutteen vuok-
si harrastuksista paitsi. Tuotiin esille myös taloudelliset syyt, joiden vuoksi ei 
harrasteta. Vaikka useat harrastukset ovat maksuttomia, syytä ei voi vähätellä. 
Taloudelliset huolet vaikuttavat ihmisen psyykkiseen hyvinvointiin, jolloin en-
simmäisenä ei siinä tilanteessa tule mieleen niin välttämätön osallistuminen. 
Useimmat opinto- ja harrasteryhmät kokoontuivat päivisin, aikana, jolloin työs-
sä olevat eivät kykene niihin osallistumaan. Työikäisen suomalaisen huomau-
tus:”mestat ovat kiinni silloin, kun olisi aikaa osallistua” – oli oikeutettu. Vastaa-
jan viesti antaa haastetta opintojen ja harrastusryhmien järjestäjille. 

9.4. Sosiaalinen media ja kontaktit Suomeen

Sosiaalisella tarkoitetaan ihmisten välistä kanssakäymistä ja medialla niitä in-
formaation kanavia, joiden myötä tietoa välitetään. Opetushallituksen koulu-
tuspalvelu määrittelee sosiaalisen median käsitteenä, jolla viitataan verkkopal-
veluihin, kuten Facebook, Twitter, blogit ja wikit. Kielitoimiston vuonna 2010 
suosittelema yhteisöllinen media ei ole juurtunut kielenkäyttöön. Tuttavallinen 
”some” sitä vastoin yleistyi vuonna 2011 lehtiartikkeleissa ja muussa mediassa. 
Englanniksi käytetään ilmaisua ”social media” ja monilla muilla kielillä käsite on 
vastaavanlainen. (Opetushallitus. Edu.fi 2013.)

Jyväskylän yliopiston tutkimusportaalin mukaan sosiaalisella medialla tar-
koitetaan internetin uusia palveluita ja sovelluksia, joissa yhdistyvät käyttäjien 
välinen kommunikaatio ja oma sisällöntuotanto. Sosiaaliselle medialle ei ole 
vakiintunutta määritelmää, vaikka itse käyttö on yleistynyt nopeasti muun 
muassa opetuksessa. Sosiaalinen media eroaa perinteisestä joukkoviestinnästä 

muun muassa siinä, että käyttäjät eivät ole vain vastaanottajia, vaan voivat muun 
muassa myös itse kommentoida, tutustua toisiinsa, merkitä suosikkeja ja jakaa 
sisältöjä. Toiminta tuottaa lisää sosiaalisuutta, verkottumista ja yhteisöllisyyttä. 
(Stuart 2006; Jyväskylän yliopisto 2013.) 

Mediamaisema on kahdenkymmenen viime vuoden aikana muuttanut ih-
misten kokemusta ajasta ja paikasta. Uuden teknologian avulla on mahdollista 
olla samanaikaisesti yhteydessä moneen eri kohteeseen. Nykyisin myös monien 
siirtolaisten elämään kuuluvat esimerkiksi aikaerojen sanelemat Skype -puhe-
lut, verkossa ladattavat televisiosarjat ja maanosat ylittävä kännykkävanhem-
muus. Samalla, kun teknologia on lisännyt demokratiaa tukevaa osallistumista, 
samalla julkinen tila on pirstaloitunut ja samanmieliset keskustelevat yhä enem-
män keskenään (Allan 2006; Hintikka 2007; Martikainen et al. 2013, 301).

Espanjan Aurinkorannikolla on kiitettävästi pidetty huolta, että hotelleissa 
ja majoitusliikkeissä on langaton wifi-verkko. Maa ei kuitenkaan ole informaa-
tioteknologiaan liittyvissä valmiuksissa aivan huippua. Maailman talousfooru-
min WEF:n vuonna 2012 tekemän vertailun mukaan Espanja löytyi vasta sijalta 
38, kun Suomi oli kolmas. Espanjalaisista 29 prosenttia ei ole koskaan käyttä-
nyt internetiä – Suomessa 9 prosenttia. Sosiaalisen median espanjalaiset ovat 
omaksuneet kuitenkin intensiteetillä – kuten luonteeseen sopii. Facebookia suo-
situmpi – erityisesti nuorten keskuudessa – on heidän oma luomuksensa ”Tuen-
ti”. Vaikka siihen pääsee vain kutsusta mukaan, Tuenti on muutamassa vuodessa 
kasvanut yli 13 miljoonan käyttäjän yhteisöksi. Sosiaalisen median tunnuspiir-
teitä ovat helppokäyttöisyys ja nopea omaksuttavuus, maksuttomuus ja mah-
dollisuus kollektiiviseen tuotantoon. (Siltanen 2012, 100; Jyväskylän yliopisto 
2013.)

Kontaktit Suomeen – usein vai silloin tällöin? 
Yhä enenevässä määrin yhteydenpitoa Espanjasta Suomeen pidetään sosiaali-
sen median välityksellä ja erityisesti sitä käytetään yhteydenpitoon tuttavien, 
perheen ja sukulaisten kesken. Perinteisten yhteydenpitovälineiden – kuten 
puhelin tai kirjeet – lisäksi myös sosiaalisen median käyttö oli lisääntynyt Es-
panjassa asuvien suomalaisten kontaktivälineenä. Haastateltavia pyydettiin 
kertomaan kontakteistaan Suomessa asuvien sukulaisten tai ystäviensä kanssa. 
Heiltä kysyttiin: ”Onko sinulla kontakteja Suomessa asuviin omaisiisi ja ystäviisi?” 
ja ”Kuinka usein pidät heihin yhteyttä?” 

Vastauksista ilmeni, että kaikilla haastateltavilla oli Suomessa omaisia tai 
tuttavia, joihin pidettiin yhteyttä. Yhteyksiä tuttaviin ja läheisiin ihmisiin pidet-
tiin yllä usein. Joka kolmas haastatelluista piti Suomessa asuviin omaisiinsa tai 
ystäviinsä yhteyttä päivittäin ja lähes kolmannes lähes päivittäin. Noin joka vii-
des vastaaja piti yhteyttä läheisiinsä Suomessa silloin tällöin tai viikoittain. Lä-
heisimpiin, Suomessa asuviin omaisiin pidettiin kontakteja yllä useimmin, su-
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kulaisiin ja muihin tuttaviin harvemmin. Yhteydenpidon säännöllisyys ja määrä 
vaihtelivat tarpeen mukaan. Jos Suomessa oli sairas omainen, yhteyksiä pidet-
tiin useammin. Harvemmin yhteyttä piti vastaaja, joka soittaa Suomeen – jos on 
asiaa. Oleellisinta oli se, että kontakteja omaisiin ja tuttaviin pidettiin yllä melko 
säännöllisesti. Lähiomaisiin ja ystäviin oltiin yhteydessä päivittäin tai usein, joka 
tarkoitti harvemmin kuin joka päivä tai useammin kuin ”silloin tällöin” (tauluk-
ko 47). 

Taulukko 47. Kuinka usein yhteyksiä Suomeen pidettiin? Haastattelujen mukaan (%)

Päivittäin 36

Lähes päivittäin 28

Silloin tällöin  19

Viikoittain tai harvemmin 17

Yhteensä % 100 

Vastaajia (N) 42

Yli kolmannes haastatelluista piti yhteyttä Suomeen päivittäin Facebookin, Sky-
pen tai puhelimen välityksellä. Erityisesti tilanteissa, jolloin joku omainen, ku-
ten äiti tai muu perheen jäsen oli sairas, yhteyttä pidettiin yllä päivittäin. Lähes 
päivittäin soitti omaisilleen kaksi naisvastaajaa, jotka kertoivat olevansa yhtey-
dessä eri menetelmin Suomeen kaiken aikaa ja ainakin kerran päivässä. Hyvin 
tavallista oli, että läheisimpiin, Suomessa asuviin omaisiin pidettiin kontakteja 
yllä usein. 

”Kaiken aikaa ja ainakin päivittäin omaisille, Facebookilla, Skypellä, 
tekstiviestein, puhelimella ja vanhakantaisin kirjein. (Nainen 50 v.)

”Veljeni asuu Suomessa. Hän on minua 6,5 vuotta vanhempi. Vanhempa-
ni ovat kuolleet. Pidän veljeeni yhteyttä aika usein. Soitan, koska hän ei 
osaa käyttää tietokonetta. Lähetän valokuvia ja kirjoitan viestin niiden 
taakse. Käsin kirjoitan. (Nainen 64 v.)

”On usein. Neljä tytärtä pääasiassa sähköpostilla, Skypessä, puhelimitse 
ja tekstiviestein. Viikoittain. Hyviä ystäviä kuukausittain.” (Mies 68 v.)

Tavallisimmin yhteyksiä hoidettiin tarpeen mukaan. Lapsille soiteltiin silloin täl-
löin, ei kuitenkaan liian usein, jottei yhteydenpito muutu läheisten elämään sujut-
tautumiseksi. Viikoittain tai harvemmin oltiin yhteydessä sukulaisiin. Säännölliset 
kontaktit omaisiin toivat turvallisuutta sekä kontaktin ottajaan että saajaan. 

”Kontaktit on. Skypellä, sähköpostilla ja puhelimella. Päivittäin ja viikoit-
tain lapsille. Ei jatkuvasti. Ei liian usein. Ei saa tuputtaa omaa elämää 

toisille. Ei voi elää kahta elämää samaan aikaan. Pitää jättää hajurako!” 
(Nainen 63 v.)

”Facebookissa pidän kontakteja lähes päivittäin. Puhelimitse muutaman 
kerran kuukaudessa. Lapsille soitan ja sähköpostia lähetän silloin täl-
löin. Espanjan postilaitokseen en luota tipan vertaa!” (Mies 66 v.)

”Harvoin. Kaksi siskoa on Suomessa. Joulukortin lähetän. Jos on asiaa – 
soitan.” (Mies 82 v.)

Eri kontaktimenetelmistä tiedusteltaessa: ”Miten pidätte yhteyttä? – haastateltavat 
kertoivat pitävänsä yhteyttä Suomessa oleviin omaisiin ja tuttaviin hyvin erilaisin 
median välinein, kuten puhelimitse tai kirjeitse. Puhelin oli suosituin yhteydenpi-
toväline myös Suomen yhteyksissä. Lähes joka kolmas vastaaja käytti puhelinta 
yhteyksiensä pitoon Suomeen. Myös internetin välityksellä toimivassa Skypessä 
keskusteltiin runsaasti. Sekä sähköpostia että Facebookia käytti noin viidennes 
haastatelluista. Tekstiviestien ja kirjeiden määrä oli vähäisempi. Perinteiset kir-
jeet ovat kuitenkin säilyttäneet arvonsa vaikka harvemminkin lähetettyinä. 

Suomalaisten sosiaalisen median käyttö Espanjassa 
Sosiaalisen median käytöstä keskusteltaessa, internetin tärkeä merkitys 

yhteydenpitovälineenä sekä sen huono toimivuus ja korkea hinta Espanjassa, 
tulivat kommenteissa vahvasti esille. Internet kuuluu Espanjassa nykyään hyvin 
yleisesti suomalaisten elämään ja tietoliikenneyrityksiä on Aurinkorannikolla 
useita. Laura Inkeri (2011) kartoitti pro gradu -työssään suomalaisten Faceboo-
kin käyttöä Espanjassa ja totesi, että käyttäjät olivat pääasiassa nuoria. Työnsä 
kattoi suomalaisväestön koko Espanjan alueella. Yli puolet käyttäjistä oli alle 
32-vuotiaita. Yli 50- vuotiaista vain seitsemän prosenttia käytti Facebookia. Hä-
nen tutkimusotoksessaan oli kaikkiaan 102 Espanjassa asuvaa Facebookin käyt-
täjää, jotka olivat nuorempia kuin muissa, aiemmissa tutkimuksissa oli esiinty-
nyt. (Inkeri 2011.)

Tämän tutkimuksen puitteissa sosiaalisen median käyttöä Aurinkoranni-
kolla selvitettiin sekä kyselyn että haastattelun avulla. Kysymyksen: ”Käytätkö 
Espanjassa internetiä, Skype -puheluja tai muuta sosiaalista mediaa”– avulla tuo-
tettiin tietoa sosiaalisen median asemasta suomalaisten osallistumisen ja kon-
taktien ylläpitämisessä. Myös haastateltavilta kysyttiin: ”Käytätkö jotain sosiaa-
lista mediaa? Jos käytät, mitä ja mihin tarkoitukseen sitä käytät?”

Sekä kyselyvastaajat että haastateltavat käyttivät internetiä, Skypeä ja so-
siaalista mediaa. Eniten käytettiin sekä internetiä että Skype -puheluja. Muuta 
sosiaalista mediaa käyttivät lähinnä nuoremmat eli alle 51-vuotiaat. Jonkin ver-
ran sosiaalista mediaa käyttivät myös 52–61 -vuotiaat. Suurten ikäluokkien ja 
ikäihmisten edustajat eivät sosiaalista mediaa käyttäneet yhtä paljon kuin heitä 
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nuoremmat. Haastateltavat käyttivät vähemmän internetiä kuin kyselyvastaajat. 
Heistä internetiä käytti vain noin kolmannes. Sen sijaan muuta sosiaalista me-
diaa haastatelluista käytti noin joka toinen eli runsaammin kuin kyselyvastaajat. 
Haastateltavien ikähaitari on 16–82 vuotta, eikä vanhemmista haastatelluista 
monikaan sosiaalista mediaa käyttänyt eikä kaikista vanhimmat internetiäkään 
(taulukko 48). 

Taulukko 48. Internetin, Skype-puheluiden ja muun sosiaalisen median käyttö, ky-
selyn mukaan (%)

Internetin, Skype-puheluiden ja 
muun sosiaalisen median käyttö

Ikäryhmät Yhteensä
%68–91 v. 62–67 v. 52–61 v. 33–51 v 16–32 v.

Internetiä 28 30 20 26 16 25

Internetiä ja Skypeä 52 49 49 44 47 49

Muuta sosiaalista mediaa 5 11 21 29 36 16

 Ei vastanneet 15 10 10 1 1 10

Yhteensä % N=515 100 100 100 100 100 100 

Tulosten mukaan sosiaalisen median välineitä käyttivät pääasiassa nuoret ja alle 
51-vuotiaat sekä runsas viidennes myös 52–61-vuotiaista. Merkittävä havainto 
on, että 68–91-vuotiaista sosiaalisen median käyttäjistä 50 prosenttia käyttää 
sekä internetiä että skype-puheluita. Näiden menetelmien käyttö on kaikissa 
ikäluokissa suosituinta. Huomattavaa on, että alle 51-vuotiaat kyselyvastaajat 
käyttivät myös kolmeatoista muuta median välinettä internetin ja Skype -puhe-
luiden lisäksi. Haastatelluista lähes joka toinen käytti muuta sosiaalista mediaa. 

Facebook oli suosituin. Sitä käytti kyselyvastaajista 46 prosenttia ja haasta-
telluista 75 prosenttia. Seuraavaksi suosituimmat olivat Linkedl -verkosto, johon 
osallistui haastatelluista 15 prosenttia. Twitter oli myös suosittu. Muita, suo-
malaisten käyttämiä sosiaalisen median välineitä olivat Whatsapp, Viper, You-
tube ja Sptify. Muu perinteinen media oli säilyttänyt suosionsa. Lehtiä luettiin, 
radiota kuunneltiin, televisiota katseltiin, puhelinta käytettiin ja sähköposteja 
kirjoiteltiin. 

Sosiaalisen median käyttötarkoitus 
Sosiaalisen median käyttötarkastusta selvitettiin haastattelujen avulla. Haasta-
teltavia pyydettiin kertomaan: ”Jos käytät sosiaalista tai muuta mediaa, mihin 
tarkoitukseen sitä käytät?” Lähes puolet haastatelluista käytti sosiaalista mediaa 
yhteydenpitovälineenä henkilökohtaisten tai työasioiden hoitamisessa. Sosiaa-
lisella medialla hoideltiin myös kuulumisia eri maissa asuvien perheenjäsenten 
tai tuttavien kesken. Facebook (FB) oli suosituin ja sitä käytettiin eniten. Face-
bookin avulla kirjoiteltiin kuulumisia tuttavien kesken, hoidettiin suhteita suku-

laisiin sekä pidettiin yhteyttä työkavereihin. Jotkut haastatelluista hoitivat myös 
yhdistysasioita ja mainoksia Facebookin välityksellä. 

”Kuulumiset, työasiat ja mainokset FB:lla ja Skypellä.” (Mies 28 v.)

”FB:ssa olen lasten takia. Vähintään käytän kerran viikossa. Kirjoitan 
heidän sivustoilleen. Katselen kuulumisia myös muitten sivustoilta.” (Nai-
nen 67 v.)

“Linkedlin, Twitter ja What´s up -sovellus. Yhteydenpitoa varten.” (Nai-
nen 51 v.)

Skype -puhelut olivat haastateltujen keskuudessa toiseksi suosituin sosiaalisen 
median menetelmä. Skypeä käytettiin melko pitkälle samaan tarkoitukseen kuin 
Facebookia eli pääasiassa perheen jäsenten tai tuttavien kanssa kuulumisten 
vaihtoon ja seurusteluun. Näiden lisäksi käytettiin myös Googlea tiedon hakuun 
sekä uutislähteiden lukemiseen ja sähköpostia ystäväsuhteiden hoitamiseen.

”Kyllä. Käytän Skypeä yhteydenpitoon ja ihan kuulumisia välitän.” (Nai-
nen 73 v.)

”Luen Googlen kautta uutissivustoja ja MTV3:sta eri uutislähteitä.” (Mies 
28 v.)

”Käytän sähköpostia kuulumisten vaihtoon. On paljon kavereita Suomes-
sa.” (Nainen 63 v.) 

Sosiaalisen ja muun median käyttäjien ja menetelmien määrä viestittää siitä, 
että suomalaisilla oli Espanjassa käytössään hyvin monipuolinen sosiaalisen 
vuorovaikutuksen kontaktivälineistö, jota käytettiin lähinnä henkilökohtaisten 
suhteiden ylläpitämiseen, tietojen vaihtoon ja työasioiden hoitamiseen. Inter-
net, Skype -puhelut ja sosiaalinen media lyhentää maantieteellistä välimatkaa ja 
luo omaisten ja ystävien välille transnationaalisen suhteen, jonka avulla kiinteä 
yhteydenpito mahdollistuu, vaikka fyysisesti asutaankin Euroopan eri laidoilla. 
Erityisen taitavia ja ahkeria sosiaalisen median käyttäjiä olivat nuoret suoma-
laiset. 

Kokemukset internetin, Skypen tai sosiaalisen median käytöstä
Vastaajilla oli käytössään runsaasti erilaisia median menetelmiä, joten tärkeää 
oli selvittää myös käyttökokemuksia. Lisäkysymyksellä ”Jos käytät, mitkä ovat 
käyttökokemuksesi?” etsittiin palautetta median käytöstä ja sen toimivuudesta. 

Kokemukset sosiaalisen ja muun median käytöstä olivat pääasiassa positii-
visia. Toimivuutta kehuttiin, vaikka liittymien hankinnassa oli ollut vaikeuksia. 
Yli puolet kyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä median toimivuuteen. Skype-yh-
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teydet toimivat erinomaisesti ja onnistunut yhteydenpito lastenlapsiin toi iloa 
elämään. Lähes joka viides käyttäjistä moitti kuitenkin yhteyksiä hitaiksi tai pät-
kittäin toimiviksi. 

”Loistava yhteydenpito Skypellä lastenlasten kanssa.” (Nainen 67 v.) 

”Erinomaiset, hyvä ja halpa yhteydenpito kotimaahan. Laajakaistayh-
teys pelaa hyvin. Sen hankkimiseen tarvittiin espanjalainen pankkitili, 
mutta sain sen 10 päivässä.” (Nainen 41 v.)

”Hidasta, hankalaa, pitkää pinnaa kysyvää ja kallista.” (Nainen 76 v.)

Internet- ja puheluhinnat ovat suomalaisten mielestä huomattavasti kalliimpia 
kuin Suomessa. Mikäli laitteet toimivat, maksuille saatiin vastinetta. Sosiaalinen 
media oli korkeista hinnoistaan huolimatta välttämätön tuttavien ja omaisten 
välisessä yhteyden pidossa. 

”Internetin käyttö on kalliimpaa ja hitaampaa kuin Suomessa.” (Nainen 
34 v.)

”Pankkiasioissa fantastinen!” (Nainen 72 v.) 

Toimivaa ADSL -yhteyttä tai määräaikaista nettiyhteyttä oli vastaajien kokemus-
ten mukaan vaikea saada. Myönteisenä nähtiin espanjalaiset nettipaikat eli ”lo-
cutoriot”, jotka olivat toimivia. Näin ollen ei ollut välttämätöntä hankkia omaa 
tietokonetta. Oli koettu, että tietokoneen käytön oppivat myös vanhemmat ihmi-
set. Media oli tuonut ikäihmisillekin iloa elämään.

”No, ei hirmu hyvät. Tuli juuri ilmi, ettei meille saada ADSL -liittymää.” 
(Mies 20 v.) 

”Ihan hyvät sen jälkeen kun Telefonica vihdoinkin suostui kytkemään pu-
helinlinjan.” (Nainen 56 v.) 

”Pre-paid liittymä oli kallis ja toiminta takkuilee, ei hyvä. Locutoriossa 
koneet toimii ja käyttö on edullista.” (Nainen 45 v.) 

Syyt, miksi internetiä tai sosiaalista mediaa ei käytetty
Niiltä kyselyyn osallistuneilta, jotka eivät internetiä tai sosiaalista mediaa käytä, 
kysyttiin: ”Jos et käytä, miksi et?” Kysymykseen vastanneiden 45 kyselyvastaajan 
mukaan käyttämättömyyden syitä oli kuusi: 1) ei ole tarvetta, 2) ei ole opeteltu, 
3) ei ole laitteita, 4) kiinnostuksen puute, 5) korkeat maksut ja 6) muut syyt, 
joita olivat joko henkilökohtaiset syyt tai kyllästyminen tietokoneen ”näpytte-
lyyn.” Ne haastateltavat, jotka eivät käyttäneet joko nettiä tai sosiaalista mediaa, 

perustelivat valintaansa muun muassa laiskuudella, halulla hoitaa kontaktit kas-
votusten tai pitää omat asiansa omina tietoinaan – ei julkisina. Haastateltujen 
kommentit liitettiin kyselyvastaajien argumentteihin.

Pääasiallisin syy internetin tai sosiaalisen median käyttämättömyyteen oli 
asenne, ”ilman niitäkin pärjätään.” Runsas viidennes ilmoitti, etteivät niitä tar-
vitse. 

K: ”Ei tarvetta, soitan normaalisti puhelimella.” (Mies 56 v.)

H: ”En tarvitse. Työssä käytän Linkedlin (työntekijä ja työnantaja) –tie-
toja. Riittää kun katson MTV3:sta eri uutislähteitä.” ( Mies 28 v.) 

Jotkut vastaajista eivät olleet opetelleet tietokoneen tai älypuhelinten käyttöä. 
Suurin osa käyttämättömistä oli ikäihmisiä. Joillakin vastaajilla oppimista hait-
tasi se, kun heillä ei ollut laitteita sosiaalisen median käyttöön. Kaikkia suoma-
laisia ei sosiaalinen media eikä sen opettelu kiinnostanut. Joillakin vastaajilla oli 
niukka talous, jonka takia sosiaalista mediaa ei käytetty.

K: ”En opetellut tietokoneen käyttöä. Poika it-insinööri? ” (Mies 67 v.) 

”Ei ole nettiä.” (Nainen 70 v.) 

K: ”Ei sosiaalisia medioita. Ei kiinnosta. Olen vanhanaikainen.” (Mies 57 v.) 

”Kiinnostuksen puute sekä maksut. Ei voi tilata vain puoleksi vuodeksi.” 
(Mies 73 v.) 

”Mokkulan” toimimattomuus internetissä oli joidenkin syynä olla käyttämättä 
sosiaalista mediaa. Viidellä vastaajalla oli perheenjäsen, joka auttaa tarvittaessa, 
ja kahdella vastaajalla oli sairaus, joka esti tietokoneen käytön. Ymmärrettävää 
on myös kyllästyminen koneen näppäilyyn, jos sitä on vuosikaudet työssään 
käyttänyt. 

K: ”Mokkula ei toimi.” (Mies 73 v.) 

”Puoliso hoitaa nämä asiat.” (Nainen 74 v.) 

”Tietokone on yli-itsekkyys.” ( Nainen 49 v.) 

”Kyllästyin aikanaan ammattia rasittavaan koneen näppäilyyn.” (Mies 
70 v.)

Joillakin haastatelluilla oli korkea kynnys mennä sosiaaliseen mediaan, vaikka 
internetiä käytettiinkin. Jotkut henkilöt olivat kokeneet, että asioiden hoito kas-
votusten toimii paremmin. Joillekin omien asioiden julkituominen ei innostanut. 
Haluttiin pitää omat asiat omina.
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H: ”Niihin en lähde! Naamatusten mieluimmin hoidan kontaktit!” (Nai-
nen 63 v.)

”En mene sinne kuin pakotettuna. Ihan turha kirjoittaa sinne, en halua 
julkistaa elämääni. Facebook ja Twitter eivät ole sosiaalista mediaa – 
ovat epäsosiaalisia medioita!” (Nainen 66 v.) ”En halua kertoa elämääni 
muille. Ovat yksityiset yhteydenotot lähiomaisiin vain. En halua julkista 
elämää! ”En ole FB:ssa. En tule menemäänkään. En tarvitse 2600 ystä-
vää!” (Nainen 64 v.) 

Median käytön haittatekijöitä
Muuttomotiiveja kartoitettaessa tuli esille joidenkin suomalaisten kommentteja 
siitä, että Espanjaan oli muutettu syystä, että päästään eroon kiireisestä ”ora-
vanpyörästä.” Yksi oravanpyörän rattaista oli usein sosiaalinen media – silloin, 
kun sitä joutui käyttämään liian paljon. Jotkut suomalaiset muuttivat Espanjaan 
saadakseen helpotusta stressiin ja kiireeseen, joka useimmiten johtui työn vaa-
timuksista Suomessa.

”Väsyin tietotulvaan. Shift down -elämänmuutos oli välttämätön.” (Nai-
nen 62 v.)

”Stressi, nyt on kiireettömämpi työilmapiiri.” (Mies 49 v.)

Vastaajissa on mukana myös nuoria ja työikäisiä, joille sosiaalisen median vä-
lineet ovat samalla työvälineitä. Siksi liiallista käyttöä tulisi tarkkailla. Tutki-
musten mukaan liiallinen käyttö aiheuttaa käyttäjälle terveysriskin, joka on 
tieteellisesti testattu ja todettu. Tuloksia kirjatessa julkaistiin Talouslehden 
tiedote informaatioähkystä, joka sairastuttaa vuosittain lukuisia suomalaisia. 
Tutkimuksen mukaan tietotekniikan ja sosiaalisen median käyttö normaaliajan 
puitteissa on hyödyllistä ja tiedon haun tai siirron takia välttämätöntä. Liiallinen 
laitteen äärellä olo kuitenkin rasittaa käyttäjän silmiä, lihaksia ja aivoja. Liialli-
sesta käytöstä syntyy informaatioähky. Termi kuvaa sitä tiedon ylikuormitusta, 
jossa elämme tilanteissa, jolloin ympäristön hälinä, sähköpostien tulva, puhe-
luiden pirinä tai jatkuva netin käyttö sekoittavat pään ja pakottavat hermoston 
käymään tietokoneen nopeudella. 

Suomalaiset työterveyspsykologit toteavat, että ihmisen aivot pystyvät kä-
sittelemään vain osan informaation tulvasta kerrallaan. Työmuistissa pysyy 
ainoastaan 7–8 asiaa. Työn fyysinen ylikuormitus ilmenee kehon väsymisenä, 
kipuina ja särkyinä, mutta aivojen ylikuormitusta ei useinkaan huomata ajoissa. 
Stressi ja vauhti sokaisevat, eikä tietokone väsy tai hidastele. Mielen ja aivojen 
toipuminen merkitsee kykyä rauhoittua ja irrottautua median oravanpyörästä. 
(Terveystalo 2013.) Oikealla asialla ovat siis ne tutkimukseenkin osallistuneet 

suomalaiset, jotka halusivat ”shift down`ia” tai oravanpyörästä irtaantumista Es-
panjaan matkatessaan.

Yhteenvetoa
Vastaajat tarkastelivat sosiaalisen ja muun median käyttöä käyttötarkoituksen, 
talouden ja toimivuuden kannalta. Melko yleinen näkemys oli, että toimivuus 
ei Espanjassa aina ollut paras mahdollinen. Myös maksut olivat kalliimpia kuin 
Suomessa. Yhteydenpitovälineenä ystäviin ja kaukana asuviin läheisiin, sosiaa-
linen media sen sijaan nähtiin toimivaksi. Positiivista palautetta annettiin myös 
Espanjassa yleisesti käytössä oleville nettipaikoille eli ”locutorioille”, jotka toimi-
vat pääasiassa hyvin ja ovat edullisia. Tulosten mukaan 515 suomalaisista käytti 
sosiaalista mediaa melko hyvin kokemuksin. Yhteydet toimivat – jos ei niin hy-
vin kuin Suomessa – mutta kohtuullisen hyvin kuitenkin. Tarkkaa käyttöaikaa ei 
kysytty, mutta erilaisia tekniikan välineitä käytettiin useimmiten päivittäin tai 
lähes päivittäin. Useimmin käyttäneitä oli selkeästi enemmän kuin harvemmin 
mediaa käyttäviä. 

Vastaajissakin oli kuitenkin 45 henkilöä, jotka eivät internetiä tai muuta 
sosiaalista mediaa käyttäneet. Jotkut heistä eivät tarvitse – toiset eivät halua. 
Joillakin on muita syitä. Monet julkiset palvelut, esimerkiksi pankkipalvelut, on 
siirretty viime vuosina suurelta osin internetverkkopalvelussa hoidettaviksi. 
Mediassa on uutisoitu siitä, onko moraalisesti oikein siirtää enenevässä määrin 
palvelut verkkoon, koska kaikki ihmiset eivät halua tai kykene käyttämään in-
ternetpalveluja. Sosiaalisen median käyttö ei ole onneksi pakollinen. Nykyisenä, 
sähköisten e-laskujen, lääkereseptien sekä älypuhelinten ja verkkopankkimak-
sujen aikakautena, esimerkiksi internetin käyttö on kuitenkin noussut tärkeään 
asemaan. Jopa niin tärkeään, että se luo paineita niille ihmisille, jotka eivät 
syystä tai toisesta internetiä käytä. Vaikka sosiaalinen media on osa globaalia 
markkinataloutta, hyvin yleinen mielipide on, että tulisi myös ymmärtää vähem-
mistöjen tilanne asiassa ja luoda muunlaisiakin tapoja hoitaa raha-asiat. Jokai-
selle ihmiselle olisi lohdullista tietää, että ilman sosiaalista mediaakin elämästä 
selviää. On siis tärkeää, että Euroopassa jatkuu sosiaalisen median käytössäkin 
kansalaisten oman päätöksen oikeutus. 
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Hyvinvointi ja 
elämänlaatu

Vaikka teorioissa hyvinvointi määritellään usein tarpeen ja elämänlaadun 
käsitteiden avulla, hyvinvoinnin primaarisin ja helpoin mitattavissa oleva 
tekijä on elintaso. Hyvinvointi käsittää elintason, yhteisyyssuhteet ja itsensä 
toteuttamisen muodot. Elintasoa mitataan hallussa olevilla resursseilla, esi-
merkiksi tuloilla, asumismuodolla, työllisyydellä, koulutuksella, terveydellä, 
omaisuudella, sosiaalisilla suhteilla ja turvallisuudella. Itsensä toteuttami-
sen muodot ovat vaikeammin tulkittavissa. Niitä ovat esimerkiksi arvonanto, 
korvaamattomuus, poliittiset resurssit ja mielenkiintoinen vapaa-ajan toi-
minta. (Söderling 1988, 34–38.) Hyvinvointia ja sen vastakohtana pahoin-
vointia sivutaan silloin, kun puhutaan onnesta, mielenterveydestä, elämän-
hallinnasta, turvallisuudesta, stressistä tai oikeudenmukaisuudesta. Mitä 
puolta hyvinvoinnissa painotetaankin, erityisen tärkeää on kokemus elämän 
mielekkyydestä (Allardt 1976; Suoninen & Pirttilä-Backman 2010, 291; Vaa-
rama et al. 2010). 

Yhdysvaltalaiset onnellisuustutkijat Diener ja Oishi (2005) ovat koonneet 
tutkimustietoa siitä, mistä ilmiöistä ihmisen kokemuksellinen hyvinvointi kes-
kimäärin muodostuu. Näitä ovat: hedonistinen neutraalisuus, jossa koettu hy-
vinvointi on suhteellisen pysyvää. Hyvät asiat tekevät ihmisen tilapäisesti on-
nelliseksi, pahat tilapäisesti onnettomiksi, mutta sen jälkeen ihminen sopeutuu 
ja palaa tavanomaiseen. Läheisten suhteiden merkitys lisää hyvinvointia ja on 
sen välttämätön edellytys. On myös näyttöä siitä, että ne, jotka arvostavat rahaa 
enemmän kuin rakkautta, ovat tyytymättömämpiä elämäänsä. Negatiivisen valta 
merkitsee, että negatiivisiin tapahtumiin reagoidaan vahvemmin kuin positiivi-
siin ja niillä on enemmän valtaa hyvinvoinnin kokemukseen. 

Myös kulttuurilla on merkitys hyvinvoinnin kokemiseen. Onnellisuuden ja 
onnettomuuden ilmiöt ovat osaltaan myös kulttuurikohtaisia. On havaittu, että 
naisten itsetunto on vahvempi onnellisuuden ennustaja yksilöä huomioivissa 
kuin kollektivistisissa kulttuureissa. Koska muisti on hyvin rekonstruktiivinen 
eli muistitoimintoja ennalleen korjaava, ihmiset huomaamattaan täydentävät 
muistikuviaan tapahtumista siten, että ne tukevat omaa hyvinvointia ja sopivat 
heidän kokonaiskuvaansa asioista. (Diener & Oishi 2005, 162–167, 293.) 

Hyvinvointi ja elämänlaatu ovat läheisiä käsitteitä toisilleen. Ihmisen hyvin-
vointia tarkastellaan pääasiassa elämänlaadun mittarina. Tällöin tutkimuksissa 
keskitytään arvioimaan muun muassa ihmisen elintasoa, elinoloja, terveyttä, ko-
konaisvaltaista toimintakykyä, tyytyväisyyttä ja motivaatiota toimia yhteisössä. 
Elintason mittarina käytetään usein bruttokansantuotetta, tulojen jakautumista 
tai köyhien määrää. Elinoloilla puolestaan viitataan koulutustasoon, tuloihin, 
kulutukseen sekä työ- tai asuinoloihin. (Martelin et al. 2005; Martikainen et al. 
2013, 141.) Hyvinvointi on siis hyvin monirakenteinen kokonaisuus, jonka vai-
kutukset ihmisen elämänlaatuun riippuvat lisäksi monista ihmisen subjektiivi-
sista ja elinympäristön tekijöistä. 

Elämänlaatu puolestaan on laaja käsite, koska se liittyy elämän kaikkiin 
ulottuvuuksiin, kuten terveyteen ja hyvinvointiin, aineelliseen elintasoon, sosi-
aalisiin suhteisiin, elämän mielekkyyteen, viihtyisään ympäristöön, hengellisiin 
kysymyksiin ja itseensä suhtautumiseen. (Vaarama et al. 2006; Ikäinstituutti 
2012.) Elämänlaatu rinnastetaan yleensä ”hyvään elämään”, johon vaikuttavat 
niin yksilön ulkopuoliset elämän aineelliset edellytykset kuin yksilön oma, sub-
jektiivinen tyytyväisyys elämäänsä ja omaan itseensä. Elämänlaatuun vaikut-
taa myös ihmisen kokema onnellisuus ja hyvä itsetunto. Subjektiivisesti koettu 
elämänlaatu on sitä, millaiseksi yksilö kokee hyvän elämän. Elämänlaatu koos-
tuu elämän tyytyväisyydestä, psyykkisestä hyvinvoinnista, omien yksilöllisten 
tarpeiden tyydyttämisestä, onnesta ja siitä, millaiseksi ihminen näkee itsensä 
(Huusko & Pitkälä 2006, 9; Tuominen 2008; Räsänen 2011, 69–70). Hyvinvoin-
tia ja elämänlaatua voidaan pitää toistensa synonyymeina, sillä hyvinvointitut-
kimuksissa näkyy sama kahtia jakautunut lähestymistapa kuin elämänlaadussa: 
joko yksilön henkilökohtainen, subjektiivinen kokemus hyvinvoinnistaan tai ob-
jektiivinen elinolojensa tarkkailu. (Vaarama & Ollila 2007, 189.)

10.1. Hyvinvoinnin tukipilarit Aurinkorannikolla

Monet Aurinkorannikon suomalaisista olivat viihtyneet Espanjassa vuosia, voi-
neet hyvin ja viihtyneet. Yleisesti hymyiltiin niille tuttaville, jotka Suomessa ky-
syvät, ”miten te saatte siellä vieraassa maassa aikanne kulumaan?” Tätä ihmetteli 
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myös toimittaja Anu Valveen (2012) kuvaama ”viikkoturisti”, jonka lomaviikko ku-
lui rannalla makoillen. Valve haastatteli myös rannikon suomalaisia ja politiikassa-
kin pitkään mukana ollutta Sakari Pekkarista, jonka mukaan juuri elämänlaatuun 
liittyvät tekijät ovat valtavan tärkeitä. Vanhemmalla iällä ja vaivojen kanssa Au-
rinkorannikon ympäristössä pystyy liikkumaan talvellakin. Hänen mukaansa olisi 
suuri helpotus, jos saisi täällä valtion tukea yksityisiin hoitolaitoksiin, eikä tarvit-
taisi kallista hoitopaikkaa Suomessa. (emt., 150–151.) Hyvinvointi kokemuksena 
koostuu sen kolmesta tukipilarista: fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvin-
voinnista. Mikäli fyysinen ja psyykkinen terveys on hyvä ja sosiaaliset suhteet toi-
mivat, ihminen voi hyvin. Useimmiten jokin elämänmuutos asettaa hyvinvoinnin 
koetukselle. (Könnilä 1995, 77; 2002.) Muutto ulkomaille on yksi merkittävä muu-
tos, joka koettelee hyvinvoinnin rakenteita. Siksi juuri muuttoprosessin yhteydes-
sä ihmisen tulisi saada tarvitsemaansa tukea.

Kun tähän tutkimukseen osallistuneilta suomalaisilta kysyttiin, olivatko he 
saaneet Espanjaan muuttonsa yhteydessä tukea ja palveluja, tuloksista ilmeni, että 
lähes puolet Espanjaan muuttaneista suomalaisista ei ollut saanut tarvitsemaansa 
tukea. Olisi tarvittu käytännön tietoja maksuista, veroista, asuntojen saatavuudes-
ta ja tasosta tai työnsaannin mahdollisuuksista. Edullisempaa tulkkiakin olisi tar-
vittu. (ks.10.3.) Jotta tasapaino saavutettaisiin ainakin tärkeimpien elämän laadun 
tasoilla, Espanjassa asuvien suomalaisten tarpeet, erityisesti yksinäisen ja avun 
tarpeessa olevan ihmisen tukemisen ja erilaisten palveluiden tarve, on tärkeä tie-
dostaa. Kun tiedetään tarpeet, palveluiden kehittäminenkin mahdollistuu.

Kokemus elämänlaadusta on ihmisen kokonaisvaltainen arvio omasta, sen 
hetkisestä elämästään, jonka merkittävät tekijät ovat terveys ja toimeentulo. 
Ensimmäisissä, subjektiivista elämänlaatua kuvaavissa tutkimuksissa elämän-
laatuun katsottiin pääasiallisesti vaikuttavan ihmisten oma tyytyväisyys, on-
nellisuus ja hyvinvointi. (Walker 2010, 573–587.) Tänä päivänä elämänlaatu 
ymmärretään dynaamisena, laaja-alaisena käsitteenä, joka voi erota sekä yksi-
löiden että henkilöiden elämänkulkujen suhteen hyvinkin paljon. Laajalti ollaan 
kuitenkin sitä mieltä, että elämänlaadulla on sekä objektiivisia että subjektiivi-
sia elementtejä. Objektiiviset elementit sisältävät muun muassa varallisuuden, 
asumisen sekä terveyden. Subjektiivisia elementtejä ovat esimerkiksi tyytyväi-
syys ja onnellisuus. 

Tiivistetysti voi todeta, että koettu elämänlaatu on sitä, millaiseksi yksilö 
kokee hyvän elämänsä. Niukatkin elinolot koetaan tyydyttäviksi, jos ne vastaa-
vat vertailuyhteisön elinoloja ja erityisesti tilanteessa, jossa ei tiedetä parem-
masta. Hyvään elämään ja elämänlaatuun vaikuttaa myös ihmisen elinympä-
ristö. (Vaarama & Ollila 2007, 188; Vaarama & Ollila 2008, 6–7; Martikainen et 
al. 2013, 151.) Elämänlaatuun vaikuttavia osatekijöitä voivat olla esimerkiksi 
vauraus, mielenterveys tai kipu. Esimerkiksi krooninen kipu tai heikko talou-
dellinen tilanne voivat kumpikin olla esteinä myönteisille elämänkokemuksil-

le. Hyvinvoinnin ja elämänlaadun yksiselitteinen määrittely ei käytännössä ole 
mahdollista, koska näiden eri tasoihin voidaan liittää niin monenlaisia yksilölli-
siä kokemuksia. (Kouvo & Räsänen 2005, 22.)

Hyvinvointia tukevat tekijät 
Useat suomalaiset olivat valinneet Espanjan asuin- tai talviajan maakseen terve-
ydellisistä syistä. Elinympäristöönkin oltiin pääosin tyytyväisiä. Vaarama ja Ol-
lila (2007) totesivat, että molempia hyvinvoinnin näkökulmia, henkilökohtaista 
eli subjektiivista ja objektiivisia elinoloja, tulee tarkkailla, ennen kuin kyetään 
tiedostamaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin taso. 

Kokivatko suomalaiset voivansa hyvin Espanjassa? Tätä selvitettiin useilla 
kysymyksillä: ”Viihdytkö työssäsi tai opiskelussasi?”, ”Onko hyvinvointisi paran-
tunut Espanjassa asuessasi?” ”Mitkä tekijät tukevat hyvinvointiasi Espanjassa?” 
ja ”Mitkä tekijät haittaavat hyvinvointiasi Espanjassa?” sekä ”Minkälaisilla tuki-
toimilla suomalaisten hyvinvointia Espanjassa tulisi parantaa?”. Haastateltavia 
pyydettiin arvioimaan ”Mitä tukimuotoja suomalaiset tarvitsevat voidakseen pa-
remmin Espanjan Aurinkorannikolla?”

Yleisnäkemys usein on, että suomalaiset muuttavat Espanjaan vain eläke-
päiviään viettämään. Näinkin tapahtuu, mutta yhä useammin muutetaan myös 
työn tai opiskelun vuoksi. Tullaan etsimään työtä tai saavutaan aiemmin var-
mistuneeseen työpaikkaan. Tähän tutkimukseen vastaajista 71 (13 %) oli tullut 
opiskelemaan ja 89 (16 %) oli erilaisissa työtehtävissä Espanjan Aurinkoranni-
kolla. Heiltä kysyttiin opinnoissa tai työssä viihtymisestä. Viihtyminen tai viihty-
mättömyys toimi täten yhtenä hyvinvoinnin tai pahoinvoinnin signaalina.

Viihdyttiinkö työssä ja opinnoissa? 
Kun Aurinkorannikolla työssä tai opinnoissa olleille suomalaisille esitettiin 
kysymys: ”Viihdytkö työssäsi tai opiskelussasi? – suurin osa vastaajista (97 %) 
ilmoitti olevansa tyytyväinen työhönsä tai opintoihinsa. Vain viisi henkilöä il-
moitti, ettei viihdy työssään tai opinnoissaan. Sukupuolittain tarkasteltuna eroja 
ei juuri ollut. Naisten tyytyväisyys oli hieman vahvempaa kuin miesten. Viihty-
mättömyyttä työntekijöille aiheutti stressi, työpaikan huono ilmapiiri tai levo-
ton työympäristö. 

”On liikaa stressiä.” (Nainen 64 v. ) 

”En viihdy. On huono työilmapiiri.” (Nainen 60 v.)

”On liikaa humalaisia ihmisiä ympärillä.” (Nainen 53 v.) 

Yksi vastaaja olisi halunnut työnsä vuoksi opiskella espanjaa, vaan opinnot eivät 
onnistuneet. Hän oli kirjoittanut kokemuksistaan seikkaperäisen raportin, jossa 
kuvasi epäonnistuneita opintojaan. Hänelle oli sopimukseen perustuen järjes-
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tetty espanjan opinnot, joiden piti alkaa alkeista. Näin ei toteutunutkaan, joten 
vastaaja ei oppinut kieltä. Hän oli ymmärrettävästi asiasta harmissaan. Yksi vas-
taajista oli turhautunut myyntityöhönsä huonon tuotteen vuoksi.

”Minun ei annettu aloittaa opiskelua alusta. En osaa yhtään espanjaa.” 
(Mies 65 v.)

Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä. Vahva tyytyväisyys työhön tai opiskeluun 
Espanjassa tuli esille myös siitä, että jotkut innokkaat vastaajat kirjoittivat ky-
selylomakkeeseen sivuhuomautuksena tyytyväisyytensä perusteita, vaikka nii-
tä ei kysytty. Yksi heistä ilmaisi tyytyväisyytensä työpaikkaan, jossa oli pitkään 
työskennellyt. Toinen oli kokenut nykyisen työnsä kiireettömyyden tuoneen 
viihtyvyyttä. Lisäksi kaksi opiskelijaa halusi ilmaista, että viihtymiseen vaikutti 
erityisesti hyvät opiskelijatoverit ja viihtyisä Suomalainen koulu.

”Ne vuodet, jotka olin työssä, viihdyin. Oli hyvä työpaikka.” (Nainen 63 v.)

”Outoa! Ei ole minnekään kiire.” (Mies 64 v.)

Vastausten perusteella viihtyvyyttä niin työssä kuin opinnoissa oli koettu. Tyy-
tyväisyys, joka paistoi suomalaisten vastauksista, vahvistaa Räsäsen (2011) ku-
vaamaa elämänlaatua, joka koostuu tyytyväisyyden aikaansaamasta henkisestä 
hyvinvoinnista sekä omien yksilöllisten tarpeiden tyydyttämisestä. Tyytyväisyy-
den aiheet olivat arkisia, kuten kiireettömyys, mukavat opiskelijakaverit tai hyvä 
työpaikka. Sen sijaan heille, jotka kokivat elämänlaatua heikentäviä tekijöitä, ku-
ten stressiä, humalaisia asiakkaita tai epäonnistuneita opintoja, soisi voimia etsiä 
ratkaisua ongelmiin, jotta Dienerin ja Oishin (2005) kuvaama negatiivinen valta 
heikkenee ja tilalle löytyy hyvinvointia tukevia elementtejä, kuten hyviä tekoja ja 
ajatuksia tai läheisiä ihmissuhteita, joiden tuella avautuu uusia mahdollisuuksia. 

Oliko hyvinvointi parantunut Espanjassa?
Useat vastaajat perustelivat Espanjaan muuttoaan erityisesti hyvinvointinsa pa-
rantamisen tavoitteilla. Haluttiin liikkua talvellakin ulkona ja pitää huolta ter-
veydestä. Oliko näin tapahtunut, sitä kysyttiin: ”Onko hyvinvointisi parantunut 
Espanjassa asuessasi?” (taulukko 49).

Taulukko 49. Hyvinvoinnin paraneminen Espanjassa ikäryhmittäin (%)

Hyvinvoinnin paranemi-
nen Espanjassa

Ikäryhmät Yhteensä
%68–91 v. 62–67 v. 52–61 v. 33–51 v. 16–32 v.

On 82 86 89 81 71 82

Ei 18 14 11 19 29 18

Yhteensä % N=509 100 100 100 100 100 100 

Espanjassa asuttu aika oli ollut edullinen suomalaisten hyvinvoinnille. Suurin 
osa vastaajista oli kokenut hyvinvointinsa parantuneen. Sen sijaan viidennes 
vastaajista (18 %) ilmoitti, ettei heidän hyvinvointinsa ollut toivotulla tavalla 
parantunut. Viimeksi mainittuja näyttää olevan eniten nuorissa, 16–32 vuotta 
täyttäneissä (29 %) sekä 68–91 -vuotiaissa ikäihmisissä (18 %). Lähes viiden-
nes 33–51 -vuotiaistakin koki, ettei hyvinvointinsa ollut Espanjassa parantu-
nut. 

Ikäryhmittäisessä tarkastelussa kiinnittyy huomio siihen, että sekä 
suurten ikäluokkien ja heitä nuorempien (52–61-vuotiaiden) hyvinvointi oli 
parantunut parhaiten. Melko loogista olisi se, etteivät nuoret (16–32-vuo-
tiaat) asiaa ole kenties vielä havainneet. Lienevätkö tarkkailleetkaan kovin 
intensiivisesti? Oleellinen informaatio tuloksissa on, että vaikka suurin osa 
suomalaisista koki hyvinvointinsa parantuneen Espanjan Aurinkorannikol-
la asumisensa aikana, lähes viidennes oli myös heitä, joiden hyvinvointi ei 
ollut kohentunut. Heidän kohdallaan on paikallaan tarkastella tilanteeseen 
vaikuttaneita syitä.

Hyvinvointia tukevat tekijät
Työssä ja opinnoissa oli viihdytty ja suurin osa kyselyyn osallistuneista oli il-
maissut hyvinvointinsa parantuneen Espanjassa. Mielenkiintoista oli selvittää, 
mitkä tekijät olivat vaikuttaneet hyvinvoinnin kohentumiseen. Kysymykseen 
”Mitkä tekijät tukevat hyvinvointiasi Espanjassa? vastaajat kirjasivat avovas-
tauksina runsaasti hyvinvointiaan tukevia tekijöitä. Nämä jaoteltiin kahdeksaan 
luokkaan (taulukko 50). 

Taulukko 50. Suomalaisten hyvinvointia tukevat tekijät Espanjassa, kyselyn mu-
kaan (%)

Ilmasto, aurinko, valo, lämpö 23

Osallistuminen, harrastukset, ystävät 20

Elämäntapa, rentous, hyvä ilmapiiri 15

Liikkuminen, kuntoilu talvellakin 14

Tuore, terveellinen ruoka 12

Hintataso 6

Terveyden ja sairaanhoito 6

Muut tekijät 4

Yhteensä % 100

Vastaajia (N) 540

Eniten hyvinvointia oli tukenut Välimeren hyvä ilmasto. Vastaus ei yllättänyt, 
koska lähes kaikissa aiemmissa tutkimuksissakin juuri ilmaston vaikutus oli to-
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dettu suomalaisia kiehtovaksi tekijäksi ja siitä syystä myös ensisijaiseksi muut-
tomotiiviksi. (ks. Helppikangas & Hiltunen 1992, 63; Karisto 2008, 192.) Useat 
vastaajat olivat havainneet erityisesti valon terveellisen vaikutuksen hyvinvoin-
nilleen. Joka viides vastaaja korosti osallistumisen, harrastusten ja ystävien mer-
kitystä hyvinvoinnilleen. Espanjan iloisilla juhlatapahtumillakin todettiin olevan 
mielenterveyttä piristävää vaikutusta. 

”Lämmin ilmasto auttaa jaksamaan. Pyöräilen koko vuoden. Yleensäkin 
ulkoilmassa oleminen talvella mahdollistuu. Espanjassa ei ole kaamos-
ta.” (Nainen 64 v.)

”Ystävät ja kaikki iloiset juhlatapahtumat.” (Nainen 38 v.)

Useiden vastaajien elämänote oli muuttunut rennoksi ja kiireettömäksi. Siihen 
oli vaikuttanut myös sosiaalisten suhteiden aikaansaama rento ilmapiiri. Työkin 
oli mielenkiintoisempi. Liikkuminen oli lisännyt hyvinvointia. Välimeren kasvis-
pitoinen ja kevytrasvainen ruokakin oli tuonut hyvinvointia. 

”Kiireettömyys ja ilmasto. Aikaa on enemmän perheelle ja erilaisille ih-
missuhteille, joiden kanssa meillä on mielenkiintoiset keskustelut.” (Nai-
nen 41 v.) 

”Myös laadukas ruoka, vihannekset ja kalat. (Mies 73 v.)

Erityisesti pienituloiset eläkeläiset korostivat elintarvikkeiden ja asumisen al-
haisempaa hintatasoa, joka nosti hyvinvoinnin tasoa. Pääsääntöisesti oltiin tyy-
tyväisiä myös Espanjan terveydenhoidon palveluihin, joiden kustannusten koro-
tuksetkin olivat maltillisia. 

”Hintataso ja oma varallisuus. En ole rikas. (Mies 73 v.) 

”Hyvinvointia tuo edullisemmat hinnat ja ilmasto.” (Mies 68 v.) 

”Lääkäripalvelut ovat ilmaiset, ja ajanvaraus toimii - nopeasti saan ajan. 
Lääkkeistä maksetaan 10 prosenttia.” (Nainen 68 v.)

Korostettiin myös työn ja vapaa-ajan sopivaa suhdetta ajankäytön suhteen. Hy-
vinvointia oli lisännyt myös taloustilanteen kohentuminen. Yhden vastaajan hy-
vinvointia oli tukenut palvelutalo.

”Työn ja vapaa-ajan rytmitys. On aikaa perheelle ja tehdä asioita joista 
tykkää.” (Nainen 45 v.)

”Ei ole verotusta pienistä eläkkeistä.” (Mies 71 v.)

10.2. Hyvinvoinnin haasteet

Siitä huolimatta, että suurin osa suomalaisista tunsi hyvinvointinsa paran-
tuneen Espanjan Aurinkorannikolla asumisen aikana, noin viidennes vastaa-
jista koki kuitenkin, ettei hyvinvointi ollut parantunut. Muutamaa vastaajaa 
lukuun ottamatta työssä ja opinnoissakin viihdyttiin. Viihtymättömyyttä oli 
aiheuttanut muun muassa työpaineet tai levoton työympäristö. Koska hyvin-
vointia haittaavia tekijöitäkin ilmeni, niiden tarkempi selvittäminen oli tar-
peellista.

Tekijät, jotka haittaavat hyvinvointia
Kysymyksen ”Mitkä tekijät haittaavat hyvinvointiasi Espanjassa?” tavoitteena 
oli kartoittaa hyvinvoinnin haittatekijöitä. Avovastauksista ilmeni, että suo-
malaisten hyvinvoinnin haitat olivat hyvin erilaisia ja niitä oli kuvattu myös 
monista eri näkökulmista. Näin ollen luokittelu suurempiin kokonaisuuksiin ei 
ollut mahdollista, joten vastaukset ryhmiteltiin yhdeksään luokkaan (taulukko 
51). 

Taulukko 51. Suomalaisten hyvinvointia haitanneet tekijät Espanjassa, kyselyn mu-
kaan (%)

Kielitaidon puute 21

Eripuraisuus, muut tekijät 19

Ikävä omaisia Suomessa 14

Työ- ja taloushuolet 9

Byrokratia 9

Asunto-ongelmat 9

Terveysongelmat 8

Rikollisuus, epärehellisyys 7

Alkoholiongelmat  4

Yhteensä % 100

Vastaajia (N) 295

Merkittävimmät hyvinvoinnin haitat olivat kielitaidon puute ja muut tekijät, 
joista suuri osa koostui suomalaisten epäasiallisesta käytöksestä, kesäajan kuu-
muudesta tai sosiaalisen elämän puutteista. Haittaa syntyi myös henkilökohtai-
sista syistä, joista omaisikävä oli keskeisin. Ikävöitiin Suomessa olevia läheisiä. 
Kieliongelmat koettelivat joka viidennen vastaajan hyvinvointia ja jotkut kieli-
taidottomat olivat kokeneet myös rasismia, jota esiintyi toisinaan espanjan kiel-
tä osaamatonta kohtaan. Kovin yleisesti ei rasistisia kokemuksia suomalaisten 
vastauksissa kuitenkaan esiintynyt. 
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”Ei osaa kieltä, eikä jaksa opiskella.” (Nainen 66 v.)

”Rasismi on joskus ongelma, mutta ei tietenkään jokapäiväinen. Kielitai-
to auttaa.” (Nainen 18 v.)

”Koti-ikävä ja kaipuu Suomeen.” (Nainen 21 v.) 

”Perhe asuu Suomessa. Ikävä vaivaa usein.” (Nainen 52 v.)

Muita, hyvinvointia haitanneita tekijöitä olivat kesäajan liiallinen kuumuus, hen-
kilökohtaiset ongelmat, kuten vanhuus, sairaudet ja sosiaalisten kontaktien vä-
häisyys. Suomalaisten eripuraisuus ja riitaisa käytös aiheutti runsaastikin mie-
lipahaa. Koettiin myös yksinäisyyttä tai laiskuutta sekä näille vastakohtana ajan 
puutetta.

”Suomalaisten ”kuppikuntaisuus” ja eripuraisuus.” (Mies 51 v.)

”Suomalaisten käytös toisiaan kohtaan on välillä tuottanut mielipahaa.” 
(Nainen 17 v.)

”Sosiaalisen elämän vähäisyys.” (Nainen 45 v.)

”Liiallinen kuumuus kesäaikana.” ( Nainen 36 v.)

”Hetkittäinen yksinäisyyden tunne.” (Nainen 32 v.)

Joillakin oli työ- tai taloushuolia. Suomalaiset olivat havainneet hintojen ja ve-
rojen nousseen myös Espanjassa. Monien palkkataso oli melko alhainen ja eri-
tyisesti opiskelijoiden talous oli tiukalla. Myös Espanjan korkea työttömyystaso 
huolestutti. Epävarma tilanne vaikeutti tulevaisuuden suunnittelua. 

”Opiskelu, joten heikommat tulot.” (Mies 37 v.) 

”Hinnat nousee ja eläkkeen ostovoima pienenee.” (Mies 71 v.)

”Stressi, kun miehelläni ei ole töitä ja tienaan todella vähän. Kuluja on 
paljon.” (Nainen 19 v.)

”Työttömyys ja siitä johtuva stressi, rahattomuus. Töitä ei meinaa löytyä 
täältä.” (Mies 20 v.)

Byrokratiaakin oli koettu, mutta sen vaikutusta ei koettu kovin merkittäväksi 
haitaksi. Lupa-asioiden hoito oli kuitenkin monimutkaista, sillä säädökset muut-
tuvat usein. Asunto-ongelmat johtuivat pääsääntöisesti huonosta varustetasosta 
tai huonoista lämpöeristeistä. Useilla ikäihmisillä oli sairauksia, jotka haittasivat 
hyvinvointia. Merkille pantavaa oli, että suomalaiset eivät kovin painokkaasti 
sairauksistaan valitelleet. 

”Usein muuttuvat byrokratiaan liittyvät asiat, esimerkiksi ”residencia” 
-kortti, ajokortti ja osoitteen muutokset.” (Mies 70 v.)

”Asunto on kylmä talvella.” (Mies 22 v.)

”Kroonisesta sairaudesta johtuen lääkärikontrollit Suomessa.” (Nainen 
56 v.)

Rikollisuus ja epärehellisyys tuottivat huolia. Useat vastaajat ottivat esille hy-
vinvointia koettelevina tekijöinä Espanjassa lisääntyneen rikollisuuden ja epä-
rehellisyydet. Viikoittain luetut varoitukset taskuvarkaista tai väkivaltaisista ri-
koksista olivat herättäneet pelkoa ja järkevää varovaisuutta.

”Rikollisuuden kasvu näkyy.( Mies 73 v.) 

”Aurinkorannikon paljon puhuttu rikollisuus rajoittaa elämää. Emme 
mielellään liiku pimeällä ulkona.” (Nainen 31 v.)

Jotkut vastaajat totesivat alkoholin haittaavan hyvinvointiaan. Heidän vahvuu-
tenaan on, että itse aiheutettu ja koettu hyvinvoinnin haitta useimmiten myös 
poistuu omalla tahdonvoimalla. 

”Ehkä vähän turhan monta alkoholiannosta/viikko.” (Mies 45 v.)

”Alkoholi ja juorut.” (Mies 70 v.)

10.2.1. Vaikeudet elämänlaadun mittareina 

Elämä vieraassa kulttuurissa on harvoin yksiselitteistä ja helppoa. Espanjan Au-
rinkorannikolle muuttaneita suomalaisia ei voi ennakoiden ryhmitellä sen perus-
teella, missä elämäntilanteessa olevalle tai mille ikäryhmälle muutto vieraaseen 
maahan olisi ollut helpompaa tai vaikeampaa. Jokainen muutto on ollut yksilölli-
nen. Yksilöt ovat erilaisia ja elämäntilanteet muuttuvia. Vaikeuksia pakoon lähte-
nyt suomalainen saattaa vieraassa maassa olla uusien vaikeuksien edessä, jolloin 
yksinäisyyden tai turvattomuuden tunne voimistuu entisestään. Elämässä kohda-
taan toisinaan myös itsestä riippumattomia, odottamattomia vaikeuksia.

Aurinkorannikollakin matkaan voi tulla mutkia
Useissa yhteyksissä tuli esille, että suomalaiset arvostivat Suomen ja Espanjan 
välistä, suhteellisen helppoa matkaa, joka hoituu pääasiassa joko autoillen tai 
lentäen. Lentoreittejä oli useita. Espanja oli valittu muuttomaaksi perheen ja tut-
tavien ohella juuri helpon ja lyhyen matkan vuoksi. Arvostettiin myös sitä, että 
Espanja sijaitsee Manner-Euroopassa, johon on mahdollista matkata autollakin, 
jos lentoliikenne ei jostain syystä toimisi. 
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Suomalaisilla oli kokemuksia myös matkustamisen hankaloitumisesta. Eni-
ten lentomatkailua olivat haitanneet silloin tällöin toteutetut lentohenkilöstön 
lakot, jotka useimmiten ajoittuivat juhlapyhien yhteyteen. Sen sijaan tulivuo-
renpurkauksen aiheuttamat tuhkapilvet eivät olleet tavallisia. Mutta Islannista 
saapunut tuhkapilvi katkaisi lentoliikenteen täysin toukokuussa 2011 (Natgeo.
fi. 2011). Grimsvötn tulivuoren purkaus aiheutti koko Euroopan lentoliikenteel-
le vaarallisen tuhkapilven runsaan viikon ajalle, jolloin myös kaikki Espanjan ja 
Suomen väliset lennot peruttiin (kuva 13). Lukuisat suomalaiset ja erityisesti 
viikkoturistit olivat pulassa juututtuaan Aurinkorannikolle.

Kuva 13. Kaukana Islannissa – lähellä Aurinkorannikolla (Kuva: Mika Kalakoski Ilmatie-
teen laitos) 

Merkittävää katastrofitilanteessa oli, että tiedotus toimi Aurinkorannikon suo-
malaisten keskuudessa tehokkaasti. Konsulaatti, Suomen suurlähetystö ja Au-
rinkorannikon seurakunta päivystivät hätänumeroissaan ja antoivat tilannetie-
toja hätääntyneille suomalaisille. Radio Finlandia, Suomi TV ja paikallislehdet 
välittivät uutisia ja seurakuntakodin ovi oli avoinna kyselijöille. Kansainvälinen 
media ja suomalainen puskaradiokin toimivat hyvin. Tilanne aktivoi suomalais-
yhteisön vuorovaikutusta ja auttamisen halua. Useat perheet majoittivat suoma-
laisturisteja, jotka eivät olleet varautuneet lisäviikon viettoon Aurinkorannikol-
la. 

Edellä kuvatut, väliaikaiset, ilmastolliset tai muut matkustamiseen vaikut-
tavat häiriöt ovat osa atmosfäärimme luonnollista tapahtumaketjua ja onnek-
si harvinaisia. Tapahtuma kuitenkin muistutti liikenteen haavoittuvuudesta ja 
luonnonilmiöiden ylivoimaisuudesta. Kokemus oli epämiellyttävä ja pelottava, 
mutta sen ohi mentyä ”normaali elämä” jatkui. 

Vastoinkäymisistä kolhuja suomalaisyhteisön yhteneväisyydelle 
Hankaliksi koettuja asioita, jotka saavat aikaan ristiriitaa ja levottomuutta, ta-
pahtuu väistämättä myös Espanjan Aurinkorannikon suomalaisyhteisön kes-
kuudessa. Nämä vaikuttavat joiltakin osin myös suomalaisten hyvinvointiin. 
Talvikaudella 2012–2013 huonoja suomalaisuutisia oli kaksi. Ensin harmiteltiin 
Suomalaisen koulun hallinnon ongelmia ja sen jälkeen ihmeteltiin uutisia suo-
malaisen kaupunginvaltuutetun virka-aseman luottamuksen kyseenalaistami-
sesta.

Koulun ympärillä pyörivät erimielisyydet 
Suomalaisen koulun hallintoriitoja oli puitu yli vuoden verran. Riidoista ja epä-
selvyyksistä luettiin viikoittain paikallislehdistä talvikaudella 2012–2013. Pai-
kallislehdissä esiintyi eri osapuolten välisiä kokousilmoituksia ja henkilöihin 
kohdistuneita arvosteluja. Enemmän tai vähemmän koulun asioista ja hallinto-
mallista perillä olevat suomalaiset ovat asioita keskenään pohtineet, sillä koulun 
tilanne huolestutti Aurinkorannikon suomalaisia. Suomalaisille syntyi erityisen 
syvä huoli koulun nuorisosta ja opettajista, joilla on vahva pätevyys ja opettami-
sen motivaatio. Koulun rehtori oli maaliskuussa 2012 siirretty neuvonantajan 
työstä syrjään, syksyllä hänet siirrettiin hallintovirkamieheksi ja keväällä 2013 
hänet irtisanottiin tehtävistään. Helsingin Sanomat julkaisi tuolloin tiedon, jon-
ka mukaan ”rehtori arveli vapauttamisensa syyksi sitä, ettei hän ole suostunut 
siirtymään kieltenopettajaksi. Koulun johto ei kerro tarkempaa syytä vapautta-
miseen, koska kyseessä on työsuhdeasia, joka ei ole julkinen.” (HS 23.3.2013.) Ir-
tisanomisen jälkeenkin ristiriitainen tilanne jatkui ja paikallislehdet raportoivat 
kannatusyhdistyksen tilasta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tarkastuksista. 

Koulun historiikissa (Holopainen 2011) raportoidaan Suomalaisen koulun 
menneiden vuosien hallinnon vaikeuksia, jotka nyt alkuvuonna 2013 toistivat 
itseään. Historiikin luvussa: ”Koulun vaaran vuodet – ongelmat syntyvät,” ker-
rotaan 1991 lopun hallituksen päätöksestä erottaa koulun silloinen johtaja. 
Erottamisen perusteina olivat erimielisyydet kannatusyhdistyksen jäsenten ja 
koulun johtajan välillä sekä koulun johtajan toiminta, joka oli huonontanut kou-
lun ilmapiiriä ja toimintaedellytyksiä. Loppuvuoden 1991 ja alkuvuoden 2013 
välisten, lähes 22 vuoden aikana, toteutuu nyt toistamiseen koulun historiassa 
koulun johtajan erottaminen.

Kaupunginvaltuutetun virka-asema julkisuuden pyörityksessä
Toinen, suomalaisten hämmennystä herättänyt ja niin sanotusti ”puskan ta-
kaa” esiin tullut uutinen: ”Fuengirolan suomalaisvaltuutettua vastaan esitetään 
syytöksiä” – kummastutti suomalaisia keväällä 2013. Aiheesta kirjoitettuja ar-
tikkeleita luettiin sekä suomalais- että espanjalaislehdistä. Lehdet uutisoivat 
kaupunginvaltuutettuun kohdistuvia epäilyjä virka-asemansa väärinkäyttä-
misestä. Espanjan sosialistisen työväenpuolueen (PSOE) Fuengirolan pai-

http://natgeo.fi/kw/islanti
http://natgeo.fi/kw/islanti
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kallisjohtaja piti tiedotustilaisuuden 3.4.2013, jossa hän ilmoitti jättäneensä 
Fuengirolan kaupunginjohtajalle kirjelmän asiasta. Tiedotteen mukaan kau-
punginvaltuutettu olisi järjestänyt suomalaiselle teatteriryhmälle kaupungin 
kulttuuritalon tilat käyttöön, mikäli ryhmä käyttäisi kustannuksensa lehtiä tie-
dottamiseen. Tapahtumat ajoittuivat vuoden 2011 syksyyn. Kaupunginvaltuu-
tettu kiisti syytökset. Jossakin lehdistöartikkelissa epäiltiin, että kyseessä olisi 
poliittinen ajojahti. (Malaga Hoy. 4.4.2013; El Noticiero.4.4.2013; Fuengirola.
fi. 5.4.2013.) 

Molemmat esimerkit osoittavat, että Dienerin ja Oishin (2005) mukaises-
ti, negatiivisiin tapahtumiin reagoidaan vahvemmin kuin positiivisiin uutisiin. 
Negatiivisilla tapahtumilla on myös suurempi valta hyvinvoinnin kokemuksiin. 
Teoria osoittautui oikeaksi myös suomalaisten keskuudessa, sillä edellä esitetyt 
julkiset tapahtumat vaikuttivat koko suomalaisyhteisön mielenrauhaan, mai-
neeseen ja hyvinvointiin. On myös luonnollista, että informaation pyörityksessä 
asioiden rakenteet muuttuvat ja saavat usein vääristyneitäkin piirteitä. Vaikeu-
det kuuluvat elämään ja suomalaisella sisulla niistä selvitään. Suomalalaisyh-
teisön homogeenisuutta koettelevista vaikeuksista jää kuitenkin kolhuja yksit-
täisten suomalaisten hyvinvointiin. Varsinkin heidän, jotka ovat ”ryöpytyksen” 
kohteina.

Espanjassa koetut vaikeudet 
Vastaajilta kysyttiin sekä kyselyn että haastattelun avulla mahdollisesti koke-
mistaan vaikeuksista. Kyselyyn osallistuneita pyydettiin kirjaamaan avovastauk-
sina: ”Minkälaisia vaikeuksia olet kohdannut Espanjassa asuessasi? Mainitse kol-
me asiaa tärkeysjärjestyksessä, tärkein ensin.” Tavoitteena oli löytää suomalaisia 
haittaavat pahimmat vaikeudet. Haastateltaville esitettiin kysymykset: ”Oletko 
kohdannut vaikeuksia Espanjassa? Jos olet, minkälaisia?” Kyselyvastaukset jaotel-
tiin kuuteen luokkaan (taulukko 52).

Taulukko 52. Vaikeudet, joita oli kohdattu Espanjassa, kyselyn mukaan (%)

Pahimmat  
vaikeudet

Toiseksi pahimmat  
vaikeudet 

Kielivaikeudet 35 20

Byrokratia, mañana 32 38

Palvelut, siesta 14 3

Muut vaikeudet 10 32

Rikollisuus, epärehellisyys 5 7

Talous, työttömyys 4 -

Yhteensä % 100 100

Vastaajia (N) 348 56

Pahimpia vaikeuksia oli runsaasti. Toiseksi pahimpia vaikeuksia tarkastellaan 
yhteistaulukossa ja kolmanneksi pahimmat kuvataan tekstinä. Myös haasta-
telluista suurin osa (62 %) oli kokenut vaikeuksia Espanjassa. Haastateltavien 
kommentit liitettiin pahimpien vaikeuksien tulosaineistoon. 

Pahimpia vaikeuksia vastaajille oli eniten syntynyt byrokratiasta ja maña-
na-mentaliteetista. Myös haastateltavat toivat voimakkaasti esille byrokratian ja 
espanjalaisten mañana-mentaliteetin aiheuttamia vaikeuksia. Oli havaittu, että 
virallisten asioiden hoito Espanjassa ei ole puhelinsoiton päässä, johon Suomes-
sa on totuttu. 

H: ”Byrokratia on vaikeata. Esimerkiksi kun vanhemmalle pojalle (12v.) 
haettiin ”residenciakorttia”, sormenjälki ei toiminut. (Nainen 50 v.)

K: ”Yritykseni lupa-asioissa oli hankaluuksia. Poliisin kanssa ne korjat-
tiin. Syynä oli tiedottamisen puute. Laki oli muuttunut.” (Mies 66 v.)

”Espanjan viranomaiset ovat joskus hitaita. Suomalaiset viranomaiset 
ovat taas jääräpäisiä ja kateellisia.” (Nainen 74 v.)

Toiseksi eniten hankaluuksia oli aiheutunut espanjan kielen osaamattomuudes-
ta. Virastoissa oli tullut väärinymmärryksiä ja asioiden hoito oli hankaloitunut. 
Haastatelluista vain yhdellä oli kielivaikeuksia, mutta sen sijaan heillä oli työ-
kulttuuriin ja talouskriisiin sopeutumisen ongelmia, ammatillisia pulmia tai 
suomalaisten eripuraisuudesta syntyneitä hankaluuksia. 

H: ”Kieliongelmia. Erityisesti puhelinliittymä asiat olivat hankalia hoi-
taa. Aluksi bussien ym. aikatauluista jne. Silloin, kun espanjalainen 
ovenkorjaaja ei tullutkaan. Odotin päiväkausia korjaajaa. Vodafonen ja 
Movilin kanssa myös. Puhelinliittymän katkaiseminen oli myös vaikeaa. 
Suomalaisten kiinteä yhteys toimii nyt hyvin. Suomalaiset ovat vain sika-
kalliita.” (Nainen 63 v.)

”Kielen tuomat ongelmat, tarvitsen aina tulkin tärkeisiin asioihin.” (Nai-
nen 60 v.)

Nuoren suomalaisnaisen kielitaito on pelastanut perheen monilta ongelmilta. Esi-
merkki kuvaa paitsi kielitaidon etua, myös espanjalaista mañana-mentaliteettia.

”Kun aloitin espanjalaisessa koulussa, suomen kieli unohtui. Kun osasin 
hyvin espanjaa ja vanhemmat eivät, olin monta kertaa tulkkina heille. 
Vieläkin olen. Asioiden hoito täällä on vaikeaa. Monta soittoa ja aina lu-
vataan huomenna. Sitten kahden kuukauden kuluttua vasta hoitui! Väl-
tän hankalia tilanteita. Kun puhuu espanjaa, selviää monista ongelmista. 
(Nainen 18 v.)
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Pahimpiin ja toiseksi pahimpiin vaikeuksiin kirjattiin palveluihin kohdistuneet 
ongelmat sekä siesta, johon läheskään kaikki eivät olleet sopeutuneet. Kysely-
vastaajilla palveluihin ja siestaan kohdistuneita vaikeuksia oli useita – haastatel-
luista vain yhdellä. 

K: ”Nettiyhteyttä oli hankala saada.” (Mies 28 v.)

K: ”Asioiden hoitaminen ja aukioloajat. Sofia-opisto ei palvele työikäis-
tä!” (Nainen 42 v.) 

”Aikataulut ja siesta. Ne vaikeuttavat elämää.” (Mies 71 v.)

Erilaisista muista vaikeuksista suurin osa liittyi asunnon hankintaan, vuokrauk-
seen tai laatutasoon. Näitä oli runsaasti toisen asteen vaikeuksissa. Jo asunnon 
ostotilanteessa oli syntynyt vaikeuksia kiinteistövälittäjän tai pankin kanssa. 
Täsmällisyyteen tottuneita suomalaisia häiritsi myös vuokranantajien ”har-
maan talouden” toiminta, jolloin vuokra maksettiin käteisenä.

K: ”Alun vaikeudet olivat pahoja. Asunnon ostoon liittyen oli ongelmia 
kiinteistövälittäjän kanssa. ”Asunnon ostossa pankkien toiminta, eli sana 
ei päde.” (Nainen 58 v.)

H: ”Asunnossa oli hometta ja kosteusvaurioita. Katosta tuli vettä yläker-
rasta. Vakuutustarkastaja kävi, remontti viipyy kun odotetaan päätöstä.” 
(Mies 28 v.)

Muita vaikeuksia olivat väärinymmärrykset sekä näkemys, etteivät espanjalaiset 
myönnä tekemiään virheitä. Espanjalaisten välinpitämättömyys ja suomalai-
syrittäjien ammattitaidottomuus tuotti vaikeuksia. Muita vaikeuksia syntyi ih-
misten erilaisten luonteenpiirteiden myötä tai hoitoavun puutteesta. Myös es-
panjalaisten kavereiden puute vaivasi kyselyyn vastannutta. 

K: ”Espanjalainen ei myönnä virheitä. Syntyy väärinymmärrystä ja tie-
don puutetta.” (Nainen 65 v.)

”Kadulla paikalliset kävelevät päälle ja liikenteen melu on kova.” (Nainen 
74 v.)

”Siisteys on kaukana ja koiran jätökset kaduilla. Piittaamatonta käytös-
tä!” (Mies 72 v.)

Haastatellut toivat esille työpaikkakulttuuriin liittyviä ongelmia, ammatillis-
ta turhautuneisuutta ja suomalaisten pahansuopaisuutta. Nämä haitat olivat 
keskeistä problematiikkaa haastateltavien kokemuksissa ja ne esitettiin 
vahvemmin verrattuina kyselyvastaajien kommentteihin. 

H: ”Kärsivällisyyteen liittyviä vaikeuksia olen kohdannut. Ovat työhön 
liittyviä vaikeuksia. Täällä on suoraan sanottuna villin lännen hallinto. 
En meinaa oppia suhtautumaan asioiden hoitotapaan ja nimenomaan 
työpaikan hallintokulttuuri ihan mätä. Valtaa voidaan käyttää mielival-
taisesti ja niin tehdään usein. (Nainen 53 v.)

”Suomalaisen yhteisön pahansuopaisuus. On kohdentunut lähinnä työs-
säkäyviin ihmisiin. Se on koetellut ja ahdistanut.” (Nainen 34 v.)

”Suomalainen kateus ja suomalaisten pahansuopaisuus.” (Mies 59 v.)

Myös rikollisuutta ja epärehellisyyttä sekä talouteen ja työttömyyteen liittyviä vai-
keuksia oli koettu. Melko useat kyselyvastaajat kokivat työttömyyden tai työttömyy-
suhan alla elämisen suureksi vaikeudeksi. Kielitaidon heikkous oli lisäksi uhkana 
työttömyydelle. Yrittäjät olivat kokeneet talouskriisin vaikeuttavan tulotasoaan. 

K: ”Kolme kertaa ryöstetty ja pysäköinti on tosi vaikeaa. ” (Mies 69 v.)

H: ”Kun ei osaa vielä kunnolla kieltä, epävarmuus työsuhteen jatkosta.” 
(Nainen 34 v.)

”Tukien puute yrityksille, rahan puute.” (Nainen 34 v.)

Kolmanneksi pahimmat vaikeudet
Kolmanteen vaikeusluokkaan vaikeuksiaan oli kirjannut 116 vastaajaa. Eniten 
oli niin sanottuja ”sekalaisia” kommentteja, joista esimerkkeinä espanjalaisten 
epäselvä puhetyyli, liiallinen kesäajan kuumuus, yksityisyrittäjän vaikeudet, 
asunto-ongelmat ja suomalaisten erimielisyydet. Vastaajilla oli ärsyttäviä ko-
kemuksia myös liiallisesta turismista Espanjassa. Yrittäjät kokivat lupamaksu-
jen olevan liian korkeita. Byrokraattinen asioiden hoito hankaloitui entisestään 
puutteellisen kielitaidon vuoksi.

”Kun puhut espanjaa, sinulle puhutaan liian nopeasti.” (Nainen 50 v.) 

”Liian paljon liikennettä ja turisteja kesällä. (Nainen 45 v.)

”Yksityisyrittäjän vaikeudet, liian paljon erilaisia lupamaksuja. (Mies 45 v.)

”Väärinkäsitykset paikallisten osalta kun eivät ymmärrä englantia.” 
(Mies 42 v.) 

Kolmannessa vaikeusluokassa otettiin vahvasti esille suomalaisten keskinäiset 
erimielisyydet. Myös suomalaisrahastus tuotiin esille. Oli myös häiritseviä naa-
pureita ja huonotasoisia asuntoja. 
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”Suomalaiset eivät kunnioita toisiaan, siis Espanjassa asuvia muita suo-
malaisia. (Nainen 32 v.)

”Liian vahva Suomi yhteisö. Syntyy erimielisyyksiä. (Mies 24 v.)

”Naapurit meluavat yöllä.” (Nainen 71 v.) 

”Asunto on surkea ja kylmä. Mistä löytää asuntoon tavarat?” (Mies 28 v.)

Byrokratian ja hitaan palvelun haitat vaikeuttivat elämää. Huono kielitaito tuotti 
epävarmuutta työn jatkuvuudesta. Tässäkin luokassa tuotiin esille rikollisuuden 
lisääntymistä. Lähes joka viikko paikallislehdissä varoitettiin taskuvarkaista ja 
lisääntyneestä rikollisuudesta. Usein rikoksiin liittyi lisäksi väkivaltaa. Suoma-
laiset seuraavat mediaa. Otettiin myös esille Espanjan uutisissa vahvasti esillä 
olleet korruptiotapaukset.

”Korruptiota, epärehellisyyttä ja piittaamattomuutta on enemmän.” 
(Mies 34 v.)

”Enemmän on väkivaltaa, varkauksia ja byrokratiaa.” (Mies 22 v.)

Palvelut eivät olleet toimineet niin sujuvasti, mihin oli Suomen virastoissa to-
tuttu. Siesta vaikeutti asioiden hoitoa, koska virastot suljettiin keskellä päivää ja 
osa kaupoistakin oli kiinni. Aukioloaikojen selvittäminen monimutkaisti asioi-
den hoitamista.

”Asioiden hoito. Juoksutetaan paikasta toiseen ja siesta rajoittaa asian 
hoitoa.” (Nainen 68 v.) 

Oli myös havaittu hintojen nousua yritysten palveluissa. Joillakin oli oma talous 
tiukalla. Lapsiperheen huoltajan huolenaiheita olivat vakituisen työn etsimisen 
rinnalla lastenhoidon ja asioiden järjestelyt. 

”Heikko talous, pieni palkka ja hinnat kallistuneet. Ei ole mitään talou-
dellista tukea esimerkiksi lapsiperheille.” (Nainen 32 v.)

”Työn ja lastenhoidon yhteensovitus, paperiruljanssi ja vakituisen työn 
löytäminen. ”(Nainen 39 v.)

Yhteenvetoa 
Suomalaiset ovat tunnetusti sisukasta ja vaikeuksia kestävää kansaa, jotka eivät 
turhista valita. Joten melko vakavasti on suhtauduttava, kun enemmän kuin joka 
toinen vastaajista oli kokenut merkittäviksi luokiteltuja vaikeuksia Espanjassa. 
Kyselylomakkeisiin eri vaikeusasteisia ongelmia oli kirjattu yhteensä 520. On-
gelmia ei peitelty eikä omaa osaamattomuutta salailtu. Vaikeudet oli tiedostettu 
ja niiden looginen esille otto osoitti suomalaisten hyvää itsetuntoa. 

Pahimpia vaikeuksia oli tuottanut byrokratia ja espanjalainen manana 
-asenne, joiden vuoksi asioiden hoito oli hankaloitunut ja kieliongelmat lisäsi-
vät ongelmia. Talouskriisi vaikutti sekä työllisyyteen että yritysten talouteen. 
Esimerkkinä mainittiin yrittäjien korkeat lupamaksut. Rikollisuuden kasvu oli 
koettu lisääntyneiden ryöstöjen muodossa. Yksi eniten puhutellut vaikeus oli 
vastaajan kommentti suomalaisyhteisön pahansuopaisuudesta, joka kohdentui 
työssäkäyviin ihmisiin ja aiheutti ahdistusta. 

Toisen asteen vaikeuksissa korostettiin enemmän byrokratian ja mañana 
-mentaliteetin aiheuttamia vaikeuksia sekä muita ongelmia, joissa sairauden ai-
heuttamien huolien lisäksi korostui suomalaisten kateus, eripura ja sisäpiirien 
aiheuttamat ongelmat. Uutena asiana tuotiin nyt esille myös suomalaisyritysten 
korkeat hinnat, joiden koettiin olevan epämiellyttävää suomalaisrahastusta. Vaik-
ka palvelujen hankaloituminen siestan vaikutuksesta tuli esille vasta kolmantena 
sekä rikollisuus ja epärehellisyys tai talous- ja työllisyyteen liittyvät vaikeudet lis-
tan häntäpäässä, mikään näistä vaikeuksista ei ole helposti hallittavissa ulkomail-
la asuvalle suomalaiselle. Kuten suomalaisten vastaukset osoittivat, vaikeudet oli 
käsitelty ja yksi keskeisistä suomalaisen perusperiaatteista, ”vaikeudet ovat kestä-
mistä varten,” näytti toimivan suomalaisten keskuudessa Espanjassakin. 

Suomalaisten keskinäiset erimielisyydet tulivat esille jokaisessa luokassa. 
On kaksi tapaa arvioida niiden painoarvoa. Joko suomalaiset kokevat esiin tul-
leet riidat eri tavoin ja luokittelevat ne vaikeusasteikolla eri tasoille. Toinen vaih-
toehto on, että osa vastaajista osaa ”ulkoistaa” tietyt eripurat ja käsitellä ne lie-
veilmiöinä vasta kolmannessa luokassa. Analyysi kaipaisi tarkempaa tutkimista. 
Ilman lisätutkimusta on kuitenkin selkeästi havaittavissa, että jokainen riita on 
haitaksi suomalaisten hyvinvoinnille Espanjassa. Tiedostetut vaikeudet edellyt-
täisivät toimenpiteitä ja niistä tulee avoimesti keskustella. Ne tulee kirjata suo-
malaisten hyvinvointia haittaaviksi vaikeuksiksi, joiden ratkaisemiseen etsitään 
mahdollisimman tehokkaita menetelmiä.

Kysymykseen ”Mitkä tekijät haittaavat hyvinvointiasi Espanjassa?” tuli ku-
vauksia runsaasti. Lähes kolmensadan (n=295) suomalaisen kuvaukset hyvin-
vointia haittaavista tekijöistä pysähdytti miettimään, mitkä näistä ongelmista 
olisi helpoimmin poistettavissa. Olisiko kenties suomalaisten keskinäisen eri-
puraisuuden asteittainen poistuminen tie parempaan hyvinvointiin? Entä, jos 
vihdoinkin saataisiin suomalaisille keskitetty ja turvallinen tulkkipalvelu, joka 
ei maksaisi paljon ja jonka avulla kyettäisiin poistamaan osin turhia, vain kieli-
muurista johtuvia byrokratiaongelmia, jotka pahimmillaan koetaan rasismina.

10.2.2. Yksinäisyyden kahdet kasvot

Yksinäisyys määritellään yksilön subjektiiviseksi kokemukseksi siitä, ettei hä-
nellä ole tyydyttäviä ihmissuhteita. Yksinäisyyden kokemus on aina suhteessa 
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yksilön omiin odotuksiin ja siten ihmisten ympäröimänäkin yksilö voi kokea it-
sensä yksinäiseksi. Läheinen vuorovaikutus voi olla laadullisesti puutteellista, 
vaikka se olisi määrällisesti laajaa. Olennaista yksinäisyydessä on yksilön oma 
kokemus siitä, onko yksinäisyys pakotettua vai vapaaehtoista. Pakotettu yksinäi-
syys on kärsimystä, mutta vapaaehtoinen yksinäisyys on rentouttavaa, sekä it-
senäisen ajattelun ja luovuuden väline. Yksinäisyyden kokemuksesta ja tuntees-
ta voi kertoa vain sitä kokeva henkilö itse. Yksinäisyyden kokeminen näyttäisi 
yleistyvän iän myötä, mutta ikä ei sellaisenaan selitä yksinäisyyttä. (Andersson 
1998; Suoninen et al. 2010, 182–183; Heiskanen & Saaristo 2011.) Bondevik 
& Skogstadin (1996) mukaan yksinäisyyden lievittämisessä omien ikätoverien 
merkitys on suurempi kuin lasten, vanhempien tai lähiomaisten. Tämä ohje pä-
tee kaikkiin ikäryhmiin.

Useat suomalaisista asuvat yksin Espanjan Aurinkorannikolla. Kyselyyn vas-
tanneista lähes joka neljäs suomalainen asui yksin. Yksin asuminen ei merkitse 
sinällään yksinäisyyttä, sillä usein yksin asuvalla on enemmän aikaa sosiaaliseen 
kanssakäymiseen ja harrastuksiin kuin monilla parisuhteessa elävillä ihmisillä, 
puhumattakaan lapsiperheiden vanhemmilla. Mutta aitoa yksinäisyyttäkin on. 
Useat vanhustutkimukset osoittavat, että monet ikäihmiset kärsivät yksinäisyy-
destä, jopa syrjäytyneisyydestä. Suomalaistutkimusten mukaan 4–5 prosenttia 
suomalaisista ikääntyneistä kokee jatkuvaa yksinäisyyttä ja noin kolmasosa 
ajoittain. (Routasalo et al. 2003, 28.) Työttömyys ja vaikeat elämänkokemukset 
aiheuttavat myös nuorille ja lapsille syrjäytymistä. Yksinäisyys vaikeuttaa elä-
mää. Siksi tuki sen ensi vaiheissa on tärkeää. On myös todettu, että sosiaalinen 
yhteydenpito omaan ikäryhmään ehkäisee parhaiten yksinäisyyttä. (Dugan & 
Kivett 1994.) 

Yksinäisyys Espanjassa 
Tutkimus pyrkii tuottamaan tietoa Aurinkorannikon suomalaisten mahdolli-
sista yksinäisyyden tai syrjäytymisen tunteista. Yksinäisyyttä selvitettiin sekä 
kyselyn, että haastattelujen avulla. Kysymysten ”Onko Sinua vaivannut yksinäi-
syyden tunne Espanjassa?” ja ”Jos on, mitä apua asiaan toivot?” avulla etsitään tie-
toa suomalaisten yksinäisyyden tuntemuksista ja avun tarpeista (taulukko 53). 
Myös haastateltavilta kysyttiin: ”Oletko kokenut yksinäisyyttä?” 

Taulukko 53. Onko yksinäisyyden tunne vaivannut Espanjassa? (%)

Onko yksinäisyyden tun-
ne vaivannut Espanjassa

Ikäryhmät Yhteensä
%68–91 v. 62–67 v. 52–61 v. 33–51 v. 16–32 v.

On 11 5 15 22 21 12

Ei 89 95 85 78 79 88

Yhteensä % N =529 100 100 100 100 100 100 

Yksinäisyyden tunne ei osoittautunut kovin yleiseksi ongelmaksi Aurinkoranni-
kolla. Vastausten mukaan kuitenkin 65 henkilöä vaivasi yksinäisyyden tunne, jo-
ten ongelmaa ei voi vähätellä. Vähiten yksinäisyyttä kokivat suurten ikäluokkien 
suomalaiset ja eniten 16–51 vuotta täyttäneet. Huomionarvoista tuloksissa on, 
että ikäihmisten yksinäisyyden tunne ei ollut kovin yleistä Aurinkorannikolla, 
vaikka vanhusten yksinäisyys on Suomessa kasvava yhteiskunnallinen ongelma. 
Haastateltavista viisi henkilöä vastasi kokeneensa yksinäisyyttä. Prosentuaali-
sesti määrä (12 %) on sama kuin kyselyvastaajillakin. Lisäksi kolme haastatel-
tua kertoi kokeneensa yksinäisyyttä joskus. 

”Koen ajoittain yksinäisyyttä.” (Nainen 53 v.)

“Olen kokenut yksinäisyyttä, erityisesti töissä. Henkistä – kun työtä oli 
liikaa. Käytin musiikkia terapiana.” (Nainen 63 v.)

”Olen.” (Nainen 24 v., Nainen 16 v. ja Mies 69 v.)

Lisäksi kolme haastatelluista oli kokenut yksinäisyyttä joskus. Haastateltavilta 
ei kysytty lisäkysymyksiä yksinäisyyteen liittyen, mutta jotkut suomalaiset ker-
toivat itse tilanteista, joihin heidän yksinäisyyden kokemuksensa liittyi. Tässä 
yhteydessä tuli esille haastateltavan kertomus siitä, kuinka espanjalaisessa per-
heessä elävä suomalainen tuntee itsensä toisinaan yksinäiseksi ja kaipaa suoma-
laista seuraa. 

Apu, jota yksinäisyyteen toivotaan 
Yksinäisyyttä kokeneilta pyydettiin vastausta myös siihen, mitä apua yksinäi-
syyteen toivoo. Lisäkysymykseen: ”Mitä apua asiaan toivot?”, vastasi 41 henkilöä 
ja heidän kirjaamansa näkemykset yksinäisyyden poistamisen menetelmistä oli-
vat arvokkaita ja useimmat myös toteutettavissa. Vastaukset ryhmiteltiin kuu-
teen luokkaan (taulukko 54).

Taulukko 54. Menetelmät yksinäisyyden poistamiseksi, kyselyn mukaan (%)

Normaalia elämän muutoksissa, tasoittuu ajan myötä 24

Omatoimista aktivoitumista, osallistuminen 22

Muut menetelmät 22

Yhteys perheeseen tai ystäviin 15

Tukihenkilö, vertaisryhmä, sosiaalityöntekijä 10

Suomalaistoimintaa 7

Yhteensä % 100 

Vastaajia (N) 41
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Noin joka neljäs vastaaja näki itse selviytyvänsä yksinäisyydestään. Lisäksi 
useilla oli näkemys siitä, että osallistuminen ja oma aktivoituminen lisäävät yk-
sinäisyydestä selviytymistä. Kannanotot yksinäisyyden eliminoimiseksi olivat 
käytännön läheisiä ja useat vastaajista olivat sitä mieltä, että yksinäisyys kuuluu 
muutokseen ja poistuu ajan myötä itsekseen. Runsas viidennes vastaajista eh-
dotti yksilön omaa aktivoitumista, rohkeaa ihmisten pariin menemistä ja erilai-
seen toimintaan osallistumista. 

”Alussa, ennen kuin tutustuu ihmisiin, on yksinäistä, mutta se poistuu 
aika pian.” (Nainen 36 v.) 

”On normaalia aluksi kun vaihtaa maata. (Nainen 29 v.)

”Välillä on, mutta lähtemällä itse aktiivisesti muiden joukkoon – selviää. 
”Nainen 50 v.) 

”On vain mentävä sekaan ihmisten joukkoon ja toimintaan. ” (Nainen 68 v.)

Perheen jäsenten, ystävien tai tukihenkilöiden nähtiin auttavan yksinäisyyden 
torjumisessa. Esille tuotiin erillisen tukipisteen perustamisen tarve yksinäisille. 
Myös suomalaisyhteisöjen toiminnan arveltiin poistavan yksinäisyyttä. Kaveri-
suhteet ja hyvät, luotettavat henkilöt, joille voi puhua yksinäisyydestään, nähtiin 
olevan parhaana apuna yksinäiselle. 

”Jos lapset kävisivät useammin - auttaisi.” (Nainen 67 v.)

 ”Oma ystäväpiiri auttaa.” (Nainen 52 v.) 

”Sosiaalityöntekijää tarvitaan.” (Nainen 82 v.) 

”Vanhusten ja yksinäisten piste.” (Mies 59 v.)

”Että mä saan puhua siitä jollekulle. (Nainen 21 v.)

Nähtiin, että konkreettiset asiat, kuten halvat puhelinhinnat, hyvät TV-ohjelmat, 
virkistävät matkat, kissojen hoito, tulevaisuuden suunnittelu ja kansainvälisty-
minen auttaisivat yksinäistä. Osa menetelmistä, kuten kissojen hoitaminen, oli 
omakohtaisesti koettu apu yksinäisyyteen. Oli myös havaittu kansainvälisten ih-
missuhteiden piristävä vaikutus mielialaan.

”Hoidan kissanpentuja ja muita kissoja talon pihassa.” (Nainen 60 v.)

”Pitää tutustua muihinkin kuin vain suomalaisiin. (Nainen 20 v.)

Kolme vastaajaa oli sitä mieltä, että yksinäisyydelle ei ole tehtävissä mitään. 
Nähtiin, että asia on niin vaikea, ettei siihen helposti löydy ratkaisua.

”Nada. ”Yksin oot sinä ihminen”. (Mies 70 v.)

”Ei mitään, on normaalia aluksi kun vaihtaa maata.” (Nainen 29 v.)

”Ei mitään. Jokainen on oman onnensa seppä.” (Nainen 62 v.)

Syrjäytymisen kokemukset 
Syrjäytymiseen liittyy lähes aina sekä koettua, että havaittavissa olevaa huo-
no-osaisuutta ja riskien kasautumista. Usein syrjäytyminen merkitsee tär-
keimpien yhteisöllisyyksien, kuten työn ja perheen ulkopuolelle jäämistä, jol-
loin yksilö on periferiassa useimmilla elämän kentillä. Syrjäytyminen nähdään 
siis tilana ja tilanteena, jossa yhteisöllisten sidosten kannattelu on pettänyt ja 
syrjäytyneen yhteisöt ovat hauraita tai olemattomia. (Janhukainen & Järvinen 
2001, 133–135.) Syrjäytymisellä tarkoitetaan huono-osaisuutta tai hyvinvoin-
nin vajetta elämän jollain alueella. Maahanmuuttajaväestön syrjäytymistä voivat 
aiheuttaa lisäksi puutteellinen kielitaito. (Martikainen et al. 2013, 153.)

Syrjäytymisen mukainen elämänkulku todentuu todennäköisimmin niiden 
kohdalla, joiden elämässä on niukasti suojaavia tekijöitä tai jotka eivät osaa tai 
voi käyttää näitä resursseja hyödykseen. Ongelmien kasautumisen ja samalla 
syrjäytymisen todennäköisyys on tällöin suurimmillaan. Janhukainen ja Järvi-
nen (2001) ovat koostaneet syrjäytymisen prosessimallin, jossa syrjäytyminen 
nähdään eri vaiheiden kautta kehittyväksi. Prosessin voidaan katsoa alkavan 
usein jo varhaislapsuudessa, jolloin lapsi omaksuu ne perusvalmiudet, asenteet, 
arvot ja toiminnan mallit, jotka viitoittavat aikuistumista ja sijoittumista yhteis-
kuntaan. Kotitausta ja varhaislapsuuden elinolot määrittävät sitä, miten nuori 
menestyy opinnoissaan ja minkälaisille koulutusurille hän myöhemmin valikoi-
tuu. Syrjäytymisprosessi etenee koti- tai kouluongelmista epäonnistumiseen, 
mahdolliseen koulun tai työn keskeyttämiseen, heikkoon asemaan työmark-
kinoilla ja näistä syistä johtuviin taloudellisiin ongelmiin. Syntyy paitsi riippu-
vuutta yhteiskunnan tuesta, myös elämänhallinnan ongelmia, jotka voivat olla 
päihde- tai mielenterveysongelmia. 

Kaikissa syrjäytymisen kokemuksissa on tärkeää tiedostaa, että eri proses-
sin tasoilla on suotuisissa olosuhteissa mahdollisuus katkaista alkanut syrjäy-
tymiskierre. Elämänkulkua ja sen käännekohtia on vaikea ennustaa, elämään 
kuuluu myös yllätyksellisyys. Muutosta voi tapahtua kumpaan suuntaan tahansa 
– syrjäytymiseen tai pois syrjäytymisestä (emt. 136). 

Koettiinko Aurinkorannikolla syrjäytymistä?
Syrjäytymisen kokemuksia tiedusteltiin sekä kyselyn että haastattelun avulla. 
Vastaajilta kysyttiin ”Onko yksinäisyys tai muut asiat aiheuttaneet Sinulle syr-
jäytymisen tunnetta?” (taulukko 55). Myös haastateltavia pyydettiin kertomaan 
”Oletko kokenut syrjäytyneisyyttä?”
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Taulukko 55. Onko yksinäisyys tai muu asiat aiheuttaneet syrjäytymisen tunnetta (%)

Onko yksinäisyys tai muut 
asiat aiheuttaneet syrjäy-
tymisen tunnetta

Ikäryhmät Yhteensä

%68–91 v. 62–67 v. 52–61 v. 33–51 v. 16–32 v.

On 4 1 3 5 3 3

Ei 88 98 90 95 96 93

Ei vastanneet 8 1 7 1 4

Yhteensä % N=518 100 100 100 100 100 100 

Taulukko 55 osoittaa, että suurin osa kyselyvastaajista ei ollut syrjäytyneisyyttä 
kokenut. Jokaisessa ikäluokassa oli kuitenkin henkilöitä, jotka olivat kärsineet 
yksinäisyyden aiheuttamasta syrjäytymisen tunteesta. Ne viisitoista suomalais-
ta, jotka syrjäytymistä kokivat, olivat eri ikäryhmistä. Jonkin verran enemmän 
yksinäisyydestä johtuvaa syrjäytymistä kokevia oli työikäisissä suomalaisissa eli 
33–51 vuotta täyttäneissä sekä ikäihmisissä, 68–91 vuotta täyttäneissä. Vähiten 
yksinäisyyttä ja syrjäytymistä kokivat suurten ikäluokkien edustajat eli 62–67 
vuotta täyttäneet. Haastateltavista kaksi henkilöä kertoi kokeneensa syrjäyty-
neisyyttä. Toiselle heistä syrjäytyminen liittyi raskaaseen elämänvaiheeseen ja 
toiselle syrjäytyminen syntyi masennuksen yhteydessä. Haastateltujen suku-
puolta tai ikäjakaumaa ei raportoida.

Miten syrjäytynyttä voi auttaa?
Niiltä vastaajilta, jotka olivat kokeneet syrjäytymistä, tiedusteltiin: ”Mitä apua 
asiaan toivot?” Yksitoista henkilöä vastasi kysymykseen ja kahdeksalla heistä oli 
ehdotuksia syrjäytymisestä selviytymiseen. Nähtiin, että selviytyminen on omas-
ta tahdosta kiinni. Ehdotettiin myös syrjäytyneen ihmisen omaa aktivoitumista 
ja kaverien hankkimista. Yhden vastaajan viesti puolestaan oli, että syrjäytyneen 
tulee ottaa ihmisiin yhteyttä. Musiikin kuuntelu oli hänen kohdallaan auttanut 
jäsentämään tuntemuksia. Myös lasten apu oli ollut suuri tuki vaikeassa tilanteessa. 

”Kursseja ja kavereita.” (Mies 36 v.)

”Aktivoida liikkumaan enemmän.” (Mies 37 v.) 

Kaksi vastaajaa ehdotti ryhmätoimintaa, yksinäisten kerhoa tai vertaisryhmää. 
Oivallettiin myös se, että syrjäytyneen henkilön tulee itse hakea apua, ja ellei itse 
jaksa, tulisi pyytää asiantuntijan apua.

”Kun ei kuulu ydinryhmiin, eikä juoppo- tai lahkoporukoihin, yksinäisten 
kerho tai muu vastaava on paras. (Nainen 71 v.) 

”Vertaisryhmä syrjäytyneille.” (Mies 59 v.)

Nähtiin, että vapaa-ajan rationalisointi poistaa syrjäytymistä. Vapaa-ajalla pitää olla 
sopivaa toimintaa ja sopivassa määrin – liikaa ei saa olla menoja. Kaksi vastaajaa 
puolestaan toivoi kesäaikana Espanjassa asuville suomalaisille seuraa ja toimintaa. 
Kesällä suomalaiset ovat yksinäisiä, koska suurin osa suomalaisista on Suomessa. 

Yhteenvetoa
Yksinäisyyden tunnetta oli kokenut kaikkiaan 70 vastaajaa. Lisäksi kolme hen-
kilöä tunsi itsensä yksinäiseksi joskus. Itsensä yksinäisiksi tunteneet edustivat 
kaikkia kolmea ikäryhmää. On tärkeää tiedostaa, että suomalaisyhteisössämme 
on yksinäisiä nuoria, työikäisiä ja ikäihmisiä. Ensimmäinen askel yksinäisyyden 
polulta ulospääsyyn on tehty: asiasta on kirjoitettu tai haastattelussa puhuttu. 
Yksinäisyyden oma tiedostaminen on ensi askel eteenpäin. Yksinäisyyden elimi-
noimiselle olisi eduksi, jos Espanjassa itsensä yksinäiseksi tuntevat suomalaiset 
toimisivat Bondevikin ja Skogstadin (1996) ohjein, joiden mukaan yksinäisyy-
destä tulisi ensisijaisesti kertoa omille ikätovereilleen, sillä heidän tukensa on 
koettu parhaimmaksi. Oman tukensa antaa myös sosiaalinen vuorovaikutus, 
joka toteutuu osallistumisen kautta. Yksinäisille on myös omat vertaistukiryh-
mänsä muun muassa Aurinkorannikon suomalaisessa seurakunnassa. Suoma-
laisten vastauksissa tuli erityisesti esille oman aktiivisuuden korostaminen yksi-
näisyyden poistamisessa. Yksinäisyystutkimusten tulokset korostavat kuitenkin 
sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä yksinäisyyden eliminoimisessa. Tästä 
syystä joidenkin vastaajien ehdotukset vertaistukiryhmästä tai ystävien tuen 
pyytämisestä olivat varteenotettavia. Myös sosiaalityöntekijän osuus yksinäisen 
ihmisen tukemisessa on yksi tärkeimmistä. Vastaaja oli oikeassa: omaa aktiivi-
suutta tarvitaan ensi askeleen ottamisessa. 

Kysymyksiin vastanneiden omat kokemukset muodostivat valaisevia ja konk-
reettisia näkökulmia syrjäytymisen tunnistamiseen ja eliminoimiseen. Kahdeksalla 
vastaajalla oli selkeitä mielipiteitä siitä, että toisten ihmisten tuen pyytäminen ja 
vastaanottaminen on hankalissa tilanteissa oikea ja välttämätön ratkaisu. Syrjäyty-
mistä tutkineiden asiantuntijoiden näkemys, ”kaikilla syrjäytymisprosessin tasoilla 
on suotuisissa olosuhteissa mahdollisuus katkaista alkanut syrjäytymiskierre,” on 
tärkeää muistaa elämän vaikeissa tilanteissa. (Janhukainen & Järvinen 2001.)

10.3. Tuen tarve muutoksessa 

Muuttoprosessi erityisesti ulkomaille on aina vaativa. Ilman etukäteisjärjestelyä, 
tietoa ja tukea muutto ei suju koskaan ongelmitta. Erityisesti asiantuntija-apu ja 
konkreettiset muuttopalvelut ovat muuttotilanteessa tärkeitä. Espanjaan, kuten ei 
moniin muihinkaan maihin muuttavilla suomalaisilla ole Suomen kaltaista kotout-
tamispalvelua, jossa yhteiskunnan toimesta autetaan maahanmuuttajaa kotoutu-
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maan uuteen yhteiskuntaan ja sen kulttuuriin. Kotouttamisen tavoittein pyritään 
edistämään sopeutumisprosessia. Suomessa kotoutumisen tavoitteena on antaa 
maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja, sa-
malla kun tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämi-
seen. Maahanmuuttajille tarjotaan myös perustietoa suomalaisesta yhteiskunnas-
ta ja mahdollisuuksista saada tukea kotoutumiseen. (Työ- ja elinkeinoministeriö 
2013.) Nykyään pysyvästikin Espanjaan muuttava suomalainen etsii itse tai valit-
semiensa asiantuntijoiden avulla ensitietoa maasta, tavoista ja kulttuurista. Vastaa-
jien kommenteista voi päätellä, että Espanjaan muuttaa myös suomalaisia, joilla ei 
muuttovaiheessaan ole kovin kattavia ennakkotietoja maan tavoista ja kulttuurista. 

10.3.1. Muutto ja tuen tarve 

Lukuisissa tutkimuksissa on todettu, että muuttovaiheessa maahanmuuttaja 
tarvitsee eniten tukea ja apua. Ellei tukea saa, asia kostautuu tietämättömyytenä 
ja väärinymmärryksinä, joilla on pitkäkestoisia vaikutuksia elämään vieraassa 
kulttuurissa. Miten suomalaiset selvisivät muutostaan Espanjaan ja saivatko he 
muuttonsa yhteydessä riittävästi apua, sitä selvitettiin kyselyn avulla. Suomalai-
silta kysyttiin: ”Kun muutit Espanjaan, saitko muuttosi yhteydessä tarvitsemaasi 
tukea ja palveluja?” Lisäkysymyksiä olivat: ”Jos sait, mitä tukea ja palveluja sait?” 
ja ”Jos et saanut, mitä tukea ja palveluja olisit tarvinnut?” 

Tulosten mukaan yli puolet (57 %) vastanneista oli saanut tarvitsemaansa 
tukea ja palveluja muuttotilanteessaan. Sen sijaan lähes puolet vastaajista (43 
%) ei ollut saanut tarvitsemaansa tukea tai palveluja. Eniten tukea tai palveluja 
olivat saaneet työikäiset eli 52–61 vuotta täyttäneet. Kovin suuria eroja ei ikä-
ryhmien välillä kuitenkaan avun saannin suhteen ollut. Vastauksista käy ilmi, 
että muuttoprosessissa saatuja, erilaisia palvelu- ja tukimuotoja oli hyvin monen 
tyyppisiä. Kirjatut avovastaukset jaoteltiin seitsemään luokkaan (taulukko 56).

Taulukko 56. Vastaajien saamat palvelut Espanjaan muuton yhteydessä, kyselyn 
mukaan (%)

Ystävien, tuttavien apu, omatoimisuus 41

Maksulliset palvelut, juristi, toimistot ja kotiapu 33

Lähetystö, seurakunta, Suomi-Seura, Kela  9

Tulkkipalvelut 7

Lehdistö, internet 5

Työ- tai harjoittelupaikka 5

Sosiaalityöntekijä -

Yhteensä % 100

Vastaajia (N) 256

Suomalaiset olivat olleet hyvin omatoimisia muuttaessaan Espanjaan. Lähes 
joka toinen vastaajista oli joko itse tai tuttaviensa tuella selviytynyt muut-
toon liittyvistä asioista. Noin joka kolmas vastaaja oli kuitenkin käyttänyt 
maksullisia palveluja, kuten asianajotoimistoja, kotipalvelu- ja tulkkausa-
pua. Useat vastaajista olivat saaneet tukea suurlähetystöltä, seurakunnalta, 
Suomi-Seuroilta tai Kansaneläkelaitokselta. Apua oli myös saatu internetin 
ja lehdistön avustuksella. Myös tulevan työpaikan tai harjoittelupaikan hen-
kilöstö auttoi muuttajaa. Yksi kyselyyn vastannut oli saanut apua sosiaali-
työntekijältä. 

Mitä tukea tai palveluja ei saatu? 
Lähes puolet vastaajista (43 %) ilmoitti, ettei ollut saanut tarvitsemaansa tukea 
muuttonsa yhteydessä. Huonoimmassa tilanteessa avun saannin suhteen olivat 
olleet suurten ikäluokkien edustajat (62–67-vuotiaat). Muuttohetken harmit 
olivat ilmeisesti unohtuneet, koska lisäkysymykseen heistä vastasi vain kolman-
nes. Lisäkysymys ”Jos et saanut apua, mitä tukea ja palveluja olisit tarvinnut?” 
aktivoi suomalaisia kirjaamaan tarpeita, joita olisivat muuttotilanteessaan tar-
vinneet. Tuen ja palveluiden tarpeet ryhmiteltiin seitsemään luokkaan (tauluk-
ko 57).

Taulukko 57. Tuki ja palvelut, joita ei saatu muuton yhteydessä, kyselyn mukaan (%) 

Käytännön tietoja (mm. sähkö- ja vesimaksuista) 36

Tietoa veroista tai sosiaaliturvasta 30

Ohjeita asunnon ostoon 13

Espanjalaisessa yhteiskunnassa toimimisesta  9

Tulkkauspalveluja 6

Tietoa työmahdollisuuksista 3

Muita tuen tarpeita 3

Yhteensä % 100 

Vastaajia (N) 67

Yli kolmannes vastaajista olisi tarvinnut tietoa käytännön asioiden hoitamiseen. 
Tietoa olisi tarvittu esimerkiksi sähkön hinnoista tai vesimaksujen laskutusta-
voista. Vastaajat kaipasivat myös tietoa veroista tai sosiaaliturvasta. Melko moni 
suomalainen olisi tarvinnut ohjeita asunnon ostoon. Kaivattiin myös yleisinfor-
maatiota espanjalaisessa yhteiskunnassa asumisesta. Halpaa tai mielellään mak-
sutonta tulkkausapua tarvittiin, samoin kuin tietoa työpaikan saannin mahdol-
lisuuksista. Muita tuen tarpeen muotoja oli henkilöillä, joista yksi oli tarvinnut 
surun vaatimaa hengellistä tukea papilta ja kaksi täsmällistä tietoa tyttärensä 
koulupaikasta ja tukimuodoista. 
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10.3.2. Nykyinen avun tarve 

Vaikka muuttoprosessi oli ollut rankka ja monia asioita oli hoidettu, kaikki asiat 
eivät muuton yhteydessä aukottomasti selvinneet. Oli havaittu, että uusia asioita 
tulee esille vähitellen ja niihin tarvitaan usein ulkopuolista apua. Kyselyvastaajia 
pyydettiin arvioimaan: ”Tarvitsetko tällä hetkellä apua elämääsi Espanjassa?” ja 
”Jos tarvitset, mitä apua tarvitset?” Kysymysten tavoitteina oli saada tietoa suo-
malaisten muuttonsa jälkeisestä avun tarpeesta Espanjassa. Tulosten mukaan 
suomalaisten avun tarve tällä hetkellä ei ole kovin suurta. Suurin osa vastaajista 
(83 %) ilmoitti, ettei apua tällä hetkellä tarvita. Ne suomalaiset, jotka tarvitsi-
vat eniten apua elämäänsä, olivat vanhimman ikäryhmän suomalaisia eli 68–91 
vuotta täyttäneitä, joista yli viidennes (22 %) tarvitsi apua. Trendi näytti olevan 
nouseva. Mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kyse, sitä enemmän apua tarvitaan. 
Poikkeuksen tekivät suuriin ikäluokkiin kuuluvat, joista kovinkaan moni ei apua 
tarvinnut. Kaikista vähiten avun tarvetta oli nuorilla suomalaisilla. 

Mitä apua tarvitaan?
Kysymykseen ”Jos tarvitset, mitä apua tarvitset? saatujen vastausten määrä 
osoittaa, että erilaista apua tarvitaan. Avun tarve oli nyt kuitenkin jo pienempi 
kuin muuttohetkellä, joten tulos vahvistaa hypoteesia siitä, että muuttovaihees-
sa tuen tarve on suurempi. Vastaajien kirjaamat avun tarpeen muodot jaoteltiin 
viiteen luokkaan (taulukko 58).

Taulukko 58. Vastaajien nykyinen avun tarve Espanjassa, kyselyn mukaan (%)

Tulkkausapua 40

Yleispalveluja (siivous, lastenhoito) 18

Asianajajan palvelua 17

Terveys- ja sairaanhoitoapua 15

Muut avun tarpeet 10

Yhteensä % 100 

Vastaajia (N) 94

Suurin osa vastaajista tarvitsi tulkkausapua. Tulkkausavun tarve on tullut useis-
sa eri yhteyksissä esille ja se on yksi tärkeimmistä tukimuodoista erityisesti 
ikäihmisille. Jo aiemmissa vastauksissa saatiin informaatiota myös siitä, että 
espanjan kieltä osaamattomien suomalaisten oli vaikea selviytyä virastoasioi-
densa hoitamisessa, koska useimmiten espanjalaiset toimistovirkailijat puhuvat 
vain espanjaa. Englanninkielen taitoisia virkailijoita ei toistaiseksi juurikaan ol-
lut. Suomaisilla ei ole Espanjassa myöskään joidenkin muiden ulkomaalaisten 
kaltaista, keskitettyä tulkkipalvelua. Useissa vastauksissa tuli esille, että yksityi-
siä tulkkeja on vähän ja ne ovat kalliita. 

”Tarvitsen tulkkausapua kun käyn erilaisissa konttoreissa ja erikois-
lääkärillä. Se jo maksaa, joten tulkin apu olisi hyvä olla edullinen.” 
(Nainen 64 v.)

”Asioitten selvittelyyn espanjankielen taitoisia tulkkeja edullisemmin (vi-
rallisia).” (Nainen 64 v.)

”Tulkkipalveluja asioidessa.” (Nainen 68 v.)

Yleispalveluja, kuten siivous- ja lastenhoitoapua tarvittiin. Espanjan Aurinko-
rannikolla ei ollut lasten päiväkotia ja puute koitui niiden työssäkäyvien lapsi-
perheiden ongelmaksi, joilla ei ollut omaisia tai perhepäivähoitajia lähistöllään. 
Useat vanhemmat tai huonokuntoisemmat suomalaiset tarvitsivat myös kodin-
hoitoapua, konkreettista siivousapua tai kaupassakäyntiä. 

”Lastenhoitoapua.” (Nainen 34 v. ja Nainen 42 v.) 

”Meillä tarvitaan kodinhoitoapua. Itse en jaksa.” (Nainen 66 v.)

Yrittäjät tarvitsivat asianajajan palveluja yrityksen kirjanpidon ja paperi-
asioiden hoitamiseen. Veroilmoituksen laatiminen sinällään espanjankieli-
selle lomakkeelle sähköisesti ei ole helpoimpia tehtäviä. Asiointitoimistojen 
työmäärä tältä osin lisääntyi. Sairaanhoitopalveluja tarvittiin esimerkiksi 
leikkauksen jälkeisessä toipumisvaiheessa. Myös apuvälinehankintaan kai-
vattiin apua. 

”Kirjanpito- ja paperiasioiden hoitoa tarvitsen.” (Nainen 34 v.) 

”Verotus tulisi hoitaa. Siihen tarvitsen apua.” (Mies 64 v.)

”Polvi leikattiin Malagassa. Tarvitsen sairaanhoitoapua, kunnes para-
nen.” (Mies 71 v.)

Perheessä oli huoli miehen työn puutteesta ja joillakin henkilöillä oli taloudelli-
sia vaikeuksia. Kaksi suomalaista kaipasi ystävää, yksi tarvitsi sosiaalista ja toi-
nen hengellistä apua. Tarvittiin myös turvallista, suomalaista taksia, jotta kulke-
minen olisi luotettavampaa. Ikäihmisten toiveena oli palvelutalo. 

”Töitä aviomiehelle”. (Nainen 31 v.) 

”Ystäviä ja verkoston.” (Nainen 73 v.), ”Lähimmäisen.” (Mies 70 v.)

 ”Sosiaalipalveluja:” (Mies 64 v.) 

”Palvelutalo.” (Mies 64 v.)
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10.3.3. Hyvinvoinnin parantamisen menetelmät

Hyvinvointia arvioivien tulosten mukaan Espanjassa asuvat suomalaiset voivat 
pääsääntöisesti hyvin. Hyvinvointia tukevia tekijöitä oli 873 ja haittaavia 295, jo-
ten lopputulos on optimistinen. Vastaajien toiveena olisi saada poistettua kaikki 
hyvinvoinnin haittatekijät, mikäli se olisi mahdollista. Luonnollista on, että mo-
net hyvinvointia tukevat tai haittaavat tekijät jäivät kertomatta. Kokonaisarvio 
on kuitenkin myönteinen ja antaa valoisan kuvan suomalaisten hyvinvoinnista 
Espanjassa. Tärkeää siis on, että suomalaisten hyvinvointia jatkossakin tuetaan. 

Kysymykseen ”Minkälaisilla tukitoimilla suomalaisten hyvinvointia Espanjas-
sa tulisi parantaa?” oli kirjoitettu 340 avovastausta. Kun haastateltavia pyydet-
tiin arvioimaan ”Mitä tukimuotoja suomalaiset tarvitsevat voidakseen paremmin 
Espanjan Aurinkorannikolla?” vastaajilla oli paitsi moitteita siitä, ettei ennalta 
ehkäisevää työtä ole riittävästi tehty, myös näkökulmia menetelmistä, miten 
nuorten, työikäisten tai ikäihmisten hyvinvointia tulisi tukea. 

Vastauksia luokiteltaessa havaittiin, että kuuden, niin sanotun ”selkeän” 
tukiluokan rakentaminen oli vaivatonta. Vastaajat suosittelivat sosiaalista, ta-
loudellista tai kotipalvelutukea, palvelutaloa, tulkkauspalvelua, palvelupistettä, 
”matalan kynnyksen” kieliopintoja ja naapuriapua. Sen sijaan suuri joukko vas-
tauksia koostui hyvin erilaisista ehdotuksista, jotka koottiin ”muut tukimuodot” 
-luokkaan. Näin luokkia rakentui seitsemän (taulukko 59). 

Taulukko 59. Tukitoimet hyvinvoinnin lisäämiseksi (%)

Kysely Haastattelut

Sosiaalinen tuki, kotipalvelut 27 26

Palvelutalo, muut tukimuodot 21 19

Tulkkaus- ja taloudellinen tuki 16 17

Neuvontapiste 12 7

Kieliopetus 9 7

Ei tarvita tukitoimia  8 17

Naapuri, ystäväapu 7 7

Yhteensä % 100 100

Vastaajia (N) 340 42

Kysely- ja haastattelutulokset tukivat miltei kaikilta osin toisiaan. Keskeinen 
viesti oli, että hyvinvoinnin tukitoimia tulee toteuttaa ennaltaehkäisevästi. Pal-
veluja tulisi saada myös kesäaikana. Sosiaalityöntekijän työ nähtiin tärkeäksi. 
Tehtäviään tulisi vastaajien mukaan laajentaa siten, että työ kattaisi vahvemmin 
myös syrjäytymisen estämistä. Kesäajan yksinäisyyden tunnetta tulisi eliminoi-
da palveluilla, joita ei kesäaikana ole.

K: ”Sosiaalityöntekijän palveluihin myös syrjäytymisen esto.” (Mies 68 v.)

H: ”Sosiaalityöntekijällä tulisi olla kontakti myös espanjalaisiin sosiaali-
työntekijöihin.” (Mies 45 v.) 

”Täällä on pieneläkeläisiä paljon. Kesäaika on myös ongelma – palve-
luidenkin suhteen. Pitäisi olla systeemi kesä-ajan palveluiden turvaami-
seen.” (Nainen 64 v.)

Vastaajat kantoivat huolta ikääntyneiden palvelutalotarpeesta, sillä tiedossa oli, 
että useilla suomalaisilla oli pieni eläke, joka ei riitä korkeisiin hoitomaksuihin 
yksityisessä palvelutalossa. Siksi alueelle tulisi saada palvelutalo, jossa pienitu-
loisillakin olisi mahdollisuus asua. Nähtiin myös, että suomalaisyhteisön parem-
paa yhteiseloa tulisi tukea vuorovaikutustaitojen koulutuksella, jotta kateus ja 
riitely saataisiin poistettua. Vastaajat kantoivat huolta myös nuorista ja yksinäi-
sistä, joita tulisi aktivoida harrastuksiin.

K: ”Ikääntyville henkilöille pitäisi perustaa täydellisen palvelun seniori-
koti. Tarvitaan avustusta hankkeen toteuttamiseen.” (Mies 72 v.)

”Vanhusten uusi palvelutalo, joka soveltuu myös pienituloisille.” (Mies 81 v.)

”Vuorovaikutustaitojen koulutus, jotta suomalaisyhteisö ei olisi niin ja-
kautunut ja kaksinaamainen toisilleen. (Nainen 17 v.)

H: ”Pitäisi saada synnytettyä se palvelutalo, senioriasumista kaikille tu-
loluokille sopivaa. Floridassa on. Myös informaatiota – kuten siitä uudes-
ta verotusasiasta – pitäisi suomalaisille olla enemmän.” (Nainen 66 v.)

”Sosiaalityöntekijä nyt on, psykologeja, psykiatrian sairaanhoitaja puut-
tuu. Pappi ja diakoniapappi antavat sielunhoitoa. Lasten ja nuorten puo-
lella tarvitaan tukea.” (Nainen 50 v.) 

”Ongelma on kun tänne hukkuu helposti. Nyt puututaan asioihin liian 
myöhään. Synkempi puoli on Aurinkorannikollakin olemassa. Koulussa 
… perheiden lapsia, joista ei huolehdita. Oppilaissa on hyvin kirjavaa po-
rukkaa.” (Nainen 53 v.)

”On yksinäisiä - myös nuoria. Harrastuksiin pitää aktivoida. Voivat tulla 
musiikkikerhoon.” (Mies 69 v.)

Vastaajat totesivat, että tulkkausapua ja taloudellista tukea tarvitaan. Nähtiin, 
että Espanjassa asuvien Suomen kansalaisten tulisi tarvitessaan saada Suomen 
valtion tukea samoin edellytyksin kuin Suomessakin asuvat saavat. Taloudel-
linen tuki erityisesti tulkkipalveluihin olisi välttämätön, jotta vähätuloiset ja 
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kielitaidottomat voisivat hoitaa tärkeät asiansa ongelmitta. Terveyskeskus- ja 
sairaalakäynneillä tarvitaan kuitenkin tulkkia, jotta hoito- ja lääkeasiat tulevat 
asiallisesti hoidetuiksi. Erityisesti ikäihmiset tarvitsevat edullista tulkkipalve-
lua. Vastaajien näkemys oli, että Suomen asumisperusteisiin säädöksiin tulisi 
tehdä muutos, jotta lapsiperheet saavat lapsilisänsä sekä ikäihmiset taloudellis-
ta tukea palveluihinsa. 

K: ”Taloudellista tukea niille, joilla vähäiset tulot ja sairautta. (Mies 76 v.)

”Tulkkipalvelut pitäisi olla jokaisen ulottuvilla edullisesti ja helposti.” 
(Nainen 72 v.)

H: ”Vanhukset tarvitsevat kuljetusapua, palveluja ja tulkkausta.” (Nainen 
65 v.)

”Kaikilla ei ole mahdollisuuksia yksityislääkäriin. Kun on kielikynnys, 
tarvitaan tulkkausapua. Siihen pitäisi voida vaikuttaa. Suomalainen yh-
teisö on täällä suuri, mutta edullisia tai maksuttomia palveluja ei täällä 
kuitenkaan ole.” (Nainen 34 v.)

Suomalaisten keskitettyä palvelupistettä, josta saa neuvontaa asioiden hoitami-
seen, ehdotettiin tässäkin yhteydessä. Tarvitaan oikeaa tietoa Espanjaan muut-
toon ja maassa asumiseen liittyen. Palvelupisteestä saisi faktatietoa tarvittavis-
ta luvista ja dokumenteista ja tarvittavia neuvoja Espanjassa elämiseen. Täten 
poistuvat väärinymmärrykset eikä kaikkia asioita tarvitse kokeilla ”kantapään 
kautta”. 

K: ”Tukipiste, joka antaa perehdytystä uusille tulokkaille. Opasvihkonen, 
josta ilmenee esimerkiksi viranomaiset, harrastukset, yrittäjät ja tärkeät 
yhteystiedot. Tieto erilaisista ryhmistä, joihin voi osallistua, on tehtävä 
mahdollisimman helpoksi syrjäytymisen ehkäisemiseksi.” (Nainen 45 v.)

H: ”Vanhuksille palvelut suomeksi. Ja nuorille Piste, mihin voi mennä pu-
humaan.” (Nainen 16 v.)

Vaikka espanjan kielen opetusta suomalaisille oli runsaasti, kielen osaamatto-
muus haittasi siitä huolimatta useiden suomalaisten hyvinvointia. Ehkäpä tästä 
syystä suomalaisille ehdotettiin pakollisia espanjan kielen kursseja. Oli havait-
tu, että erityisesti vanhemman ikäluokan suomalaisten kielitaidottomuus ei he-
vin poistunut nuorten nopeassa ja tehokkaassa opiskelutahdissa. Vanhemmille 
ja hitaammin oppiville suomalaisille tarvittaisiin paitsi sopeutumiskoulutusta, 
myös helpompaa, ”matalan kynnyksen” kieliopetusta. 

K: ”Kieli- ja sopeutumiskursseja pitäisi olla heti alussa.” (Nainen 36 v.)

H: ”Kielitaidottomuus luo turvattomuutta. Vanhemmille pitäisi järjestää 
”matalan kynnyksen” espanjan kielen opetusta edullisesti.” (Nainen 73 v.) 

Jotkut vastaajista korostivat naapurien ja ystävien merkitystä hyvinvoinnin 
tukijoina. Todettiin, että tuttavien ja toisten suomalaisten tuki monessa hätä-
tilanteessa on korvaamaton. Jotkut haastatelluista ottivat esille konkreettisen 
käytännön avun merkityksen tilanteissa, jolloin suomalainen ei kykene itse hoi-
tamaan kauppa-asioitaan, puhumattakaan, että kykenisi osallistumaan kulttuu-
ritapahtumiin. Nähtiin, että paras tukiverkosto muodostuu tuttavista. 

K: ”Enemmän yhteistä toimintaa tulee olla ihmisten välillä.” (Nainen 66 v.)

H: ”Kauppa-apu olisi monelle tervetullutta – kaikki eivät pääse kauppaan. 
Ja kielitaitoinen ystävä kultturimenoihin. Seuraksi – elokuviin, oopperaan. 
Jos ei ole autoa, antaisi kuljetusapua. Nytkin kun mantelipuut kukkivat, 
voisi viedä. Ellei tarvitse syöttää tai juottaa.” (Nainen 63 v.)

Melko monet vastaajat olivat sitä mieltä, ettei Espanjassa tarvita mitään suoma-
laisten hyvinvointia tukevia toimenpiteitä. Erityisesti haastatelluissa oli heitä, 
jotka olivat sitä mieltä, ettei tukitoimia tarvita. Joillakin vastaajilla oli jyrkkä kan-
ta siihen, että ellei Espanjassa pärjää, tulee lähteä Suomeen. Nähtiin, että suo-
malaiset ovat tuoneet yleisesti esille, että Espanjassa kaikki on niin hyvin. Tästä 
syystä hämmästeltiin, eikö kaikkien kohdalla näin olekaan. 

Yhteenvetoa
Lähes sadan suomalaisen (n=94) esiin tuomat avun tarpeet olivat konkreettisia. 
Lähes joka toinen vastaajista toivoi edullisempia ja helposti saatavia tulkkaus-
palveluja. Noin viidennes vastaajista tarvitsi lastenhoitoapua tai kodinhoitoa-
pua tilanteissa, jolloin itse ei jaksanut tai kyennyt kotitöitään tekemään. Asioin-
titoimistojen tai asianajajien palveluja tarvitsi lähes joka viides suomalainen. Jo 
viikoittaisten lehti-ilmoitusten perusteella voi todeta, että erityisesti asianajo-
toimistoja oli Aurinkorannikolla runsaasti. Ehkä juuri siitä syystä kynnys löy-
tää itselleen sopiva, paitsi asiantuntijuuden, myös hintatason osalta, oli korkea. 
Aiemmin esitetty suomalaisten infopiste voisi miltei kaikissa esitetyissä asioissa 
auttaa suomalaisia löytämään itselleen parhaan mahdollisen yhteystahon. Yh-
destä palvelupisteestä saatava informaatio lisäisi suomalaisten turvallisuutta ja 
helpompaa asioiden hoitoa.

Toimenpide-ehdotuksia hyvinvoinnin tukemiseksi oli kirjattu runsaasti. Yli 
kolmesataa suomalaista (n=340) esitti erilaisia, suurimmaksi osaksi helposti-
kin toteutettavia tukitoimia suomalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi Espanjas-
sa. Keskeinen viesti oli, että hyvinvoinnin tukitoimia tulee toteuttaa ennaltaeh-
käisevästi. Tärkeimmiksi nähtiin sosiaalinen tuki, sairaustukimuodot, koti- ja 
tulkkipalvelut sekä palvelutalo, jotka ovat erityisesti ikäihmisille ensisijaisen 
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tärkeitä. Lapsiperheet tarvitsevat lapsilisät myös Espanjassa ollessaan ja tulk-
kauspalvelut tulisi saada kaikille niitä tarvitseville. Omalla äidinkielellä toteu-
tettavien psykologi- ja terveyspalvelujenkin katsottiin tukevan suomalaisten 
hyvinvointia. Keskitetty neuvontapiste nähtiin tarpeelliseksi. Palvelupisteestä 
saisi reaaliaikaisia neuvoja asioiden hoitamiseen sekä informaatiota verotus- ja 
muista muutoksista sekä luotettavista yhteystahoista. Yksinäisiä tulisi aktivoida 
harrastuksiin. Sosiaalityöntekijän työ nähtiin tärkeäksi. Hänen tehtäviään tulisi 
vastaajien mukaan laajentaa siten, että työ kattaisi vahvemmin myös syrjäytymi-
sen ennaltaehkäisyä. 

Esitettiin myös rehellisiä kannanottoja tukipalvelujen tarpeettomuudesta. 
Tiukin näkemys oli, että ellei Espanjassa pärjää, tulee lähteä maasta pois. Tyypil-
listä kannanotoille oli selkeä perustelu. Yksi parhaista ehdotuksista oli suoma-
laisten espanjan kielen kehittäminen eritasoisten sopeuttamiskurssien avulla, 
joita kielikylvyiksikin kutsutaan. Ystävä- ja naapuriapu nähtiin toimivaksi – mi-
käli ystäviä löydettäisiin. Yksi puhuttelevimmista olikin suomalaisnaisen ehdo-
tus maaseuturetken järjestämisestä henkilöille, jotka eivät sairauden tai muun 
syyn vuoksi itse kykene matkustamaan. Mantelipuiden kukinnan katseleminen 
ystävän avustuksella toisi aimo annoksen hyvinvointia heille, jotka eivät omin 
avuin kykene maaseudulle matkustamaan. 

10.4. Turvaverkosto ja vertaistuki

Tutkimusaineiston keruuvaiheessa kevätkaudella 2013 Espanjan Aurinkoranni-
kolla käynnistettiin SOS -turvaverkostohanke. Hanke aloitettiin 9.4.2013 yleisö-
tilaisuudella, jossa kartoitettiin turvaverkoston tarvetta, perustettiin hanketta 
valmisteleva työryhmä ja rakennettiin toimintasuunnitelma. Hankkeen ”vetäjä-
nä” toimii entinen kaupunginvaltuutettu Suvi Kauranen ja evankelisluterilainen 
seurakunta on työn edistämisessä vahvana taustayksikkönä. Pienryhmä kävi 
neuvottelemassa Malagan hätäpalvelun johtohenkilöiden kanssa suomenkieli-
sen 112 -hätäpalvelun mahdollisuuksista. Asiaan suhtauduttiin ymmärryksellä 
ja mahdollisuuksia luvattiin selvittää. Tavoitteena oli aikaansaada turvaverkos-
to, johon erityisesti yksin asuvat, apua tarvitsevat tai heidän läheisensä voivat 
hätätilanteissa ottaa yhteyttä.

Espanjassa asuvien suomalaisten tiedossa oli tapauksia, joissa yksinasuva 
suomalainen oli löydetty kuolleena asunnostaan. Oli myös havaittu, että niin 
sanottu, ”epävirallinen turvaverkosto” oli toiminut melko tehokkaasti. Kodis-
saan äkillisesti sairastuneen tai pahimmassa tapauksessa kuolleen suomalaisen 
lähellä asuneet suomalaiset olivat osanneet kaivata henkilöä, jota ei säännölli-
sesti nähty. Näin onnellisesti ei välttämättä aina tapahtunut, joten SOS -turva-

verkoston kehittäminen nähtiin tarpeelliseksi. SOS -ryhmän työstä tiedotettiin 
paikallislehdissä aktiivisesti, joten Aurinkorannikon suomalaisilla oli asiasta 
tietoa. (Fuengirola.fi 29.4.2013.) 

Turvaverkoston tarve 
Koska SOS -turvaverkoston toiminta ei keväällä 2013 ollut vielä käynnisty-
nyt, haastatteluun osallistuneilta kysyttiin: ”Tarvitsetko itse turvaverkostoa?” 
ja ”Miten turvaverkosto mielestäsi parhaiten toimii?” Haastateltavat vastasivat 
aktiiviseesti kysymyksiin. Vaikka suurin osa haastateltavista ei itse tarvinnut 
verkostoa, ymmärrystä sen tarpeellisuudesta oli. Suurin osa haastatelluista ei 
tarvinnut turvaverkostoa. Yksi haastatelluista totesi tarvinneensa turvaverkos-
toa ja oli sitä jo odotellessaan ryhtynyt itselleen kehittelemään. Yksi haastatelta-
vista ei osannut arvioida, tarvitseeko turvaverkostoa ja kaksi haastateltua arveli 
tarvitsevansa sitä kenties myöhemmin. 

”En tarkoin tiedä.” (Mies 82 v.)

”En nyt tarvitse, mutta ehkä tulevaisuudessa voin tarvitakin.” (Nainen 
66 v.) 

”En tällä hetkellä vielä. Ei sitä koskaan tiedä, milloin sitä itse tarvitsee.” 
(Nainen 67 v.)

Haastateltavien määrä on pieni, joten sen perusteella johtopäätösten teko ei ole 
kaiken kattavasti mahdollista. Voidaan kuitenkin todeta, että vaikka haastatelta-
vat itse eivät verkostoa tarvinneet, he näkivät sen tarpeellisuuden Aurinkoran-
nikolla. SOS -turvaverkoston suunnittelupalaverien runsas osanottajamäärä on 
antanut vielä vahvempaa näyttöä organisoidusti toimivan turvaverkoston tar-
peellisuudesta Espanjan Aurinkorannikolla. 

Miten turvaverkosto parhaiten toimii?
Haastateltavilla oli rakentavia ajatuksia turvaverkoston toiminnasta. Haastattelu-
teemaan ”Miten turvaverkosto mielestäsi parhaiten toimii?” saatujen kommenttien 
perusteella havaittiin, että suurimalla osalla haastatelluista oli selkeä näkemys suo-
malaisten turvallisuuden tarpeista ja turvaverkoston toimintamallista. Kaikkiaan 
35 haastatellulla oli ehdotus asiaan. Lisäksi tiedostettiin hankkeen vaativuustaso. 
Nähtiin, ettei aukottomasti toimiva turvaverkosto ole helposti rakennettavissa, pu-
humattakaan, että sen aukoton toiminta voitaisiin taata. Turvaverkoston tarpeel-
lisuutta ei kyseenalaistettu, mutta sen toimintamuodosta oli erilaisia näkemyksiä. 
Yli puolet haastatelluista arvioi, että toiminnan tulisi olla organisoitua, joko palka-
tun henkilöstön johdolla toimivaa tai vapaaehtoistyöhön perustuvaa. Jotkut kan-
nattivat naapuri- tai tuttavaverkostoon perustuvaa epävirallista turvaverkostoa. 
Kolmen haastateltavan näkemys 112-palvelusta perustui siihen, että yleinen hätä-
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numero tunnetaan hyvin, ja apu on sen kautta helposti saatavissa. Edellytyksenä oli 
kuitenkin, että 112-palvelu toteutuu suomenkielisenä. 

Organisoitu hätäkeskus, jossa toimii puhelinpäivystys 
Kuusi vastaajaa näki parhaimpana vaihtoehtona hyvin organisoidun puhelin-
päivystyksen, joka toimii hätäkeskuksen tavoin. Tiedostettiin, että järjestelmä 
vaatii koulutusta ja runsaasti sitoutunutta henkilöstöä, eikä se toimi kustannuk-
sitta. Järjestelmän peruspilarina oli puhelinpäivystys.

”Riittävän suuri joukko ihmisiä, jotka sitoutuvat vuorokauden ympäri 
työhön.” (Nainen 50 v.)

”Puhelinnumero, mihin voi soittaa. Päivystäjä pitää olla. Vaatisi monta 
työntekijää.” (Nainen 63 v.) 

”Nopein tapa on puhelin. Toisessa päässä pitää olla henkilö ympäri vuo-
rokauden.” (Mies 71 v.) 

Haastatellut toivat vahvasti esille myös epävirallisen naapuriverkoston merki-
tystä, joista joillakin oli jo omakohtaisia kokemuksia. Kuusi haastateltavaa ar-
vioi naapurien välisen seurannan olevan riittävän tehokas turvajärjestelmä. 
Tuttavat voisivat sopia keskenään menetelmistä. Yhteisesti sovittaisiin, miten 
toimitaan siinä tapauksessa, jolloin naapuria ei normaaliin tapaan tavoiteta. 
Tätä kirjoittaessani, muistin itselläni olleen yhden talvikauden ajan Espanjassa, 
vastapäisessä kerrostalossa asuneen ystävättäreni kanssa keskinäinen sopimus 
siitä, että aamuisin tiettyyn aikaan seurailemme toistemme verhojen aukaise-
mista. Elleivät verhot aukene, selvitämme, mistä johtuu. Menetelmä toimi hyvin. 
Tämän tutkimuksen haastateltavat ehdottivat naapuriverkoston laajentamista, 
jolloin se kattaisi suuremmankin määrän suomalaisasukkaita.

”Taloyhtiössämme toimii. Jokainen tuntee porukan. Jos jotakin ei näy vä-
hään aikaan, otetaan selvää missä on. Pitäisi laajentaa.” (Nainen 67 v.)

”Vaatii tietenkin auttavien ja autettavien halua olla ringissä mukana.” 
(Nainen 59 v.) 

Haastateltavat korostivat, ettei kaikille ihan jokaisen naapurin apu sovi ja siksi 
onkin tärkeää, että kontaktit luodaan itse. Tuotiin myös esille hyvänä esimerkki-
nä nuoret, joiden keskuudessa toimii luonnostaan porukkahenki, ja useimmiten 
nuoret huolehtivat myös toinen toisistaan.

”Nuoret ovat täällä avoimempia. On omia jengejä, kuten ”emot”, joilla 
hiukset ovat naamalla! ”Oma jengi - oma elämäntyyli. Niin Espanjassa 
kuin Suomessakin, porukka yleensä pitää huolta toisistaan.” (Nainen 18 v.)

Vapaaehtoistyön osuutta turvaverkoston toimivuudessa harkitsi viisi haastatel-
tua, jotka näkivät, että verkosto ei toimi aukottomasti vapaaehtoistyönä. Tilan-
netta arvioidessaan he totesivat kaksi velvoitetta: vastuu toiminnasta tulisi taa-
ta ja vapaaehtoistyöstä koituvat kulut korvata. Vapaaehtoistyöntekijät nähtiin 
suurena voimavarana erityisesti yksin asuvien ihmisten tukihenkilöinä, mutta 
suurin osa haastatelluista totesi, ettei turvaverkoston vaativan toiminnan pyö-
rittäminen palkatta tai kulukorvauksitta onnistu. 

”SOS -turvaverkostossa pitää olla suuret verkostot, jotta toimii. Seura-
kunnalla on vapaaehtois- ja etsivää toimintaa. Vapaaehtoistyö sairaa-
loissakin on hankaloitunut, kun tietoturvaa on kiristetty ja vain jotkut 
tietyt tahot pääsevät sisään. On jonkinlaista ”reviiritaistelua”.( Nainen 
46 v.) 

”Ydinkysymys siinä on, kuka vastaa. Jos on palkattuja työntekijöitä, voisi 
toimia. Vapaaehtoiset, jos kiinnostuvat, ovat suuri voimavara. Voisi ken-
ties heidän kauttaankin toimia? ( Nainen 47 v.) 

”Pitää olla vapaaehtoisia yhteyshenkilöitä. Jotkut voisi käydä katsomas-
sa kotona näitä yksinäisiä ihmisiä.” (Nainen 67 v.)

Kolme henkilöä toivoi suomalaista 112–hätänumeropalvelua. Suomenkieli-
nen 112-hätänumeropalvelu edellyttäisi suomalaispäivystystä hätäkeskuk-
sessa. SOS–turvaverkoston suunnitteluryhmä on neuvotellut Malagan hätä-
keskuksen kanssa yhteistyön mahdollisuudesta. Tulevaisuus näyttää, miten 
asia etenee. 

”Hätänumero 112 pitäisi saada suomen kielellä.” ( Nainen 34 v.) 

”Hyvä ajatus, että saadaan 112:een suomalainen vastaaja.” (Nainen 67 v.)

Kolme vastaajaa ehdotti kontaktipisteen perustamista, joka olisi suomalaisen 
kriisikeskuksen tapainen. Haastateltavien ajatuksena oli, että kontaktipiste oli-
si matalan kynnyksen paikka, jonne esimerkiksi tukea tarvitsevan nuoren olisi 
helppo mennä keskustelemaan. Yksikössä toivottiin olevan myös kerhotoimin-
taa. 

”Vanhuksille tulkkipalveluja. Ja nuorille Piste, mihin voi mennä puhu-
maan.” (Nainen 16 v.) 

Muitakin toimintamalleja esitettiin. Ehdotuksissa otettiin esille sosiaalityönteki-
jän rooli turvaverkoston osana. Arvioissa korostettiin yksilön omaa aktiivisuutta 
sekä yhdistysten, tulkkien, tiedottamisen ja henkilökartoituksen merkitystä tur-
vaverkoston toimivuudelle. 
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”Siten, että sosiaalityöntekijä ei olisi Malagassa. Hänellä pitäisi olla vas-
taanottoajat, ja ihmisten pitäisi tuntea paremmin tämä sosiaalityönteki-
jä.” (Nainen 42 v.) 

”Itse pitää olla aktiivinen.” (Nainen 50 v.) 

Esille tuli myös Suomessa tutuksi tullut turvarannekejärjestelmä, joka edellyt-
tää paitsi taustaorganisaatiota, myös käyttäjämaksuja. Korostettiin toimintaan 
sitoutumisen välttämättömyyttä ja avun tarvitsijan ”perään katsomista”. 

Ehdotetut turvaverkostomallit
Turvaverkoston tarpeellisuuden oivaltaneet haastatellut arvioivat erilaisia 
toimintavaihtoehtoja. ”Kehittämisraadissa” oli 35 haastatteluun osallistunutta 
suomalaista, jotka ideoivat viisi tarkemmin jäsenneltyä ja kuusi muuta, ehkä 
joiltakin osin tarkennuksia edellyttävää ehdotusta, joiden mukaan turvaver-
kosto voisi heidän mukaansa parhaiten toimia. Suluissa on haastateltujen lu-
kumäärät.

1)  Organisoitu turvaverkosto eli hätäkeskus, jossa toimii puhelinpäivystys (6)

2)  Epävirallinen tukiverkosto, joka voisi olla naapuri-, tuttava- tai jengiverkos-
to (6)

3)  Turvaverkosto vapaaehtoistyönä (5)

4)  Suomalainen 112 -palvelu (3)

5)  Kontaktipiste, josta voi hakea apua (3)

Kuusi muuta turvaverkoston toimintamallia (12)
- sosiaalityöntekijä kontaktipisteessä
- yhdistysten yhteistyönä
- tulkkipalvelujärjestelmä
- palveleva tukiryhmä
- sisäisen tiedottamisen avulla
- kaikki suomalaiset kattava kartoitus yhteystietoineen

Kannanotoista ilmeni, että haastatellut tunsivat alueen ja suomalaisten turval-
lisuuden tarpeet hyvin. Vaikka kysymykseen vastaaminen tapahtui spontaa-
nisti ja valmistelematta, esityksissä oli tiedon aineksia. Asioiden vakava poh-
dinta oli myös osoitus siitä, että suomalaisten turvaverkosto on tarpeellinen 
ja sen toivottaisiin toteutuvan mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Kysymys 
ei ole sen vähäisemmästä, kuin nopean avun saamisesta sekä ihmishenkien 
pelastamisesta.

Vertaistukiryhmät suomalaisen tukena Espanjassa
Aurinkorannikon evankelisluterilaisessa seurakunnassa toimii monia pien-
ryhmiä, joihin voi osallistua jokaisen oman kiinnostuksen tai elämäntilanteen 
mukaisesti. Seurakuntakodilla, Fuengirolan Los Bolichesissa on useita vertais-
tukiryhmiä. Näitä ovat raamattupiiri, miesten piiri, afasiaryhmä, syöpään sairas-
tuneiden ryhmä, omaishoitoryhmä, sydänsairaiden vertaistukiryhmä ja ”Mieli 
maasta” -ryhmä. Lisäksi Pacosintuvalla kokoontuu pyhiinvaelluksesta kiinnos-
tuneiden ryhmä sekä virsi- ja Siionin lauluseurat. Vertaistukiryhmien tavoittee-
na on ryhmään osallistuvien keskinäinen vuorovaikutus ja yhteisistä asioista 
keskustelu. Vertaistukiryhmän avulla ryhmään osallistujat saavat henkistä tu-
kea toisiltaan ja uusia voimia tuleviin päiviin. 

Myös suomalaisyhdistykset järjestävät vertaistukitoimintaa, esimerkkeinä 
Sydänyhdistyksen ja Vammaisyhdistyksen ryhmä tai Suomi-Seurojen harraste-
piirit. Yhdistyksissä on myös erilaisia kulttuurin, taiteen tai käden taitojen ryh-
miä, joissa ryhmän jäsenten keskinäinen koheesio ja virkistävä keskustelu luo-
vat turvallisuutta. Myös ystäväpiiri- ja muistipiiriryhmiä toteutetaan. Ryhmissä 
tavataan ja virkistytään.

AA-toiminnan vertaistuki Aurinkorannikolla
Yksi parhaimmista vertaistuen muodoista ovat alkoholista toipuville organisoi-
dut AA- vertaistuen ryhmät. AA-ryhmiä on ympäri maailmaa noin 160 eri maas-
sa jo yli 100 000 ja niissä on jäseniä yhteensä yli 2 miljoonaa. AA -nimike (Alco-
holics Anonymous) merkitsee alkoholistien nimettömyyttä. (AA.org. 2013.) 
Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen. 

Aurinkorannikolla on kahdeksan AA-ryhmää, joissa käy yhteensä noin 100 
henkilöä viikossa. Ryhmät toimivat Fuengirolan Los Bolichesissa ja Los Pacosis-
sa sekä Torremolinosissa kahdessa eri paikassa. Aurinkorannikon AA:n auttava 
puhelin ja nettisivut antavat lisäksi opastusta tarvitseville. Ryhmistä tiedotetaan 
myös suomalaisissa paikallislehdissä. Malagan AA-ryhmää tarvitsevat käyvät 
Fuengirolan tai Torremolinosin ryhmissä. Kokouksia on jokaisena viikonpäivä-
nä, joinakin päivinä jopa useita. Ryhmissä jäsenet jakavat keskenään kokemuk-
sensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista ongelmansa sekä auttaakseen 
itseään ja toisiaan tervehtymään alkoholismista. Ryhmät toimivat vapaaehtois-
ten avustusten tuella. 

Aurinkorannikon AA -kerhon vetäjän haastattelu 
Tutkimusta varten haastateltiin AA-kerhon vetovuorossa ollutta ohjaajaa. Hänen 
mukaansa: ”Aurinkorannikon AA-toimintaa toteutetaan lokakuun ja toukokuun 
välisenä aikana. Ryhmiä on kahdeksan, joista kolme toimii myös kesän aikana. 
Ryhmissä on 10–15 osallistujaa. Puhelin kiertää päivystäjältä toiselle. Vetäjää ei 
valita, vaan ryhmän vetäjä nousee vuorollaan ryhmän sisältä. Uudet tulokkaat 
otetaan ryhmään tultuaan heti vetovuoroon. AA-ryhmätuen menetelmät perus-
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tuvat sen 12 askeleeseen, joiden ensimmäinen askel sisältää ajatuksen siitä, että 
ihminen myöntää olevansa voimaton alkoholin suhteen ja on menettänyt elä-
mänsä hallinnan. Myös muut yksitoista askelta sisältävät hengellistä ideologiaa 
ja moraalista itsetutkistelua. Aurinkorannikon AA:n jäsenet olivat huomanneet 
myös valon piristävän vaikutuksen mielialaansa ja siitä syystä alueella on hei-
dän mukaansa mukava elää ja toipua tästä vakavasta sairaudesta.” (Alcoholics 
Anonymous 2013; AA-kerhon ohjaajan haastattelu 6.5.2013.)

Selviytymiskeinot arjen vaikeuksissa 
Aiempien tulosten mukaan yli puolet kyselyyn osallistuneista oli kokenut vai-
keuksia Espanjassa. Oli myös heitä, jotka eivät kertomansa mukaan olleet ko-
keneet minkäänlaisia vaikeuksia Espanjassa ollessaan (ks. 10.1.1). Vaikeuksia 
kokeneilla oli todennäköisesti erilaisia menetelmiä ongelmista selviytymiseen. 
Kysymyksen ”Mitkä keinot ovat auttaneet Sinua selviytymään arjen vaikeuksis-
ta?”, tavoitteena oli löytää niitä suomalaisten käyttämiä keinoja, jotka ovat autta-
neet heitä selviytymään arjen vaikeuksista Espanjassa. Avovastauksia oli kirjat-
tu runsaasti. Vastaukset ryhmiteltiin seitsemään luokkaan (taulukko 60). 

Taulukko 60. Keinot arjen vaikeuksien voittamiseen, kyselyn mukaan (%)

Työ, omatoimisuus, osallistuminen 40 

Ystävien, tuttavien ja perheen tuki 34

Kieli ja kulttuuri 10

Vaikeuksien väistämisen taito 4

Suomalaisyhdistykset ja seurakunta 3

Suomalainen sisu 3

Media; lehdet ja internet 3

Muut selviytymiskeinot 3

Yhteensä % 100 

Vastaajia (N) 542

Tehokkaimmat keinot arjen vaikeuksista selviytymisessä olivat olleet ihmisen 
oma toiminta, työ ja osallistuminen. Lähes puolet vaikeuksista oli voitettu näil-
lä menetelmillä. Noin joka kolmas oli saanut tukea vaikeuksiin perheeltään tai 
tuttaviltaan ja kolmas, joskin vähäisempi apu vaikeuksien voittamisessa oli kie-
litaito. Kielitaito oli todettu monissa yhteyksissä auttaneen monesta pulmasta, 
joten merkittävää on, että se tuli vaikeuksien yhteydessä vasta kolmannelle ti-
lalle. Vastauksissa korostettiin vahvimmin työn, omatoimisuuden ja osallistumi-
sen merkitystä vaikeuksien voittamisessa. Positiivisten tulosten selittäjänä on 
todennäköisesti Bondevikin ja Skogstadin (1996) toteama selviytymisprosessi, 
joka parhaiten käynnistyy sillä, että puhuu vaikeuksistaan ensisijaisesti omien 

ikätoveriensa kanssa. Erityisesti nuorten osalta saman ikäisten tuttavien apu oli 
koettu merkittävimmiksi. 

”Työ ja ystävät ovat auttaneet.” (Mies 29 v.) 

”Itsestä huolehtiminen, ulkoilu ja mielekäs tekeminen.” (Nainen 50 v.) 

”Ystävien apu sekä suomalaisten, että paikallisten.” (Nainen 18 v.)

Kielen ja kulttuurin merkitys tässä yhteydessä tuli esille huomattavasti pienem-
män joukon esille tuomana kuin mitä se muissa yhteyksissä oli esitetty. Vain 
muutamat vastaajista korostivat kielen ja kulttuurin merkitystä arjen vaikeuk-
sien voittamisessa. Kielen ja kulttuurin tuntemus oli kuitenkin yksi merkittä-
vimmistä arvioitaessa arjen vaikeuksissa selviytymisen keinoja. Myös kielitai-
don merkitystä kulttuuriin integroitumisessa korostettiin.

”Kielen opetteleminen ja integroituminen kulttuuriin”. ( Nainen 41 v.) 

”Jos kielitaito ei riitä, pantomiimi on hyvä selviytymiskeino.” (Nainen 67 v.)

Suomalaisyhdistykset ja seurakunta olivat toimintansa kautta antaneet tukea 
useille suomalaisille. Jotkut vastaajista olivat itse olleet yhdistysten toiminnassa 
mukana ja todenneet, että yhdistyksissä tai seurakunnassa tavattujen ystävien 
kautta oli saatu uusia voimia arkeen. Suomalainen sisukin oli auttanut suomalai-
sia selviytymään arjen vaikeuksista. 

”Suomalaisyhteisössä toimiminen, seurakunnan tarjoamat tilat ja tilai-
suudet. Sitä kautta on tullut tuttavuuksia ja arjen apua.” (Nainen 72 v.) 

”Suomalainen sisu auttaa.” (Mies 51 v.)

Media, lehdet ja internet olivat useiden suomalaisten tukena arjessa. Vastaajil-
le lehdet ja netti yhdistyivät kirjastokäynteihin ja olivat tuttujen, päivittäisten 
asioiden keskiössä. 

”Opiskelijatoverit, seurakunta, tuttujen asioiden tekeminen, sekä netti ja 
skype.” (Mies 23 v.) 

Yksi vastaaja selvisi vaikeuksista kyvykkään vaimonsa avulla. Joitakin suoma-
laisia oli auttanut huumori, pitkä pinna tai luja usko. Yksi vastaaja oli havainnut 
yhden yön ”Väyrysten” sijaan, parin yön yli nukkumisen auttaneen vaikeuksista 
selviytymistä. 

”Minulla on hyvä tulkki (vaimo) ja erinomainen omalääkäri.” (Mies 61 v.) 

”Huumorilla pärjää.” (Nainen 68 v.)
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”Luja usko huomiseen. Luottamus Kaikkivaltiaaseen.” (Mies 57 v.) 

”Nukkuu vaikean asian kanssa pari yötä. (Nainen 51 v.)

Muutamilla vastaajilla ei ollut mitään vaikeuksia. Vaikeuksien väistämiskykyä 
olisi tarpeellista opettaa muillekin.

Yhteenvetoa 
Vastaajien vaikeuksista selviytymisen keinot löytyivät melko samantasoisesti 
työstä, omatoimisuudesta ja sosiaalisen verkoston tuesta. Siinä, missä suoma-
laiset olivat monesti moittineet suomalaisten liiallista työpainotteisuutta tai 
turhankin sinnikästä omatoimisuutta, nyt näiden menetelmien katsottiin ole-
van parasta lääkettä vaikeuksien selättämiselle. Enemmän kuin joka kolmas 
vastaaja koki, että työn, perheen ja sosiaalisen verkoston merkitys oli tärkeä 
voimavara vaikeuksista selviytymisessä. Kahden tärkeimmäksi koetun tekijän 
vahvana tukena oli lisäksi useiden vastaajien näkemys siitä, että merkitystä on 
myös kielellä ja kulttuurilla, suomalaisyhteisöillä ja seurakunnalla sekä suo-
malaisella sisulla. Mediallakin oli merkityksensä. Samoin kaikilla niillä kolmel-
latoista muulla näkemyksellä, joista esimerkkeinä olivat huumori ja luja usko 
tulevaisuuteen.

10.5. Turvallisuus ja sosiaalityö Espanjassa

Espanjan sisäministeriön tiedotteen ”Turismo Securon 2013” mukaan, Espan-
ja on yksi Euroopan turvallisimmista maista. Fuengirolan paikallispoliisin mu-
kaan organisoitu rikollisuus on talouslaman johdosta Espanjassa vähentynyt, 
koska varallisuus on pienentynyt. Näin ollen kaduilla ja asunnoissa tapahtuva 
rikollisuus on vastaavasti lisääntynyt, ja siitä on tullut uusi elinkeino rikolli-
sille. (Policia Nacional, Fuengirola 2013.) Tilanne on asiantuntijoiden mukaan 
samanlainen koko Euroopassa. Tästä syystä ihmisiä kehotetaan kiinnittämään 
huomiota omaan turvallisuuteensa. (Poliisi.fi 2013; Policia National España 
2013.)

Tutkimuksen aikana tuli monissa yhteyksissä esille rikollisuuden li-
sääntyminen Aurinkorannikolla. Myös suomalaiset olivat joutuneet yhä 
useammin ryöstöjen kohteiksi. Lehtitietojen mukaan laukku- ja lompakko-
varkauksien lisäksi erityisesti asuntomurrot ovat lisääntyneet syyskaudella 
2013. Espanjan poliisi on tuonut painokkaasti esille rikoksista ilmoittamisen 
tärkeyttä. Pienimmistäkin varkauksista tulisi ilmoittaa poliisille, sillä ilmoi-
tusten perusteella osataan lisätä poliisivalvontaa oikeisiin kohteisiin ja etsiä 
rikollisia.

Espanjalaiset ovat tarkkoja turvallisuudestaan. He osaavat yleisesti ottaen 
varoa rikollisia ja saattelevat muun muassa lapsensa usein kädestä kiinni pitäen 
kouluun ja sieltä pois. Tämä käytäntö on myös Aurinkorannikon suomalaisessa 
koulussa, etenkin nuorempien oppilaiden kohdalla. Perusteluna lasten koulu-
matkojen saattamisessa on, että espanjalainen liikennekulttuuri on vauhdikas 
ja kieltä puhumaton suomalainen on helppo kohde varkaille. Espanjalaisten yk-
sityiskoulujen porteilla vartioi poliisit, ja tarvittaessa liikenne pysäytetään kou-
luun tulon tai sieltä poistumisen ajaksi. Suomalaisen silmiin menettely näyttää 
kovin ”pramealta”, vaikka kyse on turvallisuudesta. Paikallisten peruskoulun 
oppilaiden ohjaajien tärkeimpiä tehtäviä on seurata järjestystä koulussa, oppi-
laiden kouluun saapumista, luokasta toiseen siirtymistä ja koulusta kotiin lähte-
mistä. Koululaisen turvallisuuteen kiinnitetään huomiota Turvallisuus taataan 
ohjaajan ja huoltajan välisellä yhteistyöllä. 

Minna Holopainen (2011) haastatteli Suomalaisen koulun historiikkia var-
ten koulun oppilaiden vanhempia, opettajia, oppilaita ja henkilökuntaa ja sai 
toisistaan poikkeavia käsityksiä Espanjan turvallisuudesta. Nuoret olivat sitä 
mieltä, ettei Espanjassa ole yhtään sen vaarallisempaa kuin muuallakaan maa-
ilmassa ja aikuisten huolta pidettiin usein liioiteltuna. Osa aikuisista oli kuiten-
kin sitä mieltä, että lasten ei missään tapauksessa tule liikkua ulkona yksin. Joi-
denkin aikuisten kanta ei kuitenkaan ollut näin jyrkkä, vaan lasten ja nuorten 
katsottiin hyvin voivan liikkua ulkona yksinäänkin, kunhan noudattavat tiettyä 
varovaisuutta. 

Historiikin mukaan vuosina 2004–2005 suomalaisten ja espanjalaisten nuor-
ten välille oli syntynyt kärhämöintiä. Lisäksi pohjoismaalaiset nuoret joutuivat 
espanjalaisten nimittelyn ja ryöstelyn kohteiksi useaan kertaan. Vakavilta 
vaurioilta vältyttiin, mutta terveyskeskuksessa ja poliisille ilmoittamassa 
käytiin. Keskinäisistä kähinöistä tiedotti myös muun muassa Aamulehti (2005) 
Suomessa. Aurinkorannikon suomalainen koulu järjesti keskustelutilaisuuden, 
johon osallistui myös Fuengirolan rikospoliisin edustajat. Neuvottelun tulokse-
na valvontaa luvattiin tehostaa ja nuoria rohkaistiin ilmoittamaan pienimmätkin 
tapaukset. Oppilaiden mukaan, tapahtumien jälkeen selkkauksia on esiintynyt 
harvemmin (Holopainen 2011, 101). Koulun turvallisuus oli parantunut neuvot-
telujen tuloksena. 

Sosiaalityö suomalaisten tukena 
Aurinkorannikon evankelisluterilainen seurakunta, Malagan konsulaatti ja 
rannikolla yli 30 vuotta toimineet Suomi-Seurat ovat omalta osaltaan tehneet 
oman toimintansa puitteissa sosiaalityötä, mutta systemaattinen neuvonta ja 
ohjaus sekä sosiaalipalvelutoiminta ovat puuttuneet. Sitä, onko Espanjan Au-
rinkorannikolla tällä hetkellä sen enempää sosiaalisia ongelmia ja sosiaalityön 
tarvetta kuin Suomessakaan, ei ole tutkittu. On vain arvioitu, että ulkosuoma-

https://www.poliisi.fi/krp/home.nsf
https://www.poliisi.fi/krp/home.nsf
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laisyhteisön erilaiset piirteet ja yksittäistapaukset korostuvat paremmin Au-
rinkorannikolla. Oma erityispiirteensä luonnollisesti on halvan alkoholin lii-
kakäyttö. 

Sosiaalityön vahva kenttätyövaihe 1990-luvulla 
Vuosien 1990–1995 aikana Aurinkorannikolla toteutettiin ”ruohonjuuritason” 
sosiaalityön hanke. Tieto Espanjan suomalaisten sosiaalista ongelmista oli kiiri-
nyt median välityksellä paitsi suomalaisille viranomaisille, myös Helsingin Dia-
konissalaitokselle, jossa asiaan reagoitiin 1990-luvun alussa. Tuolloin laitoksen 
toimesta aloitettiin viisivuotinen sosiaalityön projekti Espanjan Aurinkoranni-
kolla. 

Sosiaalityön ”vahva vaikuttamisen kausi” Espanjan Aurinkorannikolla oli-
kin vuosina 1991–1996, jolloin silloisen sosiaalityöntekijän johtama Helsingin 
Diakonialaitoksen projektityö osoitti sosiaalisen avun tarpeen Aurinkoran-
nikolla. Sosiaalityö aloitettiin Torremolinosissa, jossa evankelisluterilaisen 
seurakunnan Torrentuvan tukikohta osoittautui tarpeelliseksi. Myöhemmin 
sosiaalityötä tehtiin myös Fuengirolan Los Pacosin Pacosintuvalla. Tuolloin 
sosiaalityön rankkoja työmuotoja olivat turvamajoitukset, joissa esimerkiksi 
perheväkivaltaa paennut, ryöstetyksi tullut, tai muihin vaikeuksiin joutunut 
suomalainen majoitettiin projektin toimesta tuvan takahuoneeseen. Turvama-
joituksia tarvittiin tuolloin noin 30 vuodessa. Muut sosiaalitehtävät olivat mie-
lenterveys- ja päihdetyö tai sosiaalisten ongelmien selvittäminen. Tehtiin myös 
koti- ja sairaalakäyntejä sekä diakoniatyötä. Asiakkaiden vuosittainen määrä 
oli suuri. Neljäntenä toimintavuotena asiakkaiden määrä nousi 5 000 henki-
löön ja viimeisenä toimintavuonna 1995–1996 asiakaskontakteja oli jo lähes 
10 000. Työtä ei siis tehty turhaan. Hankkeen selkeä sanoma oli, että sosiaa-
lityölle oli tarvetta. Projektin jälkeisenä, 15 vuoden aikana, systemaattista ja 
ohjattua sosiaalityötä ei Aurinkorannikolla ole ollut. (Ukkola 2011, 23; Karisto 
2008, 368; Autio 1996.)

Sosiaalityöntekijän tarve on Aurinkorannikolla tiedostettu jo pitkään. Siitä 
huolimatta, että tutkimaton arvio osoittaa, että Aurinkorannikon suomalaisten 
päihde- ja sosiaalisten ongelmien määrä olisi 2000-luvulla vähentynyt, totuus 
saattaa olla toinen. Ongelmat voinevat olla piileviä tai vaikeammin havaitta-
vissa. Aurinkorannikon evankelisluterilainen seurakunta, suomalaisyhteisöjen 
neuvottelukunta sekä Suomen Madridin suurlähetystö olivat jo vuonna 2010 
yksimielisiä sosiaalityöntekijän tarpeellisuudesta. Suurlähetystön neuvottelut 
vuonna 2011 ulkoasiainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa 
johtivat tavoitteeseen, ja sosiaalityöntekijän kokeilun ensimmäinen työvuosi to-
teutettiin 1.9.2011–31.8.2012 välisenä aikana. (Suomen Madridin suurlähetystö 
2011.) Tehtävä oli ensimmäisenä työvuotena osa-aikainen ja sosiaalityöntekijän 
päätoimipaikka oli Malagan kunniakonsulaatissa.

Sosiaalityöntekijän ensimmäinen työvuosi oli työntäyteinen. Puolen vuo-
den aikana neuvontaa, ohjausta ja käytännön asioissa avustamista oli annettu 
67 pitkäaikaisasujalle ja 102 lyhytaikaisesti Aurinkorannikolla asuvalle suo-
malaiselle. Lisäksi lastensuojelutapausten määrä oli melko suuri. Lapsiper-
heitä ja nuoria pareja muuttaa jatkuvasti Suomesta Espanjaan joko joksikin 
ajaksi tai pysyväisluonteisesti ja tämä selittänee lastensuojelutapausten li-
sääntymistä osittain. Niissä tapauksissa, kun perheen ongelmat edellyttivät 
Suomeen paluuta, sosiaalityöntekijä antoi perheelle ohjausta ja neuvontaa 
sekä organisoi asiat yhteistyössä viranomaistahojen kanssa. Asiakastapauk-
sia oli käsitelty yhteistyössä myös Suomen viranomaisten kanssa. Suurin osa 
asiakkaista oli ollut Suomen sosiaaliturvan piirissä. Oli myös yksinäisyyteen, 
päihdeasioihin tai parisuhteen päättymiseen liittyviä asioita. Sosiaalityönte-
kijä tapasi koululla joka viikko keskimäärin neljä tai viisi asiakasta tai per-
hettä. Hän osallistui myös koulun oppilashuoltotyöryhmään. Jos asiakas oli 
Espanjassa kirjoilla oleva, hän oli oikeutettu Espanjan sosiaaliturvaan ja so-
siaalityöntekijä ohjasi hänet sinne. Sosiaalityöntekijän mukaan suomalaiset 
ovat usein tietämättömiä siitä, mitä sosiaaliturvan vaihtaminen maasta toi-
seen käytännössä tarkoittaa. 

Sosiaaliset kriisitilanteet ovat usein syntyneet pettymysten myötä. Asiakas 
oli saattanut muuttaa Espanjaan suurin toivein, mutta asiat eivät edenneetkään 
suunnitellusti. Espanjasta ennalta saatu työpaikka ei joko vastannut odotuksia 
tai sitä ei ollut lainkaan. Omat asiakasryhmänsä muodostivat Espanjaan pysy-
västi muuttaneet ja paikallisen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat ihmiset, jotka 
esimerkiksi päihde- tai mielenterveysongelmien vuoksi olivat tarvinneet sosi-
aalityöntekijän tukea ja läheisverkoston vahvistamista, esimerkiksi AA-toimin-
nan tai seurakunnan ystäväpalvelun kanssa. Näille asiakkaille oli eduksi, että he 
saivat apua omalla äidinkielellään ja heidän itsenäinen asumisensa voi Espan-
jassa jatkua. Sosiaalityöntekijä totesi, että huolimatta työn haasteista ja ihmis-
ten vaikeista elämäntilanteista, työn pohjavireenä oli ollut positiivisuus. Ihmiset 
ja yhteistyötahot olivat olleet kiitollisia saamastaan avusta. Sosiaalityöntekijän 
mukaan kokeilua tulisi jatkaa. (Sosiaalityöntekijän haastattelu 8.5.2012; Sosiaa-
lityön raportti 2012.) 

Kokeilujakson aikana oli käynyt selväksi, että tarve suomalaisen sosiaali-
työntekijän työpanokseen Aurinkorannikolla oli suuri. Asiakaskunta jakautui 
suhteellisen tasaisesti vanhuksiin, päihde- ja mielenterveysasiakkaisiin, kriisi-
asiakkaisiin, lastensuojeluun ja vähäisessä määrin vammaisten sosiaalityöhön. 
Siitä syystä, että sosiaalityötä tehtiin vuosina 2012–2013 täysin uudella otteella 
ja ruohonjuuritasolla, vaikutusten arviointi ja mittaaminen oli haasteellista. 
Toinen työkokeiluvuosi 2013 toteutui ulkoministeriön sekä sosiaali- ja ter-
veysministeriön rahoittamana ja kokoaikaisena sosiaalityönä. Lehtiartikkelin 
mukaan asiakkaita oli riittänyt. Suurin osa sosiaalityöntekijän asiakkaista oli 
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kirjoilla Suomessa. Työn painopiste oli päihdetyössä. Työn parhaita puolia oli 
asiakkaitten positiivinen palaute. (Fuengirola.fi 7.6.2013.) Viimeiseltä kaudel-
ta ei raporttia ollut saatavissa. Alkuvuoteen 2014 mennessä ei ole saatu tietoa 
myöskään sosiaalityöntekijän tehtävien mahdollisesta jatkamisesta Aurinko-
rannikolla. 

Sosiaalityöntekijän palvelujen käyttö Aurinkorannikolla
Sosiaalityöntekijän työstä oli kirjoitettu useita artikkeleja suomalaisissa viikko-
lehdissä. Suomalaisille tiedotettiin, että sosiaalityötä tehdään taas pitkän tauon 
jälkeen suomalaisten keskuudessa. Sosiaalityöntekijä oli myös esittäytynyt radi-
ossa ja suomalaisten eri tilaisuuksissa. Oliko tutkimukseen osallistuneissa hen-
kilöitä, jotka olivat käyttäneet sosiaalityöntekijän palveluja, sitä kysyttiin: ”Jos 
olet, saitko apua?” ja ”Jos et saanut, mistä johtui?” 

Kyselyvastauksista ilmeni, että sosiaalityöntekijän palveluja oli vuonna 
2012 käyttänyt 12 henkilöä. Syytä sosiaalityöntekijän käyttämiseen ei anonymi-
teettisyistä kysytty. Sosiaalityöntekijän apua tarvitsevista naisia oli seitsemän ja 
miehiä viisi. Palvelujen käyttäjien ikähaitari oli 16–83 vuotta. Naisten keski-ikä 
oli 36 vuotta ja miesten 54 vuotta. 

”Olen työni takia, en henkilökohtaisista syistä.” (Nainen 50 v.) 

”En, mutta oppilaani ovat.” (Mies 49 v.)

”En tietänyt, mitä apua olisin voinut pyytää ja mistä hakea.” (Nainen 64 v.) 

Kun sosiaalityöntekijän palveluja käyttäneiltä kysyttiin: ”Jos olet käyttänyt, sait-
ko apua?”, kysymykseen vastasi 20 henkilöä. Heidän vastauksistaan kävi ilmi, 
että yksitoista henkilöä oli saanut apua ja yhdeksän ei. Vastausten määrästä sel-
visi, että sosiaalityöntekijän käyttäjämäärä oli nyt noussut kahdeksalla henki-
löllä. Avovastaukseen ”Jos et ole saanut apua, mistä johtui” vastauksia kirjasi 99 
henkilöä. Vastaukset olivat pääasiassa: ”en tarvinnut” tai ”ei tarvetta -sisältöi-
siä.” Omakohtaisia kokemuksia omaavia ja ilman apua jääneitä oli yhteensä vain 
kolme. Lisäksi kaksi vastaajaa oli hakenut apua työn tai oppilaittensa puolesta, 
eikä vastauksista ilmennyt, oliko apua saatu. Vastauksista saatiin tarpeellista li-
säinformaatiota siitä, että suomalaisilla ei ollut sosiaalityöntekijän työstä ja olin-
paikasta selkeää tietoa. Vastaajilla oli myös käsitystä, että sosiaalityön apua oli 
käytettävissä vain vähän. 

On hyvin todennäköistä, etteivät sosiaalityöntekijän palveluja käyttäneistä 
kaikki ole vastanneet tutkimuskyselyyn. Mutta saatujen tulosten perusteella 
voidaan arvioida, että ylipäätään se, että sosiaalityöntekijän palveluja oli käytet-
ty vähän ja olinpaikasta tai palveluiden sisällöstä ei ollut tarkkaa tietoa – kertoo 
siitä, että työ ei ollut saavuttanut suomalaisyhteisön riittävää tietoisuutta. Leh-
dissä oli useita artikkeleja sosiaalityöntekijän palkkaamisesta ja työstäkin, mut-

ta myös monia kommentteja siitä, kuinka ensimmäisen kauden työaika oli liian 
lyhyt tarpeeseen nähden. Yhteneväisiä ajatuksia oli siitä, että sosiaalityöntekijän 
työn toivotaan jatkuvan Espanjan Aurinkorannikolla. 

10.6. Elintaso ja palvelut 

Elintaso määritellään aineellisen elämisen tasona, ihmisen saatavilla olevien 
tavaroiden sekä palvelujen määränä ja laatuna. Elintasoa mitataan muun 
muassa bruttokansantuotteella, tulojen jakautumisen tasaisuudella tai köy-
hien määrällä. Muita mittareita ovat terveydenhuollon ja koulutuksen saata-
vuus. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010.) Yhdistyneiden kansakuntien 
määritelmä elintasosta noudattaa samaa linjaa: ”Elintaso on se väestön tar-
peiden tyydytyksen taso, joka aikaansaadaan tietyssä taloudessa ja tiettyinä 
aikoina tarjotuilla hyödykkeillä.” (Yhdistyneet kansakunnat 2013; Wikipedia.
org.2013.)

Elintason perustan muodostaa aineellinen hyvinvointi. Vaikka varallisuus ei 
välttämättä takaa ihmisen subjektiivista hyvinvointia, heikko elintaso ja köyhyys 
voivat heijastua sosiaalisiin suhteisiin tai tulevaisuuden odotuksiin ja esimer-
kiksi huonolaatuinen asuminen saattaa heikentää asukkaiden terveyttä. Elinta-
son tarkastelu kytkeytyy hyvin myös Allardtin (1976) esittämään, perinteiseen 
hyvinvoinnin ulottuvuuksien kolmijakoisuuteen, jossa tyytyväisyys taloudel-
liseen tilanteeseen kuvaa aineellista elintasoa, tyytyväisyys perhe-elämään on 
yhteisyyssuhteiden osoitin ja tyytyväisyys saavutuksiin ilmaisee itsensä toteut-
tamista. (Martelin et al. 2005.) 

Aineellisten hyödykkeiden hinnat ja palvelut Espanjassa ovat olleet monilta 
osin Suomen hintoja alhaisempia. Suomalaisten ostovoima on eurooppalaisessa 
vertailussa Espanjaa heikompi. Suomen heikkoa ostovoimaa aiheuttavat kor-
kean hintatason lisäksi suhteellisen matalat palkat ja korkea verotus. Espanjas-
sa asuvien suomalaisten elintaso ja ostovoima tulisi täten kohentunut, mikäli 
sitä arvioidaan pelkästään aineellisen elintason eli edullisen hintatason näkö-
kulmasta. 

Tilastokeskuksen (2013) tekemän hintavertailun mukaan Suomessa hyö-
dykkeet ovat 19 prosenttia kalliimpia kuin euroalueella keskimäärin (kuvio 3). 
Vaikka Suomi on euroalueen kalleimpia maita elintasoon suhteutettuna, Suomi 
ei ole kuitenkaan Euroopan kallein maa, sillä vertailun mukaan yksityisen ku-
lutuksen kokonaishintataso on Suomea korkeampi Sveitsissä, Norjassa, Tans-
kassa ja Ruotsissa. (Eurostat 2013.) Espanjassa hintataso on jonkin verran alle 
EU-maiden keskiarvon. Vertailussa käytetyt hinnat ovat vuoden 2012 keskihin-
toja. (Tilastokeskus 2013.)

http://fi.wikipedia.org/wiki/Bruttokansantuote
http://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6yhyysraja
http://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6yhyysraja
http://fi.wikipedia.org/wiki/elintaso
http://www.slideshare.net/elintaso-ja-hyvinvointi
http://www.slideshare.net/elintaso-ja-hyvinvointi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomi
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Kuvio 3. Ruuan ja alkoholittomien juomien hintataso Euroopan maissa vuonna 2012 
(Lähde: Tilastokeskus 2013)

Vaikka Suomessa elintarvikkeet maksavat yli 12 prosenttia ja asuminen jopa 
26 prosenttia enemmän kuin euroalueella keskimäärin, televiestintä, kuten 
puhelut ja netti ovat kuitenkin lähes 23 prosenttia edullisempia kuin muual-
la euroalueella. Syitä Suomen korkealle hintatasolle on useita. Suomi on pie-
ni, syrjäinen ja harvaan asuttu maa. Tavaroiden kuljettaminen Suomeen me-
riteitse maksaa enemmän, kuin niiden toimittaminen esimerkiksi Keski- ja 
Etelä-Eurooppaan. Hintoja nostaa myös kilpailun puute. Erona toisiin eu-
romaihin on sekin, että Suomessa kauppa on keskittynyt suuryksiköihin. (HS.
talous.23.3.2013; Taloussanomat.fi 3.11.2013; HS 24.12.2013; Eurostat 2013.) 
Tämän tutkimuksen puitteissa suomalaiset ovat monissa yhteyksissä ilmais-
seet tyytyväisyytensä erityisesti Espanjan elintarvikkeiden edulliseen hintata-
soon ja palveluihin. Siitä huolimatta, myös suomalaisten palveluiden laatua ja 
luotettavuutta arvostettiin Espanjassa. 

Suomalaisten palvelut Espanjassa 
Suomalaisten kokemukset Espanjassa saamistaan palveluista olivat pääasiassa 
myönteisiä. Erityisesti kiitettiin edullisia hintoja Suomen hintoihin verrattuina. 
Moni pienituloinen eläkeläinen koki elämänlaatunsa Espanjassa paremmaksi 
juuri halvemman hintatason ansiosta. Ostovoima ja elintaso olivat kohentuneet. 
Mutta oliko palveluja riittävästi? Palveluiden riittävyyden, tarpeen ja mahdolli-
sen puutteen selvittämiseksi suomalaisilta kysyttiin: ”Onko suomalaisilla Espan-
jassa riittävästi palveluja?” ja ”Jos on, mitä palveluja olet eniten tarvinnut?” sekä 
”Jos ei ole, mitä palveluja puuttuu?” Kahteen viimeiseen kysymykseen pyydettiin 
vastauksia myös haastateltavilta. 

Lähes kaikki (94 %) vastaajat olivat tyytyväisiä palvelujen määrään Espanjassa. 
Kaikista tyytyväisempiä palvelujen määrään olivat kaksi nuorinta ikäryhmää eli alle 
51-vuotiaat. Palvelujen riittävyyttä kysyttiin yleisellä tasolla, joten täsmentävän li-
säkysymyksen ”Mitä palveluja olet eniten tarvinnut?” vastauksista saadaan lisäinfor-
maatiota palveluista. Vastaukset valottavat suomalaisten eniten tarvitsemia palve-
luja. Ne ryhmiteltiin palvelualojen mukaisesti kymmeneen luokkaan (taulukko 61).

Taulukko 61. Suomalaisten eniten tarvitsemat palvelut Espanjassa, kyselyn mukaan (%)

Terveyspalvelut 20

Kauppapalvelut 17

Kauneudenhoitoalan palvelut 12

Pankki- ja asiointipalvelut 11

Opinto-, yhdistys-, seurakuntapalvelut 9

Tulkkipalvelut 9

Tietotekniikan palvelut 8

Muut palvelut 6

Harrastukset 5

Ravintola- ja baaripalvelut 3

Yhteensä % 100

Vastaajia (N) 388

Terveys- ja kauppapalvelujen ensisijaisuus oli ennakoitavissa. Se, että tervey-
denhoidon palvelut oli asetettu elintarvike- tai muiden kauppaostosten edelle, 
selittynee sillä, että kenties elintarvike- ja muut ostokset ovat niin itsestään sel-
vyyksiä, jotta niitä ei ihan ensimmäisenä noteerata. 

Kauneudenhoitopalvelujen suhteen ei kyseenalaistaminen ole tarpeen. Vil-
kaisu paikallislehtien mainossivuille osoittaa, että Aurinkorannikolla on run-
saasti kauneudenhoidon yrityksiä, joiden palvelut ovat myös olleet melko hyvin 
suomalaisten suosiossa, koska niiden käyttö ohitti jopa pankkipalvelut. Tulos-
ten mukaan suomalaiset ovat itseään hoitavia ihmisiä, sillä haastateltavistakin 
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kauneudenhoitopalveluja käytti runsas kolmannes. Huomioitava on, että kau-
neudenhoitopalveluihin sisältyi myös kampaamo- ja parturipalvelut sekä kau-
neusalan itsehoitotarvikkeet. Pankki- ja asiointipalvelujen, opinto-, yhdistys- ja 
seurakuntapalvelujen lisäksi käytettiin tulkki- ja tietotekniikan palveluja sekä 
harrastuksiin liittyviä palveluja. Myös ravintola- ja baaripalveluja käytettiin. 
Muihin palveluihin sisältyivät lehdet, senioritalo, äänestys vaaleissa, autonvuok-
raus, kuljetukset, siivous, remontti- ja kirjastopalvelut, vihkiminen, hoitoapu, 
lastenhoito ja suomalaisen poliisin palvelut. 

Haastateltavien eniten tarvitsemat palvelut poikkesivat erityisesti kahden 
palvelualan osalta kyselyvastaajien ilmoittamista palveluista. Jo edellä mainitut 
kauneuspalvelut olivat haastateltavien ykköspalveluina ja kauppapalvelut toi-
sena palvelutarvelistalla. Mutta haastateltavista kauppapalveluita käytti lähes 
kolmannes, joka oli huomattavasti suurempi osuus kyselyvastauksiin nähden. 
Muiden palvelujen osalta eniten tarvitut ostokset toteutuivat lähes samantasoi-
sesti kuin kyselyvastaajillakin, sillä erotuksella, että haastateltavat ilmoittivat 
käyttävänsä ravintolapalveluita viisi prosenttia enemmän kuin kyselyvastaajat. 

Mitä palveluja puuttuu?
Taulukossa 61 esitettyä, kymmenen palvelualan listaa katsellessa, herää ihmettely, 
voisiko vielä jokin palvelu puuttua. Puuttuvia palveluja kysyttiin sekä kyselyn että 
haastattelun avulla. Kysymyksen ”Mitä palveluja suomalaisilta puuttuu Espanjas-
sa” perusteella puuttuvia palveluja oli kirjattu 37. Myös haastateltaville esitettiin 
saman sisältöinen kysymys. Vastaukset ryhmiteltiin 13 luokkaan (taulukko 62). 

Taulukko 62. Palvelut, joita suomalaisilta puuttuu Espanjassa, kyselyn mukaan (%)

Neuvontapiste 16

Suomenkieliset terveyspalvelut 16

Vanhusten hoitokoti 16

Tulkkipalvelu 13

Päihde- ja mielenterveyspalvelut 11

Hautauspalvelu 5

Seuraa ja naapuriapua 5

Asiointi- ja operaattoripalvelut 3

Lasten päiväkoti 3

Sauna 3

Koti- ja huoltopalvelut 3

Nuorten ammattitutkinnot 3

Keltaiset sivut ja 112-palvelu 3

Yhteensä % 100

Vastaajia (N ) 37

Hyvin yleinen käsitys oli, ettei suomalaisilta puutu mitään palveluja Espanjan 
Aurinkorannikolla. Pohjoismaisten ja espanjalaisten palveluiden lisäksi alueella 
on tarjolla eri Euroopan maiden palvelujen lisäksi aasialaisia ja afrikkalaisiakin 
palveluja. Tunnettuja olivat muun muassa myös brittiläiset lääkäri-, optikko- ja 
kuulolaitepalvelut sekä fysioterapia- tai siivouspalvelut. Vastaajilla oli kuitenkin 
pitkä lista suomalaisten palveluiden puutteista. Haastatelluista yli puolet eli 26 
henkilöä ilmoitti, ettei suomalaisilta puutu mitään palveluja, mutta 16 haastatel-
tavalla oli puutelista puuttuvista palveluista. Ensimmäisenä listalla olivat neu-
vontapiste, vanhusten hoitokoti sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut. Vahvasti 
tuotiin esille myös lasten päiväkodin ja saunan tarvetta. 

Neuvontapiste puuttui. Useissa yhteyksissä oli tuotu esille, että suomalaiset 
tarvitsevat neuvontapisteen, josta saisi ohjeet ja neuvot Espanjassa elämiseen, 
asumiseen ja liikkumiseen. Oli todettu, että Espanjaan asumaan, työharjoitte-
luun tai pidempiaikaisesti lomailemaan tulevalta suomalaiselta menee vähin-
tään kaksi ensimmäistä kuukautta käytännön asioiden hoitamiseen. Opasta eli 
niin sanottua ”Suomipakettia” kaivattiin. 

K: ”Kaikki tiedot piti kerätä eri paikoista! Esimerkiksi: vesi, sähkö, verot.” 
(Nainen 64 v.) 

H: ”Kaipaan suomalaisyhteisöä, jolta saisi käytännönneuvoja. Ei seura-
kunta, koska kaikki eivät halua tulla seurakuntaan. Myös pieni Suomi-Es-
panja sanasto olisi hyödyllinen. Perehdytyspalvelut suomalaisille. Neu-
voja tulisi saada. Serkun poika muutti tänne. Esitteitä ei saanut mistään. 
Junien, bussien aikatauluja jne. Käytännön asiat. Suomi-paketti! Opas! 
Vähän aluksi olisi mukana joku oppaana, vaikka Centro Finlandiasta. Vii-
meiset sanomalehdet jne. annettaisiin.” (Nainen 63 v.)

”Toimisto, josta saisi tietoa kun muuttaa tänne, esimerkiksi palvelupiste.” 
(Nainen 67 v.)

Yksi hankalimmista asioista erityisesti ikäihmisille on, että terveys- ja sairaan-
hoito Espanjassa tapahtuu espanjankielellä. Yksityisiä, suomalaisia lääkäreitä 
on joissakin yksityissairaaloissa, kuten Xanit- ja USP-sairaalassa. Sen sijaan suo-
menkielisiä erikoislääkäreitä, kuten silmä- tai gynekologia, ei alueella ole. 

Vanhusten palvelutalo- eli ”Kotipesähanke” oli Espanjan Aurinkorannikolla 
vireillä 2000-luvun alkuvuosina. Tarvetta oli kartoitettu ja tiedossa oli, että edul-
lista vanhusten palvelutaloa tarvittiin. Hanke ei toteutunut, koska sille ei saatu 
tarvittavaa rahoitusta. Tarve ei ole mihinkään kadonnut. Suomalaisia ikäihmisiä 
on muuttanut Espanjaan lisää, ja vastaajat olivat havainneet, että tarve on kasva-
va ja kartoitus edellyttää päivitystä. 

K: ”Vanhusten palvelutaloja tarvitaan lisää.” (Mies 81 v.)
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H: ”Kohtuuhintainen palvelutalo, jossa on suomenkielinen palvelu. Pal-
velutalokin on ilmainen suomalaiselle, jos kirjat ovat Espanjassa, mutta 
kieli on espanja.” (Nainen 71 v.)

”Vanhusten palveluita. Tämä nykyinen on tosi kallis. Kaikilla eläkkeen-
saajilla ei ole mahdollista käyttää tätä palvelua.” (Nainen 62 v.)

Useissa yhteyksissä tuli esille organisoidun tulkkipalvelun tarve. Joitakin kou-
lutuksen hankkineita kielenkääntäjiä ja tulkkeja on, mutta tulkkeja on vähän. 
Mitään virallista rekisteriä suomalaisten käyttämistä tulkeista ei ole eikä palau-
tetta toiminnastaan tai maksuistaan ole kerätty. Joillakin kyselyyn vastaajilla oli 
vaikeuksia löytää tulkkia ja jotkut olivat myös kokeneet tulkkipalvelujen hinnat 
korkeiksi. Erityisesti terveyskeskukseen kaivattiin tulkkipalvelua. 

K: ”Tulkkipalvelua pitäisi olla huomattavasti enemmän ja hyvin jokaisen 
ulottuvilla.” (Nainen 72 v.) 

”Terveyskeskuksissa pitäisi olla maksuton tai halpa tulkkipalvelu.” (Nai-
nen 77 v.)

Vastaajat toivat esille päihde- ja mielenterveyspalvelujen tarpeen. Seurakunta 
oli järjestänyt päihdeluentoja, mutta todennäköistä on, että harva alkoholi- tai 
päihderiippuvainen osallistuu näihin tilaisuuksiin. Koulukuraattoritehtävien 
puitteissa oli mahdollista antaa myös päihdeohjausta nuorille ja heidän perheil-
leen. Mutta kaikkia apua tarvitsevia tieto ei tavoita.

H: ”Päihdeongelma on erittäin suuri ikääntyneiden parissa. Suurin osa 
syrjäytyneistä on hyvätuloisia! On myös huomattu, että lapsiperheiltä 
saattaa joskus mopo karata käsistä! Päihdeohjaajaa ja psykologia tarvi-
taan. Palveluohjausta ja fysikaalista kuntoutusta tarvitaan suomenkie-
lellä. Ihmiset tietävät paljon. Mutta kun tieto on hajallaan, se on irrallis-
ta, eikä toimi.” (Nainen 47 v.) 

Vaikka osallistuminen oli vilkasta, kaikilla ei ole seuraa. Seuran puute korostui 
yksin asuvilla. Naapuriapukaan ei kaikilla ollut. Myös suomalainen hautaustoi-
misto puuttuu. Sairaaloissa oli espanjalaisten hautaustoimistojen yhteystietoja, 
mutta toimistot ovat hyvin eri hintaisia ja tarvittavia tietoja on vaikeaa selvittää. 

Asiointitoimistot ja operaattoripalvelut mainostivat paikallislehdissä toi-
mintaansa. Internet- ja puhelinpalveluongelmista oli myös kirjoituksia, joissa 
todettiin, etteivät espanjalaiset netti- ja puhelinyhteydet olleet suomalaista ta-
soa. Kaivattiin kohtuuhintaisia, suomalaisia asiointitoimistoja ja operaattoripal-
veluja. Lapsiperheet toivoivat päiväkotia. Fuengirolassa toimii suomenkielinen 
lasten päiväkerho, mutta kokopäiväistä lasten päiväkotia ei ole. 

K: ”Kohtuuhintaisia asiointitoimistoja, tarvitaan rehellisiä työnsä osaa-
via.” (Nainen 64 v.) 

”Lastenhoito työssä käyville on vaikeaa. Tarvitaan päiväkoti.” (Nainen 34 v.)

Torremolinosissa oli ollut jo aiemmin ja 2000-luvun taitteessakin suomalainen 
”saunabaari”, joka myöhemmin paloi. Sen jälkeen ei Aurinkorannikolla ole yleistä 
saunaa ollut. Useilla suomalaisilla oli omissa asunnoissaan sauna ja monet kävi-
vät hotellien saunoissa. Jotkut suomalaiset kaipasivat suomalaista saunaa. Centro 
Finlandiaan rakennettiin vuonna 2013 sauna, joten suurempi tarve poistui. Jos-
tain syystä kotipalveluyritykset eivät ole Aurinkorannikolla menestyneet. Viimei-
sen kymmenen vuoden aikana joitakin yrityksiä on perustettu, vaan ne eivät ole 
kovin pitkään toimineet. Peruskotipalveluja eli siivousta ja hoitotyötä vastaajien 
mukaan puuttuu. Nuori naisvastaaja antaa yritysidealle viitteitä asiasta.

H: ”Vanhusten hoitopalveluille on kysyntää. On iso markkinarako. Suo-
malaiset perustavat aina vain baarin ja ajattelevat juhlaa! Perusarkeen 
pitää perehtyä! Täällä on eri maiden eläkeläisiä. Voivat maksaa koti-
avusta. Tarvitsevat siivousapua. Pitää olla mielikuvitusta! Kehitysvam-
maiset, missä he ovat? Heitä ei näy missään kaduilla. Apuvälineitä – onko 
täällä? Otin selvää SPR:stä täällä. Heillä on vapaaehtoistyönä auto kul-
jettamiseen.” (Nainen 24 v.) 

Nuoria on yhä enemmän Espanjan Aurinkorannikolla. Jotkut nuorista ehdottivat 
ammattitutkintoja, nuorisotyöntekijää ja nuorisolle suunnattuja palveluja. 

K: ”Voisi olla nuorille suomalaisia ammattitutkintoja.” (Mies 22 v.) 

H: ”Täältä puuttuu nuorilta asiantuntijatuki. Suomalaisella koululla on 
ollut aikamoisia ongelmia. Nuorisotyöntekijä olisi hyvä. Nuoria on pal-
jon, ja heille joku työntekijä heidän omalla kielellään. Valitettavan paljon 
on perheitä, joissa vanhemmat ovat ulkona. Ikäviä tapahtumia on ollut. 
Lapsille ja nuorille tulisi saada joitain palveluita.” (Nainen 59 v.)

Keltaiset sivuja ja 112-palvelua tarvitaan. Suomalaiset keräsivät paikallisleh-
distä lukuisia mainoksia ja palvelunumeroita. Vastaajan idea keltaisista sivuis-
ta, joista löytyisi kaikki tarvittavat suomalaispalvelut, on toteuttamiskelpoinen. 
Suomalaista korttelipoliisia toivottiin lisäämään alueen turvallisuutta ja laaduk-
kaita kuntosalejakin tarvitaan. Oli myös havaittu, että kylpylähotelleista puttui 
alle 16-vuotiaiden lasten uintimahdollisuus. Kielto oli tuonut lapsiperheille ja 
15-vuotiaille nuorille pettymystä. 

H: ”Liikuntapuolelle kaipaisin ryhmäliikuntaa. Liikuntalajit eivät ole niin 
laadukkaita kuin Suomessa.” (Nainen 34 v.) 
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”Alle 16-vuoitiailta lapsilta puuttuu esim. SPA:ssa kylpy- ja uintimahdolli-
suus. On 16 vuoden raja. Katsotaan, että lapset häiritsevät aikuisten viih-
tymistä.” (Nainen 18 v.) 

37 kyselyvastaajan puutelista oli pitkä. Jokaista puutetta perusteltiin tarkasti. 
Yksi vastaajista kirjasi havaitsemansa ilmiön, joka vaikuttaa palveluiden valin-
taan ja saatavuuteen. Kommentissaan on myös rohkaisua.

”Kaikkia palveluja saa, mutta monelta puuttuu rohkeus. Liikaa turvau-
dutaan suomalaisiin!” (Nainen 64 v.)

Suomalaisten ostokäyttäytymistä ohjaavat tekijät Espanjassa 
Espanjan Aurinkorannikolla oli runsaasti eri kansallisuuksien yrityksiä. 
Myös pohjoismaisia ja espanjalaisia palveluita oli paljon. Andalusian kaupun-
kien markettialueilla on viikoittain joko markkinapäivä tai kirpputoripäivä. 
Suurempia markkinoita on Malagassa ja niin sanotuissa turistikaupungeis-
sa, mutta niitä on myös runsaasti Malagaa ympäröivissä pikkukylissä. Pi-
tempään alueella asuneet tuntevat lisäksi edullisia tehtaanmyymälöitä. Lä-
hes joka korttelissa on supermarkettien lisäksi myös pieniä erikoisliikkeitä 
tai vihanneskauppoja. Espanjassa eri tarvikkeet on melko pitkälti eriytetty 
omiksi kauppayksiköikseen. Vihannes- ja hedelmäkauppojen lisäksi on ka-
lakauppoja ja lihakauppoja. Lisäksi eri kansallisuuksilla on omia myymälöi-
tään. Todennäköistä on, että suomalaisilla on runsaasti miettimistä, mistä 
kaupasta mitäkin ostaisi. 

Suomalaisten ostokäyttäytymistä selvitettiin useilla kysymyksillä: ”Hankit-
ko tarvitsemasi palvelut tai tuotteet 1) suomalaisilta yrittäjiltä tai henkilöiltä?”, 2) 
espanjalaisilta yrittäjiltä tai henkilöiltä? vai 3) muualta, mistä?” Haastateltavilta 
kysyttiin: ”Mitä suomalaispalveluja käytät eniten – ja miksi?” ja ”Käytätkö myös 
espanjalaisten palveluja?” ja ”jos käytät, miksi?” (taulukko 63).

Taulukko 63. Palvelujen tai tuotteiden hankkiminen, kyselyn mukaan (%)

Palvelujen tai tuotteiden 
hankkiminen

Ikäryhmät Yhteensä
%68–91 v. 62–67 v. 52–61 v. 33–51 v. 16–32 v.

Suomalaisilta yrittäjiltä tai 
henkilöiltä 19 15 11 9 5 14

Suomalaisilta ja 
espanjalaisilta 47 61 53 59 49 53

Espanjalaisilta yrittäjiltä 
tai henkilöiltä 34 24 36 32 46 33

 Yhteensä % N=513 100 100 100 100 100 100 

Kyselyyn vastanneista enemmistö osti tuotteensa espanjalaisilta. Yli puolet vas-
taajista oli merkinnyt avovastaukseensa kuitenkin ”sekä–että” -merkinnän, joka 
tarkoittaa, että tuotteet ostetaan joko suomalaisilta tai espanjalaisilta. Kun tämä 
osuus huomioidaan, laskenta osoittaa, että espanjalaisia palveluja ja tuotteita os-
tetaan enemmän. Ikäryhmittäistä ostokäyttäytymistä tarkastellessa havaitaan, 
että nuoremmat suomalaiset eli 16–32-vuotiaat suosivat eniten espanjalaisyrit-
täjiä. Heistä lähes joka toinen ostaa tuotteensa tai palvelunsa espanjalaisilta. 
Muiden ikäryhmien osalta suuria eroja ei ole havaittavissa. Vanhemmista ikäih-
misistäkin runsas kolmannes kävi ostamassa tuotteensa espanjalaiskaupoista.

Ostokset oli melko vahvasti keskitetty espanjalais- tai suomalaisyrittäjien 
liikkeisiin, koska vain kymmenen henkilöä ilmoitti ostavansa tuotteita muista 
kuin suomalaisista tai espanjalaisista kaupoista. Muita ostopaikkoja olivat eng-
lantilaisten kaupat, saksalainen kauppaketju Lidl sekä kiinalaiskaupat ja ruotsa-
laisliikkeet. Yksi vastaaja osti tuotteitaan internetin kautta. 

Suomalaispalvelujen käyttö ja perusteet 
Koska useassa yhteydessä tuli esille, että suomalaistuotteiden hinnat olivat kal-
liimpia kuin espanjalaisten, suomalaisilla täytyi olla jokin erityinen syy, miksi 
suomalaisia tuotteita siitä huolimatta ostettiin?” Koska suurin osa haastatelluis-
ta (90 %) käytti espanjalaispalvelujen lisäksi myös suomalaisia palveluja, heitä 
pyydettiin myös perustelemaan ostokäyttäytymistään. Haastateltavilta kysyt-
tiin: ”Mitä suomalaispalveluja käytät eniten – ja miksi?” Vastaukset ryhmiteltiin 
palveluryhmittäin kahdeksaan luokkaan (taulukko 64).

Taulukko 64. Suomalaispalvelujen käyttö Espanjassa, haastattelujen mukaan (%)

Parturi tai kampaaja 32

Elintarvikkeet, ruisleipä, herkut 29

Puhelin, nettioperaattori 11

Seurakuntapalvelut 11

Ravintolapalvelut 8

Jalkahoito,kuntopalvelu 5

Autokorjaamo 2

Elokuvien vuokraus 2

Yhteensä % 100 

Vastaajia (N) 38

Se, miksi enimmäkseen käytettiin suomalaista parturia tai kampaajaa, johtui sii-
tä, että kampaamo sijaitsi lähellä ja kampaajan ammattitaito suomalaisen hius-
laadunkin tuntijana oli tärkeä. Myös elintarvikkeita, kuten ruisleipää, lohta, silliä 
tai kauraryynejä haettiin suomalaiskaupoista. Suosittuja olivat myös herkut, ku-
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ten Fazerin sininen ja salmiakki. Suomalaisten tuotteiden ostopäätösten perus-
teluina olivat sympatia ja herkuttelun halu. Ilmeistä oli, että suomalaisruoka toi 
myös lämpimän tuulahduksen kotimaasta, vaikka sitä ei mainittukaan. Joillakin 
ostopäätökseen vaikutti kielitaito, toisilla suomalaisilla tuotteilla herkuttelun 
halu. 

”Käytän suomalaisia, tiettyjä elintarvikekauppoja. Sympatiasyistä käy-
tän.” (Nainen 66 v.)

”Samasta paikasta ruisleipää ja lohta. Runebergin torttuja ostan juhlan 
kunniaksi.” Nainen 63 v.)

Puhelin- tai nettiliittymän osti neljä vastaajaa suomalaisoperaattorilta. Syi-
nä näiden palvelujen käyttöön oli asiantuntijuuden tarve ja kielitaidon 
puute. Korkeat suomalaishinnat saivat kuitenkin haastatelluilta moitteita. 
Seurakunnan palveluista käytettiin päiväkahvin seurana luettavia päivän 
lehtiä, kirpputoria ja päiväkerhoa. Seurakuntakodilla käytiin kannatuksen ja 
harrastuksen vuoksi.

”Suomalaiselta hankin mikropään satelliittilautaseen ja atk-asiantunti-
jaa.” (Mies 71 v.) 

”Puhelinoperaattoripalvelua käytän. Kielitaidon takia. Suomilisä on niin 
harmittava – ei viitsisi maksaa! Välillä tuntuu, että on ”ylirahastusta”. 
Käytetään hyväksi erityisesti täysin kielitaidottomia.” (Mies 73 v.)

Tottumus suomalaiseen ruokakulttuuriin sekä ravintolan läheinen sijainti olivat 
ravintolakäytön perusteluita. Ravintolakäyntien kautta saatiin myös suomalais-
tuttavuuksia. Herkut ja karkit olivat suomalaista ”10 top-sarjaa.” Myös suomalai-
sia sesonkituotteita oli tarjolla, kuten mämmiä Pääsiäisenä. 

”Kyllä. ilmaisjakelulehtiä ja ravintolaa. Käytän siksi kun ne ovat hyviä 
tietolähteitä ja on kiva myös tavata suomalaisia.” (Nainen 51 v.)

”Koulua ja suomalaisia karkkeja, Fazerin sinistä ja irtokarkkeja. Niissä 
on kyllä kaksinkertaiset maksut! Mutta hyviä! (Nainen 18 v.)

Jalkahoitajan, kuntopalvelun, autokorjaamon ja elokuvavuokraamon palveluihin 
oli totuttu. Jotkut käyttivät näitä “spesialpalveluja” vain laadun vuoksi. Hoito-
palveluja tarvittiin terveyden ylläpitämiseksi. Autokorjaamo oli luotettava ja vi-
deovuokraamo toimitti elokuvia suomenkielisin tekstein.

”Käytän vähän Suomipalveluja. Mutta pidän tästä videoliikkeestä, koska 
voi vuokrata elokuvia suomenkielisellä tekstillä.” (Mies 16 v.)

Espanjalaispalvelujen käyttö ja perusteet 
Aiemmista tuloksista ilmeni, että kyselyvastaajista yli kolmannes (32 %) osti 
tuotteensa espanjalaisilta yrittäjiltä. Kun haastateltavia pyydettiin vastaamaan 
kysymykseen ”Käytätkö myös espanjalaisten palveluja?” ja ”Jos käytät, mitä pal-
veluja käytät, ja miksi?” suurin osa haastateltavista (98 %) ilmoitti käyttävänsä 
suomalaispalvelujen ohella myös espanjalaispalveluja. He antoivat palveluista 
myös hyvää palautetta ja totesivat, että vähäisenkin kielitaidon avulla tuotteet 
saa myös halvemmalla espanjalaisilta yrittäjiltä. Palvelut ryhmiteltiin yhdek-
sään luokkaan (taulukko 65).

Taulukko 65. Espanjalaispalvelujen käyttö, haastattelujen mukaan (%)

Elintarvikkeet 29

Korjaustyöt, auton vuokraus 17

Parturi tai kampaaja 10

Ravintolapalvelut 10

Kuntopalvelu, harrastukset 10

Lääkäri 7

Puhelin, netti, pankki 7

Vaatteet 5

Kiinteistövälitys, matkat 5

Yhteensä % 100

Vastaajia (N) 41

Espanjalaispalveluja käytettiin runsaasti. Haastateltavista neljä oli ilmoittanut, 
etteivät käytä mitään suomalaisia palveluja. He perustelivat suomalaispalvelu-
jen laistamista muun muassa sillä, että Espanjassa oli mielenkiintoista tutustua 
paikallisiin palveluihin. 

”Vältän suomalaisia palveluja. Espanjassa haluan käyttää espanjalaisia 
palveluja ja tutustua niihin. Hassua, kun jotkut tuovat Turun sinappia 
Espanjaan! ” (Nainen 47 v.) 

”En käytä suomalaisia palveluja Espanjassa. En mene suomalaiseen ra-
vintolaan.” (Nainen 66 v.)

Elintarvikkeita ostettiin eniten ja pääasiassa omaan käyttöön, mutta 
ravintoloiden tai baarien suomalaisomistajat tilasivat elintarvikkeita espanja-
laisilta myös yrityskäyttöön. Perusteluina olivat maku, hinta ja laatu sekä toimi-
tusten joustavuus. Asuntonsa tai autonsa korjaustyöt hoidettiin espanjalaisten 
asiantuntijoiden avustamana ja jotkut valitsivat espanjalaiset rakennustyönte-
kijät myös asuntonsa korjaustöihin. Espanjalaisista oli hyviä kokemuksia. He 
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olivat ammattitaitoisia ja edullisia. Myös autonkorjaus espanjalaisessa korjaa-
mossa sujui, jos itse tai esimerkiksi puoliso, osasi tarvittavan määrän espanjan 
kieltä. Korjaamon työntekijöitä ja palveluja kiiteltiin. Edullisuuden lisäksi palve-
lut olivat ammattitaitoisia. Suomalaisilla oli myös eettisiä tavoitteita. Haluttiin 
myös tukea espanjalaista taloutta maan taloudellisissa vaikeuksissa.

”Enemmän käytän espanjalaisia palveluja. Ruokatarvikkeet ostan. Niis-
sä maku, hinta ja laatu ovat tasapainossa. Espanjalaista parturia ja sai-
raanhoidon palveluja myös käytän.” (Nainen 42 v.)

”Putkimiehet, viat, maalaukset, sähkötyöt jne. Ammattimiehiä. Ei kisku-
rihintoja.” (Nainen 63 v.)

”Espanjalaispalvelut ovat halvempia, suomalaisissa on suomilisä – kal-
liimpia. Espanjalaisten auton vuokrausta olen käyttänyt. Vaimo on es-
panjankielen taitoinen. Espanjalaiset ovat ammattitaitoisia, ei kannata 
hankkia suomalaisilta. Kielitaito on kaiken a ja o.” (Mies 68 v.) 

”Lukkoseppää, auton korjaajaa ja huoltoasemaa. Käytän koska espanja-
laiset tarvitsevat tukea. Menen siksi espanjalaisiin liikkeisiin ja varmis-
tan, että tuotteet ovat espanjalaisia.” (Nainen 58 v.)

Espanjalainen parturi ja kampaaja oli koettu hyviksi ja edullisiksi. Kampaaja oli 
ammattitaitoinen, joka tunsi erilaiset hiuslaadut. Espanjalaiset ravintolat, joissa 
käytiin, olivat tasokkaita ja lähellä. Palvelun hinta oli keskeinen valintapäätök-
sessä. 

”Espanjalaisia käytän, koska ovat halvempia. Kampaajat tuntevat hius-
laadun.” (Nainen 63 v.)

”Käytän espanjalaisia ravintolapalveluja, kauppoja, marketteja. Hinta 
merkitsee.” (Mies 28 v.)

Kuten aiemminkin ilmeni, suomalaiset käyvät myös espanjalaisharrastuksis-
sa. Kielitaitoisia golf-harrastajia pelaa espanjalaisten ryhmissä ja he hoitavat 
kuntoaan kuntosaleilla. Useimpien perusteluna oli hinta. Suomalaiset käyttivät 
myös espanjalaisia lääkäreitä, kuten hammaslääkäriä. Yksi vastaajista oli löytä-
nyt itselleen hyvän, espanjalaisen jalkahoitajan. 

”Suomalaiset golfpalvelut ovat paljon kalliimpia, ylihinnoiteltuja, joissa 
on Suomi-lisä. Siksi käytän espanjalaisten golfpalveluja, joiden hinnat 
ovat murto-osa suomalaisista.” (Nainen 66 v.)

”Espanjalaista hammaslääkäriä ja kaikkia espanjalaispalveluita, paitsi 
kampaajaa. ” (Nainen 42 v.)

Useilla vastaajilla oli espanjalaisoperaattorilta hankittu puhelin- tai nettiyh-
teys. Haastatelluista kaksi ilmoitti yhteyden toimivan hyvin. Espanjalaisia vaat-
teitakin ostettiin, mikäli tunnettiin hyvät vaatekaupat. Aurinkorannikolla ei 
suomalaisia pankkeja ollut, mutta oli pankkivirkailijoita, jotka olivat joko suo-
malaisia tai puhuivat suomea hyvin. Jotkut osallistuivat myös espanjalaisten 
matkoihin. Erityisesti eläkeläismatkat olivat hyvin organisoituja ja edullisia. 
Kiinteistövälittäjiäkin käytettiin, mutta kovin hyviä kokemuksia palveluista ei 
ollut syntynyt.

”Espanjan palveluja käytämme ja vaatteita ostamme. Tytär neuvoo – 
mistä.” (Nainen 67 v.)

”Espanjalaiseläkeläisten juttuja käytän. Matkat on hyvin järjestettyjä ja 
edullisia.” (Nainen 67 v.) 

”Molemmat kiinteistövälittäjät olivat espanjalaisia. Hyvin kohteliaasti 
lupasi soittaa, vaan ei soittanut. Viikkovuokrat olivat korkeita, joten pit-
kittivät viikosta toiseen.” (Nainen 46 v.)

Palveluvalintojen kriteerit
Vastaajat ostivat eniten tuotteita ja palveluja espanjalaisilta. Niiden hankintaa 
perusteltiin edullisilla hinnoilla ja laadulla. Tuotteita ostettiin suomalaisten tai 
espanjalaisten yritysten lisäksi englantilaisten, saksalaisten, ruotsalaisten tai 
kiinalaistenkin kaupoista. Kysymyksellä ”Mikä vaikuttaa palvelujen tarjoajan va-
lintaasi?” pyrittiin selvittämään suomalaisten ostovalintaan vaikuttaneita syitä. 
Monet kysymykseen vastanneista kirjasivat useitakin valintaan vaikuttaneita 
syitä, joista valittiin selkeimmin perusteltu. Valintaan vaikuttaneet syyt luokitel-
tiin kahdeksaan luokkaan (taulukko 66). 

Taulukko 66. Palvelujen tarjoajan valintaan vaikuttaneet syyt, kyselyn mukaan (%)

Hinta 26

Hinta-laatusuhde 22

Laatu, tunnettavuus, palvelu 17

Palvelun sijainti, saatavuus 16

Asiantuntemus, paikallisuus 8

Suomalaisuus, kieli 5

Ei väliä, mitä milloinkin 5

Muut syyt 1

Yhteensä % 100

Vastaajia (N) 476
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Hintatietoisuus oli vahvin vaikuttaja suomalaisten ostopäätöksissä. Joka neljäs 
vastaajista ilmoitti hinnan vaikuttavan ostovalintaansa. Lähes yhtä tärkeä pe-
ruste tuotteen valinnalle on hinta-laatusuhde. Laadun lisäksi ostotietoiset suo-
malaiset edellyttivät tuotteilta myös tunnettavuutta, kokemuksia tuotteen pa-
remmuudesta sekä hyvää palvelua. 

”Hinta ja laatu.” (Nainen 38 v.)

”Hinta- ja tuoreet tuotteet.” (Mies 56 v.)

”Luotettavuus, laatu ja tuttu palvelupaikka.” (Mies 63 v.)

Ostopäätöksiin vaikuttaa myös tuotteen tai palvelun sijainti. Lähellä olevat, hy-
väksi koetut palvelut olivat nopeimmin saatavilla. Liikkeiden aukioloaikakin 
ratkaisi. Tärkeät kriteerit olivat hinta, laatu ja sijainti. Myös Espanjassa lähituot-
teiden arvostus oli noussut. Suomalaiset arvostivat paikallisia tuotteita, koska 
esimerkiksi elintarvikkeet olivat tällöin tuoreita ja lähialueilla ammattitaidolla 
kasvatettuja. Joillakin espanjalaisten tuotteiden ostoon liittyi myös halu tukea 
paikallista tuotantoa. 

”Aukioloajat ja hinnat.” (Mies 60 v.) 

”Hinta, laatu ja nopeus.” (Mies 57 v.)

”Asiantuntemus ja paikallisuus.” (Mies 67 v.) 

”Paikallisuus – sitä pitää tukea.” (Nainen 23 v.)

Ostovalintaan vaikutti myös kieli. Suomen kielellä oli helpompi saada niitä tuot-
teita, mitä tarvitsee, varsinkin jos kielitaidon puute vaikeutti keskustelua. Kuu-
sitoista vastaajaa ei turhaan ”nipotellut”, mistä mitäkin ostaa. He suhtautuivat 
ostamiseen periaatteella: ”mitä milloinkin tarvitsen.” Joidenkin vastaajien osto-
valintaan vaikutti tuotteen ulkonäkö, henkilökemia sekä kilpailu, joka vaikuttaa 
sekä hintaan että laatuun. 

”Hinta ja saavutettavuus ja myös kieli. Jotkut asiat on helpompi hoitaa 
suomeksi.” (Nainen 34 v.) 

”Palvelun tärkeys ja vaikeus, eli tarve tulla ymmärretyksi. Henkilökemia.” 
(Mies 62 v.) 

”Kilpailu, jotta on hyvä palvelutaso ja kilpailukykyinen hinta.” (Mies 65 v.)

Yhteenvetoa
Suomalaiset olivat hintatietoisia. Noin joka viides valitsi palvelun hinnan perus-
teella. Laatukaan ei ollut samantekevä. Runsas viidennes vastaajista tarkkaili 
hinta-laatusuhdetta. Arvioitiin myös yrityksen sijaintia ja paikallisia tuotteita. 
Ulkonäkökin vaikutti. Merkille pantavaa oli, että suomenkielinen palvelu oli vas-
taajien vaatimuslistalla vasta kuudentena. Oli siis opittu ostoksilla tarvittavaa 
espanjalaista sanavarastoa sekä kenties hymyä ja espanjalaisten kanssa hyvin 
toimivaa elekieltä. 

Yksi valintakriteeri jäi kiinnostamaan. Kuusitoista vastaajaa ilmoitti 
ostavansa tuotteensa ”mistä milloinkin” -periaatteella. Ensimmäiseksi mie-
leen tuli ajatus, että nämä vastaajat todennäköisesti ovat keski-ikäisiä miehiä. 
Ikä ja sukupuoli olivat kiinnostavia, joten ne tuli selvittää. Tulos oli opettavai-
nen. ”Mistä milloinkin”, ”vaihtelu”, ”ei mikään erityisemmin”, ”tilanne”, ”riippuu 
päivästä” tai ”mielijohteet”, olivat tyypillisiä vastauksia kaikkien 16 henkilön 
vastauksissa. Molempia sukupuolia oli otoksessa kahdeksan eli yhtä monta. 
Naisten ikähaitari oli 20–73 vuotta ja miesten 21–68 vuotta. Naisten keski-ikä 
oli 49,5 vuotta ja miesten 49 vuotta, joten naiset ja miehet olivat lähes saman 
ikäisiä. Mitä tästä voi oppia? Kenties sen, että ehkä nämä spontaanilla taval-
la ostopaikkaansa suhtautuvat suomalaiset olivat omaksuneet jonkin verran 
espanjalaiskulttuurin ”hällä väliä” piirteitä. Ja toisaalta sen, että jokaisen hen-
kilön ostokäyttäytymistä ei ehkä ohjaile pelkästään sukupuoli, vaan ennem-
minkin ostoksiin käytettävissä oleva aika ja turhan ”tarkkuuden” välttämisen 
taito. 

10.6.1. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ja kokemukset 

Palvelukartoitusta tehtäessä tuli ilmi, että suomalaiset käyttivät Espanjassa 
runsaasti julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Julkisten palveluiden rinnalla 
käytettiin myös yksityislääkäreitä. Tietoa siitä, mitä erilaisia sosiaali- ja ter-
veyspalveluja suomalaiset käyttävät ja missä määrin, pyrittiin tuottamaan ky-
selyn avulla. Kysymykset olivat: ”Kun tarvitset sosiaali- ja terveyspalveluja Es-
panjassa, käytätkö 1) Espanjan julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja, 2) Espanjan 
yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja, 3) työ- tai kouluterveydenhoitopalveluja 
ja 4) muuta, mitä?” Kyselyyn vastanneista viisitoista henkilöä ei ollut käyttänyt 
mitään sosiaali- tai terveyspalveluja Espanjassa (taulukko 67).
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Taulukko 67. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö Espanjassa ikäryhmittäin (%)

Sosiaali- ja terveyspalve-
lujen käyttö Espanjassa

Ikäryhmät Yhteensä
%68–91 v. 62–67 v. 52–61 v. 33–51 v. 16–32 v.

Espanjan julkisia sosiaali- 
ja terveyspalveluja 52 33 46 48 39 44

Espanjan yksityisiä sosiaa-
li- ja terveyspalveluja 23 31 25 27 25 26

Työ- ja kouluterveydenhoi-
don palveluja 2 6 1

1+2* 9 10 11 14 12 10

1+2+3* 1 0

1+3* 4 1

2+3* 1 0

Ei vastanneet 16 26 16 11 12 18

Yhteensä % N=505 100 100 100 100 100 100 

*1+2 = Espanjan julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja sekä Espanjan yksityisiä sosiaali- 
ja terveyspalveluja 

*1+2+3 = Espanjan julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja ja Espanjan yksityisiä sosiaali- 
ja terveyspalveluja sekä työ- tai kouluterveydenhoitopalveluja

*1+3 = Espanjan julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja sekä työ- tai kouluterveydenhoi-
topalveluja

*2+3 = Espanjan yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja sekä työ- tai kouluterveyden-
hoitopalveluja

Eniten oli käytetty Espanjan julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Koska 
useat vastaajat merkitsivät lomakkeen reunaan huomautuksia siitä, että he 
käyttävät sekä julkisia että yksityisiä palveluja, julkisia tai työ- tai kouluter-
veydenhoidon palveluja tai kaikkia näitä kolmea eri järjestelmää, vastaukset 
eriteltiin taulukkoon. Luvut osoittavat, että yksityisiä palveluja käytetään 
melko paljon, mutta kuitenkin vähemmän kuin julkisia. Yksityisiä palvelu-
ja näyttää suosivan suurten ikäluokkien edustajat eniten, joka vastaavasti 
näkyy myös siinä, että heistä vain noin kolmannes käyttää Espanjan julki-
sia sosiaali- ja terveyspalveluja. Ikäryhmittäistä jakaumaa tarkasteltaessa 
ei suuria eroja ikäryhmien välillä esiinny. Julkisia palveluja käyttävät eniten 
vanhimmat suomalaiset eli 60–91 -vuotiaat sekä nuorimmat työikäisistä eli 
33–51 -vuotiaat ja vähiten suurten ikäluokkien lisäksi myös nuoret, 16–32 
-vuotiaat suomalaiset.

Muut, suomalaisten käyttämät sosiaali- ja terveyspalvelut 
Kyselyvastauksista havaittiin, että niistä 107 henkilöstä, jotka olivat rastineet 
”muuta, mitä palvelua”, vain 57 vastaajaa kirjasi käyttämänsä muun palvelun. 
Muut palvelut jaoteltiin neljään ryhmään (taulukko 68). 

Taulukko 68. Muut suomalaisten käyttämät sosiaali- ja terveyspalvelut Espanjassa, 
kyselyn mukaan (%)

Suomalainen lääkäri 60

Muut hoitoratkaisut *) 19

Vakuutuksen edellyttämät palvelut 16

Sekä julkiset että yksityiset palvelut 5

Yhteensä % 100

Vastaajia (N) 57

*) Muut hoitoratkaisut: Yksityissairaala Xanitin palvelut, asiantuntija-apu, sukulaislää-
käri, käytiin Suomessa hoidattamassa sairaus ja käytettiin vaihtoehtolääkkeitä. 

Muista terveyspalveluista yli puolet vastaajista oli käyttänyt suomalaisia yksi-
tyislääkäreitä. Lähes viidenneksellä suomalaista oli muita hoitoratkaisuja. Myös 
vakuutuksen edellyttämiä sairaanhoitoyksiköitä käytettiin. Jotkut vastaajat il-
moittivat käyttävänsä sekä julkisia että yksityisiä palveluja. 

Koska vastaajilta ei kysytty syytä, millä perusteella he sosiaali- ja terve-
ydenhoidon palvelunsa valitsevat, sitä voi vain arvailla. Kenties jonkinlaisia 
selittäjiä ovat ikäihmisten ja nuorten työikäisten residenttiys, joka varmistaa 
joustavat julkisetkin terveyspalvelut Espanjassa. Useilla nuoremmilla suoma-
laisilla on myös vakuutuksia. Vanhempien ikäihmisten vakuutukset ovat usein 
”kiven alla” tai ne ovat niin kalliita, ettei kaikilla niihin ole varaa eikä välttä-
mättä kiinnostustakaan siinä tapauksessa, kun julkiset palvelut toimivat moit-
teettomasti.

Kokemukset sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuudesta Espanjassa
Kuten edellä taulukoitu luettelo osoittaa, suomalaisten terveyspalveluiden eri 
muotoja oli lukuisia. Niin sanottujen perushoitomallien lisäksi käytettiin vakuu-
tuksen edellyttämiä yksiköitä tai muita hoitoratkaisuja. Kokemusten vertailu ei 
välttämättä noudata näin ollen kovin homogeenista linjaa. On luonnollista, että 
palvelujen taso vaihtelee monen järjestelmän kesken, jota tässä yhteydessä ei 
kyetä analysoimaan. Kokemuksista saadut tulokset antavat kuitenkin tärkeää 
tietoa suomalaisten tyytyväisyydestä saamiinsa terveyspalveluihin. Palveluko-
kemuksia kerättiin kysymyksellä ”Ovatko käyttämäsi sosiaali- ja terveyspalvelut 
toimineet hyvin Espanjassa? (taulukko 69).
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Taulukko 69. Toimivatko sosiaali- ja terveyspalvelut Espanjassa hyvin * Sukupuo-
len mukaan (%)

Toimivatko sosiaali- ja terveys-
palvelut Espanjassa hyvin

Sukupuoli Yhteensä
%Nainen Mies

Kyllä  72  73  73 

Eivät  6  4  5 

Ei vastanneet  22  23  22 

Yhteensä % 
Yhteensä N

 100 
 272 

 100
 268

 100 
 540 

Kyselyyn vastanneista suurin osa koki käyttämiensä sosiaali- ja terveyspalve-
luiden toimineen hyvin Espanjassa. Enemmän kuin joka toinen (73 %) oli tyy-
tyväinen terveyspalveluihin. Tyytymättömiä oli vähän (5 %). Tyytyväisyyden 
suhteen ei ollut eroa naisten ja miesten välillä. Palveluihin tyytymättömissä sen 
sijaan oli naisia puolta enemmän kuin miehiä. 

Haastatelluilla oli pääasiassa positiivinen kokemus sosiaali- ja terveyspal-
veluista Espanjassa. On mahdollista, että haastateltaviksi ilmoittautuneissa on 
jo alun perin suhteellisen terveitä suomalaisia, sillä heidän vastauksistaan il-
meni, että kolmasosa haastatelluista ei ollut käyttänyt mitään terveyspalveluja 
Espanjassa. Haastateltavat olivat kriittisempiä kuin kyselyvastaajat, sillä lähes 
viidennes (18 %) heistä koki tyytymättömyyttä saamiinsa sosiaali- ja terveys-
palveluihin Espanjassa. 

Vastaajien ehdotukset sosiaali- ja terveyspalvelujen parantamiseksi 
Jotkut kysely- ja haastatteluvastaajat olivat tyytymättömiä terveydenhoitopal-
veluihin Espanjassa. Tästä syystä vastaajilta pyydettiin ideoita palvelujen pa-
rantamiseksi. Kyselyyn osallistuneille esitettiin lisäkysymys ” Jos sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut eivät toimineet hyvin, miten palveluja tulisi parantaa?” 
Kysymykseen vastanneista yli puolet vastasi: ”en ole käyttänyt palveluita” tai ”en 
tiedä vielä.” Näin ollen pyydettyjä kehittämisehdotuksia tuli 29 vastaajalta. Pal-
velukokemuksia kartoitettaessa, haastateltujen esittämiä palveluiden paranta-
misehdotuksia kertyi 28, joten ne liitettiin ehdotuksiin ja kyselyvastaajien kom-
mentteihin (taulukko 70). 

Taulukko 70. Ehdotukset sosiaali- ja terveyspalveluiden parantamiseksi Espanjas-
sa (%) 

Kysely Haastattelut

Byrokratian vähentäminen 32 7

Jonotusaikojen lyhentäminen  27 4

Ulkomaalaisten tasa-arvo  21 -

Englanninkieli, tulkkipalvelu  10 7

Muut parannusehdotukset 10 82

Yhteensä % 100 100

Vastaajia (N) 29 28

Jotkut vastaajista olivat joutuneet jonottamaan lääkärin vastaanotolle mieles-
tään liian kauan. Tilanteesta ja sairaudesta johtuen odottaminen oli ollut tuskal-
lista. Toisaalta jonottamiseen oli Suomessa totuttu, joten ymmärrystäkin riitti. 
Suomalaisten mielestä jonotusaikoja tulisi lyhentää täsmällisemmällä ajoituk-
sella.

K: ”Nopeutta lisää, jonotusajat ovat liian pitkiä.” (Mies 29 v.) 

H: ”Olen ollut terve ja minulla on hyvä omalääkäri julkisella puolella. 
Olen tarvinnut terveyspalveluita hieman vasta viime vuosina. Julkisen 
puolen lääkäriin pääsin 2-3 kuukauden odottamisen jälkeen. Mutta rön-
tgenkuvien saamiseen meni sama aika. En koe sen pidempään joutuvani 
odottamaan kuin Suomessakaan.” (Nainen 73 v.)

Ehdotettiin myös byrokratian vähentämistä. Vastaajilla oli myös ongelmia Kela-
kortin kanssa. Arvioitiin, että asioiden käsittelyn hankaluus johtuu monitasoi-
sesta päättäjätahosta, joten byrokratia tulisi purkaa. 

K: ”Terveys- ja sosiaalipalvelut ovat maassa usein yhdistettyinä niin, että 
asiat eivät suju yhden luukun kautta. Esimerkiksi E-112 lomakkeen han-
kinta on aivan mahdoton tehtävä. Ensin asian päättää lääkäri, sitten 
tehdään anomus rahavirran saantiin. Sitten tehdään anomus päättäjä-
virastoon Sevillaan. Lopuksi paperin saa paikallisen Kelan kautta. Kui-
tenkaan sitä ei saa ennen kuin 1 kk aikaisemmin kuin paperin tarve on. 
Tämä asia pitää saada EU:ssa nopeammaksi, yhdeltä luukulta tapahtu-
vaksi toimenpiteeksi.

Tavalliset terveyspalvelut ovat toimineet oikein hyvin. On hyvä lääkäri, 
leikkaukset ja henkilökunta.” (Mies 65 v.)
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H: ”Täällä on monimutkaista. Sain ohjeet hakea omalääkäriä. Joustin 
ja jonotin useilla tiskeillä. Viimeisellä tiskillä sanottiin, ettei mene näin. 
Pitää mennä sosiaalitoimistoon ja viedä työsopimus. Pitää olla työpaik-
ka, jotta saa omalääkärin. Minulle sanottiin, ettei kuulemma ole kolmen 
kuukauden jälkeen asiaa julkisiin terveyspalveluihin, jos en mene sosi-
aalitoimistoon ensin. Kolmen kuukauden päästä sain sosiaalitoimistosta 
paperin.” (Nainen 34 v.)

Nähtiin, että ulkomaalaisten tasa-arvoistamista tarvitaan enemmän. Oli havait-
tu, että ulkomaalaiset joutuvat jonottamaan kauemmin kuin espanjalaiset. Jot-
kut olivat kokeneet töykeääkin kohtelua. Syntyi myös kieliongelmia, koska ter-
veys- ja lääkäriasemilla puhutaan pääasiassa espanjaa. Joustavat tulkkipalvelut 
pelastaisivat hankalilta tilanteilta. Toivottiin, että tulkkipalvelut saataisiin osak-
si terveyskeskuspalveluja. 

K: ”Paikalliset pääsevät ensin, ulkomaalaiset jonottavat kauemmin. Ta-
sa-arvoa lisää.” (Mies 29 v.) 

H: ”Minulla on hyviä kokemuksia terveyspalveluista, paitsi kielitaidon 
osalta. Kun käytin palvelua, niin en saanut tulkkia. Se olisi pitänyt järjes-
tyä.” (Nainen 53 v.)

Isän näkökanta oli, että vastasyntyneen lapsen neuvolapalveluun tulisi saada 
parannusta, sillä palvelu ei toiminut. Myös lääkkeiden saannissa oli ilmennyt 
ongelmia. Xanit-sairaalan todettiin olevan toimiva, mutta kallis. Niillä, joilla oli 
vakuutukset, hoito sujui paremmin. Kaikilla ei kuitenkaan ole varaa kalliisiin va-
kuutuksiin. Myös ikä ja sairaudet rajoittavat vakuutusten saantia. 

K: ”Lapseni syntyi täällä ja neuvolaan pääsy oli tosi vaikeaa. Myös ulko-
maalaisten neuvolatoiminta pitää saada toimimaan.” (Mies 36 v.)

”Lääkkeiden saanti on huonoa. Ei sairaita saa jättää ilman lääkkeitä.” 
(Nainen 65 v.)

Joidenkin haastateltujen näkemys terveyspalveluista oli positiivinen. Pääasiassa 
palvelut toimivat hyvin varsinkin, jos oli hankkinut vakuutuksen ja käytti yksi-
tyistä hoitoyksikköä. Aiemmin saatuihin etuihin oli julkisella terveyssektorilla 
tullut heikennyksiä.

”Lääkkeitä ei enää saa niin helposti kuin ennen.” ( Mies 71 v. ja Nainen 
41 v.)

”Kaksi työtapaturmaa ollut ja täällä on hoidettu. Maksuton hoito.” (Mies 
62 v.)

”Kokemukset ovat tulleet lasten kautta. Erittäin hyvin toimii. Netistä va-
rattiin aika illalla – aamulla pääsi. Julkisessa ei ole terveyskeskusmaksu-
ja, ja lääkkeet ovat edullisia.” (Mies 45 v.)

”On narinaa. Kun on pitkään saanut kaikki hoidot ja lääkkeet ilmaiseksi. 
Vieläkin ovat halvempia kuin Suomessa. Ennen lääkkeet sai Kelakortin 
kanssa. Nyt pitää maksaa muutamia euroja. Kysellään, että olisiko joku 
apteekki, josta vielä saisi ilmaiseksi. Olen neuvonut Gentza -apteekkia, 
koska siellä on kaksi suomalaista tyttöä. Osaavat selittää muutokset.” 
(Nainen 67 v.)

Yhteenvetoa
Suurin osa vastaajista oli saanut tyydyttävän hoidon sairaustilanteissaan Espan-
jassa. Suuri terveydenhoidon palvelujärjestelmien määrä nosti esille kysymyk-
siä järjestelmien eroista, tasoista ja saatavuudesta. Ketkä suomalaiset saavat 
parhaimman hoidon ja millä perusteella? Tulokset toivat esille lisätutkimuksen 
tarvetta terveysalan asiantuntijoille. Sekä kysely- että haastatteluvastaajissa oli 
useita, jotka eivät toistaiseksi olleet käyttäneet mitään sosiaali- ja terveyspalve-
luja Espanjassa. Luvut selittynevät osittain sillä, että tutkimukseen osallistuneis-
sa oli melko paljon nuoria ja terveitä sekä myös vähän aikaa Espanjassa asunei-
ta. Useat parannusehdotukset, kuten jonotusaika, byrokratia ja tulkkipalvelut, 
olisivat korjattavissa vastaajien ehdottamalla työsuunnittelulla ja hallinnon or-
ganisaatiomuutoksella. Vastaajat painottivat myös suomalaisten omaa osuutta 
palveluittensa parantamisessa. Esimerkiksi vakuutuksen avulla hoitomahdolli-
suudet paranevat huomattavasti. On kuitenkin huomioitava, että ikääntyneiden 
on vaikeaa saada vakuutusta, ainakaan kohtuuhinnalla. Ja kaikilla ei ole varaa 
vakuutuksiin. 

Kesän 2013 aikana uutiset suomalaisten terveyspalvelujen parantamises-
ta ulkomailla ja täten myös Espanjassa ilahduttivat. Suomen TV haastatteli so-
siaali- ja terveysministeriön edustajaa, joka kertoi EU-tasoisesta suunnittelu-
työstä, tavoitteena yhtenäinen sairaanhoidon järjestäminen. Riippumatta siitä, 
minkä maan kansalaisesta on kyse, hoidon voi saada EU:n alueella muuallakin 
kuin kotimaassaan. Erittäin suuri edistysaskel on lisäksi vuoden 2014 alus-
ta lukien voimaan astunut laki potilasdirektiivistä. Lain mukaan suomalaisen 
sairaus voidaan hoitaa ulkomailla, ellei jostain syystä sairautta voida hoitaa 
Suomessa. Näissä tapauksissa asuinkunta antaa maksusitoumuksen hoitoon 
ja Kela korvaa lain mukaisen osuuden kustannuksista. (Sosiaali- ja terveys-
ministeriö 2013; Valvira 2013; TV1. A-studio. STM/Heinonen 20.5.2013.) On 
mielenkiintoista seurata, miten direktiivi toimii suomalaisten kohdalla Espan-
jassa. 

http://www.stm.fi/potilasdirektiivi.%20Luettu:28.9.2013;%20TV1.A-studio
http://www.stm.fi/potilasdirektiivi.%20Luettu:28.9.2013;%20TV1.A-studio
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10.6.2. Espanjan ja Suomen palvelujen vertailua 

Suomalaiset olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä espanjalaisiin sosiaali- ja terveys-
palveluihin. He ostivat myös runsaasti espanjalaisia tuotteita ja palveluja. Haas-
tateltavat (n=42) asetettiin tukalaan tilanteeseen, kun heitä pyydettiin vertai-
lemaan Espanjan ja Suomen tarjoamia palveluja kansalaisilleen ja arvioimaan: 
”Mitkä asiat ovat mielestäsi paremmin Suomessa, mitkä Espanjassa?” Ei ollut tur-
ha kysymys. Haastatellut intoutuivat kertomaan eroja, joista tekstiksi tuli kym-
menen A4-sivua arvokasta kokemustietoa. 

Jokaisen vastaajan kommentista kirjattiin hänen esittämänsä oleellisin 
ero Espanjan ja Suomen palveluiden välillä. Tulokset luokiteltiin 11 luok-
kaan ja haastateltavien lukumäärän mukaiset 42 pistettä jaoteltiin vastaus-
ten mukaisesti ”parempi” tai ”huonompi” -asteikoille yhteentoista luokkaan. 
Pisteiden yhteisluvuksi saatiin 42 ja tulosten vertailu mahdollistui (taulukko 
71). 

Taulukko 71. Espanjan ja Suomen tarjoamien palvelujen vertailu, haastattelujen 
mukaan 

Espanjassa Suomessa

Vastaajia (N)Parempi Huonompi Parempi Huonompi

Terveyspalvelut 9 1 3 - 13

Byrokratia - 2 3 - 5

Sosiaaliturva - - 10 1 11

Koulutus - - 2 - 2

Tietoliikenne - - 1 - 1

Liikenne 1 1 2 - 4

Luotettavuus - 1 1 - 2

Hinnat 1 - - - 1

Verot - - - 1 1

Asunnot - 1 - - 1

Mañana 1 - - - 1

Yhteensä (N = 42) 12 6 22 2 42

Iloista oli havaita, että Suomen palveluistaan saamat pluspisteet olivat lähes 
kaksinkertaiset Espanjan pisteisiin verrattuina. Tarkempi arviointi ei kuiten-
kaan ollut täysin yksiselitteinen. Suomalaiset olivat tyytyväisiä Espanjan terve-
ydenhoitopalveluihin ja Suomen sosiaaliturvaan. Arviot näkyvät taulukossa 71. 
Luotettavuus on lukuna pieni, mutta arvona suuri. Lausunnonantajien määrä, 
yhteensä 42 vastaajaa, on vähäinen, mutta valaiseva. Se antaa suuntaa, mihin 
tulee panostaa, kummassa maassa sitten kyseistä palvelua tarvitseekin. Haas-

tateltujen omat kommentit palveluiden arviosta ja eroista kuvaavat heidän 
näkemyksiään parhaiten.

Terveyden ja sairaanhoidon palvelut Espanjassa oli tulosten mukaan pää-
osin paremmat kuin Suomessa. Oli havaittu, että Espanjassa pääsee nopeammin 
lääkäriin, varsinkin silloin, kun on siirtänyt sosiaaliturvansa Espanjaan. Oli ha-
vaittu, että molempien maiden terveydenhoito oli kuitenkin menossa huonom-
paan suuntaan ja Espanjan sairaanhoidossakin oli jo laman merkkejä näkyvissä.

”Espanjassa saa lääkärin viikon sisällä. Suomessa se on mahdotonta. 
Sairaalameininki täällä on erilaista. Käyttävät lisähoitajina velvoitetun 
määrän (10%) lievästi kehitysvammaisia. He kuljettavat potilaat muun 
muassa röntgeniin. Jakavat ruokia tai auttavat toimistossa. Joka osas-
tolla toki on muitakin hoitajia. Hoito perustuu paljolti omaisten läsnä-
oloon.” (Nainen 63 v.) 

”Suomessa omalta osaltani terveydenhoito kangertelee, olen huoman-
nut. Olen Suomessa ulkopuolinen, en mistään kotoisin. Espanjassa saan 
hyvän palvelun. Pääsen nopeasti – nopeammin kuin vaimoni, joka ei ole 
siirtänyt kirjojaan Espanjaan. Suomessa sosiaali- ja terveystoimi on me-
nossa huonompaan suuntaan. ” (Mies 73 v.)

”Terveydenhuolto on menossa huonoon suuntaan kummassakin maas-
sa!” (Nainen 50 v.)

”Hoidan juuri 81 vuotiaan asioita kun on leikattu syöpä Espanjassa. Hoi-
detaan asioitaan Kelaan. Lähtee Suomeen tyttärensä luo. Espanjassa sai-
raanhoito oli aiemmin hyvä. On nyt puolessa vuodessa mennyt alaspäin. 
Esimerkiksi ambulanssitoiminta. Viimeksi sai odottaa ihan liian kauan, 
ja ambulanssissa kuljetettiin kaksi potilasta yhtä aikaa sairaalaan. Toi-
nen sairas joutui istumaan hankalassa asennossa, kun toinen oli paareil-
la.” (Mies 62 v.)

Virastoasiointi liitettiin byrokratiaan, jonka juuret ovat Ranskassa ja jossa 
”bureau” tarkoittaa organisaatioita, toimenpiteitä, protokollaa tai sääntelyä, 
joilla toimintaa määrätään. Byrokratiaa esiintyy Espanjassakin tyypillisimmin 
suurten organisaatioiden hallinnossa. Byrokratia esitetään usein samaksi asiak-
si kuin virkavalta ja sitä käytetään usein kielteisessä merkityksessä, kuten ”turha 
byrokratia.” (Suomisanakirja.fi. 2013.) Espanjassa virastoasioinnissa byrokrati-
an koettiin olevan useimmiten kielteistä ja suomalaisten mielestä myös turhaa. 
Suomalainen byrokratia oli vastaajien mielestä toimiva ja ennakoitavissa – Es-
panjan ei. Asioita toimittavan tuli Espanjassa juosta monen luukun kautta, en-
nen kuin sai asiansa hoidettua. Piti myös varautua säilyttämään visusti kaikki 
kuitit ja dokumentit mahdollisia jälkitarkastuksia varten.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Organisaatio
http://fi.wikipedia.org/wiki/Protokolla
http://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4%C3%A4ntely
http://fi.wikipedia.org/wiki/Virkavalta
http://www.suomisanakirja.fi/
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”Byrokratia on kova Espanjassa. Politiikka ja vallassa oleva puolue vai-
kuttaa paikallistasolla. Suomessa luistaa palvelut samana päivänä. Es-
panjassa on byrokratiaa, luukkuja paljon. Järjestelmät eivät toimi. Es-
panjalainen kunta toimii kunnallisella tavalla ja toiminta on näpertelyä. 
Maakunnalta tulee rahat – puistot ym. kunnalta. Kaupungin johtajan 
puolue vaikuttaa mihin satsataan.” (Mies 68 v.)

Espanjan ja Suomen sosiaaliturvajärjestelmät ovat erilaiset. Kärjistäen voi 
sanoa, että Suomessa apu tulee valtiolta. Espanjassa tuki tulee osin maakun-
tahallinnoilta, osin omaisilta. Yhden vastaajan mukaan suomalaisessa yhteis-
kunnassa kuullaan paremmin kansalaisten mielipidettä. Esille tuotiin myös 
järjestelmän haitallinen puoli, joka tekee ”luukulla käynnin” liian helpoksi ja 
latistaa erityisesti nuorten yritteliäisyyttä ja avioitumista. Espanjassa sosiaali-
asioissa ei puhuta rahasta – puhutaan toimeentulosta. Espanjassa ei ole Suomen 
kaltaisia lapsilisiä eikä opiskelijatukia. Sosiaalituet ovat pienempiä kuin Suo-
messa. Espanjan sosiaalitukea annetaan myös esimerkiksi eläkeläismatkojen 
muodossa.

”Espanjassa on hyvää vanhuksista välittäminen ja hoivaaminen. Raivos-
tuttaa Suomessa. Esimerkki Espanjasta: Eläkeikäisillä on oikeus osallis-
tua vuosittain talviaikaan valtion järjestämille matkoille. Ovat valtion 
tukemia. Matkoilla ovat mukana sairaanhoitajat ja lääkäri 24 tuntia 
vuorokaudessa. Myös oppaat. Jos on leski – voi ottaa ystävän mukaan 
seuraksi, eikä ystävän tarvitse olla eläkeläinen. Täysihoidot on matkoilla. 
Kun matkat tehdään talviaikaan, jolloin hotellit ovat tyhjänä, matkoil-
la on myös työllistävä vaikutus. Olen itse ollut noin 8 matkalla mukana. 
Edellytyksenä matkalle osallistumiseen on, että osaa espanjaa.” (Nainen 
64 v.)

”Suomessa on paremmat sosiaaliturvaetuudet, lapsilisät, äitiysrahat, 
vanhempainrahat jne. Viranomaiset ja kansalaiset ovat lähempänä toi-
siaan. Kansalaisten mielipide ja ääni tulee paremmin kuuluviin. Suomi 
on enemmän neuvotteluyhteiskunta.” (Nainen 34 v.) 

”Kela on hyvä järjestelmä Suomessa, Espanjassa ei ole niin hienoa jär-
jestelmää. Huono puoli siinä on, että se tekee ihmiset laiskoiksi ja ai-
heuttaa erakoitumista. Espanjassa ihmisten on pakko turvautua toi-
siinsa. On pakko olla yhtenäisiä. Suomessa on yksinäisiä eli ”sinkkuja” 
paljon. Se on mahdollista, koska järjestelmä sitä tukee! Suomessa ei ole 
totuttu lainaamaan kaverilta, vaan. mennään ”luukulle”. Espanjassa ih-
miset tukeutuvat toisiinsa. Perheen jäsenet ovat läheisempiä.” (Nainen 
24 v.) 

Suomalainen koulutustaso on korkeatasoinen. Sekä Espanja että Suomi ovat 
osallistuneet 28 OECD-maan sekä 33 OECD:n ulkopuolisen maan koulutus- ja 
kehittämistutkimukseen vuodesta 2000 lukien. Tutkimuksella selvitetään, mi-
ten eri maiden 15-vuotiaat nuoret hallitsevat tulevaisuuden kannalta keskeisiä 
avaintaitoja. Erityisesti tutkitaan lukutaitoa, matematiikkaa, luonnontieteitä 
sekä ongelmien ratkaisemisen osaamista ja tulokset osoittavat, että suomalai-
nen opetus on korkeatasoista. Euroopassa arvostetaan opetuksen lisäksi myös 
suomalaiskoulujen terveellistä ruokavaliota (kuvat 14a ja 14b). 

    
Kuvat 14 a ja 14 b. Suomalaisnuorten opetusta ja kouluruokailua Suomessa ja Espan-
jan Aurinkorannikolla (Lähde: Jyväskylän yliopisto 2013.)

Haastateltujen mielestä suomalaisia koulutuspalveluja arvostetaan Espanjassa. 
Useimmille espanjalaisille koulutusasiantuntijoille suomalaisen opetuksen kor-
kea taso, tukiopetus ja ilmainen kouluruokailu olivat ihmetyksen kohteita. Joilla-
kin haastatelluilla oli tietoa myös espanjalaisesta koulutustasosta. 

”Lapsiperheille palvelut ovat Suomessa paremmat. Koulussa saavat lounaan, 
hyvää opetusta ja tukiopetusta. Ja opettajat opettaa! Espanjassa opettajilla 
ei ole auktoriteettia ja oikeanlaista käyttäytymistä.” (Nainen 50 v.) 

”Espanjalaisissa kouluissa arvostellaan paljon luokan kuullen ja se on 
nöyryyttävää. Lukiossa ei arvostella. Olin onnellinen kun pääsin Suoma-
laiseen Kouluun. Espanjalaisessa koulussa opettavat turhia asioita, eri-
tyisesti biologian tunneilla. Sitä tietoa ei tarvita. Opettajat eivät halua 
antaa hyviä numeroita ja kannustus puuttuu.” (Nainen 18 v.)

Espanjalaisia tietoliikennepalveluja moitittiin. Ne osoittautuivat huonommin 
toimiviksi ja kalliimmiksi kuin Suomessa, mutta liikenteen edullisuus ja toimi-
vuus helpottivat elämää. Toisaalta vilkas liikenne ja pysäköinnin vaikeus koet-
tiin Espanjassa haittana.

”Tietoliikennetekniikan palvelut ovat paremmin Suomessa. Espanjassa 
parempaa on taas elämisen ja ihmisyyden arvot. ” (Nainen 51 v.)
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”Espanjassa on liikenteestä positiivisia kokemuksia. Juna ja bussit kulke-
vat, eivätkä maksa juuri mitään.” (Nainen 67 v.)

Suomi koettiin luotettavana maana. Suomalaiseen periaatteeseen kuuluu 
lupauksista kiinni pitäminen. Espanjalainen mentaliteetti on huolettomampi. 
Myös harmaata taloutta havaittiin Espanjassa enemmän. Vain yksi haastatelluis-
ta mainitsi espanjan halvemmat hinnat. 

”Luotettavuus Suomessa on parempi. On epämääräisempää Espanjassa.” 
(Nainen 66 v.) 

”Suomessa on kalliimpaa lähes kaikki. Rahaa kuluu vähemmän kuin Suo-
messa.” (Nainen 66 v.)

Verotus tai mañana -mentaliteetti ei huolettanut. Suomen korkea verotus 
unohtui espanjalaisten elämänilon ja huolettomuuden ansiosta. Asuntojen läm-
mön eristykset eivät olleet useinkaan samaa tasoa, mihin Suomessa oli totuttu. 
Jos putkiasentajaa jouduttiin etsimään, edessä oli odottelu, jota suomalaiset kut-
suivat mañanaksi.

”Suomi tarjoaa veroja, synkkää ilmastoa ja jääräpäistä ja harmistunutta 
luonteenlaatua. Espanja värejä, ilo ja, keveyttä. Voin ottaa hyvät puolet 
kummastakin maasta! ” (Nainen 63 v.)

”Palvelut täällä Espanjassa toimii hitaasti. Kaikissa saa varautua maña-
naan.” (Nainen 16 v.) 

Espanjan ja Suomen verotuseroista 
Verotus on melko keskeinen puheenaihe Aurinkorannikolla. Juristit antavat ve-
roneuvontaa ja pitävät aiheeseen liittyviä luentoja. Toisinaan esiintyy arvostelua 
siitä, että suomalaiset muuttavat Espanjaan pelkästään veroetujen vuoksi. Pu-
hutaan myös Espanjassa ”nollaverotuksella” olevista. Mielipahaa pieneläkeläi-
sille tai muista syistä veroetua saaville suomalaisille ovat aiheuttaneet puheet 
”veropakolaisista.” Tässä luvussa verotusasioista mielipiteensä ja arvionsa ker-
tovat tutkimukseen osallistuneet suomalaiset.

Espanjan verotusjärjestelmä eroaa Suomen verotusperusteista monilta 
osin. Pienituloisia tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevia ei pääsääntöisesti ennen 
vuotta 2013 verotettu ollenkaan tai verotus oli minimaalisen pieni. Edelleenkin 
kyseiset edut jatkuvat, joskin tarkennuksia verotuksen perusteisiin tehdään ja 
verotus näyttää kiristyvän. Riippuen tuloasteikosta, pienituloisten verotus on 
kevyempi, mutta suurituloisten osalta verotus on jopa Suomen verotusta kor-
keampi. Espanjassa perittävä kiinteistövero, joka kattaa myös rivi- tai kerrosta-
lojen asunnot, on viime vuosina asteittain noussut. Vuoden 2013 alusta lukien 

Espanjassa tuli voimaan lisäksi omaisuusveron muutos, jonka mukaan jokaisen 
Espanjassa kirjoilla olevan on ilmoitettava omaisuutensa, riippumatta siitä, 
minkä maan kansalainen henkilö on ja missä maassa omaisuutensa on. Vero-
tuksen muutoksista tiedotettiin samaan aikaan tutkimuskyselyn täyttämisen ja 
haastattelujen kanssa, joten joissakin vastauksissa niistä on mainittu, suurim-
massa osassa ei. Espanjan ja Suomen palvelujen vertailussa verotusta ei juuri-
kaan otettu esille. Vain yksi haastateltu moitti Suomen korkeaa verotusta. Muis-
sa yhteyksissä verotuseroja oli tuotu enemmänkin esille. 

Haastateltavia pyydettiin arvioimaan Espanjan ja Suomen verotusta sekä vas-
taamaan kysymyksiin: ”Onko Espanjan verotus kevyempi kuin Suomen verotus?”, ja 
”Jos on, mitä hyötyä siitä on suomalaisille?” Suurin osa haastateltavista (64 %) tote-
si, että Espanjan verotus on pääsääntöisesti kevyempi kuin Suomen verotus. Vain 
yksi haastatelluista oli eri mieltä. Seitsemän haastateltua oli sitä mieltä, ettei mai-
den välisessä verotuksessa ole suuriakaan eroja. Jos joillakin on vähän kevyempi 
verotus, siitä ei tule suurtakaan hyötyä, koska palkkataso on Espanjassa alhaisem-
pi. Toiset seitsemän henkilöä oli tietämättömiä verotusten eroista. 

Espanjan verotus on kevyempää. Tätä näkökulmaa edusti yli puolet haas-
tateltavista. He totesivat, että joidenkin työntekijöiden kohdalla esimerkiksi ly-
hyistä työsuhteista tai pätkätöistä Espanjassa on verotuksellista hyötyä. Useat 
haastateltavat kertoivat erilaisia kokemuksiaan verotuksesta ja erityisesti siitä, 
minkälaisissa tapauksissa espanjalaisesta verotuksesta oli koitunut hyötyä. Esi-
merkeissä ei ole huomioitu erilaisia tulotasoja eikä veroasteikkoeroja. Keväällä 
2013 voimaan astuneen omaisuusverolain muutokset ja niiden vaikutukset ovat 
nähtävissä tulevina vuosina. 

”On kevyempää. Monella suomalaisella on kirjat Espanjassa. Me mak-
samme mielellään verot Suomeen. Sukulaiselle tehtiin lonkkaleikkaus 
täällä. Ei ollut iloa, kun sai sairaalabakteerin. Mutta täällä ei ole veroja 
hänellä ollenkaan. On kyllä monia, jotka ovat residenttejä, mutta käväi-
sevät vain Espanjassa. Käyttävät vääryydellä hyväkseen veroetua. Tulee 
isot sanktiot, jos joku käryttää!” (Nainen 67 v.)

”Jostain syystä maksan verot Suomeen. Minulla ei ole Espanjan kansalai-
suutta. Suomalaisuuteni on kaksi kertaa pelastanut minut. Miehellä ja 
lapsilla on kahden maan kansalaisuus. Jotkut saavat 0-verotuksen. Kun 
on pieni eläke, verotuskin on pieni.” (Nainen 64 v.) 

”Nyt on uusi laki. Residenttien pitää ilmoittaa omaisuutensa ja varansa. 
Jos omaisuutta ja tuloja on paljon, Suomessa on kevyempi verotus. Suuri 
osa yrittäjistä hoitaa verotuksensa yrityksen kautta. Työkyvyttömyyselä-
keläisten verotus on kevyttä Espanjassa. Pienituloisilla on keveämpi ve-
rotus täällä.” (Nainen 66 v.)
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Suomen verotus on kevyempää tai erot ovat vähäiset. Yksi vastaaja oli koke-
nut, että Suomen verotus oli kevyempää. Seitsemän haastateltua näki, että erot 
ovat melko vähäisiä. Erilaisten veromekanismien johdosta suuria porkkanoita 
verotuksen siirtämiseen Espanjaan ei enää juuri ole. 

”Ensin meillä oli verotus Espanjassa. Omaisuusvero oli korkeampi kuin 
Suomessa. Pankkitileistä ja asunnoista, myös vuokra-asunnosta meni 
2,5 prosenttia veroa. Vero otettiin kauppakirjojen summista. Toimisto 
laati veroilmoituksemme. Muutimme verotuksen Suomeen ja on edulli-
sempaa. Espanjassa tulee jatkossa verotus varmasti kiristymään.” (Nai-
nen 65 v.) 

”Olin yllättynyt, miten vähän verotus eroaa, erityisesti tuloverotus. 
Se vaikuttaa Espanjassa verotuksessa miten pitkään olet ollut töis-
sä. Tulovero on vähän kevyempi kuin Suomessa. Mutta kun on puo-
li vuotta vain töissä, verotus on tosi kevyt. Pätkätyöt kannattavat.” 
(Nainen 34 v.)

”Espanjassa on fiksu tapa. Yrittäjä maksaa todellisista tuloista jälki-
käteen. Vero riippuu tuloista. Ei tietääkseni suuria eroja ole.” (Mies 
66 v.)

Ei tietoa verotuseroista. Seitsemällä suomalaisella ei ollut tietoa verotuserois-
ta. Vaikka vastaajat olivat Espanjassa töissä, heillä ei ollut käsitystä eikä kiinnos-
tusta etsiä tietoja verotustensa suuruudesta. 

Yhteenvetoa
Vertailtaessa Suomen ja Espanjan palvelujen eroja, haastateltavat olivat hyvin 
Suomi-myönteisiä vertailuissaan. Vaikka Espanjan terveyspalvelut saivat vertai-
lussa parhaat pisteet, Suomen sosiaaliturva, liikenne ja koulutus kompensoivat 
tilanteen. Ne nähtiin positiivisina impulsseina suomalaisen osaamisen tasosta. 
Suomalaiset palvelut saivat haastateltujen arvioinneissa lähes tuplapisteet es-
panjalaisiin palveluihin verrattuina. Verotuksen osuus arvioinnissa jäi mietityt-
tämään. Monissa yhteyksissä oli tullut esille Espanjan kevyempi verotus. Tässä 
arvioinnissa Suomi sai siitä miinuspisteen, vaan Espanja ei yhtään tasoituspis-
tettä. Verotusarviointi osoitti, että verotukseen vaikuttaa useat tekijät, kuten 
työssä olon aika tai veroperuste. Esimerkiksi omaisuusvero tai korkeat tulot ve-
rotetaan vastaajien mukaan Espanjassa rankemmin kuin Suomessa. Työkyvyt-
tömyys-, sairaus-, eläke- tai kiinteistöverotusta ei vastauksissa tarkemmin tar-
kasteltu. Suuria verotuseroja ei vastausten mukaan tullut esille maiden välisessä 
vertailussa.

10.7. Talouskriisin vaikutukset suomalaisten elämään 
Espanjassa

Espanjan talous oli jo vuodesta 2008 lähtien kärsinyt asuntokaupan laskusta, 
jolloin kiivaana jatkunut asuntorakentaminen oli pysähtynyt kuin seinään. Ra-
kennusteollisuuden hyytyminen vei miljoonia työpaikkoja ja jätti pankkien kä-
siin kelvottomia luottoja. Espanja nousi taantumasta varovaisesti vuonna 2010, 
mutta vajosi sinne pian takaisin. Vuonna 2012 Espanjassa oli jo yli miljoona 
myymätöntä asuntoa ja asuntovelallisten tyytymättömyys Espanjan pankkeja 
kohtaan kasvoi. 

Asuntojen hinnat ovat romahtaneet Espanjassa kiinteistökuplan puhkeami-
sen jälkeen vuoteen 2013 mennessä noin kolmanneksen eli vuoden 2004 tasol-
le. Lisäksi miljoonat espanjalaiset ovat jääneet työttömiksi ja alle 26-vuotiaista 
nuorista yli puolet on ilman työtä. Pahinta työttömyys on Andalusiassa, jossa 
jo 38 prosenttia työikäisistä oli keväällä 2013 työttömänä. Hallituksen ennus-
teiden mukaan talous jatkaa laskuaan koko vuoden 2013 ja työttömien määrän 
ennustetaan edelleen nousevan. Myös opintomaksut yliopistoissa nousivat ke-
väällä 2013. Korkeat opintomaksut ja syvenevä talouskriisi on pakottanut yhä 
useampia opiskelijoita keskeyttämään opintonsa. Nämä selittävät myös yhä 
useampien espanjalaisnuorten maasta muuttoa. Nuorten työttömyydestä johtu-
va pakollinen maastamuutto on huolestuttavaa, sillä se horjuttaa nuorten tule-
vaisuuden uskoa. (Taloussanomat 27.7.2012; HS/Ulkomaat 25.4.2013; El País 
10.3.2013; Heikkilä 2013.)

Espanjassa asuvat suomalaiset olivat tietoisia, ettei Suomen talous-
tilannekaan hyvä ole. Päivittäisistä uutisista luettiin, että irtisanomiset 
Suomessa jatkuivat, vienti väheni ja valtion velan tarve lisääntyi. Kun Suomen 
työttömyysaste oli vuonna 2012 vielä 7.7 prosenttia ja työttömiä oli 207 000, 
huhtikuussa 2013 työttömyysaste oli jo 8.8 prosenttia ja työttömiä 239 000. 
(Tilastokeskus 2013; Taloussanomat 29.8.2013.) Aurinkorannikon suomalaiset 
olivat havainneet myös sen, että sekä Espanjan että Suomen talouskriisi ja suuri 
työttömyys vaikuttavat elintasoon ja sitä kautta myös suomalaisten elämään.

Tutkimusta tehtiin Espanjan talouskriisin ilmapiirissä. Kyselylomake jaet-
tiin ja kerättiin ennen pahimpia mielenosoituksia ja lakkoja, joita oli Madridin 
lisäksi myös Malagassa. Mielenosoitukset palkkojen alennuksista, asuntohää-
döistä ja irtisanomisista värittivät myös paikallislehtien ja television päivittäi-
siä uutisia talvikaudella 2012–2013. Lama näkyi lisääntyneenä rikollisuutena 
ja jätehuoltohenkilöstön lakkoiluina. Maaliskuussa 2013 koko Espanjaa koskeva 
yleislakko kesti päivän. Liikennevuoroja oli peruutettu ja kauppoja suljettu. Pie-
niä mielenosoituskulkueitakin alueella liikkui. Espanjalaisten puheissa oli ha-
vaittavissa varovaista levottomuutta. Muutamissa suomalaistenkin asuttamissa 
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kerrostaloissa oli sähkö- tai vesikatkoksia maksamattomien laskujen vuoksi, 
jotka eivät suinkaan johtuneet suomalaisten maksuhäiriöistä. Talouskriisiä oli 
suomalaistenkin keskuudessa Aurinkorannikolla seurattu ja hintoja tarkkailtu. 
Jonkin asteista hämmennystä herätti myös Espanjan veroviranomaisten asetta-
ma velvoite residenteille ilmoittaa tietyn suuruinen omaisuutensa verottajalle 
huhtikuun 2013 loppuun mennessä. Ilmoitusten täyttämättä jättämisestä oli 
säädetty vakavat sanktiot. (Olé-lehti 3/13; Sur in English 19.4.13.)

Espanjan talouskriisin vaikutukset suomalaisten hyvinvointiin
Espanjan Aurinkorannikolla ilmestyvissä lehdissä ja mediassa uutisoitiin vuo-
sina 2012–2013 päivittäin työttömyyden kasvusta sekä talouskriisin vaikutuk-
sista veroihin ja maksuihin. Informoitiin myös lamasta selviytymisen hyväksi 
tehdyistä poliittisista toimenpiteistä. Vielä syyskaudella 2013 Malagan provins-
sissa toteutettiin lyhytaikaisia rautatiehenkilöstön ja siivoushenkilöstön lakko-
ja, mutta pitempiaikaisilta lakoilta vältyttiin. Vuoden 2014 alussa Espanjan ta-
loustilanne näytti jo valoisammalta.

Vaikka vastaajat eivät suurempaa hintojen nousua Aurinkorannikolla vielä 
olleet havainneet, veromuutokset sekä rikollisuuden lisääntyminen ovat huo-
lestuttaneet. Näistä syistä tutkimuksessa tarkastellaan myös, miten talouskriisi 
Aurinkorannikolla näyttäytyy ja mikä vaikutus sillä on suomalaisten elintasoon. 
Kyselyvastaajilta kysyttiin: ”Lisääkö Euroopan talouskriisi suomalaisten tuen ja 
avun tarvetta Espanjassa?” Kaksijakoisen kysymyksen: ”kyllä” vai ”ei”, sijasta 
jotkut vastaajista ottivat omatoimisesti käyttöön etusivun ohjeistuksen, jossa 
kehotettiin kirjoittamaan tarvittaessa lisätietoja tyhjään tilaan. Näin syntyi kol-
mas vaihtoehto, johon kaikkiaan 81 vastaajaa kirjasivat: ”En osaa” tai ”On vaikea 
arvioida.” 

Suurin osa suomalaisista (65 %) eli hyvin luottavaisin mielin, eivätkä 
nähneet kriisin aiheuttavan elintason muutosta tai tuen tarvetta Espanjassa. 
Sen sijaan vajaa viidennes vastaajista arvioi Euroopan talouskriisin vaikutusten 
lisäävän suomalaisten avun tarvetta. Muista ikäryhmistä erottuivat 33–51 vuot-
ta täyttäneet, joista joka viides työikäinen arvioi talouskriisin vaikuttavan suo-
malaisten elämään. On todennäköistä, että heissä on paitsi työssä olevia, myös 
yrittäjiä, joiden ansiotasoon talouskriisi nopeimmin ja vahvemmin vaikuttaa. 
Olihan jo havaittu kriisin vaikutukset sekä Espanjan että Suomen korkeissa työt-
tömyysluvuissa. Luottavaisempia hyvään elintasoon jatkossakin olivat suurten 
ikäluokkien edustajat, joista suurin osa oli sitä mieltä, ettei talouskriisistä ole 
suomalaisille Espanjassa haittavaikutuksia. Sodanjälkeinen sukupolvi vaikuttaa 
olevan niin tässä kuin monessa muussakin asiassa hyvin varmalla pohjalla elä-
viä ja mielipiteissään ”yleismassasta” erottuvia. Lähes viidennes vastaajista ei 
osannut asiaa arvioida tai jätti kysymykseen vastaamatta. 

Miten talouskriisi vaikuttaa?
Kyselyvastaajilta kysyttiin tarkemmin talouskriisin vaikutuksen muotoa ja tie-
dusteltiin: ”Miten talouskriisi vaikuttaa?” Samoin kuin edellisessä kysymykses-
sä, tämänkin kysymyksen vastaajissa oli lähes puolet niitä, jotka eivät osanneet 
talouskriisin vaikutuksia suomalaisten elämään arvioida. Näin suuressa vastaa-
jajoukossa todennäköisesti on myös niitä suomalaisia, jotka eivät mielellään ota 
kantaa sosiaalipoliittisiin asioihin. 

Myös haastateltavia pyydettiin vastaamaan kysymykseen ”Vaikuttaako EU:n 
talouskriisi jollakin tavoin suomalaisten elämään Aurinkorannikolla?” Heidän nä-
kemyksensä erosivat kyselytuloksista. Suurin osa (76 %) haastatelluista oli sitä 
mieltä, että talouskriisi hankaloittaa suomalaisten elämää. Haittavaikutuksista 
korostetuimmin tuotiin esille työttömyyden vaikutukset, joiden seurannaisvai-
kutuksina nähtiin rikollisuuden ja sosiaalisten ongelmien lisääntyvän Aurinko-
rannikollakin. Jotkut haastateltavista ennakoivat myös hintojen nousevan sekä 
terveydenhoidon ja lääkkeiden saannin vaikeutuvan entisestään. Vastaukset 
luokiteltiin yhdeksään ryhmään (taulukko 72).

Taulukko 72. Talouskriisin vaikutukset suomalaisten elämään Aurinkorannikolla (%)

Kysely Haastattelut

Aika näyttää, en tiedä 44 12

Tuen tarve lisääntyy 14 12

Hinnat nousevat 10 14

Ei vaikutusta 8 12

Työttömyys kasvaa 6 21

Rikollisuus lisääntyy  6 21

Muutoksia terveyspalveluissa  6 -

Palvelut vähenevät 1 -

Muut vaikutukset 5 8

Yhteensä % 100 100

Vastaajia (N) 124  42

Vaikka monet vastaajat eivät nähneet talouskriisin vaikuttavan suomalaisten 
elämään Aurinkorannikolla mitenkään, oli myös useita suomalaisia, jotka arvi-
oivat kriisin aiheuttavan elintason laskua. Erilaisten tukimuotojen tarpeen näh-
tiin lisääntyvän. Tuotteiden ja palvelujen hintojen nähtiin edelleen nousevan. Oli 
myös huomattu verojen kiristyneen. Erityisesti yritysten nähtiin eniten kärsivän 
talouskriisin vaikutuksista. 

K: ”Ei ole vaikutusta minulle, toistaiseksi.” (Mies 71 v.)
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H: ”Pieniä yrityksiä kaatuu koko ajan. Mutta arvostus suomalaisiin on 
noussut, heillä kun on rahaa. Raha kelpaa – yrittäjät ilmoittavat suoma-
laisissa lehdissä.” (Nainen 63 v.) 

K: ”Suomalainen keskivertoeläke ei riitä mihin hyvänsä.” (Mies 70 v.) 

”Moneda – rahat loppuvat.” (Nainen 59 v.) 

”Hinnat nousevat – palvelut heikkenee.” (Mies 91 v.)

H: ”Kenellä on yrityksiä, bisnekset ovat kärsineet. Espanjan ostokyvyn 
heikennys vaikuttaa suomalaistenkin elämään. On vaikuttanut myös suo-
malaisiin yrityksiin mielestäni. Eivät pärjää ilman tukia.” (Nainen 34 v.)

Talouskriisin haitat näkyvät erityisesti kasvaneena työttömyytenä. Oli myös 
suomalaisyrityksiä, joilla ei toistaiseksi ollut suurempia haittoja havaittavissa. 
Turismin nähtiin kuitenkin vähenevän laman seurauksena ja sillä on vaikutuksia 
myös yrittäjien elintasoon. Palvelujen väheneminen vaikuttaa vuorostaan työlli-
syyteen ja työtä hakevien työnsaantimahdollisuuksiin. 

K: ”Töitä ei ole helposti saatavilla.” (Nainen 39 v.) 

H: ”Monilta on paikalliset bisnekset mennyt nurin. Jos tehnyt bisneksiä 
ja rahat loppuvat. Ei enää niin paljon tilata, eikä tehdä parvekelasituk-
sia. Paremman luokan bisnekset lähtevät Suomeen tai vaihtavat alaa. Voi 
vaihtaa – toinen onnistuu, toinen ei.” (Nainen 31 v.)

Rikollisuus oli työttömyyden ohella toinen haittavaikutus Espanjassa. Suoma-
laisten turvallisuuden tunne oli rikollisuuden vuoksi vähentynyt ja elämä oli 
pelon varjostamana vaikeutunut. Vastaajat arvioivat talouskriisin vaikuttavan 
myös palvelujen vähenemiseen.

K: ”Turvallisuus vaarantuu.” (Mies 36 v.)

H: ”Turvattomuuden tunne on lisääntynyt. Monet, jotka suunnittelevat 
esimerkiksi auton vaihtoa uuteen, eivät vaihdakaan. Vanhalla on turval-
lisempaa ajaa. Asumisen ilokin kärsii turvattomuudesta. Lähiaikoina on 
tapahtunut useita pahoja ryöstöjä, vähältä piti tilanteita hengen menon 
suhteen ja räikeitä ryöstöjä.” (Nainen 66 v.) 

”Ryöstely kuuluu siihen. Paikallisten olot kiristyvät. Minulta ryöstäjät vei-
vät laukun kadulla keskellä päivää. Näyttivät paikallisilta.” (Nainen 50 v.)

Jotkut vastaajista näkivät myös muita Euroopan talouskriisin aiheuttamia 
vaikutuksia, joilla oli kytkentöjä muun muassa politiikkaan ja asuntojen hin-

tojen laskuun. Myös sosiaalisten ongelmien nähtiin kasvavan työttömyyden 
vaikutuksesta.

H: ”Asuntojen hinnat ovat laskeneet. Nyt ostetaan halpoja asuntoja. Ei 
kuitenkaan vaikuta asukasmäärään. Itse en sijoita Espanjaan. Lama ei 
ole pohjassa vielä. Jos kriisi jatkuu, eletään päivä kerrallaan. Kyproksen 
talletusvero on määritelty taas uudelleen. EU yrittää kaikkensa, ettei 
Kypros lähde ulos. Syntyy uusi tulipalo, jota taas sammutetaan. On kaksi 
vaihtoehtoa: joko inflaatio tai EU hajoaa. Veikkaan, että 3–5 vuoden si-
sällä on inflaatio, jolloin uutta rahaa painetaan.” (Mies 66 v.)

”Täällä on hirmu paljon sosiaalisia ongelmia. Olen törmännyt siihen, että 
on ihmisiä, jotka eivät huolehdi lapsistaan täällä. Kaikenlaisia ihmisiä 
on, myös hätää, alkoholismia ja yksinäisyyttä.” (Nainen 53 v.)

Yhteenvetoa
Lähes puolet vastaajista oli oikeassa siinä, ettei vielä kevään 2012 aikana voinut 
tarkasti tietää Espanjan talouskriisin vaikutuksia suomalaisten elämään Aurin-
korannikolla. Se, että suurin osa haastatelluista ja noin puolet kyselyvastaajista 
arvioi kriisin vaikuttavan, antaa viitteitä tarkastella tulevina kuukasina tilan-
netta suomalaisten näkökulmasta tarkemmin. Mikäli negatiiviset vaikutukset 
lisääntyisivät, tilanne saattaisi johtaa Suomeen palaavien lisääntymiseen. Tois-
taiseksi näitä merkkejä ei ole ollut. Toisaalta, jos Suomen talous- ja työttömyys-
tilanne jatkaa edellä kuvatun kaltaista heikkenemistään, hintojen korotuksilta 
ei Suomessakaan vältytä. Tässä tilanteessa paluumuutto joutunee melko tiuk-
kaan tavoitearviointiin. Espanjan pääministeri Rajoy arvioi Espanjan talouden 
kääntyvän lievään nousuun 2014. Myös Suomen palkansaajien tutkimuslaitos 
ennakoi Etelä-Euroopan kriisimaiden, Espanjan, Italian ja Portugalin irtautuvan 
taantumasta ja maiden talouden kasvavat jonkin verran. Tulevina vuosina on 
täten jo huomattavasti helpompi arvioida talouskriisin vaikutuksia suomalais-
tenkin elämään. (Palkansaajien tutkimuslaitos 2013.)
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Nuoruus – 
huoletontako?

Nuoruutta ikäkautena – kuten ikäkausia yleensäkin – on vaikea määritellä. 
Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin määritelmän mukaan nuoruusikä ajoi-
tetaan yleisesti ikävuosien 13–22 välille. Tyypillisimmin nuoruus määritellään 
ihmisen toiseksi kaksitoistavuotiskaudeksi, jolloin se alkaisi 13-vuotiaana ja 
päättyisi 24-vuotiaana. Väestörekisterikeskus ja Tilastokeskus pitävät rekiste-
riä 16–24-vuotiaista nuorista. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2008 lopus-
sa Suomen väestöstä oli 11 prosenttia 16–24-vuotiaita. Tämän tutkimuksen 
rajaus nuoriin on tehty Tilastokeskuksen rekisterimääritystä käyttäen, jolloin 
tutkimukseen osallistuvien nuorten ikä on 16–24 vuotta. (Duodecim 2013; 
Väestörekisterikeskus 2013; Tilastokeskus 2013.)

Nuoriso ja nuoruus ovat kulttuurisidonnaisia käsitteitä. Monissa 
kulttuureissa ei tunneta mitään nuoruudeksi kutsuttua ikävaihetta lapsuuden 
ja aikuisuuden välillä. Länsimaissakin nuorisokulttuuri itsenäisenä kulttuurin 
osana syntyi vasta 1950-luvulla. (Väestörekisterikeskus 2013; Tilastokeskus 
2013.) Opetus- ja kulttuuriministeriön ”Nuoruus Suomessa” julkaisun (2004) 
mukaan nuoruuden käsite on laajentunut ja monimutkaistunut. Nuoruus ei ra-
joitu vain murrosikään, vaan ulottuu lapsuudesta aikuisuuteen. Nuorisotyölaki 
kohdentuu kattavasti alle 29-vuotiaaseen väestöön. Nuoren on usein vaikea löy-
tää paikkaansa ja identiteettiään globalisoituvassa ja taloudellista tehokkuutta 
ja kilpailukykyä korostavassa maailmassa. (Aalberg & Siimes 1999; Kalliomaa et 
al. 2004.)

Filosofian tohtori Helena Helven (2004) mukaan nykynuoret eivät ole yhtä 
työ- tai urakeskeisiä kuin heidän vanhempiensa sukupolvi. Suurin osa nuorista 
suhtautuu kriittisesti myös taloudellisen hyvinvoinnin jatkuvaan kasvattami-

seen, sillä se lisää heidän mielestään ihmisten henkistä pahoinvointia. Suoma-
laisten nuorten itsenäistyminen on varhaistunut ja he muuttavat vanhempien-
sa luota kohtalaisen varhain, keskimäärin 21-vuotiaina. Yleensä nuori muuttaa 
omaan asuntoonsa aloittaessaan opiskelun. Suurin osa heistä asuu vuokra-asun-
noissa. (Kalliomaa et al. 2004, 15) Tässä suhteessa suomalaisnuoret poikkeavat 
espanjalaiskavereistaan. Espanjalaisnuoret asuvat huomattavasti pitempään 
vanhempiensa kodissa. Nykyisen talouskriisin aikana on hyvin tavallista, että 
nuori asuu vanhempiensa asunnossa vielä 30 vuotta täytettyään. Tilastovirasto 
Eurostatin (2013) mukaan lapsuudenkodissaan asuvien nuorten miesten osuus 
on suurempi kuin naisten, kaikissa EU-maissa. EU-maiden 18–24-vuotiaista nai-
sista 66 prosenttia ja miehistä 78 prosenttia asuu kotona. (Helve 2004; Pekkari-
nen et al. 2012.) 

Atkinson & Marlierin (2010) mukaan ero Euroopan pohjois- ja eteläosien 
välillä on suuri. Vaikka heidän tutkimusaineistonsa perustuu vuoden 2007 
tilastoihin, yleisesti on tiedossa, että Pohjois-Euroopassa nuoret muuttavat 
kotoaan suhteellisen varhain, kun taas eteläisessä ja itäisessä Euroopassa 
he viihtyvät lapsuudenkodissaan pitempään. Varhaisen kotoa muuttamisen 
maita Euroopassa ovat erityisesti Tanska ja Suomi, joissa sekä naiset että 
miehet muuttavat hyvin usein kotoa jo alle 25-vuotiaina. Kaikkialla Euroo-
passa naiset muuttavat lapsuudenkodistaan miehiä nuorempina. Suomalai-
set ja tanskalaiset naiset muuttavat kotoa 19-vuotiaina, kun italialaiset ja slo-
venialaiset naiset jättävät lapsuudenkodin vasta 28-vuotiaina. Tanskalaiset 
miehet muuttavat kotoa 20-vuotiaina eli hieman nuorempina kuin suomalai-
set miehet. Espanja ja Kreikka edustavat toista ääripäätä. Kreikassa miehet 
muuttavat kotoa keskimäärin 31-vuotiaina ja Espanjassa noin 30-vuotiaina 
(kuvio 4). Espanjassa yli 80 prosenttia alle 25-vuotiaista nuorista asuu van-
hempiensa kanssa. 

Mikä vaikuttaa suomalaisten nuorten varhaiseen aikuisuuteen ja omatoi-
misuuteen, voi vain arvailla. Nuorisotutkimukset osoittavat hyvien perhe- ja 
kaverisuhteiden itsetuntoa vahvistavaa vaikutusta. Suomalaisuustutkimukset 
antavat viitteitä myös suomalaisten kansalliseen sisukkuuden piirteeseen. 
Suomalainen sananparsi ”nuorena vitsa väännettävä” sopinee suomalaisnuor-
ten varhaiseen muuttoilmiöön jonkin asteiseksi selittäväksi tekijäksi. Espan-
jalaisnuorten kotona asuminen on kulttuurinen perinne, vaikka sen vahvis-
tumista tukevat nykyiset taloudelliset tekijät. (Delgado Perez 1997; Alberdi 
1999; Oinonen 2000.)

Suomalaisnuorten kokemuksia Espanjassa 
Tutkimukseen osallistui Espanjan Aurinkorannikolla asuvia 16–24-vuotiaita 
nuoria kaikkiaan 42 eli kahdeksan prosenttia kaikista kyselyyn osallistuneista. 
Haastatteluihin osallistui kuusi nuorta eli 14 prosenttia haastatelluista. Tutki-

11

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kulttuuri
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http://fi.wikipedia.org/wiki/Nuorisokulttuuri
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mukseen osallistuneiden nuorten ikähaitari oli 16–24 vuotta ja haastatteluihin 
osallistuneiden nuorten keski-ikä 18 vuotta. 

Nuoret vastasivat kaikkiin kysymyksiin motivoidusti. Heidän kannanotton-
sa olivat mukana paitsi kaikissa haastatteluvastauksissa, myös 74 kysymyksen 
tuloksissa. Niin sanottujen peruskysymysten lisäksi, nuorille esitettiin kolme 
erityiskysymystä, jotka liittyivät opintoihin, tulevaan työuraan, espanjalaisystä-
viin ja sosiaalisen median käyttöön. Erityiskysymysten kautta saatiin nuorten 
omaa näkökulmaa tutkimustuloksiin.

11.1. Nuorten Espanjaan sopeutuminen

Haastateltavilta nuorilta tiedusteltiin Espanjaan sopeutumisesta: ”Oletko sopeu-
tunut Espanjaan?” Lisäksi kysyttiin: ”Jos olet, mitkä asiat siihen ovat vaikutta-
neet?” ja ”Jos et ole, mitkä asiat ovat siihen vaikuttaneet?” Suomalaisnuoret olivat 
kertomansa mukaan sopeutuneet hyvin Espanjaan ja sopeutumista oli vahvis-

tanut ensisijaisesti kaverit. Heillä oli runsaasti myös espanjalaisia tuttavia ja 
joidenkin nuorten vanhemmista toinen oli espanjalainen. Jotkut nuorista oli-
vat asuneet lähes koko ikänsä Espanjassa, jolloin sopeutuminen espanjalaiseen 
kulttuuriin oli ajan mittaan tapahtunut luonnollisesti ja ikään kuin itsestään.

”Olen sopeutunut. Ei ole ollut mitään ongelmia. Kun opiskelijakaverit 
lähtevät Suomeen, tulee eteen koetinkivi. Kait siihen on vaikuttanut se, 
kun olen asunut jo pitkään täällä ja on espanjalaisia tuttuja paljon.” 
(Nainen 24 v.) 

”Olen sopeutunut, kun olen tutustunut espanjalaisiin. Perheessä pidetään 
yllä traditioita ja espanjalaisiakin tapoja. On opittu näkemään Espanja 
hyvin. Kulttuurin opettelu.” (Nainen 16 v.) 

Nuorilla oli runsaasti kavereita ja sopeutuminen oli tapahtunutkin hyvin pitkälti 
juuri heidän avullaan. Kun nuorilta tiedusteltiin: ”Onko sinulla Espanjassa ystä-
viä?”, jokainen nuori kertoi saaneensa runsaasti ystäviä. Ystävät olivat löytyneet 
melko helposti, ystäviä oli tullut kuin itsestään. Eri kansallisuuksien välillä ystä-
vien suhteen ei eroja tehty. Jokaisella nuorella oli sekä suomalaisia että espanja-
laisia ystäviä. Joillakin oli ystäviä myös muista kansalaisuuksista. Suomalaisessa 
koulussa opiskelevien pääasialliset kaverit olivat suomalaisia opiskelijoita, mut-
ta ylipäätään nuorilla oli ystäviä useista maista, kuten Espanjasta, Ruotsista ja 
Englannista. Kahdella suomalaisnuorella oli ystäviä Euroopan eri maiden lisäksi 
myös Amerikasta ja Afrikasta.

”Olen saanut espanjalaisia kavereita. Koska opiskelin suomalaisessa 
koulussa, suomalaisuus on henkisesti 60 prosenttisesti läsnä. Meitä oli 44 
suomalaista opiskelijaa.” ( Nainen 24 v.)

”Pääasiassa suomalaisia ja espanjalaisia.” (Mies 16 v.)

”On ystäviä. Suomalaisia, espanjalaisia, ruotsalaisia ja Etelä-Amerikas-
ta.” (Nainen 16 v.)

”Hyvin monista maista, Euroopasta, Amerikasta ja Afrikasta.” (Nainen 18 v.)

Kun nuorilta kysyttiin: ”Miten ja missä olet espanjalaiset ystäväsi tavannut?”, 
heidän vastauksistaan ilmeni, että suomalaisnuorille espanjalaisten ystävien 
löytäminen ei ollut monimutkaista. Kielitaitoiset nuoret olivat tavanneet ystä-
vänsä kaduilla, kaveriporukoissa tai harrastustensa lomassa. Yksi oli tavannut 
ystävänsä baarissa käväistessään. Useimmat ystäväsuhteet olivat syntyneet kui-
tenkin kavereiden, kesätyön tai harrastusten välityksellä. Nuorten mukaan tyt-
töjen keskinäistä mustasukkaisuutta esiintyy vieläkin joskus, mutta siihen oli jo 
opittu suhtautumaan myönteisellä tavalla.

Kuvio 4. Nuorten keskimääräinen kotoa muuttamisikä Euroopan maissa vuonna 2007 
(Lähde: Atkinson & Marlier 2010. Kuvio: Tilastokeskus 2013)
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”Kadulla olen tavannut. Pojat pitävät kauniista ja heidän kauttaan 
olen tutustunut muihinkin. Myös harrastusten kautta on tullut ystä-
viä. Totta on, että espanjalaiset tytöt ovat mustasukkaisia. Ei kuiten-
kaan kaikki. Jotkut vain. Jos olet itse iloinen heille, muuttuvat.” (Nai-
nen 16 v.) 

Espanjalais- ja suomalaisystävien eroista
Kysyttäessä: ”Miten espanjalaiset ystäväsi eroavat suomalaisista ystävistäsi?”, 
nuoret toivat esille jo aiemminkin havaitut ja korostetuimmin mieleen painu-
neet erot, jotka näkyvät ensisijaisesti espanjalaisten käyttäytymisessä. Espanja-
laisnuorten keskeisiä käyttäytymisen piirteitä ovat suomalaisnuorten mielestä 
kovaäänisyys ja avomielisyys. Vaikka voimakas puhevolyymi joskus ärsyttää, 
siihen oli totuttu. 

”Ovat spontaanimpia. Eivät jahkaile asioita kuten suomalaiset!” (Nainen 
24 v.)

”Espanjalaiset ovat puheliaampia ja suorasanaisempia. Suomalaisten 
kanssa on helpompi olla hiljaa!” (Nainen 16 v.) 

Samat ilmiöt, avoimuus, kovaäänisyys ja rohkeus – kenties vielä voimakkaam-
min koettuina, välittyivät niistä suomalaisnuorten kokemuksista, joissa he poh-
tivat espanjalaisystäviensä käyttäytymispiirteitä.

”Ne on avoimempia kuin suomalaiset. Muuten ovat ihan samanlaisia 
kuin mekin.” (Nainen 16 v.)

”Espanjalaiset ovat rohkeampia. Heillä on oma ajatusmaailmansa es-
panjalaisista tavoista.” (Nainen 18 v.) 

Nuorten sosiaalisen median käyttö
Sosiaalinen media oli osa haastateltujen nuorten luonnollista elämää. Kysy-
mykseen: ”Kuinka paljon ja mihin tarkoitukseen sosiaalista mediaa käytät? – 
yksi nuorista kertoi käyttävänsä itselleenkin yllätykseksi sosiaalista mediaa 
Espanjassa vähemmän kuin aiemmin Suomessa. Sosiaalista mediaa käytettiin 
pääsääntöisesti päivittäin. Kaverien kanssa seurustelussa tyypillisin sosiaalisen 
median väline oli Facebook ja muita sosiaalisen median välineitä käytettiin esi-
merkiksi Espanjan ja Suomen välisissä kontakteissa. 

“Facebookia. What`sapp – keskustelua ja Instraktam-ohjelmaa, jossa pu-
helimeen voi ladata kuvia. Tulee myös tykkäyksiä.” (Nainen 16 v.)

”Facebook, Twitter ja Twenty.” (Nainen 16 v.)

”Kavereiden kanssa keskusteluun. Käyttö on Espanjassa vähentynyt. ” 
(Nainen 24 v.)

”Kaverien kanssa keskusteluun. Päivittäin käytän. Mutta kuvia en lisää 
päivittäin.” (Nainen 16 v.)

”Tarkoitus on yleiseen kevyeen yhteydenpitoon Suomessa olevien kave-
rien kanssa. Lähes joka päivä yhteys toimii.” (Mies 16 v.)

”Yhteys kavereihin joka päivä Suomessa ja Espanjassa.” (Nainen 16 v.)

Pääsääntöisesti sosiaalista mediaa käytettiin keskinäiseen keskusteluun eikä 
asioiden tarvinnut olla järin tärkeitä, pienistäkin asioista oli kätevää Facebookin 
välityksellä rupatella.

11.2. Nuorten jatkokoulutus- ja urasuunnitelmat 

Opiskelevilta nuorilta kysyttiin jatko-opintojensa suunnittelusta sekä kyselyn 
että haastattelun avulla. Heille asetettiin useita kysymyksiä: ”Jos opiskelet, suun-
nitteletko jatko-opintoja?” ja ”Jos kyllä, aiotko suorittaa jatko-opintosi Espanjassa, 
Suomessa vai muualla, missä?”. Lisäksi kysyttiin: ”Jos et aio suorittaa jatko-opin-
toja, miksi et?” 

Suurin osa nuorista suunnitteli jatko-opintoja. Espanjassa niitä aikoi suo-
rittaa neljä opiskelijaa, Suomessa 24 opiskelijaa ja muualla kolme. Yhdeksän 
opiskelijaa ei vielä tiennyt jatko-opintojensa alaa eikä paikkaa. Jatkosuunnitel-
mat heidän koulutuksensa suhteen eivät olleet vielä lopullisesti selvinneet. Neljä 
nuorta sen sijaan tiesi tarkalleen, mitä ja missä aikoo opiskella jatkossa. 

”Yliopistoon pyrin täällä.” (Nainen 16 v.)

”Lukioon Marbellaan. Siellä on teatteri- ja musiikkialan lukio. Haluan 
näyttelijäksi.” ( Nainen 16 v.)

”Palaan lukioon Helsinkiin. Lukion jälkeen menen armeijaan. Sitten vuo-
den olen töissä keräämässä rahaa ja sen jälkeen jatkokoulutukseen. Haa-
veilen lääkikseen menosta. Joskus haluaisin mennä opiskelijavaihtoon 
Lontooseen.” (Mies 16 v.) 

”En ole ihan varma haluanko jatkaa koulutusta. Olen avoin kaikelle. Mo-
net hakeutuvat ensin fysioterapeutiksi. Matkailualallekin voisin hakea. 
Myös tanssiura on avoinna.” (Nainen 24 v.)

”Ei vielä tietoa, yliopistoon tai korkeakouluun.” (Nainen 16 v.)
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”Välivuosi lukion jälkeen, jolloin menen Englantiin ennen töihin menoa. 
Sitten menen opiskelemaan mahdollisesti sinne hoitoalaa.” (Nainen 18 
v.) 

Kolme nuorta oli päätynyt tietoisesti olla rajaamatta koulutustaan johonkin tiet-
tyyn maanosaan. Vaihtoehtoja oli useita ja maailma oli nuorille avoin. 

”On paljon vaihtoehtoja.” (Mies 22 v.), ”Euroopassa.” (Nainen 24 v.), 
”Maailmalla.” (Mies 18 v.)

Niille nuorille, jotka eivät aio suorittaa jatko-opintoja, esitettiin lisäkysymys: 
”Miksi et aio suorittaa jatko-opintoja?” Vastauksistaan ilmeni, ettei jatko-opinto-
jen suorittaminen ollut tässä vaiheessa ajankohtaista. 

”En vielä tiedä, jatkanko.” (Mies 24 v.), ”En tiedä, mitä haluan.” (Mies 
23 v.) 

”On vaikeaa Espanjassa.” (Nainen 21 v.)

”Nykyinen koulutus valmistaa ammattiin.” (Mies 21 v.), ”Käyn tämä en-
sin.” (Mies 24 v.) 

”Suunnittelen jatko-opintoja myöhemmin.” (Nainen 22 v.)

Nuorten arviot koulutuksensa käyttöarvosta
Suurin osa nuorista opiskeli Suomalaisen koulun lukiossa, verkko-opinnoissa tai 
Urheiluhierojakoululla. Viimeksi mainittujen opiskelijoiden kohdalla ura oli jo 
aiemmin valittu ja luonnollista oli, että Espanjaan opiskelemaan tultaessa koulu-
tuksen arvo oli korkealle noteerattu. Opiskelijoita pyydettiin arvioimaan koulu-
tuksensa arvoa myös laajemmassa perspektiivissä. Kysymyksen ”Arveletko kou-
lutuksellasi olevan käyttöä Espanjassa, Suomessa vai muualla, missä?” tavoitteena 
oli saada tietoa opiskelijoiden omista arvioista koulutuksensa käyttöarvosta. 
Suuria sukupuolten välisiä eroja ei ollut nuorten arvioidessa koulutuksensa 
käyttöarvoa. Sekä naiset että miehet arvioivat samantasoisesti koulutuksellaan 
olevan käyttöarvoa eniten Suomessa. Muutama naisopiskelija arvioi koulutuk-
sen toimivan myös Espanjan työmarkkinoilla. He näkivät myös miehiä hieman 
useammin koulutuksensa toimivan sekä Espanjassa tai Suomessa. Neljätoista 
opiskelijaa arvioi koulutuksellaan olevan käyttöä Suomen ja Espanjan lisäksi 
myös näiden maiden ulkopuolellakin. 

Kysymykseen: ”muualla, missä,” neljäntoista nuoren vastauksista ilmeni, 
että maailma oli avoin kaikelle vielä tässä vaiheessa. 

”Ympäri maailmaa.” (Nainen 24 v., Mies 23 v., Mies 18 v., Nainen 21 v.) 

”Euroopassa”, Espanjassa ja Suomessa.” (Mies 23 v., Nainen 20 v., Mies 
24 v.)

”Muualla kuin Espanjassa, mutta en tiedä missä.” (Nainen 18 v., Nainen 
20 v., Nainen 20 v., Mies 23 v., Nainen 23 v., Mies 22 v., Nainen 18 v.) 

Nuoret olivat hyvin optimistisia koulutuksensa käyttöarvon toimivuuteen. Ikäja-
kauma kaikkien neljäntoista vastaajan osalta oli 18–24 vuotta. Suurin osa heis-
tä suunnitteli kouluttautuvansa Suomessa. Useille nuorille maailma oli avoin, 
eikä jatkokoulutuspaikkaa osattu arvioida. Merkittävää oli, että jokainen nuori 
arvosti koulutustaan. Koulutuksen katsottiin pätevän Suomen ja Espanjan työ-
markkinoiden lisäksi muuallakin maailmalla.

Työ, mitä nuoret haluavat tehdä tulevaisuudessa 
Nuorilla oli myös tulevan työuransa suhteen selkeitä suunnitelmia. Asioita oli 
pohdittu monista näkökulmista ystävien ja perheen kanssa sekä kenties opet-
tajienkin kanssa keskustellen. Nuorilta kysyttiin tulevaisuuden työsuunnitel-
mistaan sekä kyselyn että haastattelun avulla. Kysymykseen ”Minkä alan työtä 
haluaisit tehdä tulevaisuudessa?” vastasi 61 nuorta, joista kuudella nuorella ei 
ollut tietoa, mitä tulevaisuudessa haluaa tehdä. Muut nuoret listasivat kaikkiaan 
21 erilaista ammattialaa. Yksi nuori osoitti järkevää avoimuutta tulevaisuuten-
sa suhteen: ”Teen sitä, mitä työtä on vielä vuonna 2020.” (Mies 18 v.) Kyselyvas-
taajien esittämät 55 haaveammattia ryhmiteltiin seitsemään luokkaan. Kuuden 
haastatellun nuoren vastaukset liitettiin kommentteihin (taulukko 73).

Taulukko 73. Nuorten toiveammatit tulevaisuudessa (%)

Kysely Haastattelut

Terveys- ja sosiaaliala 46 33

Opetus, nuoriso- ja liikunta-ala 22 -

Kauppa- ja ravintola-ala 9 -

Palo-, turvallisuus-, kiinteistöala 9 -

Talous- ja matkailuala  5 50

Taideala, kielet, psykologia 5 17

Muoti- ja kauneusala 4 -

Yhteensä % 100 100

Vastaajia (N) 55 6

Toiveammateista ylivoimaisesti suosituin oli terveys- ja sosiaaliala. Ala oli myös 
talouskriisin aikana ollut yksi työllistävimmistä, joten valinta vaikutti järkevältä. 
Työllistymistekijät näyttivät yleisestikin olevan nuorten ammatinvalinnan ensi-
sijaisina kriteereinä. Myös haastateltujen suunnitelmat työuransa suhteen olivat 
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melko pitkälle mietittyjä. Haastatelluista kaksi suunnitteli edellä mainittua hoi-
toalaa, yksi taidealaa tai psykologin ammattia ja kolme oli kiinnostunut talous- 
tai matkailualasta.

K: ”Fyssari.” (Mies 20 v.)

”Sosiaalialan ammattiin.” (Nainen 23 v.) 

”Hammastekniikka.” (Nainen 18 v.)

H: ”Hoitoalalle pyrin. Sitä voi suorittaa kaikkialla maailmalla. (Nainen 
18 v.)

”Akupunktiota ja kuppausta. Molemmat perustuvat enemmän vaihtoeh-
tohoitoihin. Hoitoalan työ kiinnostaa. Suomessa tai Espanjassa.” (Nainen 
24 v.)

Toiseksi suosituimpia ammattialoja olivat opetusalan, nuorisotyön tai liikun-
ta-alan tehtävät. Näitä ammatteja suunnitteli yli viidennes nuorista. Kaupan ja 
ravintola-alan sekä palo-, turvallisuus- ja kiinteistöalan tehtävät olivat viiden 
nuoren haaveina. 

”Opetusalalle.” (Nainen 17 v.)

”Liikunta tai opetusala.” (Mies 23 v.)

”Terveys- ja liikunta-ala.” (Nainen 20 v.)

”Ravintola-alan töitä.” (Mies 20 v.) 

”Turvallisuusalalle.” (Mies 18 v.)

”Kiinteistönvälitys.” (Nainen 18 v.)

Talous- ja matkailuala, taideala ja kielet sekä muoti- ja kauneusala kiinnostivat 
kahdeksaa kyselyvastaajaa sekä neljää haastateltua nuorta. 

K: ”Matkailualaa ja kieliä.” (Nainen 18 v.) 

”Kauneuden alalle.” (Nainen 16 v.). 

”Kaupan ala ja muotiala.” (Nainen 23 v.)

H: ”Varmaankin talousalalle. Olen siitä alasta kiinnostunut. Se toimii 
missä vaan.” (Nainen 16 v.)

”Todennäköisesti kaupan alalle.” (Nainen 16 v.)

”Yrittäjyys, talous tai lakiasiat. Todennäköisesti Suomessa.” (Mies 16 v.)

”Ellen asu Espanjassa, menen Ruotsiin. En usko, että menen Suomeen. 
Haluan näyttelijäksi ja psykologiksi. Olisi kaksi ammattia.” (Nainen 16 v.)

Missä luodaan työuraa? 
Nuoret näkivät, että heidän nykyinen koulutuksensa antaa hyvät lähtökohdat 
myös tulevalle työuralle. Siksi oli kiinnostavaa selvittää, oliko nuorilla jo tässä 
vaiheessa valmiita ajatuksia työuransa kohdemaasta. Kysymyksen ”Haluatko 
luoda työuraasi Espanjassa, Suomessa vai muualla – missä? tavoitteena oli kar-
toittaa Espanjassa opiskelemassa tai työssä olevien suomalaisnuorten urasuun-
nitelmia. 

Nuorten vastauksista ilmeni, että heillä oli runsaasti suunnitelmia tulevan 
työuransa varalle. Kyselyyn vastanneista 41 nuoresta, kahdeksan halusi luoda 
työuraansa Espanjassa. Suomessa halusi tehdä töitä 18 nuorta ja muualla kuin 
Espanjassa tai Suomessa uran luomista suunnitteli kaksitoista nuorta. Kolme 
nuorta ei vielä tarkalleen tiennyt, missä työuraansa haluaisi toteuttaa. Muut 
työuran suoritusmaat, Espanjan ja Suomen lisäksi olivat ympäri maailmaa. 

”Useissa paikoissa – ei vain yhdessä” (Nainen 24 v.) 

”Jossain muualla kuin Espanjassa” (Mies 18 v., Nainen 18 v.) 

”Englannissa (Nainen 18 v.), ”Norjassa” (Nainen 16 v.)

”Euroopassa” (Nainen 18 v., Mies 16 v., Mies 20 v.) 

”Etelä-Amerikassa” (Nainen 23 v.)

”Kaikkialla, missä vain” (Nainen 16 v., Nainen 17 v., Nainen 16 v.)

Yhteenvetoa 
Espanjassa asuvien suomalaisnuorten sopeutumisen ja viihtyvyyden vahvana 
takeena olivat kaverit. Pääosa kavereista oli suomalaisia, mutta espanjalaisten 
lisäksi kavereita oli muistakin maista. Nuorten sopeutuminen oli tapahtunut 
asumisen, opiskelun ja ystävien avulla. Jokaisella tutkimukseen osallistuneella 
suomalaisnuorella oli ystäviä. Heitä oli tavattu opiskelun tai harrastusten lomas-
sa tai erilaisissa vapaa-ajan viettopaikoissa.

Mielenkiintoista oli havaita, että myös Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi 
ry:n ”Nuorista Suomessa” tutkimuksen (2012) tulokset osoittavat, että nuoril-
la menee silloin hyvin, kun heillä on kavereita. Kaverit ovat suomalaisnuorten 
hyvinvoinnin takeena. Tuore, nuorisotutkimukseen perustuva julkaisu osoittaa, 
että valtaosa suomalaisnuorista oli tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys 
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vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen oli vähentynyt. Tulokset 
osoittivat, että nuoren vapaa-aikaan kuuluvat ennen kaikkea ystävät. Nuoren 
koulun ja työelämän ulkopuolinen arki rakentuu kaverisuhteiden varaan. Lähes 
jokaisella 15–25-vuotiaalla oli internet-yhteys (99 %). Nuorille internet oli tär-
kein uutisten lähde. (Allianssi 2012.) 

Yhteneväisyyttä Allianssin tutkimustuloksiin oli myös siinä, että samoin 
kuin Suomessa asuvat ikätoverinsa, Espanjassa asuvat suomalaisnuoret käyt-
tivät sosiaalista mediaa päivittäin lähinnä kevyeen yhteydenpitoon kavereiden 
kanssa. Muiltakin osin vapaa-ajan käyttö ja kavereiden keskeinen merkitys so-
peutumiseen olivat hyvin yhteneväisiä ilmiöitä Suomessa asuvien ikätovereit-
tensa elämäntyyliin ja viihtyvyyteen verrattuina. Myös Aurinkorannikon suoma-
laisnuoret antoivat suuren arvon kavereilleen ja viihtyivät koulussa. 

Nuorten sopeutuminen oli tapahtunut asumisen, opiskelun ja ystävien avul-
la. Myös sillä, että perheessä oli alettu pitää ”espanjalaisuutta esillä”, oli nuoren 
sopeutumiseen positiivinen merkitys. Kaikilla nuorilla oli ystäviä. Ystäviä oli ta-
vattu opiskelun ja harrastusten välityksellä ja löydetty myös baarikäyntien yh-
teydessä tai kadulla kaverien seurasta. Myös kesätyö oli tuonut uusia ystäviä. 

Suomalaisilla oli espanjalaisista kavereistaan hyvä käsitys, vaikka heidän 
runsas ja äänekäs puheensa joskus väsyttikin. Ystävien pään silityksiin, ajoit-
taiseen mustasukkaisuuteen tai poskisuudelmiin oli jo totuttu. Suomalaisnuori 
kiteytti hyvin espanjalaisystäviensä piirteet: ”Äänekkäitä, mutta kaverihenkisiä!” 
Kyselyn ja haastattelujen kautta toiveammattinsa esitti 55 nuorta. Jokaisen nuo-
ren suunnittelema tulevaisuuden ammatti oli suomalaiselle tyypillisellä tavalla: 
”jalat maassa” -harkinnalla mietitty. Vain jatkotutkimuksilla selviäisi, toteutu-
vatko heidän suunnitelmansa. Vahva hypoteesi on, että onnistuu! Rohkeuden ja 
yrittämisen merkit olivat heidän ennakkoluulottomissa suunnitelmissaan hyvin 
vahvasti esillä. 

Työ ja yrittäjyys 
Espanjassa

Suomalaisia on yleisesti pidetty työteliäänä kansana. Työ ja yrittäminen ovat 
suomalaisten luontaisia peruspiirteitä. Kenties siitä johtuu, että myös useat 
Espanjaan muuttaneet suomalaiset jatkavat työntekoa myös Espanjassa. Ellei-
vät enää ammateissa, niin sitten vapaaehtoistyössä. Jo 1940 -luvun ensimmäi-
set suomalaissiirtolaiset tulivat Espanjaan tekemään töitä. Aurinkorannikolla 
on useita, alueella pitkään työtä tehneitä suomalaisia, joiden työhistorian ku-
vaaminen tuottaisi lukuisia suurteoksia. Heistä kahdeksaa on haastateltu tässä 
tutkimuksessa kuvaamaan Espanjassa tehdyn erilaisen työn asiantuntijuutta 
(liite 5).

Hannu Hallamaan monipuolinen työura rakentamisen asiantuntijana on 
pitkä ja kunniakas. Hänen jälkeen Aurinkorannikolle töihin tuli sekatyömies 
Joonas Kinnunen, joka jo 1960-luvulla lähti Suomesta työn hakuun Australi-
aan ja tuli sieltä Espanjaan 1987 talojen korjaus-, remontti- ja puutarhatöihin. 
Kun teologi–kirjailija Riitta Teinonen jäi miehensä, teologian professori Seppo 
A. Teinosen kanssa eläkkeelle 1980-luvulla, he muuttivat Espanjan Aurinko-
rannikolle ja ryhtyivät kirjoittamaan kirjoja. 1980-luvulla tuli Aurinkoranni-
kolle työntekoon myös diplomi-insinööri Petri Käpynen. Hän aloitti projekti-
johtajana keskeneräisessä rakennushankkeessa, jonka tehtävät olivat vaativia 
ongelmien ratkaisuja. Hän jatkaa edelleen työtehtävissä Espanjassa. Tohtori 
Juhani Sandholm on toiminut jo Fuengirolan Los Pacosissa lääkärinä 24 vuot-
ta. Yleisradion entinen johtaja Olavi Peltola tuli Aurinkorannikolle 1990-luvun 
alussa ja heti Espanjaan saavuttuaan hän rupesi kirjoittamaan Olé -lehteen 
artikkeleita ja myöhemmin Aurinkorannikon Suomi-Seuran 20-vuotishistorii-
kin. Johtava pappi Timo Sainio tuli seurakunnan tehtäviin 2007. Hän oli ensin 

12



286 ■ Työ ja yrittäjyys Espanjassa Työ ja sen edellytykset Espanjassa ■ 287

diakoniapapin tehtävissä, josta siirtyi nykyiseen tehtäväänsä. Hän on tehnyt 
työtä lasten hyvinvoinnin edistämiseksi ja on oman työnsä ohella myös ak-
tiivinen suomalaisyhteisön asioiden edistäjä. Graafikko Alma Ulvelin muutti 
Espanjaan työhön vuonna 2007 ja on edelleen samassa työssä Olé -lehden 
toimituksessa. 

Työ on siis aina ollut hyvin keskeinen ilmiö suomalaisille Espanjan 
Aurinkorannikolla. Tähän tutkimukseenkin osallistui yhteensä 89 Aurin-
korannikolla työssä olevaa työntekijää ja yrittäjää. Työntekijöitä heistä on 
34, toimihenkilöitä 10 ja yrittäjiä 45 (ks. luku 4). Espanjan työmarkkinoilla 
olevista suomalaisista eniten tutkimukseen osallistuneissa on siis yrittäjiä. 
Viidennes työssä olevista on opettajia tai ohjaajia. Myyntityössä sekä kahvi-
la- ja ravintolatyössä olleita suomalaisia on yhteensä runsas viidennes am-
mateista. Suomalaisia on myös hoitotyössä, graafisessa työssä ja erilaisissa 
rakennus- ja korjaustöissä. Luonnollista on, että tutkimus kattaa vain pienen 
otannan suomalaisten työtehtävistä Aurinkorannikolla, koska suomalaisia 
on lukuisissa muissakin töissä, kuten lehti- ja mainosalan töissä, kirjailijoina 
tai radiotoimittajina.

12.1. Työ ja sen edellytykset Espanjassa

Kun työpaikan saanti ylipäätäänkin on nykyisenä talouskriisin aikana vaikeaa, 
se on vielä vaativampi ja moniulotteisempi prosessi ulkomailla – vieraassa kult-
tuurissa. Tutkimukseen osallistuneet suomalaiset olivat saaneet työpaikkansa 
Espanjassa pääasiassa omatoimisesti hakien tai ilmoitus- ja hakumenettelyä 
käyttäen. Noin kolmannes hakijoista oli saanut työpaikkansa tuttavien avustuk-
sella. Työn etsiminen ja hakuprosessi edellyttivät omatoimisuutta ja sisukkuut-
ta. 

Haastatteluvastausten mukaan, oman alansa töissä oli vajaa puolet työssä 
olevista. Kun haastateltavilta pyydettiin vastausta kolmeen kysymykseen: ”Olet-
ko oman alasi töissä?” ja ”Ellet ole, missä tehtävissä olet?” sekä ”Mitä edellytyksiä 
suomalaisella tulee olla saadakseen työtä Espanjasta?”, kahden ensimmäisen ky-
symyksen osalta selvisi, että haastatelluista oman alan töitä oli saanut runsas kol-
mannes. Kaksi haastatelluista oli muun kuin oman alansa työssä ja kaksi henkilöä 
ei ollut saanut työtä lainkaan. Muut haastateltavat olivat työharjoittelussa, sapat-
tivapaalla, opiskelemassa, eläkkeellä tai kotona, joko kotiäitinä tai muista syistä 
(taulukko 74). 

Taulukko 74. Työ- tai opiskelutilanne Espanjassa, haastattelujen mukaan (%)

Oman alan työssä, työharjoittelussa 40

Kotona kotityössä tai muista syistä 24

Vapaaehtoistyössä, sapattivapaalla 14

Opiskelee 12

Ei ole oman alansa työssä 5

Ei ole saanut työtä 5

Yhteensä % 100

Vastaajia (N) 42

Työn hakuun ja työelämään liittyviä kokemuksia kuvattiin avoimesti. Lähes joka 
toinen vastaaja oli oman alansa töissä tai työharjoittelussa. 

”Tulin matkaoppaaksi Espanjaan matkatoimistolle. Yli 500 hakemusta 
oli ja 20 otettiin Suomessa hakuprosessin kautta. Toimisto lopetti neljä 
vuotta sitten. Sen jälkeen tulin Fugeen. Periaatteessa on oman alan työtä, 
nyt omaa.” (Mies 45 v.)

”Ei ollut työtä tiedossa kun tulin. En enää uskaltaisi! Aluksi kehitin itse 
työni. Nyt olen oman alani töissä.” (Nainen 50 v.)

Kuusi haastateltua ei erilaisista syistä johtuen ole hakeneetkaan työtä ja kaksi 
henkilöä ei ollut onnistunut töitä saamaan. Osa oli vapaaehtoisesti jäänyt kotiäi-
diksi tai siirtynyt Espanjaan tulonsa jälkeen eläkkeelle. Yksi haastatelluista teki 
kotonaan etätyötä Suomeen. 

”Tulin töihin. Tein töitä Suomeen päin freelancerina. Periaatteessa se on 
samaa työtä kuin ennen. Hieman läsnäoloa vaatineet tehtävät vain ovat 
jääneet pois.” (Nainen 64 v.)

”Töihin? Ei ollut töitä! Olin ollut konekirjoittaja, mutta siihen työhön en 
päässyt. Elämä meni taaksepäin. Nyt olen kotiäitinä.” (Nainen 64 v. )

Jotkut, työtä turhaan etsineet suomalaiset olivat osallistuneet erilaisiin vapaa-
ehtoistöihin. Jotkut haastateltavista olivat tulleet viettämään sapattivuottaan 
Espanjaan ja viisi vastaajaa oli tullut Aurinkorannikolle opiskelemaan. 

”Alun perin oli tarkoitus tulla töihin. Tarjottiin minulle töitäkin, mutta 
olisi pitänyt silloin kirjat siirtää tänne ja on vaikeaa löytää kunnon töitä, 
jos ei osaa espanjaa. Olen osallistunut vapaaehtoistyöhön. (Nainen 59 v.)

”Tulin opiskelemaan. Tänne voisi kehitellä jotain uusia duuneja.” (Nainen 
24 v.)
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Muutamat haastatelluista olivat vastaanottaneet vapaaehtoisesti työn, joka ei 
ollut oman alan työtä. Kaksi suomalaista ei etsinnöistään huolimatta ollut tois-
taiseksi löytänyt työtä Espanjassa.

”Tulin töihin. En oman alan. Täältä ei välttämättä löydy koulutusta vas-
taavaa työtä. Olin Suomessa viestintäalan töissä, täällä teen sihteerin 
työtä.” (Nainen 34 v.)

”Toivoin, että olisin saanut oman alan töitä. Olin toimittaja, nyt freelan-
cer.” (Nainen 50 v.) 

Edellytykset työn saantiin Espanjassa 
Jotkut haastatelluista eivät olleet saaneet oman alansa työtä, ja toiset kaksi eivät 
olleet saaneet mitään työtä etsinnöistään huolimatta. Työtä etsineille, työnha-
kuprosessin läpi käyneille tai työssä oleville, oli kuitenkin kertynyt kokemusta 
siitä, mitä eri asioita työn saanti Espanjassa edellyttää. Haastateltavilta kysyttiin 
näkemyksiään siitä, ”Mitä edellytyksiä suomalaisella tulee olla saadakseen työtä 
Espanjasta.” Vastaukset tiivistettiin viiteen luokkaan (taulukko 75).

Taulukko 75. Työn saannin edellytykset Espanjassa, haastattelujen mukaan (%)

Kielitaito espanja, englanti 71

Koulutus 10

Ammattitaito 7

Ahkeruus 7

Ikä ja ulkonäkö 5

Yhteensä % 100

Vastaajia (N) 42

Vastaajien mukaan työn saannin ensisijainen edellytys on kielitaito. Suurin osa 
haastateltavista piti espanjan kielen osaamista työn saannin tärkeimpänä edel-
lytyksenä, mutta osa haastatelluista oli sitä mieltä, että englannin kielen hallin-
takin on tärkeää, sillä Aurinkorannikolla asuu runsaasti myös brittejä sekä mui-
ta englantia puhuvia siirtolaisia ja turisteja. 

”Kielitaito ja oikea asenne. Suomalaisissa työpaikoissa tietysti alkuun pärjää 
suomellakin. Avoin ja ennakkoluuloton pitää olla, koska espanjalainen meno 
on ensin kulttuurishokki. Työkulttuuri on ihan erilainen. Ei kohdella samalla 
tavoin, mihin on Suomessa tottunut. Työaikakin on eri.” (Nainen 47 v.)

”Plussana on kielitaito. Uusille sukupolville vielä enemmän kuin ennen 
oli. Espanjan kielen lisäksi tulee osata englanti. Suomalaista koulutusta 

kunnioitetaan maailmalla. Halutaan päästä Euroopan työmarkkinoille. 
On avoimempaa rajojen rikkomista eli on hyvät työkalut.” (Nainen 16 v.)

Seuraaviksi tärkeimpiä edellytyksiä olivat koulutus, ammattitaito ja ahkeruus. 
Näitä toi esille kolmannes haastatelluista. Painotettiin myös alan osaamisen ja 
toimeliaisuuden merkitystä. Suomalaista koulutusta arvostettiin Espanjassakin. 

”Suomalaiset saavat pääasiassa nopeammin työtä kuin espanjalaiset, 
jos on kielitaitoa. Johtuu suomalaisesta koulutuksesta, jota arvostetaan.” 
(Nainen 64 v.)

“Ahkeruutta tarvitaan! Ei Espanja mikään unelmamaa ole. Jos töihin tän-
ne tulee, sen eteen pitää tehdä paljon töitä. Opetalla kieli ja maan tavat.” 
(Mies 69 v.)

Työn saantiin vaikuttaa ahkeruus ja ikä. Nähtiin, että espanjalaisilla työmark-
kinoilla ihaillaan nuoruutta kansainväliseen tapaan. Nuorilla ja kärsivällisyyt-
tä omaavilla työikäisillä oli haastateltavien mukaan paremmat mahdollisuudet 
saada työtä kuin vanhemmilla tai espanjalaiseen kulttuuriin sopeutumattomilla. 
Myös ulkonäöllä huomattiin olleen merkitystä työhön valinnassa.

”Edellytyksenä on sopiva ikä. Pitää olla nuori. Ei 50-vuotiasta enää oteta töi-
hin. Sopiva ikä ja espanjan ja englannin kielen taito pitää olla.” (Nainen 50 v.) 

”On positiivista, että nuoret katsovat maailmaa. Perusasiat pitää olla 
hallussa. Nuorilla on oikeat ajatukset työn haussa. Vanhempia kun tulee, 
herää epäilys, onko taustalla jotain… esim. epäonnistuneita firmoja tai 
muuta vastaavaa.” (Nainen 67 v.)

”Olin ravintolassa kesätöissä ja huomasin, että ulkonäkö vaikuttaa työ-
hön pääsyä. Jos on esimerkiksi lihava – ei oteta, vaikka ei tiedetä kuinka 
hyvä työntekijä hän on. Olen itse vaalea ja hoikka ja näillä avuilla näyt-
tää pääsevän helpommin. Olen ollut ns. ”pimeissä töissä”. Tuttujen kautta 
pääsin toiseenkin työhön. CV:tä ei kysytä.” (Nainen 18 v.)

Korostettiin myös erilaisia vaatimustasoja ja espanjalaisen työkulttuurin erilaisuutta. 
Tavat toimia eivät välttämättä ole Espanjassa yhtä täsmällisiä kuin Suomessa. Maña-
na-mentaliteetti merkitsee espanjalaisessa työkulttuurissa usein sopimuksista jous-
tamista ja aikarajojen hämärtymistä, joihin suomalaisen tulee sopeutua. Nähtiin, että 
avoimuus ja ennakkoluulottomuus ovat valtteja espanjalaisissa työpaikoissa.

”Riippuu työstä. Jos tulet kahvilaan, ei ole niin suuria vaatimuksia. Pitää 
olla kuitenkin pitkä pinna. Mañana = ei tänään. Mikään ei tapahdu tä-
nään! Pitää hyväksyä, etteivät asiat hoidu kuten Suomessa.” (Mies 45 v.)
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Muutos ei ole korkean työmoraalin omaavalle ja täsmällisiin sopimuksiin tottu-
neelle suomalaiselle helppoa. Työn vaatimustaso vaihtelee työtehtävittäin ja omaa 
aktiivisuutta arvostetaan. Oli tiedossa, että jos työnhakija oli valmis joustamaan 
työtehtävissä sekä palkassa, hänellä oli paremmat mahdollisuudet saada työtä. 
Tuli esille myös moitetta siitä, että suomalaisyrittäjien hinnat ovat korkeita. Oli 
havaittu, etteivät suomalaiset yrittäjät ole suhteuttaneet tulojaan Espanjan tasolle. 
Nähtiin, että Espanjassa tulisi tyytyä matalampaan palkkatasoon. 

”Nyt on vaikea tilanne saada työtä. Turismialalla pitää olla kielitaito. 
Suomi, englanti ja espanja pitää olla vahvat. Vähemmän koulutusta vaa-
tivaa työtä on ehkä helpompi saada. Täällä on pääasiassa suomalaisia 
työnantajia. Tunkua on heillekin. Pitää olla aktiivinen.” (Nainen 34 v.)

”Avoin suhtautuminen. Ei voi vaatia samaa tulotasoa ja palkkaa kuin Suo-
messa – maassa maan tavalla. Monet täällä olevat yrittäjät eivät ymmärrä 
muuttaneensa Espanjaan. Tämä on erilainen maa yrittää.” (Nainen 59 v.)

Yhteenvetoa 
Oman alansa töissä tai työharjoittelussa Aurinkorannikolla oli lähes puolet työi-
käisistä vastaajista. Lähes joka neljäs oli vapaaehtoisesti ansiotyön ulkopuolel-
la, esimerkiksi kotiäitinä. Kaksi suomalaista ei ollut saanut työtä ja toiset kaksi 
olivat oman alansa ulkopuolisessa työssä. Työttömyystilanne ei näiden tulosten 
mukaan kovin pahalta näyttänyt. On kuitenkin huomioitava, että todennäköi-
sempää on, että ennen Espanjaan muuttoa, työpaikkaakin jo selvitellään, joten 
kovin suuria työttömyyslukuja ei suomalaisten osalta juuri alueella tästä syystä 
ole. Kaikki työttömänä olevat suomalaiset eivät myöskään välttämättä ole kyse-
lyyn vastanneet.

12.2. Yrittäjänä Espanjan Aurinkorannikolla

Espanjan Aurinkorannikko on yksi Euroopan vilkkaimmista turistialueista. 
Malagan lentokentän tilaston mukaan vuonna 2012 pelkästään suomalaisia 
turisteja saapui Malagaan 230 000. Luku oli kasvanut edellisestä vuodesta 14 
prosenttia ja ennusteiden mukaan vuoden 2013 turistimäärä kasvaa vähintään 
saman prosenttiluvun verran ja jatkaa nousuaan seuraavinakin vuosina. (Mala-
gan lentokenttä 2012.) Turismi on erityisesti yritystoiminnan tärkeä edellytys 
Aurinkorannikolla.

Alueella on tuhansia ulkomaalaisten pyörittämiä yrityksiä, joiden lukumää-
rää on vaikeaa täsmentää, sillä yritykset ja niiden toimintamuodot muuttuvat jat-
kuvasti. Suurin osa Aurinkorannikon yrityksistä on riippuvaisia juuri turismis-

ta. Lähes kymmenen vuotta sitten – vuonna 2004, ulkomaalaisten perustamia 
yrityksiä oli alueella 10 000. Espanjalaisten ja ulkomaalaisten yritysten rinnak-
kaiselo oli sujunut hyvin. Espanjalaiset olivat sopeutuneet joustavasti muiden 
maiden yrittäjiin. Menestyneitä ulkomaisia yrittäjiä kunnioitettiin. (King, War-
nes & Williams 2000; Hobbs 2004, 26–27; Sarkia 2012.) Tuoreimpia tilastoja on 
vaikeaa saada, sillä yritysten perustaminen ja lopettaminen on alueella vilkasta. 
Suomalaisia yrityksiäkin on Aurinkorannikolla runsaasti. 

Yrityksen perustaminen Espanjassa ei ole kovin yksinkertaista. Uuden, 
toimintansa aloittavan yrittäjän tulee toimittaa espanjalaisvirastoille monen-
laisia dokumentteja, ennen kuin yrityksen avauslupa myönnetään. Kadri Rodi-
man kansainvälisen kaupan alan opinnäytetyö (2009) yrityksen perustamises-
ta Espanjan Aurinkorannikolle osoitti, että yhtiömuodon, yrityksen liikeidean, 
riskianalyysien ja taloudellisten toimintaedellytysten selvittäminen vaatii yri-
tyksen perustajalta runsaasti aikaa ja byrokratian sietokykyä. Tulostensa mu-
kaan, useimmat yrittäjät antoivatkin lupahakemuksen paikallisen asiantuntijan 
tai lakimiehen tehtäväksi. (Rodima 2009, 42.) Espanjan veroviraston mukaan 
itsenäisen ammattiharjoittajan yritysmuoto on verotuksellisesti suhteellisen 
kevyt. Vero-ohjeissa korostetaan tarkkaa täsmennystä siitä, onko kyseessä yk-
sityisyrittäjä vai muu ammatinharjoittaja. Määrittely on verotuksellisista syistä 
merkittävä, koska verotus eri yrittäjätyyppien välillä poikkeaa merkittävästikin 
toisistaan. Yrittäjä tai itsenäinen elinkeinonharjoittaja, ”empresario individual”, 
maksaa sosiaaliturvamaksunsa niin sanotulla Autonomo -nimikkeellä. Espan-
jassa on muitakin yhtiömuotoja, kuten esimerkiksi osakeyhtiöitä tai kumppa-
nuusyrityksiä (Espanjan verohallinto 2013).

Team Finland ja Aurinkorannikon yrittäjien yhteistyö
Espanjan Aurinkorannikon suomalaiset yrittäjät eivät toistaiseksi ole 
järjestäytyneet. Madridin Suomen lähetystön keväällä 2013 virassa ollut suur-
lähettiläs kutsui Aurinkorannikon yrittäjät koolle, yhdessä Finpron ja espanja-
lais-suomalaisen kauppakamarin edustajien kanssa, huhtikuussa 2013. Fuen-
girolassa pidetyn tilaisuuden tavoitteena oli keskustella Team Finlandin ja 
Aurinkorannikon yritysten keskinäisen yhteistyön mahdollisuuksista. (Suoma-
lainen Espanjassa 9.4.2013.) Team Finland koostuu työ- ja elinkeinoministeri-
ön, ulkoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä näiden ulkomaisten 
organisaatioiden verkostoista. Team Finlandia ohjaa valtioneuvosto. Sen ulko-
maisesta toiminnasta vastaa yli 70 paikallista tiimiä eri puolilla maailmaa. Team 
Finland -verkosto edistää muun muassa yritysten kansainvälistymistä sekä Suo-
meen suuntautuvia ulkomaisia investointeja myös Espanjasta. (Suomen Madri-
din suurlähetystö 2013.)

Tilaisuudessa keskusteltiin yrittäjäyhdistyksen perustamisesta Aurinko-
rannikolle, josta nähtiin olevan hyötyä erityisesti uusille yrittäjille. Suunnittelus-
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sa hyödynnetään Aurinkorannikolla jo noin vuoden ajan toimineen Keski-Poh-
janmaan yrittäjien kokemuksia. Osallistujien määrä oli yllättänyt järjestäjät. 
Tutkimukseeni oli osallistunut suurin osa osallistujista. ”Moneen vuoteen – jos 
koskaan – ei ole nähty yhtä paljon yrittäjiä samassa huoneessa keskustelemassa 
yhteisen tekemisen mahdollisuuksista”, raportoi Fuengirola.fi -lehti. Tilaisuu-
dessa keskusteltiin myös siitä, kuinka Aurinkorannikon yrittäjiä voisi auttaa by-
rokratian viidakossa, lupa-asioissa ja rahoitusmalleissa. Tuli ilmi, että yrittäjät 
tarvitsevat puolueetonta informaatiota yrityksen perustamisesta ja kattavaa tie-
topakettia ohjeista, laista ja viranomaisista sekä konkreettista apua viranomais-
ten kanssa toimimisessa. Myös yrittäjäkoulutusta tarvittiin.

Varsinkin alussa, kun yrittäjällä ei ole yritysmaailman kieltä, tarvitaan tu-
kea. Tapauksissa, jolloin pienyrittäjä tarvitsee esimerkiksi teknistä palvelua 
isolta espanjalaisfirmalta, saattaa mennä vuosi ennen kuin asia hoituu. Oli myös 
havaittu, että asian hoito vaikeutui, mikäli palvelua pyytävä yrittäjä oli nainen. 
Useimmiten oli käytettävä asianajajaa yrityksen asioiden hoitamiseen. (Fuengi-
rola.fi 19.4.2013.)

Kyselyyn vastanneiden suomalaisyrittäjien toimialat Espanjan 
Aurinkorannikolla 
Aurinkorannikolla on runsaasti yksityisyrittäjiä, jotka pääasiassa ovat 1–3 hen-
kilön pienyrityksiä. Tutkimuskyselyyn vastasi 45 Espanjassa toimivaa suoma-
laisyrittäjää ja haastatteluun heistä osallistui kuusi. Tiedossa oli, että suomalai-
syrittäjät edustivat monenlaisia toimialoja ja siksi heiltä haluttiin kyselyn avulla 
selvittää, minkälaisilla aloilla suomalaisyrittäjät toimivat. Kysymykseen ”Mikä 
on yrityksesi toimiala?” vastasi 53 yrittäjää. Ennakoituja, ravintola- ja baariyri-
tyksiä oli vastausten mukaan odotettua vähemmän, muita toimialaoja sen sijaan 
runsaammin (taulukko 76). 

Taulukko 76. Suomalaisyrittäjien toimialat Espanjassa, kyselyn mukaan (%)

Muut toimialat *) 25

Lääkäri, hyvinvointi, liikunta 19

Rakennusala, kiinteistöala 17

Matkailu, markkinointi, media 17

Ravintola, baari, pitopalvelu 11

Kauneudenhoito, kampaamo, parturi 11

Yhteensä % 100

Vastaajia (N) 53

*)Muut toimialat (n=13/25 %): kolme vähittäiskauppaa, kaksi vaatetus-, ompelu- ja 
myyntipalveluyritystä, vakuutuspalvelu, monialayritys, kustannuspalvelu, lasten oh-
jaus, lakiasiayritys, tuonti ja vientiyritys, musiikin kustannustoiminta ja kirjojen, CD- 
ym. mediatuotteiden yritys.

Muiden toimialojen lisäksi lääkäri-, hyvinvointi- ja liikunta-alojen yrittäjiä oli 
toiseksi eniten. Tiedossa on, että liikunta-alalla on myös yksityishenkilöitä, jotka 
ohjaavat ”epävirallisesti” erilaisia hyvinvointi-, liikunta- tai golfryhmiä Espan-
jassa. Heillä kaikilla ei ole yrittäjästatusta. Erityisesti hyvinvointialan yrittäjillä, 
kuten liikuntaryhmien organisoijilla, on kuitenkin taloudellinen intressi hoitaa 
myös vastuuvakuutukset ja verot toiminnastaan. Nämä merkitsevät melkoista 
kuluerää, mutta nostavat samalla yrityksen luotettavuutta ja tasoa. Ravintola-ala 
tuli vasta viidennelle sijalle ja ravintoloitsijoiden määrä poikkesi ennakko-ole-
tuksista. Kauneudenhoitoalan yrityksiä on Aurinkorannikolla useita ja vastaajis-
sa yhtä monta kuin ravintola- ja baarialan yrittäjiäkin. 

Yrittäjien ammattitausta, toimialan muutos ja työntekijät 
Jo aiemmissa tuloksissa ilmeni, että jotkut suomalaiset olivat ryhtyneet yrittäjik-
si vasta Espanjaan tultuaan. Jotkut olivat vaihtaneet myös ammattia, joten yrit-
täjiltä kysyttiin myös aiemmasta työstään: ”Olitko yrittäjänä jo Suomessa, ennen 
muuttoasi Espanjaan?” 

Kysymykseen vastanneista 45 yrittäjästä suurin osa eli (64 %) oli ollut yrit-
täjänä jo Suomessa. Muut vastaajat eivät olleet toimineet aiemmin nykyisellä 
alallaan ja jotkut olivat aloittaneet yrittäjän uransa vasta Espanjaan tultuaan. 
Seitsemän henkilöä nykyisistä yrittäjistä oli tullut Espanjaan etsimään muita 
töitä, ja kun työtä ei löytynyt, he perustivat oman yrityksen. ”Etsin töitä ja perus-
tin yrityksen.” Heille yrittäjän ura ja uusi toimiala toivat myös uusia, ammatillisia 
kokemuksia. Heistä on naisia kaksi ja miehiä viisi. Naisten keski-ikä on 36 vuotta 
ja miesten kesi-ikä on 58 vuotta.

Yrityksen toimialan muutos
Toimialaa oli Espanjaan tultuaan muuttanut kahdeksan yrittäjää. Uusi ura oli täl-
löin vähintään yhtä suuri muutos kuin oli ammatin vaihdos ollut niille, jotka eivät 
olleet oman alansa töissä Espanjassa. Kun yrittäjiltä kysyttiin ”Jos yrityksesi toimi-
ala muuttui Espanjaan tultuasi, miksi muutit toimialaa?” vastauksistaan havaittiin, 
että useimpien yrittäjien toimialamuutos oli tapahtunut ennakoimatta. Alan vaih-
dos oli tapahtunut joko siitä syystä, että sopiva yritys oli ollut Espanjassa oikeaan 
aikaan myynnissä tai innostus uuteen alaan syttyi asiaa harkitessa. Yhdelle vas-
taajalle alueen suomalaiskeskeisyys oli innostanut yritysalan vaihtoon.

”Tämä yritys vaan sattui olemaan myynnissä.” (Mies 52 v.) 

”Lopetin lähdettyäni yrityksen. Innostuin aivan uudesta.” (Nainen 64 v.)

”Minulla on nyt erityyppinen yritys Espanjassa kuin oli Suomessa.” (Nai-
nen 49 v.)

”Suomalaiskeskeisyys.” (Mies 63 v.)
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Yritysten työntekijät 
Espanjassa monet suomalaisyrittäjät olivat pääsääntöisesti pienyrittäjiä, joilla 
ei ollut oman työpanoksensa lisäksi muita työntekijöitä. Useimmat yrittäjät oli-
vat 1–3 hengen yrityksiä. Työntekijöiden lukumäärän selvittämiseksi yrittäjiltä 
kysyttiin ”Montako työntekijää yrityksessäsi Espanjassa on? Kysymykseen vastasi 
35 yrittäjää, joiden työntekijöiden lukumäärä vaihteli 1–10 työntekijän välillä. 
Yhden hengen yrityksiä oli runsaasti. Kyselyvastausten mukaan keskimäärin 
työntekijöitä yrityksissä oli 2,23 henkilöä. 

Kysymyksen ”Jos työntekijöitä on myös muissa maissa, missä?” perusteella 
selvisi, että vain muutamalla yrittäjällä oli Espanjan ulkopuolella työntekijöitä. 
Yhdellä suomalaisyrittäjällä oli sata työntekijää ulkomailla ja kahdella yrittäjäl-
lä oli Suomessa joitakin työntekijöitä. Toisella heistä oli Suomessa kaksitoista 
työntekijää ja toisella kaksi yhtiökumppania. 

Mitä yrityksiä Espanjassa puuttui?
Yritysten toimialaa koskevaan kysymykseen vastasi 53 yrittäjää, jotka edus-
tivat 27 erilaista yritysalaa. Näiden lisäksi alueella on todennäköisesti mui-
denkin alojen yrittäjiä, jotka eivät kyselyyn vastanneet. Eri alojen suomalai-
syrityksiä on siis alueella kohtuullisen runsaasti. Yrittäjien haastatteluissa 
tuli myös esille, että suomalaisyrittäjien asiakkaista suurin osa on suomalai-
sia. 

Haastatteluun osallistuneilta, kuudelta yrittäjältä kysyttiin heidän mielipi-
dettään siitä: ”Onko Aurinkorannikolla jo riittävästi suomalaisia yrityksiä?” ja ”Jos 
ei ole, minkä alan yrityksiä vielä tarvitaan?” Vain kaksi yrittäjää näki, että yrittäjiä 
on jo tarpeeksi. Heidän mielestään erityisesti kauneudenhoitoalan yrittäjiä on 
runsaasti. Muiden haastateltavien mielestä yrittäjiä voisi tulla lisääkin. Katsot-
tiin, että vapaita liiketiloja olisi käytettävissä ja kilpailu poistaisi kohtuuttoman 
korkeita suomalaishintoja. Vastaajat painottivat kielitaidon merkitystä, sillä yri-
tystoiminnan onnistumisen edellytyksenä on heidän mielestään ensisijaisesti 
kielitaito. Yhden haastateltavan mukaan Aurinkorannikolta puuttuu henkisen 
alan yrittäjiä, kuten psykologeja. Oli myös huomattu, että alueella tarvitaan suo-
malaista hautaustoimistoa.

”Vapaata liiketilaa on. Mahtuisi, mutta kielitaidottomana ei pidä tulla.” 
(Nainen 58 v.) 

”Kyllä niitä minun tarpeisiini on riittävästi. Mutta niille, jotka suomalais-
palveluja paljon käyttää, olisi hyvä, jos tulisi kilpailua enemmän. Voisi 
tuo ”suomilisä” hintoja ainakin vähän kohtuullistaa. Nyt se on monesti 
aivan kohtuuton.” (Nainen 66 v.)

”Hautaustoimistoa tarvitaan.” (Mies 66 v.)

Yritysten menestyminen
Haastateltavia pyydettiin lisäksi arvioimaan, oliko heidän yrityksensä menes-
tynyt toivomallaan tavalla. Yrittäjistä kaksi oli itsenäisiä ammatinharjoittajia eli 
espanjalaisittain ilmaistuina: ”autonomeja,” jotka ovat rekisteröityjä ammatin-
harjoittajia Espanjassa. Kokemustensa mukaan näiden, lähinnä Suomen yksityi-
syrittäjiin verrattavien yritysten perustaminen oli nopein ja helpoin menettely-
tapa muihin yritysmuotoihin verrattuna Espanjassa. Yksikään haastatelluista ei 
valittanut yrityksen huonoa menestystä. Joillekin yksityisyrittäjän työ oli ollut 
kevyempää, mitä oli ennakoinut. Työn tarpeellisuus oli antanut energiaa ja työ-
motivaatiota.

”Olen autonomo. On mennyt hyvin. On muuten erikoinen systeemi tämä 
autonomo. Sosiaaliturva maksetaan erikseen. On noin 300€ kuukaudes-
sa, jotta kuuluu sosiaaliturvan piiriin. Itsensä työllistäminen on Espan-
jassa tärkeää.” (Mies 45 v.)

”Kyllä. Toistaiseksi on mennyt ihan hyvin.” (Mies 66 v.)

Kansainvälisen yrityksen toiminta, jonka yrityshaaroja on Suomen lisäksi useis-
sa maissa, on monimuotoisempi kuin yksityisyrittäjien toiminta Espanjassa. Me-
nestymisen arviointia Espanjan osuudesta oli näin ollen vaikeampaa tehdä. 

”Toimimme pääasiassa Suomessa, mutta yrityksen toiminta on maail-
manlaajuista.” (Nainen 66 v.) 

Suomalaisyrittäjien yhteistyökontaktit
Yrittäjätapaamisten yhtenä, tärkeänä tavoitteena on luoda yrittäjien välisiä yh-
teistyökontakteja, joiden avulla yrittäjien ammattitaito monipuolistuu. Tavoit-
teena on myös, että keskinäisen synergian avulla kyetään paremmin rationa-
lisoimaan myös tuotehankintoja. Yrittäjiltä kysyttiin ”Onko Sinulla kontakteja 
Suomeen yritysasioissa?” Kysymykseen vastanneista 45 yrittäjästä 76 prosenttia 
ilmoitti, että heillä oli yhteyksiä Suomessa sijaitsevaan yritystoimintaan. Vastaa-
vasti yhdellätoista suomalaisyrittäjällä ei ollut kontakteja Suomeen. 

Kun haastatteluun osallistuneita yrittäjiä pyydettiin kertomaan: ”Minkälai-
sia yrityskontakteja Sinulla on Suomessa, Espanjassa tai muualla?” – neljällä suo-
malaisyrittäjällä oli yrityskontakteja Suomeen, kahdella ei. Neljällä haastatellul-
la oli suomalaiskontaktien lisäksi yhteistyötä myös espanjalaisyritysten kanssa. 
Kontaktit olivat syntyneet muun muassa työtehtävien yhteydessä tai tavarantoi-
mittajien kanssa asioidessa. Yrityskontakteja oli myös maailmalla. Kolme yrittä-
jää teki yhteistyötä espanjalaisten yrittäjien kanssa. 

”Teen yhteistyötä kauneushoitoloiden kanssa, jos ei yritys profiloitu suo-
malaiseksi.” (Nainen 41 v.)
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”Tavarantoimittajat ja ovat espanjalaisia.” (Mies 66 v.)

”Teen yhteistyötä espanjalaisasiantuntijoiden kanssa.” (Nainen 41 v.). 

”Muualla. Joissain maissa on pankit ja pankkiiriliikkeet. ( Nainen 66 v.) 

”Korjausmiehiin, jotka ovat brittejä, suomalaisia tai espanjalaisia, alasta 
riippuen.” (Mies 66 v.) 

”Kansainvälisiin, omaan erityisalaan liittyviin organisaatioihin on hyvät 
yhteydet.” (Nainen 41 v.)

Suomalais- ja espanjalaisyrittäjien välinen yhteistyö 
Kovin yleistä ei yrittäjien yhteistyö suomalaisten ja espanjalaisten kesken 
ollut. Mutta niille yrittäjille, joilla yhteyksiä oli, kontaktit toivat hyödyllis-
tä synergiaetua. Tulosten perusteella on arvioitavissa, että oletettavasti 
tiiviimpää yhteistyötä suomalaisten ja espanjalaisten yrittäjien välillä voi-
si olla. Yrittäjiä pyydettiin arvioimaan asiaa:”Mitä mieltä olet suomalais- ja 
espanjalaisyritysten yhteistyöstä?” ja ”Miten yhteistyötä konkreettisesti voisi 
toteuttaa?”

Kahden yrittäjän mielestä yhteistyö espanjalaisten kanssa on käytännös-
sä hankalaa – jopa mahdotonta. Yhteistyöyrityksiä oli taannoin ollut, vaan 
useat niistä olivat kariutuneet. Keskeisimpiä syitä epäonnistumiseen olivat 
kielimuuri ja kulttuurierot, jotka konkreettisimmin näkyivät keskinäisen kom-
munikoinnin vaikeuksina. Kolme yrittäjää näki yhteistyön sujuvan tietyin 
edellytyksin. 

”Ei toimi käytännössä hyvin. On kielimuuri ja kulttuurierot. Yhteistyö on 
lajina hieno, mutta käytännössä pitää olla ympäristö sama. Työryhmä-
työssäkin huomaa, että on kulttuurieroja paljon. Käytän työssäni erityis-
tä ideologiaa, joka on rauhallisempaa. Hyvin erilaista kuin Espanjassa.” 
(Nainen 50 v.)

Rakennustoiminta oli aikanaan. Duunarit olivat espanjalaisia ja pomot 
suomalaisia. Yritysten kesken ei juuri yhteistyötä ole. Yhdellä suomalai-
sella ravintolalla on. Toimii tukkuna ja myy edelleen espanjalaisille yri-
tyksille. The News -lehdellä ja Fuengirola.fi -lehdellä oli yhteistyöyritys, 
muttei toiminut. Lopetettiin joulukuussa. ” (Mies 45 v.)

Muutamat yrittäjät näkivät yhteistyön tarpeelliseksi, koska Aurinkorannikol-
la on monen maan kansalaisia. Yhteistyön esteitä olivat useimmiten yrittäjien 
asiantuntijuuden erilaisuus. Jotta yhteistyö onnistuisi, molempien osapuolten 
ammattitaidon tulisi olla samalla tasolla. Joillakin suomalaisyrittäjillä oli in-

nostusta tehdä yhteistyötä espanjalaisten kanssa ja laajentaa asiakaskuntaansa 
myös suomalaisyhteisön ulkopuolelle. Kulttuurierojen ymmärtämiseksi suo-
malaisille yrittäjille ehdotettiin tapakoulutusta ja molempien maiden yrittäjille 
suomi-espanja kielikylpylätapahtumia. Nämä olisivat tulevalle yrittäjäfoorumil-
le haasteita. 

”En näe syytä, miksi ei. Tällä alalla espanjalaiset käyvät espanjalaisissa 
ja suomalaiset suomalaisissa baareissa. Täällä on suuria eri kansalli-
suusmääriä. Voisi olla suomi-espanja kielikylpyläiltoja.” (Mies 66 v.)

”Ihmisten käyttäytymis- ja kulttuurierot ovat suuria. Tämä hankaloit-
taa yhteistyötä. Ainakin suomalaisten, jotka aikovat tehdä yhteistyötä 
espanjalaisyritysten kanssa, täytyy saada jonkin asteinen tapakoulutus 
espanjalaisuuteen. Muuten homma menee helposti niin sanotusti kiville.” 
(Nainen 66 v.)

Onko yrittäminen helpompaa Espanjassa?
Kysymyksen ”Onko yrittäjänä olo helpompaa Espanjassa kuin Suomessa?” tavoit-
teena oli kartoittaa suomalaisyrittäjien kokemuksia työnsä mahdollisista posi-
tiivisista muutoksista tai vaikeuksista. Kysymykseen liitettiin täydentävät jatko-
kysymykset: ”Jos on, mikä on helpompaa?” ja ”Jos ei ole, mikä on vaikeampaa?” 
Ensimmäiseen kysymykseen vastanneiden 36 yrittäjien vastaukset jakautuivat 
melko tasaisesti puolesta ja vastaan. 17 yrittäjän mielestä Espanjassa yrittäjänä 
olo oli helpompaa, 19 vastaajan mukaan ei. 

Jatkokysymysten osalta vastausten määrä oli yhtä homogeeninen. Lähes 
puolet yrittäjistä perusteli seikkoja, jotka helpottivat yrittämistä Espanjassa ja 
runsas puolet yrittäjistä kertoi Espanjassa kokemistaan, yritystoimintaa hait-
taavista tekijöistä. Tosin vastaajien joukossa oli kolme yrittäjää, joille ei ollut 
vielä ehtinyt kertyä kokemusta yrityksensä pyörittämisestä. Kovin suuria ero-
ja yritystoimintaa helpottavien tekijöiden välillä ei maiden välillä ollut. Tär-
kein yrittämistä helpottanut tekijä vastaajien mukaan oli Espanjan kevyempi 
ja joustavammin perittävä yritysverotus. Yritystoimintaa helpotti myös hyvä 
työilmapiiri. Espanjassa ei koettu kateutta ja työrauhakin oli parempi. Sekin 
oli etu, että kirjanpito hoitui ja asiakkaat olivat mukavia. Yhdelle yrittäjälle 
tärkein yrittämistä helpottava asia oli, että Espanjassa oli töitä enemmän kuin 
Suomessa. 

”Ennakkoveroa maksan kolmen kuukauden välein ansaituista tuloista, 
ei verotoimiston ennakkoon määräämästä rahasummasta.” (Mies 67 v.)

”Ei ole kateutta.” (Nainen 64 v.)

”Työrauha.” (Mies 64 v.) 
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”Asiakkaat mukavampia ja kirjanpito hoituu. ” (Nainen 45 v.) 

”Omalla alalla täällä on töitä enemmän kuin kotipaikkakunnalla.” (Mies 
28 v.)

Joidenkin yrittäjien mielestä Espanjan parjattu byrokratia toimi hyvin, sillä yri-
tyksen lupadokumentit ja verotus olivat hoituneet mutkitta. Kolmella yrittäjällä 
oli kertynyt vasta vähän kokemusta yritystyöstä, mutta he olettivat yritystoimin-
nan olevan Espanjassa helpompaa. 

”Byrokratia toimi.” (Mies 39 v.)

”Esimerkiksi verottajan kanssa asiat sujuivat hyvin.” (Mies 58 v.)

Hankalampia, yritystoimintaa vaikeuttavia tekijöitä olivat lupa-asioiden hoito, 
sillä Espanjan byrokratia oli moniportaista. 

”Byrokratia ja lakiasiat ovat erityisen haastavia.” (Nainen 50 v.)

”Byrokratia ja luvat täällä ”takapajulassa”. (Mies 63 v.)

Yrityksen perustaminen ei onnistu kuluitta. Yleiskulujen lisäksi useat yrittäjät 
joutuivat käyttämään maksullista asiantuntija-apua ja tulkkipalvelua. Kaikkia 
kuluja ei voinut kuitenkaan huomioida hinnoissa. Jotkut suomalaisyrittäjät kes-
kittyivät pääosin suomalaisen tuotevalikoiman myyntiin, joten kuljetuskustan-
nukset maksoivat ja edellyttivät asianmukaisia lupia. 

”Tukia ei juuri ole ja perustaminen on kallista.” (Nainen 34 v.)

”Tarvitsen ulkopuolista apua, kuten tulkkia.” (Mies 54 v.)

”Kalliimmat menot ja vähän tuloja. Asiakas ei ole valmis maksamaan 
palveluista.” (Nainen 35 v.)

”Suurin osa tavarasta tuotettava Suomesta ja kuljetus maksaa.” (Nainen 
49 v.)

Suomalaisyrittäjät olivat listanneet lukuisia työtään helpottaneita tai vaikeut-
taneita tekijöitä. Perustamisvaihe oli kaikille yrittäjille ollut työteliäin, jolloin 
kärsivällisyyttä koetteli erityisesti lukuisat lupa-asiat, joiden hoito espanjalai-
sessa byrokratian viidakossa ei ollut kaikkein helpoimpia tehtäviä. Tyytyväisiä 
oltiin kuitenkin asiakkaisiin eikä verotustakaan moitittu. Erilaiset, toimintaa 
helpottavat tai vaikeuttavat tekijät ryhmiteltiin kuuteen eri luokkaan (tauluk-
ko 77).

Taulukko 77. Yritystoimintaa helpottaneet ja vaikeuttaneet tekijät, kyselyn mukaan (%)

Helpottavat 
tekijät

Vaikeuttavat 
tekijät

Verotus 35 -

Lupa-asiat, byrokratia 18 58

Kulut, asiantuntija-apu, tulkki - 26

Tavarakuljetukset Suomesta - 6

Työilmapiiri, asiakkaat 18 -

Muut tekijät 29 10

Yhteensä % 100 100

Vastaajia (N = 36) 17 19

Aurinkorannikon yrittäjien työtä helpottavia ja vaikeuttavia tekijöitä arvioitaes-
sa näyttää siltä, että siinä missä verotus yrittäjien elämää helpottaa, lupa-asioi-
den hoito sitä vastaavasti vaikeuttaa. Espanjassa yrityskuluja muodostuu 
erityisesti viranomaisasioiden hoidosta, tulkkauskuluista ja tuotteiden kulje-
tuskustannuksista. Muita tekijöitä arvioitaessa voi kuitenkin havaita, että muun 
muassa hyvän työilmapiirin, työrauhan ja hyvien asiakkaiden arvoa ei kyetä hel-
posti taulukoiden avulla arvottamaan.
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Ikäihmisenä 
maailmalla

Tässä tutkimuksessa 65 vuotta täyttäneitä kutsutaan ikäihmisiksi. Ikäihminen, 
ikääntyvä ihminen, iäkäs ihminen, ikääntynyt tai vanhus – ovat nimikkeitä, joita 
käytetään melko yleisesti puhuttaessa niistä ihmisistä, jotka ovat jättäneet kes-
ki-iän taakseen. Monia uusiakin ehdotuksia nimikkeeksi on tehty, mutta sitovia 
sopimuksia ei termistä ole. (Ikäinstituutti 2012.) On havaittu, että ikäihmiset 
ovat varsin heterogeeninen ryhmä. Ikäihmisiin kuuluvat terveet, hyvässä ta-
loudellisessa ja sosiaalisessa asemassa olevat eläkeläiset, mutta myös he, joita 
geriatriassa kutsutaan riskiryhmäksi: sairaat, hyvin vanhat, kyvyiltään rajalli-
set sekä sosiaalisesti tai ekonomisesti heikossa asemassa olevat ihmiset. Van-
henemista voi lähestyä niin biologisesti, sosiologisesti kuin kulttuurisestikin. 
Ikäihmisiä yhdistää kuitenkin se, että heillä kaikilla on aikaa. Yli 65-vuotiaita 
kutsutaan usein myös senioreiksi. Eliniän pidentyminen ja terveiden vuosien 
lisääntyminen tekevät eläkkeellä olosta mielekkäämpää. Tätä tervettä ja aktii-
vista aikaa sanotaan kolmanneksi iäksi, kun neljäs ikä on vasta varsinaista van-
huutta ja riippuvuutta muista ihmisistä. Nykypäivän eläkeläinen on aktiivinen 
ja osallistuva toimija. (Nieminen, Mauri 2005; Kurki 2007, 15; Ylikännö 2008, 
65−66; Kela 2013.)

Espanjassa vanhus on käsitteenä erilainen. Ei puhuta vanhoista 
ihmisistä, vaan puhutaan termillä ”mayor”, jolla kuvataan iäkkäämpää ih-
mistä, joka on elänyt täysi-ikäiseksi. Termi tarkoittaa myös suurempaa po-
sitiivisessa merkityksessä. Ikää ilmaistaan iän perusteella, kuten Suomes-
sakin, mutta eri tavalla. Sen sijaan, kun suomalainen kysyy: ”kuinka vanha 
olet”, espanjalainen kysyy samaa asiaa kohteliaammin: ”kuinka monta vuot-
ta sinulla on?” 

Voiko ikääntymistä suunnitella?
Ulkosuomalaiset ympäri maailmaa kokoontuvat noin kahden vuoden välein 
parlamentti-istuntoon Helsinkiin, jonka yhteyteen järjestetään myös luentoja. 
Ulkosuomalaisparlamentin kevään 2010 täysistunnon oheen järjestetyn ikä-
seminaarin keskeinen aihe oli ”ikäsuunnittelu”. Yksi mieleenpainuvin asia oli 
Vanhustyön keskusliiton asiantuntijan luento aiheesta, kuinka tärkeää jokaisen 
ikääntyvän olisi tehdä ajoissa oma ikääntymissuunnitelmansa. Miltei ”rautalan-
gasta vääntäen” ikäihmisiä ohjeistettiin laatimaan dokumentti itseään ja lähim-
mäisiään varten siitä, miten ja missä he seuraavat vuodet haluavat asua ja miten 
aikansa viettää. Ja mitä silloin tehdään, kun ei enää kotona selviä omin neuvoin. 
Viesti ikäihmisille oli tärkeä ja varteenotettava. (Suomi-Seura ry. 2001; Ulkosuo-
malaisparlamentti 2013.)

Suomalaiset ikäihmiset Espanjassa
Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 280 yli 65-vuotiasta Aurinkorannikolla asu-
vaa suomalaista. Haastatteluihin heistä osallistui 15. Kaikista tutkimukseen 
osallistuneista ikäihmisiä oli noin puolet (52 %). Pääsääntöisesti Espanjan Au-
rinkorannikolla asuvat, yli 65-vuotiaat suomalaiset ovat toinen toistaan reip-
paampia ja heidän osalta voi allekirjoittaa Minna Ylikännön (2008) toteamuk-
sen nykyeläkeläisten positiivisesta elämänotteesta. Sen sijaan on vaikeampaa 
allekirjoittaa teoriaa, jonka mukaan kaikilla eläkeläisillä on aikaa. Ylikännön 
toteamuksen mukaan, eliniän pidentyminen ja terveiden vuosien lisääntyminen 
tekevät eläkkeellä olosta nykyisin mielekkäämpää. 

Tämän terveen ja aktiivisen ajan sanotaan olevan kolmas ikä, jota ikää elää 
suurin osa Aurinkorannikon ikäihmisistä. (Ylikännö 2008, 65−66.) Myös Aurin-
korannikon eläkeläisillä on runsaasti harrastuksia, ystäviä ja toimintaa, eikä iän 
mukanaan tuomia vaivoja juurikaan valitella. Ikäihmiselle on kuitenkin tärkeää 
tiedostaa palvelutarpeensa ja tarjolla olevat tuen saannin mahdollisuudet siinä 
vaiheessa, kun omat voimat eivät riitä. 

13.1. Suomenkieliset hoivapalvelut ennen ja nyt

Suomenkieliset palvelutalomahdollisuudet Aurinkorannikolla olivat koko 
2000-luvun ajan olleet melko minimaaliset. Kansainvälisen Hoivakoti Girasolin 
rinnalla toimi pitkään myös Helena-koti. Helena-kodin lopetettua toimintansa 
kesällä 2012, ikäihmisten asumisen ja palvelutoiminnan aloitti suomalaiseen 
HoviKoti -organisaatioon kuuluva OmenaReal. Girasolin espanjalaisten omista-
ma palvelukoti ei juuri ole nykyisin suomalaisten käytössä.

Ikäihmisten palvelutalotarve kasvaa Espanjassakin sitä mukaa, mitä kauem-
min suomalaiseläkeläiset alueella haluavat asua. Monille ikääntyneille on sai-
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rauksiensa ja invaliditeetin kanssa helpompi elää ja liikkua Aurinkorannikon 
kuivilla kaduilla kuin Suomen talven kylmyydessä ja liukkailla kaduilla. Aurin-
korannikon palvelutalotarvetta oli 2000-luvun alussa jo kartoitettu ja tarve sii-
hen oli tiedostettu. Toteutusta ja rahoitusta ei hankkeelle kuitenkaan saatu. Tällä 
hetkellä yhden, edellä mainitun noin 30 asukkaan, suomenkielisen, yksityisen 
palvelukodin lisäksi Aurinkorannikolla on espanjalaisia hoitokoteja ja palvelu-
taloja. Useat suomalaiset ikäihmiset ovat tämänkin tutkimuksen puitteissa kai-
vanneet Aurinkorannikolle kohtuuhintaista suomalaista palvelutaloa. 

Useat tahot ovat vuosien varrella tutkineet mahdollisuuksia palvelutalo-
hankkeen toteuttamiseksi. Joitakin pieniä yksityisiä yksiköitä on syntynyt, mut-
ta ei mitään kokonaisuuden kannalta merkittävää. Vanhuspalveluiden järjestä-
minen EU:ssa odottaa vielä tulevia päätöksiä kansalaisten vapaan liikkuvuuden 
takaamiseksi – myös ikäihmisille. Terveydenhoidon alalla asia on merkittävästi 
pitemmällä ja hoitoon voi hakeutua oman sosiaaliturvan kautta myös toiseen 
EU maahan. Nyt odotetaan sitä, milloin mahdollistetaan palvelutaloasiakkaal-
le mahdollisuus valita palvelu vapaasti, ei ainoastaan eri kunnasta, vaan myös 
toisesta EU-maasta. Tämän päätöksen jälkeen syntyvät markkinat, joissa var-
masti palvelutalojen rakentamista vaikeuttaneet ongelmat ratkeavat ja myös 
Aurinkorannikon suomalaiset ikäihmiset saavat palvelutalohoitoa järkevin 
kustannuksin. 

Hoivapalvelujen nykytilanne
Hoivakoti Girasolista Los Pacosissa ei ole tiedossa tarkkoja tietoja sen historiasta 
ja toiminnasta. Hoitokodissa on asunut pääasiassa englantilaisia tai espanjalai-
sia. Muutamia suomalaisiakin on asukkaina ollut. Vuonna 2008 hoivakodissa oli 
suomalainen osastonhoitaja. Internet-sivustotietojen mukaan hoivakoti toimii 
edelleen, mutta suomenkielisestä palvelusta ei ole mainintaa. (Residencia Gira-
sol 2008; 2013.) 

Perhekoti Helena oli palvellut ikäihmisiä Aurinkorannikolla jo 1990-luvul-
ta lähtien ja vaihtanut sijaintiaan muutaman kerran. Koti lopetti toimintansa 
1.6.2012, jolloin kodin pitkäaikainen johtaja jäi eläkkeelle. Helenakoti, joksi per-
hekotia tavallisimmin kutsuttiin, toimi viime vuotensa Fuengirolassa. Hoidok-
keja oli keskimäärin kymmenen. Hinnastoa ei juurikaan jaettu, koska hintata-
so vaihteli hoidettavien avun tarpeen, perhekodissa asumisajan ja usein myös 
asukkaiden maksukyvyn mukaan. (Perhekodin johtaja Helena Tanskasen haas-
tattelut 2007, 2008, 2012.) 

Suomalainen OmenaReal aloitti suomenkielisen toimintansa 1.10.2012 Mi-
jas Costalla, Fuengirolan rajalla. Vaikka OmenaReal ei palvelujohtajansa mukaan 
ole palvelukoti eikä hoiva- tai hoitokoti, tässä tutkimuksessa yksiköstä käyte-
tään palvelukoti nimitystä. OmenaReal kuuluu yksityiseen, suomalaiseen, Hovi-
Koti -organisaatioon, jolla on Suomessa useita palveluyksiköitä. OmenaRealissa 

oli elokuussa 2013 noin 30 asiakaspaikkaa. Kotisivujensa mukaan palvelutalon 
henkilökunta koostuu suomenkielisistä sosiaali- ja terveydenhuollon ammatti-
laisista. (OmenaRealin tiedote 1/2012; OmenaReal 2013; Sähköpostit: Omena-
Realin palvelujohtaja 16.1.2013; 23.8.2013.)

Tunsivatko suomalaiset palvelutalojen toimintaa Espanjassa?
Tutkimusaineiston keruun aikana edellä kuvattu, ainoa suomalainen palvelu-
talo OmenaReal oli toiminut vasta puoli vuotta. Avajaiset oli vietetty, tutustu-
mispäiviä järjestetty ja palvelutalo tiedotti toiminnastaan lähes viikoittain myös 
paikallisissa lehdissä. Haastateltavilta ikäihmisiltä kysyttiin: ”Oletko tutustunut 
palvelutaloon?” ja ”minkälaisen kuvan olet saanut palvelutalon toiminnasta?” 

Uuden palvelutalon toimintaa ei vielä juurikaan tunnettu. Vain yksi 15 haas-
tatellusta oli käynyt uudessa OmenaRealissa. Kolmella suomalaisella oli tiedossa 
palvelutalon maksut. Lehti-ilmoituksista lukeneet tai muilta suomalaisilta kuul-
leet olivat tyytyväisiä, että Espanjan Aurinkorannikolla on yksi suomalainen pal-
velutalo. 

”Hinnat ovat korkeat, jotka tekevät rajauksen.” (Nainen 64 v.)

”En ole tutustunut. Olen vain todennut, että hyvä on kun on tuommoi-
nen.” (Nainen 66 v.) 

”Kuvan vain lehdessä olen nähnyt. Hyvältä tuntuu, että on. Toivottavasti 
ihmiset eivät pihtaa rahassa. Ylimääräiset voi tuoda tänne.” (Nainen 67 v.) 

Yksi haastatelluista toi esille, että Espanjassa palvelutalon perustamiseen ei 
tarvita välttämättä koulutusta. Toista vastaajaa askarrutti, olisiko heikkokuntoi-
sella ja sairaalla ihmisellä mitään mahdollisuuttakaan päästä vastaperustettuun 
palvelutaloon. 

Suomalaiset espanjalaisissa palvelutaloissa
Tiedossa oli, että muutamia suomalaisia ikäihmisiä asui myös espanjalaisis-
sa vanhainkodeissa tai palvelutaloissa Andalusiassa. Tarkkaa lukumäärää 
suomalaisista ei ole tiedossa, mutta kauemmin Espanjassa asuneilta suomalai-
silta saadun tiedon mukaan, jotkut heistä ovat espanjalaistuneet, asuneet vuo-
sikymmeniä Espanjassa, oppineet kielen ja jääneet paikalliseen vanhainkotiin 
viettämään vanhuuden päiviään. Malagan provinssissa on hyvin monen tasoisia 
vanhusten palvelutaloja ja vanhainkoteja, jotka jakaantuvat julkisiin ja yksityi-
siin, joten palveluissakin on todennäköisesti eroja. 

Kun haastateltavilta tiedusteltiin: ”Tunnetko espanjalaisia vanhainkoteja tai 
palvelutaloja?” ja ”jos tunnet, minkälaisen kuvan olet näistä saanut?”, vain kaksi 
vastaajaa oli käynyt espanjalaisessa vanhainkodissa. Kummallakin oli kokemus-
ta eri palvelulaitoksista ja molemmille oli syntynyt erilainen kuva kokemastaan. 

mailto:palvelujohtaja@omenareal.fi
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Toinen oli tullut surulliseksi vanhainkodissa, jossa asukkaat valittivat yksinäi-
syyttään. Toinen oli saanut erittäin hyvän kuvan vanhainkodin palveluista, vaik-
ka tuttavansa, jota kävi tervehtimässä, olikin hyvin sairas.

”Olen vieraillut. Aika kurjaa oli siellä, yksinäisyyttä ne ihmiset valitti siel-
lä.” (Nainen 67 v.)

”Tunnen. Yksi tuttava oli hyvin heikossa kunnossa siellä. Hoito on pelan-
nut hyvin.” (Nainen 65 v.)

Muut haastateltavat eivät olleet itse käyneet espanjalaisissa vanhainkodeissa 
tai palvelutaloissa, mutta he olivat saaneet tuttaviensa kertomusten välityksellä 
näistä joitakin tietoja. Toisen käden tiedot ovat usein subjektiivisesti värittynei-
tä, joten niistä ei pitkälle vieviä johtopäätöksiä voi tehdä. 

”Benalmádenassa on kansainvälinen saattohoitokoti. Se on surullinen 
paikka.” (Nainen 67 v.)

”En. Olen kuullut huonoja uutisia.” (Nainen 64 v.)

”Olen kuullut, että on lämminhenkinen ja kodinomainen. Näin kuvia 
sieltä ja palveluista, sinne minä haluan sitten, kun joudun siihen pistee-
seen.” (Nainen 73 v.)

13.2. Suomalaisten koti- ja hoivapalvelujen tarve 
Espanjan Aurinkorannikolla

Koska tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa suomalaisten hyvinvoinnista 
ja arvioida tarvittavia tukimuotoja, oli tarpeellista selvittää myös ikäihmisten 
nykyisiä koti- ja hoivapalvelujen tarpeita. Tästä syystä yli 65-vuotiaille oli ”rää-
tälöity” myös erityiskysymyksiä. Kysymykset käsittelivät koti- ja hoivapalvelujen 
tarvetta, kustannuksia sekä ikäihmisten asumisen tukimuotoja ja tulevaisuutta. 
Kyselyssä ei otettu esille palvelujen hintoja. Tutkimusaineistoa varten ei myös-
kään tiedusteltu suomalaisten eläke- eikä tulotasoja. Kuitenkin useiden haastat-
telujen yhteydessä tuli esille, että suomalaiset olivat tietoisia uuden palvelutalon 
hintatasosta. Kävi myös ilmi, ettei monenkaan ikäihmisen eläke riitä nykyisen 
suomalaisen palvelutalon maksuihin Espanjassa. 

Äidinkielen merkitys ikäihmisten palveluissa
Vanhustutkimuksissa on todettu, että vanhenevalle ihmiselle oma äidinkieli tu-
lee tärkeäksi siitäkin huolimatta, että ihminen on elämänsä aikana oppinut suo-

men kielen lisäksi myös muita kieliä. Vaikka vieraiden kielten opiskelu vahvistaa 
aivotoimintaa, esimerkiksi dementia saattaa aiheuttaa vieraiden kielten unohtu-
misen. Muiden kielten puhuminen tulee vanhenemisen myötä vaikeaksi ja jopa 
vastenmieliseksi ja jäljelle jää oma äidinkieli. Siksi on nähty tärkeäksi, että ikäih-
miset saavat tarvitsemansa hoivapalvelut omalla äidinkielellään. (Martin 1999; 
Hägglund 2006; STM 2013.) 

Kysymys ”Tulisiko asumis- tai palvelutalossa Espanjassa saada palvelut suo-
menkielellä?” oli osoitettu vain ikäihmisille ja sen tarkoituksena oli selvittää, 
onko äidinkielellä merkitystä hoitotarvetta tai suomenkielisten palvelutalopal-
veluita arvioitaessa (taulukko 78). 

Taulukko 78. Tulisiko palvelutalossa Espanjassa saada palvelut suomenkielellä? (%)

Tulisiko asumis- ja palvelutalossa Es-
panjassa saada palvelut suomenkielellä

Ikäryhmät Yhteensä
%25-64 v. 65+ v.

Kyllä 77 82 82

Ei 23 18 18

Yhteensä % N=253 100 100 100

Suurin osa ikäihmisistä näki, että palvelut tulisi asumis- tai palvelutalossa saada 
suomenkielellä. Lähes viidennes vastaajista katsoi kuitenkin selviävänsä ilman 
äidinkieltäkin palvelutalossa. Eniten suomenkielistä palvelua kannattivat yli 
65-vuotiaat. 

Palveluiden riittävyys ja tarve
Ikäihmisille osoitettiin myös palvelujen riittävyyttä arvioiva kysymys: ”Riittä-
vätkö Sinulle suomalaisten ikäihmisten saamat nykyiset hoivapalvelut Espanjas-
sa?” Vastaajien enemmistö oli joko tyytyväisiä nykyisiin palveluihin tai sitten ei-
vät vielä juurikaan palveluja tarvinneet. Sen sijaan noin kolmannes ikäihmisistä 
tarvitsi palveluja, eivätkä nykyiset hoitopalvelut heille riittäneet (taulukko 79).

Taulukko 79. Riittävätkö suomalaisten ikäihmisten nykyiset hoivapalvelut Espan-
jassa? (%)

Riittävätkö suomalaisten 
ikäihmisten nykyiset hoi-
vapalvelut Espanjassa 

Ikäryhmät
Yhteensä

%68–91 v. 62–67 v. 52–61 v. 33–51 v. 16–32 v.

Kyllä 56 33 2 30

Ei 19 14 5 11

Ei vastanneet 25 53 93 59

Yhteensä % N=219 100 100 100 100 
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Vanhimmasta ikäryhmästä yli puolet ja suurten ikäluokkien edustajistakin kol-
mannes näki nykyisten hoivapalveluiden riittävän Espanjassa. 68–91 vuotta 
täyttäneissä oli kuitenkin lähes viidennes ikäihmisiä, joille hoivapalvelut eivät 
riitä ja he ovat juuri se ikäluokka, joka näitä palveluja parhaillaan eniten tarvit-
see. 

Niille henkilöille, joille nykyiset palvelut eivät riitä, osoitettiin lisäkysymys: 
”Jos eivät riitä, minkälaisia palveluja ikäihmisille tulisi Espanjassa järjestää?” Vas-
taukset ryhmiteltiin kuuteen luokkaan (taulukko 80).

Taulukko 80. Ikäihmisten hoivapalvelujen tarve Espanjassa, kyselyn mukaan (%)

Kotipalvelu, suomenkielinen 28

Palvelujen välitys, kuljetusapu, kuntoutus 22

Palvelutalo, suomenkielinen, kohtuuhintainen 21

Suomen maksutuki suomalaisille 5

Palvelusetelit, voi itse valita palvelun 3

Ei osaa arvioida 21

Yhteensä % 100

Vastaajia (N) 81

Sen lisäksi, että noin joka kolmas ikäihminen tarvitsi suomenkielisiä kotipal-
veluja, myös palveluiden välitysjärjestelmää, kuljetusapua ja kuntoutuspalve-
luja tarvittiin. Kotipalvelun ja palvelutalopalvelun tulisi vastaajien mukaan olla 
suomenkielistä, sillä vanhenemisen myötä nähtiin muiden kielten katoavan. 
Kohtuuhintainen ja suomenkielinen palvelutalo olisi turvallinen ratkaisu – sitä 
toivottiin. Kaivattiin myös suuren palvelutalon sijaan pienimuotoisia asumisyk-
siköitä, jotka olisivat kodinomaisia ja toimisivat täten vanhenevan ihmisen tu-
kiyksikköinä. Jotkut ehdottivat kimppakämppäsysteemiä, joissa kaverit olisivat 
toinen toistensa tukihenkilöinä. 

”Suomenkielisiä olisi palvelujen oltava, koska vanhentuessaan kaikki opi-
tutkin vieraat kielet unohtuvat!” (Nainen 65 v.)

”Avustettu kotona asuminen.” (Nainen 67 v.) 

”Turvallinen, suomenkielinen palveluasuminen kohtuuhinnalla.” (Nai-
nen 68 v.)

”Pieniä, kodinomaisia laitoksia.” (Nainen 66 v.)

”Halvempia tukiasuntoja.” (Mies 71 v.) 

”Kimppakämpät, joissa kaverit auttaa toisiaan tarvittaessa.” (Mies 71 v.)

Jotkut olivat sitä mieltä, että Suomen valtion tulisi tukea kansalaisiaan Es-
panjassa samoilla tukimuodoilla kuin Suomessa asuvia. Suomen asumispe-
rusteinen sosiaaliturva sai haasteita järjestää suomalaisille avustuksia niillä 
säästöillä, joita syntyy suomalaisvanhusten Espanjassa asumisen ajalta. Vas-
taajien mielestä Suomen valtiolle syntyy säästöä siltä ajalta, kun suomalaiset 
ikäihmiset hoidattavat itsensä Espanjassa, eivätkä rasita Suomen hoitopal-
veluja. 

”Ilman muuta Suomesta pitäisi saada avustusta maksuihin, koska hoidot 
täällä ovat halvempia, emmekä silloin rasita Suomea.” (Nainen 73 v.)

”Suomen tasoiset taloudelliset tukimuodot.” (Mies 69 v.)

”Suomenkieliset palvelut palvelusetelillä.” (Mies 75 v.)

Ikäihmiset ehdottivat palvelujen keskitettyä välitysjärjestelmää, josta saisi juuri 
sen palvelun, jota tarvitsee. Lääkäriasemille tarvittiin kuljetuksia. Tulkkauspal-
velujen tarve oli suuri ja kuntoutustakin tarvittiin.

”Pysyvä ja keskitetty palvelujen välitys tarvitaan. On niin paljon tarvitsi-
joita.” (Nainen 67 v.)

”Maksuton tulkki. Ja lääkäriasemalle tarvitaan kuljetuksia.” (Nainen 
64 v.)

”Tulkkaukset ja kuntoutukset. Ne ovat tärkeimmät.” (Mies 78 v.)

Tarvittiin myös lisätietoa vakuutuksista ja eläkeasioiden muutoksista ja suo-
menkielistä vanhusten ryhmätoimintaa. Ikäihmisten mielestä koti- tai hoitopal-
veluja ei ole ja ne ovat liian kalliita. Joillakin oli jyrkkiä kannanottoja siitä, että 
ellei Espanjassa selviä ilman hoivaa, tulee palata Suomeen. Vastaajien mielestä 
koti- ja hoitopalvelujen tarve on iso asia, joten siihen tarvittaisiin oma, erillinen 
tutkimuksensa.

”Lisää tiedotusta tarvitaan eläke- ja vakuutusasioiden muutoksista.” 
(Mies 64 v.)

”Ei täällä ole hoivapalveluja.” (Mies 72 v.), ”Niitä ei ole, tai ne ovat kallii-
ta.” (Mies 65 v.)

”Suomalaiset palatkoon Suomeen saamaan hoivaa, elleivät täällä pär-
jää.” (Mies 73 v.)

”Koti- ja hoivapalvelujen tarve on laaja ja monipiippuinen kysymys. On 
oman tutkimuksen arvoinen.” (Mies 69 v.)
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Riittävätkö varat hoivamaksuihin Espanjassa?
Palvelutalojen lisäksi Espanjan Aurinkorannikolla oli joitain yksityisten hen-
kilöiden omistamia suomalaisia kotipalveluyrityksiä, joiden palveluja ei kovin 
runsaasti käytetty. Jostain syystä kotipalveluyritykset eivät olleet toimineet 
menneinä vuosina kovin pitkiä aikoja alueella, vaan useat yrittäjät olivat melko 
pian yrityksensä perustamisen jälkeen lopettaneet toimintansa. Eri yhteyksissä 
kuitenkin ilmeni, että palvelujen tarvetta kuitenkin on. Jotkut suomalaiset käyt-
tivät esimerkiksi espanjalaisten siivous- tai kotipalveluapua, jotka olivat halvem-
pia kuin suomalaispalvelut. 

Ikäihmiset ottivat esille kotipalveluiden ja palvelutalon korkeat maksut. 
He olivat sitä mieltä, että suomalaiset sosiaalituet tulisi ulottaa Suomen kan-
salaisille myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Kysymyksellä ”Riittävätkö varasi 
suomalaisiin kotipalvelu-, hoiva- tai palvelutalomaksuihin Espanjassa?” etsittiin 
tarkempaa tietoa ikäihmisten taloudellisista edellytyksistä hankkia tarvitse-
miaan palveluja Espanjassa (taulukko 81). 

Taulukko 81. Varojen riittävyys suomalaisiin kotipalvelu-, hoiva- tai palvelutalo-
maksuihin Espanjassa (%)

Varojen riittävyys suoma-
laisiin kotipalvelu-, hoi-
va-, tai palvelutalomak-
suihin Espanjassa 

Ikäryhmät
Yhteensä

%68–91 v. 62–67 v. 52–61 v. 33–51 v. 16–32 v.

Kyllä 46 28 7 25

Ei 28 18 15

Ei vastanneet 26 54 93 60

 Yhteensä % N=219 100 100 100 100 

Ikäihmisistä enemmistö ilmoitti varojensa riittävän tarvitsemiinsa kotipalve-
lu-, hoiva- tai palvelutalomaksuihin Espanjassa. Heidän lisäkseen kuitenkin yli 
kolmannes ikäihmisistä näki, etteivät heidän varansa riitä nykyisiin palveluihin. 
Merkittävää on, että tähän kysymykseen jätti tavanomaista suurempi joukko eli 
yli viidennes ikäihmistä vastaamatta. 

Ikäryhmittäisessä tarkastelussa havaitaan, että taloudellisesti heikoimmas-
sa asemassa on vanhin ikäihmisten ryhmä eli 68–91 vuotta täyttäneet, joista 
lähes kolmannes jää taloudellisista syistä suomalaisten kotipalvelu-, hoiva- tai 
palvelutalopalveluiden ulkopuolelle Espanjassa. Merkittävää on myös se, että 
suurten ikäluokkien edustajistakin lähes viidennes epäili varojensa riittävyyttä. 

Ehdotukset palvelumaksujen ja asumisen subventointiin
Niille ikäihmisille, jotka totesivat, etteivät varat riitä nykyisiin kotipalvelu-, hoi-
va- tai palvelutalomaksuihin, osoitettiin seuraava lisäkysymys: ”Jos eivät riitä, 

mitä taloudellista tukea palveluihin tulisi saada? Kysymyksen avulla pyrittiin 
kokoamaan suomalaisten ikäihmisten mielipiteitä erilaisten tukimuotojen muo-
doista. 

Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että ilman suomalaisia sosiaalituen muo-
toja pieneläkeläisen varat eivät korkeisiin palvelumaksuihin riitä. Kolmannes 
vastaajista ei osannut asiaa arvioida. Noin joka neljäs vastaaja ehdotti nykyisten 
korkeiden hintojen laskemista. Ikäihmisten kanta oli selkeä: ellei hintoja kyetä 
laskemaan, kotipalvelu, hoiva- tai palvelutalomaksuihin tulisi saada subventio-
ta tai vaihtoehtoisesti hoito- ja asumistukea Espanjassa sijaitsevan palvelukodin 
maksuja varten. Suurin osa ikäihmisistä näki, että parhaiten Espanjassa toimisi 
palvelusetelijärjestelmä, jonka voisi kohdistaa sairautensa edellyttämään hoitoon. 

”Hoitotukea tai asumistukea näin korkeisiin hintoihin.” (Nainen 75 v.)

 ”Hinnat ovat liian korkeita, niihin tulee saada alennusta tai Suomen 
apua.” (Nainen 71 v.) 

”Voisi harkita subventointia. Palveluseteli, joka toimisi täälläkin.” (Mies 
70 v.)

Muita erilaisia tukimuotoja, joiden avulla kotipalvelu-, hoiva- tai palvelutalomak-
suista selvittäisiin, olivat ikäihmisten mukaan yhteistyö palvelujen hankinnassa, 
hoitosäästöjen siirto Suomesta Espanjaan ja tiedotus edullisista palveluista. Yksi 
ikäihminen harkitsi oman talonsa myyntiä, elleivät varat muuten riitä korkeisiin 
maksuihin. 

”Hoitosäästöt Suomessa käyttöön Espanjassa.” (Nainen 68 v.)

”Tietoa hinnoista. Lehtijutuissa ei koskaan kerrota hintoja! Mistä saa 
edullisemmin? (Nainen 68 v.)

”Tukea hoitokodille tai asiakkaalle.” (Nainen 73 v.)

”Omistan asunnon Suomessa, niin sosiaalituki ei toimi.” (Nainen 68 v.)

Suomalaisten ikäihmisten Espanjassa asumisen tukeminen 
Edellä kuvattujen vastausten mukaan suomalaisten hoiva- ja palvelumaksujen 
korkeat hinnat askarruttivat monia Espanjassa asuvia ikäihmisiä vanhetessaan. 
Erityisesti palvelutaloasumisen kalleus merkitsi monelle suomalaiselle paluu-
muuttoa Suomeen, siitäkin huolimatta, että Espanjan leudommassa ilmastossa 
haluttaisiin asua ja sairauksia hoitaa. Vaikka hyvin tunnettiin Suomen sosiaali-
palvelujen asumisperusteinen lainsäädäntö, suomalaisten toiveina oli Suomen 
sosiaalitukien mahdollistaminen myös niille Espanjassa asuville suomalaisille, 
jotka tukea tarvitsevat. 
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Kolmen kysymyksen ja haastattelun avulla pyydettiin ikäihmisten mielipidettä 
asiaan: Tulisiko Suomen valtion tukea suomalaisten ikäihmisten asumista Espanjassa?”, 
”Jos tulisi, mikä olisi paras tukimuoto?” ja ”Jos ei tule tukea, miksi ei?” (taulukko 82).

Taulukko 82. Tulisiko Suomen valtion tukea suomalaisten ikäihmisten asumista Es-
panjassa (%)

Tulisiko Suomen valtion 
tukea suomalaisten ikäih-
misten asumista Espanjassa

Ikäryhmät Yhteensä
%68–91 v. 62–67 v. 52–61 v. 33–51 v. 16–32 v.

Kyllä 52 37 3 29

Ei 33 18 3 17

 Ei vastanneet 15 45 94 54

Yhteensä % N=250 100 100 100 100 

Suomen valtion tukea suomalaisten ikäihmisten asumiseen kannatti yli puolet ikäih-
misistä ja kielteisellä kannalla oli runsas kolmannes vastaajista. Haastatelluista ku-
kaan ei suoranaisesti vastustanut Suomen tukea, mutta kolme haastateltavista kat-
soi, että tuen edellytyksinä tulee olla terveydelliset syyt ja Suomeen maksetut verot. 

Taulukko 82 havainnollistaa, että vanhimman ikäryhmän lisäksi myös suur-
ten ikäluokkien edustajista eli 62–67-vuotiaista yli kolmannes on sitä mieltä, 
että Suomen valtion tulisi tukea suomalaisten ikäihmisten asumista Espanjassa. 
Huomion arvoista on myös se, että yli kolmannes 68–91-vuotiasta näkee, ettei 
Suomen valtion tule Espanjassa asumista tukea. Vastaajien tulotasoja ei ole ky-
sytty, joten todennäköistä on, että juuri varallisuuden taso selittää vastaajien 
erilaisia näkökantoja taloudellisen tuen tarpeesta.

Kun sekä kysely- että haastatteluvastaajia pyydettiin arvioimaan: ”Mikä tu-
kimuoto olisi paras?”, ikäihmiset kirjasivat runsaasti avovastauksia. Paras tuki-
muoto noudattaa vastaajien mielestä Suomen olemassa olevia tukia ja niiden 
perusteita. Esitetyt tukimuodot jaoteltiin viiteen ryhmään (taulukko 83). 

Taulukko 83. Suomen tukimuodot ikäihmisen Espanjassa asumiseen (%)

Kysely Haastattelut

Suomen tukimuodot, palveluseteli 58 43

Suomalainen palvelutalo 13 31

Muut tuet 10 26

Suomalainen terveyskeskus 10 -

Ei ole riittävästi tietoa, ei osaa sanoa 9 -

Yhteensä % 100 100 

Vastaajia (N) 126 42

Noin puolet vastaajista näki, että Espanjassa asuville ikäihmisille tulisi saada sa-
mat tuet samoin ehdoin kuin Suomessa. Jotkut haastatelluista näkivät, että ny-
kyjärjestelmän mukaan suomalaisten on hoidettava sairauksiaan siellä, missä 
hoito on mahdollinen ja edullisin, mutta järjestelmä ei ole helppo eikä halpa niin 
kansalaisille kuin Suomen valtiollekaan. Nähtiin, että suuret ikäluokat kärjistä-
vät tilannetta, sillä he tarvitsevat yhä enemmän terveydenhoitoa ja palveluja. 
Ikäihmisten palvelujen tukeminen Espanjaan olisi ikäihmisten mielestä talou-
dellinen sijoitus Suomen valtiolle. 

K: ”Samalla tavoin kuin Suomessa. Asumisperusteisiin muutos.” (Nainen 
66 v.)

H: ”Pitäisi vaihtaa ajattelutapa positiivisemmaksi. Tulevaisuuteen pi-
täisi varautua paremmin jo suurten ikäluokkienkin takia. Aloitus pitää 
tehdä poliittisella puolella. Kun ajatellaan esimerkiksi ”hyppyhommaa”, 
että sairauksia mennään hoitamaan Suomeen ja tullaan taas takaisin 
kun on hoidettu. Pitäisi arvioida ja huomioida, että jos kaikki palaisivat 
vanhana takaisin Suomeen – mikä vaikutus sillä olisi! Nyt kun esimer-
kiksi sotien jälkeiset suuret ikäluokat on kyseessä. Kannattaisi sijoittaa 
ulkomaille vanhusten hoitoon.” (Nainen 72 v.)

Vastaajien mukaan suomalaisen palvelutalotarve Aurinkorannikolla on kasva-
nut suomalaisväestön vanhetessa. Haastateltavat ottivat palvelutalotarpeen voi-
makkaammin esille. Usean ikäihmisen toiveena on seniorikoti, johon pienem-
män eläkkeensaajankin olisi mahdollista päästä. Palvelutalon rakentamiseen 
tulisi saada rahoitusta ja pienempituloisten hoitoon hoitotukea. Joidenkin ikäih-
misten haaveena oli saada Espanjaan myös suomalainen terveyskeskus. 

K: ”Ikääntyville henkilöille pitäisi perustaa täydellisen palvelun seniori-
koti. Tarvitaan avustusta hankkeen toteuttamiseen.” (Mies 72 v.) 

”Suomen tulisi rahoittaa suomalaista vanhainkotia.” (Mies 74 v.) 

”Suomalainen terveyskeskus.” (Nainen 68 v.)

H: ”Olemme maksaneet verot Suomeen. Tukea, että saadaan palvelutalo 
tänne.” (Nainen 67 v.)

”Kyllä. Silloin kun astmaatikot, psoriasis-potilaat jne., eivät voi Suomes-
sa hyvin, pitää saada mahdollisuus asua Espanjassa palvelutalossa. Ter-
veysvaikutusten vuoksi. (Mies 69 v.)

Ehdotettiin palveluseteliä, joka toimisi omaishoidonkin tukena Espanjassa. 
Ikäihmisten mukaan Euroopan unioni toimisi parhaiten ikäihmisten hoitopalve-
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lujen globaalina kehittäjänä. Unioni voisi hoitaa ikäihmisten asiat keskitetysti ja 
edullisten EU-maiden palveluja hyödyntäen.

K: ”Palveluseteli, jonka avulla olisivat jotkut poissa ”jaloista.” ( Nainen 
67 v.) 

”Omaishoitoon palveluseteli Espanjaan. Tulisi säästöä sairauskuluissa.” 
(Mies 75 v.)

H: ”Palveluseteli. Siinä olisi ajatusta, ettei tule ”horoiässä” kalliiksi ko-
tikunnalle. EU voisi ostaa Puolasta tai Liettuasta halvat palvelut. EU:n 
myötä voisi muuttua niin, ettei ole kunta- tai valtiosidonnaisuutta. EU 
tukisi.” (Mies 68 v.) 

Tuotiin esille myös eläkeindeksin palauttaminen eläkeläisille. Ehdotusten taustal-
la oli suomalaisten eläkeverotukseen vuonna 2005 tehty, taitetun indeksin poista-
minen, joka vaikutti ansiotason ja hintatason uudelleenmäärittelyä sekä työeläk-
keiden heikentymistä. (Eläketurvakeskus 2013.) Verotus oli keskeinen kriteeri 
tukien suhteen. Verovähennykset tulisi antaa vain niille suomalaisille, jotka eivät 
käytä Suomen sosiaali- ja terveyspalveluja. Erityisesti haastatellut painottivat, että 
vain Suomeen veronsa maksaneilla tulisi olla oikeus Suomen tukimuotoihin tai 
tuettuun palvelutaloasumiseen Espanjassa – Espanjaan veronsa maksaneilla ei. 

K: ”Eläkeindeksi tulee palauttaa eläkeläisille ja varata rahoitusta palve-
lutaloihin.” (Mies 71 v.)

H: ”Ihminen, joka muuttaa muualle, niin valtion ei tarvitse hänen kulu-
jaan maksaa. Mutta jos maksaa veroja Suomeen, niin siinä tapauksessa 
kyllä. Asialla on kaksi puolta. Jos on muuttanut ja on maksanut Suomeen 
veronsa, tässä tapauksessa valtio on velvollinen ottamaan osaa palvelu-
talon rakentamiseen. Ei veroja Espanjaan maksaneille tukea.” (Nainen 
65 v.)

Ikäihmiset olivat hyvin kriittisiä tuen tarvetta arvioidessaan. Tukea tulisi ohjata 
vain vähävaraisille tai sairaille. Uutena kannanottona tuli esille EU:n rooli tuen 
antajatahona. EU-kriteerien nähtiin toimivan hyvin avun tarvitsijoiden valinto-
jen määrittelyssä. Todettiin myös, että Aurinkorannikolla tarvitaan kielitaitoisia 
sosiaalityöntekijöitä. 

K: ”Suomi kuuluu Euroopan unioniin. EU:n lainsäädäntö luo tukijärjes-
telmän.” (Nainen 68 v.)

”EU hoitaa kansalaisia. Muuten tuet menisivät ylihinnoitteleville suoma-
laisille.” (Mies 68 v.)

Perustelut, miksi ei tukia
Ne kyselyyn vastanneet, joilla oli kielteinen kanta Espanjassa asuvien ikäih-
misten asumisen tukemiseen Suomen verovaroin, kirjasivat perustelunsa ky-
selylomakkeeseen ja vastasivat kysymykseen: ”Jos ei - miksi ei?” Kannanottoja 
oli kirjannut 45 vastaajaa eli noin puolet niistä 92 vastaajasta, jotka alun perin 
ilmoittivat, ettei Suomen valtion tule tukea ikäihmisten asumista Espanjassa. 
Kannanotot olivat pääsääntöisesti hyvin yksiselitteisiä: ”Muutto Suomeen, jos ra-
hat loppuvat.” (Mies 74 v.) 

Lähes puolet (40 %) vastaajista näki, että mikäli Espanjassa ei kykene 
asumaan, suomalaisen tulee palata Suomeen, jossa suomalaisen sosiaaliturvan 
avulla köyhäkin ihminen selviää. Suomalaisten tulotason katsottiin yleisesti 
ottaen olevan riittävän korkea ilman tukiakin. Muutamat vastaajista olivat sitä 
mieltä, ettei ikäihmisten asumisen tukeminen Espanjassa ole Suomen valtion 
tehtävä. He näkivät nykyisen asumisperusteisen sosiaaliturvan olevan oikean 
suuntaisen. 
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Tulevaisuuden 
suunnittelua

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on tuottaa tietoa myös Espanjan Aurinkoran-
nikolla asuvien suomalaisten tulevaisuuden suunnitelmista. Minkälaisia suunni-
telmia heillä on ja mitkä tekijät suunnitelmiin vaikuttavat. Lisäksi tiedustellaan, 
minkälaisena vastaajat näkevät Aurinkorannikon tulevaisuuden. Suunnitelmia 
kysytään kyselyn ja haastattelun avulla.

14.1. Tulevaisuus – missä sen vietän?

Tulevaisuuden suunnitelmia kysyttiin kaikilta ikäryhmiltä. Espanjassa asu-
misen tai Suomeen paluun suunnitelmia tiedusteltiin seuraavasti: ”Suunnit-
teletko asuvasi Espanjassa tulevaisuudessa pysyvästi vai osavuotisesti?” (tau-
lukko 84).

Taulukko 84. Suunnitelmat Espanjassa asumisesta tulevaisuudessa ikäryhmittäin (%)

Suunnitelmat Espanjassa 
asumisesta tulevaisuudessa

Ikäryhmät Yhteensä
%68–91 v. 62–67 v. 52–61 v. 33–51 v. 16–32 v.

Pysyvästi 20 23 43 46 26 27

Osavuotisesti 76 77 51 36 46 65

 Ei vastanneet 4 0 6 18 28 8

Yhteensä % N=496 100 100 100 100 100 100 

Taulukon 84 mukaan yli puolet Espanjassa asuvista suomalaisista suunnittelee 
jatkossakin asuvansa Aurinkorannikolla osavuotisesti. Osavuotinen Espanjas-
sa asuminen merkitsee monelle suomalaiselle sitä, että kesäaikana ollaan noin 
puoli vuotta Suomessa. Pysyvästi Espanjassa suunnittelee tulevaisuudessakin 
asuvansa lähes kolmannes vastaajista. Ne 44 (8 %) vastaajaa, jotka olivat kir-
janneet lomakkeeseensa sivuhuomautuksen: ”ei suunnitteilla”, ovat todennäköi-
sesti suurimmalta osaltaan niitä suomalaisia, jotka olivat asuneet vasta lyhyen 
aikaa Aurinkorannikolla eivätkä vielä näin ollen ole suunnitelleet asumisaikansa 
vuosirytmiä näiden kahden maan välillä. Suurten ikäluokkien edustajista enem-
mistö suunnittelee jatkossakin asuvansa Espanjassa vain osavuotisesti ja vas-
taavasti työikäisistä 33–51-vuotiaat vähiten. Viimeksi mainittujen päätökseen 
asua pääasiassa pysyvästi Espanjassa vaikuttanee työ tai yritys, joka edellyttää 
pitempiaikaista maassa asumista.

Pysyvään asumiseen vaikuttanet tekijät
Espanjassa pysyvään asumiseen vaikuttaneita tekijöitä kysyttiin seuraavasti: 
”Jos suunnittelet asuvasti Espanjassa tulevaisuudessa pysyvästi, mikä vaikuttaa 
suunnitelmaasi eniten?” Pysyvän asumisen ratkaisun perusteita oli kirjattu avo-
vastauksina runsaasti, joten ne luokiteltiin seitsemään luokkaan (taulukko 85).

Taulukko 85. Pysyvään asumiseen vaikuttaneet tekijät, kyselyn mukaan (%) 

Perhe, suku, ystävät, oma asunto 27

Ilmasto, elämän helppous 23

Työ, yritys 15

Elintaso, edullinen hintataso 12

Sairaus, terveyden ylläpito 9

Sopeutuminen, kokemukset 7

Muut tekijät 7

Yhteensä % 100

Vastaajia (N) 165

Merkittävin peruste pysyvään asumiseen oli perhe, suku, läheiset ystävät tai 
oma asunto Espanjassa. Useat suomalaiset olivat asuneet pitkään Espanjassa ja 
jotkut olivat avioituneet sekä hankkineet työn ja asunnon, josta oli muodostunut 
pysyvä koti. Useille suomalaisille oli syntynyt myös merkittäviä ystävyyssuhteita 
uudessa kotimaassa. Pysyvään asumiseen vaikuttivat myös ilmastolliset tekijät, 
jotka tekivät liikkumisen helpommaksi erityisesti talviaikaan. Myös Espanjassa 
sijaitseva työ tai yritys vaikutti pysyvään asumiseen. 

”Ilmasto, ystävä ja elämisen halpuus tekevät elämän helpoksi.” (Mies 81 v.) 

14
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”Toistaiseksi pysyvästi, työn vuoksi.” (Mies 45 v.) 

”Tämä on nyt kotimaani, missä työni ja perheeni on.” (Nainen 36 v.)

”Yritystoiminta.” (Nainen 49 v.)

Monelle pieneläkeläiselle Espanjassa pysyvä asuminen merkitsi toimeentulon 
paranemista, sillä esimerkiksi elintarvikkeet ja asuminen olivat edullisempia 
kuin Suomessa. Myös terveyden ylläpitäminen oli helpompaa Espanjassa. Oli 
myös havaittu vähäisempää ikärasismia. 

”Elämisen edullisuus. Pienelläkin eläkkeellä tulee hyvin toimeen.” (Nai-
nen 68 v.) 

”Parempi talous, siis oma.” (Mies 57 v.) 

”Elämäntapa, elintaso ja pienet kustannukset.” (Mies 72 v.) 

”Terveys on parempi ja vanhojen ihmisten arvostus on täällä parempi.” 
(Nainen 70 v.)

Monien Espanjassa vietettyjen vuosien aikana monet suomalaiset olivat saa-
neet hyviä kokemuksia jo sopeutuneet Espanjassa asumiseen. Myös koulutus 
ja urasuunnitelmat vaikuttivat asumiseen. Jos eläkkeelle siirtymisen yhteydes-
sä suomalainen oli muuttanut myös asuntonsa Suomesta Espanjaan, ratkaisu 
oli yleensä vahva signaali pysyvään asumiseen muuttomaassa. Esille tuli myös 
suomalaisnaisen mielenkiintoinen päätös asua Espanjassa siihen asti, kunnes 
muuttaa johonkin muuhun maahan – vaan ei Suomeen. 

”Miksi lähtisin huonompiin oloihin?” (Nainen 76 v.)

”Olen asunut jo 21 vuotta ja kokemukset hyviä.” (Nainen 61 v.) 

”Menen yliopistoon Espanjassa. Teen työtä todennäköisesti täällä.” (Nai-
nen 18 v.)

”Asunnon ja muuttaminen kokonaan Espanjaan syksyllä 2011 ja eläkkeil-
le siirtymiset.” (Mies 62 v.)

”Saatan muuttaa aikanaan muuhun maahan, mutta en Suomeen.” (Nai-
nen 32 v.) 

Tekijät, jotka vaikuttavat osavuotiseen asumiseen 
Suurin osa (65 %) vastaajista asui Espanjassa osavuotisesti, joten oli kiinnosta-
vaa selvittää päätösten taustalla olevia tekijöitä. Heiltä kysyttiin: ”Mikä vaikut-
taa suunnitelmaan eniten?” Vaikuttimet osavuotiseen asumiseen Espanjassa oli-

vat joiltakin osin samansuuntaisia kuin pysyvästi Espanjassa asuvilla. Päätöksiin 
vaikuttaneet tekijät ryhmiteltiin viiteen luokkaan (taulukko 86).

Taulukko 86. Osavuotiseen asumiseen vaikuttavat tekijät, kyselyn mukaan (%)

Suku, ystävät, koti, mökki Suomessa 33

Suomen kesä 30

Työ, opiskelu, talous 15

Terveys-, sairaus-, vakuutusasiat 12

Muut tekijät 10

Yhteensä % 100

Vastaajia (N) 353

Perhe, suku ja asunto olivat päämotiiveina niin pysyvään kuin osavuotiseen asu-
miseenkin. Oli havaittavissa, että Espanjan leuto ilmasto vetää suomalaisia tal-
veksi Espanjaan ja Suomen kesä vetää yli puolet suomalaisista kesän viettoon 
Suomeen.

”Lapset ja lastenlapset Suomessa.” (Mies 71 v.)

”Haluan myös asua Suomessa.” (Nainen 16 v.)

”Suomen kesää ei mikään voita!” (Nainen 71 v.) 

Osavuotisen Espanjassa asumisen taustalla olivat myös työ- tai talousasiat. Rat-
kaisuun saattoi vaikuttaa myös lähiomaisten työtilanne tai avun tarve. Joidenkin 
toimeentulo ja asunto olivat Suomessa parempia. Joidenkin osavuotista Espan-
jassa asumista säätelivät matkavakuutukset. Osavuotisesti asuttiin myös tervey-
dellisistä tai lääkekorvauksiin liittyvistä syistä. 

”Työtilanteet Suomessa ja läheisteni elämä siellä.” (Nainen 50 v.) 

”Suomen miellyttävät asunnot ja hyvä toimeentulo.” (Nainen 82 v.)

”Matkavakuutusten voimassaolo (45 vrk). Syynä ovat myös Suomesta 
hankittavien lääkkeiden korvaukset.” (Mies 80 v.) 

”Terveys ja ”psorin” kehitys.” (Mies 67 v.) 

Osavuotinen asuminen oli valittu myös lomailun, harrastusten tai etätöiden 
vuoksi. Muutamilla suomalaisilla oli skeptinen asenne espanjalaista yhteiskun-
taa kohtaan. Joillekin Espanja oli kertakokemus ja jokin muu maa on sitä seuraa-
valla kerralla. 

”Ilmasto, valo ja aurinko, sekä mahdollisuus tehdä etätöitä.” (Nainen 45 v.) 
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”Voiko tähän yhteiskuntaan todella luottaa ja sopeutua?” (Nainen 60 v.)

”Nyt on kokemus yhdestä paikasta. Seuraavalla kerralla menen muualle.” 
(Nainen 64 v.)

14.2. Suunnitelmat Suomeen paluusta 

Euroopan eteläisten valtioiden talouskriisi oli herättänyt keskustelua ulkomaa-
laisten lisääntyvästä kotiinpaluusta. Niin sanotun normaalin siirtolaisuuden oli 
arvioitu Euroopan maihin vähenevän ja paluumuuton lisääntyvän. Erityisesti 
brittiläisten tavallista suuremmasta paluumuutosta informoitiin espanjalai-
sessa mediassa. Syyskaudella 2013 myös suomalaismedia uutisoi suomalais-
ten lisääntyvästä paluumuutosta Etelä-Euroopan talouskriisin alta Suomeen. 
Mediatietojen mukaan Espanjasta oli palannut Suomeen vuonna 2012 lähes 
kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna. Suomi-Seuran seniori-
neuvoja ja Suomen Paluumuuttajat ry:n puheenjohtaja olivat saaneet runsaasti 
yhteydenottoja paluumuuttoon liittyvissä asioissa. Uutisen mukaan pääsyynä 
lisääntyneeseen paluumuuttoon oli ollut EU-maiden talouskriisi, joka vaikuttaa 
ulkomaalaistenkin elämään Etelä-Euroopan maissa. Todettiin, että useat Krei-
kassa tai Espanjassa asuneista suomalaisista olivat jääneet työttömiksi. Uutistie-
don mukaan Espanjasta kuitenkin muuttaa takaisin Suomeen lähinnä eläkeläi-
siä, jotka ovat väsyneitä sotkuihin verohallinnon kanssa, koska Espanja yrittää 
kerätä lisää verotuloja ulkomaalaisilta. (Satakunnan Kansa 2013.) 

Uutisoinnit saivat aiheen tarkastaa tilastoja uudelleen. Asia sai aikaan häm-
mennystä, sillä Suomen Tilastokeskuksen raportit eivät kaksinkertaista paluu-
muuton määrä osoittaneet. Espanjasta vuonna 2012 Suomeen palasi 491 suo-
malaista ja vastaavasti Suomesta Espanjaan pysyvästi muutti 523 suomalaista. 
Vuonna 2011 luvut olivat paluumuuton osalta 451 ja Suomesta Espanjaan muu-
ton osalta 540. Molempina vuosina Espanjaan muuttaneita oli täten enemmän 
kuin paluumuuttajia. (Tilastokeskus 2013.) 

Sekä Suomi-Seuran seniorineuvojan että Suomen Paluumuuttajat ry:n pu-
heenjohtajan mukaan yhteydenottoja oli kuitenkin paluumuuton tiimoilta tullut 
runsaasti. Kun aiemmin oli paluumuuton syynä ensisijaisesti ollut vanhuuden 
tuomat ongelmat, nyt suunnitellun paluumuuton pääasialliseksi syyksi ilmoi-
tettiin muun muassa verotus. Saadun palautteen mukaan suomalaiset olivat 
havainneet, että Espanjan veroviranomaiset olivat ”keksineet” ulkomaalaisten 
eläkeläisten tulojen ja omaisuuden olevan keino kartuttaa valtion kassaa. Suo-
malaiset olivat suunnitelleet Suomeen muuton sijaan muuttoa myös Ranskan Ri-
vieralle ja erityisesti Portugalin Algarveen, jossa valtio lupaa kymmenen vuoden 
verovapautta niille Portugaliin muuttaville, joille maksetaan yksityisen sektorin 

eläketuloa ulkomaille. Tältä osin tieto piti paikkansa, sillä yhteydenotto Algarven 
Suomi–Seuraan osoitti, että tänä syksynä uusia suomalaisjäseniä oli tullut yhdis-
tykseen 30, joista puolet oli Espanjasta muuttaneita residenttejä. Yhteydenotto-
ja Espanjan suomalaisilta oli tullut runsaasti, erityisesti edellä mainitun vero-
ratkaisun johdosta. (Sähköpostit: Suomi-Seuran seniorineuvoja Helena Balash 
11.11.2013; 15.11.2013; Suomen paluumuuttajat ry:n puheenjohtaja Veikko Ai-
raksinen 13.11.2013; Algarven Suomi-Seuran sihteeri Maija Katila 23.11.2013.) 

Asiantuntijatietoa suomalaisten Suomeen palaamisen syistä 
Suomi-Seuran seniorineuvojan mukaan espanjansuomalaisten paluumuuton syyt 
ovat vuosien aikana muuttuneet. Nykyiset kyselijät tuovat esille uudenlaisia asioi-
ta. He ovat väsyneitä muun muassa Espanjan byrokratiaan ja veroselvityksiin. 
Myös terveydenhoidon palveluja on kiristetty ja nämä tekijät ovat tulleet esille 
myös tämän tutkimuksen kommenteissa. Niin sanotut perussyyt paluumuutolle 
ovat pysyneet samoina. Näistä yleisin syy on se, että eteen on tullut niin sanottu 
neljäs ikä ja näin ollen vanhuudenhoiva ja -apu ovat tulleet tarpeellisiksi.

Myös Suomessa asuvat lapset ”muuttavat” vanhempiaan takaisin Suomeen 
kyseisessä vaiheessa. Yhä yleisempiä seniorineuvojan yhteystahoja ja asiakkaita 
ovatkin nykyisin ulkosuomalais- ja paluumuuttajavanhusten omaiset tai heidän 
asiainhoitajansa. Muita syitä ovat kyllästyminen Espanjassa asumiseen. Maa ei 
enää viehätä sillä tavalla kuin sinne muutettaessa. Matka on kuitenkin melko pitkä 
ja etenkin ne, jotka viettävät kesät Suomessa, väsyvät edestakaiseen reissaamiseen. 
Myös terveydessä tapahtunut muutos voi olla paluumuuton syynä silloin, kun halu-
taan olla nimenomaan Suomessa hoidettavana eikä vieraskielisessä ympäristössä. 
Suomi-Seuran seniorineuvoja tekee kiinteää yhteistyötä myös Suomen Paluumuut-
tajat ry:n kanssa, joka on perustettu 1996 pääasiassa Ruotsista palanneiden eläke-
läisten toimesta. Lähes 20 vuotta sitten luotiin tarkoituksella uusille paluumuut-
tajille oma sosiaalinen verkostonsa Suomeen. Ensin paluumuuttajien ”tapaamisia” 
ohjattiin kulttuurikeskus Caisaan. Nykyään tapaamiset ovat säännöllisiä ja jäsenis-
tö järjestää omatoimisestikin erilaisia tilaisuuksia, kuten kesäretkiä ja pikkujoulu-
ja. (Sähköposti: Suomi-Seuran seniorineuvoja Helena Balash 27.11.2013.)

Suunnitelmat Suomeen paluusta
Monet suomalaiset olivat asuneet pitkään Espanjassa ja lähes puolet vastaajista 
oli kirjoilla Espanjassa. Jotkut heistä palaavat vuosittain Suomeen. Paluu tapah-
tuu joko työsuhteen tai vuorotteluvapaan loputtua tai terveydentilan tai muun 
syyn sitä edellyttäessä. Vuosien 2000–2012 aikana keskimäärin 146 suomalais-
ta palasi vuosittain Espanjasta Suomeen. (Tilastokeskus 2013.) Haastatelluilla 
oli tiedossa suomalaisia, joilla oli selkeä suunnitelma siitä, että vanhuuden tai 
vaikeuksien kohdatessa tullaan palaamaan kotimaahan. Oli myös havaittu, että 
vaikean sairauden kohdatessa muutetaan Suomeen ja jotkut heistä olivat ter-
vehtyessään palanneet jälleen Espanjaan. 
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Oliko Suomeen paluuta suunniteltu? 
Vaikka joka vuosi suomalaisia palaa myös Espanjasta Suomeen, paluun syitä ei 
systemaattisesti kyetä tilastoimaan. Luonnollista on, että paluumuuton syitä on 
useita ja useimmat niistä ovat henkilökohtaisia. Koska talouskriisin vaikutuksis-
ta ja ulkomaalaisten paluumuutosta uutisoitiin Espanjan mediassa useasti jo ke-
väällä 2013, oli relevanttia selvittää, millä tekijöillä on vaikutusta suomalaisten 
paluumuuton suunnitelmiin. Vastaajilta kysyttiin: ”Oletko suunnitellut lopullista 
paluutasi Suomeen?” (taulukko 87).

Taulukko 87. Onko suunnitellut lopullista paluuta Suomeen? (%)

Onko suunnitellut lopul-
lista paluuta Suomeen

Kolme ikäryhmää Yhteensä
%16–24 v. 25–64 v. 65+ v.

On 58 23 25 27

Ei 42 77 75 73

Yhteensä % N=497 100 100 100 100 

Lähes kaikki vastasivat kysymykseen (92 %). Kovin suurta paluuinnostusta Suo-
meen ei kyselyvastausten perusteella ollut havaittavissa. Vastaajien enemmistöllä 
ei ollut mielessään akuutteja paluusuunnitelmia, sillä paluumuuttoa oli suunni-
tellut vajaa kolmannes vastaajista. Ikäryhmittäin tarkasteltaessa huomataan, että 
nuoret olivat eniten paluutaan suunnitelleet. Sekä työikäisistä, että ikäihmisistä 
sen sijaan vain noin viidennes oli harkinnut Suomeen paluuta. Nuorten paluusuun-
nitelmat olivat mitä todennäköisimmin kytköksissä työ- tai opintosuunnitelmiin. 

Kun haastatelluilta kysyttiin: ”Oletko suunnitellut palaavasi Suomeen jossakin 
elämäsi vaiheessa?” ja ”Jos olet, missä vaiheessa Suomeen palaisit ja minne?”, haas-
tateltavien ajatukset Suomeen paluusta tai Espanjaan asumaan jäämisestä olivat 
hyvin tasapuolisia molempien vaihtoehtojen suhteen. Suomeen paluumuutto oli 
lähes joka toiselle (43 %) haastatellulle itsestään selvyys. Joillekin paluumuuttoon 
liittyi ehtoja, kuten suomalaisnuorelle yliopisto-opintojensa mahdollistuminen. 
Lähes yhtä monelle haastatelluista Espanjassa pysyvästi asuminen oli vahvistunut 
maassa asumisen aikana. Useimmat heistä eivät ratkaisuaan pitkästi perustelleet. 
Useimmiten vastaus oli yksiselitteinen: ”En palaa.” Lähes puolet haastatelluista (40 
%) oli päättänyt jäädä Espanjaan eikä halunnut palata Suomeen. Paluusuunnitel-
miin vaikutti myös perheenjäsenten koti-ikävä. Jotkut olivat suunnitelleet vanhuu-
den viettoa Suomessa. Joillakin haastatelluilla oli suunnitelmissa ennen Suomeen 
paluutaan asua muuallakin ulkomailla kuin Espanjassa. Yksi vastaaja teki osan 
vuodesta työtä Espanjassa ja osan Suomessa, jonne lopulta haluaa palata asumaan. 

H: ”Ei ole tarkoitus tänne juurtua, vaimolla on enempi ikävä kotiin 
Härmään.” (Mies 73 v.)

”Puolet vuodesta Suomessa, puolet Espanjassa toistaiseksi. Pysyvästi vas-
ta Suomeen, kun vanhainkoti tulee eteen. Kenties palaan Suomeen asu-
maan viimeisille elinvuosille.” (Nainen 66 v.)

Suomeen paluunsa suhteen nuorten tavoitteita olivat hyvä todistus opinnoista 
tai armeijan jälkeinen jatkokoulutus. Niillä haastatelluilla, jotka eivät osanneet 
vastata, palaavatko Suomeen vai eivät, oli perimmäisenä ajatus siitä, että aika 
näyttää – mitä sitä turhia ennakkoon ryhtyy miettimään. Näin ajatteli pitkään 
Espanjassa asunut ikäihminenkin. Yhden haastateltavan toiveena oli löytää Es-
panjasta työtä. Ellei työtä löydy, Suomen työttömyysturvan vuoksi paluu hänen 
kohdallaan oli siinä tapauksessa välttämätön. 

H: ”Suomeen voin mennä opiskelun takia. Sieltä kun saa hyviä opintoto-
distuksia.” (Nainen 18 v.)

”Jos haen yliopistoon opiskelemaan, niin sitten menen Suomeen.” (Nainen 16 v.)

”Lopullista suunnitelmaa ei vielä ole. En vielä palaisi.” (Mies 82 v.) 

”Suomeen lähden, ellen saa täältä töitä. Siellä on työttömyysturva. Tääl-
tä etsin, työteliäs kun olen.” (Nainen 24 v.)

”En palaa Suomeen. Ehkä lomalla siellä voin käydä.” (Nainen 42 v.) 

”Ei oikeastaan. Tyttärelle siirrämme talon myöhemmin.” (Nainen 67 v.)

Paluumuuttosuunnitelmien taustat
Kun vastaajilta kysyttiin: ”Miksi oli suunniteltu Suomeen paluuta?”, kirjauksista 
oli havaittavissa, että paluusuunnitelmiin vaikuttivat hyvin monet taustatekijät. 
Haastateltujen vastaukset ryhmiteltiin kyselyvastausten luokittelun mukaisesti 
kuuteen luokkaan siltä osin kuin se oli mahdollista (taulukko 88). 

Taulukko 88. Syyt, miksi suunniteltiin paluuta Suomeen (%)

Kysely Haastattelut

Ikä, terveys, hoitopalvelujen puute 35 36

Työ, opinnot, vuorotteluvapaa 22 -

Elämän ja talouden tilanne 18 31

Asuntoasiat 10 -

Henkilökohtaiset ja perhesyyt 10 14

Muut syyt 5 19

Yhteensä % 100 100 

Vastaajia (N) 146 42
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Tärkeimmät syyt paluusuunnitelmiin olivat ikä ja terveys. Kommenteissa oli 
myös otettu esille hoitopalvelujen puute, joka huolestutti ikäihmisiä, ja josta 
syystä useat ikäihmisistä suunnittelivat Suomeen paluuta. Oli myös havaittu, 
että Espanjassa oli kiristetty sairaanhoidon ehtoja eikä lääkäriaikaa ja lääkkeitä 
enää saatu yhtä helposti kuin aiemmin. Useilla suomalaisilla oli kuitenkin yksi-
tyinen sairasvakuutus, jonka turvin tuli toimeen Espanjassa. Joillakin oli vahva 
luottamus yksinomaan Suomen sairaanhoidon palveluihin, sillä suomalaisen 
sairaanhoidon laadun arvioitiin olevan luotettava. 

Suomeen paluusuunnitelmiin vaikutti eniten sairaudet. Espanjalainen sai-
raalahoito koettiin hankalaksi erityisesti kielitaidottomille. Espanjassa sairaala-
hoito perustuu suurelta osin omaisten läsnäoloon ja potilaan hoidossa avustami-
seen. Vaikka läsnäolo oli vapaaehtoista, siihen eivät suomalaiset olleet tottuneet 
eikä kaikilla ole siihen resursseja. Joidenkin mielestä sairaanhoito on Espanjas-
sa erittäin korkeatasoista. Joidenkin haastateltujen mukaan suomalaisilla esiin-
tyy ”rusinat pullasta” käyttäytymistä. Otetaan edut molempien maiden hyvistä 
puolista. Oltiin myös sitä mieltä, että menettely on järjestelmien hyväksikäyttöä.

K: ”Ehkä, kun on ikää enemmän tai sairauksia.” (Nainen 67 v.) 

H: ”On vanha uskomus, että Suomessa olisi maailman paras terveyden-
hoito. Ei pidä paikkaansa. Täällä on pätevät lääkärit. Kielitaito on täällä 
monelle hankaluus. Edestakainen kirjojen siirto ja sairauksien hoito siel-
lä ja täällä on kikkailua, jota ei voi hyväksyä.” (Mies 71 v.)

”On väärin, että keplotellaan ja hoidetaan missä on halvempaa. En hy-
väksy, että noukitaan rusinat pullasta. Suurin osa suomalaisista ei ole 
maksanut sairaanhoidon maksuja Espanjaan. On ollut ilmainen, hyvä 
hoito. Nyt on huonontunut.” (Mies 62 v.)

”On rationaalinen kysymys. Varmaan ajatellaan, että saa paremmat pal-
velut Suomesta ja on helpompi hoitaa. Onhan se tietyllä tavalla järjes-
telmän hyödyntämistä. Järjestelmä mahdollistaa tämän ja siinä on por-
saanreikiä. On monien systeemien hyödyntämistä.” (Nainen 34 v.)

Toiseksi merkittävimmät syyt paluumuuton suunnitteluun olivat työ, opinnot 
tai vuorotteluvapaa. Elämäntilanne voi joskus muuttaa suunnitelmia ja paluun 
syyt voivat olla myös taloudellisia. Mitä matalampi on elintaso, sitä enemmän 
ihminen tuntee turvattomuutta sairastuessaan ulkomailla. Suomeen paluuseen 
oli syynä myös yksinäisyys tai turvattomuus. 

K: ”Olen suunnitellut. Syyt ovat rahatilanne ja parisuhde toisessa maas-
sa.” (Nainen 26 v.)

”Suomessa saa enemmän rahaa.” (Mies 70 v.)

H: ”Ehkä Suomeen lähtö johtuu siitä, kun täällä on kiristetty hoitoon pää-
syn ehtoja. On oma henkilökohtainen asia. Ei sitä huvikseen matkustella. 
EU-kortilla sai kevyemmin ennen terveyspalveluja. Nykyisin EU-kortti ei 
käy kuin äkillisiin sairauksiin.” (Nainen 50 v.)

”Itse olen ajatellut hoitaa itseni täällä. Olen ottanut yksityisen sairausva-
kuutuksen.” (Nainen 53 v.)

Paluusuunnitelmiin vaikutti myös asunto varsinkin, jos Suomessa sijaitseva 
asunto oli vakituinen. Myös lähiomaisen avun tarve vaikuttaa. Henkilökohtai-
set tai perhesyyt eivät Suomeen palaamisen suunnitteluissa kuitenkaan olleet 
ensimmäisten joukossa, vaikka esimerkiksi pysyvän tai osavuotisen asumisen 
perusteissa perhe oli ensisijainen. Muita syitä olivat ennakkosuunnitelma tule-
vasta asumisesta ja terveyden hoitamisesta Suomessa. 

K: ”Jos mies alkoholisoituu.” (Nainen 63 v.)

H: ”Siinä tapauksessa jos on yksinäinen, ymmärrän että mennään Suo-
meen hoitoon. Täällä ollaan perheen kanssa.” (Nainen 41 v.)

H: ”Mansikoitten poimimista esiintyy. Mutta ei heitä voi siitä moittia. Voi 
olla sama motiivi kuin minulla. Minulla on motiivina palata juurilleni, 
kotimaan multiin, kun elämä päättyy.” (Mies 68 v.)

Jotkut halusivat palata Suomeen, jos vaikea sairaus kohtaa. Nuorille Suomeen 
paluu ei ollut ajankohtainen. Muita paluuseen vaikuttavia syitä olivat muun 
muassa jatkuvaan matkusteluun ja tavaroiden rahtaamiseen väsyminen. Joilla-
kin oli kaipuu talvisille hiihtoladuille. Haastateltujen paluusuunnitelmiin liittyi-
vät epävarmuus tulevaisuudesta tai luottamuspula Espanjan palveluihin.

K: ”Ymmärrän, miksi ihmiset lähtevät Suomeen. Pelkäävät ilman kielitai-
toa. Erityisesti yksinäiset. Jos on pariskunta, sairaalamatka on jo vaikea. 
Käytännön järjestelyt mietityttävät.” (Nainen 50 v.) 

”Asunnonvaihto ja tavaroiden varastointi ja jatkuvan matkustelun rasi-
tus.” (Nainen 60 v.)

”Hiihto on talvella tärkeä.” (Mies 73 v.)

H: ”Olen tätä paljon miettinyt, että siirränkö kirjat Espanjaan kun itsel-
läni on paljon sairauksia. Vielä ei EU:n sisällä toimi kolmen kuukauden 
lääkkeet. Jos kirjat olisivat täällä, saisin kesäksi Suomeen vain kuukau-
den lääkkeet. Edestakainen kirjojen siirto on kamalaa. Pitää olla joko tai. 
Syynä varmaan on, ettei usko Espanjan terveydenhoitoon. Minä uskon.” 
(Nainen 63 v.)
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Vastaajien kommenteista voi todeta, että Espanjassa asuvilla suomalalaisilla on yhtä 
monta tapaa elää, suunnitella tai olla suunnittelematta Suomeen paluutaan – kuin 
heitä yhteensä on. Jokaisella on oma tapansa ja laillinen oikeutensa päättää, miten 
kauan ja missä asuu. Vastaajat tiedostivat, että erityisesti sairauden kohdatessa, var-
sinkin yksinäiset ihmiset haluavat palata Suomeen. Myös ne, joiden kielitaito ei riitä 
sairastumisen myötä tarvittavien asioiden hoitamiseen. Joidenkin suomalaisten ide-
ologiaan liittyy viimeinen toivomus tuhkansa siirrosta kotimaan multiin.

Miksi paluuta Suomeen ei suunniteltu?
Enemmistö vastaajista oli jättänyt paluusuunnitelmat taka-alalle. Oli siis mielen-
kiintoista selvittää, mikä vahvan kannanoton taustalla tukee Espanjassa pysy-
mistä. Tarkentavaan kysymykseen: ”Miksi et ole suunnitellut Suomeen paluuta?”, 
vastanneiden avovastaukset ryhmiteltiin seitsemään luokkaan (taulukko 89).

Taulukko 89. Syyt, miksi ei suunniteltu Suomeen paluuta, kyselyn mukaan (%)

Viihtyminen Espanjassa 31

Ei ajankohtaista 29

Ikä, terveys, ilmasto 21

Perhe, asunto 7

Etääntyminen, ei velvoitteita 5

Taloudelliset syyt 4

Työpaikka, opinnot 3

Yhteensä % 100

Vastaajia (N) 265

Vastausten ”kolmen kärjen” muodostivat: viihtyminen, paluu ei ajankohtaista 
sekä ikä, terveys ja ilmasto. Runsas kolmannes vastaajista ilmoitti viihtyvänsä 
Espanjassa ja lähes joka kolmannelle paluumuutto ei ollut ajankohtainen. Es-
panjaan oli rakentunut ”oikea koti”. Useimpien haastateltujen pysyvän asumisen 
taustalla oli pitkä, Espanjassa asuttu aika, ihmissuhteet tai työ. Suomi ei enää 
ollut kovin vahvasti läsnä elämässä.

K: ”Espanja on kotini, niin kauan kuin Luoja suo.” (Mies 60 v.)

”Koska tunnen nyt olevani onnellisesti kotona.” (Nainen 64 v.)

”Asumme täällä niin kauan kuin kykenemme.” (Mies 70 v.) 

H: ”Jos minusta riippuu, Espanja on kotimaani.” (Nainen 64 v.)

Suomalaisten ikä ja terveys sekä miellyttävä ilmasto sanelivat Espanjassa asumi-
selle etuja. Paluumuuttoa suunnittelevien vaikuttimina olivat usein perhe Suo-
messa. Espanjassa haluttiin asua, koska asunto ja perhe ovat Espanjassa. 

K: ”Terveystilanne täällä ihan ok.” (Mies 67 v.)

H: ”Ei ole suunnitelmissa palata Suomeen. Täällä on koti ja läheiset.” 
(Nainen 51 v.)

Taloudelliset syyt, työpaikka tai opinnot olivat perusteita Espanjassa asumiselle. 
Myös Suomessa asuvien suomalaisten tympeä luonteenlaatu vahvisti päätöstä 
pysyä Espanjassa. Vuosien kuluessa oli rakentunut etäisyyttä Suomeen. Katsot-
tiin, ettei Suomessa enää ollut vahvoja sukulaisuussiteitä tai muita velvoitteita. 

K: ”Espanja on minun kotimaani, tavallisempi ja halvempi kuin Suomi.” 
(Nainen 68 v.)

”Työ Espanjassa. Myös puoliso muuttaa Espanjaan lähitulevaisuudessa.” 
(Nainen 50 v.)

”En halua Suomeen opiskelemaan enkä töihin.” (Nainen 18 v.)

”Suomessa on vain kesämökki. Lapset ja lastenlapset asuvat Saksassa.” 
(Nainen 67 v.) 

”Aion kuolla Espanjassa. Ja jos elämäntilanne muuttuu, en silti palaisi 
Suomeen.” (Mies 67 v.)

Jos palataan Suomeen, milloin ja minne? 
Haastatelluilta kysyttiin myös paluupaikkaa Suomessa. Joillakin oli selkeä nä-
kemys tulevasta määränpäästään Suomessa. Useimmiten suunniteltiin muutet-
tavan asumaan entiselle kotiseudulle sekä lasten tai lastenlasten lähettyville. 
Paikkakuntia ei anonyymiussyistä kirjattu. 

H: ”Kun tulen huonokuntoiseksi niin …. palaan.” (Nainen 67 v.) 

”Kyllä jossain vaiheessa muutan takaisin Suomeen. Ehkä käyn asumassa 
jossain muualla vielä ennen sitä. Ulkomailla tarkoitan. Pohjois-Karjalaan 
palaisin asumaan.” (Nainen 53 v.)

14.3. Tulevaisuuden suunnitelmat 

Tutkimuksen kolmelle ydinryhmälle: nuorille, yrittäjille ja ikäihmisille, oli teh-
ty erityiskysymyksiä, joiden avulla selvitettiin Espanjassa asumiseen liittyviä 
asioita. Kiinnostavaa oli siis kysyä myös tulevaisuuden suunnitelmista. Nuorilta 
ja yrittäjiltä vastaukset saatiin haastattelun avulla, ikäihmisiltä kysely- ja haas-
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tatteluvastauksista. Tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin: ”Onko mielessäsi jo-
kin tärkeä tulevaisuuden suunnitelma? (taulukko 90). Vastanneista enemmistöllä 
ei ollut tärkeää tulevaisuuden suunnitelmaa. Noin joka viidennellä suomalaisel-
la oli.

Taulukko 90. Onko mielessä jokin tärkeä tulevaisuuden suunnitelma? (%)

Onko mielessä jokin tär-
keä tulevaisuuden suun-
nitelma

Ikäryhmät Yhteensä
%68–91 v. 62–67 v. 52–61 v. 33–51 v. 16–32 v.

On 12 14 15 23 45 18

Ei 78 79 75 63 43 72

Ei vastanneet 10 7 10 14 12 10

Yhteensä % N=487 100 100 100 100 100 100 

Vanhustyön keskusliiton markkinoima ikäsuunnitelma ei ollut saavuttanut ko-
vin suurta suosiota Aurinkorannikon suomalaisten keskuudessa. Vanhustyön 
asiantuntijat suosittelevat ikäsuunnittelua kaikille ikäihmisille, jotta heidän 
lisäkseen myös lähiomaisensa tietäisivät, missä ja miten he haluavat vanhuu-
tensa viettää. Tulevaisuuden suunnitelmia tekivät ensisijaisesti nuoremmat ja 
eniten 16–32-vuotiaat, joista noin puolet oli tehnyt tulevaisuuden suunnitelmia. 
Vähiten suunnitelmia oli suurten ikäluokkien edustajilla (62–67 -vuotiailla) ja 
68–91-vuotiailla ikäihmisillä. 

Kun tulevaisuuden suunnitelmista kysyttiin tarkemmin: ”Jos on, mikä?”, 
joillekin henkilöille oli viime vastauksensa jälkeen muistunut mieleen tulevai-
suuden suunnitelma, koska vastausmäärä oli lisääntynyt. Myös haastateltavilta 
kysyttiin: ”Voitko jonkin tulevaisuuden suunnitelman paljastaa?” Suunnitelmat 
ryhmiteltiin kuuteen luokkaan (taulukko 91). 

Taulukko 91. Suomalaisten tulevaisuuden suunnitelmat Espanjassa (%)

Kysely Haastattelut

Työ- ja opiskeluasiat 36 24

Talousasiat, asuminen 23 17

Henkilökohtaiset asiat 17 11

Harrastukset, matkailu 11 17

Terveys, sairaus 6 14

Ajan käyttö uudella tavalla 7 17

Yhteensä % 100 100

Vastaajia (N) 103 42

Työ- tai opintoasioihin liittyvät suunnitelmat korreloivat espanjalaisen ja suo-
malaisen kulttuurin välisiä kyselytuloksia, joissa havainto oli, että vastaajien 
ensi sijainen huoli oli työasioista. Suunniteltiin isompaa yritystä, opintojen lop-
puun saattamista tai työnhakuprosessin onnistumista.

H: ”Hyvinvointiin liittyvä, oma yritys.” (Nainen 47 v.)

”Ei ole vielä varmuutta. Olen hakenut koulusta töitä. Aluksi voisin tehdä 
puhelinmyyntityötä. ”Voisin kokeilla vuokranvälitystyötäkin.” (Nainen 
24 v.)

Vastaajat suunnittelivat taloutensa kohentamista tai asumista, jopa muuttoa 
muuhun maahan. Suunnitelmat olivat käytännön läheisiä, jotkut jo seuraavalle 
talvikaudelle yltäviä.

K: ”Ehkä vuodeksi Suomeen, että pääsen sosiaaliturvaan ja saan 4 lapsen 
lapsilisät.” (Nainen 32 v.)

”Suunnitelmissa on asua jossain muussa EU-maassa vaihtelun vuoksi. 
Asunto ei ongelma. RC lomaosakeasuminen mahdollistaa.” (Mies 69 v.)

”Asuntoasia. Nyt olemme Länsi-Suomessa vuokralla. Suunnitelma on, 
että mies pääsisi palvelukotiin?” (Nainen 71 v.) 

Suunnitelmissa oli avioituminen, kumppanin löytäminen, lasten tapaamiset tai 
henkilökohtainen tulevaisuus. Tavoitteena oli myös saavuttaa pitkä ikä, jotta eh-
tii avustaa lapsia – jos ei nyt vanhainkotiin, niin ainakin omiin asuntoihin. 

K: ”Saada lapset ja lastenlapset tänne.” (Nainen 55 v.) 

”Jospa löytäisi vielä suomalaisen eläkeläismiehen varpaita lämmittä-
mään.” (Nainen 70 v.)

H: ”Odotan, että lähtisi viimeinen lapsi kotoa! Olen hetkessä eläjä - en 
suunnittele!” (Nainen 50 v.)

”Tavoitteena on elää 100-vuotiaaksi. Avustaa lapsia, jotta saavat omat 
asunnot. Ja itselle tulee saada turvattu talous vanhana.” (Nainen 63 v.)

Tulevaisuuteen suunniteltiin harrastuksia, terveyden hoitoa ja parempaa ajan 
käyttöä. Jotkut eivät suunnitelleet mitään. Ahkerasti harrastavat suunnittelivat 
myös tulevaisuudessa harrastavansa. Suunnitelmiin liittyi myös matkustelua, 
kirjoittamista tai näyttelyn perustamista. 

K: ”Haluaisin tutustua Sevillaan ja erityisesti sen barokkikirkkoihin.” 
(Mies 67 v.) 
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”Maailman ympärimatka.” (Mies 70 v.)

H: ”Jos terveyttä riittää, elän intensiivisesti ja entistä uteliaampana elä-
mälle. Matkustelen kokemaan uusia asioita. Yleispäteviä!” (Nainen 64 v.)

Haastateltavat ottivat terveyden vaalimisen vahvemmin esille. Jotkut olivat var-
mistaneet olosuhteet vanhuusiän hoitoonsa Suomessa. Oli myös missioita, joita 
on hyvä asettaa ja muistaa, etteivät ne välttämättä toteudu. Joillakin vastaajilla 
oli myös salaisia suunnitelmia. 

K: ”Tulen täällä parantumaan täysin ja vasta sitten palaan Suomeen.” 
(Mies 65 v.)

”Missioita.” (Mies 69 v.)

H: ”No, semmoinen suunnitelma on, että velvollisuuksista aion luopua.” 
(Nainen 73 v.) 

Nuoret ja tulevaisuus 
Yleisten tulevaisuuden suunnitelmiensa lisäksi nuoria pyydettiin kertomaan 
myös ajatuksiaan perheen perustamisesta ja tulevan puolisonsa kansalaisuu-
desta: ”Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on mahdollisen perheen 
perustamisen ja puolison valinnan suhteen? Voisiko puolisosi olla espanjalainen?” 
Jotkut nuorista kertoivat siirtävänsä perhesuunnittelua myöhempään ajankoh-
taan mutta joillakin oli jo suunnitelmia asian suhteen. Perhesuunnittelu oli vi-
reillä ja tulevien lasten lukumäärääkin mietitty.

”Ei ole suunnitelmissa lähitulevaisuudessa. Haluaisin pohjoismaalaisen 
miehen, ettei olisi liian suuria kulttuurieroja.” (Nainen 16 v.)

”Minulla on unelma suurperheestä, että saisin seitsemän lasta.” (Nainen 16 v.)

”Perheen perustan ennen kuin täytän 21 vuotta ja teen ensimmäisen lap-
sen. Jos ura on kesken, en halua odottaa, koska haluan vähintään kolme 
lasta.” (Nainen 18 v.) 

Puolison kansallisuuden suhteen esiintyi määrätietoista ennakointia. Suurin osa 
oli avoin mille tahansa kansallisuudelle. Toisenlainen mielipidekin löytyi. 

”Voi. Ei ole ennakkoasenteita kansalaisuuden suhteen. (Mies 16 v.)

”Voisi olla, mutta haluan, että olisi ruotsalainen.” (Nainen 16 v.)

”Ei espanjalainen. Sen perusteella mitä olen nähnyt. Jonkin muun maan 
lainen.” (Nainen 18 v.)

Kysymykset ”Onko Sinulla joitain muita suunnitelmia?” ja ”Jos on, mitä?” osoit-
tivat, että nuorten suunnitelmiin kuuluivat ensisijaisesti työ- tai opintosuun-
nitelmat. Tavoitteena oli saada opintojen myötä hyvä ammatti. Haluttiin myös 
matkustella ja nähdä maailmaa. Jotkut nuorista ilmaisivat myös halunsa muut-
taa Espanjasta muualle – vaan ei Suomeen. Yhden nuoren suunnitelma on hyvä 
arvovalinta, joka sopii minkä ikäiselle tahansa. 

”Matkustella haluan paljon ja saada hyvä ammatti. Haluan muuttaa 
täältä jonnekin, mutta en Suomeen.” (Nainen 16 v.) 

”Tavoitteeni on pitää elämä hyvänä. Maailmaa pitää nähdä ja siihen tu-
tustua. Suunnitelmissani on töitä, matkustamista ja opiskelua. ” (Nainen 
18 v.) 

Yrittäjät ja tulevaisuus
Haastatteluun osallistuneilta yrittäjältä kysyttiin ”Minkälaisia suunnitelmia si-
nulla on yrityksesi tulevaisuuden suhteen?” Suomalaisyrittäjien suunnitelmat 
olivat käytännön läheisiä. Heidän suunnitelmiaan kuunnellessa voi havaita, että 
kaikista heidän ideoistaan oli muodostettavissa tavoitteellisia ja ekonomisia ke-
hittämismalleja. 

Yrittäjien tulevaisuuden suunnitelmissa oli neljä selkeää tavoitemallia: 
1)  parantaa työpaikan toimivuutta, 
2)  pitää yritys kannattavana, 
3)  uudistaa yrityksen liikeideaa tai 
4)  jatkaa entiseen, hyväksi todettuun tapaan.

Yrittäjät suunnittelivat parantaa tilojen yleisilmettä ja kalusteiden käytännölli-
syyttä. Monet suomalaiset olivat kokeneet espanjalaisravintoloille tyypillisten, 
tyylikalusteiden näköisten, mutta epämukavien rottinkituolien aiheuttamat ki-
vut vielä seuraavanakin päivänä selkälihaksissaan. Myös tilojen ja kalusteiden 
siisteys oli yrittäjien tavoitteena tulevaisuudessakin. Yrityksen kannattavuus 
jatkossakin oli yrittäjän keskeisin tavoite ja siihen nähtiin vaikuttavan erityisesti 
yrityksen sijainti. Sijainnilla oli hyvin suuri merkitys erityisesti suomalaisasia-
kaskunnan tavoittamisessa. 

”Ostaisin työpaikalleni uudet, käytännöllisemmät kalusteet. Entiset ka-
lusteet heitän ulos ja uudet, lapsille suunnitellut tilalle. Nämä ovat val-
koiset! Kohta tulee sandaaliaika, ja sitten mustat varpaat ovat valkoisilla 
tuoleilla! Siinä ne sitten ovat muitten kauhuna! ” (Nainen 50 v.)

”On suunnitelma ulkoilmeen muutokseen. Muuten jatkan entiseen ta-
paan!” (Nainen 58 v.)
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”Että se toimisi niin, että kattaisi kaikki kulut. Hyvällä, suomalaiset tavoitta-
valla paikalla toivon yrityksen olevan myös tulevaisuudessa.” (Nainen 41 v.) 

Oli havaittu, että yritystoiminta vaatii aika ajoittain myös uudistamista. Joiden-
kin yrittäjien liikeidea oli toiminut moitteettomasti, eikä muutoksia suunniteltu. 
Yritystilan vuokrasopimuksen aikataulu asettaa reunaehdot yritystoiminnalle 
ja määrittelee myös uudistamismahdollisuuksia. Ennen uuteen sopimuskauteen 
sitoutumista haluttiin arvioida liikeidean nykyinen toimivuus. 

”Kaksi vuotta on vuokrasopimusta jäljellä. Sen jälkeen on arvioitava 
mahdollinen liikeidean muutos. Alue pysyy kuitenkin samana eli Los Bo-
lichesissa. (Mies 66 v.)

Jos yritysidea toimii hyvin, yritystä jatketaan entiseen tapaan. Asuntosijoituksen 
suomalaisyrittäjä koki yrittäjyyden toimivan myös harrastuksena. Hänen suun-
nitelmissaan oli ollut yrityksen laajentaminen Espanjassa, mutta ahkerien ja 
luotettavien yhtiökumppaneiden löytäminen on vaikeaa. Tästä syystä hän suun-
nitteli jatkavansa toimintaa entiseen tapaan. Yrittäjä oli havainnut myös epäre-
hellisyyttä, joka on otettava huomioon suunnitelmissa.

Ikäihmisten tulevaisuuden suunnitelmat
Yli 65-vuotiaita ikäihmisiä lähestyttiin tulevaisuusasioissa sekä kyselyn että 
haastattelun avulla: ”Haluatko elää Espanjassa silloin, kun tarvitset hoitoa esi-
merkiksi palvelutalossa?” Kysymykseen vastanneista ikäihmisistä suurin osa oli 
sitä mieltä, etteivät he halua asua Espanjassa palvelutalohoitoa tarvitessaan. 
Runsas kolmannes halusi asua Espanjassa silloinkin, kun tarvitsee palvelutalo-
hoitoa (taulukko 92). 

Taulukko 92. Haluaako elää Espanjassa silloin kun tarvitsee hoitoa esim. palvelu-
talossa? (%)

Haluaako elää Espanjassa 
silloin kun tarvitsee hoitoa 
esimerkiksi palvelutalossa

Ikäryhmät Yhteensä
%68–91 v. 62–67 v. 52–61 v. 33–51 v. 16–32 v.

Kyllä 30 18 5 16

Ei 55 36 2 30

Ei vastanneet 15 46 93   54

Yhteensä % N=250 100 100 100 100 100 100 

Vanhimmasta ikäryhmästä (68–91-vuotiaista) noin kolmannes ja suurten ikä-
luokkien edustajista lähes joka viides haluaisi elää palvelutaloa tarvitessaankin 
Espanjassa. Ikäihmisten tulevaisuuden suunnitelmiin vaikuttanee vahvimmin 
nykyinen hoivapalvelutilanne. Aiemmissa tuloksissa jo kävi ilmi, että suurin 

osa ikäihmisistä (82 %) toivoi Aurinkorannikolle suomenkielisiä hoivapalve-
luja ja runsas viidennes toivoi suomenkielistä ja kohtuuhintaista palvelutaloa 
(ks.13.2). Suunnitelmat vahvistavat ikäihmisten tarvetta saada suomenkielisiä 
ja kohtuuhintaisia palveluja Espanjassa.

Kun haastatteluun osallistuneilta 15 ikäihmiseltä kysyttiin ”Haluatko asua 
Espanjassa vai Suomessa silloin, kun et selviä kotona ilman ulkopuolista apua?”, 
haastateltujen vastaukset vahvistivat kyselyvastaajien suunnitelmia. Seitsemän 
ikäihmisten ensisijainen valinta oli, että siinä tilanteessa, jolloin ei kotona kye-
tä asumaan ilman ulkopuolista apua, halutaan asua Suomessa. Viisi ikäihmistä 
suunnitteli asumista Espanjassa, kahdelle ikäihmiselle ”ei ollut mitään väliä,” 
missä he kyseisessä vaiheessa asuvat ja yksi suunnitteli asuvansa jossain ihan 
muualla, mutta ei Suomessa tai Espanjassa. 

Suurin osa haastatelluista ikäihmisistä halusi asua Suomessa tilanteessa, 
jolloin ei enää selviä kotona ilman ulkopuolista apua. Siitäkään huolimatta, että 
ikää oli jo runsaasti, välttämättä kaikilla vastaajilla ei ollut kovin täsmällistä 
suunnitelmaa, pitääkö paluumaan olla juuri Suomi.

”Jos terveys reistaa, otan sitten sairaudet huomioon ja hoidetaan ne sit-
ten Suomessa.” (Mies 71 v.)

”Johonkin palvelutaloon. En osaa sanoa maata. Ehkä Suomeen?” (Mies 82 v.)

Viidellä ikäihmisellä oli valmius asettua Espanjassa sijaitsevaan palvelutaloon, 
mikäli palvelut olisivat edullisempia kuin tällä hetkellä.

”Kun pitää liikkua, mielellään liikkuisi. En vielä tiedä. Espanjassa liikku-
minen on paljon helpompaa.” (Nainen 72 v.)

”Espanjassa. Muutamme tyttären luo. Olen selkäleikkauksen jälkeen ol-
lutkin siellä. ” (Nainen 67 v.)

”Jos täällä olisi edullinen palvelutalo, niin sitten voisin Espanjassa asua. 
Nuo yksityiset ovat hirveän kalliita.” (Nainen 67 v.)

Kovin suuria ambitioita ei ikäihmisillä ollut tulevaisuudessa päästä juuri Suo-
meen hoivapalveluja saamaan. Yhdellä haastatelluista oli selkeä suunnitelma. 
Maa ja kaupunki oli suunniteltu jo nuoruusaikana. Maahan oli siteitä ja asumi-
nen siellä oli aiemminkin viehättänyt.

”Silloin on ihan sama missä sitä asuu, kun ei kykene enää liikkumaan. ” 
(Mies 68 v.)

”Ilman apua jos en selviä, ja jos apu on hyvää, ei ole väliä missä sitä sil-
loin asuu.” (Nainen 66 v.)

”Berliinissä, Saksassa.” (Nainen 67 v.)
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Yhteenvetoa 
Suurin osa vastaajista aikoi asua tulevaisuudessakin osa-aikaisesti Espanjassa. 
Pysyvästi suunnitteli asuvansa lähes kolmannes vastaajista. Molemmilla ryh-
millä oli lähes sama, tärkein syy asumismuotonsa valintaan: pysyvästi Espan-
jassa asuttiin, koska maassa on perhe, ystäviä sekä oma asunto ja osa-aikai-
sesti asuttiin siitä syystä, kun Suomessa on perhe, ystävät ja mökki. Suurin osa 
Espanjassa asuvista suomalaisista ei ollut suunnitellut Suomeen paluutaan. 
Sen sijaan lähes kolmannes vastaajista oli suunnitellut palaavansa Suomeen. 
Tärkeimmät syyt paluusuunnitelmiin olivat ikä ja terveys. Niillä suomalaisilla, 
jotka eivät suunnitelleet Suomeen paluutaan, tärkein syy siihen oli Espanjassa 
viihtyminen ja perhe. 

Nuorten tulevaisuuden suunnitelmien keskiössä oli opintojen jatkeena tu-
leva työ ja ammatti. Haluttiin myös matkustella ja nähdä maailmaa. Yksi nuori 
halusi tulevaisuudessa tehdä työtä jossain muualla kuin Espanjassa – ei kui-
tenkaan Suomessa. Työikäisten suomalaisten keskeisin tulevaisuuden suun-
nitelma liittyi työ- tai jatko-opintoasioihin. Suunnitelmat liittyivät joko työn 
etsimiseen, ammatin vaihtoon tai nykyisten työmenetelmien parantamiseen. 
Kyselyyn vastanneista yli kolmannes ja haastatelluista noin joka neljäs suun-
nitteli työ- tai opintoasioidensa tulevaisuutta. Yrittäjien suunnitelmissa oli lii-
keidean kirkastaminen, tilojen tai kalusteiden kunnostaminen ja yrityksensä 
sijainnin uudelleen arviointi. 

Ikäihmisten tulevaisuuden suunnitelmat keskittyivät pääasiassa siihen, 
missä maassa helpoimmin saa palvelua vanhuuden koittaessa. Noin puolet 
heistä halusi muuttaa Suomeen siinä vaiheessa kun tarvitsee hoitoa palvelu-
talossa. Kolmannes ikäihmisistä kuitenkin haluaisi asua Espanjassa palvelu-
taloa tarvitessaankin. Espanjaan toivottiin suomenkielisiä, kohtuuhintaisia 
hoivapalveluja ja palvelutaloa, jossa voisi viimeisinä vuosinaankin selviytyä 
Espanjassa. Haastatteluvastaukset täsmensivät ikäihmisten tulevaisuuden 
asuinmaan valintaa: ”Tulevaisuuden asuinmaa on ensisijaisesti Suomi, toissijai-
sesti Espanja, kolmanneksi ei väliä mikä maa ja neljänneksi jokin muu maa kuin 
Suomi tai Espanja.” Valinta saattaisi olla toisenlainen, mikäli Espanjassa olisi 
tällä hetkellä jokaisen eläkeläisen tulotasoon sopiva palvelutalo, jota heistä 
niin monet toivoivat.

14.4. Suomalaiset Aurinkorannikolla vuosina 2012 ja 
2017 

Aurinkorannikolla asuvia suomalaisia pyydettiin arvioimaan suomalaisten mää-
rää ja ikäryhmiä nyt ja viiden vuoden kuluttua. Vastaajat tiesivät, että jatkuvas-

ti vaihtuvaa suomalaisväestöä oli mahdotonta yksilökohtaisesti arvioida, joten 
lukumäärien vaihteluväli oli vastauksissa suuri. Kysymyksen ”Paljonko arvioit 
suomalaisia olevan Espanjan Aurinkorannikolla tällä hetkellä? vastaukset vaih-
telivat tuhannesta henkilöstä 500 000 henkilöön ja keskimääräiseksi henkilölu-
vuksi vastauksista tuli 19 000. 

Kysyttäessä ”Kuinka paljon arvioit suomalaisia olevan Espanjan Aurinko-
rannikolla vuonna 2017?, suomalaisten määrän arvioitiin nousevan yli 8 000 
henkilöllä ja keskiarvoksi vastaajien arvioista muodostui luku 27 000. Mikä-
li vastaajat ovat arvioineet lukumääriin vain Aurinkorannikolla pysyvästi ja 
osa-aikaisesti asuvat suomalaiset, arvio oli optimistinen. Tilastotieteilijöiden 
näkökulmasta katsottuna arvio on todennäköisesti ylioptimistinen. Kysymys 
oli rajaamaton, joten useat vastaajat ovat todennäköisesti ajatelleet koko suo-
malaisväestöä, turistit mukaan luettuina, joka nosti lukumääräarviota. Tästä 
näkökulmasta arvioitu suomalaisten määrä vuonna 2017 on hyvinkin realisti-
nen, sillä turistien määrän ennakoidaan kasvavan vuosittain yli 10 prosenttia. 
(ks. luku 4.1.)

Keitä tulee eniten 2017 mennessä Aurinkorannikolle?
Vastaajia pyydettiin arvioimaan myös ”Keitä tulee eniten Suomesta Espanjaan 
vuoteen 2017 mennessä?” Kaikkiaan 505 kyselyvastaajaa arvioi, että ikäihmisiä 
tulee eniten (80 %). Seuraavaksi eniten arvioitiin tulevan työikäisiä (14 %) 
ja vähiten nuoria (6 %). Erilaisia variaatioitakin oli lomakkeiden reunustoille 
kirjattu. Vastaajien arviot ”hatusta vedettynäkin” noudattelivat jonkin verran 
samoja suhdelukuja, jotka esiintyvät ikäryhmittäisesti tutkimuksen aineistos-
sa. 

14.5. Aurinkorannikko elinympäristönä vuonna 2017

Tutkimukseen osallistuneet suomalaiset olivat asuneet Espanjan Aurinko-
rannikolla keskimäärin kymmenen vuotta. Elinympäristö oli Espanjassa asu-
misensa aikana muuttunut, joskin kovin mullistava muutos ei ole ollut, sillä 
lähes puolet vastaajista ei ollut muutosta havainnut. Nyt vastaajia pyydettiin 
arvioimaan: ”Minkälainen elinympäristö Espanjan Aurinkorannikko on suo-
malaisille vuonna 2017?” (taulukko 93). Avovastausten arvioista oli helposti 
luokiteltavissa viisi luokkaa. Muut arviot olivat toisistaan hyvin eriäviä, joten 
niistä rakennettiin muut muutokset -luokka, johon yhdistettiin viisi alaryhmää: 
turvallisuus, ikärakenne, yhteisöllisyys, Euroopan unioni ja Espanjaan sopeu-
tuminen. 
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Taulukko 93. Aurinkorannikko suomalaisten elinympäristönä 2017, kyselyn mukaan (%) 

Hyvä ilmasto, edullinen hintataso 42

Kansainvälisempi 20

Muut muutokset 13

Talous, työllisyys, sosiaalipolitiikka 10

Suomalaisia ja suomalaispalveluja enemmän  9

Kalliimpi, korkeat elinkustannukset 6

Yhteensä % 100 

Vastaajia (N) 492

Vastaajat olivat optimistisia Aurinkorannikon tulevaisuuden suhteen. Suurin osa 
vastaajista arvioi, että Espanjassa on viiden vuoden kuluttuakin leuto ja miellyt-
tävä Välimeren ilmasto. Laman nähtiin poistuneen ja maa on saanut taloutensa 
kasvuun, joten hintataso on tuolloinkin edullisempi kuin Suomessa. Suomalais-
ten kielitaito paranee ja tukee maassa viihtymistä. Kansainvälistyminen jatkuu 
ja Fuengirolan kuuluisat kansainväliset päivät, joissa vuonna 2013 oli esiinty-
jiä jo 33 maasta, lisäävät osaltaan kansainvälisyyttä. (Sur in English 29.8.2013; 
Ayuntamiento de Fuengirola. Feria y fiestas del Rosario 2013.)

”Hyvä ja edullinen silloinkin.” (Mies 88 v.)

”Suomalaisen kielitaidottoman on helppo tulla ja löytää palvelut omalla 
kielellään.” (Nainen 34 v.) 

”Elinvoimainen ja kansainvälinen – feeriat!” (Nainen 74 v.)

Vastaajat tiesivät, että taloudella ja työllisyydellä on vahva vaikutus Espanjan 
tulevaisuuteenkin. Espanjan korkea työttömyysaste vuonna 2013 ja ennusteet 
bruttokansantuotteen supistumisesta vuonna 2014 loivat erityisesti yrittäjiin 
epävarmuutta. (Turun yliopisto 2013; HS 29.8.2013.) Näistä lähtökohdista suo-
malaiset arvioivat Espanjan vuoden 2017 taloustilannetta. Jotkut arviot olivat 
optimistisia, toiset realistisia. 

”Hyvä, jos yhteiskuntarauha pystytään turvaamaan talousvaikeuksista 
huolimatta.” (Nainen 67 v.)

”Riippuu siitä, jos Espanjan taloustilanne huononee, se vaikuttaa myös 
suomalaisten määrään. Moni joutuu palaamaan, jos tilanne pahenee. Ja 
päinvastoin, jos lama helpottaa.” (Nainen 26 v.)

Nähtiin, että talouskriisi huonontaa palveluja, epävarmuus jatkuu ja kilpailu 
kovenee. Ennustettiin jopa euron kaatuvan. Varakkaammilla ja kielitaitoisilla ei 

nähty olevan mitään ongelmia. Joidenkin mielestä Espanja on tuolloin taloudel-
lisesti vakaampi kuin Suomi. Siksi suomalainen yhteiskunta tukee suomalaisten 
muuttoa Espanjaan sosiaalikulujen vähentämisen toivossa. 

”Hyvä niille, joilla ekonomia on kunnossa.” (Nainen 60 v.)

”Kielitaidottomille hyvä, Suomea karkuun lähteville huono! ” (Mies 24 v.)

”Paljon parempi kuin Suomi. Suomi on myynyt maansa. Porukka tahtoo 
maasta pois.” (Mies 65 v.)

”Hyvä. Kela ja työvoimatoimisto lähettävät Espanjaan asiakkaansa.” 
(Mies 71 v.)

Suomalaisten ikärakenteen nähtiin nuortuvan. Nuorempi polvi astuu remmiin 
ja kehittää uudenlaisia palveluja. Kaikki eivät kuitenkaan uskoneet laman koko-
naan poistuneen eivätkä palvelujen paranemiseen. Melko moni arvioi elinkus-
tannusten nousevan jonkin verran. 

”Erinomaisen hyvä, jos satsataan palveluihin. Palveluina ovat tuolloin 
myös erilaiset koulut, kuten ammattikoulut! ” (Mies 63 v.)

”Palveleva – myös suomenkieliset palvelut lisääntyvät. Nuorempi suku-
polvi toimii.” (Nainen 74 v.) 

”Ei paljon muutu. Suomalaisia voi tulla enemmän. Jos Etu-Aasia kriisiy-
tyy ja Turkissa aletaan tuntea turvattomuutta, suomalaiset tulevat Es-
panjaan.” (Nainen 74 v.)

Suomalaisten turvallisuuteen, ikärakenteeseen, yhteisöllisyyteen, Euroopan 
unioniin ja Espanjaan sopeutumiseen liittyviä muutoksia esitettiin runsaasti. 
Myös ilmastomuutosten aiheuttamia vaikutuksia arvioitiin. Miltei kaikkiin vas-
tauksiin sisältyi suomalaismiehen toteamus: ”Jos lamasta selvitään – entistäkin 
parempi.” (Mies 71 v.) Useilla vastaajilla oli kokemuksia rikollisuudesta. Nähtiin, 
että vuonna 2017 maassa esiintyy anarkismia ja syrjintää.

”Minusta tuntuu, että lama näkyy vielä pitkään. Eli rikkaat kyllä pärjää, 
mutta syrjäytyneisyys ja turvattomuus lisääntyvät laman myötä.” (Nai-
nen 53 v.) 

”Ei Espanja ole silloin halpa maa asua. Anarkistinen. Rikollisuus, huu-
meet ja liikenneruuhkat ym. riesana. Sairaalat ovat ylikuormitettuja.” 
(Mies 69 v.)

”Kun menee huonosti, syntyy muukalaissyrjintää?” (Mies 62 v.) 
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Jotkut olivat optimistisempia ja arvioivat, että turvallisuutta on vuoteen 2017 
mennessä parannettu ja rikollisuus on vähentynyt. Turvallisuus paranee oman 
aktiivisuudenkin avulla. Vastaajat ennakoivat Aurinkorannikolle aavikoiden il-
mastomuutoksia. Sateiden etu nähtiin, mutta tulvia pelättiin. 

”Ei sen turvattomampi kuin nyt. Tukea ja turvaa saa kun kysyy, ja palve-
lut ovat helposti löydettävissä.” (Mies 28 v.)

”Tällä hetkellä on vaikea sanoa. Jos tilanne Espanjassa pahenee, voi olla, 
ettei elinympäristö ole parhaimmillaan. Jos tulee paljon kuivia jaksoja tai 
tulvia – niin ympäristö kärsii.” (Nainen 18 v.)

Etätyöntekijöiden ja suurten ikäluokkien nähtiin muuttavan suomalaisten ikä-
rakennetta Espanjassa. Alueella arvioitiin olevan edelleen runsaasti eläkeläisiä, 
joten palvelutaloja lisätään. Nuoremmat suomalaiset peräänkuuluttivat eri ikä-
ryhmien välistä, tasapuolista palvelurakennetta. Oli myös pelkoa siitä, että vii-
den vuoden kuluttua työikäiset ja nuoret jäävät liian vähälle huomiolle.

”Hyvät lentoyhteydet Suomeen. Suuret ikäluokat – vuosina 1946-1949 
syntyneet – tulevat. Tulee myös lisää etäpalveluyrittäjiä.” (Mies 70 v.)

”Enemmän suomalaisia työpaikkoja, joihin tulee nuoria Suomesta.” (Nai-
nen 36 v.) 

Palvelutarve lisääntyy ja palvelutalot yleistyy.” (Mies 67 v.)

”Eläkeläisten paratiisi. Sitähän päättäjätkin haluavat ja siihen suuntaan 
Fuengirolassa toimivat. Työikäiset ja nuoret ”unohdetaan.” (Nainen 35 v.)

Useat vastaajat arvioivat Aurinkorannikon olevan suomalaisille kuin toinen 
kotimaa. Nähtiin, että EU:n säädökset tulevat vaikuttamaan elinympäristöön. 
Suurempi suomalaisyhteisö toimii espanjalaiseen kulttuuriin sulautuneena ja 
suomalainen palvelutalo on edullinen ja toimiva, sillä Suomi tukee ikäihmisten 
asumista Espanjassa. 

”Toivottavasti vielä parempi kuin tänään. Espanjalainen byrokratia pois-
tuu kun Espanja ”eurooppalaistuu.” (Nainen 67 v.)

”Ilmapiiri enemmän Espanjan kulttuuriin sulauttava, eikä pikkuisiin 
suomalaispiireihin ohjaava, kuten nykyään.” (Mies 34 v.) 

”Täällä on suomalainen, edullinen palvelutalo. Enää ei tarvitse lähteä 
Suomeen vanhuutta pakoon. Yhteiskunta toimii ja tukee kansalaistensa 
asumista Espanjassa.” (Nainen 71 v.)

Yhteenvetoa 
Positiivisia tulevaisuuden näkökulmia oli eniten. Tulosten mukaan vuonna 2017 
Espanjan Aurinkorannikko on edelleen suomalaisten ihannepaikka. Ilmasto on 
edelleen leuto ja terveellinen. Arvioitiin, että jonkin verran hintataso saattaa 
nousta, koska palveluiden ja infrastruktuurin kehittämiseen tarvitaan taloudel-
lisia investointeja. Keskeinen kehityksen edellytys ja arvioinnin punainen lan-
ka oli lamasta selviytyminen. Ihmiset ovat kansainvälistyneet, joten suurempia 
kieliongelmiakaan ei enää esiinny. Sopeutumiseen vaikuttaa myös Euroopan 
unionin globalisaatiokehitys, jonka vaikutuksesta eurooppalaiset kansat sulau-
tuvat toisiinsa helpommin. EU:n yhteisöllisyyden ilmapiiri auttaa täten myös 
suomalaisia sopeutumaan paremmin espanjalaiseen kulttuuriin. Näistä syistä 
suomalaisten keskinäinen kateus on vähentynyt ja he elävät sovussa keskenään. 
Erimielisyyksiä ja riitoja ei enää juurikaan esiinny.

Suomalaisarvioiden mukaan myös suomalaisyhteisön ikärakenne nuortuu 
entisestään. Osa nykyisten suurten ikäluokkien suomalaisista tarvitsee palvelu-
talohoitoa. Vastaajien mukaan vanhuuden ja sairauden kohdatessa suomalais-
ten ei enää tarvitse palata Suomeen hoitoa saadakseen. Suomalainen yhteiskun-
ta on havainnut edullisemmaksi lähettää ikääntyneet kansalaisensa Espanjan 
lämpöön hoidettaviksi. Aurinkorannikolla toimii tuolloin myös taloudellisesti 
tuettu, edullinen palvelutalo, jossa suomalaiset asuvat halutessaan elämänsä 
loppuun saakka. Vuonna 2017 suomalaisten määrän arvioitiin olevan 27 356. 
Voi hyvinkin pitää paikkansa, sillä on mahdollista, että tilastot kykenevät tule-
vaisuudessa huomioimaan myös osavuotisesti ulkomailla asuvat suomalaiset. 
Turistien määrä kasvaa vuosittain tulevinakin vuosina. Optimismiin kiteytyi en-
nustuskin: ”Jos lamasta selvitään – Aurinkorannikko on entistä parempi.” (Mies 
71 v.)
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Uusia ajatuksia 
suomalaisuudesta 
Espanjassa

”On laaja tutkimusselvitys. On hyvä, että tietoja kerätään. Ennen tän-
ne tuloa luin Antti Kariston tutkimuksen. Sen aineisto kerättiin noin 10 
vuotta sitten. Aurinkorannikolla on sen jälkeen tapahtunut kehitystä. On 
tullut muun muassa sosiaalityöntekijä ja Sofia-opisto. Hyvä on tietää, 
mitä ihmiset haluaa.” (Nainen 42 v.)

Suomalaiset olivat siis havainneet, että sekä elinympäristössä että suoma-
laisyhteisössä oli tapahtunut muutoksia. Luonnollista on, että muutoksen 
parhaita arvioitsijoita ovat Espanjan Aurinkorannikolla asuvat suomalai-
set. Koska empiirisen tutkimuksen keskeinen tavoite on, että tutkimukseen 
osallistuneiden henkilöiden ääni tulee riittävästi esille, haastateltavia pyy-
dettiin kertomaan heidän omista ajatuksistaan. Puheenvuoroon johdateltiin 
kysymyksellä: ”Onko mielessäsi jokin tärkeä asia, jota haluat kommentoida?” 
Haastateltavat puhuivat tärkeiksi katsomistaan asioista aidosti ja omassa 
järjestyksessään. Puheenvuorojen kokonaisaineistosta tiivistettiin 11 tee-
ma-aluetta. 

Suomalaisuus. Espanjassa puhutaan suomalaisten elämäntavoista. Tiedos-
tetaan, että suomalaisten sivistys on korkeatasoinen ja suomalaiset ovat kieli-
taitoisempia kuin aiemmin. Keskeinen viesti on, että jo näistäkin syistä suoma-
laisten valinnan vapautta pitää kunnioittaa eikä tuomita isänmaan pettureina, 
kuten oli kuultu sanottavan. Nykyiset, Aurinkorannikolle tulevat suomalaiset 

eivät enää halua tehdä vapaaehtoistyötä, joten tämä muutos tulee muuttamaan 
yhdistystoiminnan luonnetta ja rakennetta.

”Kotimaani on Espanja. Isänmaa on eri asia – se on yhtä kuin suomalai-
suus. Suomalaisuus on ainoa kieli, jolla pystyy parhaiten kommunikoi-
maan. Suomalaisten koulutus ja yleissivistys on suurempi kuin espanja-
laisilla.” (Mies 45 v.)

”Itse edustan tulevaa porukkaa. Tähän asti suomalaisia on korpialueilta 
syvät rivit. Seuraavat ovat koulutettuja ja kielitaitoisia. He eivät välttä-
mättä tarvitse yhdistystoimintaa, eivätkä halua tehdä vapaaehtoistyötä. 
Nykyisin on vielä suomalaisia, jotka eivät ymmärrä esimerkiksi espanjan 
alkeista yhtään mitään.” (Nainen 63 v.) 

”Täytyy säilyttää ihmisten valinnan vapaus. Ei pitäisi ajatella täällä ole-
vien olevan isänmaan pettureita. Sitäkin olen kuullut. Kun ihmiset voivat 
paremmin, niin se on kaikkien etu - kaikki siinä voittaa. Veropakolaisuus 
on vähentynyt lakimuutosten takia.” (Nainen 66 v.) 

Suomalaisyhteisön sisäänlämpiävyys. Suomalaisten havaittiin elävän Aurinkoranni-
kolla liikaa omissa porukoissaan, josta aiheutui elämänlaadun heikkenemistä. Näh-
tiin, että näistä syistä suomalaiset olivat myös menettäneet toistensa luottamusta. 
Luottamuspula myös koulua kohtaan aiheutti suurta hämminkiä suomalaisten kes-
kuudessa. Erityistä haittaa siitä nähtiin aiheutuvan koulun oppilaille. 

”Pidän ongelmana sitä, että suomalaisyhteisö on liian sisäänlämpiävä. 
Luetaan tiedot vain suomalaislehdistä. Ei ole välttämättä riittävä. Tarvi-
taan laajempaa tietoa.” (Nainen 66 v.)

”Suomalaisten on pahuksen vaikeaa palauttaa luottamus, minkä ovat 
ylihinnoittelulla ja keplottelulla menettäneet.” (Mies 62 v.)

”Minua harmittaa tosi paljon se, että täällä on tyhmyyttä. Pitäisi saada 
tähän koulun tilanteeseen jokin muutos. Pitäisi saada valta siirtymään.” 
(Nainen 53 v.)

”Suomalaisen koulun ympärillä velloo käsittämätön valtataistelu. Kilpai-
levat mediat näyttävät olevan rintamajaon takana. Minusta on surullis-
ta, että suomalaisyhteisön ”kruununjalokivi”, koulu, joutuu valtataiste-
lun välineeksi. Siitä kärsivät ennen muuta oppilaat, jotka ovat aikuisten 
kähmintöihin viattomia.” (Nainen 50 v.)

Käyttäytyminen. Suomalaisturistit ihmettelivät Espanjassa asuvien suomalais-
ten ylimielistä käyttäytymistä. Suomalaiset katsoivat lyhytaikaisia lomalaisia 
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”ylhäältä alaspäin.” Suomalaisten omassa keskuudessa oli jo vuosia ollut toinen 
toistensa arvostelua ja vääristynyttä johtajuutta. 

”Monet, erityisesti lyhyitä aikoja Aurinkorannikolla lomailevat ihmette-
livät, miksi täällä on niin paljon ”paskan tärkeitä” suomalaisia – ”hieno-
piruja, sanoi eräskin rouva. Kävelevät pikkusormi pystyssä ja katselevat 
muita ylhäältä alaspäin. Pitää esittää hienoa!” (Nainen 63 v.) 

”Suomalaisten tulisi lopettaa toistensa arvostelu ja panettelu. Kaikkien ei 
tarvitse olla johtajia.” (Mies 62 v.)

Espanjalaiseen kulttuuriin sopeutumista tulee lisätä. Yksi haastateltujen tärkeä 
viesti oli, että suomalaisten tulisi olla enemmän tekemisissä espanjalaisten 
kanssa, jotta näkökulmat laajenevat ja sopeutuminen mahdollistuu. Espanjalai-
silla nähtiin olevan valmiutta tutustumiseen. 

”Haluaisin espanjalaisten kanssa enemmän kosketukseen, yhteistä teke-
mistä ja tutustumista kulttuuriin. He ovat joskus jopa hyökkääviä. Joku 
yhteinen forum tarvitaan.” (Nainen 63 v.)

”Mielestäni suomalaisten pitäisi integroitua paremmin espanjalaiseen 
elämään. Suomalaiset ovat liikaa täällä keskenään, ne eivät edes tiedä, 
mitä on todellinen espanjalaisuus. Espanjalaiset olisivat innoissaan suo-
malaisista ystävistä.” (Nainen 42 v.)

”Kansainvälisyys avaa. Pitäisi seurustella muidenkin kuin suomalaisten 
kanssa.” (Nainen 16 v.) 

Ikäryhmittäiset erot. Suomalaisten välillä nähtiin olevan eroja, joihin vaikuttaa 
ikä ja elämäntausta. Oli huomattu, että kaikkien kanssa ei välttämättä tulla toi-
meen. Espanjassa asuvien suomalaisten yhteiselon toivottiin lopulta toimivan ja 
suomalaisten löytävän kansallisuudelleen perustuvan ”yhteisen sävelen.” 

”Vaivautunut olo on joskus suomalaisten keskuudessa. Vaikka samasta 
syystä tänne tullaan, erot ovat suomalaisten välillä. Täällä on väli ikään-
tyneillä, jotka ovat sota-ajan ihmisiä ja niillä, jotka ovat 1950-luvun ih-
misiä. Suomalaisalue on kuten Kainuu 50-luvulla! On suomalaisia, jotka 
tulevat ja asuvat 2-3 kuukautta vuokralla. Jos on pieni eläke, erottuu po-
rukasta.” (Mies 71 v.)

”Toivon, että suomalaisyhteisö löytäisi yhteisen sävelen. Muuten ei kehi-
ty!” (Nainen 34 v.)

”Aurinko, valo ja lämpö auttavat kaikkeen. Pitää osata arvosta pieniä 
asioita!” (Nainen 18 v.)

Espanjalaisten kunnioittavaa asennetta ikääntyneitä kohtaan arvostettiin. Näh-
tiin, että suomalaista hyvinvointia kehitetään enemmän talouden ehdoin, jolloin 
ihmisarvon sijaan rahasta on tullut tärkeämpi elämänarvo. 

”Espanjalaisten suhtautuminen ikääntyneisiin on opettavainen kokemus 
ja arvokas asia. Sitä pitää vaalia. Yhteisöllisyys on kadoksissa Suomessa 
nykyisin. Ihmisten hyvinvointi paranee ja säästetään rahaa. Rahasta tu-
lee tärkein elämänarvo.” (Nainen 47 v.)

”Ehkä nuoremmat suomalaiset jo oppivat arvostamaan vanhempia ihmi-
siäkin.” (Nainen 67 v.)

Talouskriisi ja rikollisuus puhuttivat. Oli havaittu, että lama näkyy myös rikolli-
suutena. Ryöstöt olivat muuttuneet yhä raaemmiksi ja useat suomalaiset olivat 
joutuneet rikosten uhreiksi. Turvaverkosto nähtiin tarpeellisena ja sen toivottiin 
palvelevan erityisesti yksinäisiä suomalaisia. 

”Aurinkorannikolla asuminen kulkee käsi kädessä sen kanssa, miten Es-
panjassa talous kulkee. On työttömyyttä ja asuntojen hinnat laskee. Yli-
päätään täällä on nyt kireä tunnelma. Espanjalaisilla on kaikilla vaikeat 
ajat.” (Mies 16 v.)

”Kuva Espanjasta mureni, kun tulin ryöstetyksi keskellä päivää. Pidän it-
seäni varovaisena. Kävin lääkärillä ja apteekissa ja sain lääkkeet. Kaikki 
oli laukussa. Tulin kadulle ja mopopojat ajoivat jalkakäytävälle ja tem-
paisivat laukkuni. Pitäisi saada kuvia ryöstäjistä ja vahvat sanktiot teois-
ta. Varkauksilla on vaikutus suomalaisten ja ylipäätään turistien viihty-
vyyteen maassa.” (Nainen 50 v.) 

”Auttava verkosto on tärkeä saada yksinäisille ihmisille.” (Mies 73 v.) 

Terveydenhoitopalvelujen heikennykset oli havaittu. Suomalaisten terveydenhoi-
to ja lääkkeiden saanti Espanjassa oli vaikeutunut. Sosiaaliturvaan toivottiin pa-
rannuksia – ei heikennyksiä.

”EU:n tulisi järkeistää tuo lääkehomma!” (Nainen 63 v.)

”No, se on mielestäni asia, josta pitäisi keskustella, on tämä sosiaaliturva. 
Mistä johtuu, ettei ole sosiaaliturvaa, vaikka olemme EU:ssa. Lakia pitäi-
si muuttaa mielestäni asumisperustaiseen perustuvasta sosiaaliturvas-
ta. Ennen kuin Suomi vetäytyy vastuusta maksaa mitään sosiaaliturvaa 
kansalaiselleen, pitäisi olla varmistettuna, että nykyisessä asuinmaassa 
saa sosiaaliturvaa. Ettei joudu tähän tilanteeseen jossa olen, etten saa 
mistään sosiaaliturvaa. Olemme kuitenkin EU:n alueella. ” (Nainen 59 v.)
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Myös suomalaisväestön nopea kasvu oli havaittu. Kaksi haastateltua antoi varoi-
tuksia, jotka perustuivat kokemuksiin.

”Suomalaiset lisääntyvät. Eläkeläiset tulevat tänne. Vievät veroja Suo-
mesta.” (Nainen 67 v.) 

”Mieheen ei pidä jäädä ripustautumaan. Ja toiseksi: Kelan järjestel-
mä sairastuttaa yksinasuvat. Järjestelmää pitää muuttaa ihmisiä 
aktivoivammaksi.” (Nainen 24 v.) 

”Kannattaa katsoa tarkkaan kenelle asioitaan puhuu. Ystävänsä voi on-
neksi valita.” (Nainen 67 v.)

Tutkimuskin sai kannustusta. Positiivista huomiota sai kahden kulttuurin tarkas-
telu ja kysymysten ajankohtaisuus.

Siirtolaisuuden ja 
elämän muutos 
Aurinkorannikolla 

Tässä luvussa esitellään tiivistetysti tutkimuksen tulokset neljän pääalueen ja 
näihin liittyvien tutkimuskysymysten mukaisesti. Tutkimuksen tarkoituksena 
oli tuottaa tietoa suomalaisten siirtolaisuudesta ja elämänmuutoksista Espanjan 
Aurinkorannikolla. Tutkimuksen pääalueet ovat kuvanneet suomalaisten Espan-
jaan muuttoa, siirtolaisuutta, uutta kulttuuria, elinympäristön, elämäntapojen ja 
identiteetin muutosta, kulttuuriin sopeutumista, hyvinvoinnin edellytyksiä sekä 
tulevaisuuden suunnitelmia. 

Muutto, motiivit ja siirtolaisuus 

Mitkä tekijät ja motiivit ovat vaikuttaneet Espanjan Aurinkorannikolle muuttoon?

Minkälaisia kokemuksia suomalaisilla on Espanjaan muutosta ja siirtolaisuudes-
ta?

Lähes puolet vastaajista oli muuttanut Espanjaan viimeisen 12 vuoden aikana, 
vuosina 2000–2012. Edellinen suurempi muuttoaalto oli vuosina 1990–1999, 
jolloin myös naisia muutti Espanjaan hieman enemmän kuin miehiä. Miesten 
muutto 2000-luvulla oli vastaavasti naisia runsaampaa, jolloin saavutettiin 
sukupuolten välinen tasapaino. Tilastojen ja laskelmien jälkeen todetaan, että 
Espanjan Aurinkorannikolla oli vuoden 2013 puolivälissä 16 030 suomalaista, 
joista kausisiirtolaisia oli jonkin verran enemmän kuin pysyviä asukkaita. Suo-
malaisturisteja laskettiin vuonna 2012 olleen 107 000 Aurinkorannikolla. 
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Selkeimmin havaitut vetotekijät Suomesta Espanjaan olivat liikkumista hel-
pottavat sääolot ja suomalainen koulu, joka mahdollisti myös lapsiperheiden 
muuton vaikeuksitta. Useille suomalaisille Aurinkorannikko oli ennestään tuttu. 
Työntötekijöinä Suomessa oli pimeä syksy, kylmä talvi ja taloudelliset, työttö-
myyden aiheuttamat syyt tai elämänmuutokset, kuten eläkkeelle jäänti, avioero 
tai puolison kuolema. Muuttoon vaikuttavia ulkopuolisia tekijöitä olivat kiinnos-
tus Espanjan kulttuuriin ja kieleen, muutoksen tai seikkailun halu ja verotus. 
Merkittävä tulos oli se, että suomalaisten omiin, sisäisiin muuttomotiiveihin vai-
kuttivat ensisijaisesti nyt konkreettiset käytännön asiat, kuten perhe, tuttavat, 
valmiina odottava asunto, työ tai opinnot. Näistä syistä valittiin juuri Espanja 
muuttomaaksi.

Muuttovaiheessa tarvittiin apua, mutta kaikki sitä eivät saaneet. Olisi tarvit-
tu tulkkausapua ja tietoja sähkö- tai vesimaksuista, veroista tai sosiaaliturvasta, 
ohjeita asunnon ostoon, työpaikan saantiin tai espanjalaisessa yhteiskunnassa 
asumiseen. Noin puolet oli apua saanut, puolet ei. Oli havaittu, että ellei tukea 
alkuvaiheessa saa, asioiden hoito vaikeutuu muuton jälkeen, jolloin epävarmuus 
kasvaa ja virallisten asioiden hoito monimutkaistuu. 

Siirtolaisuuden muodon muutokset näkyivät selkeimmin kokonaisten 
perhekuntien muutoissa. Yhä enenevässä määrin tullaan myös yrittäjiksi tai mui-
hin työtehtäviin Espanjaan. Suomen ja Espanjan välinen matka on suhteellisen 
lyhyt ja lentomatkustamisen reittejä on monia. Näistä johtuen liikkuvuus mai-
den välillä lisääntyy. Joillakin suomalaisilla oli asuntoja useimmissakin maissa, 
joten kulkureittejä on useita. Aurinkorannikon suomalaisten elämää, asumista 
ja matkustamista seuratessa sekä tutkimustuloksia tarkkaillessa oli havaittavis-
sa siirtolaisten, kausisiirtolaisten ja turistien lisäksi kaksi uutta muuttajatyyp-
piä: transitiosiirtolainen ja superturisti. Molempien tavoitteena on asteittainen 
maahanmuutto. 

Transitiosiirtolaiset asuvat useimmiten pitkiä talvikausiaan noin kolmen 
kuukauden jaksoissa Espanjassa. He ovat rekisteröityneet ulkomaalaisrekiste-
riin ja pitkälti rinnastettavissa perinteisiin siirtolaisiin, sillä erotuksella, että he 
eivät ole siirtäneet kirjojaan Espanjaan. Toinen ero on, että heillä on useimmiten 
sekä eläke, verotus tai muut siteet, kuten suku tai asunto, vahvempia Suomessa 
kuin mitä siirtolaisilla on. Tähän muuttajatyyppiin vaikuttaa useimmiten Suo-
men niin sanottu pakkoverotus, joka peritään julkisen sektorin työstä saaduista 
eläkkeistä. 

Superturistit ovat koko ajan kasvavaa suomalaisjoukkoa, jotka saapuvat 
joka kevät tai syksy vähintään kolmen kuukauden lomalle Espanjaan. Suurin osa 
heistä on yrittäjiä, maanviljelijöitä, puutarha- tai rakennusalan tai muun kesä-
työn tekijöitä, joilla on mahdollisuus pitempiaikaiseen matkailuun sesonkiajan 
ulkopuolella. 

Uusi kulttuuri, elinympäristö, asuminen ja elämäntavat 

Miten espanjalaisen kulttuurin kokemukset eroavat suomalaisen kulttuurin koke-
muksista?

Minkälaisia ovat elinympäristön ja Espanjassa asumisen muutoskokemukset?

Minkälaisia elämän ja elämäntapojen muutoksia suomalaiset ovat Espanjassa ko-
keneet?

Vastaajien kulttuurikokemukset Espanjassa olivat syntyneet pääasiassa 
kirjallisuuden, matkojen tai itse espanjalaisiin tutustumisen avulla. He olivat 
havainneet kolme keskeisintä kulttuuripiirrettä, jotka eroavat suomalaiskult-
tuurista: siesta, mañana ja perhekeskeisyys. Siesta oli säilyttänyt paikkansa es-
panjalaisten elämänkulussa ja oli muuttanut suomalaisten päivärytmiä sekä han-
kaloittanut asioiden hoitoa. Mañana -mentaliteetti nähtiin osana espanjalaista 
työkulttuuria ja rentoa elämäntapaa. Oli havaittu, että ellei yhteisesti sovita 
asian kiireellisyydestä – asia ei ole kiireellinen. Sekä siestan että mañanan kat-
sotaan heijastavan eteläeurooppalaista rentoutta ja sisältävän terveellisellä ta-
valla välinpitämätöntä asennetta. Mañana koettiin täydellisenä vastakohtana 
suomalaisten pedanttisuudelle ja protestanttiselle työmoraalille. Espanjalaisille 
kello ei ole niin hallitseva kuin suomalaisille. Sen jälkeen, kun espanjalaisista 
oli saatu ystäviä, mañana koettiin jo leppoisana luonteenpiirteenä. Espanjalai-
nen ystävällisyys korvasi aikataululliset puutteet. Jotkut suomalaiset olivat itse-
kin omaksuneet rennompaa elämänotetta. Nähtiin, että asenne on kohta osana 
eurooppalaisuutta. 

Mañanalla oli kytköksiä myös espanjalaiseen byrokratiaan, josta suurella 
osalla suomalaisia oli harmillisia, luukulta toiselle juoksuttamisen kokemuksia. 
Jos autovakuutus oli solmittu kymmenen vuotta sitten Fuengirolan konttorissa, 
ei saman vakuutusyhtiön naapurikaupungin toimistossa voi vakuutusta lopet-
taa. Tulee matkustaa Fuengirolaan hoitamaan asia. Täsmällisyyden elementtiin 
katsottiin kuuluvan myös suomalaisten suorapuheisuus, johon liittyy rehelli-
syyden arvostaminen ja asioiden hoitamisen johdonmukaisuus. Espanjalaisten 
elämänote on vapaampi, joka näkyy iloisina katsekontakteina ja poskisuudel-
mina. Suomalaiset ovat rauhallisesti käyttäytyviä, eivätkä hallitse espanjalaisten 
tavoin ”small talkia.” Espanjalaisten puhumisen määrä ja volyymi rasittivat hilli-
tysti käyttäytyviä suomalaisia. 

Koettiin, että espanjalaisten perhekeskeisyys on edelleen vahva. Perhe toimi 
sosiaalikeskuksena perheen jäsenille silloin, kun työttömyys tai taloudellinen 
huoli painaa. Aikataulut sovitaan perheen ehdoin ja lapset ja vanhukset ovat en-
sisijaisia kunnioituksen kohteita. Äiti on perheen keskiössä ja erityisesti poikien 
suosiossa. Vielä aikuisina miehinäkin pojat avustavat äitiään lääkärikäynneil-
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lä. Ei ole tyypillistä suomalaisille. Sanonta ”madre mia” kuvastaa äidin tärkeää 
merkitystä espanjalaisperheessä. Espanjalaiset eivät myöskään jätä omaisiaan 
sairaalaan yksin. Suku on läsnä silloin, kun sairaus kohtaa perheen jäsentä. Oli 
havaittu, etteivät espanjalaiset kerro tunteistaan perheen ulkopuolisille. Ekstro-
verttiydestään huolimatta he haluavat etäisyyttä omissa asioissaan ja ratkaista 
omat ongelmansa itse tai perhekeskeisesti. 

Todettiin, että Espanjassa elää edelleen machokulttuuri, joka tulee esille 
kulttuurien välisinä konflikteina. Machokulttuuria vastaavan ”äijäkulttuurin” 
todettiin elävän sitkeästi myös Suomessa. Machokulttuuriin kuuluu, ettei to-
simies itke, ruikuta tai näytä tunteitaan. Espanjalaista machokulttuuria lai-
mentaa tietous, että espanjalaiset pojat asuvat mielellään aikuisinakin äidin 
hoivissa. Opetuksen ja sivistyksen tason nähtiin olevan Suomessa korkeampi. 
Oli havaittu, että espanjalaisilta puuttui useita perustietoja esimerkiksi eri 
uskonnoista tai oman maansa historiasta. Suomalaiset kaipasivat myös taso-
kasta suomalaista teatteria. Suurimmat kulttuurierot juontuivat suurelta osin 
Espanjan vanhasta ja värikkäästä historiasta sekä eri rotujen leimasta maan 
kulttuurissa. 

Elinympäristö ja asuminen Aurinkorannikolla
Suurimmat elinympäristön muutokset saivat alkunsa Espanjassa vuonna 2008 
puhjenneen kiinteistökuplan aiheuttamasta talouskriisistä, joka johti myös ra-
kentamisen hiipumiseen. Seurauksina olivat lukuisat tyhjät asunnot sekä ”se 
vende” -ilmoitukset myytävien asuntojen ikkunoissa. Sekä pankkien lunasta-
mia että yksityisiä asuntoja on taloussyistä myytävinä runsaasti. Talouskriisin 
vaikutuksesta myös hinnat ja verot ovat nousseet. Vaikka elinympäristö on vil-
kastunut ja nuortunut, kansainvälistyminen, pakolaiset ja rikollisuus ovat li-
sääntyneet. Aurinkorannikon infrastruktuuria on parannettu 2010-luvulla. On 
tehty runsaasti liikenne- ja tieverkoston parannustöitä, juna- ja bussivuoroja on 
lisätty, kalustoa on uusittu ja asemarakennuksia kunnostettu. Malagan ohittavat 
uudet kiertoliittymät, massiiviset sillat ja tunnelit nopeuttavat liikennettä. Myös 
puistoja on rakennettu ja rantabulevardeja kunnostettu. 

Suomalaisten tyytyväisyys elinympäristöön oli hyvin subjektiivista. Se, että 
asuinympäristössä oli runsaasti suomalaisia, oli toiselle suomalaiselle kauhistus 
– toiselle tyytyväisyyden peruste. Rannikon eri kaupunkien arvostuskin oli yksi-
löllistä. Kaveripiirin läheisyys, palvelujen saatavuus ja avoin ilmapiiri olivat hy-
vän elinympäristön ehtoja. Eri ikäryhmät kokivat elinympäristöhaitat eri tavalla. 
Nuoria haittasi liikenteen melu ja autojen kovat soittoäänet ja se, että koulun 
kaveripiiri vaihtui usein. Ikäihmisten haittoina olivat liikuntaesteet tai palvelui-
den kaukainen sijainti. Työikäiset harmittelivat työmatkansa julkisen liikenteen 
hitautta ja toivat esille turvallisuushaittoja, jotka johtuivat rikollisuuden lisään-
tymisestä. Muita haittoja syntyi siivouskulujen säästöistä. 

Asunnot olivat siistiytyneet. Suomalaisten asunnot sijaitsevat useimmiten 
keskeisillä paikoilla tai vuoren rinteillä, joista voi ihailla Välimeren sinistä väl-
kettä. Asuinpaikan valinnan ensi sijaisina kriteereinä olivat alueella asuvat, en-
tuudestaan tutut henkilöt, perhe ja suomalaisyhteisö. Valintaan vaikutti myös si-
jainti, hyvät kulkuyhteydet ja helppo matka työ- tai opiskelupaikkaan. Ikäihmiset 
ja liikuntarajoitteiset kaihtoivat kovin mäkisiä asuinalueita ja tarvitsevat hissiä. 
Asuinpaikkaansa tyytymättömiä oli vähän, mutta tulos oli sitäkin vaikuttavampi. 
Joka kolmas heistä oli pettynyt suomalaisiin. Asunnon puutteitakin oli, mutta 
ne olivat pienempiä murheita kuin suomalaisten läsnäolo samalla asuinalueella. 
Jotkut olivat pettyneet liialliseen turismiin ja liikenteeseen, rikollisuuden lisään-
tymiseen, byrokratiaan tai nettiongelmiin. Myös korkeat suomalaishinnat ja kal-
liit vuokrat koettiin pettymyksinä. 

Elämänmuutokset
Espanjassa asuminen oli ollut suurimmalle osalle suomalaisista melko suuri 
tai vähäinen elämänmuutos. Suurena elämänmuutoksena Espanjassa asumisen 
kokivat alle keski-ikäiset (16–51- vuotiaat) ja vähäisimpänä muutosta pitivät 
vanhemmat suomalaiset (62–91-vuotiaat). Ikäihmisten muutoskokemukseen 
vaikutti mm. pitempi asumisaika maassa. Nuorista ja alle 51-vuotiaista suoma-
laisista yli kolmannes oli muuttanut Espanjaan viimeisen viiden vuoden (2008–
2012) aikana. Tällöin elämänmuutos koettiin vielä melko suurena. Sen sijaan 
vanhimman ikäryhmän suomalaisista, jotka ovat 68–91 vuotta täyttäneitä, noin 
kolmannes oli muuttanut Espanjaan jo vuosien 1997–2001 aikana eli noin 15 
vuotta sitten, eikä elämänmuutosta juurikaan enää koettu. 

Espanjassa asuminen oli vaikuttanut kuitenkin jokaisen suomalaisen elä-
mään jollakin tavoin. Suomalaisten suurimmat elämänmuutokset olivat tapah-
tuneet sosiaalisten suhteiden, harrastusten sekä ilmaston ja terveyden vaikutuk-
sesta. Osa omaisista oli jäänyt Suomeen ja joillekin suomalaisille oli Espanjassa 
muodostunut uusia perhesuhteita. Espanjassa oli solmittu runsaammin ystä-
vyyssuhteita ja harrastettu enemmän kuin Suomessa. Terveys oli kohentunut 
ilmaston suotuisasta vaikutuksesta. Myös työ, kiire, asioiden hoidon hankaluus, 
liiallinen matkustaminen tai sairaudet aiheuttivat elämänmuutoksia. Eläkkeelle 
siirtyminen oli sinällään iso elämänmuutos, jonka useimmat kokivat aktiivisena, 
kolmannen iän alkamisena. 

Elämäntapojen muutokset
Suomalaisten elämäntavat olivat muuttuneet terveellisiksi. Espanjassa oli osal-
listuttu, harrastettu, liikuttu, ulkoiltu ja kuntoiltu enemmän. Ruokailtiinkin ter-
veellisemmin kuin aiemmin. Jotkut olivat omaksuneet itsekin espanjalaisia elä-
mäntapoja, kuten iltapainotteista ruokailua tai messussa käyntiä. Monet myös 
matkustelivat, opiskelivat tai harrastivat eri tavoin kuin aiemmin. Muut elämän-
tapamuutokset liittyivät lähinnä talouteen, työvuoroihin, tai vapaa-ajan käyt-
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töön. Muutaman henkilön alkoholin käyttö oli lisääntynyt henkilökohtaisista 
syiden vuoksi. Pääasiassa elämäntapamuutokset edistivät hyvinvointia.

Uusista elämäntavoista kysyttiin haastatelluilta. Yleisimpiä näistä olivat 
uudet sosiaaliset suhteet, ympärivuotinen liikkuminen ja kuntoilu. Myös uudet 
tanssilajit, kuten flamenco ja paso doble, oli otettu ohjelmistoon. Uutta oli sekin, 
että vapaa-aika rytmitettiin uudelleen ja liialliset harrastukset poistettiin. Myös 
ruokailussa käytettiin nyt uudenlaisia raaka-aineita ja entisen oluen sijaan juo-
tiin lasillinen viiniä. Jotkut olivat aloittaneet espanjan opiskelun tai ratsastuksen 
opettamisen. Useat totesivat, että Espanjassa tulee oltua enemmän ihmisten pa-
rissa. Oli opittu hymyilemään enemmän sekä olemaan avoimempia uusille asioil-
le, jolloin Espanjassa oli avautunut ”uusi maailma.” Uudet elämäntavat vaihteli-
vat ikäluokittain. Nuori oli aloittanut tenniksen, padelin ja kuntosalin. Työikäisen 
auto oli jäänyt Suomeen – nyt hän siis käveli. Ikäihminen lauloi kuorossa, pelasi 
golfia ja seurasi tähtitieteen luentoja ja harrasti runsaasti. Jokaisen ikäluokan 
edustajat painottivat liikunnan merkitystä hyvinvoinnilleen. Vastauksista ilme-
ni, että mitä vanhempia vastaajat olivat, sitä enemmän oli uusia elämäntapoja. 

Identiteetti, kulttuuriin sopeutuminen ja hyvinvointi 

Miten suomalaiset kuvailevat identiteettiään?

Onko suomalaisen identiteetti muuttunut Espanjassa asumisen aikana?

Kokevatko suomalaiset sopeutuneensa espanjalaiseen kulttuuriin?

Millä tekijöillä on ollut vaikutusta kulttuuriin sopeutumisessa?

Millä tekijöillä on ollut vaikutusta suomalaisten elämänlaatuun ja hyvinvointiin 
Espanjassa?

Noin joka viidennen vastaajan identiteetti oli muuttunut Espanjassa asumisen 
aikana, mutta suurin osa (74 %) koki identiteettinsä pysyneen muuttumattoma-
na. Koetut identiteetin muutokset olivat positiivisia. Itsetunto ja rohkeus olivat 
vahvistuneet, stressi oli vähentynyt ja olo oli helpottunut. Oli muututtu rauhal-
lisemmaksi ja vapaammaksi. Suomalaisuus oli vahvistunut ja vastaavasti sama 
määrä suomalaisia koki espanjalaistuneensa. Perhe ja läheiset olivat tulleet tär-
keimmiksi, joka vaikutti paitsi perheläheisyyden tunteeseen, myös oman iden-
titeetin vahvistumiseen. Espanjassa asuvat suomalaiset tunnistivat identiteetis-
sään myös suomalaista sisukkuutta ja kirjasivat 383 erilaista sisun määritelmää, 
joista kaksi keskeisintä: ”Mennään läpi harmaan kiven ja noustaan uudelleen”, 
sekä ”sisu on periksi antamatonta määrätietoisuutta”, muodostivat suurimman 
osan sisukkuuden kuvauksista. Suomalaisen sisun nähtiin merkitsevän roh-
keutta ja yrittäjyyttä tai jääräpäistä yksin selviytymistä. Muutamien vastaajien 
mielestä sisu ei enää toimi, vaan se on vanha sanonta tai myytti. Suomalaisten 

identiteetin muutoksiin Espanjassa asuessa olivat vaikuttaneet monet elämän 
kokemukset ja sosiaalinen verkosto. Elämässä oli ollut sekä onnistumisia että 
pettymyksiä. Myös kansainvälistyminen oli vaikuttanut identiteettiin. Muutos 
näkyi kansainvälisissä kaverisuhteissa ja kulttuurien välisissä kohtaamisissa. Oli 
muututtu espanjalaisemmiksi, eurooppalaisemmiksi tai kansainvälisemmiksi. 

Kulttuuriin sopeutuminen
Useat vastaajista olivat asuneet Espanjassa pitkään ja heillä oli myös espanja-
laisia ystäviä. Aika ja ikä olivat antaneet tilaa sopeutumiselle. Suurin osa kysely-
vastaajista (89 %) koki sopeutuneensa espanjalaiseen kulttuuriin. Ensisijainen, 
sopeutumista edistävä tekijä oli ollut avoin, ”maassa maan tavalla” -asenne. Suo-
malaisten kyky elää espanjalaisten tapojen mukaisesti oli osoitus integroitumi-
sen asteittaisesta etenemisestä. Toinen, merkittävä sopeutumista auttava tekijä 
oli sosiaaliset suhteet, omaisten ja tuttavien tuki. Sekä sosiaalinen verkosto että 
oma, aktiivinen osallistuminen olivat tukeneet suomalaisten sopeutumista es-
panjalaiseen kulttuuriin. Suosituimmat harrastukset olivat liikuntalajien lisäksi 
kulttuurilajit, kädentaidot, kieliopinnot, matkailu, valokuvaus, kirjoittaminen, 
ruoanlaitto ja kodinhoito. Huomioitavaa on, että kielitaito sopeutumisen tuke-
misessa oli kirjattu vasta kolmannelle sijalle, vaikka sen merkitys useissa muissa 
yhteyksissä oli ensisijainen. Yhdistystoimintaan osallistui pääasiassa yli 65-vuo-
tiaat ikäihmiset, nuoret eivät yhdistystoiminnasta eivätkä vapaaehtoistyöstä 
olleet kiinnostuneet. Nuorten sopeutumista olivat vahvistaneet kaverisuhteet. 
Heillä oli suomalaisten ja espanjalaisten ystävien lisäksi ystäviä myös muista 
maista. Joidenkin nuorten toinen vanhemmistakin oli espanjalainen.

Sopeutumista oli eniten vaikeuttanut espanjan kielen osaamattomuus eli ki-
elimuuri. Merkittävää oli, että runsas viidennes suomalaisista ilmoitti, ettei heil-
lä ole kiinnostusta sopeutumiseen. Suomalaisten sopeutumista oli vaikeuttanut 
espanjalainen byrokratia, mañana -mentaliteetti, siesta, sairaus, ikä, espanjalai-
sen kulttuurin kokemuksen puute tai ärsyyntyminen espanjalaisten öiseen ai-
kaan tapahtuvaan juhlintaan. Haastatelluille ensisijaisia sopeutumisvaikeuksia 
oli aiheuttanut roomalaiskatolinen uskonto ja siihen liittyvät rituaalit ja tradi-
tiot. Tiivistäen voi todeta, että sopeutumista olivat auttaneet asenteet, sosiaa-
linen verkosto ja kielitaito sekä vaikeuttaneet kielitaidon ja tahdon puute sekä 
tiukat asenteet.

Kodin merkitys sopeutumisessa
Asumiseen liittyvä tyytyväisyys vaikutti vahvasti myös Espanjassa asuvien suo-
malaisten kulttuuriin sopeutumiseen. Koska useilla suomalaisilla oli asunto 
sekä Suomessa että Espanjassa ja joillakin oli asunto myös muissa maissa, heitä 
pyydettiin arvioimaan, mikä näistä asunnoista oli ”oma koti” ja millä perusteella. 
Lähes puolet vastaajista piti Suomen kotia oikeana kotinaan. Espanjassa sijait-
seva koti oli runsaan kolmanneksen oikea koti. Joillekin molemmat – Suomen ja 
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Espanjan kodit – olivat samantasoisesti oikeita kotejaan. Nuorille (16–32-vuo-
tiaille) ja vanhemmille (62–91-vuotiaille) suomalaisille oikea koti on Suomessa. 
Vastaavasti 33–61 vuotta täyttäneiden oma koti sijaitsee Espanjassa. Suurten 
ikäluokkien edustajista kolmannes kokee oikean kotinsa sijaitsevan Espanjassa 
ja yli puolet nimeää Suomessa sijaitsevan asuntonsa oikeaksi kodikseen. Muual-
la kuin Suomessa tai Espanjassa sijaitsevat suomalaiskodit olivat Ruotsissa, 
Liettuassa, Latviassa, Syyriassa ja Australiassa. Haastateltujen enemmistön oikea 
koti sijaitsi Espanjassa. Vastauksista ilmeni myös se, että suomalaiset viihtyivät 
Espanjassa sijaitsevissa kodeissaan, joista suurimmalle osalle se oli ”oikea koti” 
ja joillekin viihtyisä osavuotinen asunto.

Niiden haastateltujen, joiden oikea koti oli Suomessa, kodin taustalla olivat 
perheen jäsenet, suku tai ystävät. Myös espanjan kielen osaamattomuus koros-
ti Suomen kodin merkitystä. Joillekin Espanjan asunto toimi kesämökkinä eikä 
Espanjassa asuttu, lyhyt aika riittänyt antamaan asunnolle oman kodin statusta. 
Espanjan koti oli rakentunut omaksi kodiksi käytännön syistä. Koska ulkomail-
la reissataan paljon ja tavaratkin on tuotu Espanjaan, koti on sijoittunut sinne. 
Oman kodin tuntuun vaikutti myös Espanjan hyvä sää, valo ja aurinko. Niillä 
henkilöillä, joilla oli kodit molemmissa maissa, Suomessa ja Espanjassa, pitivät 
molempia kotejaan tasavertaisina. Jotkut suomalaiset eivät kyenneet valitse-
maan omaa kotiaan siitä syystä, että asuttiin niin monessa paikassa. He olivat 
hyviä esimerkkejä kansainvälistyneistä suomalaisista. Lähes joka toisella haas-
tatellulla oli omistusasunto Espanjassa. Vuokra-asunnoissa asui hieman yli puo-
let haastatelluista. Oman asunnon etuna oli itse 
valittu sijainti. Vuokra-asunnon etu oli se, että vuokraamisella vältytään asun-
non ostoon liittyviltä, hankalilta asioiden hoitamisilta. Vuokra-asunto koettiin 
myös epävarman tulevaisuuden suhteen turvallisempana ratkaisuna.

Hyvinvointi
Suomalaisten hyvinvointia Espanjassa selvitettiin useilla kysymyksillä: ”Viihdyt-
kö työssäsi tai opiskelussasi?”, ”Onko hyvinvointisi parantunut Espanjassa asues-
sasi?”, ”Mitkä tekijät tukevat ja mitkä haittaavat hyvinvointiasi Espanjassa?” ja 
”Minkälaisilla tukitoimilla suomalaisten hyvinvointia Espanjassa tulisi parantaa?”. 
Haastateltavia pyydettiin arvioimaan: ”Mitä tukimuotoja suomalaiset tarvitsevat 
voidakseen paremmin Espanjan Aurinkorannikolla?” Suurin osa vastaajista (97 
%) olivat tyytyväisiä työhönsä tai opintoihinsa. Enemmistö heistä koki myös hy-
vinvointinsa parantuneen Espanjan Aurinkorannikolla. Eniten hyvinvointia oli 
tukenut Välimeren hyvä ilmasto, aurinko, valo ja lämpö. Myös aktiivisen osallistu-
misen, harrastusten, liikunnan ja hyvien ystävien koettiin lisäävän hyvinvointia. 
Espanjalaisella rennolla elämäntavalla ja iloisilla juhlatapahtumilla oli myös to-
dettu olevan mielenterveyttä piristävää vaikutusta. 

Lähes viidennes vastaajista koki, ettei hyvinvointi ollut parantunut Espan-
jassa. Joillekin suomalaisille viihtymättömyyttä aiheutti stressi, työpaikan huono 
ilmapiiri tai levoton työympäristö. Kolme merkittävintä hyvinvoinnin haittateki-
jää olivat: espanjan kielen puute, suomalaisten epäasiallinen käytös ja kesäajan 
ongelmat eli liiallisesta kuumuudesta tai sosiaalisen elämän puutteesta johtuvat 
haitat. Myös henkilökohtaisia syitä oli, kuten ikävä omaisia. 

Vaikeudet Espanjassa
Suurin osa (92 %) vastaajista oli kokenut merkittäviksi luokiteltuja vaikeuksia 
Espanjassa. Eniten vaikeuksia oli tuottanut byrokratia ja espanjalainen mañana 
-asenne, joiden vuoksi asioiden hoito hankaloitui. Kieliongelmat lisäsivät ongel-
mia. Talouskriisi vaikutti sekä työllisyyteen että yritysten talouteen ja rikolli-
suuden kasvu oli koettu ryöstöjen muodossa. Yksi eniten puhutellut vaikeus 
oli suomalaisyhteisön pahansuopaisuus. Erityisesti työssä käyvät kokivat tästä 
syystä ahdistusta. Toisen asteen vaikeuksiin oli luokiteltu byrokratian ja mañana 
-mentaliteetin aiheuttamien vaikeuksien lisäksi huoli sairaudesta, suomalais-
ten kateus ja eripura sekä sisäpiiriongelmat. Suomalaisyritysten korkeat hin-
nat koettiin epämiellyttävänä suomalaisrahastuksena. Kolmanneksi pahimpina 
vaikeuksina mainittiin työkulttuurista ja talouskriisistä aiheutuneet vaikeudet, 
espanjalaisten liian nopea puhetapa ja rinnakkain vastaan kävely kadulla. Yrit-
täjille hankaluuksia koitui korkeista lupamaksuista. 

Suomalaisten keskinäiset erimielisyydet tulivat esille pahimpina, toisek-
si pahimpina ja kolmanneksi pahimpina vaikeuksina. Niiden painoarvoa voi 
arvioida kahdesta näkökulmasta. Joko suomalaiset kokevat esiin tulleet riidat 
eri tavoin ja luokittelevat ne vaikeusasteikolla eri tasoille tai jotkut vastaajista 
osaavat ”ulkoistaa” tietynlaiset eripurat ja käsitellä ne lieveilmiöinä vasta kol-
mannessa luokassa. Voidaan myös arvioida, onko kyse saturaatiosta? Tutkimus-
tulosten analyyseissä puhutaan saturaatiosta eli kyllääntymispisteestä silloin, 
kun tutkimusaineistoa on jo tarpeeksi, eikä lisäaineisto enää tuota mitään uutta 
ja kiinnostavaa tietoa. Olipa tausta mikä tahansa, jokaisen tason vaikeuksilla on 
kuitenkin jonkin asteista merkitystä ihmisen hyvinvoinnille. 

Vastaajat arvioivat sekä suomalaisyhdistyksiä että suomalaisia sisäänpäin 
lämpiävyydestä. Eivät yrittäjätkään olleet kovin kiinnostuneita yhteistyöstä, 
ainakaan espanjalaisten kanssa. Yhteistyö ei ollut Aurinkorannikolla kovin ha-
luttua, vaikka osapuolten nähtiin hyötyvän synergiaeduista ja saavan yhteis-
työn avulla toiminnalleen uutta sisältöä. Liekö asenteella yhteyttä suomalaisen 
sisun siihen puoleen, jolloin halutaan puurtaa mieluummin yksin ja hammas-
ta purren ”läpi harmaan kiven,” kuin pyytää kaverilta apua. Puhumattakaan, 
että tehtäisiin asiat yhdessä. Monet vastaajat ehdottivatkin suomalaisille ”ulos 
kuoresta tuloa” ja kansainvälistymistä, jottei liika Suomi-keskeisyys kostaudu 
epäsopuna. 
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Yksinäisyys ja syrjäytyminen Espanjassa 
Vaikka suurin osa vastaajista (88 %) ei ollut kokenut yksinäisyyttä, kyselyyn vas-
tanneista 65 henkilöä ja haastatelluista viisi oli kokenut yksinäisyyden tunnet-
ta. Lisäksi kolme haastateltua kertoi kokeneensa yksinäisyyttä joskus. Vastaajat 
edustivat kaikkia kolmea ikäryhmää, joten on tärkeää tiedostaa, että suomalais-
yhteisössä on yksinäisiä nuoria, työikäisiä ja ikäihmisiä. Kun vastaajilta tiedus-
teltiin ”Mitä apua asiaan toivot?”, noin joka neljäs henkilö näki itse selviytyvänsä 
yksinäisyydestään. Nähtiin, että oma osallistuminen ja aktivoituminen auttavat 
yksinäisyydestä selviytymistä. Oltiin sitä mieltä, että yksinäisyys kuuluu muu-
tokseen ja poistuu ajan myötä itsekseen. Joidenkin vastaajien ehdotukset ver-
taistukiryhmästä tai ystävien tuen pyytämisestä olivat varteenotettavia. Samoin 
sosiaalityöntekijän osuus yksinäisen ihmisen tukemisessa on yksi tärkeimmistä. 
Kuten vastaajat totesivat – omaa aktiivisuutta tarvitaan ensi askeleen ottamises-
sa. Suurin osa (97 %) vastaajista eivät olleet kokeneet syrjäytymistä. Viisitoista 
henkilöä oli kuitenkin tuntenut syrjäytymistä. Yhdelle henkilölle syrjäytyminen 
liittyi raskaaseen elämänvaiheeseen ja toiselle syrjäytymisen kokemus syntyi 
masennuksen yhteydessä. Vastaajien näkemys oli, että syrjäytymisestä selviyty-
minen on omasta tahdosta kiinni. Osallistuminen ja asian avoin esille ottaminen 
nähtiin parhaina lääkkeinä syrjäytymisestä ulospääsyyn. 

Hyvinvoinnin tukimuodot
Tulosten mukaan Espanjassa asuvien suomalaisten hyvinvointia tukevia tekijöi-
tä oli 873 ja haittaavia 295, joten kokonaisarvio antoi valoisan kuvan suoma-
laisten hyvinvoinnista Espanjassa. Kun vastaajia pyydettiin arvioimaan: ”Min-
kälaisilla tukitoimilla suomalaisten hyvinvointia Espanjassa tulisi parantaa?”, he 
suosittelivat sosiaalista, taloudellista tai kotipalvelutukea, infopistettä, ”matalan 
kynnyksen” kieliopintoja sekä naapuriapua ja keskitettyä tulkkauspalvelua. Lap-
siperheet tarvitsevat lapsilisät myös Espanjassa ollessaan ja Espanjassa asuvien 
suomalaisten tulisi saada samat sosiaalituet sekä tulkkaus- tai psykologin pal-
velut kuin Suomessakin asuessaan. Erityisen tärkeänä nähtiin ikäihmisten ta-
loudellisesti tuettu palvelutalotarve, joka on vuosi vuodelta kasvava. Toivottiin 
myös keskistettyä informaatiopistettä, josta saa tietoa verotus- ja terveyden-
hoitoasioista sekä muista muutoksista, jotka koskevat suomalaisia Espanjas-
sa. Omalla äidinkielellä toteutettavien terveyspalvelujenkin katsottiin tukevan 
hyvinvointia. Esitettiin myös kannanottoja tukipalvelujen tarpeettomuudesta. 
Tiukin näkemys oli, että ellei pärjää, tulee lähteä maasta pois. Yksi parhaista tu-
kitoimista olisi vastaajien mukaan suomalaisten espanjan kielen kehittäminen 
sopeuttamiskurssien avulla. Ystävä- ja naapuriapu nähtiin toimivaksi, mikäli 
ystäviä löytyisi. Yksi puhuttelevimmista oli suomalaisnaisen ehdotus maaseu-
turetken järjestämisestä henkilöille, jotka eivät sairauden tai muun syyn vuoksi 
itse kykene matkustamaan. 

Turvaverkosto ja vertaistuki
SOS -turvaverkoston suunnittelutyö tehtiin Aurinkorannikolla pääasiassa 
vuonna 2013. Vaikka suurin osa haastateltavista ei itse tarvinnut tuolloin ver-
kostoa, ymmärrystä sen tarpeellisuudesta oli. Haastatellut ehdottivat yhtä-
toista erilaista turvaverkostomallia (luku 10.4). Seurakunnassa toimii monia 
vertaistukiryhmiä, joihin voi osallistua oman kiinnostuksen tai elämäntilan-
teen mukaisesti. Aurinkorannikolla toimii myös kahdeksan AA-ryhmää, joiden 
toiminnan päämääränä on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavut-
tamaan raittius. 

Selviytymiskeinot arjen vaikeuksissa 
Vastaajien mukaan tehokkaimmat keinot arjen vaikeuksista selviytymisessä 
ovat ihmisen oma toiminta, työ ja sosiaalinen verkosto, joista perhe ja tutta-
vat olivat parhaita auttajia. Tärkeä apu oli myös kielitaito. Selviytymisen kei-
not löytyivät melko samantasoisesti työstä, omatoimisuudesta ja sosiaalisen 
verkoston tuesta. Siinä, missä oli monesti moitittu suomalaisten liiallista työ-
painotteisuutta tai turhankin sinnikästä omatoimisuutta, nyt näiden mene-
telmien katsottiin olevan parasta lääkettä arjen vaikeuksien selättämisessä. 
Merkitystä on myös kielellä ja kulttuurilla, medialla, huumorilla, suomalais-
yhteisöillä, seurakunnalla sekä suomalaisella sisukkuudella ja lujalla uskolla 
tulevaisuuteen.

Nuorilta ja työikäisiltä vastaajilta tuli kuitenkin kommentteja siitä, että 
heidät on unohdettu opinto- ja harrastepiirien suunnittelussa. Päiväsaikaan 
toteutetut ohjelmat eivät palvele työssäkäyviä, opiskelevia tai nuoria. Nuoria ja 
työikäisiä oli tutkimusaineistossa lähes puolet (48 %), joten kommentit ovat ai-
heellisia ja antavat haasteita vapaa-ajan ohjelmien suunnittelijoille. Ikäihmisten 
palveluiden rinnalla tulee arvioida myös työikäisten, opiskelijoiden ja nuorten 
suomalaisten vapaa-ajan palvelujen kehittämistarpeita.

Sosiaalityöntekijän palvelut ovat merkittävä osa hyvinvoinnin tukitoimista. 
Tutkimukseen osallistuneista monikaan ei ollut tarvinnut sosiaalityöntekijän 
palveluja. Palveluja oli käyttänyt 12 henkilöä, josta naisia oli seitsemän ja miehiä 
viisi. Ilman apua oli jäänyt kolme henkilöä. Lisäksi kaksi vastaajaa oli hakenut 
apua työn tai oppilaittensa puolesta. Palvelujen käyttäjien ikähaitari oli 16–83 
vuotta. Naisten keski-ikä oli 36 vuotta ja miesten 54 vuotta. Vahva arvio on, 
etteivät kaikki sosiaalityöntekijän palveluja käyttäneet osallistuneet tutkimuk-
seen. Mutta ylipäätään se, että sosiaalityöntekijän palveluja oli käytetty vähän ja 
olinpaikasta tai palveluiden sisällöstä ei ollut tarkkaa tietoa – kertoo siitä, että 
työ ei ollut vielä saavuttanut suomalaisyhteisössä riittävää tietoisuutta. Koska 
vastaajat näkivät sosiaalityöntekijän palvelut jatkossakin tarpeellisiksi, toivot-
tiin, että sosiaalityöntekijän työstä, sijainnista ja tavoitettavuudesta saadaan tu-
levaisuudessa läheisempää informaatiota. 
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Elintaso ja palvelut 
Vastaajien kokemukset palveluista olivat pääasiassa myönteisiä ja erityisesti kii-
teltiin edullisia hintoja Suomen hintoihin verrattuina. Moni pienituloinen elä-
keläinen koki elämänlaatunsa parantuneen Espanjassa. Ostovoima ja elintaso 
olivat kohentuneet. Myös palvelujen määrään oltiin tyytyväisiä. Terveyspalvelu-
ja, kauppapalveluja, kampaamo-, parturi- ja kauneudenhoitopalveluja käytettiin 
eniten. Joitakin tärkeitäkin palveluja kuitenkin puuttui. Ensisijaisesti tarvittiin 
keskitettyä neuvontapistettä, josta suomalaiset saavat tarvittavat tiedot ja infor-
maation, sen sijaan, että niitä kysellään eri paikoista huonolla menestyksellä. 
Suomenkieliset terveyspalvelut olivat toisena tarveluettelossa. Kolmantena tuo-
tiin esille vanhusten suomenkielisen ja kohtuuhintaisen palvelutalon puute.

Eniten tuotteita ostettiin sekä espanjalais- että suomalaiskaupoista, seuraa-
vaksi espanjalaisliikkeistä ja kolmanneksi suomalaiskaupoista. Lisäksi tuotteita 
ostettiin englantilaisilta, saksalaisliike Lidlistä, kiinalais- tai ruotsalaiskaupois-
ta sekä internetistä. Suomalaispalveluja käytettiin, koska suomalaispalvelujen 
laatua ja tuttuja yrittäjiä arvostettiin. Joidenkin päätöksiin vaikutti kielitaito tai 
herkuttelun halu. Suomalaiset käyttivät suomalaisparturia, kampaajaa, elintar-
vikkeita ja ruisleipää, puhelinoperaattoria, seurakuntapalveluja, ravintolapalve-
luja, autokorjaamoa sekä jalka- tai kuntohoitajaa tai elokuvavuokraamoa. 

Kokemusten mukaan vähäiselläkin kielitaidolla tuotteet saa halvemmalla 
espanjalaisilta yrityksiltä. Elintarvikkeita ostettiin eniten ja ravintoloiden tai 
baarien omistajat tilasivat niitä myös yrityskäyttöön. Myös espanjalaisravinto-
loita suosittiin. Sekä asunnon että auton korjaamisessa käytettiin espanjalaisia 
yrittäjiä. Jotkut golfasivat espanjalaisten ryhmissä. Käytettiin myös espanjalais-
ta yleislääkäriä tai hammaslääkäriä, jalkahoitajaa, kiinteistövälitystä, matkojen 
järjestäjää, pankkia, puhelinoperaattoria ja vaateliikkeitä. Perusteluina olivat 
maku, hinta ja laatu sekä toimitusten joustavuus. Tuotiin esille myös moraa-
liperuste: ”Nyt kun espanjalaisilla on taloudellisesti vaikeaa, heitä tulee tukea.” 
Hinta-laatusuhde oli vahvin vaikuttaja suomalaisten ostopäätöksissä. Merkille 
pantavaa oli, että suomenkielinen palvelu oli vaatimuslistalla vasta kuudentena. 
Oli siis opittu kauppaostoksilla tarvittavaa espanjalaista sanavarastoa, hymyä ja 
espanjalaisten kanssa hyvin toimivaa elekieltä. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ja kokemukset 
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmiä oli suomalaisten käytössä runsaasti. Lähes 
joka toinen suomalaisista käytti julkisia terveyspalveluja, mutta useilla suoma-
laisilla oli vakuutuksia, jotka oikeuttivat yksityisten sairaaloiden tai lääkäreiden 
käyttöä. Muutamat käyttivät työ- tai kouluterveydenhoidon palveluja tai muita 
hoitoratkaisuja, kuten asiantuntija-apua, sukulaislääkäriä, hoitoa Suomessa tai 
vaihtoehtolääkkeitä. Viisitoista suomalaista ei ollut käyttänyt toistaiseksi mitään 
sosiaali- tai terveyspalveluja Espanjassa. Pääosin kokemukset terveyspalveluista 

olivat positiivisia, mutta lähes joka toinen oli tyytymätön palveluihin. Oli havait-
tu, että sairaanhoidon ehtoja oli tiukennettu. Lääkkeiden saanti oli hankalampaa 
kuin aiemmin ja lääkkeistä joutui nyt jonkin verran maksamaan. Vastaajien mu-
kaan maksu ei ole suuri ja Espanjassa todettiin lääkkeiden hintojen olevan yli-
päätäänkin edullisia. Julkisella terveyssektorilla oli nyt myös vaikeampi päästä 
lääkäriin kuin aiemmin. 

Suuri terveydenhoidon palvelujärjestelmien määrä nosti esille kysymyksiä 
eri järjestelmien eroista, tasosta ja saatavuudesta. Ketkä suomalaiset saavat par-
haimman hoidon ja millä perusteella? Haasteena on, miten jokaisen suomalaisen 
hoidon taso saataisiin mahdollisimman korkeaksi ja toimivaksi. Tulokset toivat 
esille lisätutkimuksen tarvetta terveysalan asiantuntijoille. Useimmat suoma-
laisten ehdottamat parannukset, kuten jonotusajan lyhentäminen, byrokratian 
vähentäminen ja tulkkipalveluiden organisointi terveyskeskuksiin – olisivat 
korjattavissa työsuunnittelulla ja hallinto-organisaatiota tehostamalla. Vastaa-
jat ottivat esille vakuutuksen, joka toimi joidenkin suomalaisten osalta hyvin, 
mutta esille tuli, että ikääntyneiden on vaikeaa saada vakuutusta kohtuuhinnalla 
ja kaikilla suomalaisilla ei ole varaa kalliisiin vakuutuksiin. 

Parannusta Euroopan sisäiseen terveydenhoitoon
Suomen sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti vuonna 2013 EU-tasoisesta suun-
nittelutyöstä, jonka tavoitteena on helpottaa suomalaisten sairauden hoitoa ul-
komailla. Riippumatta siitä, minkä maan kansalaisesta on kyse, hoidon voi saa-
da EU:n alueella muuallakin kuin kotimaassaan. Vuoden 2014 alusta on astunut 
voimaan laki potilasdirektiivistä, jonka mukaan suomalaisen sairaus voidaan 
hoitaa ulkomailla, ellei jostain syystä sairautta voida hoitaa Suomessa. Näissä 
tapauksissa asuinkunta antaa maksusitoumuksen hoitoon ja Kela korvaa lain 
mukaisen osuuden kustannuksista. Tulevina vuosina on mielenkiintoista seu-
rata toteutetaanko suomaisten sairaudenhoitoa direktiivin mukaisesti myös Es-
panjassa. 

Espanjan ja Suomen tarjoamien palvelujen vertailua 
Arvioinnin tuloksena ilmeni, että suomalaiset olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä 
Espanjan terveydenhoitopalveluihin ja Suomen sosiaaliturvaan. Vaikka Espan-
jan terveyspalvelut saivat vertailussa parhaat pisteet, Suomen sosiaaliturva, lii-
kenne ja koulutus kompensoivat tilanteen. Suomalaiset palvelut saivat haasta-
teltujen arvioinneissa lähes tuplapisteet espanjalaisiin palveluihin verrattuina 
(ks. 10.5.2). Verotuksen osuus arvioinnissa jäi mietityttämään. Monissa yhteyk-
sissä oli tullut esille Espanjan kevyempi verotus. Tässä arvioinnissa Suomi sai 
siitä miinuspisteen, mutta Espanja ei yhtään tasoituspistettä. 

Espanjan verotusjärjestelmä erosi Suomen verotusperusteista monilta osin. 
Pienituloisia tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevia ei ennen vuotta 2013 verotettu 
juuri ollenkaan, mutta nyt tarkennuksia verotuksen perusteisiin tehdään ja ve-
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rotus on kiristynyt. Tulosten mukaan pienituloisten verotus oli kevyempi, mut-
ta suurituloisten osalta verotus oli jopa Suomen verotusta korkeampi. Espan-
jassa perittävä kiinteistövero, joka kattaa myös rivi- tai kerrostalojen asunnot, 
oli viime vuosina asteittain noussut. Vuoden 2013 alusta lukien Espanjassa tuli 
voimaan lisäksi omaisuusveron osalta tiukka sääntö, jonka mukaan jokaisen Es-
panjassa kirjoilla olevan on ilmoitettava tietyn summan ylittävä omaisuutensa. 
Suurin osa haastateltavista totesi, että Espanjan verotus on edelleen pääsääntöi-
sesti kevyempi kuin Suomen verotus. Yhdellä haastateltavalla oli toisenlaisia ko-
kemuksia. Yleisnäkemys oli, että jos jollakin henkilöllä on vähän kevyempi vero-
tus, siitä ei tule suurtakaan hyötyä, koska palkkataso on Espanjassa alhaisempi. 

Talouskriisi ja suomalaiset Aurinkorannikolla
Suomalaiset olivat havainneet Espanjan talouskriisin vaikutukset. Hinnat ja verot 
olivat nousseet ja mediassa uutisoitiin asuntojen hintojen laskusta, nuorten kor-
keasta työttömyydestä ja opintomaksujen korotuksista. Espanjan väkiluku väheni 
maastamuuton seurauksena vuonna 2012. Asuntoja pakkolunastettiin ja korrup-
tiouutiset lisääntyivät. Espanjan uutisissa arvioitiin talouskriisin vaikututtavan 
myös ulkomaalaisten elämään. Vaikka suurin osa suomalaisista ei nähnyt kriisin 
vaikuttavan elämäänsä mitenkään, lähes puolet vastaajista arvioi talouskriisin 
haittaavan tavalla tai toisella myös suomalaisten elämää Espanjassa. Asiasta tie-
tämättömiä oli runsaasti (44 %), joista osa ei halunnut ottaa kantaa sosiaalipo-
liittisiin asioihin. Myös enemmistö haastatelluista oli sitä mieltä, että talouskriisi 
hankaloittaa suomalaisten elämää Espanjassa. Haittavaikutuksista korostetuim-
min tuli esille työttömyys, joka lisää rikollisuutta ja sosiaalisia ongelmia. Jotkut 
ennakoivat myös terveydenhoidon ja lääkkeiden saannin vaikeutuvan entisestään. 

Tulokset antavat viitteitä tarkastella jatkossa tilannetta tarkemmin. Mikäli 
negatiiviset vaikutukset lisääntyisivät, tilanne saattaisi johtaa Suomeen palaa-
vien lisääntymiseen. Toistaiseksi vahvoja signaaleja ei ollut näkyvissä. Toisaalta, 
jos myös Suomen talous- ja työttömyystilanne jatkaa edellä kuvatun kaltaista 
heikkenemistään, hintojen korotuksilta ei Suomessakaan vältytä. Paluumuut-
to joutunee melko tiukkaan tavoitearviointiin. Espanjan pääministeri Rajoy on 
arvioinut Espanjan talouden kääntyvän lievään nousuun vuonna 2014. Myös 
Suomen palkansaajien tutkimuslaitos ennakoi Etelä-Euroopan kriisimaiden ta-
louden kasvavan jonkin verran. Näihin toiveisiin on suomalaisen helppo tarttua. 
(Palkansaajien tutkimuslaitos 2013.)

Tulevaisuuden suunnitelmat 

Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia Aurinkorannikon suomalaisilla on?

Mitkä tekijät vaikuttavat eri ikäryhmien tulevaisuuden suunnitelmiin?

Minkälaisena suomalaiset näkevät Aurinkorannikon tulevaisuuden?

Tulevaisuuttaan oli suunnitellut viidennes vastaajista. Suurin osa tulevaisuu-
den suunnitelmista liittyi työhön, opintoihin, talous- ja asuntoasioihin, harras-
tuksiin, matkailuun tai terveydenhoitoon. Yli puolet suomalaisista aikoi asua 
tulevaisuudessakin osa-aikaisesti Espanjassa. Pysyvästi suunnitteli asuvansa 
lähes kolmannes vastaajista. Molemmilla ryhmillä, pysyvästi tai osa-aikaisesti 
Espanjassa asuvilla, oli lähes sama, tärkein syy asumismuotonsa valintaan. Py-
syvästi Espanjassa haluttiin asua, koska maassa oli perhe, ystäviä ja oma asunto 
ja osa-aikaisesti Espanjassa asuttiin siksi, koska Suomessa oli perhe, ystävät ja 
mökki. 

Suomeen palaamisen suunnitelmista
Paluutaan Suomeen oli suunnitellut noin joka kolmas kyselyyn vastanneista. 
Jotkut heistä ajattelivat palaavansa Suomeen työsuhteen tai vuorotteluvapaan 
loputtua, jotkut terveydellisistä syistä. Paluusuunnitelmien tärkeimmät tausta-
tekijät olivat ikä ja terveys. Haastatelluilla oli tiedossaan suomalaisia, joilla oli 
selkeä suunnitelma siitä, että vanhuuden, sairauden tai muiden elämän vaikeuk-
sien kohdatessa tullaan palaamaan Suomeen. Useiden suomalaisten identiteet-
tiin liittyy viimeinen toivomus tuhkansa siirrosta kotimaan multiin, joka vaikutti 
siihen, että iän tai sairauksien lisääntyessä palattiin Suomeen. Oli myös havaittu, 
että hyvin yleistä oli, että vaikean sairauden kohdatessa muutettiin Suomeen 
saamaan hoitoa ja jotkut palasivat tervehtyessään takaisin Espanjaan. Usein 
Suomeen paluuseen vaikuttaa sairauden lisäksi myös kielitaidottomuus, joka 
luo turvattomuutta Espanjassa. Paluuseen vaikuttanee sekin, että espanjalainen 
sairaalahoito perustuu suurelta osin omaisten läsnäoloon ja hoidossa avustami-
seen. Tähän eivät kaikki suomalaiset ole tottuneet, eikä kaikilla ole tähän edes 
resursseja.

Miksi paluuta Suomeen ei suunniteltu?
Suurin osa Espanjassa asuvista suomalaisista (73 %) ei ollut suunnitellut Suo-
meen paluutaan. Myös haastatelluista lähes puolet halusi asua jatkossakin Es-
panjassa. Espanjassa pysymisen tärkein syy oli maassa viihtyminen tai Espanjas-
sa oleva perhe ja läheiset. Joillekin muutto ei ollut ajankohtaista eikä terveyskään 
muuttoa edellyttänyt. Useilla on myös Espanjassa oma asunto, työ, opinnot tai 
taloudelliset intressit sekä ihmissuhteet. Suomi ei enää ollut kovin vahvasti läs-
nä elämässä. Vastaajien ”aika näyttää” -periaate oli hyvin realistinen tilanteessa, 
jossa paluumuutolle ei ilmennyt erityisiä tarpeita. 

Nuorten, yrittäjien ja ikäihmisten tulevaisuus
Suomalaisten tulevaisuuden suunnitelmia kysyttiin sekä kyselyn että haastat-
telun avulla. Nuorten suunnitelmissa opinnot ja työ olivat keskeisiä. Tavoittee-
na oli hyvä elämä ja kiinnostava työura. Suurin osa opiskelijoista suunnitteli 
jatko-opintoja Suomessa. Kaikilla nuorilla jatkosuunnitelmat koulutuksensa 
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suhteen eivät olleet vielä selvillä. Koulutuksella katsottiin olevan eniten käyt-
töä Suomessa, mutta sen arvioitiin toimivan myös Espanjan työmarkkinoilla tai 
Suomen ja Espanjan ulkopuolellakin. 

Sillä – missä maassa uraa luodaan – ei ole merkitystä. Mielellään työtä 
tehtäisiin Suomessa, toiseksi muualla kuin Espanjassa tai Suomessa ja kol-
manneksi Espanjassa. Nuorten haaveammatteja olivat terveys- ja sosiaaliala, 
opetus, nuoriso- ja liikunta-ala, kauppa- ja ravintola-ala, palo-, turvallisuus- 
ja kiinteistö-, talous- ja matkailu-, taideala, psykologi, kielet sekä muoti- tai 
kauneusala. Ylivoimaisesti suosituin terveys- ja sosiaaliala oli myös talous-
kriisin aikana ollut yksi työllistävimmistä, joten valinta vaikutti järkevältä. 
Kun nuoria pyydettiin kertomaan suunnitelmiaan perheen perustamisesta 
ja mielipidettä puolisonsa kansalaisuudesta, jotkut nuorista kertoivat siirtä-
vänsä perhesuunnittelua myöhempään ajankohtaan. Joillakin nuorilla per-
hesuunnittelu oli meneillään. Suurin osa heistä oli avoin tulevan puolisonsa 
kansallisuudelle. Yksi nuori toivoi puolisonsa olevan jostakin muusta maasta 
kuin Espanjasta. 

Nuoret osasivat myös väistää kulttuurien välisiä ongelmia. Jos etnisellä 
enemmistöllä oli riidan halua, suomalaisnuori väistyi hymyillen. Nuoret olivat 
selättäneet myös espanjalaisten mañana-mentaliteetin. He eivät loukkaantu-
neet, vaikkei heidän espanjalaiskaverinsa pitänyt kiinni sopimuksestaan. Näyt-
tää siltä, että nuoret suomalaiset ovat kasvaneet kansainvälisyyteen ja ovat sii-
hen monesti jopa kypsempiä kuin aikuiset. He elävät myös sosiaalisen median 
maailmassa, jossa kanssakäyminen on luonnollista ja päivittäistä. Maailmanlaa-
juinen välimatka on heille lyhyt mediayhteyksien välityksellä. Nuorille maail-
ma oli avoin. Haluttiin matkustella ja nähdä maailmaa. Yksi suunnitelma toimii 
koosteena nuorten ajatuksista: ”Tavoite on pitää elämä hyvänä! Maailmaa pitää 
nähdä ja tutustua. Suunnitelmissa on töitä, matkustamista ja opiskelua. ” (Nainen 
18 v.) 

Työntekijöiden ja yrittäjien tulevaisuuden suunnitelmat liittyivät työn sisäl-
lön ja työmenetelmien kehittämiseen tai jatko-opintoihin. Useat suunnitelmat 
nivoutuivat myös työn etsimiseen, ammatin vaihtoon tai nykyisten työmenetel-
mien parantamiseen. Yrittäjien suunnitelmissa oli liikeideansa kirkastaminen, 
tilojen ja kalusteiden kunnostaminen sekä yrityksensä sijainnin uudelleen arvi-
ointi. Yrittäjien tulevaisuuden suunnitelmat voi kiteyttää neljään tavoitteeseen: 
1) parantaa työpaikan toimivuutta, 2) pitää yritys kannattavana, 3) uudistaa yri-
tyksen liikeideaa tai 4) jatkaa entiseen, hyväksi todettuun tapaan. Ikäihmisten 
tulevaisuuden suunnitelmat suuntautuivat tulevaisuuden asumispaikkaan. Kun 
ikäihmisiltä kysyttiin ”Haluatko asua Espanjassa vai Suomessa silloin, kun et sel-
viä kotona ilman ulkopuolista apua? ”, vastauksista nousi halutun maan suhteen 
esille neljä mielipideryhmää. Tilanteessa, jolloin ei kyetä asumaan kotona ilman 
ulkopuolista apua, yli puolet ikäihmisistä halusi asua siinä tilanteessa Suomes-

sa. Runsas kolmannes suunnitteli asumista Espanjassa. Joillekin ”ei ollut mitään 
väliä,” missä kyseisessä vaiheessa asuu ja yksi suunnitteli asuvansa jossain ihan 
muualla, muttei Suomessa tai Espanjassa. 

Aurinkorannikon tulevaisuus ja ympäristö
Kun suomalaisia pyydettiin arvioimaan suomalaisten määrää ja ikäryhmiä vuo-
sina 2012 ja 2017, keskimääräiseksi henkilöluvuksi vastauksista tuli 19 236. 
Vuonna 2017, suomalaisten määrän arvioitiin olevan 27 356. Vuoteen 2017 
mennessä, ikäihmisiä arvioitiin tulevan Aurinkorannikolle eniten, seuraavaksi 
arvioitiin tulevan työikäisiä ja vähiten nuoria. Suomalaiset olivat hyvin optimis-
tisia Aurinkorannikon tulevaisuuden suhteen. Lähes puolet vastaajista arveli 
Aurinkorannikon olevan vuonna 2017 yhtä aurinkoinen ja edullinen kuin täl-
läkin hetkellä. Laman nähtiin poistuneen ja ihmisten olevan kielitaitoisempia 
ja kansainvälisempiä kuin nyt. Jotkut arvioivat epävarmuuden jatkuvan ja pa-
luumuuton Suomeen lisääntyvän. Nähtiin, että talouskriisi huonontaa palveluja 
ja kilpailu kovenee. Jotkut ennustivat jopa euron kaatuvan. Varakkaammilla ja 
kielitaitoisilla ei nähty olevan mitään ongelmia Espanjassa viiden vuoden kulut-
tuakaan. 

Suomalaisten Espanjaan muuton nähtiin kasvavan, koska Espanja on tuol-
loin taloudellisesti vakaampi kuin Suomi, jonka sosiaalipolitiikka takkuilee ta-
lousahdingon kourissa. Suomalainen yhteiskunta tukee suomalaisten muuttoa 
Espanjaan sosiaalikulujen minimoimisen toivossa. Suomalaisten ikärakenteen 
arvioitiin nuortuvan. Nuorempi polvi astuu remmiin ja kehittää uudenlaisia 
palveluja. Kaikki vastaajat eivät kuitenkaan uskoneet laman kokonaan pois-
tuvan eivätkä tästä syystä nähneet palvelujenkaan parantuvan. Yleinen arvio 
oli, että vuonna 2017 Espanjan Aurinkorannikko on edelleen suomalaisten 
ihannepaikka. Jonkin verran hintataso saattaa nousta, sillä palveluiden ja inf-
rastruktuurin kehittämiseen tarvitaan taloudellisia investointeja. Keskeinen 
edellytys kehitykselle on kuitenkin lamasta selviytyminen. ”Jos lamasta selvi-
tään – entistä parempi.” (Mies 71 v.) Tämä näkökulma kulki arvioinnin punai-
sena lankana. 

Suomalaisten nähtiin vuonna 2017 olevan kansainvälisiä ja kielitaitoisia. 
EU:n yhteisöllisyyden ilmapiiri sopeuttaa suomalaisia paremmin espanjalaiseen 
kulttuuriin. Näistä syistä suomalaisten keskinäinen kateus vähentyy ja erimie-
lisyyksiä ja riitoja ei enää juurikaan esiinny. Osa nykyisten suurten ikäluokkien 
suomalaisista tarvitsee palvelutalohoitoa. Heidän ei kuitenkaan tarvitse vanhuu-
den ja sairauden kohdatessa palata Suomeen hoitoa saamaan, sillä suomalainen 
yhteiskunta on havainnut edullisemmaksi lähettää ikääntyneet kansalaisensa 
Espanjan lämpöön hoidettaviksi. Aurinkorannikolla toimii taloudellisesti tuettu, 
edullinen palvelutalo, jossa suomalaiset asuvat niin halutessaan elämänsä lop-
puun asti.
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Suomalaisia ajatuksia Espanjassa
Merkittävän lisän tutkimustuloksiin antoivat 42 haastatellun omat puheenvuo-
rot, joihin johdateltiin kysymyksellä: ”Onko mielessäsi jokin tärkeä asia, jota ha-
luat vielä kommentoida?” Kommenteistaan muodostui yksitoista erilaista näkö-
kulmaa, jotka ovat seuraavassa referaatteina ja laajemmin luettavissa luvussa 
15.

1) Suomalaisuus: Suomalaiset tiesivät, että Espanjassa puhuttiin suoma-
laisten elämäntavoista. Tiedostettiin, että suomalaisten sivistys oli kor-
keatasoinen ja suomalaiset ovat kielitaitoisempia kuin aiemmin. Nähtiin 
tärkeäksi, että suomalaisten valinnan vapautta pitää kunnioittaa eikä tuo-
mita isänmaan pettureina, kuten oli kuultu sanottavan. 

2)  Suomalaisyhteisön sisäänlämpiävyys: Suomalaisten tiedettiin elävän liikaa 
omissa porukoissaan, joka merkitsi liiallisen sisäänlämpiävää suomalai-
selämää. Suomalaiset olivat tästä syystä menettäneet pitkälti toistensa 
luottamusta. Erityisesti luottamuspula koulua kohtaan aiheutti suurta 
hämminkiä suomalaisten keskuudessa. Erityistä haittaa siitä nähtiin ai-
heutuvan koulun oppilaille. 

3)  Käyttäytyminen: Suomalaisturistit ihmettelivät Espanjassa asuvien suo-
malaisten ylimielistä käyttäytymistä turisteja kohtaan. Turistit olivat 
kokeneet, että pitempiaikaisesti alueella asuvat suomalaiset katsoivat ly-
hytaikaisia lomalaisia ”ylhäältä alaspäin.” Suomalaisten keskuudessa oli 
liikaa toinen toistensa arvostelua ja väärää johtajuutta. 

4)  Ikäryhmien väliset erot: Suomalaisten välillä oli eroavuuksia, riippuen sii-
tä, minkä ikäisiä he olivat ja minkälainen elämäntausta heillä oli. Kaikkien 
kanssa ei välttämättä tultu toimeen. Espanjassa asuvien suomalaisten yh-
teiselon toivottiin lopulta toimivan ja suomalaisten löytävän kansallisuu-
delleen perustuvan ”yhteisen sävelen.” 

5)  Espanjalaiseen kulttuuriin sopeutumista lisää: Suomalaisten tulisi olla 
enemmän tekemisissä espanjalaisten kanssa, jotta näkökulmat laajenevat 
ja sopeutuminen kulttuuriin mahdollistuisi. 

6)  Espanjalaisten ikääntyneiden kunnioitus: Suomalaiset arvostivat espanja-
laisten kunnioittavaa suhtautumista ikäihmisiä kohtaan. Siinä on suoma-
laisilla paljon oppimista. Nähtiin, että suomalaista hyvinvointia kehitetään 
talouden ehdoin, jolloin ihmisarvon sijaan rahasta on tullut elämänarvo. 

7)  Talouskriisi ja rikollisuus: Suomalaiset olivat tietoisia Espanjan talouskrii-
sistä, jonka myötä myös rikollisuus oli lisääntynyt. Useat suomalaiset oli-

vat joutuneet rikosten uhreiksi. Suomalaisten turvallisuuden lisääminen 
nähtiin tarpeelliseksi. Myös turvaverkoston tarve tuotiin esille. 

8)  Terveydenhoitopalvelujen heikennykset: Suomalaisten lääkärivastaanotto-
jen ja lääkkeiden saanti Espanjassa oli vaikeutunut. Lama oli tiukentanut 
julkisen terveydenhoidon ohjeistuksia. Aiemman kolmen kuukauden lää-
keannoksen sijaan, lääkkeitä saatiin nyt vain kuukaudeksi kerrallaan. 

9)  Suomalaisväestön kasvu: Yhdellä haastateltavalla oli huoli suomalaisväes-
tön kasvusta Espanjassa ja erityisesti eläkeläismuuton aiheuttamasta ve-
rovarojen siirtymisestä Suomesta Espanjaan. 

10)  Varoituksen sanoja: Haastateltavien varoitukset perustuivat todennäköi-
sesti omakohtaisiin kokemuksiin. Ensiksi: Kelan järjestelmään ei pidä 
jäädä kiinni, koska se sairastuttaa yksinasuvat. Toiseksi: kannattaa katsoa 
tarkkaan kenelle asioitaan puhuu. 

11)  Tutkimus sai kannustusta: Haastatellut antoivat kannustusta tutkimuksel-
le. Positiivista huomiota sai kahden kulttuurin tarkastelu suomalaisten 
näkökulmasta ja kysymysten ajankohtaisuus.
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Keitä he ovat – 
muuttuivatko he? 

Loppuluku kuvaa tutkimustulosten ydintä, jossa esitellään tuloksista rakentu-
neet kuusi tiivistettyä näkökulmaa sekä kehittämisehdotukset, jotka on kirjattu 
liitteessä kuusi.

1. Keitä Aurinkorannikon suomalaiset ovat? 

Tutkimus kuvaa vain kapeaa kaistaletta siitä todellisesta suomalaisyhteisöstä 
Aurinkorannikolla, jossa on eläkeläisenemmistön lisäksi kahden kulttuurin per-
heitä, lapsia ja vastasyntyneitä. On myös useita suomalaistyöntekijöitä ja yrit-
täjiä, jotka eivät kiireiltään ehtineet kyselylomaketta täyttämään. Voi kuitenkin 
todeta, että tämä, tutkimusaineistoltaan melko kattavaksi laajentunut tapaus-
tutkimus on onnistunut tiivistämään Aurinkorannikon suomalaisyhteisön oleel-
lisen ytimen ja tuottamaan siitä mahdollisimman kattavan kuvauksen. Tulosten 
vaikuttavuutta ja värikkyyttä lisää se, että tutkimukseen osallistui runsaasti 
pitkään Aurinkorannikolla asuneita. Myös sillä on merkitystä, että osallistujis-
sa on noin puolet nuoria sekä työikäisiä ja noin puolet ikäihmisiä. Tutkimus oli 
onnekas myös siltä osin, että ennakoituihin kolmeen ikäryhmään ilmoittautui 
vapaaehtoisesti eri-ikäisiä suomalaisia: 16–90 vuotta täyttäneitä. Sukupuolija-
kaumankin osalta otos on tasainen, naisia on 272 ja miehiä 268. Vuosina 1945–
1954 syntyneitä, suurten ikäluokkien suomalaisiakin osallistui tutkimukseen 
150. Heistä naisia on 86 ja miehiä 64.

2. Miksi Espanjaan muutettiin?

Espanjaan muutto suomalaisille ei ole milloinkaan ollut pakkomuuttoa. On 
muutettu vapaaehtoisesti ja paremman elämän toivossa. Suomalaiset näkivät 
1990-luvun lopulla Aurinkorannikon suomalaisena ideaalimaisemana, josta ha-
ettiin elämyksiä ja väriä elämään (Karisto 2008, 446). Jotkut tähän tutkimukseen 
osallistuneista olivat tulleet Aurinkorannikolle jo yli 30–40 vuotta sitten, jolloin 
he muuttivat silloiseen Satumaahan. Maisemat ovat edelleen ideaalisia ja aurin-
koisia. Myös Välimeren rantahietikot houkuttelevat suomalaisia. Niiden puh-
taudesta huolehditaan yhä tarkemmin – kiitos kasvaneen turismin. Espanjaan 
muuttaneissa on edelleen siirtolaisia tai kausimuuttajia, mutta nyt heidän lisäk-
seen esiintyy kaksi uuttakin muuttajatyyppiä: transitiosiirtolaiset ja superturis-
tit, joiden molempien tavoitteena on asteittainen maahan muutto.

Ilmasto toimi vahvimpana vetotekijänä Espanjaan muuttoon. Itse eläkkeel-
le pääsy ei näytellyt kovin vahvaa roolia muutossa, mutta toimi väliin tulevana 
tekijänä, jonka avulla päästiin hoitamaan terveyttä ja toteuttamaan kiinnosta-
via aktiviteetteja etelän lämpöön. Espanjassa haluttiin seikkailla, oppia kieltä 
ja kulttuuria sekä ulkoilla ja harrastaa. Joillekin oli helpotus irrottautua Suo-
men huonoiksi kokemistaan palveluista. Vuorotteluvapaalle, työn tai yrityksen 
vuoksi Espanjaan muuttavaa 103 henkilöä odotti uusi työilmapiiri, kulttuuri ja 
haasteet. Lapsiperheiden muuton kynnystä madalsi suomalainen koulu. Aurin-
korannikon valintamotiiveihin vaikuttivat ensisijaisesti konkreettiset käytännön 
asiat, kuten perhe, tuttavat, asunto, työ tai opinnot. Muuton taustalla oli myös 
elämänmuutoksia, kuten eläkkeelle jääminen, avioero, läheisen kuolema, laman 
aikana Suomessa menetetty työ tai ”oravanpyörä”, josta haluttiin päästä eroon 
Espanjassa.

3. Mikä elämässä oli muuttunut?

Suomalaisten elämässä oli eniten Espanjassa muuttunut sosiaaliset suhteet, har-
rastukset, vapaampi elämäntyyli, ilmasto, terveys sekä espanjan kielen ja kult-
tuurin tuntemus. Osallistuttiin erilaisiin tilaisuuksiin enemmän. Suomalaisilla 
oli eniten suomalaisia ystäviä. Espanjalaisia ystäviä oli toiseksi eniten. Ystäviä 
oli myös muista Euroopan maista sekä Yhdysvalloista, Kanadasta ja Etelä-Ame-
rikasta. Espanjassa oli luotu kansainvälisiä ystävyyssuhteita ympäri maailmaa. 

Suurin osa koki sopeutuneensa espanjalaiseen kulttuuriin. Ensisijainen, 
sopeutumista edistävä tekijä oli avoin, ”maassa maan tavalla” -asenne. Toinen 
sopeutumista auttava tekijä oli sosiaaliset suhteet, omaisten ja tuttavien tuki. 
Nuorten sopeutumista oli vahvistanut kaverisuhteet, joita oli useista eri mais-
ta. Joidenkin nuorten toinen vanhemmistakin oli espanjalainen. Sopeutumista 
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oli eniten vaikeuttanut espanjan kielimuuri. Runsas viidennes suomalaisista 
ilmoitti, ettei heillä ole kiinnostustakaan sopeutumiseen. Sopeutumista oli vai-
keuttanut myös byrokratia, mañana -mentaliteetti, siesta, sairaus, ikä, lääkäri-
palvelujen ja lääkkeiden saannin vaikeutuminen, kulttuurin kokemuksen puute, 
liiallisen tiiviisti suomalaisyhteisössä pysyminen, espanjalaisten yöjuhlinta sekä 
roomalaiskatolinen uskonto traditioineen. 

Harrastukset olivat lisääntyneet ja suurelta osin muuttuneetkin. Espanjaa 
oli opiskeltu keskimäärin 4–60 vuotta. Joka viides ei ollut opiskellut espanjaa 
ollenkaan. Työssä käyvien ja yrittäjien harrastaminen oli vähäisempää. Ajan 
ja kiinnostuksen puute tai taloudelliset syyt estivät osallistumista. Suomalai-
set harrastivat suomalaisten ja espanjalaisten liikuntapiireissä, golf-kentillä tai 
kuntosaleilla. Suosituimpia harrastuksia olivat lisäksi kulttuurilajit, kädentaidot, 
kieliopinnot, matkailu, valokuvaus, kirjoittaminen, ruoanlaitto ja kodinhoito. Seu-
rakunnan pienryhmät koettiin turvaverkostona, joka auttoi elämän vaikeuksis-
sa. Yhdistystoimintaan osallistuivat pääasiassa ikäihmiset, nuoret eivät yhdis-
tystoiminnasta eivätkä vapaaehtoistyöstä olleet kiinnostuneet. Suomi-Seurojen 
toimintaan osallistuttiin eniten. Toiseksi suosituin oli Sofia-opisto ja kolman-
neksi osallistuttiin 44 eri pienyhdistyksen toimintaan. Yhdistystoiminta tuki 
suomalaisten viihtymistä Espanjassa. Se, miksi yhdistystoimintaan ei osallistut-
tu, johtui siitä, ettei haluttu sitoutua runsaasti vapaa-aikaa vievään toimintaan. 
Joidenkin esteenä oli tieto suomalaisten erimielisyyksistä.

4. Miten asutaan ja eletään? 

Suomalaiset asuvat Espanjassa keskimäärin kahdeksan kuukautta vuodessa ja 
vajaa puolet heistä on Espanjassa kirjoilla. Suurin osa asuu perheenjäsenten-
sä kanssa, mutta joka viides asuu yksin. Asuinpaikka oli valittu alueelta, jossa 
asui joko perheenjäseniä tai tuttuja suomalaisia. Suomalaisyhteisö, asunnon 
sijainti ja hyvät kulkuyhteydet olivat pääkriteereitä asunnon valinnassa. Suu-
rin osa oli tyytyväinen asuntoonsa ja asuinalueeseen. Joka kolmas vastaaja oli 
kuitenkin pettynyt samalla alueella asuviin suomalaisiin. Asunnon valinnan ja 
asumisen tyytyväisyyden kriteerit olivat näiltä osin ristiriidassa keskenään. 
Asumisen pettymykset johtuivat myös liiallisesta turismista, rikollisuuden li-
sääntymisestä, byrokratiasta, liikennepulmista, korkeista suomalaishinnoista 
tai vuokrista. Useimmilla oli koti Suomessa. Seuraavaksi eniten oli heitä, joilla 
koti oli Espanjassa. Useilla oli koti sekä Suomessa että Espanjassa. Suomes-
sa sijaitsevaan ”oikeaan kotiin” vaikuttivat perheenjäsenet, suku tai ystävät. 
Espanjan ”oikean kodin” tuntuun vaikuttivat tavarat, maassa asuttu aika ja 
asunnon kodinomaisuus. Noin puolet suomalaisista asui omassa, puolet vuok-
ra-asunnossa. 

Suomalaisten kokemusten mukaan elinympäristö ja asunnot olivat siis-
tiytyneet ja palvelut sekä liikenneyhteydet parantuneet. Oli rakennettu uusia 
teitä, rakennuksia ja puistoja. Aurinkorannikolla viihdyttiin. Havaittiin myös 
lukuisat tyhjät asunnot ja talouskriisin vaikutukset. Hinnat ja verot olivat 
nousseet, kansainvälisyys, pakolaiset ja rikollisuus olivat lisääntyneet. Sii-
voushenkilöstön lakot aiheuttivat epäsiisteyttä. Suomalaiset kokivat elinym-
päristöhaittoina myös samalla asuinalueella asuvien suomalaisten eripuran ja 
keskinäisen pahansuopaisuuden. Vaikka tiedossa oli, että samoja haittailmi-
öitä esiintyy myös muiden kansallisuuksien parissa, suomalaisten osalta asia 
otettiin vakavasti esille. 

Nuoret ja yli 51-vuotiaat suomalaiset olivat kokeneet Espanjassa asumisen 
melko suurena elämänmuutoksena. Sosiaaliset suhteet, harrastukset ja terveys 
olivat elämänmuutoksista suurimmat. Elämänmuutoksia olivat eläkkeelle jään-
nin lisäksi uusi työ, elämän kiireellisyys, asioiden hoidon hankaluus, sairaudet, 
jatkuva matkustaminen tai toimimattomat palvelut sekä jatkuva varuillaan olo 
rikollisuuden vuoksi. Verotus oli tuonut joillekin elintason nousua. Myös elämän-
tavat olivat muuttuneet. Espanjassa oli solmittu runsaammin ystävyyssuhteita, 
aloitettu liikunta, kuntoilu ja muut harrastukset. Espanjassa oli otettu myös 
käyttöön uusia elämäntapoja. Oli rakennettu uusia sosiaalisia suhteita ja osallis-
tumisen muotoja, ryhdytty liikkumaan, kuntoilemaan ja ruokailemaan terveel-
lisemmin tai opiskelemaan espanjaa. Oli opittu myös hymyilemään ja olemaan 
avoimempia uusille asioille. 

Sosiaalinen media on yksi keskeisimmistä sosiaalisen vuorovaikutuk-
sen muoto myös Espanjassa. Suomalaisista 515 henkilöä käytti sosiaalista 
mediaa melko säännöllisesti ja nuoret lähes päivittäin. Yhteydet toimivat 
kohtuullisen hyvin. Sosiaalista mediaa käytettiin lähinnä henkilökohtaisten 
suhteiden ylläpitämiseen, tietojen vaihtoon tai työasioiden hoitamiseen. In-
ternet, skype -puhelut ja sosiaalinen media oli luonut omaisten ja ystävien 
välille transnationaalisen suhteen, joka toimi siitä huolimatta, että asutaan 
Euroopan eri laidoilla. Erityisen taitavia sosiaalisen median käyttäjiä olivat 
nuoret, joille sosiaalinen media toimi jokapäiväisenä kontaktivälineenä niin 
Espanjassa kuin muissa maissakin asuvien sukulaisten tai tuttavien välises-
sä yhteydenpidossa. 45 henkilöä eivät internetiä eivätkä sosiaalista mediaa 
tarvinneet.

Suomalaisten kokemukset palveluista olivat pääasiassa myönteisiä ja edulli-
sia hintoja kiiteltiin. Monen pienituloisen eläkeläisen elintaso oli kohentunut Es-
panjassa. Myös palvelujen määrä oli tyydyttävä. Terveyspalveluja, kauppapalve-
luja, kampaamo-, parturi- ja kauneudenhoitopalveluja käytettiin eniten. Joitakin 
tärkeitä palveluja puuttui. Ensisijaisesti tarvittiin keskitettyä neuvontapistettä, 
toimivia terveyspalveluja ja tulkkipalvelua. Nähtiin, että suomenkielisen ja koh-
tuuhintaisen palvelutalon tarve kasvaa vuosi vuodelta. 
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5. Onko suomalaisuus muuttunut? 

Keskeisin näkemys oli, että ”suomalaisuus pysyy ja paranoo!”, kuten pohjanmaa-
lainen miesvastaaja tokaisi. Espanjassa asuva nykysuomalainen kuvattiin sivis-
tyneeksi ja korkeatasoisen koulutuksen saaneeksi – oli koulutus sitten amma-
tillinen tai korkeakoulutasoinen. Suomalaisista suuri osa oli myös kielitaitoisia. 
Osallistujissa oli kolmentoista eri kielen osaajia ja keskimääräisesti suomalaiset 
puhuvat enemmän kuin kahta kieltä oman äidinkielensä lisäksi. Nuorten kan-
sainväliset suhteet olivat laajat ja heillä oli montaa eri kansallisuutta omaavaa 
kaveria. Rupattelu ystävien kesken hoitui sosiaalisen median välityksellä myös 
maapallon toiselle laidalle. Työuraa suunniteltiin maailmanlaajuisesti, eikä puo-
lison kansallisuudella ollut merkitystä. Nuorille tärkeintä oli hyvä elämä ja maa-
ilmantuntemus. Eurooppa oli kotimaa – ei niinkään Suomi tai Espanja. Vastaa-
jissa oli suomalaisia työntekijöitä, toimihenkilöitä ja yrittäjiä yhteensä 89, joista 
suurin osa oli saanut työpaikkansa omatoimisesti hakien. Vaikka työ uudessa 
kulttuurissa oli haasteellinen, työssä oli viihdytty. Ikäihmisten arkea värittivät 
sosiaalinen verkosto ja aktiviteetit. Suomalaisuus oli jokaiseen ikäryhmään 
kuuluvalla säilynyt vahvana.

Espanjaan muuttaneita suomalaisia kuvattiin sisukkaiksi, rohkeiksi ja yritte-
liäiksi. Vapaus kuvattiin suomalaisen yhdeksi tärkeimmistä arvoista. Suomalai-
nen ei Espanjassa asuessaan siedä moitteita ”vero- tai elintasopakolaisuudesta.” 
Katsotaan, että vuosikymmenien aikana tehty ansiotyö oikeuttaa vapauteen sil-
loin, kun siihen on mahdollisuus. Huomattavan yleisesti kommenteissa tuotiin 
esille suomalaisyhteisön sisäänlämpiävyyttä, joka saa aikaan eripuraa. Näistä 
syistä suomalaiset olivat myös menettäneet toistensa luottamusta, josta seurasi 
toinen toistensa arvostelua ja väärää johtajuutta. Oli myös havaittu Espanjassa 
asuvien suomalaisten ylimielistä käyttäytymistä oman maan turisteja kohtaan. 
Ikäryhmittäisiä asenne-erojakin havaittiin. Tärkeä toivomus oli, että Espanjassa 
asuvien suomalaisten yhteiselo lopulta toimii ja suomalaiset löytävät kansalli-
suudelleen perustuvan ”yhteisen sävelen.” 

6. Tulevaisuuden suunnitelmat 

Yli puolet suomalaisista oli suunnitellut asuvansa osavuotisesti Espanjassa tu-
levaisuudessakin. Pysyvästi Espanjassa suunnitteli asuvansa lähes kolmannes 
vastaajista. Osavuotisesti Espanjassa asuttiin siksi, koska Suomessa oli perhe, 
ystävät ja mökki. Pysyvästi Espanjassa haluttiin asua, koska maassa oli perhe, ys-
täviä ja oma asunto. Nuorten tulevaisuuden suunnitelmissa työ oli keskeisin asia. 
Tavoitteina oli saada opintojen myötä hyvä ammatti. Haluttiin myös matkustella 
ja nähdä maailmaa. Yrittäjät halusivat tulevaisuudessakin parantaa työpaikkan-

sa toimivuutta, pitää yrityksensä kannattavana, uudistaa yrityksen liikeideaa tai 
jatkaa entiseen, hyväksi todettuun tapaan yritystoimintaa. Ikäihmisten tulevai-
suuden suunnitelmat liittyivät tilanteeseen, jolloin ei kyetä enää asumaan kotona 
ilman ulkopuolista apua. Yli puolet ikäihmisistä halusi asua tuolloin Suomessa ja 
runsas kolmannes halusi asua Espanjassa. Ikäihmisten tulevaisuuden asuinmaa 
oli ensisijaisesti Suomi, toissijaisesti Espanja, kolmanneksi ei väliä, mikä maa ja 
neljänneksi jokin muu maa kuin Suomi tai Espanja. 

Noin joka kolmannen suomalaisen suunnitelmissa oli palata Suomeen silloin, 
kun ikä ja terveys sitä edellyttävät. Suurin osa vastaajista ei ollut suunnitellut 
Suomeen paluutaan, sillä he viihtyivät Espanjassa. Useimmilla oli myös Espan-
jassa perhe, lähiomaiset, työ, opinnot, oma asunto, taloudelliset intressit tai ih-
missuhteet. Joillekin paluumuutto ei ollut ajankohtaista eikä terveyskään paluu-
ta edellyttänyt. Suomi ei enää ollut kovin vahvasti läsnä heidän elämässään. 

Kehittämisehdotukset. Tutkimustuloksista nousi esille neljä ”ydinehdo-
tusta”, jotka vastaajien mukaan toteutuessaan parantaisivat suomalaisten hy-
vinvointia Espanjan Aurinkorannikolla. Näitä ovat: tulkkipalvelut, keskitetty 
neuvontapiste, taloudellisesti tuettu suomalainen ikäihmisten palvelutalo sekä 
EU-sairaanhoitokortin toimivuuden parantaminen Espanjassa. Näiden palvelujen 
toteutumisen edellytyksinä nähtiin olevan Suomen ja Espanjan viranomaisten 
yhteistyö sekä Suomen tai Euroopan unionin taloudellinen tuki suomen kansa-
laisille Aurinkorannikolla. Edellä kuvatut palvelutarpeet tuotiin esille useissakin 
yhteyksissä, mutta erityisesti ne nousivat esille muuttovaiheen ja nykytilanteen 
avun tarpeissa, sopeutumisen edellytyksissä, hyvinvoinnin haasteissa, hyvin-
voinnin parantamisen menetelmissä sekä palvelutarpeissa (luvut 8,10 ja 13). 
Kehittämisehdotukset ja toimenpide-ehdotus esitellään liitteessä viisi. 

Synteesi
Tulosten perusteella kokonaisuutena todetaan, että Espanjan Aurinkorannikon 
suomalaisyhteisö on

• nuortunut

• tiedonsiirron ja sosiaalisen median hallitseva

• pääosin sopeutunut espanjalaiseen kulttuuriin

• kansainvälistynyt ja suurelta osin kielitaitoinen

• terveydestään huolehtiva

• yhteisöllinen

• koulutettu, rehellinen ja taloutensa hoitava 

• itseään kehittävä, työteliäs ja yritteliäs. 
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Se, missä meillä Espanjan Aurinkorannikon suomalaisilla on vielä parannet-
tavaa, on ihmissuhteiden vaaliminen ja vuorovaikutustaitojen hallinta. Näissä 
tavoitteissa voi käyttää hyväksi espanjalaista mañana -mentaliteettia ja suoma-
laista sisua. Mañanasta voidaan valita menetelmä, jossa ensin mietitään, mitä ja 
milloin tehdään. Sitten sovitaan asia, kun aika on sille kypsä. Asia voidaan jättää 
sillä kertaa sopimatta ja siirtää se myöhäisempään ajankohtaan, mikäli ratkaisu 
ei vaikuta onnistuneelta. Mietitään uusia menetelmiä. Vuorovaikutus- ja neuvot-
telutaidon tärkeimpiä elementtejä ovat pitkämielisyys ja harkitsevuus, sopivien 
strategioiden valinta, osapuolten erilaisuuden huomioiminen, luova ongelman-
ratkaisu ja sisu. Ellei asia ensi neuvottelussa ratkea, on sisukkaasti yritettävä 
uudelleen ja pahimmassa tapauksessa mentävä ”läpi harmaan kiven.” Silloin, 
kun tavoite on oikea, asia rehellinen ja ratkaisu tähtää yhteiseen hyvään, suo-
malainen ei luovuta. Tutkimuksen loppusiteerauksena on espanjalainen viisaus 
sisukkaalle suomalaiselle –

”¡El hombre propone y Dios dispone! Ihminen päättää – Jumala säätää!” 
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Liite 2. Asiantuntija-
haastattelut

Hannu Hallamaan haastattelu 
Espanjan Aurinkorannikolla kauimmin asunut, rakentamisen asiantuntija ja La-
zarusritari, kertoo elämästään Espanjassa.

Kuva 15. Aurinkorannikon Lions klubin edustajat onnittelevat 10-vuotiasta Thelman 
Pullapuotia 6.11.2012. Oikealla: Hannu Hallamaa. Muut henkilöt vasemmalta: Juhani 
Mikkolanniemi, Ismo Virtanen, Sari Mäenpää ja Thelma Johansson. (Lähde: Fuengirola.
fi)

Perhetaustaa
Hannu Hallamaan isän, Reino Hallamaan (1899–1979) ura alkoi lupaavasti val-
tion rautateiden hallinnossa, mutta sisällissodan sytyttyä vuonna 1918 hän liittyi 
valkoisten armeijaan ja hänestä tuli upseeri. Hallamaan tehtäväksi tuli 1920-lu-
vulla perustaa armeijan radiotiedustelu. Talvi- ja jatkosodan aikana eversti Hal-
lamaan johtama radiotiedustelu oli kansainvälistä huippuluokkaa ja pystyi mur-
tamaan vihollisten salaisia viestejä. Järjestettyään ”Operaatio Stella Polariksen”, 
jonka tarkoituksena oli viedä tiedustelumateriaali turvaan ulkomaille neuvos-
tomiehityksen varalle, Hallamaa pakeni perheineen Suomesta ja päätyi lopulta 
vuonna 1947 Espanjaan. Itsensä kaltaiselle Neuvostoliittoa vastaan toimineelle 
tiedustelumiehelle hän katsoi sopivaksi turvapaikaksi Espanjan, jossa oli Mála-
gan leuto ilmasto ja Francon oikeistodiktatuuri. Eversti Hallamaa ryhtyi vilje-

lemään neilikoita ja perusti Malagaan kaupungin ensimmäisen kukkakaupan. 
Myöhemmin hän siirtyi orastavaan turistibisnekseen ja rakennusurakointiin. 
Hänen poikansa, Hannu Hallamaa, toimii yhä rakennusurakoitsijana. (Suomen 
Madridin-instituutin everstiseminaari 2005.)

Muutto perheen mukana Espanjaan
Tulin kaksivuotiaana perheeni kanssa Espanjaan vuonna 1947. Siitä on nyt siis 
66 vuotta. Olemme nyt veljeni Patrikin kanssa ainoat suomalaiset, jotka olemme 
täällä Aurinkorannikolla asuneet näin kauan. Äitini, Brita Sofia Ottilia Hallamaa, 
os. Streng, oli vanhin, kauimmin täällä asunut suomalainen. Hän eli viimeiset 
vuotensa Helena-hoitokodissa ja kuoli kolme vuotta sitten 94-vuotiaana. Isäni, 
eversti Reino Henrik Hallamaa oli kuollut jo aiemmin, vuonna 1979. Tämä pi-
simpään Espanjassa asuneen suomalaisasukkaan mantteli periytyi täten van-
hemmiltamme meille, perheemme vanhemmille pojille. 

Muutimme Espanjaan Operaatio Stella Polariksen seurauksena Ranskasta 
lokakuussa 1947, maan viranomaisten suosituksesta. Olimme asuneet Ranskas-
sa turvallisuussyistä pari vuotta, koska isäni oli ollut Suomen radiotiedustelun 
päällikkönä sotavuosina maatamme puolustamassa. Ensin matkasimme Madri-
diin, koska isä tiesi, että siellä oli suomalainen kaupallinen attasea, Unto Ivaska. 
Hän antoi meille ensimmäiset ohjeet Espanjassa asumisesta ja terveyspalveluis-
ta. Hän suositteli meille Malagaa, jossa on Euroopan paras ilmasto. Olen asunut 
Malagan provinssin alueella, 50 kilometrin säteellä koko tämän ajan; Churria-
nan ja Marbellan välillä ja viimeiset 30 vuotta Benalmádena Costalla ja Fuengi-
rolassa.

Lapsuus ja nuoruus 
Asuin lapsuuden aikani Churrianassa. Kylä oli syvää maaseutua. Kesähelteillä 
uimme tilallamme olleessa kastelualtaassa, jonne vesi tuli lähteestä. Kouluni 
aloitin viisi ja puolivuotiaana Churrianan läheisessä nunnaluostarissa. Myös 
veljeni Patrik oli samassa koulussa. Meidät häädettiin sieltä seitsemänvuotiaina 
pois, koska sen ikäisten poikien ei sopinut olla nunnien luostarissa. Sen jälkeen 
olin yhden talven Malagan Jesuiittakoulussa, joka oli Malagan paras koulu. Asuin 
tuolloin koulun läheisyydessä, suomalaistuttavien perheessä. Koska minua ei ol-
lut ristitty katolisuuteen, opettajina toimineet pitkäkaapuiset munkit ryhtyivät 
käännyttämään minua katoliseen uskontoon. Siihen en suostunut. Tästä syystä 
sain jopa viivoittimesta sormilleni. Sattui pahasti! Pakenin rangaistuksia ja käve-
lin koulusta suoraan 30 kilometrin matkan kotiin Churrianaan. Äitini järkyttyi! 
Minut lähetettiin Suomeen kouluun. Hän oli tuota ratkaisua jo aiemmin mietti-
nytkin. 

Isä tunsi jo sota-ajaltaan Karhumäen veljekset, jotka olivat laajentamassa 
lentotoimintaansa Espanjaan. Niinpä lensin 9-vuotiaana ensimmäisellä paluu-
lennolla Karhumäen DC -3:lla Suomeen, toukokuun alussa 1955. Kun keväällä 
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täytin 10 vuotta, olin jo kokenut yksin matkustamisen lentokoneella. Muistan 
penkin ja muita yksityiskohtia koneesta. Matka kesti kolme päivää. Mieleeni on 
jäänyt muun muassa se, kun Marseillen satamassa, tasokkaassa ravintolassa 
söin elämäni ensimmäisen chatobrianin ja yövyin kahden lentoemännän huo-
neessa lisävuoteessa. 

Menin ensin äidin Viivi-sisaren kotiin Helsinkiin. Olin myös Lauttasaaressa 
isän serkun, arkkitehti Sysimetsän kotona. Olimme metsässä hiihtämässä Laut-
tasaaren hyppyrimäen kupeessa. Pälvillä oli vielä lunta ja niillä hiihdin. Oli mel-
koinen kokemus! Olin Espanjassa nähnyt vain yhden kerran satavan lunta, mutta 
koskaan en ollut hiihtänyt. Muistan vieläkin sen havumetsän tuoksun. Lapsena 
on alttiimpi aistimaan. Veljeni Patrik tuli äidin kanssa Suomeen myöhemmin. 
Me asuimme äidin sisaren, Ellanin luona Sysmässä, mistä äiti oli kotoisin. Myös 
toinen veljeni Veli ja sisareni Meri tulivat myöhemmin Suomeen ja silloin perus-
timme ns. koulukodin Sysmään, jossa asuimme noin 10 vuotta. 

Vaikka muutokset olivat lapsuudessani suuria, ne eivät kummemmin järkyt-
täneet. Lapset elävät elämän muutoksensa luonnollisesti. Koin, että se oli minun 
elämääni. Se oli hyvä, että äiti ja isä olivat puhuneet meille lapsille suomea, joten 
osasimme sitä, kun tulimme Suomeen. He olivat myös kertoneet meille suoma-
laisesta suvustamme. Minulle oli jo Espanjassa syntynyt motivaatio tulla tutustu-
maan sukulaisiin Suomeen. Ero Espanjaan oli kuitenkin valtava! Menin Suomes-
sa armeijaan 1964 ja sen jälkeen olin Lahdessa Mallasjuomalla töissä vuoteen 
1968 asti. Isä oli kehitellyt Mallasjuoman markkinointipäällikön, eversti Eino 
Tirrosen kanssa virvoitusjuomaprojektia Espanjaan. Minut lähetettiin Suomeen 
oppimaan virvoitusjuomien markkinointia. Keski-oluet kuitenkin vapautuivat ja 
panimoille tuli kova kilpailu Suomessa aluevaltauksista. Mallasjuoman Espan-
jaan suunnitellut varat menivät siinä taistelussa. Siihen loppui myös Espanjan 
virvoitusjuomaprojekti. Olen kuitenkin saanut sekä Mallasjuoman työstä, että 
markkinointikoulutuksesta suurta hyötyä myöhempiin tehtäviini. 

Työ Espanjassa. Isän jalan jäljiltä itsenäiseksi rakentajaksi
Olin Suomessa, kun isäni sairastui 1968 Espanjassa. Koska hänellä oli rakennus-
työ meneillään täällä, tulin isäni avuksi Aurinkorannikolle 23-vuotiaana. Nuo-
remmat sisarukseni opiskelivat vielä, ja itse olin jättänyt kouluni kesken. Kym-
menen asunnon rakennustyö saatiin valmiiksi. Se oli Espanjan työputkeni alku. 
Rakentamisen ohella olin kausiluontoisesti yli kymmenen vuoden ajan töissä 
matkailualalla muun muassa Finnlinesin kaukoristeilyillä risteilyisäntänä. Isän 
kuoltua vuonna 1979, avasimme Patrikin kanssa, joka tällä välin oli valmistunut 
insinööriksi, vuonna 1980 toimiston Fuengirolaan, nykyistä Centro Finlandiaa 
vastapäätä olevaan taloon, kadun toiselle puolelle. Kaiken kaikkiaan olen ollut 
tyytyväinen työssäni Espanjassa, jota olen etupäässä tehnyt suomalaisten maa-
hanmuuttajien parissa.

Harrastukset ja asuminen
Nuorempana kävimme Sierra Nevadassa laskettelemassa. Koneella mentiin ylös 
ja painovoimalla alas. 1980-luvulla harrastin purjehdusta. Nyt elämä on muotou-
tunut uomiinsa. Olen Aurinkorannikon Leijonien perustajajäsen ja tänä vuonna 
toista kertaa klubin presidentti. Edellisessä hyväntekeväisyyskonsertissa meillä 
oli noin 200 lipun ostanutta ja edessä on tänä keväänä vielä muun muassa perin-
teisen kevätjuhlan järjestäminen rantaravintola Viborillaan.

Olen setäni, arkkitehti Heikki Sysimetsän toimesta ollut Lazarusritari jo 
1980-luvulta alkaen. Ja koska olin espanjankielen taitoinen, minusta tehtiin ku-
riiri Espanjan ja Suomen väliseen Lazarustoimintaan. Maltalainen Lazarusrita-
rikunta on perustettu lähes 2000 vuotta sitten ja se on perustunut alun alkaen 
leprasairaiden asioiden hoitamiseen. Lazarusritarit tekevät Suomessakin arvo-
kasta työtä, kuten muun muassa Helsingissä, jossa toimivat Lazarus-ambulans-
sit antavat ensiapua päihde- ja huumepotilaille sekä kuljettavat heitä tarvittaes-
sa ensihoitoon. 

Olen asunut perheeni kanssa nyt 12 vuotta Torreblancan urbanisaatiossa 
eli lähiössä, kolmen kilometrin päässä Fuengirolan keskustasta. Alueella asuu 
muitakin suomalaisia. Sisareni Meri asuu myös samassa taloyhtiössä. Hän on 
englannin kielen maisteri ja opettaa kieltä koulussa. Espanjalaiset eivät usein-
kaan opi helposti englannin kielen lausumista, koska heidän oma Andalusian 
murteensa on niin hallitseva ja englannin kielen lauserakennekin poikkeaa es-
panjalaisesta. 

Viimeisinä rakennustöinä valmistui kerrostalo ja Torreblancaan 20 rivitalo-
asuntoa, joista valitsimme myös oman asuntomme koirien vuoksi. Olen ollut 11 
vuotta taloyhtiömme puheenjohtajana. Yhtiössä asuu 14 suomalaista perhettä, 
pari ruotsalaista, tanskalainen, ranskalainen ja kaksi espanjalaisperhettä. Nyt 
olen virallisesti eläkkeellä ja olemme tyytyväisiä elämäämme täällä avovaimoni 
Virva Savolaisen ja hänen tyttärensä Lotan kanssa. Pyrimme kuitenkin joka kesä 
viettämään 2–3 kuukautta myös Suomessa. 

Olen 1960-luvulta lähtien tehnyt vakinaisesti työtä Aurinkorannikolla, enkä 
juuri enää mieti suomalaista politiikkaa. Jossain vaiheessa oli kiinnostus lunas-
taa Suomesta äidin metsäpalsta Päijänteen rannalta. Jälkeenpäin olen ajatellut, 
että vanhempani olisivat sen voineet jättää myymättä. Mutta aina, kun Suomeen 
menemme, sekä äidin että isän sukulaisten luona meille jokin aitta löytyy. Vaki-
tuinen kesäpaikkamme kuitenkin on Virvan kesähuvilalla, Vesilahdella. 

Palvelut ja kulttuurien erot
Palvelujen erot Espanjan ja Suomen välillä ovat huimat. On paljon asioita, jotka 
Suomessa toimivat hyvin. Siellä voi monet asiat hoitaa sähköpostilla tai puheli-
mella. Täällä Espanjassa sitä vastoin kaikki on ison byrokratian takana. Voi sa-
noa, että espanjalainen hallintomalli on raskas ja suora seuraus espanjalaisesta 



386 ■ Liite 2. Asiantuntijahaastattelut Liite 2. Asiantuntijahaastattelut ■ 387

luonteen laadusta. Me pohjoismaalaiset olemme suoraviivaisempia. Paljastam-
me usein liian aikaisin viimeisenkin korttimme, kun sen sijaan espanjalaiset 
pitävät neuvottelutilaisuudessa mielellään monta korttia itsellään viimeiseen 
hetkeen asti. 

Suomalainen, kun tulee töistä, menee kauppaan ja sieltä kotiin. Espanja-
lainen on ekstrovertimpi. Ei viihdy kotona. Tykkää puhua ja tavata ihmisiä. On 
parempi neuvottelemaan ja taitaa ”small talkin”. Jos kaupan käynnissä toisena 
osapuolena on ulkomaalainen, espanjalainen osaa pyörittää asian kerälle. Olen 
ollut joissakin suurissa projekteissa mukana ja olen todennut espanjalaisten si-
säänpäin lämpiävän piirin. Sitten, kun on hauskanpidosta kyse, syntyy sujuva 
rinnakkaiselo. Ja tilanteissa, joissa espanjalainen on saamassa jotain ulkomaa-
laiselta, hän voi olla jopa ällöttävän makeileva, ja kun on saanut mitä haluaa, 
välit taas viilenevät. 

Espanjalaiset ovat keskenään myös varsin erilaisia, riippuen siitä, mistä 
päin Espanjaa ovat kotoisin. Puhuvat jopa eri kieliä ja murteita. Katalonialaiset 
ihmiset ovat aivan erilaisia kuin Andalusian asukkaat. Täällä on myös suuret 
luokkaerot. Työntekijäluokat poikkeavat suuresti yläluokista, joihin lukeutuvat 
ovat usein rahassa mitattuna miljonäärejä. Näiden välillä ei ole juurikaan kom-
munikaatiota. Kerma kelluu pinnalla! Ja korruptioskandaalit ovat jokapäiväistä 
luettavaa! Tulee helposti näkyviin kerrosten väliset rajat. Asuessani Espanjassa 
olen kuitenkin tutustunut enimmäkseen miellyttäviin espanjalaisiin, joista mo-
nien kanssa on syntynyt kestäviä ystävyyssuhteita.

Me suomalaiset olemme joviaalia porukkaa. Me yleensä kunnioitamme kai-
kenlaisia ihmisiä koulutustasoon katsomatta. Espanjassa yläluokan, niin sano-
tun señoritos -perheen jäsenten tapana on ollut käyttäytyä ikään kuin olisivat 
muiden yläpuolella. Espanjalaiset ovat aina puhumalla pärjänneet hyvin. Itse 
puhun espanjaa kadun kielellä. Muistan, kun rakensimme 1990-luvulla golfkent-
tää malagalaisia varten. Puuttui rahoitus. Meidän kauttamme löytyi vuorineuvos 
Kauko Rastas, joka auttoi rahoituksen saamisessa. Ilman häntä ei projekti to-
dennäköisesti olisi toteutunut. Me suomalaiset hallitsimme sitä 60 prosenttia. 
Neuvottelut kestivät espanjalaisten yhtiökumppaneittemme kanssa kolme vuot-
ta. Se oli melko iso projekti. Espanjalaiset yrittivät käyttää meitä suomalaisia 
hyväkseen koko ajan. 

Silloin huomasin, ettei espanjalaisiin voi bisneksessä aina luottaa. Opin pian 
arvostamaan vuorineuvos Arvo Rastasta, joka oli suora, rehti ja yhteistyöhalui-
nen. Espanjalaiset tulkitsivat nämä ominaisuudet heikkouksiksi. Pyörittävät ja 
pyörittävät asioita, ja onnistuvatkin usein yrityksessään. Kauko, joka oli Suo-
mesta käsin nimennyt meidät ja suomalaisen insinöörin projektin johtoon, ei 
pystynyt aina havaitsemaan espanjalaisten tietoista harhaanjohtamista. 

Espanjalaisten mielikuvat ulkomaalaisista ihmisistä ovat joskus aliarvioi-
via. Nyt he kuitenkin oivaltavat, että myös me suomalaiset tuomme tänne hy-

vinvointia ja ostamme asuntoja. Meillä suomalaisilla on myös suhteellisen hyvät 
eläkkeet ja kulutamme täällä rahaa. Suomalaisten matkailun ja asunnon oston 
perusteet ovat 30 vuoden aikana täysin muuttuneet. Ennen suomalainen tuli ai-
noastaan lomalle, kun kynnelle kykeni. Vähitellen alkoi asuntojenkin hankkimi-
nen, jos sai Suomen pankista luvan asunnon ostoon. Ensimmäisinä vuosina pan-
kin lupaa varten tarvittiin myös lääkärintodistus terveydentilasta. Nyt tavallisia 
nuoria ja vanhoja perheitä muuttaa koko ajan Aurinkorannikolle, eikä asunnon 
ostoon tarvita erityislupia. Erityisesti Fuengirolassa suomalaisten on helppo toi-
mia, kun kaikki palvelut ovat omalla kielellä saatavissa. 

Aiemmin espanjalainen on halveksinut päihtynyttä. Espanjalaiselle herras-
miehelle on tärkeää, ettei hänestä näy, että on nauttinut alkoholia. Nyt kuva on 
muuttunut jyrkästi, erikoisesti nuorison parissa. Espanjalaiset nuoret menevät 
suurin joukoin ryyppäämään, vähän niin kuin Suomessakin. He voivat esimer-
kiksi mennä Benalmádenan satamaan juhlimaan kaduille viikonloppuisin ja 
saattavat juoda ihan sammumispisteeseen asti. Tällä juhlimisella on espanjalai-
nen nimikin; botellon. Tämä on uutta. Espanjalaisten päihdeongelmat ovat vaa-
rallisesti kasvamassa. 

Muutos näkyy myös härkätaistelujen suhteen. Maassa käydään nyt kovaa 
polemiikkia härkätaistelusta, puolesta ja vastaan. Eläinaktivistien tehtävänä on-
kin suojella eläintä. Traditio on kuitenkin elänyt lähes 4000 vuotta. Vie aikaa, 
että eletään perinnettä ulos. Kansanjuhla sai alkunsa Kreetan saarelta, jossa 
papit uhrasivat nuoria neitoja härkien tapettavaksi hyvän sadon toivossa. He 
kiittivät Jumalaa näin. Siitä se vähitellen muovautui härän ja miehen väliseksi 
taisteluksi kuolemasta. Espanjan kansa kasvaa kaiken aikaa ulos tästä vanhasta 
kansallisperinteestään. 

Ystävät ja suomalaisten yhteisöllisyys 
Ystäväni ovat suurimmaksi osaksi Suomesta. On paljon espanjalaisiakin, mut-
ta heidän kanssaan ystävyyden laatu on eri sorttia. Olen ollut mukana monis-
sa suomalaisyhteisöjen pyörityksissä. Leijonien lisäksi olen ollut muun muassa 
neuvottelukunnan puheenjohtajana ja koulun hallinnossa. Hyviä kokemuksia 
minulla on yhdistystoiminnasta. Keskimäärin suomalaisyhteisöt toimivat hyvin. 
Alussa mennään usein pari kertaa pohjan kautta ja tullaan sitten pinnalle takai-
sin ja taas homma pyörii. 

Monet uudet suomalaiset maahanmuuttajat, verratessaan suomalaisia ta-
poja ja sääntöjä espanjalaisiin, uskovat, että suomalaiset normit ovat jotenkin 
parempia, ja siitä vaan sovellettavissa tänne Aurinkorannikolle. Ajatellaan, että 
” meillä Suomessa niin ja meillä Suomessa näin... ”. Tämä ei tietenkään onnistu, 
vaan maassa on oltava maan tavalla! Tänne tulee ihmisiä eri puolilta Suomea, 
monesti itsenäisiä liikkeenharjoittajia tai yritysjohtajia. Näin tänne valikoituu 
usein menestyneitä ja lujatahtoisia ihmisiä, jotka ovat tottuneet tekemään suu-
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riakin päätöksiä, kuten Espanjaan muutto. Johtajat tai muuten vain kovapäiset 
ihmiset joutuvat täällä sitten vastakkain uusissa olosuhteissa siirtokuntaamme 
rakennettaessa. Syntyy erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja kun kukaan ei halua luo-
pua omista näkemyksistään, voi aiheutua kiperiäkin tilanteita. Olemme joskus 
aika kulmikkaita, vaikka yleensä myöhemmin huomaammekin, että, ”hei, mehän 
olemme suomalaisia! Eläkäämme sovussa!”

Aina on myös ihmisiä, jotka putoavat verkosta. Tulee äkillisiä sairastumi-
sia tai yksin jäämisiä. Matkailu on nykyisin niin jokapäiväinen asia. Tänne tulee 
sellaisiakin ihmisiä, joilla ei ole valmiutta asettua vieraaseen maahan. Joillain 
on ongelmia jo tänne tullessaan. Onnettomuustilanteissa suomenkielinen SOS 
-palvelu saattaisi pelastaa monia. Ei kaikilla ole kykyä tai kielitaitoa pyytää apua. 
Joskus ylpeyskin estää ottamasta yhteyttä. Siksi avun on niin vaikea tavoittaa 
sitä tarvitsevia. 

Kun kysyn haastateltavan suhtautumista uskon asioihin, Hannu Hallamaa 
miettii tovin. Hyvä kysymys, hän vastaa! Uskonto on minulle jollakin tavalla tär-
keä. Se, että uskoo, on hyvä asia. Uskonasiat ovat kunkin oma valinta. Kirkkoon 
liittyviä asioita en välttämättä aina allekirjoita. 

Eräs perhehistoriamme kannalta merkittävä tehtävä meillä on edessä ensi 
kesänä. Ympyrä sulkeutuu, kun isän ja äidin tuhkat lasketaan heidän toiveensa 
mukaisesti Sysmän Otamon sukuhautaan elokuussa. On hienoa kaikkien näiden 
vuosien jälkeen, että meihin ollaan oltu yhteydessä Suomen Kadettikunnan ta-
holta ja ilmaistu halu olla läsnä isän siunaustilaisuudessa ja hautaamassa hänet 
kotimaan multiin sotilaallisin kunnianosoituksin. 

Identiteetti ja tulevaisuus
Olen puhtaasti suomalainen. Tämä selviää parhaiten itselle, kun asuu ulkomail-
la. Vieraassa ympäristössä huomaa, mitä asioita hyväksyy ja mitä ei. Kun jou-
dumme vertailemaan espanjalaisten tapoja omiin tapoihimme joka päivä, niin 
tietoisuus omasta suomalaisuudestamme vahvistuu. Mitä enemmän tunnen es-
panjalaisuutta, sitä enemmän tunnen olevani suomalainen. Tulevaisuudelta toi-
von paitsi terveyttä ja hyviä kokemuksia ystävien ja perheen parissa, myös sitä, 
että lama väistyy nopeasti ja voisimme toteuttaa perheemme suuren unelman; 
rakentaa Churrianan perintömaillemme noin kolmen sadan asunnon Don Ricar-
do -senioritaloprojektin, suomalaisia varten.

Lopuksi
Muistan, kun isäni rakensi taloja ennen 1970-luvun massaturismia. Vain suoma-
laiset johtajat tulivat silloin ostamaan meiltä asunnon tai talon. Eräskin meiltä 
talon ostanut suuri johtaja antoi puutarhurille ohjeita tiukalla äänensävyllä tun-
tematta puutarhurin ammattitaitoa ja hänen oman arvon tuntoaan. Puutarhuri 
kääntyi isäni puoleen ja pyysi häntä sanomaan johtajalle, että pitää suunsa kiin-
ni, kun ei tiedä asiasta mitään. Isä joutui siinä tilanteessa tarkoin valitsemaan 

sanansa, mutta sai johtajan toki ymmärtämään, että hän ei enää johtanut suurta 
firmaansa, vaan hänestä oli tullut Espanjaan muuttonsa kautta tavallinen ihmi-
nen, joka joutuisi puhuttelemaan vanhaa espanjalaista puutarhuria kunnioitta-
vasti. Ajat ja tavat ovat noista ajoista muuttuneet paljon. 

Ihmisten liikkuvuus yleisesti ympäri maailmaa on muuttunut helpoksi. 
Ennen tultiin viikon lomalle vuoden säästöillä. Nyt matkustetaan, opiskellaan, 
työskennellään ja asetutaan asumaan vieraisiin maihin pidemmiksikin ajoiksi. 
Näin tekevät myös nuoret perheet. Kun verrataan isoäidin matkailua aikanaan 
Suomessa, kotieläimetkin liikkuvat nyt enemmän. Maailma on kutistumassa pie-
neksi. Melkein kuka tahansa on nykyisin matkustanut. Ihmiskunta on muuttu-
nut valtavasti tämän seurauksena. Tämä ilmiö on näin ollen eri rotujen ja kult-
tuurien sulatusuuni, joka muuttaa maailmankuvaamme jatkuvasti.
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Joonas Kinnusen haastattelu

Kuva 16. Joonas Kinnunen (Lähde: Paula Könnilä)

Joonas Kinnunen on eläkeläinen ja sekatyömies, joka tuli Malagan provinssiin 
ensimmäisen kerran 1987 kesätöihin. Kun yhden tuttavan huonokuntoisen talon 
Churrianassa korjasi, sen seurauksena tuli uusia työtilauksia monen talvikauden 
ajaksi. Oli muurausta, maalausta ja puutarhan hoitoa. Monia talvia hän oli töissä 
myös Australiassa – aina vuoteen 2002 asti, jolloin pääsi eläkkeelle. Nyt 82-vuo-
tiaana hänellä on se aika elämästään, jota hän jo lapsuudessaan kaipasi: saada 
nauttia vapaana auringosta, pukea päälleen lyhythihaisen paidan ja syödä val-
koista leipää.

Lapsuus ja nuoruus Suomessa
Olin toiseksi nuorin kuudesta lapsesta. Vielä meistä on kolme lisäkseni elossa. 
Sodan ja sen jälkeinen aika oli perheessämme kovaa aikaa. En saanut juurikaan 
käydä kouluja. Kansakouluakin vain kolmannelle luokalle sain käydä. Se lop-
pui siihen. Kansakoulua ei ollut enää paikkakunnallamme 1940-luvulla, mutta 
vuonna 1941 jatkui koulunkäynti maatalossa, jossa kaikki neljä luokkaa olivat 
yhdessä oppia saamassa. Oppiaineina olivat vain lukeminen ja laskeminen. Olin 
12-vuotias, kun sain päästötodistuksen. Sen jälkeen piti lähteä töihin – rengiksi 
taloihin. Vuosina 1942–1945 järjestettiin seurakunnassa rippikoulu. Sen suori-

tin ja konfirmaatiossa minulla oli rippipukuna saksalainen sotapuku, kun muuta 
ei ollut. Pukuja sai ostaa Enso Gutzeitin varastosta. Tuolloin jo oli mielessäni 
ajatus, että jotain muuta pitää olla elämässä. Olin saanut harjoitella muurarin 
”hanslankarina” ja ajattelin, että menen muurarin oppiin. Minulle sanottiin, et-
teivät ne oppia tarvitse. Sen oppii muutenkin. 

Olin 17-vuotias, kun Suomeen tuli ”pinnarilaki”. Jokaisella suomalaisella tuli 
olla henkilötodistus aina mukanaan mahdollisia tarkastuksia varten. Jo 15-vuo-
tiaalla tuli olla henkilötodistus taskussa. Minulla on vieläkin tallella valokuva, 
joka otettiin henkilötodistusta varten. Toinen kuva on henkilöpaperissa ja toi-
nen säilössä Suomessa vanhassa albumissa. Jokaisella 17 vuotta täyttäneellä tai 
sitä vanhemmalla tuli olla työpaikka. Ellei ollut, joutui työsiirtolaan. Esimerkik-
si metsätöihin Venäjän rajan pintaan, jossa olin syksystä 1947 kevääseen 1948 
asti. Sinne oli pakko mennä. Se oli kuin rangaistus. Sen jälkeen olin sitten niin sa-
notuissa normaaleissa töissä. Lain mukaan myös ne yli 17-vuotiaat naiset, jotka 
eivät olleet töissä joko omien kotiensa, maatalojen tai vieraitten palveluksessa, 
luokiteltiin irtolaisiksi. Irtolaisia varten oli 1940-luvun lopulla laitoksia. Järjes-
telmä muuttui 1950-luvulla, kun valtapuolue vaihtui.

Elämä oli sodan jälkeen kovaa aikaa Suomessa. Ruokaa ja vaatetta oli niu-
kasti. Ei ollut lapsilisiä, kuten nykyisin. Vasta nuorimmasta sisarestani perheeni 
sai lapsiavustuksia. Itse olin alle 20-vuotias, kun suksilla hiihdin Rauma-Repolan 
tehtaalle töihin kovassa talvipakkasessa. Katselin leipomon ikkunan läpi henki-
lökuntaa sisätiloissa. Siellä he liikkuivat lämpimissä tiloissa lyhythihaisissa pai-
doissaan. Talvipakkasella ajattelin, että kuka saa tuollaista työtä. Itselläni leipä 
oli tiukassa. Kun hiihdin leipomon ohi, sieltä tuli tuore leivän tuoksu. Itselläni 
oli kuiva leivänpala laukussa! Olin sotaväessä vuosina 1950 ja 1951. Sotaväessä 
viettämäni aika muutti koko elämäni. Sain tiedon, että alle 25-vuotiaita suoma-
laismiehiä koulutetaan Suomessa kaivostyönjohtajiksi Etelä-Afrikkaan. Sinne 
päätin ilmoittautua. Siinä tuli kuitenkin eteeni yksi ”pointti”, johon suunnitelma-
ni tyssäsi. Piti osata englantia jo maahan mennessään. 

Elämä ja työ Australiassa
Jatkoin Suomessa työntekoa ja suunnittelin ulkomaille lähtöä. 1960-luvun alus-
sa, 29-vuotiaana päätin lähteä Australiaan. Valintaprosessi oli lähtijöille tiukka. 
Kuopion seurahuoneella istui virkamiehistöraati, joka valitsi lähtijät. Paperit piti 
olla, niin poliisilta kuin terveysviranomaisiltakin. Omien papereitteni suhteen 
ongelmia tuli vain lääkärin todistuksen puuttumisesta, kun sairaalasta ei mielel-
lään annettu mitään potilastietoja ulos. Lopulta nekin sain ja pääsin lähtemään. 

Kun saavuin Australiaan, ryhmässä oli muitakin suomalaisia. Leirillä olin 
vain neljä ensimmäistä vuorokautta. Ennen töiden aloittamista piti vastata yh-
teen kysymykseen: ”Hyväksytkö ja otatko vastaan työtä, joka ei ole entiseen am-
mattiisi kuuluvaa?” Vastasin: ”Otan”. Tämä sopimus tehtiin kirjallisena ja laitoin 
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nimeni paperiin. Sen jälkeen olin ensin metsätöissä ja sitten vuosikaudet eri-
laisissa sekatyömiehen tehtävissä. Työpaikat olivat eri alueilla. Kuljin pitkiäkin 
matkoja. Työpaikkojen väliset matkat sijaitsivat 1 000–3 000 kilometrin pääs-
sä toisistaan. Siksi en koskaan suunnitellut perheen perustamista. Tein paljon 
myös rakennus- ja hedelmien kasvatustyötä. Kaivoksissakin olin, vaan siellä ei 
ihminen voi pitkään olla sairastumatta. Viimeiset kolme vuotta olin kaupassa 
myyjänä. Tuosta hetkestä tulee nyt kuluneeksi jo 40 vuotta. 

Olen vieläkin sekä Suomen että Australian kansalainen. Siksi olen joka toi-
nen tai kolmas talvi ollut siellä eläkkeelle jäämiseni jälkeenkin. Viisumin takia 
käyn siellä säännöllisesti. Enää en tee töitä siellä, mutta kalastellut olen. Siel-
lä saa merestä hyvin kaloja. Oli minulla aikanaan Espanjassakin pieni nuotta, 
mutta täällä ei saa kaloja, ei ainakaan rannan tuntumasta. Espanjassa meri on 
talvella kylmä, jolloin kalat eivät rantaudu. Täällä pitää mennä merelle ja tietää 
ne erityiset paikat, missä kala ui. Australian pohjoispuolella meri on aina läm-
min ja siellä on myös miellyttävä ilmasto, keskimäärin +28 astetta talvellakin. 
Etelässä sielläkin on luminen talvi. Nyt viimeiset talvet vuodesta 2002 lähtien 
olen asunut Espanjassa.

Olen yleensä kokannut aina itse ruokani. Se on aina ollut elämäntapani. 
Australiassa kävin kuitenkin etupäässä ravintoloissa syömässä. Valmis ruoka 
siellä on suhteessa halpaa ja siellä on ravintoloita, joihin voi viedä omat viini- tai 
samppanjapullot. Olisi hyvä liike-idea suomalaisillekin! Espanjassa tätä palvelua 
on joissakin ravintoloissa. Omat pullot nimilappuineen odottavat ravintolassa 
asiakasta seuraavaa kertaa varten.

Australia on katolinen maa. Kun olin sairaalassa, ensimmäiseksi minulta 
kysyttiin, mikä on uskonto. Jos on katolilainen, saa parhaat lääkärit ja hoidon. 
Katoliset ovat ihan eri osastoilla kuin muut. Hoitajat ovat nunnia ja heillä on 
nunnan puku. Kirkko omistaa sairaalat ja koulut. On muitakin sairaaloita, mutta 
katoliset ovat suurempia ja parempia. Potilailla on katolisissa sairaaloissa myös 
vapauksia. Viinipullot ja samppanjapullot saa potilaalla olla mukana. Saa pelata 
ja lotota, jos haluaa. Oli melko erikoinen kokemus! Olin 29-vuotias, kun Austra-
liaan menin ja 70-vuotias, kun lähdin sieltä pois. Siellä tuli mieleen, että aurinko 
on minulle täällä paistanut ja valkoista leipää olen syönyt.

Tulo Aurinkorannikolle 
Olin 1980-luvulla käynyt Churrianassa silloin tällöin lomalla, yleensä keväisin, 
jolloin olin siellä viikon tai pari. Olin tavannut suomalaisen, joka oli saanut huo-
nossa kunnossa olevan talon perintönä. Omistaja toivoi minun kunnostavan sen. 
Olin tuolloin vielä Australiassa töissä. Tulin sieltä kuitenkin vuonna 1987 ensi 
kertaa Espanjaan tuttavani taloa korjaamaan. Kaiken kaikkiaan asuin talossaan 
kuusi talvea ja tein siihen perusteellisen remontin. Koska talossa oli käynyt var-
kaita, lukot piti ensimmäisenä vaihtaa. Vara-avaimetkin oli viety. Varkaat olivat 

poliisien tiedossa. He olivat nuoria huumepoikia. Alueella asui myös runsaasti 
mustalaisia, joita poliisit yrittivät ajaa pois. Katuvaloja ei tuolloin vielä ollut, ne 
tulivat vasta 1990-luvun lopulla. Silloin tuolla alueella oli iltaisin aivan pimeää. 
Kadut, joita kuljettiin, olivat hiekkateitä. Puutarhaa ei ollut hoidettu koskaan. Se 
oli seuraava työni. Rautaportitkin piti tilata ja asentaa sekä ikkunoihin rautaiset 
kalterit. Muurasin myös puutarhaportin pylväät tiilestä. Isot rautaportit, ikkunat 
ja ovet tulivat tehtaalta. Omistaja valtuutti minut hoitamaan myös talonsa säh-
kö- ja kaasuasiat. Tein kaikki remontit huolella ja omistaja oli tyytyväinen. Kun 
sain remontin tehtyä, omistaja myi talon espanjalaiselle.

Työn kautta ystäviä
Churrianassa asumiseni jatkui, kun suomalainen sotainvalidi pyysi minua re-
montoimaan taloaan. Oli samanlainen työmaa kuin edellinenkin. Tässä toisessa 
talossa asuin kolme talvea ja tein siihenkin täydellisen remontin. Tällä kertaa es-
panjalaiset muurasivat muurit. Itse tein maalaustyöt. Täällä oli tarkat säädökset, 
että muurarit muuraa ja maalarit maalaa. Muurarit eivät saaneet tehdä maalaus-
töitä. Ammattiliitto määräsi ja kontrolloi. Pihtipielien muuraus ei taas kuulunut 
heille, joten ne muurasin minä. Samoin muurasin korkean parvekeaidan. Kun 
naapuri katseli puuhiani, hän pyysi minua muuraamaan myös oman autotallin-
sa päälle reunat. Sen tein ja lisäksi korotin naapurin muuria 45 senttiä talonsa 
ympärille. 

Puutarhatyöt olivat minulle mieluisia. Leikkasin usein naapureiden pensa-
saitoja. 1990-luvun alussa tuli myös uusi laki, joka määräsi, että kaasupulloa ei 
saa pitää hellan alla. Piti myös asentaa venttiilit ja rautaovet asuntoihin, joissa oli 
kaasuhella. Niitä sitten asensin rivitalon viiteen asuntoon ja rakensin kaasupul-
loille laatikoita, joista tuli johto kaasuhellaan. Tarkastajat kävivät tarkastamassa, 
onko lakia noudatettu. Ellei olisi venttiiliä ollut, olisi räjähdyksen sattuessa jou-
tunut korvaamaan kaikki, myös naapureiden vahingot. Sain töistäni vastineeksi 
asunnon, usein ruokaakin ja autokyytejä. Monenlaista työtä tein. Korjasin myös 
heinäkoneita ja vesiboilereita. Joskus olen ajatellut, että olisi helpompaa luetella 
ne työt, joita en ole tehnyt. 

Olin saanut alueelta uusia tuttavia. Naapurustossa asui muun muassa yli-
opiston opettaja, jonka taloa korjasin ja puutarhansa töissä autoin. Yksi tuttavis-
tani oli vankilan vartijapäällikkö. Erään kerran olin hänen mukanaan vankilan 
koirien rokotusmatkalla. Eläinlääkäri asui kaukana, Bomban mäen takana. Neljä 
isoa koiraa piti rokottaa kolme eri kertaa. Pidin koirista kiinni auton takapenkil-
lä ja sen jälkeen lääkärillä. Matka kävi seikkailusta ja päättyi hyvin. 

Asuin rivitaloasunnossa, joka oli suuri, yli 100 neliötä. Silloin rakennettiin 
isoja asuntoja. Keittiötkin olivat suurempia kuin nykyään. Asuntoni keittiökin oli 
yli 4 metriä leveä. Myös tontit olivat reilun kokoisia, noin 4–5 aarin tontteja. Kol-
me talvea asuin rivitaloasunnossakin. Nurmikon leikkaamista oli paljon, ja siksi 
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monet eivät kasvattaneetkaan juuri muuta kuin kukkia. Puutarhoissa oli myös 
monenlaisia puita. Nisper-, appelsiini- ja kuolemanpuut ovat jääneet mieleeni. 
Kuolemanpuu on se, jossa on keltainen torvikukka, joka kukkii vain päivän ja 
sitten kuolee. Myös mimosaa oli paljon. Churrianassa viettämieni talvien välillä 
olin talviaikoja myös Australiassa.

Olen käynyt myöhemmin katsomassa Churrianassa hoitamiani puutarho-
ja ja taloja. Yksi perhe on sama kuin silloin ennen. Aiemmin kävin joka joulu 
heidän luonaan, nyt harvemmin. Alue oli nimeltään Alborigo silloin, kun siellä 
asuin. Nimi on muutettu myöhemmin. Asuinalue sijaitsi tuolloin Churrianassa, 
reilu kilometri Coiniin päin. Nykyisin tämä alue on liitetty Malagaan. Nyt siellä 
on sähköjohdot ja asfalttitiet. Alue on täysin muuttunut. Kun siellä asuin, kylässä 
asuvien vesilaskut maksettiin Malagaan vesilaitos EMASAan ja sähkölaskut Tor-
remolinosiin. Se oli sitä aikaa, kun maksettiin käteisellä laskut. Ei osattu tilille 
laittaa. Maksoin omistajan laskut ja hän hyvitti ne minulle Suomen markoilla! 

Kun olen ikäni työtä tehnyt, en tahdo osata olla tekemättä. Olin Australiassa-
kin eläkkeelle jäätyäni vielä kolme vuotta kaupassa myymässä. Nyt vietän talvet 
Espanjassa, Torremolinosissa, ja kesät Suomessa. Minulla on siellä siirtolapuu-
tarhamaja. Kaikkea mahdollista siellä kasvatan; mansikkaa, kurkkua, perunaa ja 
juurikkaita. Tomaattejakin, mutta ne eivät kaikki ehdi kypsyä syksyyn mennes-
sä. Otan niistä loput sisälle kypsymään ja annan sisarelle. 

Espanjan kielen ja elämäntapojen itsenäistä opiskelua
Tarvitsin espanjan kieltä työssäni Churrianassa. Ei ollut marketteja, joiden 
hyllyiltä tavarat olisi voinut poimia. Kaikki tavarat piti tilata ja tarkasti kertoa 
osoitteet, mihin osoitteeseen mikin rauta- ja hiekkakuorma viedään. Vihkoon 
kirjoitin kaikki tilaukset. Kielikirjan toin Suomesta sekä sanakirjan, joka oli ku-
vitettu. Kirjan mukana oli neljä kielikasettia, joita radion kautta kuuntelin. Seu-
rasin tarkasti, missä kohdassa se kulloinkin menee. Tätä ja monenlaista koulun 
käyntiä on ollut koko elämäni! Ehkä se on sitä suomalaista sisua? Mutta ovat 
espanjalaisetkin sisukkaita. Tapasin jo Australiassa espanjalaisia. Ovat hyviä ja 
voimakkaita. Olen heitä tavannut siellä sokeripelloilla, hedelmäfarmeilla ja ra-
kennuksilla kirvesmiehinä. He pitävät Australiassa myös ravintoloita ja liikkeitä. 
Tekivät ahkerasti ja tunnollisesti työtä ja säästivät joka ikisen pennin. Tulivat 
sinne rahattomina. Siksi antoivat arvoa ansaitsemilleen tuloille. Espanjalaiset 
ravintolat olivat siellä halpoja ja ruoka niissä hyvää. Kävin usein espanjalaisella 
clubilla syömässä.

Itselläni on ruoan suhteen ollut aina yksi periaate: ”Syö, mitä saat!” En ole 
Espanjassakaan etsinyt suomalaista ruokaa. Syön täällä, mitä syötävää on. Lihaa, 
kalaa, molempia. Enemmän kuitenkin syön kalaa. Sardiinit ovat halpoja ja hy-
viä. Parasta on suolalohi. Leikkaan siitä reiluja viipaleita ja paistan voin ja öljyn 
sekoituksessa. Kun ei ole grilliä, paistan tai keitän ruoat. Olen myös löytänyt 50 

senttiä maksavan, erinomaisen Russet -patongin. Sitä nyt syön. Se löytyy marke-
tin ylähyllyltä, keskeltä. On kuohkea sisältä – mutta ei liian tiivis.

Palvelut ja verotus
Minun pitää ostaa Suomessa ja Espanjassa kaikki terveyspalvelut. Kolme vuotta 
saan viisumilla olla pois Australiasta. Australian ja Suomen kansalaisuuden saan 
pitää. Jos haluaisin kirjat Espanjaan, minun pitäisi luopua Australian kansalai-
suudesta. Viime kesänä Australia maksoi äkillisen sairastumiseni sairaalapalve-
lut Suomeen. Pitkäaikaisia sairauksia se ei kuitenkaan maksa. Australiassa on 
hyvät terveyspalvelut. En osaa niitä verrata Espanjaan. Hyvät oli Suomessa ja 
hyvät ovat täälläkin. 

Verotuksesta minulla ei ole käsitystä. Olen veroton Australiassa. Siellä ei ve-
roteta eläkkeestä. Kun ei ole kiinteistöä, ei tarvitse tehdä veroilmoitusta. Ei Suo-
meenkaan tässä tapauksessa. Terveyspalveluista minulla ei Espanjasta ole koke-
musta. Minun pitää maksaa täällä kaikki rahalla, kun ei ole sairaanhoitokorttia. 
Minulla on vain Australian kortti. Lääkkeet olivat ilmaisia aiemmin Australiassa, 
nyt on muuttunut sielläkin, eivät enää ole.

Ideologia, identiteetti, koti ja tulevaisuus
Olen roomalais-katolisen kirkon jäsen. Identiteetistäni on vaikea sanoa. Se on 
muuttunut kolmen vaiheen ja asumismaan kautta. Sota-ajan ja sen jälkeisen an-
kean ajan Suomessa, sitten Australiassa oli otettava sitä työtä, mitä sai, ja nyt 
väliaikaisessa asumisessa Espanjassa.

Missä on oikea kotini? Vaikea sanoa. Näitä ei voi asetella vastakkain. Ke-
sät olen Suomessa. Suomeen on lyhyt matka. Siellä on siirtolamaja, jossa olen 
viisi kuukautta kesäisin. Ensin oli koti Australiassa. Se oli mökki, joka pa-
loi muutama vuosi sitten tulipalossa. Sen jälkeen olen ollut siellä vuokralla. 
Pisimmän ajan, eli 40 vuotta, olen asunut Australiassa. Siellä olen kirjoilla 
vieläkin. 

Espanjassa asun vuokralla. Asunto on espanjalaisten. Tämä on ihan hyvä, 
koska on etelä-länsisuuntainen ja aurinkoinen avoparveke. Se on parasta asun-
nossa. Olen sanonut, että jos parvekkeen lasittavat, lähden pois. Lopullista suun-
nitelmaa tulevaisuuden kodista ei vielä ole. Ehkä jossakin vaiheessa menen jo-
honkin palvelutaloon. En osaa sanoa maata. Ehkä Suomeen?

Lopuksi
Kun seuraa Espanjan Aurinkorannikon suomalaisia, huomaa, että heillä on liikaa 
vaatimuksia. Varsinkin niillä, jotka ovat vain lomalle tulleet. Tulisi muistaa, että 
ei ole pakotettu tulemaan. On muitakin maita. Ei tänne pidä tulla, ellei ole tyyty-
väinen. Monet tulevat vain lyhyen matkan takia. Pääsee tulemaan ja menemään. 
Eikä täällä ole niin kova talvi kuin Suomessa. Niillä, jotka ovat tänne tulleet töi-
hin, on tilanne aivan erilainen. 
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Vaikka minulla oli Suomessa kova nuoruus, ei se aika nyt myöhemmin ole 
tullut pahana asiana mieleeni. Se on elettyä elämää. Ilman koulutusta ja kirjas-
toja olen pärjännyt. Mielenkiintoistakin on ollut. Kun oli puute ja kurjuus Suo-
messa, perheen perustaminen jäi. Samoin Australiassa. Kun ei ollut ammattia, 
oli aina mielessä, että jos loppuu työt, miten perheelle kävisi. Työni oli liikkuvaa. 
Monesti lähdin 1 000 kilometrin päästä uutta työtä etsimään. Olin kuitenkin vas-
tuuntuntoinen ja järkisyistä jäi perheen perustaminen. Eläkkeellä nyt pärjään 
kohtuullisesti ja olen tyytyväinen!

Petri Käpysen haastattelu 
Petri Käpynen on diplomi-insinööri, IberHakan toimitusjohtaja. Hän on asunut Es-
panjassa noin 25 vuotta ja toiminut koko työuransa rakennus- ja kiinteistöalalla 
erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Hänellä on hyvä yhteistyöverkosto ja 
espanjalaisen liiketoimintaympäristön tuntemus Costa del Solin alueella. 

Kuva 17. Petri Käpynen (Lähde: Fuengirola.fi)

Tulo Aurinkorannikolle ja alkuvaiheen työ kiinteistöalalla 
Jo opiskeluaikana, aloittaessani espanjan opiskelun – ainoana rakennusalan 
opiskelijana – ajattelin, että eräänä päivänä työskentelen jossain latinalaisessa 
maassa. Myöhemmin opiskelijoiden työharjoitteluvaihdossa sain tuntumaa Es-
panjaan työskennellessäni Galiciassa ja myöhemmin jo valmistuttuani Oviedon 
yliopiston kielikursseilla. Varsinaisiin ammattityötehtäviin tulin Espanjaan vai-
mon kanssa ensimmäisen kerran Espanjan Aurinkorannikolle 1988. Motiivi Es-
panjaan tuloon oli halu laajentaa elämänpiiriä. Erityisesti latinalainen kulttuuri 
oli minua aina kiinnostanut. Varmasti Espanjan kielen ja kulttuurin tuntemus 
vaikutti siihen, että hakeuduin tänne töihin, mutta olisi kohde voinut olla jokin 
muukin latinalainen maa, esimerkiksi Etelä- tai Väli-Amerikasta.

Tulin tänne Suomesta palkattuna projektijohtajana keskeneräisen raken-
nushankkeen loppuun saattamiseksi. Kun tulin 1988 Espanjaan, ko. hanke oli 
kriittisessä vaiheessa ja sain heti ensi kuukausina vaativia tehtäviä ongelmien 
ratkaisussa. Monet syyt, mutta myös suomalaisen organisaation kielitaidon 
sekä business- ja rakentamiskulttuurin tuntemuksen puute oli osaltaan ajanut 
hankkeen hankalaan tilanteeseen espanjalaisen rakennusliikkeen kanssa. Ha-
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kalla oli rakenteilla 144 asuntoa, mutta niiden suhteen oli skismaa osapuolten 
välillä, niin laadusta kuin aikatauluista. Ensi työni oli viranomaisten, tilaajien ja 
rakentajien näkökulmien yhteen sovittamista. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, 
että pääurakoitsijasuhde pantiin poikki, ja perustimme oman rakennusliikkeen, 
joka saattoi hankkeen loppuun. Loppuselvittelyyn liittyi luonnollisesti myös ju-
ridinen taistelu pääurakoitsijan, suuren espanjalaisen rakennusliikkeen kanssa. 
Sekin saatiin selvitettyä, mutta näin muutama ensimmäinen Espanjan vuosi an-
toi rajun tulikasteen uudesta ympäristöstä. 

Seuraavat vuodet olivat rauhallisempia. Rakennettu tuotanto oli saatu ko-
konaisuudessaan myytyä ja uusien tonttien kaavoitus oli käynnissä. Haka haki 
uusia Euroopan toimintojen strategioita ja siinä tutkittiin laajentumismahdolli-
suuksia koko Euroopan alueella, myös liittoutumia espanjalaisten isojen toimi-
joiden kanssa muun muassa Saksan ja Unkarin suuntaan. Vuonna 1992 muutim-
mekin Saksaan Hampuriin, johon Keski-Euroopan toimintojen sillanpääasema 
oli perustettu. 

Johtotehtävät kahdessa maassa
Hakan Keski-Euroopan rakentamisen ja kiinteistöstrategian painopiste oli 
1990-luvun alussa luonnollisesti yhdistyneessä Saksassa. Koko noin 4,5 vuotta 
kestäneen Saksan vaiheen ajan olin vastuussa myös Espanjan toiminnoista, joi-
den volyymi oli kuitenkin pieni, sekä hankkeittemme vaiheen, että Espanjan voi-
makkaan laman takia. Espanjan asioiden koordinointi ja säännölliset työmatkat 
pitivät yllä tuntumaa. Kaksi lastamme syntyi näinä vuosina Saksassa ja elivät en-
simmäiset vuotensa siten saksalaisessa ympäristössä. Myöhemmin Espanjaan 
palattuamme he jatkoivat saksalais-espanjalaisessa koulussa ja suorittivat myös 
ylioppilastutkintonsa siellä. Heillä on nyt kaksi ylioppilastutkintoa, Espanjan ja 
Saksan. Molemmat opiskelevat tällä hetkellä Saksassa.

Takaisin Aurinkorannikolle tulimme 1995 lopulla. Elettiin vielä 90-luvun la-
ma-aikaa, joka kohdistui ainakin rakennus- ja kiinteistöaloilla voimakkaimmin 
Euroopan äärinurkkiin, Suomeen ja Espanjaan. Haka Oy oli päätynyt vuonna 
1994 konkurssiin ja olin toiminut viimeiset Saksan vuodet saksalaisella kiin-
teistökehitysyhtiöllä toteuttaen Hakan alulle paneman, Berliinin keskustassa 
sijaitsevan, kauppa- ja toimistokeskuksen rakennushankkeen. Eli olin siirtynyt 
pääurakoisijan puolelta rakennuttajan puolelle hankkeessa. 

Espanjalaiset viranomaiset yhteistyökumppaneina
1990-luvun lopulla toiminnan painopiste oli saattaa loppuun Hakan 80-lu-
vun lopulla hankkimien maa-alueiden kaavoitus. Haasteet olivat jälleen ai-
van uusia. Kaavoitusmetodiikka poikkeaa merkittävästi suomalaisesta sys-
teemistä ja oli opittava nopeasti espanjalaisen hallintotavan erityispiirteet 
ja lainalaisuudet. Yhteistyötä tehtiin niin kaavoitusarkkitehtien kuin kunti-
en viranomaisten sekä Kanarian saarten ja Andalusian maakuntahallitusten 

kanssa. Aikaa kaavoitusprosessit veivät paljon, mutta eivät ne ole lyhyitä 
Suomessakaan.

Kaavaprosesseissa tuli toki vastaan sitä kuuluisaa espanjalaista byrokratiaa. 
Hallinnon kanssa operoivan yksityisen tahon (tässä kaavoittava maanomistaja) 
oma aktiivisuus ja ratkaisun etsintä halu ja kyky korostuvat. Usein julkinen hal-
linto on paitsi hidas ja byrokraattinen, myös epävarma prosesseissaan ja ilman 
asianosaisen omaa kiinnostusta, asia voi pysähtyä. Tärkeää on, että yhteistyössä 
tunnistetaan asian kannalta oikeat viranomaistahot ja selvitetään heidän vaa-
teensa ja soveltamisvaltuutensa ja toimitaan sen mukaan. Pohjolassa ja Kes-
ki-Euroopassa on totuttu kansalaisen kannalta helpompaan hallintomalliin, 
jossa hallinto ratkaisee usein jopa puutteellisesti esitetyn asian asianosaisen 
kannalta parhain päin. Espanjassa asia on usein päinvastoin. 

Ulkomaiset toimijat ovat juuri näissä asioissa tehneet pahimmat virheensä, 
joista sitten syytetään paikallista hallintoa tai yhteistyökumppaneita jne. Useim-
miten syy on, ettei tunneta espanjalaisten käytäntöjä. Vanha sananlasku on tässä 
todempi kuin missään: ”Maassa maan tavalla”. Usein tuntuu, että ulkomaalaisten 
hankkeista, joista olen jotain kuullut tai joiden ongelmanratkaisuun on pyydetty 
osallistumaan, ainakin 50 prosenttia on viranomaiskäsittelyjen ja lupa-asioiden 
kannalta sellaisia, joita ei ole hoidettu, kuten pitäisi. Osin, koska ei tiedetä, mi-
ten tulisi toimia, mutta ikävä kyllä myös erittäin usein toimitaan tietoisesti vää-
rin, koska ajatellaan, että nythän ollaan Espanjassa, ”jossa ei tarvitse noudattaa 
sääntöjä”, tai, ”eihän meitä ulkomaalaisia täällä kukaan pysty valvomaan” tai, ” 
onhan muutkin tehnyt ilman lupia tms.” 

Tällainen toiminta saa espanjalaisissa viranomaisissa aikaan turhautunei-
suutta. Monesti viranomaiset ovat turhankin pitkämielisiä sekä ulkomaalaisten 
että myös omien kansalaistensa ”mutkien oikaisuille”. Sanotaan, että Espanjal-
la on kaikki tarvittavat lait, jopa tarkemmin kirjattuina kuin monessa pohjoi-
semmassa maassa, mutta ei resursseja ja/tai kykyä valvoa niiden toteutumis-
ta. Tämä on ruokkinut mahdollisuuksia rikkeisiin ja toisaalta ajanut erityisesti 
ulkomaalaiset tilanteisiin, jossa on astuttu yli hallinnon viimeisen sietorajan ja 
saatu ongelmat niskaan. 

Luonnollisesti ja vieläpä melko usein, yksityinen kansalainen (ulkomaalai-
nen tai paikallinen) tai yritys on se taho, joka kärsii hallinnon puutteista. Hal-
linnon transparenttisuus eli läpinäkyvyys helpottaa kansalaisen elämää ja yri-
tysten toimintaa. Täkäläisessä hallintokoneistossa ja yksityisten viranomaisten 
toiminnassa on vielä paljon toivomisen varaa. Täällä on ollut paljon viranomais-
ten tekemiä väärinkäytöksiä, jotka ovat jopa jatkuneet vuodesta toiseen. Kan-
salaiset ihmettelevät, miksi niitä ei ole havaittu tai miksi niihin ei ole puututtu. 

Aika kuvaavia ovat arvostetun kansainvälisen Transparency Internationalin 
viimeisimmät tutkimukset vuodelta 2012, joissa on selvitetty maailmanlaajui-
sesti valtioiden hallinnon korruptoituneisuutta. Mitä parempi on sijoitus, sen 



400 ■ Liite 2. Asiantuntijahaastattelut Liite 2. Asiantuntijahaastattelut ■ 401

parempi yhteiskunta on elää, koska korruption taso on matalampi. Suomi on 
tulosten mukaan kärjessä ja jakaa Tanskan ja Uuden-Seelannin kanssa tasapis-
tein ensimmäisen sijan. Espanja on jopa muutamien odotusarvoltaan heikkojen 
maiden takana ja sijoittuu sijalle 30. Espanjan edellä on paitsi suuri joukko Eu-
roopan maita, myös muun muassa Chile, Uruguay, Qatar, Kypros ja tasapisteissä 
Botswana. On kuitenkin selvää, että meidän, jotka olemme valinneet Espanjan 
osavuotiseksi tai pysyväksi asuinpaikaksemme, on hyväksyttävä toimintaympä-
ristömme ja opittava tämän ”viidakon” lait, jotta voisimme nauttia elämästäm-
me ja menestyä toimissamme. (Transparency International 2013.)

Työn muotoutuminen ja nykytilanne
Alkuaan 1980 ja 1990-luvuilla, Aurinkorannikolla kiinteistöjä rakensivat Hakan 
lisäksi YIT, Puolimatka ja Polar, eli kaikki suurimmat silloiset rakentajat. 90-lu-
vun Espanjan ja Suomen lamat, toimintaympäristön vaateet ja markkinapotenti-
aalin rajallisuus päätti kuitenkin tämän suurrakennusliikkeiden toiminnan. 

Nykyinen työni IberHakassa painottuu projektinjohtotehtäviin ja toisaalta 
sijoittajien konsultointiin. Projektinjohtoasiakkaamme, on kyseessä sitten yksi-
tyishenkilö tai yritys (esim. UPM-Kymmene, Raflatac, neljän vuoden paperiteh-
dashanke 2000-luvulla Barcelonassa), tarvitsee tyypillisesti käyttöönsä kiinteis-
tön. Prosessi tämän tarpeen ilmenemisestä, aina siihen asti, että kiinteistö on 
soveltuvassa muodossa asiakkaan käytössä, on meidän liiketoimintaamme. Eli 
se sisältää usein konsultointia ja juridiikkaa kiinteistön tai tontin hankintavai-
heessa, asiakkaan tarpeiden määrittelyä, suunnittelua ja suunnittelun koordi-
nointia, lupaprosessien hoitoa, urakkakilpailuja, sopimusjuridiikkaa, valvontaa, 
raportointia ja taloudellisia loppuselvityksiä. 

Lisäksi IberHakalla on omaa kiinteistökehitystoimintaa. Omistetaan, kehite-
tään ja myydään. Parhaillaan on mm. käynnissä toimeksi antamamme arkkiteh-
tikilpailu täällä rannikolla omistamallemme tontille. Suunnitelmissa on noin 23 
korkeatasoista asuntoa sisältävä kestävän kehityksen periaatteita noudattava ja 
energiateknologoiltaan Euroopan huipputasoa oleva kohde. 

Verotus, EU:n talouskriisi, sosiaaliturva ja sairauden hoito 
Yritysverotus ei poikkea merkittävästi muusta eurooppalaisesta käytännöstä. 
Työn verotus on kevyempää, vaikkakin kiristymässä koko ajan.

Espanja on ollut suuren haasteen edessä viimeiset vuosikymmenet, kun se 
vaurastuessaan on tavoitellut takamatkalta Keski- ja Pohjois-Eurooppalaista 
hyvinvointiyhteiskuntaa, kattavine sosiaalipalveluineen ja toimivine infrastruk-
tuureineen. Tämä kehitys on osin riistäytynyt käsistä 2000-luvulla, erityisesti 
edellisen sosialistihallituksen lähes 8-vuotisella hallituskaudella, jonka alkaessa 
talous oli vielä suunnilleen tasapainossa, mutta jonka aikana samalla, kun Es-
panja pääsi nauttimaan muiden eurooppalaisten investoinneista nousukauden 
huumassa, hävisi taju suuruusluokista. Valtion kassa tyhjeni ja valtion sekä maa-

kuntahallintojen velkataakka kasvoi kohtuuttomaksi. Erityisen hankalaksi ti-
lanteen ajoi tämän edellisen hallituksen haluttomuus vuosikymmenen puolivä-
lissä tunnustaa laskusuhdanteen ennusmerkkejä. Kyky ja halu ennusmerkkien 
havaitsemiseen olisivat merkinneet tervehdyttämistoimien aloittamista ajoissa, 
joka olisi voinut pelastaa – ainakin osin – Espanjan dokumentoidun historiansa 
pahimmalta lamalta, jossa mm. lähes 30 prosenttia aktiiviväestöstä ja joka toi-
nen nuori on ilman työtä.

Alkuaikoina, kun tänne tulimme, sosiaaliturva oli vaatimattomalla tasolla. 
Useimmilla ulkomaalaisilla ja niillä espanjalaisilla, joilla siihen oli mahdollisuus, 
oli yksityiset sairausvakuutukset. Myöhemmin tilanne on muuttunut voimak-
kaasti ja Espanjan sosiaaliturva on monelta osin jopa parempi kuin pohjolassa. 
Erityisesti ehkä aikavälillä noin 1988-2008 on tapahtunut suuri muutos. Monien 
terveyspalvelujen saatavuus ja toteutus on parempi kuin Suomessa. Hoitoon pää-
see nopeasti. Myös EU:n sisällä terveydenhoitopalvelujen hankkiminen toisesta 
maasta Espanjan sosiaaliturvan kautta on mahdollista, sähköiset reseptit ovat ol-
leet arkipäivää jo vuosia jne. Eli Espanja on ollut jopa edellä kävijä EU:n sisällä. 

Harrastukset ja asuminen
Kuten jo nuorempana, kiinnostukseni on edelleen urheilussa ja kulttuurissa. Jo 
nuorena alkanut tennis- ja lasketteluharrastus on jatkunut Espanjassa. Myös 
ratsastus on ollut koko perheen harrastus ja tyttäreni ovat aikanaan harjoitta-
neet sitä lähes puoliammattimaisesti. Kaikkiin näihin, ja moniin muihin urhei-
lulajeihin täällä on eriomaiset mahdollisuudet. Kohtuulliset sääolot läpi vuoden 
tennikseen, ratsastukseen, golfiin jne. Erinomainen laskettelukeskus Sierra Ne-
vada on alle kahden tunnin ajomatkan päässä. Näihin erinomaisiin olosuhteisiin 
nähden, urheiluharrastusten tunnit jäävät liian alhaisiksi, ehkä pääsääntöisesti 
paikallisten pitkien työpäivien takia. Tämä on kyllä ”selittelyä” – aina olisi löy-
dettävissä enemmän aikaa. Joitakin lajeja on toki jäänyt paletista pois asuttaessa 
Suomen ulkopuolella. Jääkiekko ja squash muun muassa ovat jääneet.

Olemme asuneet viimeiset 15 vuotta samassa omakotitalossa Mijaksen 
kunnassa. Tämä on meidän varsinainen koti ja pysyvä asuinpaikka. Suomessa 
on kesäkoti, jossa asumme suurimman osan kesästä. Mahdollisuudella järjestää 
työasiat siten, että ”Suomikesät” ovat olleet mahdollisia, on ollut meille suuri 
merkitys. Ystävyys ja sukulaisuussuhteiden ylläpito on mahdollistunut ja lapset 
ovat saaneet vahvan ”Suomitaustan”, huolimatta siitä, että eivät ole koskaan asu-
neet pysyvästi Suomessa, eivätkä käyneet suomalaista koulua. 

Elämäntapa ja kulttuuriin sopeutuminen
Elämäntavat, jos niitä nyt voi verrata neljännesvuosisadan takaisiin Suomen ai-
koihin, ovat varmaan aika lailla saman oloiset. Kuten normaalia, työ kattaa leijo-
nan osan hereillä oloajasta. Tässä ei yrittäjillä eri maissa ole varmaankaan juuri 
eroja. 
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Espanjan kulttuuriin olemme sopeutuneet sillä tasolla, kun se on meistä 
tarpeen ja ulkomaalaiselle mahdollista. Emme varmaan olisi tänne jääneet, jos 
kulttuurierot olisivat häirinneet liikaa. Suuri osa paikallisesta ystäväverkostos-
tamme on espanjalaisia ja muita ulkomaalaisia, jotka ovat asettuneet tänne py-
syvämmin. Maahanmuuttajalle paras preventio ongelmiin on, jos on todella kiin-
nostunut uudesta asuinpaikastaan, ihmisistä ja uusista tavoista ym. Jos haluaa 
ja pystyy integroitumaan uuteen ympäristöön ja yhteiskuntaan, saa varmasti 
sosiaalisen verkoston ja löytää parhaat puolet asioista itselleen. Nämä ovat var-
masti avaimia viihtymiseen. 

Ehkä liikaa yleistäen, tietyt kansallisuusryhmät, kuten englantilaiset, ovat 
muodostaneet omia alakulttuureitaan rannikolle. Osa näistä ryhmistä saattaa 
elää täällä pitkäänkin, jopa vuosikymmeniä, kohtaamatta oikeaa espanjalaista 
ympäristöä. Tämän saattaa mahdollistaa suuri populaatio (englantilaiset) tai 
merkittävästi poikkeava kulttuuri (tietyt arabiryhmät). 

Suomalaisyhteisön koko on varmasti ollut hieman pieni siihen, että pitem-
pään täällä asuvat saisivat tyydytettyä normaalit elämäänsä liittyvät palvelut ja 
sosiaaliset tarpeensa vain suomalaisten keskuudessa. Jos halu ja/tai kyvyt eivät 
kuitenkaan ole riittäneet integroitumiseen paikalliseen yhteiskuntaan, syntyy 
melko varmasti ongelmia. 

Kulttuuriin sopeutuminen on tietynlainen prosessi. Sitä se on ollut meille-
kin. Siinä vaiheessa, kun muutimme Espanjasta Saksaan, pohdimme, palaam-
meko joskus Espanjaan. Ja jos palaamme, millaiseksi elämä asettuu silloin. Nyt 
tyttäremme työskennellessä vanhassa kotikaupungissamme Berliinissä ja siellä 
taas vuosien jälkeen vieraillessa tiheämmin, huomaa kyllä, että sinnekin päin on 
jäänyt ”lukkarin rakkautta”. Saksakin tuntuu toiselta tai kolmannelta kotimaalta. 

Aika vähän täällä olen kanssakäymisissä suomalaisten kanssa. Enemmän 
olen tekemisissä espanjalaisten kanssa. Vaimoni, joka on sairaanhoitaja sekä Es-
panjan että Suomen tutkinnoilla ja tulkki, on enemmän yhteydessä suomalaisiin. 
Suomalaisten yhdistystoimintaan olen osallistunut vähän. Joissakin tilaisuuksis-
sa olen ollut vierailevana luennoitsijana. Täällä on laaja kirjo yhdistystoimintaa, 
mutta varmaan se on suunnattu enemmän vähemmän aikaa täällä olleille – mikä 
on ihan oikein. 

Suomalaiset espanjalaisessa yhteiskunnassa 
Suomi on läpinäkyvä maa toiminnassaan, mutta suomalaisten toiminta täällä ei 
välttämättä aina ole ollut kovin laadukasta tai edes rehellistä. Rannikko houkut-
telee monia, myös niitä, joilla Suomessa ovet alkavat ympärillä sukeutua. Täällä 
ympäristö on uusi ja voi alkaa puhtaalta pöydältä. Suomalaisiakin on Espanjassa 
erilaisia ja myös maahanmuuttajien ”hyväksikäyttöä” ilmenee. Asiakas on pu-
lassa, kun ei osaa kieltä eikä tunne tapoja, sääntöjä ja prosesseja. Monesti vasta 
tänne muuttanut ei tiedä, mikä on oikea taho hoitamaan jotain asiaa. Kuka osaa 

asiat oikeasti ja kuka on vain laatinut näyttävän mainoksen paikalliseen suoma-
laislehteen. 

Tämä ei ole ainoastaan suomalaisten ongelma. Myös muissa kansalaisryh-
missä, kuten esimerkiksi saksalaiset saksalaisille tai englantilaiset englantilai-
sille jne. akseleilla, näkyy tämä sama ilmiö. On isompi ongelma on kuin olisi toi-
vottavaa. 

Moni suomalainen elää pienessä ”Suomieriössä” Espanjassa. Se voi riittää 
joillekin, toisille se saattaa muodostua ahdistavaksi. Sopeutuminen toiseen kult-
tuuriin on pitkälle ihmisestä itsestään kiinni. Ensimmäinen kysymys on, että ha-
luaako sitä, ja toinen, että onko valmis tekemään tarvittavan työn. En usko, että 
tässäkään asiassa kaikkea voi rakentaa toiselle valmiiksi. Oppaana tällä polulla voi 
järjestöt tai yksityiset ihmiset toimia, mutta aktivoituminen jää ihmiselle itselleen. 

Tänne ei ole tarpeen rakentaa holhousyhteiskuntaa. Suomalaisyhteisö on 
kasvanut voimakkaasti ja se on tuonut mukanaan myös sosiaaliset ongelmat. Ih-
misiä pitää ohjata ja aktivoida ja yhdistykset täällä tekevätkin siinä hyvää työtä. 
Toisaalta Aurinkorannikon status tai oman pään pilvilinna pitää otteessaan var-
masti monia, joiden olisi parempi olla kotimaassa. Aurinkorannikolla on hyvä 
elää, jos rahapussi on kunnossa. Jos rahasta on tiukkaa, on yleensä parempi olla 
siellä, missä oma vanha turvaverkosto toimii. Iskunkestävyys pitää olla kovempi, 
jos ei ole vahvaa taloutta ja turvaverkostoa ympärillä. Turvaa syntyy myös siitä, 
että kykenee integroitumaan espanjalaiseen yhteiskuntaan. Espanjalaisilla itsel-
lään on erittäin vahvat turvaverkostot oman perheen piirissä. Tämä juontaa siltä 
ajalta, kun yhteiskunta ei huolehtinut ongelmiin joutuneista (työttömät, sairaat, 
vanhukset jne.). 

Tuki ja vanhuspalvelut
Espanjan ja Suomen vanhustenhoidon välillä on suuri ero. Espanjassa päätuen 
antaja on perhe, Suomessa se on julkinen sosiaali- ja terveydenhoito. Aurinko-
rannikon suomalaisista suurin osa on eläkeikäisiä. Etelään tullaan usein terve-
ydellisistä syistä ja mielellään jäätäisiin loppuelämäksikin, jos täällä olisi saa-
tavilla omalla kielellä tarvittavat palvelut. Esimerkiksi monet suomalaiset ovat 
kaivanneet palvelutaloja. 1990-luvun alussa, kylpylähotelli Girasol, suomalaisine 
terveydenhoito- ja kuntoutuspalveluineen oli eräänlaisena turvapaikkana joille-
kin suomalaisille. Konsepti toimi kiinteistökehittäjänkin (Haka) näkövinkkelis-
tä hyvin ja mahdollisti kompleksiin rakennettujen, yli sadan asunnon myynnin 
menestyksekkäästi. Miinan hoitoloiden vetäydyttyä myöhemmin kylpylätoimin-
nasta (monista omaan liiketoimintastrategiaansa liittyvistä syistä) ja kylpylän 
siirryttyä ruotsalaisomistukseen, alkuperäinen toiminta-ajatus hämärtyi ja kyl-
pylä myytiin edelleen paloina. 

2000-luvun alussa, Ruissalosäätiöllä oli tavoitteena rakentaa kaksi mer-
kittävän kokoista palvelutaloyksikköä tänne, kohteenaan suomalaisten lisäksi 
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kansainvälinen asiakaskunta. Hanke ei kuitenkaan toteutunut. Myös useat muut 
tahot ovat vuosien varrella tutkineet mahdollisuuksia palvelutalohankkeen to-
teuttamiseksi. Joitakin pieniä yksiköitä on syntynyt, mutta ei mitään kokonai-
suuden kannalta merkittävää. Vanhuspalveluiden järjestäminen EU:ssa odottaa 
vielä tulevia päätöksiä kansalaisten vapaan liikkuvuuden takaamiseksi, myös 
ikäihmisille. Terveydenhoidon alalla asia on merkittävästi pitemmällä ja hoi-
toon voikin hakeutua oman sosiaaliturvan kautta myös toiseen EU maahan. Nyt 
odotetaan sitä, milloin mahdollistetaan esimerkiksi palvelutaloasiakkaalle mah-
dollisuus valita palvelu vapaasti, ei ainoastaan eri kunnasta, vaan myös toisesta 
EU-maasta. Tämän päätöksen jälkeen syntyy markkinat, jossa varmasti palvelu-
talojen rakentamista vaikeuttanut hankala rahoitus ja tuottoyhtälö saavat rat-
kaisunsa ja myös Aurinkorannikon suomalaiset ikäihmiset saavat näitä palvelu-
ja järkevin kustannuksin. 

Identiteetti ja tulevaisuus
Petri Käpynen toteaa olevansa suomalainen. Olen myös ehdottomasti eurooppa-
lainen ja Espanjassa asuva. Lapseni ovat aina asuneet muualla kuin Suomessa. 
He ovat suomalaisuutensa rinnalla vahvasti Euroopan unionilaisia ja Espanjan 
suomalaisia. 

Keskimäärin kaksi kuukautta vuodesta olemme Suomessa. Perheen, suku-
laisten ja ”suomiystävien” välistä vuorovaikutusta Suomeen on paljon. Olem-
me enemmän Suomeen sidoksissa kuin Aurinkorannikon suomalaisyhteisöön. 
Suomi ei välttämättä kuitenkaan näy sateenkaaren päänä, vaan se voi olla jokin 
muukin Euroopan maa. Kyllä Suomella aina tulee olemaan erikoisasema mieles-
sämme. Merkittävänä voittona ja elämän tarjoamana luksuksena voi pitää sitä, 
että emme ole menettäneet Suomea, saadessamme Espanjan.

Lopuksi
Espanjan Aurinkorannikolla asuu suuri suomalaisyhteisö. Iso massa, joka kaipaa 
palveluja. On myös tuskaa ja erilaisia ongelmia. Jotkut ovat tulleet tänne pakoon 
Suomen ongelmiaan. Joillekin tämä on välipysäkki, ennen paluuta realistisem-
paan Suomeen. Joillekin paluu on helpotus, toisille se on kuin rangaistus. Tut-
kimus on tärkeällä asialla, kun sen tavoitteena on hahmottaa tätä kenttää. Kun 
tunnetaan kenttä ja tiedetään enemmän sen tarpeista, on mahdollista löytää 
myös ratkaisuja.

Olavi Peltolan haastattelu 
Olavi Peltola oli Yleisradion johtaja vuosina 1985–1990. Hän oli myös Suomi–Es-
panja -seuran pääsihteeri Suomessa vuosikausia. Ulkosuomalaisparlamentin va-
rapuhemiehenä hän oli seitsemän vuotta. 

Kuva 18. Olavi Peltola (Lähde: Olavi Peltola)

Tulo Aurinkorannikolle
Tulin Aurinkorannikolle 1990-luvun alussa. Kolme ensimmäistä vuotta piti mak-
saa verot Suomeen. Eivät päästäneet irti. Rupesin heti kirjoittamaan Olé-lehteen 
tarinoita. Lehti oli sisällöltään erilainen kuin nykyinen. Silloin siinä oli myös fik-
tiivistä aineistoa. 
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Kun jäin sairaseläkkeelle, muutin Espanjaan. Torremolinosiin tulin alun pe-
rin. Espanja oli ollut aiemmin läheinen maa lomailuun. Täällä oli sopiva fiilis! 
Vaimoni on käynyt vain lomilla täällä. Tunsin ihmisiä ja puhuin espanjaa. Alue 
oli kansainvälistynyt. Turismi oli tuolloin jo täydessä vauhdissa. Lomille tänne 
tultiin jo Francon aikana. Siihen aikaan oli parempi kuri. Rikollisuutta ei juuri 
näkynyt. Tullessani tänne oli likaista. Kaduilla ajelehti roskaa. Myöhemmin po-
liittisten muutosten myötä alue siistiytyi. Tapahtui silmin nähtävä muutos. Hait-
toja on aina. Koskaan mikään asuinalue ei ole valmis. Täällä on nykyisin kamalia 
sateita. Viemärit eivät vedä ja ihmiset menettävät omaisuuttaan, kun kellareihin 
ja autotalleihin tulvii vettä. Suomessa tämä on harvinaista. Alue on myös liian 
nopeasti kasvanut, eikä infrastruktuuri ole pysynyt ajan tasalla. Ei ole tehty kun-
non suunnitelmia. Jossain määrin on tehty, mutta kunnollinen kaupunkisuun-
nitelma puuttuu. On saatettu rakentaa katuja, jotka eivät pääty mihinkään. Ny-
kyisin Torremolinosissa on aivan huippu urheilukeskus. Lähimmät samaa tasoa 
olevat ovat Sevillassa ja Madridissa. Samoin pelikentät ovat toimivat. Nämä ovat 
Partido Popular -puolueen aikaan saamia kehitysprojekteja. 

Työ, harrastukset ja asuminen
Olen aina harrastanut kirjoittamista. Kaksi vuotta kirjoitin aktiivisesti Olé-leh-
teen aikanaan. Nyt minulla on kolme kuukautta ollut työn alla juttu Riitta Tei-
nosesta. Nykyisin suomalaisten työnhakijoiden mahdollisuudet työllistyä täällä 
ovat melko heikot. Andalusiassa on teollisuutta kovin vähän. Espanjan kielen 
taito on työtä hakevalle tärkeä, koska täkäläiset asiat pitää paikallisella kielellä 
hoitaa. Nykyisin asun kaverin asunnossa. On vuokra-asunto, muuten hyvä, mut-
ta liian iso. Ei siitä mitään ongelmaa kuitenkaan ole. Viimeisen 20 vuoden aikana 
Espanjan asunto on ollut minulle koti. Sitä ennen oli Suomen koti. Kun olen ollut 
huonommassa kunnossa, en ole jaksanut reissata Suomeen. Kesäisin olen Suo-
messa kaksi kuukautta.

Espanjan ja Suomen palvelut, verotus ja EU:n talouskriisin vaikutukset
Espanjassa on terveydenhoito joustavampaa. Pääsee heti lääkäriin ja saa heti 
lääkkeet. Ennen ne olivat ilmaisia. Tai eivät ne ilmaisia ole koskaan olleet, kos-
ka Suomi ne on maksanut. Nyt joutuu itse maksamaan pienen, muodollisen 
summan lääkkeistä. Suomessa pitää maksaa kokonaan. Olen ollut molemmissa 
maissa sairaaloissa. Espanjassa yleisessä sairaalassa on hirvittävää. Yötä päivää 
potilashuoneessa käy kova trafiikki. Omaiset syövät huoneessa ja voivat yöpyä. 
Ei ole vierasaikoja. Esimerkiksi yksin olevan potilaan puhtaanapito siitä kärsii.

Sairas hoidetaan missä maassa vaan. Suomessa sairas on hyvissä käsissä. 
Sain Espanjassa aivoinfarktin. Kahden hengen huone oli tupaten täynnä ihmisiä. 
Ei ollut hyvä olla! Sain helpotusta Suomessa. Jos olet residentti, vain äkilliset 
sairaudet hoidetaan Suomessa. Se, mistä johtuu, että mennään hoidattamaan 
Suomeen sairaus, on turvallisuusasia. On ihan ymmärrettävää! Verotus on Es-

panjassa kevyempää, mutta ei se mitenkään suomalaisten elämässä näy. Vero-
tukset ovat melko lähellä toisiaan. Talouskriisi on täälläkin vaikuttanut. Raha 
on tiukemmassa. Suomalainen ei käytä rahaa turhuuteen ja matkabudjetit ovat 
pienempiä. Eivät hinnat juurikaan vielä ole nousseet. Maltillista on ollut hinto-
jen nousu. Deflaatiota ei kuitenkaan tullut, mutta inflaatio on tällä hetkellä yli 
2 prosenttia. Yleensä käytän espanjalaisia palveluja, mutta joitakin suomalaisia 
tuotteita ja palveluja ostan tavallisesti Fuengirolasta. 

Elämäntavat, kulttuuri ja ideologia
Suomalaistenkin tavat ovat kansainvälistyneet. Kielitaitoa on tullut enemmän. 
Suomalaisia on koululaitos auttanut. On tultu ulos nurkkapatrionalismista. Itse 
olen hyvin sopeutunut Espanjaan, koska jo Suomessa jouduin tekemisiin espan-
jalaisten kanssa. Espanjan peruskulttuuri on säilynyt. Harva suomalainen on 
mennyt siihen sisään. Härkätaistelua en ymmärrä. Härkä elää kaksi vuotta, jos on 
teurashärkä, ja kuusi vuotta jos on taisteluhärkä. Kumpi haluaisit olla, jos pitäisi 
valita – kysyi Olavi tutkijalta. En kerro, mitä vastasin! Suomeen ei espanjalaisten 
kritiikki kohdistu. He pitävät suomalaisia reiluina. Suomalaiset maksavat jopa 
sähkölaskunsa etuajassa, kertoi eräs espanjalainen pankinjohtaja vuosia sitten. 
Tuohon aikaan sähkölaskut maksettiin pankkiin vasta laskussa olleen eräpäi-
vän jälkeen. Tämä pankinjohtaja valittiin myöhemmin kaupunginjohtajaksi. Jos 
espanjalainen jotain syrjii, se kohdistuu marokkolaisiin eli afrikkalaisiin tai ara-
beihin, ei eurooppalaisiin. Ennen oli paljon syrjintää, nykyisin ei enää sitä niin 
paljon ole. Uskonto on minulle samalla tavalla tärkeä kuin muillekin. Ymmärrän 
ihmisiä, joille uskonto on tärkeä.

Ystävät, yhteisöllisyys, turvallisuus ja vaikeudet
Aiemmin minulla oli paljon ystäviä, erityisesti saksalaisia. Halusin sekä tavata, että 
kieltäytyä. Ovat joko kuolleet tai muuten häipyneet. Vähentyneet kyllä ovat. Siitä-
kin syystä, kun nykyisin en liiku paljon ulkona. Espanjalaiset asukkaat kohtelevat 
äärimmäisellä kunnioituksella. Nykyisin ystävyys vähenee. Turvaverkosto on tär-
keä. Jos on oma-aloitteinen, saa turvarannekkeen. Toimii, kuten Suomessa. Tulee 
olla Baabelin torni, jossa on kaikenkielisiä auttajia ja taloyhtiöissä pitäisi olla hen-
kilö, joka vastaa kaikista asukkaista. Nykyään ei haluta puuttua toisten asioihin. 
Pitäisi voida puuttua! Tukimuotoja tulee olla alkoholismista kärsiville. Nuorilta on 
puuttunut nuorisotilat, joissa on ohjaajia ja joiden puoleen voi kääntyä. Sellaisia 
tulisi olla. Suomalaisilla on samanlaiset vaikeudet kuin ennenkin. Kielitaidotto-
muus on niistä suurin. Ei päästä Espanjaan sisälle kaikille tasoille ilman kielitaitoa. 
Nykyisin on helpompaa, kun palvelut ovat parantuneet ja monipuolistuneet. 

Kokemukset suomalaisten yhteistoiminnasta
Välillä tapellaan ja asiat menevät lukkoon. Sitten aukeaa ja elämä menee taas 
eteenpäin. Nyt asiat ovat loistavasti, kun pitkällä aikajanalla katsoo. Suomalaiset 
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riitelevät, mutta niin tekevät muutkin, ruotsalaiset, englantilaiset jne. Olen kir-
joittanut Kymppipaikan eli Asociación Finlandesa Costa del Solin 20-vuotishis-
toriikin ja olen ollut jäsenenä Kulttuuriyhdistys Kalevassa. Myös Leijonissa olen 
toiminut ja sen presidenttinä olin vuoden. Suomi-seuroilla oli täällä pääasiassa 
vain yksi yhdistys aiemmin, ennen kuin Fuengirola itsenäistyi. Toimistotila oli 
tuolloin Torremolinosissa. Täältä saadun testamenttilahjoituksen takia Fuengi-
rola vaati myös niitä varoja. Se oli ainoa skisma, joka oli vaikea. Sen jälkeen on 
mennyt hyvin. 

Oma identiteetti ja tulevaisuus 
Identiteetti muuttui sen jälkeen, kun minut nimitettiin Yleisradion johtajaksi 
vuonna 1985. Tuolloin alkoi korkea nousu. Oli suuri vaikutusvalta tuolloin. Vii-
den vuoden rupeama oli aikaa, joka muutti kaiken. Tuon työntäyteisen ajan jäl-
keen sairastuin ja jouduin leikkaukseen, joka oli hankala. Jäin siksi aikaisemmin 
eläkkeelle. Nykyisin ei ole sen kummempia tulevaisuuden suunnitelmia, muuta 
kuin hoitaa terveyttäni mahdollisimman hyvin. 

Kysymykseen, tulisiko Suomen valtion tukea suomalaisten ikäihmisten asu-
mista Espanjassa, Olavi Peltola vastaa: ”Tulisi. Mutta ei ole varoja!” Nykyisessä, 
suomalaisten palvelutalo OmenaRealissa ja espanjalaisten vanhainkodeissa hän 
ei ole vieraillut, mutta espanjalaisessa Jesuiitta -isien orpokodeissa ja vammais-
ten hoitokodissa hän oli aiemmin vieraillut. Yksiselitteinen vastaus hänellä oli 
myös kysymykseen: Haluatko asua Espanjassa vai Suomessa silloin, kun et selviä 
kotona ilman ulkopuolista apua? Vastauksensa oli: ”Suomessa.” 

Lopuksi
Espanjan Aurinkorannikolla ovat myös opiskelijat vuosien kuluessa tehneet tut-
kintotöitään. Kun he ovat haastatelleet suomalaisia, joskus on käynyt niin, että 
ihmiset ovat muistaneet asioita väärin ja ne ovat menneet raportteihin totena. 
Näin on voinut tulla vääriä käsityksiä asioista. Tärkeää on kuitenkin selvittää 
ihmisten motivaatioita tulla Espanjaan.

Aivan lopuksi Olavi Peltola toivoo, että kaikki väärinkäsitykset suomalaisten 
keskuudessa saataisiin oikaistua täällä Espanjan Aurinkorannikolla. Olisi hyvä, 
että lehdistössä julkaistaisiin ne turhat huhupuheet, joilla ei ole koskaan ollut 
mitään todellisuuspohjaa. 

Timo Sainion haastattelu 
Timo Sainio on Espanjan Aurinkorannikon evankelis-luterilaisen seurakunnan 
johtava pappi 

Kuva 19. Timo Sainio (Lähde: Fuengirola.fi)

Aurinkorannikon suomalaisista on kirjoitettu useita artikkeleita ja useita kir-
jojakin. On jopa TV-sarjakin tehty. Professori Antti Kariston, lähinnä eläkeläis-
ten elämää kuvaava tutkimusaineisto, oli kerätty ennen tuloani vuonna 2000, ja 
tulokset ilmestyivät Satumaa-teoksena 2008. Sen jälkeenkin on tehty lukuisia 
opinnäytetöitä, koska rannikolla olevat opiskelijat mielellään keräävät erilaista 
tietoa alueen suomalaisilta. Yllättävän hyvin ovat suomalaiset vastailleet, vaik-
ka toisinaan kyselyjä on turhankin paljon. Välillä olen jopa niitä toppuutellut. 
Osa koosteista menee kuitenkin oppilaitoksiin julkaisematta. Heikki Mäkeläisen 
tutkimusjulkaisu 2011 valotti suomalaisten kirkollista osallistumista ja teolo-
gi Jenni Spännärin tekeillä oleva tutkimus perustuu suomalalaisille tekemiinsä 
elämäntarinoiden ja uskonnon taustatekijöiden haastatteluihin ja näiden teki-
jöiden kuvaamiseen. 

Tulo Aurinkorannikolle ja työn moninaiset muodot
Olen ollut Espanjassa nyt kuusi vuotta. Tulin ensin diakoniapapin tehtäviin. 
Kun ”Jasse”, Jaakko Kuusinen jäi eläkkeelle, tuli seurakuntaan paikka avoimeksi 
nykyiseen tehtävään. Diakoniapappina olin Suomalaisen koulun oppilashuolto-
työryhmässä, ja sillä sektorilla näyttäytyi lapsiin kohdistuvaa hätää ja pahoin-
vointia. Olen täällä työskentelyni vuosina voinut seurata koulumme merkittävää 
kasvun aikaa. Nykyisin koulussa on jo 300 oppilasta. Se on osa Aurinkorannikon 
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muutosta ja kehitystä. Paljon on täällä puhuttu siitä, että suomalaisilla on myös 
alkoholiongelmia. Aiemmin oli enemmän kuin nyt. Ongelmiin vaikuttaa vuoden 
aikojen vaihtelu. Nyt, kun on kevät, näkyy taas juoppoja, koska silloin katukuvas-
sa on paljon viikkoturisteja. Heidän tapansa elää on erilainen kuin vakiasukkai-
den tai puolivuotisten muuttolintujen. Se kenties näkyy keväisessä katukuvassa 
enemmän kuin muina vuodenaikoina. 

Seurakunnalla on hyvin toimiva lasten päiväkerho. Kerho on avoinna maa-
nantaista torstaihin ja tarkoitettu yli kolmevuotiaille. Toimimme täällä hiukan 
eri tavalla kuin Suomessa. Jos Suomessa on kiinteä ryhmä, täällä se on satunnai-
semmin kokoontuva ja avoimempi. Sinne tullaan tarpeen mukaan ja sinne ovat 
tervetulleita myös turistiperheiden lapset. Tämä on myös yksi mittari, jolla muu-
tos rannikolla näkyy. Muutos on kerhon osalta hidas. Siinä ei ole nopeita kasvun 
vuosia, kuten koululla on ollut. Joka vuosi kuitenkin huomataan hienoinen kas-
vu. Lasten ja nuorten toiminnassa suurin suosio tällä hetkellä on perhekerhossa. 
Se kokoontuu perjantaisin aamupäivällä ja ryhmä on eniten kasvanut. Mukana 
voi olla koko perhe. Yleensä on kuitenkin äiti ja 1–2 lasta. Perhekerhossa voi 
tietysti olla mukana myös alle kolmevuotiaita lapsia. 

Seurakunnassa järjestetään myös vuosittain yksi rippikoulu. Keskimäärin 
kymmenen nuorta sen suorittaa konfirmaatiojuhlaan saakka. Kuuden viime 
vuoden aikana määrä on ollut suunnilleen sama. Sitä en tiedä, millä se selittyy, 
koska vain jotkut rippikoululaisista ovat vuorotteluvapaalla olevien lapsia. On 
hiukan erikoista, ettei rippikoululaisten määrä kasva. Muutama, noin yhdestä 
neljään nuorta, menee Suomessa oman ikäluokkansa mukana rippikoululeirille, 
tai vain konfirmaatiojuhlaan omilla paikkakunnillaan, ja he ovat usein näitä Au-
rinkorannikolla vuorotteluvapaalla olevien lapsia. Rippikoulutilastostamme ei 
täten voi lukea Aurinkorannikon nuortumistrendiä.

Palvelut ja vapaaehtoistyö 
Suomalaisiakin palveluja tänne tulee kaiken aikaa lisää. Uusia yrittäjiä; parturi-
kampaajia jne. Suomalaisten valtaväestön on varmaankin vaikea huomata näitä 
tulokkaita, koska he harvoin osallistuvat muihin suomalaisten aktiviteetteihin. 
Kiire ja yrityksen pyörittäminen vie aikaa. Kyseessä on myös haasteellinen ikä. 
Ei välttämättä ole helppoa löytää suomalaisia, joihin saa välittömästi kontak-
tia. Niin seurakunnan, kuin monien suomalaisyhteisöjenkin palvelut perustuvat 
pääsääntöisesti vapaaehtoistyöhön. 

Verotus, EU:n talouskriisi sekä sairauden ja asioiden hoito 
Espanjassa verotus on kevyempää – kautta linjan. Pitää ottaa huomioon, että 
kun verotus on espanjalaisen käytännön mukaan määritelty, se johtuu siitä, että 
palkkatasokin on pienempi. Täällä on eri maista tänne tulleita ihmisiä, jotka ovat 
verovelvollisia ja joillakin eläketulo tulee yksityiseltä sektorilta. Tällöin tuloerot 
saattavat olla suuria. Ne, joiden verotus menee Suomeen, hoitavat usein sairau-

tensakin Suomessa. Espanjalaisessa sairaalassa käytäntö on kovin erilainen ko-
timaan meininkiin verrattuna. Kun suomalainen on sairaalassa Espanjassa, se 
on karua. Jos ei osaa kieltä, ei ymmärrä mistään mitään, kun makaa sairaalassa. 
Epäselväksi jää, milloin on leikkaus tai mikä piikki nyt pistetään jne. Yksinker-
taisempaa on Suomessa. Joskus on pakko muuttaa Suomeen hoitoa saadakseen, 
vaikka tuskin kukaan voi valittaa huonosta hoidosta Espanjassa.

Hyvin vähän EU:n talouskriisi suomalaisten elämässä täällä näkyy. Hintojen 
nousun joiltakin osin huomaa Espanjan verokorotusten myötä. Suomalaisille on 
syntynyt olo, että tulisi tehdä jotain espanjalaisten hyväksi. Huoli purkautuu naa-
purien avustamisena ja ruoka-apuna. Auttamisen halu on herännyt. Avustamista 
toteutetaan puolivirallisellakin tasolla. Mietitään, mitä voitaisiin yhdessä tehdä. 
Voitaisiinko auttaa Cudecaa, lastenkotia vai metsäpalon jälkeen kodittomiksi 
joutuneita? Asioiden hoidossa törmäämme usein espanjalaisten erilaiseen hal-
linto- tai byrokratiakäytäntöön. Katukivetyksellä pitää seisoa jo kello kuudesta 
aamulla jonossa, jotta saa sisäänpääsyyn oikeuttavan kärkipään vuoronumeron. 
Sama koskee sosiaali- ja terveyspuolta, lupa-asioita ym. Asioiden erilaiset hoito-
tavat kysyvätkin suomalaisilta erilaisen kulttuurin sietokykyä. Niihin me emme 
kovin paljon voi vaikuttaa.

Harrastukset ja asuminen
Kysyttäessä Timo Sainion harrastuksista, hän toteaa, että elämään ei nykyisin 
kuulu erityisiä harrastuksia. Koti- ja ystäväpiirin sosiaalisen elämän lisäksi luen 
paljon. Täällä on kirjallisuusvalikoima laajentunut, kun taas Suomessa ollessani 
luin muuta oman alani kirjallisuutta. Espanjassa on mahdollista lukea tuoreita-
kin suomalaisia kirjoja ja tutkimusraportteja. 

Syy, miksi hän on valinnut asuinpaikakseen Torremolinosin, on hyvin arki-
nen. Kun tänne tulin, seurakunnan asunto oli vapaana työsuhdeasunnoksi. Työtä 
ei ole sidottu kuitenkaan asuntoon, joten se oli ensimmäinen ja helpoin vuok-
ra-asunto rannikolle tultaessa. Nykyisessä työtilanteessa, kun käyn Fuengirolas-
sa useitakin päiviä viikossa, on hyvä, että asunto on Torremolinosissa. Sosiaaliset 
ongelmat täällä ovat erilaisia kuin Fuengirolassa, jossa on paljon enemmän suo-
malaisia. On hyvä, että tuntee väkeä sisältäpäin Torremolinosissa. Fuengirolassa 
tulee eteen joskus tilanne, että unohtuu, että olemme ulkomailla ja että olemme 
vähemmistöasemassa. Talvella Bolichesin ja Pacosin kaduilla kuulee enemmän 
suomea kuin Helsingin joissakin lähiöissä.

Elämäntapa, yhteisöllisyys ja turvallisuus
Espanjalaisille merkittävä piirre on iloisuus. Suomalaisilla on oma kansanpiir-
teensä ja vain harvalla suomalaisella on kiinteä ja syvä yhteys espanjalaisiin. Ul-
komaalaiset ovat tulijoita ja menijöitä ja espanjalaiset elävät omaa elämäänsä. 
Kanssakäyminen suomalaisen kanssa ei ole luontevaa. Ei siihen kieliongelma 
ole keskeisin syy, vaan enemmänkin se, että me olemme vain hetken täällä. Mo-
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nille suomalaisille suomalaisyhteisöjen ja seurakunnan harrastus- ja vertaistu-
kiryhmät ovat tärkeitä yhteisöllisyyden kokemisen paikkoja. Kyläily on harvi-
naista. Nykyisin saa olla aika hyvät ystävät, jotta voi tulla kylään ilmoittamatta. 
Joidenkin suomalaisten koteina ovat erittäin pienet ja huonokuntoiset asunnot. 
Ei mielellään kutsuta kylään, jos on ahdasta ja asunto huonokuntoinen. Siksi olo-
huoneeksi voi muodostua esimerkiksi kapakka, Kymppipaikka tai seurakunnan 
tupa. Jos viimeksi mainitut ovat iltaisin kiinni, mikä sitten olisi illan aktiviteetti? 

Turvaverkosto on jokaiselle ulkomailla asuvalle tärkeä. Nykyisessä SOS -tur-
vaverkoston suunnittelussa päätavoitteena on turvallisuuden tunteen lisäänty-
minen suomalaisten keskuudessa, ettei ainakaan kenenkään tarvitsisi kuolla 
yksin ja eristäytyneenä. On puhuttu turvapuhelimesta, mutta siinä on törmätty 
moniin ongelmiin. Ainakin tarvitaan turvallisuuskoulutusta ja kirjallista ohjeis-
tusta. Tarvitaan myös kouluttaja, joka käy eri yhteisöissä antamassa turvakoulu-
tuksen. Sen pohjalta voidaan tuottaa hyvin laadittu opas, josta tulee ottaa iso 
painos. Se ei saisi olla laaja, vaan siinä tulee olla ihan käytännön juttuja. Kolmas 
tärkeä asia on se, että ihmisten pitää itse hoitaa ”potti”. Hankkia kaveri, jolla on 
vara-avain, ja jolle voi soittaa tarvittaessa. Se olisi tehokkain tapa. 

Identiteetti 
Onko Timo Sainion identiteetti muuttunut Espanjassa? Hän vastaa: ”On. Työ neu-
voo ihmistä. Työtä muovaavat olosuhteet. Ensin on tutustumista, ja jotkut nykyiset 
arvostukset ovat nyt erilaisia kuin ennen. Tärkeysjärjestys on muuttunut.” 

Lopuksi
Timo Sainion juhlapuheessa Kymppipaikan 35-vuotisjuhlassa 25.3.2012 oli tär-
keä sanoma Aurinkorannikon suomalaisille. Siitä on otettu hänen luvallaan seu-
raava referaatti:

”Kyllä maailmaan ääntä mahtuu ja valtaosin keskustelu on hyvä asia. 
Yhteisten asioiden hoidossa avoin keskustelu on välttämätöntä ja ainoa 
keino päästä erimielisyyksissäkin eteenpäin. Meidän on kuitenkin va-
rottava ylilyöntejä ja suosittava hiukan hiljaisempaa otetta silloin, kun 
emme oikein hyvin ole asioista selvillä. Tuntemattoman sotilaan, Antti 
Rokan viisaus pätee tähän hyvin: ”Strategia on siinä, että tähtää ensin”. 
Se on hyvin pätevä ajatus meille ja vaikka isommallekin firmalle kvartaa-
litalouden pyörteissä. Pitää tähdätä ensin!”

Juhani Sandholmin haastattelu
Juhani Sandholm on lääkäri, jonka yksityisvastaanotto sijaitsee Los Pacosin Ave-
nida Finlandialla 

Kuva 20. Juhani Sandholm (Lähde: Paula Könnilä)

Tohtori Juhani Sandholm on toiminut Fuengirolan Los Pacosissa lääkärinä 24 
vuotta. Pääosa hänen potilaistaan on ollut suomalaisia. Ensin, 1990-luvulla hän 
oli suomalaisten sotaveteraanien hoitolaitoksen lääkärinä lähes 4 vuotta ja sen 
jälkeen 2000-luvulta lähtien, samalla alueella, Los Pacosin keskustassa on hänen 
yksityisvastaanottonsa. 

Espanjan Aurinkorannikko 20 vuotta sitten
Kun tulin keväällä 1989, noin 24 vuotta sitten tänne, Los Pacos oli valkoista, 
vanhaa, kunnon Espanjaa. Kaikki Välimeren maat olivat tuolloin vapaita maita. 
Elämä oli ihmisille hyvin vapaata ja alue oli ihan erinäköinen kuin nyt. Ei ollut 
käyttäytymissääntöjä, ei tupakka-, eikä juuri muitakaan lakeja. Ei ollut pakollisia 
lastenistuimia autoissa, eikä edes autojen katsastuksia. 

Tässä vastapäätä asui espanjalainen mies, jolla oli myytävänä vanha, pieni 
Seat. Tytöt kävivät yliopistolla ja tarvitsivat autoa. Katsoin autoa ja totesin sen 
olevan hyvässä kunnossa ja auton paperitkin löytyivät. Katsoin papereita ja ky-
syin, missä auto on vakuutettu. Ei missään, vastasi naapuri. Hän ei ollut katsonut 
sitä tarpeelliseksi. Olihan kyseessä yli 16 vuotta vanha auto. Ei sitä koskaan ol-
lut myöskään katsastettu. Ostimme auton, ja vein sen katsastuskonttorille. Siellä 
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konttorin rouva poltti tupakkaa ja vilkaisi autoa. Antoi leiman paperiin. Tytöt 
menivät autokouluun. Siellä opettaja kysyi ensimmäiseksi, kuka teistä ei ole aja-
nut autoa. Kaikki muut nostivat käden. Yksikin baarityöntekijä oli jo kolme vuot-
ta ehtinyt ajaa autoa. Elämä oli mukavaa! Nykyiset rajoitukset ovat tulleet sen 
vaurastumisen myötä, joka täällä on tapahtunut.

Tullessamme tänne asumaan, oli tapana, että yleisestä sähköverkosta kukin 
otti itselleen sähköt. Kun suomalaiset lähtivät Suomeen kesäksi, puhelinlangat 
kytkettiin niin, että paikalla olijat soittivat puhelunsa suomalaisten laskuun. En-
simmäinen naapurini oli melko kummallinen espanjalainen. Oli pitkiä aikoja vä-
lillä muualla, eikä koskaan sanonut, missä on ja kuinka kauan. Puhumattakaan, 
että olisi sanonut, että ”ota postini talteen!” Lopulta kävi niin, ettei koskaan 
palannut. Näin, että postissaan oli karhukirjeitä ja auto- ym. veroja. Ei koskaan 
maksanut mitään. Lopulta nappasin ne roskiin. Yhteiskunnan vaatimukset eivät 
tuolloin yltäneet yksilötasolle. 

Vesilaskut maksettiin suoraan kaupungille siihen aikaan. Pankissa sanoivat, 
ettei vielä voi tänne maksaa. Pitää maksaa kaupungin toimistoon. Lupasivat il-
moittaa maksuajan. Ei tullut ilmoitusta. Menin katsomaan kaupungintalolle ja 
siellä oli vesimaksuille kaksi luukkua. Toisessa luki: ”Oikeaan aikaan maksetta-
vat vesilaskut.” Ja toisessa luki: ”Myöhässä maksettavat maksut.” 

Kaupungissa oli aiemmin 120 baaria, jotka toimivat ilman toimilupia. En-
simmäinen kaupunginjohtaja asumiseni aikana oli Sancho Adam Valverde. Kau-
pungissa oli siihen aikaan eksotiikkaa ja köyhyyttä. Samoin kuin on nyt African 
Senegalissa. Talot olivat ränsistyneitä, mutta kauniita! Graffiteja oli silloin paljon 
– nyt ei. Poliisit eivät aiemmin välittäneet. Joka paikassa oli runsaasti mainoksia 
ja härkätaisteluilmoituksia. Uusi ilmoitus liimattiin aina vanhan päälle. Tykkään 
härkätaisteluista! Niitä oli tuolloin runsaasti – nyt ei. Viimeisen olen nähnyt vuo-
sia sitten. Alkoholia juotiin ennen myös enemmän. Kahdesta kolmeen viikkoon-
kin saatettiin juoda yhteen pötköön. Sitten hakivat katkaisua. Niitä sitten hoidin 
kuntoon, pääasiassa kotikäynneillä. Lääkkeitä, erityisesti diatsebamia annoin ja 
B-vitamiinia piikkeinä, jotta ei tullut epilepsiakohtauksia. 

Mistä muutos johtuu?
Ihmiset rikastuvat ja se johtaa siihen, että tullaan tarkemmiksi kaikissa asiois-
sa. Espanja on muuttunut ja menettänyt viehätyksensä! Maalataan taloja ja 
kulkukoiria ei juuri enää näy juoksemassa vapaina. Ennen niitä juoksenteli va-
paana runsaasti. Nyt kaikki ovat kiinni ja kakat kerätään pusseihin. Muutosten 
seurauksina myös ihmisillä on enemmän uudenlaisiakin vaivoja. Niin sanotut 
perinteiset sairaudet eivät kuitenkaan muutu. Edelleen on astmaa, reumaa, ni-
velkipuja ja sokeritautia. Ei ole myöskään enää sellaista liiallista juomista. Juo-
matavat ovat muuttuneet. Kun ihmiset rikastuvat, tavat muuttuvat ja kulttuurit 
yhtenäistyvät! 

Työ Los Pacosissa, asuminen ja palvelut
Kun tulin Aurinkorannikolle keväällä 1989, lisäkseni tuli tänne samaan aikaan 
kaksi muutakin suomalaislääkäriä, Raaste ja Riikonen. Ensiksi mainittu on vie-
läkin lääkärinä täällä. Kaikille riitti töitä. Girasolissa, Los Pacosissa oli suoma-
laisten veteraanien hoitolaitos vuosina 1989–1992. Olin siellä lääkärinä tuon 
ajan. Veteraanit lennätettiin Suomesta Espanjaan. Joka viikko tuli noin 20 uutta 
veteraania. Laitoksessa oli 40 hotellihuonetta varattu heitä varten. Kaikkiaan 
huoneita hoitolaitoksessa oli sata. Sama tila on ollut monessa eri tarkoituksessa 
myöhemmin. Pääasiassa kuitenkin palvelutalona ja nyt se on espanjalaisten van-
hainkotina. Tilat ovat avarat ja sijainti mitä parhain. Pihassa on kaunis puutarha 
ja uima-allasalue. 

Asuimme ensin kolme vuotta vuokralla. Vuonna 1991 ostimme oman asun-
non. Näin joka päivä Girasoliin töihin mennessäni pienen, nätin talon ja sitä ihailin. 
Sen omisti saksalainen vanha rouva. Uskon Luojan johdatukseen, kun hän eräänä 
päivänä kertoi minulle, että hän haluaa muuttaa takaisin Saksaan. Siitä tuli meidän 
kotimme. Ei ole ollut ikävä Suomeen. 24 vuoteen en ole käynyt Suomessa. 

Julkiset palvelut täällä toimivat mielestäni oikein hyvin. Suomalaiset pääse-
vät nopeasti hoitoon ja tarvitsemiinsa operaatioihin. Ja on edullista. Tämä näkyy 
EU-kriisin myötä yksityissektorin puolella. Juuri palvelujen valinnassa kriisi nä-
kyy. On vähemmän yksityislääkäreillä potilaita. Parhaat vuodet potilaiden suh-
teen oli vuosina 1996–2000. Myöhemmin rannikolle tulleet suomalaiset eivät 
tunne yksityislääkäreitä ja Xanit -sairaala vie meiltä potilaita. Täällä on nykyään 
lisäkseni kaksi yksityislääkäriä. Jos olisi 2 000 suomalaista yhtä lääkäriä koh-
den, eläisi. Kun on kolme, ei elä. Palvelujen käytöksestä huomaa, että sukupolven 
vaihdos on meneillään.

Suomalaisten ja espanjalaisten elämäntavat sekä katolinen uskonto
Ihmiset lukevat vähän, puhuvat paljon, seurustelevat ulkona ja liikkuvat enem-
män. He viettävät paljon aikaa baareissa, joka lienee heille toinen koti. Tällä 
alueella on kolme baaria. Kuuluvat asiaan. Tärkein elämänmuutos on ollut, kun 
suku on Suomessa ja yhteys välillämme ei ole toiminut. Joitakin vaikeuksia su-
vun kanssa siitä on syntynyt. 

Tunnen paljon espanjalaisia, mutta melko vähän minulla on ollut läheisem-
piä kosketuksia heihin. Kaikki kolme vävyäni ovat espanjalaisia. Heihin luonnol-
lisesti on jatkuva kontakti. Ovat kunnon miehiä ja sympaattisia. Puhuvat koko 
ajan. Kun tapaavat toisensa, puhuvat vielä enemmän ja toistensa puheen päälle. 
Puhe ei lopu, enkä voi siksi osallistua luontevasti keskusteluun. Espanjaa ei opi 
koskaan täydellisesti. Se, että he ymmärtävät suomalaisia ja ovat heille kohteli-
aita, on osa heidän kulttuuriaan. 

Katolisille ovat juhlapyhät, kuten joulu ja pääsiäinen hyvin tärkeitä. Uskon 
asiat ovat minullekin läheisiä. Pääsiäinen on tulossa ja sen myötä espanjalais-
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ten kulkueet. Kaikkein kaunein on torstain kello 20 kulkue. Se kulkee Malagassa 
puistokatua pitkin sillan yli. Tulevat El Corte Inglesin takaa kirkosta Christo de la 
Buena Muertesta. Sekä kristinusko, että juutalaisuus ovat syntyneet Välimeren 
rannalla. Olen miettinyt, miksi. Olen myös miettinyt, löydänkö ratkaisua. Kauem-
min, kun täällä olen ollut, huomaan, että olen tullut uskonnollisemmaksi. En ole 
kuitenkaan liittynyt katolilaisuuteen. En vielä. Uusi paavi Fransisco on nyt hyvä. 
Hänen valintansa muuttaa ihmisten suhtautumista katoliseen kirkkoon. Käyttää 
puheissaan simppeleitä sanoja ja puhuu asioista, joita ihmiset ymmärtävät. Esi-
merkiksi: ”Meidän ei pidä pelätä hyvyyttä ja hellyyttä!” Hän ei itsekään suojaudu 
kansanjoukossa, eikä pelkää. 

Suomalaisten yhteisöllisyys ja turvallisuus
Yhteisöllisyys on suomalaisille positiivinen asia. Suomalaisyhdistyksissä en ole 
pahemmin käynyt, mutta ne ovat tärkeitä yhteisöllisyyden tukipaikkoja suoma-
laisille. Vain kaksi kertaa olen käynyt koululla. On nätti, kodikas ja viehättävä 
koulu. Nythän on ollut taas koulun johdon suhteen epäilyä ja hämminkiä. Onko 
totta vai ei, sitä emme tiedä. Vai ovatko vain huhuja? Jopa lääkärin laillisuutta 
sairasloman kirjoittamiseen on arvosteltu. Lääkäri, joka sairasloman kirjoitti, on 
20 vuotta ollut terveydenhoidon lääkärinä. On lain mukaan laillistettu lääkäri. 
Siitä oli kirjoitus myös Malagan lääkärilehdessä.

Espanja on kuitenkin monelle suomalaiselle outo maa. Siksi lakeja ei aina 
noudateta. Turvallisuuden vuoksi olisi noudatettava. Kaikki espanjalaiset kuu-
luvat Social Seguridadiin eli sosiaaliturvaan. Joitakin ammatteja on, joissa siihen 
ei voi liittyä. Aiemmin esimerkiksi lääkärit eivät kuuluneet sen piiriin. Vuodesta 
1998 lukien liittyminen on heillekin ollut mahdollista. Sairastuin itse sokeritau-
tiin 1999 ja olin ennen sairastumistani juuri liittynyt sosiaaliturvaan. Silloin siitä 
oli hyötyä ja sitä käytin.

Jokaisen ihmisen turvallisuudelle on tärkeää, että on oma toimintasuunni-
telma, miten toimii hätätilanteessa. Sokeritautiselle se on erityisen tärkeää. Kun 
jostain syystä veressä on sokeria liikaa (> 30), tai on ottanut liikaa insuliinia 
tai ei muista syödä säännöllisesti, voi tulla shokkitilanne ja mennä taju. Otan 
aina varmuudeksi nukkumaan mennessäni kännykän viereeni, jotta voin soittaa 
apua tarvittaessa. Sitä tapaa suosittelen.

Identiteetti – onko muuttunut?
Olen perusluonteeltani ja identiteetiltäni suomalainen. Periaatteella: ”Minkä 
lapsena oppii – se säilyy”! Lapseni ovat oppineet siihen myös. Olen syntynyt Hi-
mangassa ja opiskellut lääketiedettä Baselin yliopistossa, Sveitsissä. Sen jälkeen 
on maailma kansainvälistynyt ja niin olen itsekin. Muutos on ollut suuri! Vie-
lä 1960-luvulla kirjoitettiin Ilkka-lehdessä, että ihmiset ihmettelevät Seinäjoen 
asemalla näkemäänsä ilmielävää neekeriä! Olen täällä oppinut, että maailman 

kaikki ihmiset ovat samanlaisia! Vain se, mitä ihmiset ovat saaneet aikaan, on 
erilaista! 

Kotimme on täällä ja Suomessa meillä ei ole asuntoa. Täällä on koulut ja 
yliopistot ja tyttäret ovat töissä. Lastenlapsiakin meillä on täällä viisi. Itselläni ei 
juuri enää ole omaisia Suomessa. En sen kummemmin siis pidä kontaktia. En ole 
nähnyt Suomessa asuvia omaisiani opiskeluvuosieni jälkeen. Eiväthän sukulai-
setkaan aina ”sympatiseeraa!”

Lopuksi
Tutkijana kommentoin ensi kontaktiani lääkäri Sandholmiin. Kun soitin hänelle 
ja pyysin haastatteluaikaa, hän kysyi: ”Mistä olet saanut tämän numeron? Olen 
antanut sen vain tyttärilleni”. Sitten hän nauroi leveästi ja sanoi. ”No, totta – muis-
tan! Annoin sen täytettyäni kyselylomakkeesi. Oli hyvä kysely!” Toinen mieleen 
painuva asia tuli esiin haastattelu-ajan varauksessa. Hän piti tärkeänä, että haas-
tattelu sijoittuu ehdottomasti ennen kello 13.30. Sen jälkeen hänellä on erittäin 
tärkeää tehtävää! Myöhemmin selvisi, että elämänsä tämän vaiheen tärkein teh-
tävänsä on omien lastenlastensa hoitaminen iltapäivisin, kello 13.30 alkaen! 

Olin kuullut potilailtaan, että hän on erikoisen hyvä lääkäri. Erikoisuus on 
siinä, että silloin, kun potilas istahtaa vastapäätä Sandholmia ja ryhtyy kerto-
maan oireistaan, parantuminen alkaa heti! Kuulemani mukaan se johtuu siitä, 
että hän osaa kuunnella potilasta ja kertoa ymmärrettävästi sairaudesta ja sen 
hoitomahdollisuuksista. Hän tekee sen niin ystävällisellä äänellä ja tavalla, että 
paranemisprosessi käynnistyy saman tien! 

Mutta se keskeinen sanomansa, mikä hänellä oli: ”Kun ihmiset rikastuvat, 
kulttuurit yhtenäistyvät” – jäi puhuttelemaan! Mitähän se merkitsee meille suo-
malaisille Espanjassa ja Suomessa?
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Riitta Teinosen haastattelu
Riitta Teinonen on teologi ja kirjailija

Kuva 21. Riitta Teinonen (Lähde: Riitta Teinonen)

Haastattelu toteutettiin Riitta Teinosen kauniissa kodissa 18.3.2013. Mahtavan 
kirjahyllyn lukuisista kirjoista havaitsi, että kirjallisuus ja kulttuuri kiinnostavat. 
Katselimme myös valokuvia. Niiden kautta sukelsimme 1990-luvulle, jolloin hän 
oli tehnyt – nyt jo edesmenneen miehensä – teologian tohtori Seppo A. Teinosen 
kanssa lukuisia tutkimusmatkoja eri puolille Espanjaa. He kirjoittivat yhdessä 
ja erikseen matkoistaan useita kirjoja. Yhden niistä: ”Paratiisin mailla” (1995), 
sain minäkin matkaevääksi haastattelun päätteeksi. 

Riitta ja Seppo A. Teinosen tulo Aurinkorannikolle
Jo 1970-luvun alussa teimme ensimmäisen lomamatkan Kanarialle, jossa sit-
ten myöhemminkin lomailimme. 1980-luvulla Kanarialla lomailun taustalla 
oli mieheni Sepon sairaus. Lääkäri suositteli etelänlomaa sydänsairautensa 
vuoksi. Tuolloin jo pohdimme loma-asunnon hankkimista etelästä. Italiaakin 
ajateltiin. Etelämantere ja Espanja tuntuivat kuitenkin paremmalta ajatuk-
selta. 

Asuminen, elinympäristö ja harrastukset 
Jäimme mieheni kanssa vuonna 1988 eläkkeelle. Tuona vuonna opetin viimei-
sen vuoden uskontoa Suomessa. Toteutimme tuolloin pitkän harkinnan tulok-
sena muuton Espanjan Aurinkorannikolle ja ostimme asunnon Torremolinosin 
Vista Marinasta. Se oli 44 neliön pieni asunto. Makuuhuoneisiin ostimme vain 
kapeat sängyt, jotta saimme sinne mahtumaan molemmille kirjoituspöydät. Mo-
lemmat kun kirjoitimme. Mieheni Seppo A. Teinonen, teologian professori, pääsi 
tuolloin eläkkeelle ennakoitua aiemmin. Se johtui Sotaveteraanilaista, jolla las-
kettiin eläkkeelle jäämisikää tuolloin. Benalmádenasta hankimme suuremman 
asunnon 1992, ja siinä olemme asuneet. Mieheni ehti asua noin kolme, minä yli 
20 vuotta. Talon valmistuminen viivästyi, kun samat rakennusmiehet saivat ko-
mennon Sevillaan, tulevan maailmannäyttelyn rakennustehtäviin. Mieheni kuoli 
Espanjassa vuonna 1995. Hän asui täällä ympärivuotisesti, eikä käynyt seitse-
mään vuoteen kertaakaan Suomessa. 

Elinympäristö Aurinkorannikolla ei tuolloin ollut näin siisti. Se nurkka – 
Benalmádenan ja Torremolinosin raja-alue – oli kuitenkin suhteellisen siisti. 
Baareja oli jo tuolloin runsaasti ja erityisesti englantilaiset niissä viettivät aikaa. 
Häiritsivät yöelämää. Ystäviä tuli tuolloin runsaasti. Useimmat ovat nyt Suomes-
sa, jossa tapaan heitä vieläkin kesäisin. He ovat niitä, jotka aina Riitan päivänä 
tulivat käymään kutsumatta. Espanjalaisia ystäviäkin minulla on. Huonosti pu-
hutaan, mutta toisiamme ymmärrämme. On myös yksi hollantilainen ja joitakin 
irlantilaisia ystäviä.

Arroyssa oli aikoinaan kulkenut kolme jokea kylän poikki. Kun muutimme, 
niitä ei enää ollut. Alue oli uutta asuinaluetta tuolloin. Gamonalit olivat osaksi 
valmiit ja Miramaria rakennettiin. Pääasiassa alue oli omakotialuetta. Joitakin 
rivitalojakin oli. Pikkukujia kuljettiin. Rautatieasema oli samassa paikassa kuin 
nytkin. 

Kuriositeettina tulee mieleen, että kun meille tuli vieraita, joita mieheni 
meni asemalle vastaan, hän kävelytti heidät pikkukujien kautta, jotta näkivät ky-
län silloisen erityisilmeen. Nykyisin alue on hyvä, eikä haittoja juuri ole. Poliisi 
kulkee tiheästi ja koulun kello ei soi, mutta näyttää oikeaa aikaa. Täällä kun kou-
lussa ei ole välitunteja. Olen havainnut, että pienten lasten koulukentällä ei ole 
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kiipeilytelineitä, eikä muita kuntoiluvälineitä. Vain viisi autonrengasta siellä on. 
Siinä sen varustus poikkeaa suomalaisesta lasten leikkikentästä.

Kirjoittamista, tutkimusmatkailua ja ideologian muutosta
Seppo kirjoitti täällä eläkkeellä ollessaan koko ajan. Joitakin kirjoja teimme yh-
dessä. Kiinnostuksemme kohteita olivat Andalusian pääkaupungit, niistä kir-
joitimme. Koska meillä ei ollut omaa autoa, kuljimme julkisilla ja tutustuimme 
kaupunkeihin ja eri alueisiin. Lähdimme aamulla tutustumismatkalle sillä pe-
riaatteella, että tänään ei tarvitse tulla takaisin. Yleensä emme olleet tilanneet 
yöpymispaikkaa ennakkoon. Hotellit tulivat matkojemme aikana tutuiksi ja sa-
moissa hotelleissa yövyimme myöhemminkin. 

Guadalqivirin matkan aloitimme huipulta, Casarlan kylästä. Matkatavaraa 
kun ei ollut mukana, kävimme usein peseytymässä myös kotona välillä. Minun 
päästäni lähti ajatus, että matkustus irrottaisi mieheni jatkuvasta kirjoittami-
sestaan! Hän kirjoitti kaikkiaan noin 10 kirjaa, joissa joissain on myös minun 
osuuttani. Minä kirjoitin yhden kirjan. Itse asiassa itse kirjoitin aika paljon, kun 
kirjoitin koneella kaikki mieheni käsin kirjoittamat aineistot puhtaaksi tekstiksi. 
”Vuosi Malagassa” (1993) oli ensimmäinen tietokoneella kirjoitettu kirja, joka 
kirjoitettiin Óle -lehden koneella ja taittotyön teki poikamme. 

Erikoista näissä teoksissa on se, että kaikkien kirjojen sisällöt on eletty. Jo-
kaisen kirjan kokemukset on henkilökohtaisesti koettu. Kaikki kirjat on myös 
taltioitu Helsingin yliopiston kirjastoon. Niiden taltiointi sinne oli Sepolle tär-
keä asia. Kun lähdimme tutkimusmatkoille, tiesimme, että aina ei tutustumis-
kierrosta tehdä yhdessä päivässä. Aina aloitimme kunnantalosta, josta saimme 
perustiedon kylästä tai kaupungista. Joka kunnantalossa olivat ystävällisiä. Sen 
jälkeen katselimme omatoimisesti kylää. Guadalqivirin matkalla saimme usei-
ta neuvoja myös poliisilta. Matkojen ohella opiskelimme espanjaa. Melko hyvin 
olen oppinutkin. 

Molemmat liityimme myös katoliseen kirkkoon. Seppo ensin – minä myö-
hemmin. Sitä varten tuli käydä koko kevät katolista rippikoulua. Messussa kä-
vimme joka päivä. Kävelimme Vista Marinasta Arroyhin nunnaluostariin, jossa 
messu alkoi kello 10 aamupäivällä. Katoliset papit olivat tuttujamme, samoin 
hiippakunnan piispa. Papit kävivät meillä kylässäkin. Kirkon vaihdoksesta 
otettiin meihin yhteyttä Suomesta. Sen verran se oli erikoinen tapahtuma. Kun 
Seppo sairasti, tuttu pappi tuli häntä katsomaan sairaalaan. Nykyään käyn il-
tamessussa. Näin maanantaisin sitä ei ole. Nykyisin Aurinkorannikolla suoma-
laiset käyvät hyvin kirkossa. On kiva kun käyvät. Monta sellaista tunnen, jotka 
eivät vuosiin ole ennen kirkossa käyneet. Kirkon tilanne on täällä nyt hyvin. 
Veli-Pekka Toiviainen kiersi sairaaloissa. Se oli aikaa, jolloin haettiin työmuo-
toja.

Espanjan ja Suomen palvelut, verotus ja EU:n talouskriisin vaikutukset
Kun keskustelimme Suomen ja Espanjan palveluiden eroista, Riitta toteaa, että 
yleisesti ottaen palvelut toimivat Suomessa selkeämmin ja hoituvat nopeam-
min. Sepon pois menon jälkeen hoidin Espanjassa asioita ja minun piti toimittaa 
toimistoille kuitit maksuistani, jotta näkivät, että olin ne maksanut. Andalusian 
65-kortin sain postitse vaivatta. Espanjassa on kyllä paljon toimintaa ja harras-
tuksia, jos vain itse on aktiivinen. Olen aikaisemmin käynyt kaksi kertaa viikossa 
espanjan keskustelussa kunnan tiloissa. Verot maksan edelleen Suomeen. Eu-
roopan talouskriisi ei juuri näy suomalaisten elämässä täällä.

Elämäntavat, identiteetti ja kulttuuri 
Olen niin tottunut täällä asumiseen, että nykyisin jo mietin keväällä, että miksi 
sinne Suomeen yleensä lähden. Poikakin asuu täällä ja tyttärellä, joka asuu Ruot-
sissa, on loma-asunto täällä. Suomessa itselläni on vain pieni asunto kerrostalos-
sa. Espanjan koti on minulle oikea koti, ainakin tällä hetkellä. 

Elämäntapani eivät ole suuresti muuttuneet. Illalla menen messuun, se on 
uutta verrattuna Suomessa elämiseen. Luen myös paljon enemmän, mitä aiem-
min. Kyllä identiteettini on muuttunut täällä. En osaa sanoa miten. Katolinen 
ainakin olen. Helpompi on oloni. Käyn Suomessakin messussa. Espanjalaisten 
elämäntavoille on ominaista, että lapset asuvat kotonaan pitempään verrattuna 
suomalaisiin nuoriin. Useat nuoret miehet käyvät leskiäidin luona päivällä syö-
mässä ja viettävät perheensä kanssa aikaa, vaikka yön sitten ovatkin avovaimon 
luona. On helpompaa ja halvempaa! 

Espanjalainen kulttuuri on rikasta. Siinä on vanhaa paljon. Sodista huoli-
matta on säilynyt täällä. Suomessa ei esimerkiksi ole yhtään roomalaista siltaa. 
Käyn paljon täällä taidenäyttelyissä. Muun muassa Thyssenin taidemuseossa, 
jossa näyttelyt vaihtuvat. Kun kysyin, miksi monet espanjalaiset kertovat, ettei-
vät pidä Picassosta, Riitta vastaa, että myöskään Picasso ei tykännyt Malagasta. 
Kerrotaan, että Picasso tuli erään kerran kaverinsa kanssa pyytämään Malagas-
sa asuvalta sedältään rahaa. Kaverinsa oli humalassa ja siksi setä ei rahaa anta-
nut. Picasso suuttui ja sanoi, ettei tule koskaan Malagaan. Eikä tullut!

Yhteisöllisyys, turvallisuus ja vaikeudet
Suomalaisten yhdistystoiminnassa en muuten ole ollut, mutta olen ottanut 
kermat päältä, joka tarkoittaa muun muassa tilkkupiiriä. Se on ollut mieluinen 
harrastus. Espanjalaisella nuorisotalolla olen käynyt espanjan kursseilla aiem-
min. Nytkin joskus kadulla tulee tuttuja sieltä vastaan, jotka huutavat: ”Riitta 
– Sinua on kaivattu!” Siellä oli osallistujia eri maista ja joulun aikaan jokainen 
kertoi oman maansa joulun vietosta. Olen myös ollut retkillä. Oppaanakin toi-
min Benalmádenan suomalaisyhdistyksen Toledo–Salamanca matkalla, jossa 
vietimme myös kaksi yötä. Yhteisöllisyyteen täällä kyllä suomalaisilla on mah-
dollisuuksia. Tarjontaa on. Martatkin juuri perustettiin. 
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Turvaverkosto on tärkeä suomalaisillekin. Suusta–suuhun menetelmä on 
kuitenkin paras! Useat suomalaiset eivät välitäkään, että naapurit tietävät heistä 
tai asioistaan. Saavat itseään syyttää yksinäisyydestä. Vaikeinta on suomalaisil-
la, yksinäisillä miehillä. Monet tuttavat ovat kuitenkin minultakin jo kuolleet. Kä-
vin Juankoskella keskikoulun. Alun perin meitä oli 20. Luokka kokoontui kahden 
vuoden välein. Heti ensi kerralla, meitä oli vain 17. Joka kerran joku oli poistu-
nut. Enää ei sovita tapaamisia – minä kun olin porukan nuorin!

Jotkut ikäihmiset tarvitsevat myös palvelutaloa. OmenaReal on hyvä, mut-
ta kallis. Kaikilla ei sellaiseen valitettavasti ole varaa. Suomen valtiokaan ei voi 
kaikkea tehdä. 

Tähän mennessä ei ole suurempia vaikeuksia ollut. Olen saanut apua. Kym-
menen pistettä annan terveydenhoidosta Espanjassa. Olen kaksi kertaa kaatu-
nut. Heti on tullut ihmisiä nostamaan ja auttamaan. Tilasivat ambulanssin, jolla 
pääsin hoitoon. Suomessa minulla ei ole niin vahvaa turvaverkostoa kuin täällä 
Espanjassa. Mutta, kun ihaninta aikaa elämässäni olen muistellut, se oli ensin 
aika, kun lapset jo olivat olemassa ja kävin töissä. Sitten, kun jäin eläkkeelle, tuli 
toisenlainen elämä. Ei ollut enää kiireitä. Se vasta oli ihanaa!

Lopuksi
Riitan ehdotukset tutkimukseen olivat seuraavanlaiset: ”Kysy suomalaisilta, mik-
si on tullut tänne! Ja mitä ajattelevat laulusta: ”Laps` Suomen ällös vaihda pois…”? 
Olen huomannut, että kaikille meille tulee suomalaisuus voimakkaana esiin, eri-
tyisesti Itsenäisyyspäivänä. 

Riitta kertoi lopuksi: ”kun rukoilen Isä meidän rukouksen; .. ja anna meille 
meidän jokapäiväinen leipämme..”, niin joka kerta myös kiitän, että – ”olet Sinä 
antanut!”

Alma Ulvelinin haastattelu
Alma Ulvelin on graafikko Olé-kustannuksessa Fuengirolassa 

Kuva 22. Alma Ulvelin (Lähde: Alma Ulvelin)

Alma Ulvelin on Kouvolan seudulta kotoisin oleva graafikko, joka muutti Es-
panjaan työn vuoksi vuonna 2007. Hän on edelleen samassa työpaikassa Olé 
-lehden ja SE-sanomalehden (Suomalainen Espanjassa) toimituksessa Fuengi-
rolassa. Hän myös tekee työnsä ohella vuoden mittaista graafisen suunnitte-
lun maisterin tutkintoa malagalaisessa Animum 3D -yksityiskoulussa. Harras-
tuksina ovat tällä hetkellä – paitsi koulunkäynti iltaisin – jo pienenä aloitettu 
pianon soitto, lukeminen espanjaksi, englanniksi ja suomeksi, kielten ylläpidon 
vuoksi ja liikunta.
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Työ ja asuminen Aurinkorannikolla
Kuulin nykyisestä työstäni kautta rantain työskennellessäni Suomessa erääs-
sä isossa lehtikustantamossa. Olé -lehden graafisen suunnittelijan paikan 
tullessa yleiseen hakuun, tunsin hetkeni koittaneen. Sähköpostitse tehtyjen 
haastattelujen jälkeen sainkin paikan. Olin soikeana onnesta, olinhan halunnut 
muuttaa etelän lämpöön jo teinitytöstä asti. 

Muutin vuoden 2007 alussa Torremolinosiin isovanhempieni talviasuntoon, 
jota he olivat asuttaneet jo 1980-luvulta lähtien. Asunto oli sillä hetkellä tyhjil-
lään, sillä isovanhempani eivät enää oikeastaan käyttäneet sitä isoisäni huonon-
tuneen kunnon vuoksi. Tunsin Torremolinosin ja Málagan entuudestaan Aurin-
korannikolla vietettyjen lomien ansiosta, mutta muuten kaikki oli uutta. Elämä 
piti aloittaa nollasta, sillä en tuntenut alueelta juuri ketään. 

Olin lukiossa ja avoimen yliopiston kesäkursseilla lukenut espanjan perus-
teet, joten sain hoidettua muuttoon, verotukseen ja terveydenhuoltoon liittyvät 
pakolliset paperiasiat itsenäisesti – tosin kaikki tietävät, ettei se ole koskaan help-
poa juuri maahan saapuneelle. Mutta opinpahan ainakin uusia sanoja joka päivä. 
Ensimmäisinä kuukausina aivot joutuivat tekemään kovasti töitä kommunikoin-
nin edistämiseksi – toisinaan illalla päätä ihan särki – mutta pikku hiljaa pääsin 
keskusteluistakin jyvälle. Aloitin toisena asumisvuotenani espanjan kurssin Fuen-
girolan suomalaisessa Sofia-opistossa, mutta pian huomasin, että kielen opiskelu 
sujuu minulta parhaiten kadulla. Espanjalaisten kavereiden ja poikaystävän an-
siosta espanja on nyt arkikieleni ja näin reilun kuuden vuoden jälkeen koen pysty-
väni ilmaisemaan itseäni täysin, vaikkei kieli virheetön olekaan. 

Isovanhempieni entinen talviasunto oli alusta asti minulle sopiva – se oli 
hieman isompi kuin entinen yksiöni Helsingissä. Se oli myös juna- ja bussimat-
kan päässä sekä työpaikastani Fuengirolassa, että alueen pääkaupungista Mála-
gasta. Rantaankin oli vain 100 metriä!

Niin onnellisesti kuin olen isovanhempieni entisessä talviasunnossa asu-
nutkin, on mielessäni alkanut pyöriä ajatus asuinpaikan vaihdosta. Nykyisellä 
asuinalueellani asuu paljon eläkeläisiä, joten meno on sen mukaista. Vietän joka 
tapauksessa paljon vapaa-aikaa, kulttuuria ja menoa täynnä olevassa Málagassa, 
joten se voisi olla seuraava kotikaupunkini. 

Suomalaisena Espanjassa 
Aurinkorannikon alue mielletään usein paikaksi, jossa vain makoillaan päivät 
rannalla drinkkilasi kädessä ja töitä tehdään, kun jaksetaan. Elämä on helppoa 
kuin heinän teko. Tämä stereotypia saattaakin pitää paikkansa, etenkin muuton 
alkumetreillä, mutta viimeistään vuoden alueella asumisen jälkeen alkaa taval-
linen arki muotoutua. Vaikka aurinko paistaa lähes joka päivä, ei täällä työnteko 
ole sen ihmeellisempää – hyvässä ja pahassa – kuin Suomessa. Me Aurinkoran-
nikon ympärivuotiset, työikäiset asukkaat emme ole täällä lomalla.

Aurinkorannikkoa voisikin kuvailla kaksikerroksiseksi. Turisteille ja lyhyitä 
aikoja täällä aikaa viettävälle, rannikko näyttäytyy rantaa, diskoja, päivämatko-
ja ja englanninkielistä palvelua täynnä olevaksi teemapuistoksi – näin karrikoi-
dusti ilmaisten. Me ympärivuotiset asukkaat koemme asuvamme kuitenkin ihan 
tavallisessa yhteiskunnassa, jossa on tavalliset ongelmat ja huolet. Asumme ul-
komaalaisina meille aluksi vieraassa yhteiskunnassa, johon pääsee sisälle vain 
kieltä oppimalla ja maan tapoihin tutustumalla ja niihin mukautumalla. Oikeas-
taan kuka tahansa voi kieltä opettelemalla nähdä, että tässä ”lomakylässä” asuu 
ihan tavallisia ihmisiä arkihuolineen – vaikkakin auringonpaisteessa.

Vaikka kaveripiirini koostuu pitkälti espanjalaisista, ulkomaalaisena tutus-
tuu helposti myös muihin ulkomaalaisiin. Myös suomalaiset kaverit ovat tärkeitä 
maailmalla, sillä mikäpä sen mukavampaa kuin pitää lohisoppa-iltamia ja pais-
tella sunnuntaipullat tyttöporukassa. Aurinkorannikon suomalaisyhteisössä on 
sekin hieno puoli, että voi ostaa La Leonasta mämmiä pääsiäisen kunniaksi ja 
Thelman Pullapuodista ruisleivät ja karjalanpiirakat, makuhermojen niin vaa-
tiessa. Täällä ei tule niin kova ikävä Suomeen, kun tuttuja suomalaisia asioita 
löytää läheltä.

Olen tutustunut jonkin verran Aurinkorannikolta aikaisemmin tehtyihin 
tutkimuksiin. Vaikka olen suomalainen ja asun alueella, en ole tunnistanut it-
seäni näistä tutkimuksista. Tämä johtunee iästä ja elämäntilanteesta, sillä yleen-
sähän Aurinkorannikon suomalaisyhteisöstä puhuminen rajoittuu koskemaan 
eläkeläisiä.

Palvelut, verotus, talouskriisi, sosiaaliturva ja sairauden hoito 
Ennen Espanjaan muuttoa ehdin asua kymmenen vuotta Helsingissä. Siellä to-
tuin hyvään julkiseen liikenteeseen ja ajattelin, että oma auto on täysin turha 
kapistus. Torremolinosiin muutettuani jatkoinkin samalla linjalla ja menin joka 
paikkaan bussilla tai Cercanias -lähijunalla. Parin vuoden jälkeen aloin kuitenkin 
huomata, että – maan tavan mukaan – auto olisi sittenkin kätevämpi. Niin mie-
lelläni kuin julkisia liikennevälineitä käyttäisinkin, iltaisin liikkuminen niiden 
turvin on melko mahdotonta. Myös pieniä päivämatkoja ja retkiä maaseudulle ja 
vuoristoon on helppo tehdä, kun ei ole riippuvainen aikatauluista ja yhteyksistä 
– jos niitä edes löytyy.

Vaikka olin hommannut ajokortin Suomesta, oikeastaan vasta Espanjassa 
aloin aktiivisesti autoilla. Ensin auton rattiin käyminen tuntui haasteelliselta, 
sillä täällä liikenne on vilkasta. Vilkun käytön huomasin olemattomaksi, hitaasti 
reagoidessani sain odottaa vuoroani loputtomiin ja opastekyltit oli mielestäni 
aseteltu jotenkin epäloogisesti. Ennen kuin pääsin liikenteen logiikasta jyvälle, 
sain kuulla melko monta tööttäystä ja tihrustaa hikipisaroita. 

Mutta, sen jälkeen, kun sain rattiin hieman varmuutta, huomasin, että Es-
panjassa kuskit ovatkin oikeastaan kohteliaita. He ovat myös nopeita reagoi-
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maan ja liikennesääntöjä kunnioitetaan – sopivan luovasti. Pian opin minäkin 
ottamaan oman vuoroni liikenneympyröissä, monikaistaisilla teillä ja kaposilla 
kaduilla. Kun lisäksi muistaa seurata liikennettä auton kaikista peileistä ja an-
taa suojateillä tietä, on ajaminen helppoa. Hyvä taskuparkkeeraussihti on myös 
yksi, autolla kaupungissa selviytymisen peruspilareista.

Terveydenhuolto toimii Espanjassa hyvin, vaikka byrokratiaa luukuilla on-
kin. Residenttinä en ole enää Kelan asiakas, vaan koko sosiaaliturvani on Es-
panjassa. Suomessa olin tottunut joustavampaan toimintaan, kun esimerkiksi 
laboratoriotulokset sai puhelimitse. Täällä täytyy juosta henkilökohtaisesti mo-
neen paikkaan saadakseen asiansa hoidettua, joten aikaahan siinä menee. Olen 
laskenut, että olen istuskellut terveyskeskusten käytävillä tunneissa varmasti 
vuorokausia. Itse sairaudenhoito Espanjassa on kuitenkin korkeatasoista ja joka 
vaivaan on löytynyt apu.

Jos sairaudenhoidossa askelia otetaan hitaasti, mutta varmasti, luukku, lää-
käriaika ja laboratoriokäynti kerrallaan, koskee sama mitä tahansa virallista 
instanssia. Jo ensimmäisenä vuotena opin kärsivällisyyden ja hymyn tärkeyden. 
Täällä ei vielä montaakaan asiaa voi hoitaa puhelimella tai sähköpostilla, joten 
on vain kiltisti kannettava asiakirjamappia ja passikopiota kainalossa ja hoidet-
tava asiat paikan päällä.

Verotuksesta en osaa sanoa paljoakaan, sillä verot menevät suoraan palkan-
laskennan kautta. Verotaulukosta tietysti näkisi, montako prosenttia mistäkin 
tulosta verotetaan, mutta perusprosentin lisäksi veron määrään vaikuttavat mo-
nenlaiset, henkilökohtaiset tekijät. Täällä työntekijöillä ei ole fyysistä verokort-
tia, joten verotuksen kokonaisuus on minulle pieni mysteeri. Täällä yleensäkin 
palkasta puhutaan vain nettona. Huomaan kyllä, että verotus on täällä hieman 
Suomen verotusta kevyempää, mutta toisaalta niin ovat palkatkin. Talouskriisin 
kourissa vellovassa maassa ovat nyt hinnatkin pudonneet monissa asioissa. Kun 
minulla ei ole perhettäkään elätettävänä, elän palkallani ihan mukavasti.

Talouskriisi tuntuu yhteiskunnassa muutenkin, kuin vain hintojen laskuna. 
Suomalaiset eivät tätä välttämättä heti näe, sillä esimerkiksi Suomesta tänne 
tulleilla eläkeläisillä on täällä se sama eläke kuin kotimaassakin. Mutta espanja-
laisissa ympyröissä huomaa suuren epävarmuuden. Ilmapiirissä huokuu pelko 
tulevaisuudesta – säästyykö työpaikka, miten perhe pärjää, meneekö yritys nu-
rin? Moni vastavalmistunut tuttuni on lähtenyt jo ulkomaille parempien tule-
vaisuuden näkymien toivossa. Luin juuri lehdestä, että vuonna 2013 Espanjan 
asukasluku kääntyi laskuun ensimmäisen kerran 17 vuoteen. Täällä on nyt sama 
ilmapiiri kuin 1990-luvun laman aikaan Suomessa.

Elämäntavat ja kulttuuriin sopeutuminen
Kun muutin Espanjaan, en tuntenut minkäänlaista kulttuurishokkia. Onhan Es-
panja kuitenkin yhteisessä Euroopassamme, vain siinä lämpimässä kolkassa. 

Kulttuurishokin puute johtui varmasti kielitaidottomuudestani, sillä näin kuusi 
vuotta myöhemmin näen Suomen ja Espanjan kulttuurien olevan kuin yö ja päi-
vä.

Kulttuurien erilaisuus alkaa päivärytmistä. Enää en edes osaisi syödä lou-
nasta ennen puolta päivää ja illalla vatsat täytetään kahdeksan tai kymmenen 
maissa, kun sosiaalinen elämä alkaa. Suomessa tein enemmän asioita yksin, Es-
panjassa löytää aina kaverin iltaa istumaan. Myös ilmaston ansiosta ihmiset ovat 
aktiivisempia, sillä täällä ei lenkkeilyaikataulua tarvitse suunnitella sääkartan 
mukaan. Ulkona voi muutenkin puuhastella vuodenajasta riippumatta, joten 
sohvaperunoitumiselta säästyy kuin itsestään. Suomalaisille elämäntavoille on 
tyypillistä täsmällisyys. Aikataulujen kunnioittaminen on meissä sisään raken-
nettu piirre, joten espanjalaisten leväperäisyys aikatauluissa ärsyttää. Suomalai-
nen on myös tottunut siihen, että kun jotain sanotaan, se pidetään. Espanjassa 
olen huomannut, että ihmisten hyväntuulista lörpöttelyä ei aina kannata ottaa 
sanatarkasti.

Turhanpäiväinen lörpöttely onkin tärkeä osa Andalusian kulttuuria. Täällä 
vitsailu ja huumorilla höystetyt jutut ovat osa tavallista keskustelua. Vitsailun 
kiihtyessä saattoi alkuvuosina koko jutun juoni hämärtyä, kun en enää tajunnut, 
mistä puhuttiin ja miksi. Espanjalainen huumori onkin ihan oma taiteenlajin-
sa. Sitä ei edes kielitaitoinen heti tajua, se täytyy oppia. Andalusialaisilla onkin 
hauskan kansakunnan maine koko Espanjassa, ja jo ihan tavallisen jutun ker-
tomista höystetään huumorilla, eläytymisellä ja käsien heiluttelulla. Suomessa 
koin olevani hiljainen ja arkakin, mutta Espanjassa olen – pakosta – oppinut 
lörpöttelyn jalon taidon. Paljon puhuminen on kuitenkin paljon energiaa vievää 
touhua, sen verran suomalainen olen, joten joskus on kiva olla vain yksin kotona 
hiljaisuudessa tai suomalaisten kavereiden leppoisassa seurassa.

Olen täällä asuessani myös ilokseni huomannut, että tyypilliset Espan-
jaan liitetyt kliseet, kuten härkätaistelut, flamenco, fiestat ja feeriat, ovat yhä 
täysissä elinvoimissaan. Olen ollut jopa seuraamassa härkätaistelua tutta-
vaperheen kanssa. Luulin järkyttyväni, mutta kun tuttavaperheen isä selit-
ti koko näytöksen ajan, mitä tapahtuu ja miksi, ei näytös ollutkaan shokki. 
Ostin pari vuotta sitten myös oman feeria -puvun, ja jo sitä ennen opettelin 
sevillanas -tanssin. Kulttuuriin tutustuminen ja sopeutuminen toteutuivat 
vähitellen. Olen ottanut tavakseni kokeilla kerran kaikkea, ja vasta koke-
musten jälkeen päätän, mitä asioita Espanjan rikkaasta kulttuurista poimin 
omaan elämääni. 

Henkilökohtaisella tasolla olen joskus miettinyt, olenko nykyään kovinkin 
espanjalaistunut. Olen tullut kuitenkin siihen tulokseen, että mitä kauemmin 
Espanjassa asun, sitä suomalaisemmaksi itseni tunnen. Samalla, kun olen oppi-
nut asioita Espanjasta, myös oman kulttuurin erikoispiirteet ovat selkeytyneet. 
Tunnen sopeutuneeni maahan hyvin, mutta tunnen itseni myös ennen kaikkea 
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suomalaiseksi. Kerron myös Suomesta ja suomalaisuudesta mielelläni kaikille 
tuttavilleni. Pyrin antamaan meistä hyvän kuvan.

Ideologia, identiteetti ja tulevaisuus
Espanja on katolinen maa, ja sen huomaa. Kaikki katolinen tuntuu kovin teat-
raaliselta ja turhan pramealta – on neitsyen kuvia, pyhimysten juhlapäiviä, pää-
siäisviikon kulkueita, rukousnauhoja matkamuistomyymälöissä, kirkkojen pra-
meutta – mutta ainakin kaiken uskontoon liittyvän voi ottaa aina perinteiden 
kannalta.

Liberaaliin ja vihreään vivahtavaan ajatusmaailmaani nähden, Espanjan 
politiikkaa on sen sijaan joskus vaikea sulattaa. Korruptioskandaalit, monarkia, 
kirkon propaganda, talouskriisin ryvettämät pankit ja poliittisten ideologioiden 
mustavalkoisuus saavat ihokarvani pystyyn. Politiikka täällä tuntuu monesti tra-
gikoomiselta teatteriesitykseltä ja siksi pysyttelenkin mieluummin puolueetto-
mana. 

Kaikesta ideologisesta kitkasta huolimatta Espanjan Aurinkorannikko on 
ensimmäinen paikka elämäni aikana, jossa tunnen olevani täysin kotonani. Ny-
kyään en käy enää kovin usein Suomessa. Olen ollut vuodenkin yhtäjaksoisesti 
poissa ja nyt edessä taitaa olla toinen samanlainen. Suomi ei ole perheenikään 
tapaamispaikka aina. Vanhempani asuvat Suomessa, mutta heillä on talo myös 
Bulgariassa, jossa he viettävät paljon aikaa. Olemme koko perheen voimin viet-
täneet siellä kesälomia ja yhden joulunkin niin, että siskoni perheineen on lentä-
nyt sinne Suomesta ja minä täältä Espanjasta. 

Alma teki katsauksen myös työpaikkansa eli Olé -lehden syntyhistoriaan
Lehden 25-vuotispäivää vietettiin kesällä 2010. Ole -lehti on ollut Westerdahlin 
perheen omistuksessa alusta alkaen. Lehden perustajat Irmeli ja Stig Westerdahl 
ovat nykyisen päätoimittajan, Katia Westerdahlin vanhemmat. He tulivat Espan-
jan Aurinkorannikolle varta vasten perustamaan ensimmäistä suomalaista ai-
kakauslehteä vuonna 1984. Perustamisprosessi ei ollut helppo. Papereita pyö-
riteltiin byrokratian rattaissa yhdeksän kuukautta. Lehti sai poikkeuksellisesti 
julkaisuluvan ilman espanjalaista päätoimittajaa. Tämä oli uutta tässä maassa. 
Päätöksen takana oli Stig Westerdahlin kanssa käsipalloa pelaava Fuengirolan 
silloinen kaupunginjohtaja, Sancho Adam. Työministeriö myönsi lehdelle julkai-
suoikeuden. 

Firmaan piti palkata ensin espanjalaisia työntekijöitä huolimatta sii-
tä, olivatko he päteviä tai eivät, ja vasta näiden kiintiöiden jälkeen voi-
tiin palkata suomalaisia työntekijöitä. Myöhemmin kontrolli laantui. Mo-
net suomalaiset epäilivät lehden onnistumismahdollisuuksia ja jopa sitä, 
löytyisikö Espanjasta yleensäkään niin paljon kirjoitettavaa. Stigin mukaan 
täällä on enemmän tarinoita kuin Suomessa, vaikka alueen suomalaisyhteisö 
oli Olé -lehden alkuaikoina puolet pienempi kuin vuonna 2010, eli 25 vuot-

ta myöhemmin. Pariskunta teki kaiken lehtityön alkuaikoina kahdestaan. 
Stig kirjoitti, hoiti markkinoinnin sekä myynnin ja Irmeli talousasiat sekä 
lehden taiton. 

Aikaisemmin 20 vuotta Suomessa pankissa työskennellyt Irmeli ei vielä 
vuonna 1985 saanut espanjalaisesta pankista luottokorttia ilman miehensä siu-
nausta. Stig totesikin, että eniten on Espanjassa vuosien varrella muuttunut nai-
sen asema. Tytär Katia auttoi erilaisissa tehtävissä alusta alkaen. Päätoimittajak-
si hän siirtyi lopullisen sukupolven vaihdon tapahduttua 2006. Olé-lehden lisäksi 
rannikolla ilmestyy saman kustantamon toimesta myös Suomalainen Espan-
jassa -lehti. Työntekijöitä keväällä 2013 Olén toimituksessa oli päätoimittajan 
lisäksi viisi. Olé -lehden toimitus oli vuonna 2013 myös graafikko Alma Ulvelinin 
mieluisa työpaikka.

Lopuksi
Viihdyn tässä työssäni ja Espanjassa. Suomessa käydessäni tunnen olevani lo-
malla, ja Suomen matkoilla on ihana nähdä rakkaita ystäviä. En kuitenkaan voisi 
kuvitella asuvani enää Suomessa. Identiteetiltäni olen ilman muuta suomalai-
nen, mutta oikea kotini on Espanja. 
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Liite 3 
Kehittämisehdotukset

Tutkimukseen osallistuneiden vastaajien kuvauksista nousi esille hyvinvoin-
tiaan haittaavia tekijöitä. Vahvimmin esitettiin neljää kehittämistarvetta, jotka 
toteutuessaan parantaisivat suomalaisten hyvinvointia Espanjan Aurinkoranni-
kolla. Näitä ovat: tulkkipalvelu, neuvontapiste, ikäihmisten palvelutalo ja EU-sai-
raanhoitokortin toimivuuden parantaminen. Edellä kuvatut palvelutarpeet nou-
sivat esille erityisesti sekä muuttovaiheen että nykytilanteen avun tarpeissa, 
sopeutumisen edellytyksissä, hyvinvoinnin haasteissa ja parantamisen mene-
telmissä (luvut 8.10 ja 13). 

Tulkkipalvelu
Espanjaan muuttaneet suomalaiset tarvitsivat tulkkia jo maahan muuttaes-
saan. Muuttovaiheessa ei kuitenkaan ollut käytettävissä luotettavien tulkkien 
yhteystietoja. Eniten tulkkipalveluja tarvitsivat espanjan kieltä osaamattomat 
ja ikäihmiset, jotka eivät selviä lääkäri-, terveyskeskus- tai virallisten asioiden 
hoitamisesta ilman tulkin apua. Oli havaittu, että Aurinkorannikolla on joitakin 
yksityisiä tulkkeja, joiden asiantuntijuus ja palveluhinnat vaihtelevat. Joidenkin 
maksut olivat vastaajien mukaan kalliita. Ehdotettiin keskitettyä tulkkipalvelua, 
jolloin asiantuntijuus olisi taattu ja tulkkien käyttö kohtuuhintaista tai tukimuo-
tona maksutonta. Toimivan tulkkipalvelun avulla kyettäisiin poistamaan turhat 
väärinymmärrykset ja byrokratiaongelmat. 

Neuvontapiste
Espanjaan työhön, opiskelemaan tai asumaan muuttaneet suomalaiset joutuivat 
etsimään elämiseen ja asumiseen liittyviä perustietoja sattumanvaraisesti ja eri 
väyliä käyttäen. Suomalaiset tarvitsivat tietoa myös eläke-, verotus- tai muiden 
virallisten asioiden muutoksista. Erityisen hankalaa tiedon hankkiminen oli kie-
litaidottomille suomalaisille. Usein oli saatu väärää tietoa ja näiden oikaisemi-
nen vei aikaa, kärsivällisyyttä ja varojakin. Katsottiin, että yksi keskeisimmistä 
tarpeista olisi keskitetty neuvontapiste, josta saisi perustietoa alueella asumises-
ta ja palveluista sekä luotettavia yhteystietoja niistä instansseista, joista voisi 
saada apua myös erityiskysymyksiin. 

Ikäihmisten palvelutalo 
Vastaajissa oli runsaasti pieneläkeläisiä, joiden varat eivät riitä Aurinkoranni-
kon nykyisiin palvelutalomaksuihin. Yli kolmannes ikäihmisistä (35 %) halusi 
kuitenkin asua Espanjassa myös silloin, kun tarvitsee hoitoa palvelutalossa. Toi-

vottiin, että Suomen sosiaalilainsäädäntöä muutetaan siten, että asumisperus-
teinen sosiaaliturva poistetaan ja ikäihmisille taataan Suomen tai EU:n varoin 
tuettu palvelutalohoito Espanjan Aurinkorannikolla. 

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin toimivuus
Suomen myöntämän eurooppalaisen sairaanhoitokortin toimivuus oli vaikeutu-
nut Espanjan Aurinkorannikolla erityisesti vuosina 2012–2013. Lääkäriaikoja ja 
lääkkeitä oli vaikeampi saada kuin aiemmin. Vain ensiaputapaukset hoidetaan. 
Koska Kelan tiedotteiden mukaan henkilöillä, joiden sairaanhoitokustannuksis-
ta Suomi vastaa EU-lainsäädännön perusteella, on lakisääteinen oikeus saada 
EU-maissa tilapäisen oleskelunsa aikana lääketieteellisesti välttämätöntä sai-
raanhoitoa sekä lääkitystä, olisi tarpeellista selvittää, mistä suomalaisten ter-
veyspalvelujen vaikeutuminen Aurinkorannikolla johtuu, ja miten asia saataisiin 
lain edellyttämälle tasolle. 

Kehittämistarpeisiin perustuva toimenpide-ehdotus
Tutkimustuloksiin ja kehittämisehdotuksiin perustuen, tuodaan esille toimen-
pide-ehdotus Espanjan Aurinkorannikolle perustettavasta hankkeesta, joka sel-
vittää tarkemmin Aurinkorannikon suomalaisten ehdottamat palvelutarpeet ja 
näiden taloudellisen tuen mahdollisuudet sekä toteuttaa ne jatkotoimenpiteet, 
joilla kyetään poistamaan edellä esitetyt, suomalaisten hyvinvointia haittaavat 
tekijät Espanjan Aurinkorannikolla.
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