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ESIPUHE 

Siirtolaisuusinstituutin tehtävänä on edistää siirtolaisuuteen kohdis

tuvaa tutkimusta ja alan yhteistyötä sekä kansallisella että kansain

välisellä tasolla. Turussa 4.-5. toukokuuta 1978 järjestetyn Suomen 

Ruotsin siirtolaisuuden seminaarin tavoitteena oli tuoda yhteen tutki~ 

joita, suunnittelijoita ja päätöksentekijöitä sekä Suomesta että Ruot

sista ja Ruotsissa asuvia suomalaisia. Seminaarin tarkoituksena oli 

kiinnittää huomiota siirtolaisuuden merkitykseen Suow.en ja Ruotsin yh

teiskunnalliselle kehitykselle ja siirtolaisille itselleen ja julki-' 

tuoda edellä mainittua tavoitetta palvelevat keskeiset tutkimusongel -

mat Ruotsin siirtolaisuudessa sekä luoda perustaa tulevalle tutkimus -

toiminnalle. 

Siirtolaisuusinstituuttiin jatkuvasti tehdyt tiedustelut materiaalin 

ja julkaisujen saamiseksi osoittavat, että suomalaisen siirtolaisuuden 

tutkimuksessa on edelleen suuria aukkoja Suomesta Ruotsiin jo vuosisa

toja jatkuneessa siirtolaisuudessa. :Nyt julkaistavan seminaariraportin 

toivotaan hieman tyydyttävän tätä tiedontarvetta ja antavan samalla 
, 

pohjaa ja suuntaa myös tulevalle tutkimustoiminnalle. 

Seminaarin tulokset vahvistavat käsityksiä siitä, että olisi tehostet

tava toimenpiteitä Ruotsissa asuvien suomalaisten aseman parantamisek

si. Erityisesti olisi paneuduttava koulutuskysymvksiin ja sosiaalilää.

ketieteellisiin ongelmiin. 

Seminaarin loppuraportin nyt ilmestyessä mieluisa tehtäväni on -kiittää 

Siirtolaisuusinstituutin Ruotsin siirtolaisuuden jaostoa käsikirjoibJk-

sen valmistelusta. Julkaisun painatukseen saadusta taloudellisesta 

tuesta kohdistamme kiitoksemme Suomen opetus- ja työvoiInaministeriö'i1le 

sekä Suomen Akatemian yhteiskunatieteelliselle toimikunnalle. Ruotsin 

tYÖInarkkinaministeriön alainen Expertgruppen för invandrarforskrling 

(EIFO) on ystävällisesti luvannut julkaista seminaariraportista ruot

sinkielisen painoksen, mistä lausurnne parhaat kiitokset Ruotsin työ

voimaviranomaisille. 

Turussa 23 päivänä huhtikuuta 1979 

Olavi Koivukangas 

Siirtolaisuusinstituutin johtaja 
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1. AVAUSPUHEENVUOROT 

1 • 1 • SEHINAARIN A VJl..US 

Siirtolaisuusinstituutin johtaja Olavi Koivukangas 

Herra ministeri! Arvoisat osanottajat! Siirtolaisuusinstituutin puoles

ta minulla on ilo lausua teidät tervetulleeksi tähän seminaariin, joka 

pidetään luonnonkauniissa Ruissalossa . Suomesta Ruotsiin suuntautuvan 

muuttoliikkeen tarkastelulle tuskin löytyy sopivampaa paikkaa kuin nä

mä Airiston rantamat, kun seminaarin aikana voimme nähdä punaisten ja 

valkoisten laivojen kuljettavan suomalaisia läntiseen naapurimaahamme -

ja joitakin myös takaisin. 

Suomen Ruotsin-siirtolaisuudella on vanhat historian hämäriin ulottuvat 

perinteet. Verokirjojen perusteella tiedetään Tukholmassa asuneen mm. 

1460-luvulla Heikki Finne nimisen kauppamiehen ja Anders Finne nimisiä 

suomalaisia oli peräti kolme. Useimmat suomalaiset kuuluivat veroarnak -

samattomaan "irtoväkeen", ollen pääasiassa käsityöläisiä, merimiehiä ja 

kalastajia. Tämän jälkeen ovat tuhannet - jopa sadat tuhannet - Heikki 

ja Antti Finnet - ja heidän mukanaan Maijat - löytäneet tiensä Ruotsin

maalle. 

Tähän väliin ajoittuu kuitenkin ns. suuri Amerikan-siirtolaisuus ennen 

ensimmäistä maailmansotaa, jolloin yli 300 000 suomalaista asettui asu

maan valtamerten taakse, pääasiassa Yhdysvaltoihin . Tämän siirtolaisuu

den valtavirta kulki Pohjanmaan rautatietä myöten Hankoniemen satamaan 

ja edelleen Englannin kautta Pohjois-Amerikkaan . Maailmansotien välise

nä aikana yleismaailmallinen lama sekä passi- ja viisumipakko hillitsi

vät siirtolaisuutta. Tosin 1920-luvulta kannattaa mainita Kanadaan ja 

Australiaan suuntautunut siirtolaisuus. 

Toisen maailmansodan jälkeen Suomesta on muuttanut ulkomaille yli puo

li miljoonaa ihmistä. Nettotappiomme on ollut 300 000 henkeä eli kuusi 

prosenttia nykyisestä väkiluvustamme. Näistä siirtolaisistamne 80 % on 

mennyt läntiseen naapurimaahamme . Sodan jälkeen Ruotsi oli niitä harvo

ja maita Euroopassa, joilla oli eheät tehtaat ja tuotantolaitokset . Y -

JeismaailrPallinen taloudellinen elpyminen sodan jälkeen lisäsi teolli -

suustuotteiden kysyntää. Koneita pyörittämään tarvittiin työvoimaa yli 

Ruotsin omien resurssien . Ruotsi oli nimittäin 1800-luvulla menettänyt 

miljoona siirtolaista Amerikalle ja olisi nyt kipeästi tarvinnut näi-
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den siirtolaisten jälkeläisiä. Wilhelm Mobergin teoksessa "Maastamuut

tajat" Karl Oskarin ja Kristiinan tehdessä lähtöä Amerikkaan on vanhan 

isän tuska siitä, että poika vie mennessään syntymättömätkin sukupol

vet vieraalle mantereelle, ynmärrettävää ja opettavaista myös tämän 

päivän siirtolaisuutta tarkasteltaessa. Muuttoliikkeen vaikutus kan

sakunnan väestön määrään ja rakenteeseen on siis nähtävä historialli

sesta perspektiivistä. 

Tällöin on syytä palauttaa mieliin myös arviointi, että vuosisadan 

vaihteessa Ruotsissa asuisi miljoona entistä suomalaista tai heidän las

taan. Samaan aikaan Suomessa väestön ikärakenne vinoutuu ja luormolli-

nen väestönkasvu tyrehtyy erityisesti syrjäseuduilla. Esim. Pohjois 

Karjalassa on alle 10-vuotiaiden lasten ikäluokka hyvin pieni ,mikä joh

tuu lisääntyrnisiässä olevan väestön rnaassamuutosta ja siirtolaisuudesta. 

Siirtolaisuuden seuraukset tulevat esille viimeistään silloin, kun pie

net ikäluokat tulevat työikään. On syytä muistaa, että v. 1947 syntyi 

108 000 lasta mutta v. 1973 vain 57 000. Luvun pienuuteen v. 1973 on e

dellisinä vuosina tapahtuneella siirtolaisuudella osansa; joka kymmenes 

suomalaislapsi syntyi Ruotsissa. 

Parin viimeisen vuoden aikana nettosiirtolaisuus Ruotsiin on ollutva

jaat 10 000 henkeä ja alkuvuoden luvut osoittavat, pääasiassa Ruotsin 

heikosta työllisyydestä johtuen, laskevaa suuntaa. Suurin epäkohta ny

kyisessä tilanteessa on muuttoliikkeen suuntautuminen yli 50-prosentti

sesti ohi pohjoismaisen työnvälityksen, mistä syystä v . 1973 solmittu 

kanavointi sopimus ei ole toteutunut tyydyttävästi. Suomen taholta onkin 

esitetty, että työnvälityksen kautta muutettaessa olisi taattava sekä 

työpaikka että asunto. Ehdotukseen on Ruotsin puolella suhtauduttu va

rauksellisesti . Toi vonkin, että asiasta voitaisiin keskustella avoimes

ti tässä seminaarissa. 

Ruotsissa asuvan suamalaisväestön kannalta keskeisiä kysymyksiä ovat 

aktiivisen kaksikielisyyden saavuttaminen ja tasa-arvoisen perus- ja 

ammattikoulutuksen turvaaminen siirtolaisille sekä yleensä sopeutumi

seen liittyvät ongelmat vieraassa ympäristössä. Myös toisen polven 

siirtolaisten ongelmat ovat entistä en~ nousemassa esiin. 

Seminaarin tavoitteena ei ole antaa valmista vastausta edellä esitet

tyihin tai muihin kysymyksi in . Siirtolai suuden vaikeisiin ja m:misär

rnäisiin ongelmiin ei viisast en kiveä ole vielä löytynyt ja tuskinpa 



3 

sitä löydetään tässäkään seminaarissa. Tarkoituksenarrane on kuitenkin 

tarkastella Suomen Ruotsin-siirtolaisuutta mahdollisimman kokonaisval

taisesti - ei pelkästään tyävoimapoliittisena kysymyksenä - tavoitteena 

suomalaisen ja ruotsalaisen yhteiskunnan sekä siirtolaisen jamnen las

tensa aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin parantaminen. Ensisijaisena 

tehtävänärrme on kartoittaa nykyinen tutkimustilanne ja ennen kaikkea 

aukkopaikat ja täten luoda pohjaa tulevalle tutkimustoiminnalle. Täl

löin on tärkeätä, että pyri1r1rne herättämään päätöksentekijät huomaamaan, 

että siirtolaisuuden ymmärtäminen ja hallitseminen vaatii vielä paljon 

nykyistä syvempää tietoa. Tällöin tutkimus palvelisi yhteiskunnallista 

päätöksentekoa ja erityisesti aktiivisen siirtolaisuuspolitiikan kehit

tämistä molemmissa maissa. 

Tämän seminaarin m valmistellut Siirtolaisuusinstituutin Ruotsin siir

tolaisuuden työryhmä, johon ovat kuuluneet: 

tohtori Olavi Koivukangas, Siirtolaisuusinstituutti 

lisensiaatti Altti Majava 

PK Kjell Herberts, .Abo Akademi 

FM Markku Peura, Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliit
to 

toimistosihteeri Maija-Liisa Kalhama, Siirtolaisuus -
instituutti 

VIM Arja Munter, Siirtolaisuus instituutti 

Lausun heille parhaat kiitokset innostuksesta ja jopa virka-ajan ulko -

puolella tehdystä työstä. 

Erityisesti lausun tervetulleeksi Departementssekreterare Jonas Widgre

nin ja muut ruotsalaiset osanottajat. Toivon reilua Suomi-Ruotsi maaot

telua. Vaikka suomalaisilla on enemmistö, tiedämme kokemuksesta ruotsa

laisten venyrniskyvyn. 

Toivon seminaarin muodostuvan painavaksi puheenvuoroksi Suomen ja Ruot-

sin välisestä muuttoliikkeestä ja suomalaisen 

Ruotsissa. 

siirtolaisen asemasta 



1 .2. VALTIOVALLAN TERVEHDYS 

Työvoimaministeri Arvo Aalto 
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Viimeiset kolme vuosikymmentä ovat merkinneet Suomen ja Ruotsin keski

näissuhteissa tapahtumia, joilla on laaja-alaista vaikutusta pitkälle 

' tulevaisuuteen. Uutta ja ainutlaatuista ei ole se, että maastamme kan-

salaisia haluaa ja joutuu muuttamaan rajojen ulkopuolelle, mutta poik

keuksellista sittenkin on. se, että muutto-liikkeestä tulee pysyvä ja 

joukkoluontoinen ilmiö. Tällä hetkellä n. 5 % Suomen työvoimaan kuulu -

vista henkilöistä on töissä Ruotsissa . Vuoteen 1990 mennessä luku nou

see n. 7 %:iin, jos nykyinen muuttovauhti säilyy. 

Taloudellinen kasvuvauhti ylti maassamme 1960-luvulla 5 %:n vuositasol

le. Samanaikaisesti tapahtui yhteiskunnan rakennekehitys kuitenkin vie

lä nopearrpana. Tätä seurasi suurella voimalla tapahtunut väestön pur

kautuminen maaseudulta, joka maastamuuton osalta nousi huippuunsa 60-

luvun taitteessa. Tärrä muuttoliike kosketti kovasti maaseutuamme eten

kin Pohjois- ja Itä-Suomessa. 

Suomesta Ruotsiin suuntautuvalla muuttoliikkeellä on ollut monitahoiset 

seuraukset Suomessa ja myös Ruotsissa. Ruotsin elinkeinoelämä pystY-i- tar

joamaan maastamuuttajille työtä etenkiri teollisuusammateissa. Tästä on 

hyötynyt koko Ruotsin kansantalous. Siirtolaisuuden seurauksena synty -

nyttä tilannetta kuvaa mm. se, että ruotsalaisista on yli 65-vuotiaita 

joka kuudes, kun kaikista siirtolaisista heitä on joka kuudeskymmenes • 

Samalla maaharunuutto kuitenkin myös synnytti tarvetta järjestää koulu -

tusta, kielenopetusta ja muita palveluja suamenkielellä. 

Me Suomessa kannamme oikeutetusti huolta ei vain siirtolaisuuden jat

kosta vaan myös siitä, miten ruotsinsuomalaiset löytävät paikkansa mo -

nella tavalla aikaisemmasta ympäristöstä poikkeavissa oloissa. Ruot

sinsuomalaisten työttömyysaste on kaksi kertaa korkeampi kuin Ruotsin 

keskiarvo ja lähentelee kymmentä prosenttia alle 24-vuotiaiden ruotsin

suomalaisten keskuudessa. Nykyään n. kolrPannes maastaInuuttajista kuu

luu juuri tähän ikäluokkaan • Lisäksi ruotsinsuomalaiset työskentelev ä t 

suurelta osin vaikeuksissa olevilla teollisuuden aloilla kuten tekstii

li- ja vaatetus-, sekä telakka- ja terästeollisuudessa. Näillä aloilla 

työvoima jatkossa supistuu edelleen. Kaiken kaikkiaan julkisen sektorin 

uudet työpaikat eivät Ruotsissa arvioiden mukaan tule seuraavien vuo

sien aikana vastaamaan yksityiseltä sektorilta vähentyviä työtilaisuuk-
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sia. 

Ruotsinsuomalaisten koulutuskysymykset muodostavat erittäin laajan 

ongelma-alueen. Ruotsin peruskoulussa oli viime vUonna yhteensä 33 000 

suomenkielistä lasta. Heitä varten on Ruotsissa vain vajaa 1 000 SU<D

menkielistä opettajaa, joista 400 pätevää. Lisäksi Ruotsin kouluissa o

piskelee suuri määrä suomalaissiirtolaisten lapsia, jotka eivät enää o

saa suomenkieltä, mutta eivät toisaalta hallitse ruotsinkieltäkään.Täl

laiset ja muut maastamuuttajien jokapäiväiset ongelmat vaikeuttavat o

malta osaltaan maastamuuttajien mahdollisuuksia löytää rikkaan elämän 

mahdollistava paikka uudessa yhteiskunnassa. 

Suomen puolelta onkin useasti painotettu Ruotsin viranomaisille ruot

sinsuomalaisten tarpeiden nykyistä parempaa huomioonottamista. Suomen 

ja Ruotsin välillä on solmittu lukuisa määrä rop:i.muksia, jotka omalt a 

osaltaan pyrkivät parantamaan maastamuuttajien asemaa. 

Nämä sopimukset eivät ainoassakaan kohdassa pyri maastamuuttajien va -

pauden rajoittamiseen, vaan tämän vapauden todelliseen turvaamiseen. On . 

kysymys siitä, että vapaus muuttaa esteettä maasta ei synnyttäisi tilan -

netta, joka on tykkänään muuta kuin mitä muuttaja on tavoitellut Tavoit

teena on edistää niiden toiveiden täyttymistä, jotka siirtolai s ella on 

muuttaessaan Suomesta. Tähän liittyy sosiaalisesti turvattu ja inhimil

lisesti rronipuolinen elämä Ruotsissa. Sen alkeellisia perusehtoja ovat 

työpaikan ja asunnon löytyminen Ruotsista. 

Ens.ilmläisten toimenpiteiden joukossa on Ruotsin ja Suomen välisen maas

tamuuton kanavointisopimuksen ja työnvälityksen parantaminen ja uudis

taminen siten, että luottamus työvoimapalveluihin kasvaa. On oltava ta

keet siitä, että työvoimapalvelu antaa nope.irmnan ja varmimnan tiedon 

työpaikoista, uudesta paikkakunnasta ja asunto-oloista. On.~vä sii

hen että kaikki vapaat työpaikat kanavoidaan työnvälitykseen ja sen 

kautta työtä hakeville. Näin vältyttäisiin niistä rronista tapauksista, 

jolloin ohi työnvälityksen muuttanut työtön suomalainen on joutunut pa

laamaan Ruotsista löytämättä työpaikkaa. 

Suomen on tehtävä kaikki voitava Ruotsiin muuttavien siirtolaisten ase

man parantamiseksi. Mutta maarrme ei voi ummistaa silmiään siltä, että 

siirtolaisuus merkitsee taloudellisten ja sosiaalisten kehitysede,lly

tysten heikkenemistä. Ellei mitään tehdä, jatkuu ja voimistuu nykyinen 

tilanne, jossa köyhempi Suomi koulutus- ja kasvatuskulujen muodossa an-
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taa rikkaammalle Ruotsille ja sen elinkeinoelämälle miljardien lahjoi

tukset myös tulevaisuudessa. Ei ole oikein pitää luonnollisena siirto

laisuutta puhumattakaiill siitä, että sen avulla pyrittäisiin ratkaise

maan ajankohtaisia työllisyysongelmiamme. Suomen kansalaisilla on oi

keus odottaa valtiolta, elinkeinoelämältä ja koko yhteiskunnalta toimen

piteitä, jotka tarjoavat suomalaisille kotimaassa työtä, riittävän pal

kan, kunnollisen asunnon, monipuolisen koulutuksen ja kattavan sosiaa

liturvan. Vain tällaisin oman maamme elinolosuhteisiin liittyvin aktii

visin ja todella mittavin toimin voidaan · siirtolaisongelmamme ratkais

ta. Nykyinen siirtolaisuuskehitys heikentää jatkuessaan talouden kehi

tystä tuotantotekijöistä tärkeimmän, inhimillisen työvoiman osalta. 

Lopuksi välitän hyödylliselle ja tärkeälle seminaarillenne Suomen val

tion tervehdyksen. Toivon seminaariItanne hyviä tuloksia ja toivotan 

sille menestystä. 

1 .3. TURUN KAUPUNGIN 'IERVEHDYS 

Kaupunginjohtaja Våinö J. Leino 

Yksilöt muodostavat yhteiskunnan. Yhteiskunta meidän päi vinärrme on ke

hittynyt varsin monimutkaiseksi laitokseksi, jonka voidaan edellyttää 

pystyvän tehokkaasti ja määrätietoisesti käsittelernä.än ja ratkcmaan 

vaikeita ongelrnaryhrniä, yhteisiä asioita sanan varsinaisessa ja vai

keimmassa merkityksessä. Kuitenkin yksilö toimii omien näkemystensä ja 

omien tuntojensa turvin monesti siten, että etukäteisajatukset hänen 

suhtauturnisestaan ajan kysymyksiin ja hänen henkilökohtaisesta ratkai

sustaan saattavat muodostua jopa kaikkitietävälIe yhteiskunnalle ikäväl

lä tavalla yllätyksellisiksi. 

Ajoittain massarnuuton ~teensaava väestön siirtyminen pois kotikon

nuil taan, pois omasta maastaan enerrmän tai väherrmän vieraaseen ympäris

töön on eräs tällainen häiriötilanne. Siirtolaisuudella on vanhat pe

rinteensä, mutta sen ilmeneminen ja toistuvuus nykyaikana on oudoksut

tavaa siitä huolimatta, että välimatkat maailmassa ovat käyneet lyhern -

miksi ja että tietynlainen yhtenäiskulttuuri on omiaan raivaamaan käy -

tännön esteitä ja henkisiäkin esteitä pois maastarnuuttajain mielestä. 
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Maastamuuttoon on varmasti olemassa omat määrätyt syynsä, jotka yksilön 

kQhrlalla kasvavat voimakkaammaksi kuin pyrkimys elää totutussa elämän

ympäristössä omaan kieli:ryhmään kuuluvien ihmisten kanssa. Nämä syyt o

vat varmaan usein taloudellisia, mutta yksinomaan tällä pohjalla eivät 

laajat siirtymät liene mahdollisia. Huolimatta isänmaan ja kotiseudun 

rakkaudesta ja ehkä monta kertaa kansallisesta omahyväisyydestä rnuutta

jaa saattaa olla elähdyttämässä toive vapaammasta, paremmasta ja onnel

lisemmasta elämänympäristöstä . Hänen tekonsa motiivina saattaa olla 

vakaumukseksi kehittynyt usko siitä, että kaikista arvioitavissa ole

vista haittatekijöistä huolimatta hänellä ja juuri hänellä on mahdolli

suus paremmin uusissa oloissa toteuttaa itseään ja elää elämäänsä täy

dellisernpänä ja myös henkisesti tuloksia tuottavampana. 

Tämän seminaarin aiheen viettelernänä luin jälleen erään "siirtolais" 

kirjan omasta kirjastostani. Se kirja kertoo Kanadan suomalaisten vai

heista ja Matti Helminen -nimisen henkilön muistelemana kuvaa tunnetun 

Sointula-siirtokunnan vaiheita ja Kanadan suomalaisten elämää viime 

vuosisadan lopulla ja siitä eteenpäin. Kirjan riveiltä huokuu esiin vie

raissakin oloissa isänmaanrakkaus, oman syntyperän kunnioittaminen ja 

idealistinen usko tulevaisuuteen. Sointulan vaiheet itse elänyt kir

joittaja pyrkii kaikessa näkemään myönteistä kehitystä ja tulkitsee siir

tokunnan pienetkin etenemiset suureksi menestykseksi. Kun karu todelli

suus johtaa siirtokunnan hajoamiseen ja sortumiseen, tuntuu kirjoitta -

jalla säilyneen, joskin rnurtuneena, vieläkin toivorikas ja rakentava 

mieli. 

Samanlaisen hengen ja samanlaisen uskon olen luullut löytäneeni vie

raillessani Yhdysvalloissa suomalaisten asuttamilla seuduilla. Eri hen

kilöiden kohdalla syyt siirtymiseen pois kotimaasta ovat ainakin näen

näisesti saattaneet paljonkin vaihdella. Rakkaudesta syntyrnämaahan ja 

sen kunnioittamisesta kertoo noissa piireissä jatkuvasti esiin sukeltau

tuvat kuvat, joita elämän arkeen tottunut saattaa hyvin luonnehtia yli

ihanteellisiksi. Siirtolaisuuteen yleensä sisältyy suuri annos tragiik

kaa. 

Yhteiskunta menettää massamuuton yhteydessä tavallisesti merkittävällä 

tavalla koulutettua, luarnisvoimaista ja tavallisesti tulevaisuutta te

hokkaasti rakentavaa osaansa. Näin on käynyt viime vuosilcymmenien kulu

essa myös meidän maamne kohdalla nimenomaan Ruotsin siirtolaisuuden ko

hotessa vakaviin mittoihin. Jo tämä seikka yksin olisi riittävä varoit-
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tarnaan siitä, että jotakin on voitava tehdä ilmiön pysähdyttämiseksi. 

Tämä merkitsee erityistä paneutumista ilmiön syihin ja niiden hoita-

mista asian vaatimalla tavalla. 

Vaikka vastaanottava yhteiskunta voi lukea hyötypuolelleen laadullises

ti ja määrällisesti vastaavan voiton väestörakenteessaan, ei tilanne 

senkään kohdalta ole yksinomaan helppo. Maahan muuttaneet tulevat y

leensä suurin odotuksin ja pettymysten sattuessa kritiikki kohdistuu 

luonnollisesti uuteen yhteiskuntaan ja sen oloihin. Kun kysymys on suu-

rista väestörnääristä, pakottaa tämä uusiin asenteihin ja uusiin toimin

toihin siirtolaisen uudessa elämänpiirissä. 

Sekä muuttavan väestön osalta kokonaisuudessaan että siihen sisältyvien 

yksilöiden kohdalta, sekä väestÖInenetystä kokevan yhteiskunnan että vä-

estön lisäystä saavan yhteiskunnan kannalta, kysymyksessä on monisäikei

nen, kipeä ja vaikeasti ratkottavissa oleva ongelmakimppu. Sen ratkai

semiseksi edellytetään sekä tieteellistä tutkimustyötä että käytännön 

lujia otteita. 

Moni-ilmeisen Turun kaupungin karakteriikassa työntyy voimakkaana piir

teenä esiin vuosisatoja jatkunut kiinnostus ja arvostus opillista si

vistystä ja korkeakouluelämää kohtaan. Lähtökohdat tällaiselle suhtau

tumiselle ovat antaneet koululaitoksen perustamisesta ja v. 1640 tapah-

tuneesta Turun vanhan akatemian luomisesta syntyneet perinteet. Vahvat 

ovat ne siteet, jotka tänäkin päivänä liittävät turkulaiset yliopistot 

ja korkeakoulut sekä toisaalta kaupunkikunnaksi organisoituneen paikal

lisen väestön yhteen. 

Vaikka yliopistotasoisen työskentelyn vaikutus luonteeltaan on kan

sainvälistä ja yleiskansallista, ei tämä asiantila muuta sitä tosiasiaa, 

että tieteen viljely kantaa satoa ja saa aminaisrnerkitystä korostetusti 

tyyssijansa lähimmässä elämänyrrpäristössä. Näin on eritoten silloin kun 

tieteellisellä pohjalla olevan työskentelyn tähtäin m asetettu omaa yh

teiskuntatoimintaa sivuaviin kysymyksiin. 

Edellä olen pyrkinyt hahmottelernaan perustetta sille tosiasialle, että 

Turun kaupunginhallinnon piirissä on suurella tyytyväisyydellä koettu 

Siirtolaisuusinstituutin syntyminen. Kaupunginhallinto tuntee suurta 

tyytyväisyyttä sen aktiiviseksi muodostuneesta toiminnasta, joka nyt 

saa ilmaisumuotonsa Ruotsin siirtolaisuutta käsittelevässä, varsin laa

jarajaisessa seminaarissa. 
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Pyydän toivottaa seminaari lIe ja sen työskentelylle kaikkea onnea ja 

menestystä. Esille tulevat kysymykset ovat järjestään sellaisia, että ne 

mitä suurimmassa määrässä koskettavat elävää elämää sekä yhteiskuntaa 

Pohjanlahden nolernmin puolin. Niiden tuloksellinen mieltäminen ja kä

sittely voi antaa kimmokkeen aran asian asianmukaiselle käytännön hoi

dolle edessä olevina aikoina. 
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2. T A U S T A TIE T 0 J A R U 0 T S 1 N S 1 1 R T 0 L A 1 SUU -

DESTA 

2. 1 . SIIRI'OIAISUUS RUarSIIN ENNEN 'IDISTA MAAILMANSarAA 

FT Holger Wester 

TUTKIMUSTILANNE 

Nykyään, kun puhutaan siirtolaisuudesta Ruotsiin tarkoitetaan miltei 

aina toisen maailmansodan jälkeistä siirtolaisuutta. Sinänsä tämä On ai -

van luonnollista, koska miltei joka päivä meitä muistutetaan tästä siir

tolaisuudesta joko sanomalehdistön välityksellä tai kun naapurista joku 

muuttaa Ruotsiin. Nykyään useimmilla suomalaisilla on tai on ollut joku 

läheinen siirtolainen tai tuttava Ruotsissa. 

Jos kysyisirnme tavallisilta kansalaisilta, minne suomalaiset muuttivat 

1800-luvulla tai vuotta 1940 ed.eltäneenä ajanjaksona voisimme mitä suu

rimmalla todennäköisyydellä saada vastaukseksi lähes sataprosenttisesti, 

Amerikka. Joku ehkä voisi mainita Australian tai Venäjän, hyvin harva 

mainitsisi Ruotsin. Ja kuitenkin 1800-luvun loppupuolella Ruotsi oli se 

maa, jonne kymmenet tuhannet suomalaiset hakeutuivat töihin joko lyhem

mäksi tai pidermnäksi aikaa. Vuosina 1861-1890 otettiin Vaasan läänissä 

33439 passia Ruotsiin. Samana ajanjaksona otettiin Vaasan läänissä 6307 

passia Venäjälle ja 27642 Amerikkaan tai muihin maihin. 1 

f1iksi tämä osa suomalaista siirtolaisuutta on enemmän tai vähemmän 

unohdettu, jopa suomalaisessa siirtolaisuustutkimuksessa? Osittaintä

mä selittyy sillä, että Ruotsin siirtolaisuus ei . näy virallisissa ti·· 

lastoissa. Kuten tunnettua, alettiin Suomen siirtolaisuustilastoja pi

tää vuonna 1893 ja näissä tilastoissa näkyy ainoastaan lukuja valtame

rentakaisesta siirtolaisuudesta. Siten, Ruotsin siirtolaisuudenselvit

tämiseksi, on mentävä perusmateriaaliin, passiluetteloihin. Toinen se

litys tähän löytynee psykologisella tasolla. 1800-luvun loppupuolella 

ja tämän vuosisadan ensimmäisten vuosikymmenien aikana Amerikan siirto

laisuus oli niin merkittävää, että se sai osakseen sekä suuren yleisön 

että tutkijoiden huomion. Kuten myöherrrnin käy ilmi, rajoittui Ruotsin 

siirtolaisuus pääasiassa Vaasan lääniin ja Ahvenanmaahan, kun taas Ame

rikan siirtolaisuus kosketti koko maata. Tämä seikka on myös varmasti 

1) De Geer - Wester 1975, taul. 7 
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vaikuttanut siihen, että mielenkiinto Ruotsin siirtolaisuutta kohtaan, 

kutsukaarnme sitä varhaiseksi Ruotsin siirtolaisuudeksi, on ollut vä

häistä. 

Varhainen Ruotsin siirtolaisuus ei kuitenkaan ole kokonaan tuntematon, 

eikä sitä aivan täysin ole jätetty huomiotta. Tämä muuttoliike malnl

taan useissa ruotsinkielisen Pohjanmaan pitäjien pitäjäinhistorioissa1, 

useimmiten yhteyksiä Ruotsiin käsitellään näissä vain yleisesti. Näissä 

teoksissa mielenkiinto ei ole kohdistunut 1800-luvulla tapahtuneeseen 

Ruotsiin muuttoon vaan pikerrminkin niin sanottuihin "vinterliggareihin" 

1500-1800 -lukujen välisenä ajanjaksona. "Vinterliggareiksi" kutsuttiin 

henkilöä, joka talvisin puolen vuoden ajan oli Ruotsissa ansiotyössä. 

Tämän tyyppinen sesonkityö oli melko yleistä koko Ruotsin vallan ajan. 2 

Mikään näistä pitäjäinhistorioiHta ei anna selvää kuvaa Ruotsiin suun

tautuneen muuttoliikkeen laajuudesta. Vasta Anna-Leena Toivosen väitös

kirja "Etelä-Pohjanmaan valtamerentakainen siirtolaisuus 1867-1930" vuo

del ta 1963 antaa käsityksen 1800-luvun loppupuolella Ruotsiin muutta

neiden määrästä . Toivonen Q1 nimitti;; in väi töskirj aansa varten käynyt lä

pi kaikki silloin Suomessa tunnetut passiluettelot ajanjaksolta 1861-

1892 ja saanut selville, että passeja Ruotsiin oli otettu yli 30 000 

ja Venäjälle noin 35 000. Toivonen ei kuitenkaan ole analysoinut näitä 

lukuja sen tarkemnin vaan tyytyy pelkästään lyheen mainintaan. 3 

Toivosen ja hänen avustajiensa 1950-luvulla tekemä valtava poimintatyö 

on kuitenkin laskenut perustan tiedoillemme Ruotsin siirtolaisuudesta 

1800-luvulla. Hänen numeromateriaalinsa ansiosta on minun ja Eric De 

Geerin, muutamia täydennyksiä tehtyämne, ollut mahdollista tutkia Ruot

siin suuntautuneen muuttoliikkeen alueellista jakoa. Jatkossa esitys 

rakentuu pääasiassa minun ja Eric De Geerin tekemiin tutkimuksiin. 4 

RUOTSIN SIIRTOLAISUUDEN MÄÄRÄLLINEN KEHITYS VAASAN LÄÄNISSÄ 

Ensin ehkä triviaali huomautus: Naapurimaiden välillä muutetaan aina, 

edellyttäen, että lait tai muut seikat eivät ole esteenä muutolle. Asia 

voi näyttää itsestään selvältä, mutta minusta tuntuu, että tämä seikka 

1) Esim. Smeds 1935; Åkerblom 1963; Åkerblom 1923 
2) Vrt. Smeds 1935, s. 106-108; Åkerblom 1937, s. 379-384 
3) Toivonen 1963, s . 256 
4) De Geer - Wester 1975; Wester 1977; De Geer 1977 
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aivan liian usein sivuutetaan ja perusteettomasti ihmetellään maiden 

rajojen yli tapahtuvia muuttoja. On tietenkin täysin luonnollista, että 

Suomen ja Ruotsin välillä on aina ollut muuttoliikettä. Näin ollen ei 

voida määrätä mitään "alkamisajankohtaa" siirtolaisuudelle Suomesta 

Ruotsiin. Sinä aikana, jolloin Suomi oli liitettynä Ruotsiin ei ollut 

varsinaista rajaa Suomen ja Ruotsin välillä ja sen jälkeen, kun Suo

mesta oli tullut Venäjän tsaarin valtaan kuuluva suuriruhtinaskunta, 

ei myöskään ollut kieltoja estärnässä matkustamista tai muuttamista län

tiseen naapurimaahan. Tähän on lisättävä, että kussakin maassa olevat 

kielivähemmistöt myötävaikuttivat maiden välisiin yhteyksiin. Tällä 

tarkoitan erityisesti Torniojokilaaksoa ja ruotsalaisen Pohjanmaan suo

menruotsalaisia rannikkoseutuja sekä Ahvenanmaata. 

1860-luvun alusta lähtien voilmte seurata Suomen ja Ruotsin välillä ta

pahtuvaa muuttoa passiluetteloista, joihin periaatteessa kaikki ulko

maille matkustavat suomalaiset piti olla merkittyinä. Voilmte saada sel

ville, että Vaasan läänissä otettiin 1860-luvulla vuosittain 200-300 

passia Ruotsiin. 1 Lähdemateriaalin puuttumisen vuoksi emme voi tietää, 

kuinka IIDni oli 1800-luvulla matkustanut ulkomaille tätä aikaisemmin. 

Tiedämme ainoastaan, että Pohjanmaalta oli hyvät mahdollisuudet päästä 

meren yli. Vuonna 1848 alkoi nimittäin Vaasan ja Gävlen välillä lii

kennöidä höyrylaiva "Berzelius", ja liikenne jatkui koko 1850-luvun a

jan. Krimin sodan aikana lisääntyivät yhteydet Merenkurkun yli. Näiden 

vuosien aikana talonpoikaisalukset, jotka kulkivat englantilaisten var

tioalusten ohi, ylläpitivät kauppaa ja 1850-luvun puolivälin ankarina 

talvina tavaroita kuljetettiin jäätä pitkin hevosilla. Vuonna 1854 

Vaasan tullikamarin laivanselvityksessä oli ollut 418 

lusta ja vuonna 1855 yli 800. 2 1850-luvun sotavuosia 

talonpoikaisa -

lukuunottamatta 

ulkomaille matkustaneiden lukumäärä lienee ollut vähäinen 1840- ja 1850-

luvuilla. 

Kun seuraamne kehitystä tästä eteenpäin, voilmte havaita, että 1870-lu -

vun alussa tapahtui ratkaiseva muutos: Vuosien 1869-1872 välisenä ai

kana hankittujen passien määrä nousi seitsemänkertaiseksi 199:stä 

1411 :een, ja 1873 saavutetaan huippu, 1 924 passinottanutta (kuvio 1.) 

Kasvu. pysähtyy 1870-luvun puolivälin tienoilla kääntyen laskuksi vuosi-

1) Passi luettelot 1861-70, VMA 
2) Åkerblom 1963, s. 121; Rosenholm 1967, passim; Boberg 1967, passim. 
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Kuvio 1. Siirtolaisuus Vaasan läänistä Ruotsiin ja valtamerentakaisiin maihin 1861-1934. Absoluuttiset luvut. 

Lähteet: Passiluettelot 1861-1934, VMA; SVT, Siirtolaisuustilasto. 
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Taulukko 1. Vaasan läänissä annettujen passien maara Ruotsiin 1861-
1934 verrattuna valtamerentakaisien maiden passien määrään 1861-1930. 

Vuosi Ruotsi Valtameren- Vuosi Ruotsi Valtameren-
takaiset maat takaiset maat 

1861 180 5 1899 543 1 ) 8 658 
62 247 4 1900 530 6 715 
63 275 8 

1905 319 8 453 
64 325 1 
65 462 2 1910 36 8 054 

1866 261 16 1913 18 7 490 
67 218 32 14 28 2 237 
68 226 54 

1919 241 308 
69 199 31 

20 174 2 425 
70 456 41 

1871 645 105 
1924 233 2 037 

72 1 411 608 
25 96 902 

73 1 924 580 1929 112 2 402 
74 1 549 71 30 15 1 390 
75 789 87 

1934 33 
1876 1 715 110 

77 1 526 189 
78 1 277 210 
79 895 430 
80 889 924 

1881 1 407 1 576 
82 2 523 1 562 
83 2 414 1 496 
84 2 117 961 
85 1 837 571 

1886 1 724 1 876 
87 1 586 4 659 
88 1 619 3 263 
89 1 407 3 325 
90 1 336 4 845 

1891 714 3 486 
92 425 5 104 

Lähteet: Passiluettelot 1861-1934; SVT, Siirtolaisuustilasto 1899-1930. 

1) Vuodet 1899-1934 käsittävät vain Vaasan lääninhallitukselta otetut passit 
Ruotsiin; luku ei siis anna tarkkaa käsitystä läänissä annetuista pas-
seista. 
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k]mmenen loppua kohti. Uusi nousu alkaa 1880-luvulla ja vuonna 1882 

saadaan tämän siirtolaisuuskauden korkein lukumäärä, 2523 passia. 1880-

luvulla hankittujen passien määrä on edelleen suuri, kun taas 1890-lu

vun ensimmäisten vuosien aikana voidaan panna merkille voimakas vähene-

minen. Lukumääräaineistoni vuosittaisista määristä ulottuu vain vuo-

teen 1892, jonka jälkeisestä kehityksestä en voi vannuudella kertoa. 

Vuosien 1900-1934 välisestä ajanjaksosta tasavälein tekemäni tarkaste

lut osoittavat kuitenkin, että Ruotsi 1890-luvulla menetti vetovoimansa 

Vaasan läänin muuttajien keskuudessa. Vuonna 1900 otettiin 530 passia, 

viisi vuotta myöhemmin luku oli 319 ja vuonna 1910 oli ainoastaan 36 

passinottanutta. Ensimmäistä maailmansotaa edeltävinä vuosina lukumäärä 

oli noin 20. Ensimmäisten rauhanvuosien aikana maailmansodan jälkeen on 

otettu suunnilleen 200 passia ja 1920-luvun lopulla ja 1930-luvulla ai

r!Oastaan parikymnentä passia vuosittain (taulukko 1 ). Siirtolaisuus Ruot

siin oli siis vähäistä vuosien 1892-1939 välisenä aikana, mutta muutto

yhteydet tuskin koskaan olivat kokonaan katkenneet, mikä tosiasia kan

nattaa pitää mielessä tutkittaessa toisen maailmansodan jälkeistä muut

toa Vaasan läänistä Ruotsiin. 

Olen käsitellyt tässä pelkästään Vaasan lääniä siitä syystä, että Ruot

siin otettujen passien määrä vuosina 1861-1891 muualla Suomessa on vä

häinen. Ainoastaan Ahvenanmaalla on hankittujen passien määrä huomion 

arvoinen~ Sinänsä tämä on itsestään selvää, koska Ahvenanmaan voidaan 

katsoa olevan Tukholman vaikutuspiirissä. 1800-luvulla Ruotsin siirto

laisuus oli siis Pohjanmaalle ja Ahvenanmaalle ominainen ilmiö. 

RUOTSIN SIIRTOLAISUUDEN ALUEELLINEN KEHITYS VAASAN LÄÄNISSÄ 

Tarkastellessamme lähemmin Ruotsiin suuntautuneen muuttoliikkeen alu

eellista jakoa voimme havaita, että se keskittyi varsinkin ruotsalai

selle Pohjanmaalle (kuvio 2); 1860-luvulla Vaasan ympäristöön, jona ai

kana läänin suomenkielisissä pitäjissä voidaan havaita yksittäisiä 

muuttoja. Sama suunta voimistuu 1870-luvulle, jolloin jopa aivan Vaa

san alueen pohjois- ja eteläpuolella muuttoliike on voimakasta. Voidaan 

havaita, että samanaikaisesti tapahtuu leviämistä liliL~in suomenkieli

sille alueille. 1880-luvun lopulla kuva on jonkin verran muuttunut. A

lue, jolta muuttoliike Ruotsiin on huomattava ulottuu rannikolta 50 km 

1) Blomfelt 1973, passim. 
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Kuvio 2. Passeja Ruotsiin Vaasan läänissä 1861-1890 promilleina kaupunkien ja maalaiskuntien keskiväkiluvusta. 

Lähde: De Geer - Wester 1975, kuvio 9. 
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sisämaahan. , Tämä muuttoliike tarkottaa erityisesti ruotsinkieli'3iä ran

nikkopitäjiä ja näiden naapuripitäjiä. Monet tämän alueen pitäjistä o

vat vilkkaasssa yhteydessä Ruotsiin. Voimakkainta muuttoliike on Peto

lahdesta, josta liikkuvuus vuosina 1876-80 on noin 65 promillea keski

väkiluvusta ja joinakin vuosina 1870-luvulla noin 90-100 0/00 1, mikä on 

lähes korkeimpia Suomen siirtolaisuushistoriassa. Myös joissakin muissa 

pitäjissä, kuten Närpiössä, ~Balahdella ja Koivulahdella luvut 

korkeita ollen noin 40 %0. 2 
ovat 

Kuvio 2:n karttasarjasta voimme myös päätellä, miten Ruotsiin suuntau

tuneen muuttoliikkeen leviäminen tapahtui. Kuten aikaisemmin on käynyt 

selville .ovat varhaisimmat merkinnät rannikkoseudulta, mutta myös kasvu 

on voimakkainta näillä alueilla. Samanaikaisesti tämän kasvun kanssa ta

pahtuu muuttoliikkeen leviämistä läänin sisäosiin. Tämä malli muistut

taa erilaisten innovaatioiden leviämisessä havaittua mallia . 1860-luvun 

muuttoliikettä Ruotsiin voidaan myös kutsua innovaatioksijakoko tapah

tumaa voidaan verrata minkä tahansa muun uutuuden leviämiseen. 

Toinen mielenkiintoinen näkökulma tässä yhteydessä on, että kielirajal

la on oma merkityksensä. Kieliraja näyttää jarruttaneen Ruotsiin suun

tautuneen muuttoliikkeen leviämistä ja kasvua ja Vaasan läänin sisäosat 

on saavutettu vasta 1880-luvulla. Kieliraja on ilmeisesti ollut erään

lainen este Ruotsiin suuntautuneen muuttoliikkeen leviämiselle ~ Se, et

tä muuttoliike alkoi rannikolta ja oli voimakkainta tällä seudulla on 

melko luonnollista. Rannikkoseuduilla oli perinteisesti yhteyksiä Ruot

siin eikä muuttajilla ollut kielivaikeuksia . ~listä sitten etsimme 1800-

luvun Ruotsiin muuton syitä ja miksi muuttoliike pysähtyi 1890-luvul

la? Ja mitä yhtäläisyyksiä voimme havaita 1800-luvun muuttoliikkeen ja 

tämän päivän Ruotsin siirtolaisuuden välillä ? 

RUOTSIN SIIRTOLAISUUDEN SYYT JA MUUTTOLIIKKEEN RAKENNE 

Jos tarkastelemme ensiksi 1800-luvun muuttoliikkeen syitä ja rakennetta 

täytyy meidän ensiksi ottaa tarkastelun kohteeksi sekä lähtömaa että 

vastaanottajarnaa. Tänä päivänä tiedämne, että suurin osa Ruotsiin pas

sinottaneista hakeutui Länsi-Norrlandin sahalaitosseudulle Sundsval-

1) Wester 1977, s. 60-62 
2) De Geer - Wester 1975, s. 57 
3) De Ge e r - Wester 1975, s. 68 - 72 
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lin ja Härnösandin alueelle. 1 Tiedämme myös, että tällä alueella tapah

tui 1870- ja 1880-luvuilla voimakasta laajentumista sahalaitossektoril

la, laajentumista, josta seurasi huomattava muutto sahalaitosseudulle. 2 

Suomessa väestön lisääntyminen 1800-luvulla oli suurinta Vaasan läänis

sä. Tämä lisääntyminen johtui suuresta syntyvyysylijäämästä. 3 Väestön

lisäys aiheutti voimakasta painetta pääelinkeinoa, maanviljelystä, koh

taan, koska läänissä ei samanaikaisesti tapahtunut merkittävämpää teol

listumista. Seurauksena oli pitkälle menevä tilanhalkominen lukuisine 

viljelysyksikköineen, jotka hädin tuskin elättivät perheen, puhumatta -

kaan siitä, että niitä olisi voinut edelleen jakaa. 1800-luvun lopulla 

jopa maanviljelyksessä tapahtui suuntautumista toisaalle, karjanhoito 

syrjäytti viljantuotannon; J<arja.r~"lcidossa keskityttiin maidontuotantoon.4 

Suwmilleen sarroihin aikoihin tulevat ensiImnäiset maatalouskoneet lähin

nä niittokoneet ja heinäharavat, mutta myös puimakone. Tästä kehitykses

tä johtui, että tilattomien kasvava määrä ei enää kyermyt elättämään it

seään renkeinä ja piikoina omalla alueella. Näin ollen on ymmärrettävää, 

että monet hakeutuivat Länsi-Norrlannin sahalaitosalueelle. 

Kun tarkastellaan Ruotsiin suuntautuneen muuttoliikkeen rakermetta käy 

ilmi, että kysymyksessä olivat pääasiassa tyämatkat sahalaitosseudulle. 

Ruotsiin matkattiin keväällä sahasesongin alkaessa; syksyllä muuttaneet 

palasivat mermäkseen taas seuraavana keväänä takaisin. Tämä malli näyt-
5 tää esiintyvän koko sen ajan, jona muuttoliikettä Ruotsiin on ollut. 

Lisäksi talonpoikaiskaupankäynti oli merkittävää, kauppaa käytiin elin

tarvikkeilla, lähinnä lihalla. Sundsvallin alueella mailllviljelystuot

teet olivat ajoittain miltei kokonaan Suomesta tuotuja. 6 

Johtivatko yhteydet Ruotsiin suurempaan muuttoon Suomesta? Ei tiedetä, 

kuinka suuri osa passinottaneista jäi Ruotsiin. Ruotsalainen historoi t

sija Lars-Göran Tedebrand mainitsee 3565 henkilön muuttaneen Suomesta 

Länsi -Norr lannin lääniin vuosina 1 875-1 91 3. 7 Onassa tutkimuksessani Pe-

tolahden muuttoliikkeestä vuosina 1861-1890 olen päätynyt tulokseen, 

1) Wes te r 19 77 , s. 11 5 , no t 7; Åke rblom 197 1, s. 217- 218 
2) Tedebrand 1972 , s . 31 - 32 , 76- 77 
3) SVT , VI , 33 , taul. 2 35 
4) Simonen 1949 , s . 111, 126 -1 27 ; Jutikka la 1963 , s. 341- 347; Wester 

1977 , s. 45 - 48 
5) Weste r 1977 , s. 7 1-1 2 1 
6) Nil sson 192 1- 22 , s. 489-4 92 
7) Te d eb r a nd 1972 , t ab . 74 
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että 30-40 %:a passinhankkineista jäi Ruotsiin. 1 Tulevat tutkimukset 

saavat osoittaa missä määrin nämä prosenttiluvut pitävät paikkansa mui

den pitäjien kohdalla. Selvää lienee, että 1800-luvun muuttoliike Ruot

siin poikkeaa Amerikan tai nykyisestä Ruotsin siirtolaisuudesta siinä, 

että 80 % l\rrerikkaan menneistä ja 60- 65 % Ruotsiin muuttajista on jäänyt 
.. t' 2 pysyvas 1. 

1880- ja 1890-luvuilla tapahtuneet muutokset vaikuttivat Ruotsin yhte

yksien vähenemiseen. Ensinnäkin siirtolaisuus Amerikkaan kasvoi voi

makkaasti sekä Suomessa että Ruotsissa; Amerikan vetovoillla muuttovaih -

toehtona kasvoi ja syrjäytti Ruotsin päämäärärnaana. Toiseksi Sundsval

Iin sahalaitosteollisuudessa alkoi pitkään kestävä lama 1890-luvulla. 3 

Ja lisäksi Ruotsissa tulivat vuonna 1888 voilllaan elintarviketullit 

minkä seurauksena aikaisemmin vilkas elintarvikevienti Vaasan seudulta 

Ruotsiin miltei pysähtyi. 4 Lähinnä nämä seikat heikensivät voimakkaas

ti 1890-luvulla Ruotsiin suuntautuvaa muuttoliikettä. 

Kaikissa muuttoliikkeissä voidaan havaita muutamia yhteisiä tuntomerk -

kejä, nimittäin tiettyjä itsestään ohjautuvia ja kasaantuvia piirteitä 

ja muuttoperinteen vaikutteita. Nämä tuntomerkit ovat erityisen selviä 

maassamuuttoliikkeissä. 

Perhe- ja sukulaissiteiden vaikutus muuton kululle on tunnettu jo kau

an sitten. Usein perhe muuttaa siten, että ensin muuttaa mies muun per

heen seuratessa jälkeenpäin. Samoin on olemassa ItDnia esimerkkejä siitä, 

kuinka koko sisarusjoukko on muuttanut yksi toisensa jälkeen. Näissä 

tapauksissa perheen vaikutus on ollut huomattava muuttopäätöksen synty

miselle. 

Myös eräässä toisessa mielessä muuttoliikkeet voivat olla itsestään oh

jautuvia. Monissa tutkimuksissa on todettu selvä konstanssi jonkin seu

dun muuttoliikkeen suuntautumisen ollessa kyseessä. 5 Monet tutkijat väit

tävät, että muuttoliikkeen lähtiessä käyntiin tapahtuu kasvuprosessi 

puolittain automaattisesti. Muuttaminen muotoutuu eräänlaiseksi kollek

tiiviseksi käyttäytymiseksi tai tavaksi yhteisössä; näyttää kuuluvan a

siaan tiettynä ikäkautena jättää kotiympäristö lyhyemmäksi tai pidern-

1) Wester 1977, s. 72 
2) Virtanen 1975, s. 204-205; Majava 1977, s. 49 
3) Tedebrand 1972, s. 36-37 
4) Wester 1977, s. 168 
5) Hägerstrand 1947, s. 120-121; Greenwood 1969, passim. 
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rnäksi aikaa. Muuttamisesta on tullut perinne. 1 

yllä mainittuja tekijöitä voidaan havaita sekä varhaisessa siirtolai-

suudessa Ruotsiin että nykypäivän muuttoliikkeessä Ruotsiin, samoinrrvös 

Amerikan siirtolaisuudessa. Näiden yhteisten tekijöiden lisäksi on ole

massa eräs toinen mielenkiintoinen samansuuntaisuus nykypäivän Ruotsin 

siirtolaisuuden ja 1800-luvulla Ruotsiin tapahtuneen muuttoliikkeen vä

lillä. Jos tarkastellaan molempien muuttoliikkeiden alkamisajanjaksoja 

voimne, kuten Eric De Geer on huomauttanut, havaita hämmästyttäviä yh

täläisyyksiä. 2 1870-luvulla samoin kuin 1949-53 välisenä ajanjaksona 

muutettiin eniten ruotsalaiselta Pohjanmaalta ja Ahvenanmaalta. Suomen 

muista osista muutto oli vähäistä tai olematonta 1949-53 välisenä ajan

jaksona, poikkeuksena muutama Lapin läänin pitäjä (kuvio 3.) Näissä yh

täläisyyksissä ei sinänsä ole IDi tään hämmästyttävää, voimne olettaa, et

tä kumpanakin vertailun kohteena olevana ajanjaksona sekä Pohjanmaalle 

että Ahvenanmaalle tuli enemmän tietoja Ruotsin tyämarkkinatilanteesta 

kuin muihin osiin maata, ja tästä seurasi, että näissä osissa reagoi

tiin tietoihin varhemmin kuin muualla maassa. 

SIIRTOLAISUUDEN HISTORIAN TUTKIMUSAUKKOJA 

Kuten on käynyt ilmi, tiedoissamne siirtolaisuudesta Ruotsiin Ennen toi s

ta maailmansotaa, on monia aukkoja. Siinäkin tapauksessa, että siirto

laisuus tänä aikana on ollut vähäistä uskon, että lähempi tutkimus on 

tärkeää, sillä muuttajan kautta saimne jatkuvasti välitöntä henkilökoh

taista informaatiota läntisen naapurimaan oloista, kaikkein tärkeintä 

olisi kuitenkin tutkia muuttamista Ruotsiin talvisodan ja jatkosodan ai-

kana. Tässä sotalapset muodostavat erään tärkeän ryhmän, toinen keskei

nen ryhmä on sotilaskarkurit, jotka pakenivat Ruotsiin. Eräällä tavalla 

heistä tuli ensimnäisiä sodanjälkeisiä Ruotsiin muuttajia. 

1) Petersen 1975, s . 315, 324-326; Pipping-Pipping van Hulten 1961,s_52; 
Åkerman 1971, 5_ 65 

2) De Geer 1977, s. 54-61 
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2.2. SIIRI'OLAISUUS RUorSIIN TOISEN MAAIIMANSODAN JÄLKEEN 

Fil.lis. Altti Majava 

PUOLI MILJOONAA MAASTAMUUTTAJAA 

(ElTligra
til det 
Köpenhamn 

Eri maista saatavien tietojen nojalla voidaan anrioida, että toisen maa

ilmansodan jälkeen maastamme on muuttanut ulkomaille kaikkiaan yli 

510 000 henkilöä. Jonkin verran epätarkerrpien tilastojen perusteella on 

anrioitavissa noin 230 000 suomalaisen palanneen takaisin kotimaahan. 

Koko sodanjälkeinen nettosiirtolaisuus on siten ollut suunnilleen 

280 000 henkilöä, mikä vastaa kuutta prosenttia Suomen nykyisestä väki

luvusta. 

Maastamuuttajien pääkohteena on koko sodanjälkeisen ajan ollut Ruotsi, 

jonka osuus niin maasta- kuin palUlllTIUutossakin on ollut keskimäärin noin 

80 %, 1970-luvulla tuntuvasti ylikin. Toinen huomattava muuttokohde oli 

1950-luvun lopulle asti Kanada, jonne sodan jälkeen on siirtynyt kaikki

aan 25 000 suomalaista eli 5 % kaikista maastamuuttajista. Lähes 20 000 
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siirtolaista (4 %) on muuttanut Australiaan, jonne suuntautunut muutto

liike oli vilkkairmlillaan vuosina 1958-60 ja 1968-71. Yhdysvaltoihin on 

vuosittain muuttanut puolisen tuhatta suomalaista eli yhteensä noin 

15 000 henkilöä (3 %). Loput maastamuuttajat, noin 40 000 henkilöä (8%); 

ovat jakautuneet lukuisten maiden kesken, Tanskan ja Norjan ollessa 

niistä merkittävimpiä. 

Maastamuutto oli voirnakkairmlillaan vuosina 1969-70. Noina vuosina maam

me väkiluku sen takia väheni, mitä ei rauhan oloissa ollut sattunut sa

taan vuoteen eikä siirtolaisuuden takia milloinkaan aikaisemmin. Vasta 

tuolloin oivallettiin maastamuuton olevan vakava yhteiskunnallinen on

gelma. Suotta ei tunnettu ranskalainen siirtolaisuuskysymysten asian

tuntija, professori Maurice Allefresde päätynyt maamme silloiseen siir

tolaisuustilanteeseen tutustuttuaan seuraavaan johtopäätökseen: "Vaikka 

maastamuuton taloudelliset ja inhimilliset seuraamukset ovat aivan sel

västi nähtävissä ja vaikka yhä paremmin tiedetään kuinka vakavia nämä 

ongelmat ovat, viralliset kannanotot näyttävät olevan arkoja ja hidas

televia." 

Nämä sanat on edelleenkin syytä pitää mielessä, vaikka Suomessa onkin 

vuodesta 1970 lähtien ryhdytty lukuisiin aktiivisiin toimenpiteisiin 

maastamuutto-ongelmien ratkaisemiseksi. Viime aikoina on nimittäin 

useita välttämättömiä toimenpiteitä joko vähennetty tai jätetty suorit

tarnatta siitä huolimatta, että pitkäaikainen ja vaikea nuorisotyöttö -

rrws parhaillaan aiheuttaa merkittävää maastamuuttopainetta ei vain pe

rinteisillä lähtöalueilla vaan myös ns. Teollisuus-Suomessa. 

Maastamuutolla on ollut ja on jatkuvasti syvälle käyviä vaikutuksia 

niin siirtolaisten itsensä elinehtoihin ja kohtaloihin kuin lähtö- ja 

tuloalueidenkin olosuhteisiin. En puutu näihin mitä rroninaisimpiin seu

raamuksiin tässä esityksessä, koska niitä käsitellään useissa tämän 

seminaarin muissa alustuksissa. Keskityn tarkastelemaan lähinnä Ruot -

siin muuton sodanjälkeisiä vaiheita, muuttajien rakennetta ja siirto -

laisuuden syitä. Lisäksi käsittelen lyhyesti maastamuuton lähinäkyrTIiä 

sekäkiireellisimpien siirtolaisuuspoliittisten toimenpiteiden tarvet

ta. 

RUOTSIIN MUUTON VAIHEET 

Tuskin missään maassa on saatavana niin rronipuolisia ja luotettavia 
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siirtolaisuustilastoja kuin Ruotsissa. Silti on todettava, etteivät 

Ruotsissakaan tilastoidut muuttoluvut ole aina täysin vastanneet to

dellisia muuttovirtoja. Niinpä kohta sodan jälkeen maahanmuuttajiksi 

kirjattiin tuhansia ns. sotalapsia, jotka olivat saapuneet Ruotsiin vuo

sia aikaiserrmin. Ruotsiin muuttaneita koskevat luvut ovat kuitenkin vuo

desta 1949 saakka kuvanneet hyvin todellista muuttajien määrää, vaikka 

niistä ovat puuttuneet henkilöt, joiden Ruotsista muuttoa ei ollut ai

koinaan rekisteröity ja jotka ovat muuttaneet sinne uudelleen. 

Taulukko: SUOMEN JA RUOTSIN VÄLISET MUUTTOVIRRAT vv. 1946-77 

Ruotsissa tilastoidut Arvioidut todelliset 
muuttajien lukumäärät muuttajien lukumäärät 

Vuodet Suomesta Ruotsista Suomesta Ruotsista Suomen 
Ruotsiin Suomeen Ruotsiin Suomeen muuttotase 

1946-50 37 747 3 600 30 600 6 900 23 700 
1951-55 47 488 15 393 47 700 19 500 28 200 
1956-60 47 628 14 530 48 300 19 500 28 800 
1961-65 74 139 20 474 75 200 25 600 49 600 
1966-70 124 657 35 366 125 600 42 800 82 800 
1971-75 57 826 71 182 58 000 64 500 + 6 500 
1976-77 30 559 11 611 30 600 (10 000) 20 600 

1946-77 420 044 172 156 416 000 188 800 - 227 200 

Kuten ylläolevasta taulukosta ja kuten seuraavalla sivulla olevasta ku

viosta ilmenee, tilastoitu paluumuutto on poikennut melkoisestikin suo

malaisten todellisista paluumääristä. Aina 1960,...luvun lopulle asti pa

laajia näyttää olleen tilaston osoittamaa enemmän, sillä monet jättivät 

ilmoittamatta paluustaan Suomeen. V. 1969 käyttöön otetun pohjoismaisen 

muuttokirjan ansiosta myös paluumuuttojen rekisteröinti on nykyisin lä

hes täydellistä. Viime vuosina Ruotsissa tilastoitu paluumuutto näyttää 

olleen todellista suurerrpaa, kun paluuilmoituksensa laiminlyöneet on re

kistereitä tarkistettaessa merkitty paluumuuttajiksi eikä, kuten ennen 

vuotta 1969, ns. poissaolevien luetteloon. (Rekisteröimätön paluumuutto 

on arvioitu poissaolevien luetteloon tehtyjen lisäysten avulla, kun taas 

1970-luvun todellista paluumuuttoa koskevat arviot perustuvat Suomen 

väestötilastoon.) 

Muuttotilastoihin tehtyjen korjausten perusteella on arvioitavissa, että 
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kaikkiaan 416 000 henkilöä muutti Suomesta Ruotsiin vuosina 1946-77 , 

kun taas Ruotsista siirtyi Suomeen lähes 190 000 henkilöä. Suanen muut

totappio oli siten noin 227 000 henkilöä eli runsaat 20 000 henkilöä ' 

pienempi kuin Ruotsin virallisesta tilastosta ilmenevä nettosiirtolai -

suus. Palaajia on ollut 45 % maastamuuttajien määrästä, mihin suhdelu -

kuun sisältyvät mm. palaajille Ruotsissa syntyneet lapset. 

Lähinnä muuttovirtojen voimakkuuden ja vaihtelujen perusteella voidaan 

Suomen ja Ruotsin välisen muuttoliikkeen sodanjäkeisessä kehityksessä 

erottaa kolme pääjaksoa. Alkuvaiheessa, sodan päättymisestä vuoden 1952 

tienoille, maastamuutto lisääntyi nopeasti ja jatkuvasti, samalla kun 

paluumuutto oli verraten vähäistä. Toiselle eli ns. kasvuvaiheelle omi

naisia piirteitä olivat aluksi hidas, mutta myöhemmin yhä kiihtyvä 

maastamuuton kasvu, maastamuuton määrän yhä rajummat vaihtelut 

verraten vakaa paluumuutto. Tämä vuoden 1953 tienoilla alkanut 

päättyi maastamuuton kulminoitumiseen vuonna 1970. Kolmas jakso 

sekä 

jakso 

alkoi 

kuluvan vuosikymnenen alussa, ja sille on ollut ominaista verrattain 

vakaa maastamuutto ja jatkuvasti vähenevä paluumuutto. Tätä, ehkä ta

saantumisvaiheeksiluonnehdittavaa jaksoa ei voitane tulkita Sune Åker

manin mallissa esiintyväksi ky 1 tymisvaiheeksi, koska mitään Ruotsiin . 

muuton selvää vähenemistä ei ole näköpiirissä - itse asiassahan maas

tamuuttopaine lisääntyy tätä nykyä kaiken aikaa. 

MUUTTAJIEN RAKENNE 

Suomen ja Ruotsin välillä muuttaneet ovat olleet miltei yksinomaan suo

malaisia. Muut kuin Suomen kansalaiset käsittivät vv. 1952-75 Suomesta 

Ruotsiin muuttaneista vain 1,4 prosenttia ja Ruotsista Suomeen muutta -

neista 3,5 %. Mainittuna ajanjaksona Suaneen muutti 5 400 Ruotsin kan

salaista (joista osa lienee ollut entisiä Suomen kansalaisia) ja Suo

mesta Ruotsiin 3 600 ruotsalaista. Osa Suomeen muuttaneista on ollut 

siirtolaisille Ruotsissa syntyneitä lapsia, joiden osuuden arvioidaan 

olleen vajaat 10 % paluumuuttajista vv. 1971-75. 

Maastamuutto oli sodan jälkeen, vuoteen 1955 saakka, naisvoittoista sa

rroin kuin paluumuuttokin. Sittemmin miehiä on muuttanut enemnän kuin 

naisia etenkin maastamuuton ollessa vilkkaimmillaan. Paluumuutto on 01-· 

lut selvästi miesvoittoisempaa kuin maastamuutto varsinkin 20- 30 ~cr 

tiaiden osalta. 
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Muuttajien ikärakerme on ollut erityisen poikkeava, eikä siinä ffiytä ta

pahtuneen mainittavia muutoksia tarkasteluajanjaksona. I~astamuuttajat 

ovat keskittyneet ikäryhmään 18-30 vuotta, jonka osuus maastamuuttajis

ta on ollut noin 60 prosentin vaiheilla. Suhteellisen vähän Ruotsiin on 

sitä vastoin muuttanut yhtäältä 10-14 -vuotiaita ja toisaalta yli 40-

vuotiaita. Paluumuuttajat ovat olleet keskimäärin pari vuotta vanhem -

pia kuin maastarnuuttajat. 

Naimattomat aikuiset ovat käsittäneet noin puolet kaikista maastarnuut -

taj ista , naimisissa olevat noin 30 % ja alle 1S-vuotiaat lapset suun

nilleen viidermeksen. Naimisissa olevien miesten ja naisten osuudet (15 

% kumpikin) eivät ole mainittavasti vaihdelleet, kun taas lasten osuus 

on ollut suurimmillaan maastamuuton ollessa vilkasta. Nairnattomien 

naisten osuus on 19S0-luvulta lähtien hieman supistunut, kun taas poi -

kamiesten osuus on ollut lisääntymään päin. Palaajista on selvästi pie

nempi osuus naimattomia naisia kuin maastamuuttajista, poikamiesten o

suuden ollessa puolestaan hieman suurempi paluurnuutossa. 

Muuttajien koulutus- ja ammatti rakenteesta on saatavana tietoja va~! 

1970- luvulta. Maastarnuuttajat ovat saaneet keskimääräistä vähemnän y:Eis

tä ja ammattikoulutusta, eron ollessa selvä kotimaassa muuttaviin ver

raten. Akateemisen tutkinnon suorittaneita on siirtolaisten keskuudessa 

ollut vähän. Ainakin kuluvalla vuosikyrmlenellä maastamuuttajia on läh

tenyt Ruotsiin enemnän teollisista ammateista kuin alkutuotannosta, ja 

suhteellisen moni maastarnuuttaja ei ole Suomessa toiminut lainkaan työ

elämässä. Yli 60 % Ruotsissa työskentelevistä suomalaisista toimii 

teollisuuden palveluksessa, mutta paluumuuttajat näyttävät siirtyneen 

suunnilleen samoille aloille kuin missä he työskentelivät ermen maasta

muuttoaan. 

Maasta- ja paluumuuton alueellisesta jakautumisesta ei Suomessa ole 

saatavana käyttökelpoisia tietoja ermen vuotta 1968 . Päätellen siitä, 

että Vaasan läänin osuus kaikista 1940-luvulla myönnetyistä siirto

laispasseista oli miltei puolet ja Ahvenanmaan osuus 3,2 %, maasta -

muutto keskittyi kohta sodan jälkeen voimakkaasti ruotsinkielisille a

lueille. Myöhemnin maastamuuttoa ilmeni yhä laajemnin suomenkielisillä 

alueilla , jolloin ruotsinkielisten osuus supistui. Silti ruotsinkielis

ten maastarnuuttovilkkaus on viime vuosinakin ollut kaksinkertaista 

maamme pääväestöön verrattuna. Vuosina 1968-70 maastamuutto oli mimak -
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kainta Lapin ja Oulun lääneissä, joiden osuus koko maastamuutosta oli 

tuolloin lähes 40 %. Viime vuosina maastamuuton painopiste näyttää 

siirtyneen etelä-Suomeen, joskin suhteellisesti eniten siirtolaisia 

lähtee edelleenkin Lapista ja ruotsinkielisiltä seuduilta. Itä-Suomen 

osuus Ruotsiin muutossa on ollut verrattain pieni. Paluumuutto on suun

tautunut valtaosaltaan lähtäalueille, joskin ns. Teollisuus-Suomen o

suus paluumuutosta on ollut suurerrpi kuin maastamuutosta . 

RUOTSIIN MUUTON YHTEISKUNNALLISET TAUSTATEKIJÄT 

Työnhaku on Suomen ja Ruotsin välillä ollut esteetöntä joulukuusta 1949 

lähtien, jolloin Ruotsi poisti suomalaisia koskeneen viisumipakon. Sitä 

ennen viisumeja oli ir1Yönnetty helporrunin koti- ja maataloustehtävlin kuin 

muille aloille, mikä osaltaan selittää maastamuuton naisvoittoisuutta 

sodanjälkeisinä vuosina. Ruotsinkielisten suuri osuus puolestaan johtui 

tuolloin paitsi aikaisetm1asta muuttoperinteestä myös siitä, ettei suo

menkielisille muuttajille ollut vielä tarjolla juuri mitään amakielisiä 

tai tulkkipalveluja Ruotsissa. Kielimuurin merkitys on sittemmin jatku

vasti vähentynyt, vaikka kielivaikeudet edelleenkin haittaavat tuntu

·vasti niin aikuisten sopeutumista kuin lasten koulunkäyntiäkin. Muita 

liikkuvuuden sosiaalisia esteitä ei olosuhteiden sarnankaltaisuuden an -

siosta mainittavasti ole, ja v. 1954 luotujen yhteispohjoismaisten 

työmarkkinoiden vuoksi Ruotsiin muutto muistuttaa pikemminkin maassa

muuttoa kuin perinteistä kaukosiirtolaisuutta. 

Kohta sodan jälkeen Suomi tarvitsi kaiken työvoimansa huolehtimaan siir

toväen asuttamisesta, jälleenrakentamisesta ja sotakorvauksista tavan -

omaisen tuotannon ohella. Maastamuutto oli vähäistä, vaikka Ruotsin 

tarjoamat edut olivat silloin suhteellisesti paretm1at kuin koskaanmyö

hemmin. 

MaasSaIllII1e on viime vuosikymmeninä tapahtunut raju elinkeinorakenteen 

muutos, niin että alkutuotannossa toimivien osuus työvoimasta on supis

tunut 46 prosentista v. 1950 nykyiseen noin 15 prosenttiin. Vaikka 

teollisuudessa ja palvelualoilla on syntynyt runsaasti uusia työpaikko

ja, niitä ei ole aina saatu aikaan samassa tahdissa ja varsinkaan sa

noille seuduille kuin miltäalkutuotannosta on vapautunut työvoimaa. E

ri alueita sangen epätasaisesti koskeneen rakennetyöttämyyden lisäksi 

on ajoittain koettu laajamittaista suhdannetyöttämyyttä. 
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Elinkeinorakenteen rruuttuessa rnaarrrne on samalla nopeasti kaupungistunut, 

mitä vilkas maassamuutto on edesauttanut. Maassamuutto olisi saattanut 

olla vilkkaampaakin, mikäli väestökeskuksissa olisi ollut saatavana e

nemmän asuntoja. Riittämätön asuntotuotanto on siten ollut eräs rnaas

tamuuton taustatekijä. Niin työllisyys- kuin asuntopulmat kohdistuivat 

erityisen painokkaasti ns. suuriin ikäluokkiin, jotka alkoivat ilmestyä 

työ- ja avioliittornarkkinoille 1960-luvun lopulla. 

Maastamuuton jyrkkään kiihtymiseen viime vuosikymnenen lopulla vaikut -

tivat lisäksi eräät tilapäisluontoiset tekijät. Syksyn 1967 devalvaatio 

korotti Ruotsin nimellisansioi ta markoiksi muunnettuina 31 %, mikä li

säsi muuttoalttiutta, vaikka reaalipalkkojen ero ei muuttunutkaan. Pel

tojen paketoinnit ja lehmien teurastuspalkkiot eivät vain lievittäneet 

maatalouden liikatuotanto-ongelmia vaan myös levittivät maaseudulle ma

rennusrnielialaa, joka vahvisti muiden maastamuuttoalttiutta herättä

neiden tekijöiden vaikutusta. 

Maastamuutto supistui kuluvan vuosikymmenen alussa yhtä nopeasti kuin se 

oli muutamaa vuotta aikaisemnin laajentunut; vuosi.n.q. 1971-74 palaajia 

oli enemmän kuin maastamuuttaj ia. Muuttovirran kääntyminen johtui lukui

sista tekijöistä, joista keskeisimpiä olivat Suomen työllisyystilanteen 

paraneminen, asuntotuotannon laajeneminen, työ ikään tulleiden määrän 

supistuminen ja kenties sekin, että toimeentulo kotimaassa alettiin ko

kea turvatummaksi kuin 1960-luvulla. Lisäksi yleiset käsitykset Suomen 

ja Ruotsin elinolosuhteiden eroista ja siirtolaisuuden seuraamuksista 

olivat muodostuneet todellisuuspohjaisemmiksi. Joka tapauksessa maasta

muutto ei enää vilkastunutkaan entiseen tapaan v. 1973 uuden · nousu

kauden alettua Ruotsissa - vaan vasta syksyllä 1975, jolloin maamme 

työllisyystilanne jälleen alkoi heikentyä. 

Vuosia 1973-74 mahdollisesti lukuun ottamatta maassamme lienee yleensä 

ollut siirtolaisiksi halukkaita enemmän, kuin mitä Ruotsi on ottanut 

vastaan. Maastamuutto onkin vaihdellut varsin tarkoin Ruotsin suhdanne

kehityksen mukaisesti. Muutamaa (varsinkin nykyistä) laskukautta lukuun 

ottamatta Ruotsissa on vallinnut voimakas työvoiman kysyntä. Maan oma 

työvoima on mm. laajan aikuiskoulutuksen ansiosta siirtynyt yhä vaati

vampiin tehtäviin. Vähän taitoa vaativiin, raskaisiin yrns. tehtäviin on 

ollut vaikeampaa saada väkeä, jolloin niistä maksettavat palkat ovat 

nousseet. Korkea- ansiotaso on houkutellut niihin ulkomaalaisia, joita 
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on ajoittain jopa värvätty. 

Siirtolaisongelmien kasautuessa Ruotsi ryhtyi v. 1967 rajoittamaan 

muiden kuin pohjoismaalaisten maahanmuuttoa. Sen tähden Ruotsin työn

antajien katseet suuntautuivat Suomeen vuosien 1969- 70 korkeasuhdan

teen aikana, mikä osaltaan selittää silloisen muuttoaallon volinakkuut

ta. Sittemnin Ruotsissa on alettu vetää naisia ja muita ns. työvoima -

reservejä työmarkkinoille, mikä on vähentänyt ulkomaisen työvoiman 

tarvetta. Se, että suomalaisia muutti vuoden 1974 tienoilla Ruotsiino·

dotettua vähemmän, saattoi myös osaksi johtua työttömien tanskalaisten 

joukkomuutosta Ruotsiin. Syksyllä 1975 maastamuutto kuitenkin alkoi 

taas voimistua maamme työllisyystilanteen vaikeutuessa. Viimeisen puo

len vuoden aikana se on jälleen supistunut lähinnä sen takia, että 

Ruotsinkin teollisuus on joutunut vaikeuksiin. 

Runsaan vuosikymnenen ajan Ruotsissa on kiinnitetty lisääntyvää huomi

ota siirtolaisuuspolitiikan kehittämiseen. ~lonet toimenpiteet ovat hel

pottaneet niin suomalaisten maahanmuuttoa kuin sopeutumista Ruotsin yh

teiskuntaan. Ne eivät myöskään ole olleet merkityksettömiä suornalaEten 

Ruotsiin muuton määrää ajatellen. 

HENKILÖKOHTAISET MUUTTOVAIKUTTIMET 

Niin Suomen kuin Ruotsinkin yhteiskunnassa tapahtuneet suuret muutokset 

ovat kohdistuneet eri tavoin eri alueisiin ja väestöryhmiin. Suomen o

salta on todettavissa kotimaisen kielimuurin estäneen monia suomenruot

salaisia muuttamasta suomenkielisille seuduille työttömyyden kohdates

sao Kiinteät tietoyhteydet ja pitkäaikaiset muuttoperinteet ovat lisäk

si ohjanneet maamme ruotsinkielisiä asukkaita keskimääräistä voimak

kaammin Ruotsin työmarkkinoille. Toisaalta maassarnuuttoperinteen puut

tuminen on saattanut olla eräs osasyy siihen, että Pohjois-Suomen jou

duttua 1960-luvulla ankaran rakennetyöttärnyyden kouriin muuttoliike 

suuntautui Ruotsiin eikä Etelä-Suomeen. Työttärnyys on maassamne koetel

lut useimmin heikosti koulutettuja ja ammattitaidottomia, jotka Ruot

sissa eivät vain ole saaneet työtä vaan myös nauttineet suhteellisesti 

korkeampaa palkkaa kuin esim. ammattimiehet ja toimihenkilöt. 

Maastamuuttajien rakennetta kuvattaessa todettiin heidän saaneen keski

määräistä vähemmän koulutusta ja ammattitaitoa. Lisäksi he näyttävät 

keskimääräistä useamnin kasvaneen epätäydellisessä perheessä tai ko--
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dissa, jossa on koettu taloudellisia vaikeuksia. Ruotsiin jo muutta

neiden keskuudessa on havaittu varsin paljon vieraantuneisuutta, mitä 

on saattanut ilmetä ennen maastamuuttoakin. Kaiken kaikkiaan siirto

laisten ominaisuuksista ja olosuhteista saatavat tiedot antavat vaiku

telman ns. huonompiosaisen muotokuvasta - ainakin aineellista hyvin

vointia koskevien seikkojen osalta. Maastamuuton yksilökohtaisena taus

tana saattaisi siten useinkin olla se, että yksilö kokee jääneensä yh

dessä tai useammassa suhteessa heikommalle osalle kuin muuten vertai -

lukelpoiset toverinsa, mikä jälkeenjääneisyys ei ole korjattavissa o

min avuin kotiseudulla. ~ruutto ympäristöön, jossa olosuhteet yleensä

kin näyttävät paremmilta, on osoitus yritteliäisyydestä - mikä piirre 

ei sellaisenaan sisälly huonampiosaisen muotokuvaan. 

Maastamuuttajien omakohtaisia vaikuttimia selvitelleet haastattelu- ja 

kysely tutkimukset eivät ole antaneet kovinkaan yksityiskohtaista koko

naiskuvaa muuton syistä. Tämä johtuu mm. eri tutkimusten heikosta ver

tailukelpoisuudesta ja ehkä siitäkin, että ne on suoritettu eri aikoi

na ja muuttoprosessin eri vaiheissa. Joka tapauksessa kaikki tutkimuk

set osoittavat taloudellisten syiden (mm. omakohtaisen työttömyyden, 

Suomen heikomman työllisyystilanteen, Ruotsin tarjoamien parempien 

tyCnsaanti - ja tOimeentulomahdollisuuksien) olleen painavimpia näkökoh

tia muutosta päätettäessä. Yleensä 65-75 % vastaajista OR' maininnut 

jonkin taloudellisen tekijän maastamuuttonsa ensisijaiseksi syyksi. 

Qnakohtaisen työttömyyden osuus on vaihdellut 10-25 %:n välillä, näy

tellen 1970-luvulla muuttaneiden keskuudessa vähäisempää osaa kuin ai

kaisemmin Ruotsiin siirtyneiden motiivina. Noin joka 10. vastaaja on 

ilmoittanut lähteneensä Ruotsiin sinne aikaisemmin siirtyneiden omais

ten tai ystävien vaikutuksesta. Suunnilleen yhtä moni on maininnut 

vaihtelun- tai seikkailunhalun ensisijaiseksi syykseen. Sitä vastoin 

vain viitisen prosenttia on pitänyt kielen tai ammatin oppimista taik

ka muuta itsensä kehittämistä tärkeimpänä vaikuttimenaan. 

LÄHIAJAN NÄKYMÄT 

Maastamuutto on tällä hetkellä verraten vaimeata Ruotsin työllisyys

ongelmien vuoksi. Mitään vannoja merkkejä ei sielläkään vielä ole työ

voiman kysynnän vireytyrnisestä. On mahdollista - ja jopa todennäköis -

täkin - että työllisyystilanne elpyy Ruotsissa aikaisemmin kuin Suo-
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messa. Siitä puolestaan saattaisi olla seurauksena uusi, mimakas muut

toaalto kaikkine seuraamuksineen, jotka kokemusten mukaan ovat huomat

tavasti enemnän haitaksi kuin hyödyksi niin Suomen yhteiskunnalle kuin 

lukuisille siirtolaisillekin. 

Maastamuuttoalttius näyttää monista merkeistä päätellen olevan lisään

tymässä ja siis odottavan purkautumistaan. Kenties merkittävin muutto

paineen syy on laajamittainen ja pitkään jatkunut nuorisotyöttömyys.Se 

jakaa nuoria ihmisiä ilman heidän omaa syytään kahteen pääryhmään, joi

den mahdollisuudet ylläpitää ja kehittää hyvinvointiaan ovat erilaiset. 

Jatkuvassa työsuhteessa olevilla on paremmat mahdollisuudet esim. ko

din ja perheen perustamiseen kuin niillä nuorilla, jotka ehkä pitkäai

kaisen työttömyyden takia kokevat sekä taloudellista puutetta että rrne
lenmasennusta. Aikaisempien kokemusten mukaan j älk:imrnäiseen ryhmään 

kuuluvat ovat huomattavan alttiita muuttamaan maasta tilaisuuden siihen 

ilmetessä, vaikka suuri osa heistäkin jäisi mielullmrin kotimaahan. 

KIIREELLISIMMÄT TOIMENPITEET 

Maastamuutto ja sen monenlaiset haittavaikutukset Suomen taloudellisel

le ja yhteiskunnalliselle kehitykselle eivät siten vielä ole historiaa, 

vaan ne saattavat lähivuosina toistua, mikäli maastamuuttopainetta ei 

välittömästi ja määrätietoisesti ryhdytä purkamaan jo ennakolta. Maas

tamuuton uhka on kyllä 1970-luvun alusta lähtien pyritty ottamaan huo

mioon rnTI. talous- ja työvoimapoliittisia ratkaisuja tehtäessä. Nyt tä

män näkökohdan mielessä pitämiseen on aihetta ehkä enemmän kuin kos

kaan aikaisernnin. Mahdollisen uuden muuttoaallon torjumiseksi tarvit

taisiin koko joukko tehokkaita keinoja nimenomaan nuorisotyöttömyyden 

lievittämiseen. Lisäksi työttömiksi joutuneiden nuorten kodinperusta

jien asunnon hankintaa olisi syytä tukea erityistoimenpitein, esim. 

pitkäaikaisten ja huokeaehtoisten ·lainoj en avulla. 

Eräs maastamuuttoa ehkä oleellisestikin hillitsevä keino olisipääami

en hankkiminen Ruotsista työpaikkojen luomiseksi ennen muuta siirto

laisten lähtöalueille. Tätä keinoa on mahdollisimman arvovaltaisesti 

ehdotettukin. Puhuessaan ruotsinsuomalaisille Tukholmassa 17.3.1974 

Tasavallan Presidentti lausui rnTI. näin: " ... yhteiskunnan kannalta pää

oman liikutteleminen maasta toiseen on edullisempi vaihtoehto kuin työ

voiman siirtyminen. Vaikka myös kansainvälisiin pääomansiirtoihin liit-
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tyy monia ongelmia, ne ovat käsittääkseni verrattomasti helpompia rat

kaista kuin siirtolaisten kokemat vaikeudet. Jostakin syystä pääoman -

siirtoihin on näihin saakka kiinnitetty kovin vähän huqniota, vaikka 

asia olisi rocmien muidenkin maiden kuin Suomen ja Ruotsin kannalta tut

kimisen arvoinen. Mielestäni eräs kehityskelpoinen keino - jota SAAB

Valmetin autotehtaan osalta on menestyksellisesti jo sovellettu - on 

teollisten yhteistyöhankkeiden aikaansaaminen. Tuotantolaitoksia, jot

ka toimisivat esim. puoliksi kurrrnankin maan rahoittamina, olisi voita

va luoda etenkin kehitysalueille niiden taloudellisen ja sosiaalisen 

kehityksen turvaamiseksi." 

Presidentti Kekkosen mainitsernan esimerkin ohella voidaan pääomansiir

tojen ja muun taloudellisen yhteistoiminnan hyödyllisyyttä perustella 

eräillä muilla kokemuksilla. Niinpä v. 1969 arvioitiin ruotsalaisten 

joko kokonaan tai huomattavalta osin omistamien yritysten työllistävän 

Suomessa noin 15 000 henkilöä. Vastaavan arvion mukaan . ruotsalaisyri -

tysten palveluksessa oli vv. 1974-75 suurmilleen 25 000 henkilöä. Kaik

kien ns. ulkomaisten yritysten henkilökunta lisääntyi ko. ajanjaksona 

29 500 henkilöstä 45 000 - 47 000 henkilöön. On mahdollista, etteivät 

huomattavasti lisääntyneet ulkomaiset ja ensi sijassa ruotsalaiset in

vestoinnit suoranaisesti vaikuttaneet maastamuuttoon, koska näin luo

dut uudet työpaikat keskittyivät Etelä-Suomeen. Silti on todennäköis~ 

että mikäli ruotsalaiset olisivat sijoittaneet nuo pääomansa työpaik -

kojen luomiseen kotimaassaan, suomalaisten maastamuutto olisi voinut 

olla suurempaa ja paluumuutto vähäisempää vv. 1971-74, jolloin maamne 

muuttotase osoitti 12 000 henkilön paluuvoi ttoa. Ilman ruotsalais

investointeja paluiden ylijäämä olisi jopa saattanut jäädä kokonaankin 

toteutumatta. 

Pääministerit Kalevi Sorsa ja Olof Palme päättivät elokuussa 1974 aset

taa teollisuusministereiden johdolla toimivan yhteisen valtuuskunnan 

kehittämään maittemme välistä teollista ja taloudellista yhteistoimin

taa. Valtuuskunnan toiminnan näkyvät tulokset ovat toistaiseksi olleet 

olemattomia, vaikka se onkin suorittanut eräitä pienehköjä selvityksiä. 

Käytännön aikaansaannosten vähäisyyttä saatettaisiin puolustella esim. 

sillä, että laman vallitessa investointihalukkuus on vähäistä kummas -

sakin maassa. Siitä ei käsittääkseni kuitenkaan ole kysymys, koska 

suunnitelmia voidaan laatia suhdanteista riippumattakin. 
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Valtuuskunnan työskentelyn tärkeyttä on korostettu niin Suomen kuin 

Ruotsinkin poliittisten johtomiesten puheissa. Silti sen toimintaan ei 

ole saatu vauhtia. Eräs pääsyy siihen on ymnärtääkseni se, ettei aina

kaan Suomen taholta ole pyritty kiirehtimään valtuuskunnan työtä esim. 

esittämällä konkreettisia yhteistyökohteita. Sellaisia tuskin puuttui

si nykyisissäkään olosuhteissa. Tarvitaan kuitenkin halua ja kykyä ha

vaita mahdollisten yhteistyöhankkeiden merkitys. 

Allefresden tapainen ulkopuolinen tarkkailija saataisi pitää suamalaLs

ten vähäistä aloitteellisuutta tässä maamme kannalta tärkeässä asiassa 

arkuuden ja hidastelun merkkinä. Mielestäni kyseessä on ensi sijassa 

Suomen viranomaisten saamattomuus. Nähtävästi kenellekään ei ole tul

lut mieleen asettaa valtuuskunnan Suomen ryhmän käyttöön edes yhtä ai

nutta päätoimista henkilöä, jonka tehtävänä olisi huolehtia tarpeellis

ten selvitysten, esitysten ja toimenpiteiden valmistelusta. 

On ilman muuta selvää, ettei Ruotsi voi ryhtyä sijoittamaan ainakaan 

julkisia varoja mihinkään ulkomaisiin hankkeisiin, ellei asiano:rna:inen 

maa toimi aloitteentekijänä. Mikäli me suomalaiset haluamme hillitä 

maastamuuttoa luomalla kotimaassa uusia työtilaisuuksia, meidän on 

syytä olla alo.:itteellisia eikä tyytyä odottelemaan, mitä tarjouksia e

simo ulkomaat meille esittävät. Aloitteellisuutta voimme osoittaa et

simällä omalta kannaltamme soveliaita yhteistyökohteita ja pyrkimällä 

omin toimenpiteimme tehostamaan suomalais-ruotsalaisen valtuuskunnan 

toimintaa. Eräs sellainen toimenpide olisi päätoimisen sihteeristön 

palkkaaminen valtuuskunnan käyttöön, mikä sihteeristö voisi toimia jo

ko kauppa- ja teollisuusministeriön, valtioneuvoston kanslian tai työ

voimaministeriön yhteydessä. 

Siirtolaisuuspoliittisia toimenpiteitä olisi muutenkin tehostettava. 

Niinpä siirtolaisasiain neuvottelukunnan toimintaedellytykset olisipa

lautettava samalle tasolle kuin esim. vuosina 1974-76, sillä nykyisin 

määrärahoin neuvottelukunta ei pysty suoriutumaan tehtävistään. Sama

ten on välttämätöntä jatkaa siirtolaisuutta koskevaa tutkimustoimintaa, 

koska monet osakysymykset ovat edelleen selvittämättä tai vaativatjat

kotutkimuksia. Tässä vaiheessa tarvitaan erityisesti mn.siirtolaLsuuden 

teoriaa kehi tteleviä tutkimuksia, koska niihin niin meillä kuin muual

lakin on kiinnitetty kovin vähän huomiota ja koska puutteellinen teo

ria puolestaan haittaa käytännön toimenpiteitä palvelevien soveltavien 
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tutkimusten suorittamista. 

KESKPSTELUA 

Suomalaisten Ruotsiin-muutto on eronnut esimerkiksi EEC-maiden ja Vä
limeren maiden välisestä siirtolaisuudesta mm. siten, että toisen maa
ilmansodan jälkeen naiset olivat kymmenkunta vuotta enemmistönä muut
tovirrassa. Tämä johtui Ruotsissa tuolloin vallinneesta kotitaloustyö
voiman puutteesta. Muita erityispiirteitä pohdittaessa tuotiin esille, 
että länsi-Euroopassa kielirajat ovat maitten välisiä, kun ne Suomessa 
ovat maan sisäisiä. Tämä on näkynyt muuttoliikkeessä siten, että muut
toaalto lähti liikkeelle suomenruotsalaisten keskuudesta . Mitään vas
taavanlaista vähemmistöilmiötä ei tiettävästi ole esim . EEC-maissa . 

Yhteispohjoismaisten työmarkkinoiden katsottiin olevan 
joka on lisännyt yksilön vapautta. Muuttoon on kuitenkin 
elämänaloilla ilmenneitä haittoja, jotka ovat vähentäneet 
tästä vapaudestaan saamia etuja. 

edistysaskel, 
liittynyt eri 

yksilöiden 
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KANNALTA 

JA MUUTTAJAN 

3. 1 • SUOMEN JA RUarSIN V'ÄLINEN SIIRIOLAISUUS RUarSIN KANNALTA 

Jaostopäällikkö Jonas Widgren, Ruotsin tYÖlllarkkinaministeriö 

JOHDANTO 

20 vuotta sitten olisi pidetty karkeanaliioitteltma, jos joku olisi 

väittänyt, että Suomen ja Ruotsin välisestä siirtolaisuudesta rnucx1os

tuisi tulevaisuudessa suurin poliittinen kysymys maittemme välillä. Ny

kyään on lähinnä itsestään selvää tcx1eta, että kysymys Suomesta Ruot

siin suuntautuvasta siirtolaisuudesta ja sen seurauksista vaikuttaa sy-

välti koko suomalaisruotsalaiseen yhteistyöhön. Historiallisesta 

näkökulmasta katsotttma tämä kehitys on tapahtunut suunnattoman nope -

asti. Ja tällaisessa pitkän tähtäyksen perspektiivissä molempien mai

den toimenpiteet, joiden tarkoituksena on sopeutua uuteen tilanteeseen, 

näyttävät myös huomattavasti tuloksellisemmilta kuin tarkasteltaessa 

Suomesta Ruotsiin suuntautuvaa siirtolaisuutta lyhyen tähtäyksen aika

perspektiivistä. Myös kauaskantoisen toirnintaohjelrnan puuttuminen on 

silloin huomattavasti helpompi ymmärtää. Uskon, että on tärkeää, että 

juuri tämänkaltaisessa seminaarissa pyritään kaiken aikaa käyttämään 

pitkän tähtäyksen näkökulmaa keskustelujen pohjana. Näin voidaan hel

pormnin paljastaa vastaiset kehitystendenssit ja laatia suuntaviivat tu

levia yhteiskunta- ja tutkimuspoliittisia toimenpiteitä varten, jotka 

ovat ehdottoman välttämättömiä, jotta siirtolaisuudesta ja sen seura

uksista tulisi Suomen ja Ruotsin yhteistyötä vahvistava, eikä sitä pa

hentava, kysymys. 

Minun tehtäväni on esittää täällä joitakin näkökohtia Suomesta Ruotsiin 

suuntautuvasta siirtolaisuudesta Ruotsin yhteiskunnan ja Ruotsin val

tion näkökulmasta katsoen. Tehtävä ei ole helppo. On aivan selvää, et

tei voi olla olemassa mitään yksiselitteistä ja kaikille asianomaisil

le eturyhmille yhtenäistä kuvausta siitä tavattoman monimutkaisesta ta

pahturnasta, minkä Suomesta Ruotsiin suuntautuva siirtolaisuus ja sen 

seuraukset muodostavat. Tällainen tapahtumien kulun tulkinta saa väki

sinkin hyvin henkilökohtaisen sävyn. Kuvaan kuuluu myös, että minä itse 

olen pakostakin kieroutunut työ~istöni vaikutuksesta; yhteistä kai

kille hallitusvirkailijoill e kaikkialla maailmassa on heidän piintynyt 
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kykynsä korostaa hallitusten tekoja ja vaieta niiden tekemättä j ättii

misistä. Mutta samalla on todettava että Ruotsissa vallitsee epätaval

lisen laaja poliittinen yksimielisyys poliitiikan perustavoitteista 

niillä yhteiskunnan aloilla, joita Suomesta Ruotsiin suuntautuva siir

tolaisuus koskee. Tämä yksimielisyys tekee poliittisen kehityksen ku

vaamisen helpommaksi. 

Aluksi on syytä palauttaa mieliin muutamia tärkeitä tilastotietoja.So

tien jälkeisenä aikana Suomesta siirtolaisiksi muuttaneista yli 80 p:-o

senttia on lähtenyt Ruotsiin. Sodan jälkeen on lähes 420 000 henkilöä 

muuttanut Suomesta Ruotsiin, mutta samaan aikaan noin 195 000 on muut

tanut takaisin Suomeen. Tämä on johtanut siihen, että Ruotsissa asuu 

nykyisin noin 190 000 Suomen kansalaista. Lisäksi Ruotissa asuu noin 

100 000 Suomesta muuttanutta henkilöä, jotka ovat saaneet Ruotsin kan

salaisuuden. Noin neljä prosenttia kaikista koko maailmassa asuvista 

Suomen kansalaisista on Ruotsissa. Suunnilleen 10 prosenttia kaikista 

maailmassa nykyisin syntyvistä Suomen kansalaisista syntyy Ruotsissa. 

SIIRTOLAISUUDEN VAIKUTUS TULOMAAN YHTEISKUNTAPOLITIIKKAAN 

On selvää, että näin laajan muuton maasta toiseen täytyy pakostakin 

johtaa asteettaisiin muutoksiin, joilla on tärkeä periaatteellinen 

merkitys ko. maiden sisäpolitiikalle ja myös ulkopolitiikalle. Mitä 

Ruotsiin tulee, siirtolaisuus Suomesta on vaikuttanut 1960-luvun puo

livälistä lähtien kolmessa kohdin olennaisesti poliittisiin suunnan

muutoksiin. Ensiksikin työllisyys- ja siirtolaispoliittisella alalla, 

toiseksi kulttuuri- ja vähemmistöpoliittisella alalla ja kolmanneksi 

Ruotsin perusasennoitumisessa yhteistyöhön niiden maiden kanssa, joista 

maahanmuuttajat ovat lähtöisin.Ensinmainitunlaisten muutosten lähtö

kohta oli luonnollisestikin Suomen siirtolaisuuden dramaattinen nousu 

vuosina 1969-1970. Vain näinä kahtena vuotena 80 000 Suomen kansalais

ta muutti Ruotsiin. Suomessa maastarnuutosta muodostui yht'äkkiä kansa

kunnan kohtalonkysymys. Ruotsissa Suomesta suuntautuva rraahanmuutto 

johti siihen, että jo kokeeksi aloitetut toimet, joiden tarkoituksena 

oli antaa maahanmuuttajille paremmat mahdollisuudet sopeutua yhteis

kuntaan, saivat uutta vauhtia; suomenkielistä yhteiskunnallista tiedo -

tusta j a tulkkipalvelua parannettiin, työaikana tapahtuva ruotsin kie

len opetus aloitettiin jne. 
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Työllisyyspolitiikka 

Mutta periaatteelliselta kannalta Suomen suuren muuttoaallon tärkein 

vaikutus oli, että se jossain määrin osaltaan vaikutti siilien, että 

työllisyyspolitiikka sai avainaseman Ruotsin yhteiskuntasuunnittelus -

sao Työn tarjoaminen kaikille tuli tärkeimmäksi tavoitteeksi. 1970-lu

Vlill alussa kävi yhä ilmeisemmäksi, että 1960-luVlill luonteinen jatkuva 

rnaahanmuutto ei ollut vain tämän tavoitteen vastaista, vaan myös tasa

arvoisuustavoitteen, ts. miesten ja naisten tasa-arvoisuuden, vastais

ta. Jatkuva maahanmuutto vaikeuttaisi työtä, jonka pyrkimyksenä alili

sätä naisten mahdollisuuksia päästä tyärnarkkinoille. Siten voidaan 

hieman liioitellen - väittää, että 1960-luVlill loppuvuosien suuri siir

tolaisuusaalto osaltaan auttoi entisestäänkin korostamaan miesten ja 

naisten tasa-arvoisuuteen tähtääviä pyrkimyksiä, jotka niin selvästi 

leimaavat Ruotsin sisäpolitiikkaa 1970-luvulla. Tämä kehitys voidaan 

osoittaa myös tilastollisesti. Vuosina 1965-1970 siirtolaisuus vastasi 

noin 75 prosenttia työllisyyden lisäyksestä Ruotsissa, mutta vuosina 

1970-1974 siirtolaisuuden osuus oli vain 10 prosenttia. Työllisyyden 

lisääntymisestä vastasi sen sijaan naisten ansiotyössä käynnin yleis

tyminen. 

Mutta 1960-luvun loppuvuosien suuri muuttoaaIto merkitsi ensisijaises

ti ruotsalaissuomalaisen työmarkkinayhteistyön syvenemistä ja tehostu

mista. Ruotsissa alettiin yhä enenevässä määrin jakaa Suomen hallituk

sen huoli Suamen työmarkkinoilla tarvittavien ammattiryhmien jatkuvan 

maastamuuton vaikutuksista Suamen talouteen ja työmarkkinoiliin • Suomen 

ja Ruotsin työvoimaviranomaisten välillä silloin alkanut läheinen ja 

tuloksekas yhteistyö on varsin tuttua. Se johti rmn. vucx1en 1973 ns. ka

navointisopimukseen, toimintaan pohjoismaisella tasolla, rmn. vucx1en 

1975 työmarkkina-alan yhteistyöohjelmatyön puitteissa, sekä laajaan mie

lipiteiden ja kokemusten vailitoon hallitustasolla. Viimeksi käytiin 

tällainen keskustelu siirtolaiskysymyksistä ja suomalaisten siirto1lls

ten tilanteesta kolme viikkoa sitten, jolloin Ruotsin tyärnarkkinaminis

teri keskusteli täällä Suomessa suomalaisen virkaveljensä ja muiden 

, Suomen hallituksen edustajien kanssa. Nämä neuvottelut johtivat rmn. sii

hen, ettävaltiosihteeritasolla on nimetty yhteinen työryhmä, jonka 

tehtävänä on selvittää jatkossa tarpeellisia toimenpiteitä ja seurata 

kehi tystä. Toinen tulos neuvotteluista oli se, että päästiin yks.lmie-
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lisyyteen että rrolerrpien maiden sosiaali- ja terveydenhoitovirananais

ten yhteistyötä tulee lisätä, jotta suanalaisille maahanmuuttcdille voi

daan tarjota parerrpi sosiaalinen ja psykiatrinen hoito. 

Kulttuuri- ja vähenmistöpolitiikka 

Mutta Ruotsin kannalta ehkä mullistavin seuraus suanalaisten suuresta 

Ruotsiin muutosta oli vuonna 1974 alkanut kulttuuri- ja vähenmistöpoli

tiikan suunnanmuutos. Ruotsin hallitus ja valtiopäivät hyväksyivät 

vuonna 1975 suuntaviivat, joita siirtolaisasiain komitea ehdotti vuon

na 1974. Niiden avulla on luotu muurinmurtaja kaikille niille, jotka 

haluavat saada suomen kielelle ja suamalaisellekulttuurille niille 

kuuluvan aseman Ruotsin yhteiskunnassa. Vielä eivät toki kaikki ole ta

junneet, miten pitkälle valtiopäivien periaatepäätös johtaa tässä suh

teessa. Vuoden 1975 esityksessä sanotaan, että "kaikilla yhteiskunta -

ryhmillä on oltava samanarvoiset mahdollisuudet säilyttää äidinkielen

sä ja kehittää sitä ja harjoittaa kulttuuritoimintaa". Luonnollisesti 

kestää kauemnan kuin pari - kolme vuotta muuttaa yksi Euroopan etni -

sesti ja kielellisesti yhdenlaatuisirnrnista maista yhteiskunnaksi, mis

sä kielellisille vähenmistöille tarjotaan todellinen kulttuurisuoja ja 

missä enenmistöväestö pitää itsestään selvänä, että suomen kieli on 

maan toinen kieli, mitä se todellisuudessa jo on, koska neljännesmiI -

joona asukasta jo käyttää sitä. Mutta kehitysvaihe on joka tapaukses

sa alkanut. Sitä pänkittävät myös joukko uudistuksia, joista valtio

valta on päättänyt kolmen viime vuoden aikana, joskin kestää ennen kuin 

ne alkavat todella toimia. Mainitsen niistä vain muutamia: 

- kuntien velvollisuus tarjota kaikille lapsille kotikielen (äidinkie

len) opetusta esikoulussa ja peruskoulussa 

- suomenkielisen lukio-opetuksen kokeileminen 

- suomenkielisten kotikielenopettajien peruskoulutus ja suomenkielisen 

oppimateriaalin hankinnan tehostaminen 

- erityinen koulutuslinja suomenkielisille tulkeille yliopistoissa 

- suomenkielisen kansankorkeakoulun perustaminen Haaparantaan 

- valtion toimintatuki RSKL:lle (Ruotsin Suomalaisseurojen Keskuslii-

tolle) 

- uusi lehdistötuki suomenkielisille sanomalehdille 

- tuotantotuki suomenkielisen kirjallisuuden julkaisemiseen Ruotsissa 

ja valtionavustus kirjastoille suomenkielisten kirjojen ostamiseen 

- lisääntyvä tuki suomenkieliseen teatteritoimintaan 
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- paikallisradiouudistus ja muut toimenpiteet suomenkielisten eetteri

lähetysten laajentamiseksi 

- tuki ruotsinsuomalaiselle kieli lautakunnalle ja päätös selvittää suo

men kielen levinneisyys Ruotsissa. 

Tämä kehitys merkitsee luonnollisesti sitä, että suomen kieli ·tulee en

tistä selvemmin elämään ja kehittymään Ruotsissa. Vielä 10 vuotta sit

ten Ruotsissa ei ollut ketään, joka osasi täysin arvata tämän kehityk

sen. Sitäpaitsi tämä ilahduttava kehitys on johtanut siihen, että 10 -

pulta Ruotsin viralliselta taholta on alettu kohdella Ruotsissa olevia 

suomenruotsalaisia ja heidän keskusjärjestöään (FRIS) etnisenä ryhmä

nä, jolla on oikeus tiettyyn tukeen yhteiskunnalta. 

Lähtörnaan ja tul<;JIllaan yhteistyö 

Kolmas politiikan alue, jolla siirtolaisuus Suomesta on saanut aikaan 

aivan uuden katsantotavan, on maahanmuutto- ja maastamuuttomaiden vä

linen yhteistyö. Viimeksikuluneen vuoden aikana on Ruotsin kaikissa po

liittisissa piireissä vihdoinkin alettu selvästi painottaa, että Ruot

sin täytyy yhä suuremmassa määrin ottaa huomioon ne ongelmat, joita 

maastamuutto aiheuttaa siirtolaisuuden lähtämaille. Ruotsissa on tie -

dostettu, että nämä monissa tapauksissa ovat menettäneet parhaan työ

voimansa, joka on koulutettu niiden kustannuksella - ei Ruotsin. Maas

tamuuttomaiden mahdollisuudet ehtiä maahanmuuttomaiden tasolle ovatEu

roopan perspektiivissä huonontuneet eivätkä suinkaan parantuneet. Sik

si Ruotsin poliittisissa piireissä korostetaan yhä enernwän, miten vält

tämätöntä on rakentaa molemminpuolinen suhde eri ryhmiin kuuluvien mai

den välille, yhteistyö, joka luo tulevaisuudessa vaihtoehdon työvoiman 

maastamuutolle, yhteistyö, joka vaikuttaa niihin perussyihin, jotka pa

kottavat ihmisiä etsimään työtä muista maista. 

Kansainvälisellä tasolla Ruotsi on ilmaissut tämän oivalluksen asettu

malla kansainvälisten järjestöjen toiminnan puitteissa solidaarisesti 

kannattamaan maastamuuttomaiden vaatimuksia järjestety.irrm:istä suh

teista maastamuutto- ja rnaahanmuuttomaiden välillä sekä tuntuvista pa

rannuksista ulkomaisten työntekijöiden asemaan Euroopassa. Näin on ta

pahtunut esimerkiksi YK:n toiminnan puitteissa, lLO:n maailmanlaajui -

sessa työllisyyskonferenssissa vuonna 1976 ja äskettäin päättyneessä 

Belgradin konferenssissa. Ruotsi haluaa myös tukea niitä OECD:n hank

keita, jotka pyrkivät saamaan aikaan neuvottelukoneiston maahanmuut-
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to- ja rnaastamuuttomaiden tulevia keskusteluja varten ja kokeilutoimin

nan, jonka tarkoituksena on parantaa työllisyyden kS1itystä siirto

laisuuden lähtöalueilla . Osoitus siitä, miten suuren ulkopoliittisen 

painon Ruotsi panee siirtolaisuuskysymyksiin, on Ruotsin hallituksen 

esitys Euroopan neuvostossa, jonka mukaan pitäisi kutsua mitä pikim

min koolle Euroopan siirtolaisuusministerien konferenssi. Maastamuut -

tornaat tukevat S1dotusta. 

Politiikan, joka pyrkii luomaan taloudellisia vaihtoS1toja kansainvä -

liselle työvoiman siirrolle, täytyy luonnollisesti ensisijaisesti läh

teä siitä minkä rnaastamuuttornaat itse katsovat olevan ensiarvoisentär

keää. Tätä taustaa vasten Ruotsi piti tervetulleenavucx1en 1974 ehdötusta 

ruCIPalaisruotsalaisen taloudellisen yhteistyön reuvottelukunnan asettamista. 

Valitettavasti neuvottelukunnan työn tulokset eivät tähän mennessä ole 

olleet kovin näkyviä. Olisi tärkeää, että toimikunnan selvitystäyhtei

sistä yhteistyöhankkeista voitaisiin tS10staa niin, että päästäisiin 

luomaan pitkän tähtäyksen toimintasuunni telrna. Yksityiset ruotsalaiset 

suorat pääomasijoitukset Suomeen ovat olleet melko merkittäviä 1960-

luvun puolivälin jälkeen, jolloin siirtolaisuus alkoi lisääntyä. Nii

den arvo on tänä aikana ollut yhteensä miljardi kruunua. Lisäksi tule

vat ne toimet, joita voidaan tS1dä työpaikkojen luomiseksi pohjoismai

sen investointipankin avulla ja mahdollisen pohjoismaisen seutupoliit

tisen rahaston kautta toisaa~ ta. On tärkeää, että näistä kysymyksistä 

keskustellaan nyt edelleen suomalaisruotsalaisen muuttoliikkeen vai

kutuksista saaduista yhteisistä kokemuksista käsin. 

TUTKIMUSYHTEISTYÖN MERKITYS 

Tämän seminaarin tarkoitus on kartoittaa tärkeitä tutkimuskohteita 

Suomen ja Ruotsin välisessä siirtolaisuudessa ja suomalaisten siirto -

laisten tilanteessa. Me Ruotsissa olemme erityisen halukkaita saamaan 

aikaan kiinteärnpimuotoisen ja säännöllisemmän yhteistyön niiden Suo

messa ja Ruotsissa toimivien elinten välillä, jotka tekevät kansainvä

liseen siirtolaisuuteen liittyviä tutkirnuk~ia ja selvityksiä. Tutkimus 

luo pohjaa tuleville poliittisille arvioinneille ja konkreettisille 

toimenpiteille. Elleivät maidemme tutkijat tee enemmän yhteistyötä 

nyt ajankohtaisissa kysymyksissä, on myös olemassa vaara, että poliit

tinen kS1itys, jonka suuntana on 

- kS1ittää uusia taloudellisen yhteistyön muotoja, 
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joiden tarkoituksena on tarjota vaihtoehtoja työ

voiman siirtämiselle 

- lisätä yhteiskunnallista tasavertaisuutta ruotsin

suomalaisten työntekijöiden ja muiden Ruotsin työ

markkinaryhmien välillä ja ruotsalaisessa yhteis

kunnassa 

- vahvistaa suomen kielen asemaa Ruotsissa, ja 

- ottaa entistä enemmän huomioon paluumuuttajien tar-

peet 

tulee etenemään huomattavasti hitaammin. Sitä emme voi hyväksyä. 

3.2. SIIR'IDLAISUUS SIIRroLAISEN ITSENSÄ KANNALTA, SUOMENKIELISTEN SIIR

'IDLAISUUS 

RSKL:n edustaja Martti Pöysälä 

Vaikka olen nyt paluumuuttaja, olen saanut tehtäväkseni esittää Ruot

sin Suomalaisseurojen Keskusliiton puheenVuoron tässä tilaisuudessa. 

Sisällön löytäminen ja keskittäminen on vaikeata sen vuoksi, että kaik

ki se työ, koko se siirtolaispolitiikka, jota Ruotsin Suomalaisseuro -

jen Keskusliitto on pyrkinyt tekemään, on loppujen lopuksi ollut siir

tolaisuuden tarkastelemista ja sen ehtoihin vaikuttamista siirtolaisen 

itsensä kannalta. Tästä näkökulmasta katsoen aihe on tuntunut ylivoi

maisen laajalta. Se, mitä tässä varmasti jää sanomatta on sanottu esi

merkiksi RSKL:n yhteiskunta- ja kulttuuripoliittisessa ohjelmassa ja 

muissa kannanotoissa, joilla on pyritty vaikuttamaan niin Ruotsin kuin 

Suomenkin siirtolaispolitiikkaan ja pyritty sii..hen, että siirtolaispo

litiikkaa niin pitkälle kuin mahdollista toteutettaisiin siirtolaisen 

ehdoilla. 

Ruotsin ja Suomen välisen modernin siirtolaisuuden syitä tarkastelles

sa on keskeisiksi "työntötekijöiksi" havaittu työttömyys ja työttö

myyden uhka, maaseudun autioit1..lITlinen ja taajamien asuntopula. Imuamuo

dostavat Ruotsin korkea ansiotaso, pitkälle kehittynyt sosiaaliturva 

ja mahdollisuus korkeatasoiseen asuntoon. Muuton laukaisijana on toi

minut Ruotsissa aina näihin aikoihin saakka vallinnut valikoiva työ

voiman kysyntä. Tärnänmuuttoliikkeen mekanismia tarkasteltaessa tulee 
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mieleen suuri suppilo: se kerää ihmisiä maantieteellisesti sekä muut·

tajaryhmän amnatillista ja sosiaalistarakermetta ajatellen varsin 

laajalta alueelta ja ohjaa heidät tiettyihin keskuksiin verrattain 

kapealle elinkeinoelämän kaistalle. 

MUUTTAJAN TAVOITE 

Siirtolaiset on ollut tapana sijoittaa eri karsinoihin heidän muut

tonsa tavoitteellisuuden perusteella. Puhutaan pakko--, tavoite- ja 

jopa seikkailurnuuttajista. Tuntuu siltä, että nämä rajat usein olisi

vat varsin keinotekoisia ja niiden käyttö vähemmän mielekästä. Se on 

varmaa, että siirtolaiseksi lähtemiseen aina liittyy tietty määrä 

aloitteellisuutta ja yritteliäisyyttä. Olennaista mielestäni tässänuut

toliikkeessä on se, että muuttajan tavoitteena tuskin milloinkaan on 

asettautuminen pysyvästi siirtolaiseksi toiseen maahan. Ruotsinsuo

malainen on lähtenyt käymään. Siirtolaisuus on ajateltu välivaiheeksi, 

jonka jälkeen palataan parenmin eväin kotimaahan. Toinen asia sitten 

on se, että ajan mukana ajatukset muuttuvat ja paluupäätökset siir

tyvät. Em. tavoitteista huolimatta ilmeisesti n. 2/3 ruotsinsuomalai

sista jää Ruotsiin muodostamaan siellä Pohjolan suurinta kielivähern

mistöä. Se, että ruotsinsuomalaisten siirtolaisuuteen liittyy omakoh

taisena tavoitteena tuo "väliaikaisuus", on varsin ratkaisevaa tar

kasteltaessa rrotivaatiokysymyksiä siirtolaisen "sopeutumisprosessin" 

eri vaiheissa. Siksi tuntuukin ihmeelliseltä ja erikoiselta, että 

Ruotsin siirtolaispolitiikka ei oikeastaan ole kiinnittänyt huomi

ota tähän väliaikaisuuden tavoitteeseen ja siihen, että erittäin suu

relle osalle siirtolaisista siirtolaisuus jää väliaikaiseksi. Sitä 

seuraa paluu ja yritys sopeutua kotimaan oloihin. 

Ruotsiin muuttavat suomalaiset ovat ryhmänä rakenteeltaan kovin eri

lainen kuin Suomen väestö ja ruotsinsuomalaiset vielä enemmän eri-

1aisia kuin Ruotsin. Yleispätevän tyyppikuvan piirtäminen Ruotsiin 

muuttajasta ei kuitenkaan tahdo onnistua. 

MUUTTAJAN VAIKEUDET 

Noin puolelle ruotsinsuomalaisista on kuitenkin ollut yhteistä joutu

minen maaseudun elin- ja kasvuympäristöstä nykyaikaiseen taajamaan ja 

maatalousvaltaisesta elämänpiiristä teolliseen ja sitä ympäröiviin 
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ammatteihin. Tämän ryhmän kohdalla muutto on merkinnyt ja merkitsee 

kutakuinkin täydellistä kulttuurikolaria ja vierauden kokemista, jota 

vielä jyrkentävät vieraan kielen aiheuttamat välittämät kummunikaa

tiovaikeudet. 

Tässä yhteydessä ei toki pidä unohtaa, että suuri ja viime aikana kas

vamassa ollut osa muuttajista tulee teollisuus-Suomesta ja koostuu hy

vinkin koulutetuista eri alojen ammatti työntekijöistä. 

Muuttajan ensikokemUksista ja alkuvaikeuksista on monissa yhteyksissä 

puhuttu, ja niiden helpottamiseenhan tuntuu siirtolaispolitiikkakin hy

vin keskeisiltä osin pyrkivän. Näiden alkuhankaluuksien jälkeen ja jo 

niiden aikana ruotsinsuomalainen kokee olonsa uudessa asuinrnaassaanmo

nessa suhteessa positiiviseksi. Tähän vaikuttavat tietysti aineellisen 

elintason kohoamiseri kokeminen, asumistason nousu; on varaa autoon ja 

uusiin kulutustottumuksiin ... 

Uusi siirtolainen yrittänee alkuaikoina mahdollisimnan suuressa määrin 

pysyä kiinni entisessä samalla kun opettelee elämään uusissa oloissa. 

Tilataan edelleen samoja lehtiä kuin kotimaassa, kuunnellaan YLEä, jos 

voidaan ja käydään Suomessa niin usein kun on varaa. Verrattain nope -

asti siteet kuitenkin useimmiten höltynevät. Kuulin jonkun aikanaan 

kuvaavan hieman kärj'istäen ja liioitellen ruotsinsuomalaisen tilaa en

tisestä irtautuneena ja uuteen juurturnattamana. Lukutottumuksista pu

huttaessa asianomainen totesi ruotsinsuomalaisen tilaavan vanhan koti

paikkansa pitäjänlehden ja lukevan siitä kuolinilmoitukset. 

RUOTSINSUOMALAISEN ELINTASO JA ELÄMÄNLAATU 

"Sopeutuneen" ruotsinsuomalaisen elämäntilannetta tarkasteltaessa läh

tökohtana on, että hän elää maassa, jossa on vahvistettu ja pantu alul

le maailman edistyksellisimmän ja kunnianhimoisimnan siirtolaispoli

tiikan kehittäminen. 

Hänen aineellinen elintasonsa ja sosiaaliturvansa kestävät vertailun 

suoritettakoon sitä sitten vanhassa tai uudessa kotimaassa asuviin näh

den. 

Ruotsinsuomalainen asuu yleensä paremmin kuin hänen Suomeen jääneet 

toverinsa. Verrattain uutena paikkakunnan asukkaana hän on yleensä 

muiden maahan- ja maassamuuttajien kanssa ohjautunut uusiin, suuriin 
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lähiöihin, joissa asujarniston sosiaalinen rakenne on yksipuolinen ja 

joissa esiintyy runsaasti monenkaltaisia ongelmia. 

Työmarkkinoilla suomalaisen siirtolaisen asema ei olennaisesti poikke

ne ruotsalaisen asemasta. Suomalaiset ovat }c\Jsyttyä ja arvostettua 

työvoimaa. Etenemismahdollisuuksia rajoittaa useimmiten kielitaidon 

puute ja se haittaa sekä armnatillisen että yleisen koulutuksen täyden-

tärnistä. Nuoret työntekijät ovat osoittautuneet 

työttömyydelle. 

erittäin alttiiksi 

Ruotsjnsuomalaiset kokevat ilmeisesti olevansa yhteiskunnassa varsin 

hyväksyttyjä - varsinkin moniin muihin siirtolais:ryhmiin verrattuina -

eikä tämä varmaankaan koske yksinomaan työelämää. Hänen kontaktinsa 

väestön enemmistöön ovat kuitenkin työajan ulkopuolella yleensävähäi

siä, mikä osittain johtuu kielimuurista. Ruotsinsuomalaisten osallis

tuminen yhteiskunnalliseen ja harrastustoimintaan on voittopuolisesti 

aktiivisuutta ruotsinsuomalaisten omissa yhteisöissä. Siksi RSKL:oa 

suurempaa järjestöä (verrattaessa jäsenlukua väestö:ryhmän suuruuteen) 

on vaikea mistään löytää. Vaikka ruotsinsuomalaisia on lukumääräisesti 

jo aika tavalla aktiivisesti mukana ruotsalaisissa yhteisöissä, mm. 

puolueissa, armnattiyhdistysliikkeessä ja urheiluseuroissa, heidänosal

listumisensa niiden toimintaan on suhteellisesti ottaen kuitenkin ää -

rimmäisen vähäistä. 

KOULUTUS JA KULTTUURI - TULEVAISUUDEN AVAINKYSYMYKSET 

Ongelmallisin on ruotsinsuomalaisten lasten ja nuorten asema, johon, 

kuten tunnettua, on viime vuosina kiinnitetty sekä Suomessa ja Ruot

sissa että siirtolaisten omassa keskuudessa runsaasti huomiota. Heidän 

identiteettikriisinsä syvyyttä kuvaa mielestäni parhaiten se, että 

ruotsinsuomalaisessa perheessä on "normaalia" käydä vanhempien ja las

ten välillä keskustelua kahdella kielellä . Vanhemmat puhuvat lapsilleen 

suomea ja nämä vanhemmilleen ruotsia. Missä määrin osapuolet ymmärtä

vät toisiaan, vaihtelee. 

Vaikka virallinen siirtolaispolitiikka on nyt yksiselitteisesti aset

tanut tavoitteeksi siirtolaislasten aktiivisen kaksikielisyyden, tun

tuu tähän tavoitteeseen jäljellä oleva taival koko maata ajatellen toi

vottanan pitkältä. Mm. RSKL:n piirissä on lisäksi todettu, että ns. ko

tikielenuudistuksen toteutuminen sujuu paikoin luvattanan hitaasti ja 
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jäykästi ja että sitä kohtaan esiintyy paikoin jopa tietoista jarru

tusta. 

Joskus tuntuu siltä kuin julkin61 yhteiskuntakin torjuisi kunnianhi

moisia koulu- ja kulttuuripoliittisia vaatimuksia ja pyrkimyksiä noja

ten siihen, että samaa palvelua - esim. ornakielistä koulunkäyntiä pe

ruskouluissa - ei kuitenkaan kyetä tarjoamaan kaikille siirtolaisille, 

jotka jakautuvat yli sataan kieliryhmään. Mahtaakohan tällöin unohtua 

se, että yli kaksi kolmannesta Ruotsin siirtolaisista on pohjoismaalai

sia. Ehkä ruotsinsuomalaistenkouluolojen parantamiselle antaa pontta 

uusi tutkimustulos, jonka mukaan kielelliset vaikeudet ovat ylivoimai

sesti pahimpia suurissa kieliryhmissä. 

Tässä yhteydessä on syytä myös miettiä, missä määrin . ylisuuret työt

tämyysluvut siirtolaisnuorten kohdalla aiheutuvat siitä, että Ruotsin 

koulu on heidän kohdallaan epäonnistunut. Tämä kysymys - siirtolais

nuorten työttömyys ja sen syyt - olisi mielestäni kiireinen ja ensisi

jainen perusteellisen tutkimuksen kohde. 

Tämän hetken ja erityisesti tulevaisuuden siirtolaiskysymystä ajatel

len on ilmeistä, että koulutusasioiden rinnalla kulttuuria siat ja eri

tyisesti kysymys ornakielisen kulttuurin kehittymismahdollisuuksista 

nousevat kaikkein keskeisimmäksi. Tässä mielessä ovat lähtökohdat mie

lestäni huonot sen vuoksi, että juuri kulttuuri on tällä hetkellä, kun 

Ruotsin uusi siirtolaispolitiikka on muovautumassa ja muuttumassa to

dellisuudeksi, sen siirtolaispolitiikan heikoimmin hoidettu ja kartoi

tettu, tekisi mieli sanoa, unohdettu, alue. 

Kun erityisesti korostan kulttuuripolitiikan keskeistä merkitystä siir

tolaispolitiikan kaikkein tärkeimpänä alueena tulevaisuudessa, teen 

sen myös sen vuoksi, että käsitykseni, ja myöskin edustarnani järjestön 

käsityksen mukaan aktiivinen kaksikielisyys koulutuksen tavoitteena 

s.iirtolaislasten kohdalla on epärealistinen, ellei samalla kyetä luo

maan elävää ja voimakasta ornakielistä kulttuurimiljöötä. 
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3.3. SIIR'IDLAISUUS SIIR'IDLAISEN ITSENSÄ KANNALTA, SUOMENRUOTSAIAINEN 

SIIR'IDLAISUUS 

FRIS:n edustaja Tor Fors 

Suomenruotsalaisten muutto Ruotsiin on saanut yhä suuremmat mittasuh

teet. Tänään Ruotsissa on yli 60 000 suomenruotsalaista - mitään var

maa lukua on vaikea arvioida väestörekisterin puutteellisuuden vuoksi. 

Noin joka viides suomenruotsalainen asuu Ruotsissa. Suomen kansalaisia 

on maassa yhteensä noin 188 000. Yhdessä niiden henkilöiden kanssa, 

jotka ovat vaihtaneet kansalaisuutta, voidaan Suomessa syntyneiden lu

kumääräksi arvioida 320 000 - 330 000 henkeä. Suomenruotsalaiset muo

dostavat suhteellisen suuren ryhmän, yli 20 %, ja näin ollen ovat suo

menruotsalaiset toiseksi suurin siirtolaisryhmä Ruotsissa. 

Suomenruotsalaisten maahanmuuttajien ongelmat Ruotsissa ovat aivan toi

set kuin suomenkielisellä ryhmällä, samoin myös maastamuuton syissä on 

eroa näiden ryhmien välillä. Suomenruotsalaisten maahanmuutto-ongelmat 

eivät ole tähän mennessä herättäneet huomiota. Suuremmat ponnistukset, 

niin Ruotsin kuin Suomenkin valtion osalta, on kohdistettu suomenkie

liseen ryhmään. Suomenruotsalaisten ongelmat uudessa kotimaassa eivät 

myöskään ole niin selviä ja helposti tunnistettavissa kuin mitä suomea 

puhuvien ovat. Sitävastoin ovat syyt tähän kohtuuttoman suureen maas

tamuuttoon suomenruotsalaisten osalta verrattain helppoja täsmentää ja 

näin ollen helppoja korjata. 

MUUTTO SUOMESTA 

Suuri osa Ruotsiin muutosta on luonnollisesti suhdanneongelma. Muuton 

syynä ovat työttömyys, kausiluontoiset työt, piilotyöttömyys ja osaksi 

Ruotsin korkearrpi elintaso. Näiltä osin ovat syyt muuttoon samat suo

mea ja ruotsia puhuvien välillä. Mutta suomenruotsalaisten osalta löy

tyy muitakin syitä kuin puhtaasti työmarkkinapoliittisia, ja näitä 

ongelmia onkin syytä tarkastella erikseen. Joi takin näistä syistä on 

esitetty Suomen työvoimaministeriön muistiossa 1976.01.20: 

- puutteellinen tai olematon suomenkielentai to, mikä koetaan esteeksi 

anassa maassa muuttamiselle, mutta joka helpottaa muuttoa Ruotsiin 

- siirtolaisuus on monin paikoin totuttu käyttäytymismalli - ystävät ja 

sukulaiset ym. ovat muuttaneet 

- muutokset elinkeinorakenteessa johtavat siihen, että työvoimaa va-
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pautuu: seurauksena siirtolaisuusriski 

- saariston autioituminen on vakava ongelma, joka on johtanut ja joh

taa siirtolaisuuteen 

- hyvä tyänarkkina- ja muu tieclotus Ruotsista sukulaisten ja ystävien 

välityksellä (eclelleen jopa värväystäkin) henkilökohtaisesti tehtynä 

on hyvin tehokasta ja joka lisäksi tehostuu Ruotsin radion ja 'N:n 

välityksellä ja vastaavanlaisen tieclotuksen puute kotimaassa 

- pikainen apu työttömyyteen. Paikalliset työnvälittäjät ja kunnan e

dustajat katsovat, että hyvin suuri osa suomenruotsalaisista muuttaa 

maasta joutuessaan työttömäksi, mutta ei ilrroittaudu työvoimatoimis

toihin 

- suomenruotsalaiset eivät tieclä tarpeeksi ja käyttävät vähemmän kuin 

suomalaiset työvoimahallinnon palveluja; haittana ovat usein pitkät 

matkat toimistoihin 

Suomenruotsalaista siirtolaisuutta voidaan näinollen pitää työttömyy

den oireena. Työttömyyslukujen sijasta nousevat maastamuuttoluvut. 

Tärkeämpänä kuin kaikkia muita siirtolaisuuspoliittisia toimenpiteitä 

on pidettävä sitä, että turvataan suomenruotsalaisille mahdollisuudet 

elää ja tehdä työtä Suomessa. Monet ongelmista on todettu. Osa niistä 

on vaikeasti hoidettavissa, toiset taas helpommin ratkaistavissa. Olisi 

viipymättä tehtävä uusia tutkimuksia suomenruotsalaisten kohtuuttoman 

suuresta siirtolaisuudesta, ottaen huomioon mahdolliset välittämät toi

menpiteet. Mutta niille, jotka ovat muuttaneet maasta, olisi löydettävä 

muita resursseja. 

MUUTTO RUOTSIIN 

Suomea puhuvien maahanmuuttajien osalta on olemassa yksi suuri ongelma 

peittäen varjollaan kaikki muut: kieli. Suomenruotsalaisten osalta kie

livaikeudet ovat niin vähäisiä, ettei niitä kannata mainita. Mistään 

puolikielisyydestä ja sitä seuraavasta vieraantumisesta yhteiskunnas

sa ei tämän siirtolaisryhmän kohdalla ole kysymys. Suomenruotsalaiset 

ovat helposti sopeutettavissa yhteiskuntaan, eivätkä tuota erityisiä 

kustannuksia muuttaessaan. Valitettavasti tästä on seurauksena se, et

tä he ovat haluttua työvoimaa ruotsalaisille työnantajille. 

Mutta vaikka ensi silmäyksellä vaikuttaisikin siltä, ettei suomenruot

salaisella kulmalla olisi suurempia ongelmia, ei kuitenkaan ole niin-
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kään helppoa olla yksi näistä siirtolaisista. Yksi suurimmista kompas

tuskivistä maahanmuuttaneille suomenruotsalaisille on, etteivät he y

lipäätänsä ole olemassa ryhmänä. Ruotsalainen väestörekisteri huomioi 

ainoastaan kansalaisuuden, ei äidinkieltä. Tämä tarkoittaa käytännössä 

sitä, että kaikki nämä ruotsia puhuvat maahanmuuttajat Ruotsin viran

omaisten silmissä muuttuvat nopeasti suomalaisiksi, joiden äidinkiele

nä on suomi. Siirtolaisryhmänä katsottuna suomenruotsalaiset ovat suo

menkielisiä. 

Kaikki ruotsalaisten viranomaisten lähettämä informaatio, joka erityi

sesti käsittelee siirtolaiskysymyksiä, tulee suomenruotsalaisille ai -

noastaan suomeksi. Arman tässä muutaman käytännön esimerkin. Vuoden

vaihteessa sain postilaatikkooni sosiaalioppaan ja muutaman palvan 

päästä pienen mainoslehtisen : siirtolaislasten oikeus kotikielenope

tukseen kouluissa. Sitten taas muutaman päivän kuluttua tuli ohjeet 

veroilmoituksen täyttämistä varten. Kaikki olivat suomenkielisiä. Mi

nun kohdallani on samantekevää vaikka näin käykin, koska olen asunut 

Ruotsissa tarpeeksi kauan tietääkseni sosiaaliset etuni ja osaan myös 

täyttää veroilmoitukseni. Mutta ajatelkaamne vastatulleiden reaktioita, 

niiden jotka ovat olleet pakotettuja muuttamaan ehkä juuri sen vuoksi, 

etteivät osaa suomea, eivätkä näinollen ole voineet saada toimeentulo

ansa Suomessa. Mitä he ajattelevat, kun heille Ruotsissa tulee sosi

aaliopas suomenkielellä. Muutama päivä sitten minulle lähetettiin täl

lainen "loistoloma " -mainos lehtinen . Tämähän on kaupallinen ja myöskin 

suomalaisten julkaisema, mutta tässäkin on esimerkki siitä, miten käy

tännössä käy, kun väestörekisteristä ei näy äidinkieltä. Kyllä suo

menruotsalainenkin tällaisen "loistoloman" varmaankin tarvitsisi. Kun 

ajatellaan, että suuri osa - ehkä jopa kolmannes - Ruotsiin lähtevistä 

ei ylipäänsäkään ymmärrä suomea, on koko tilanne mahdoton. Ei tiedetä, 

kuinka suuresta määrästä on kysymys, ehkä tutkimus ruotsinsuomenruot -

salaisten kielitaidosta olisi paikallaan. 

Suomenruotsalaiset Ruotsissa ovat suuressa määrin "tunnistamaton ryh

mä". Siitä huolimatta, että on kysymys toiseksi suurimnasta maahan

muuttajaryhmästä, on sen olemassaolo melko tuntematon. Sellainen muu

tos ruotsalaiseen väestörekisteriin, että äidinkieli kävisi ilmi, aut

taisi tilannetta jonkun verran. Tämä täydellinen suomenruotsalaisen 

vähenmistön polkeminen, jota ilmenee eri muodoissa, on r:elottava iJmiö. 
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Suomenruotsalaisia siirtolaisia Ruotsissa uhkaa - ja ehkä vielä suu

remmassa määrin kuin heidän suomalaisia onnettamuustovereitaan - vaa

rallinen . vieraantuneisuus, joka perustuu muuhun kuin kieliolosuhtei -

siin. Äkillinen kulttuurin ja identiteetin puute kohtaa niitä suomen

ruotsalaisia, jotka muuttavat Ruotsiin - eikä yhtään lievernpänä siitä 

huolimatta, että yhteiskunnat suuressa määrin ovat samankaltaiset. Suo

meru:uotsalaisia ei "ole" ollenkaan olemassa Ruotsissa, oman taustansa 

korostaminen on mahdotonta. Vaihtoehtona on upota ruotsalaiseen }hteis-

kuntaan, tulla ruotsinruotsalaiseksi ja kadottaa "juurensa". Ruotsin-

suomalaisilla ei ole_ .mitään "subkulttuuria", joka ehkä muuten on omi

naista suurille siirtolaisryhmille. FRIS on jossain määrin onnistunut 

kokoamaan suomenruotsalaiset omiin ryhmiinsä, mutta vasta pieni osa 

on saavutettu tähän mennessä. 

Näitä 60 000 suomenruotsalaista ei enää voida jättää oman onnensa no

jaan olettaen, että koska he osaavat kielen, heidän tulisi automaat

tisesti selvitä ilman ~äänlaisia toimenpiteitä Suomen ja Ruotsin 

valtioiden taholta. Ellei suomenruotsalaisiin kohdisteta minkäänlais

ta huomiota, on olemassa vaara, että he häviävät ruotsalaiseen yhteis

kuntaan. Samanaikaisesti suomenruotsalaisten määrä Suomessa vähenee 

hyvin nopeassa tahdissa. 

Luonnollisesti olisi ihanteellista molemmille maille, jos muuttavat 

suomenruotsalaiset kadottaisivat identiteettinsä ja juurtuisivat Ruot

siin, ruotsinruotsalaisina. Tällainen kehitys on kui tenkin Ruotsin 

valtion siirtolaispoliittisen ohjelman vastaista. 

Se, että suomenruotsalaisten ryhmä Suomessa pienenee näin kovaa vauh

tia kuin mitä tapahtuu, ei varmaankaan ole sellaista kehitystä, joka 

Suomessa herättäisi tyytyväisyyttä. Kenellä on vastuu suomenruotsalai

sista siirtolaisista? Vastuun tasaaminen Ruotsin ja Suomen valtioiden 

välillä ja kiinteä yhteistyö näiden kysymysten kohdalla ei pitäisi ol

la mahdollisuuksien ulkopuolella. 
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KESKUSTELUA 

Ruotsin työmarkkinaministeriön edustajan esitelmän johdosta virisi 
vilkas keskustelu Ruotsin siirtolaisuuspolitiikasta ja sen yksittäi
sistä toteuttamistavoista. Vaikka Ruotsin poliittiset puolueet ovat 
yksimielisiä siirtolaisuuspolitiikan päämääristä ja vähemmistöpoli
tiikan tavoitteet on vahvistettu lainsäädännöllä, esitettiin eräässä 
puheenvuorossa epäilys, ettei kehitys jatku tulevaisuudessa enää yh
tä myönteisenä. Syynä tähän pidettiin sitä, etteivät laajat kansan
kerrokset tue harjoitettavaa politiikkaa. Suuri osa kansasta ei ym
märrä ongelmia, joiden edessä Ruotsi on jo tapahtuneen vaarallisen 
kehityksen takia, mistä on esimerkkinä siirtolaisiin kohdistunut vä
kivalta. 

Yleisesti ottaen Ruotsi ei ole taloudellisesti vain etua saava maa, 
sillä vanhetessaan siirtolaiset vaativat osansa sosiaalihuollos~, ja 
moniarvoisen kulttuurin ylläpitäminen tulee yhteiskunnalle kalliiksi. 

Siirtolaisten mahdollisuuksia vaikuttaa siirtolaisasioita käsittele
vien elinten työskentelyyn pidettiin heikkoina lähinnä siksi, että 
monet kunnat eivät ole halukkaita ottamaan siirtolaisia tällaisiin 
työryhmiinsä. Ongelmana on myös se, ettei kukaan voi edustaa koko 
siirtolaisryhmää. Eräänä siirtolaisten osallistumisfoorumina mainit
tiin valilin siirtolaisneuvosto, jonka kautta on.mahdollisuus vaikuttaa val
tion elinten työskentelyyn. Neuvostoa kritisoitiin kuitenkin siitä 
syystä, ettei sillä ole riittäviä toimintaresursseja.Paremmaksi vaih
toehdoksi esitettiin siirtolaisjärjestöjenedustajista muodostetta
vaa, pysyvää valiokuntaa, joka antaisi siirtolaisille mahdollisuuden 
vaikuttaa siirtolaispoliittisten päätösten valmisteluun. Nykyisin on 
mahdollisuus vaikuttaa mm. maahanmuuttoviraston konferensseissa ja 
muissa tilaisuuksissa, joissa pohditaan siirtolaisten ongelmia.&:ääs
sä kommentissa korostettiin sitä, etteivät siirtolaiset saa riittävää 
edustusta eri instituutioihin ennenkuin ruotsalaiset ymmärtävät sen, 
että Ruotsin tulevaisuutta on suunniteltava yhdessä siirtolaisten 
kanssa. 

Siirtolaisten ongelmista tuotiin esille mm. nuoria toisen polven suo
menkielisiä siirtolaisia ja muitakin siirtolaisryhmiä koskevia puut
teita. Siirtolaisia varten ei ole ammatinvalinnanohjaajia, soveltu
vuustestejä eikä myöskään muita elämän vaikeissa tilanteissa tarvit
tavia psykologipalveluja. Ruotsin valtion edustaja myönsi emo tilan
teen huomauttaen kuitenkin, että ammatinvalinnanohjaajat saavat nyky~ 
aan tietoja siirtolaisten erityisongelmista, jotka ovat yhteisiä Ruot
sin kaikille siirtolaisryhmille. 

Ruotsissa asuvat suomenruotsalaiset olivat huolestuneita siitä, ettei 
heitä virallisesti tunnusteta omaksi etniseksi ryhmäkseen, silläRuot
sissa ei väestörekisteriin merkitä henkilön etnistä ryhmää eikä al
dinkieltä. Ruotsin työmarkkinaministeriön edustaja huomautti, että~l
lä suomenruotsalaiset nykyään periaatteessa tunnustetaan omaksi etni
seksi ryhmäkseen, mutta Ruotsin intimiteettisuojalain takia ei ole 
mahdollista muodostaa rekisteriä eri vähemmistöistä. Rekisteröintiin 
liittyy samalla myös käytännön vaikeuksia, sillä toisen polven siir
tolaisen on ehkä vaikea ilmoittaa äidinkieltään. Koska rekisteriä ei 
voida laatia, ehdotettiin, että suomalaisille siirtolaisille lähetet
täisiin kaikki informaatio kaksikielisenä. Äidinkielirekisterin puut
tuminen vaikeuttaa myös siirtolaisuustutkimusta, varsinkin suomenruot
salaisten osalta. 
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SIIRTOLAISUUS SUOMEN KAN -

4.1.SUOMEN SIIRTOLAISUUSPOLITIIKASTA 

Siirtolaisasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Martti Viitanen 

Kun Pohjoismaiden tyämarkkinasopimus v. 1954 solmittiin oli maasta

muutto SuamestaRuotsiin vielä suhteellisen vähäistä. Kun 1960-luvun 

alussa maastamuutto alkoi lisääntyä ei sitä aluksi pidetty varsinaise

na siirtolaisuutena. Suomen viranomaiset katsoivat, että kyseessä oli 

vain työmarkkinasopimuksen puitteissa tapahtuva työhön siirt:yminen naa

purimaahan, josta palattaisiin heti työmarkkinoiden kotimaassa paran

nuttua. Suurin osa maastarnuuttajista katsoi muuttonsa vain väliaikai

seksi. 

Tilanne muuttui kuitenkin nopeasti. Maastamuutto sai sellaiset mitta

suhteet, että sen vaikutukset kotimaassa alkoivat tuntua haitallisina 

yhteiskuntaelämän monilla aloilla. Ruotsiin siirtyneiden määrä kasvoi 

niin suureksi, että heidän uudessa asuinmaassaan syntyneiden ongelmien 

selvittämiseksi tarvittiin tolinenpiteitä myös Suomen taholta. Niinäkin 

vuosina, jolloin muutto Ruotsiin oli erittäin voimakasta tapahtui myös 

paluumuuttoa, josta aiheutui omat pulmansa. Tämän moniulotteisen on

gelmavyyhden selvittämiseksi tarvittiin yhtenäistä ja johdonmukaista 

selvittelyä. Tarvittiin aktiivista siirtolaisuuspolitiikkaa. 

Siirtolaisuuden syistä ja seurauksista sekä mahdollisten toimenpitei

den vaikutuksista tiedettiin kuitenkin kovin vähän. Käytettävissä o

levien tietojen pohjalta ei voinut ryhtyä rakentamaan muuttoon liitty

vien toimenpiteiden kokonaisuutta. Tarvittiin siirtolaisuuteen kohdis

tuvaa tutkimusta. Ensimmäisenä toimenpiteenä oli työvoimaministeriössä 

laaditun siirtolaisuustutkimusprojektin käynnistäminen. Samanaikaisesti 

v. 1970 valtioneuvosto asetti siirtolaisuuspolitiikan suunnitteluavar

ten, nyt työvoimaministeriön alaisena toimivan, siirtolaisasiain neu

vottelukunnan. 

Neuvottelukunta sai tehtäväkseen: 

- seurata siirtolaisuuden sekä ulkosuomalaisten olo

jen kehitystä, 

- sel vi ttää siirtolaisuuden vaikutuksia ja siihen vai -

kuttavia tekijöitä, 
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- toimia siirtolaisvälityksestä annetun lain tar -

koittamana neuvottelukuntana työvoimaministeriön 

avustamiseksi siirtolaisvälitystä koskevissa asi

oissa sekä 

- antaa valtioneuvostolle, ministeriöille ja tarvit

taessa muillekin viranomaisille lausuntoja sekä 

tehdä ehdotuksia siirtolaisuutta koskevissa tahi 

siihen liittyvissä asioissa. 

Tehtävänsä toteuttamiseksi neuvottelukunta asetti joukon jaostoja tär

keimpiä toimialaansa kuuluvia toimintasektoreita varten. 

Neuvottelukunnan tähänastisen toiminnan tuloksena on syntynyt neljä 0-

samietintöä. Ensimmäinen niistä koski mm. kansalaisoikeuskysymyksiä, 

siirtolaisvälitystä ja -neuvontaa, ulkosuomalaisten radio- ja televi

siopalveluja,ruotsinsuornalaisten koulutuskysymyksiä, ehdotuksia sosi

aalisten epäkohtien korjaamiseksi sekä paluumuuttoon liittyviä ehdo

tuksia. 

Toisen osamietinnön esityksistä ja toimenpide-ehdotuksista merkittä

vimpiä ovat äänioikeuskysymyksiä, paluumuuttoa, ruotsinsuomalaistenai

kakausjulkaisua, lasten kouluvaikeuksia sekä opettajakysymystä koske

vat. 

KoJ.Jnas osamietintö sisältää vuoden 1975 eduskuntavaaleissa saatuja ko

kemuksia sekä toimenpide-ehdotuksia havaittujen puutteidenkorjaamisek

si. 

Neljäs osamietintö on sisällöltään vahvasti kulttuuripoliittinen, mie

tintö sisältää ehdotuksia ruotsinsuomalaisten kirjasto- ja kulttuuri

palveluista, paluumuuttoon liittyvistä informaatio-ongelmista sekä si

joittumisesta työllisyyskoulutukseen Suomeen. Esille tulevat niinikään 

mm. suomenruotsalaisten maastamuutto ja sen edellyttämät toimenpiteet. 

Siirtolaisasiain neuvottelukunta on toimeksiantonsa mukaisesti pyrki

nyt seuraamaan siirtolaisuuden ja ulkosuomalaisten olojen kehitystä. Se 

on työskentelynsä kuluessa tehnyt lukuisia erilaisia aloitteita jatoi

menpide-ehdotuksia, joiden avUlla on pyritty poistamaan siirtolaisuu

desta aiheutuvia ongelmia ja parantamaan siirtolaisten olosuhteita tu

lamaassa. Siirtolaisasiain neuvottelukunta on myös pyrkinyt aktiivi

sesti vaikuttamaan siihen, että siirtolaisuus ja sen seurannaisvaiku -
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tukset otetaan huomioon maassamme harjoitettavan yhteiskuntapolitiikan 

eri lohkoilla. 

Siirtolaisasiain neuvottelukunnan työ on, kuten äskeisestä kävi sel

ville, kohdistunut suurelta osalta ajankohtaisiin käytännön ongelmiin. 

Samalla on kuitenkin erilliskysymyksissä annetut toimenpide-ehdotukset 

pyritty laatimaan sellaisiksi, että ne seuraavat yhtenäistä siirtolai

suuspoliittista linjaa. 

Siirtolaisuuspolitiikan perusteita rnääritellessään neuvottelukunta ot

ti läht~kohdakseen sen, että jokaisella Suomen kansalaisella on perus

tuslain turvaama oikeus vapaasti valita asuinpaikkansa ja niin ollen 

myös oikeus lähteä maasta ja palata Suomeen, samoin kuin sen, että suo

malaisen yhteiskunnan vastuu jäsenistään ulottuu myös ulkomailla asu

viin suomalaisiin. 

Käytännön toiminnassa on katsottu tarpeelliseksi, että suomalaisen yh

teiskunnan toimenpiteet on tarvittaessa ulotettava myös niihin siirto

laisiin, jotka ovat ottaneet itselleen Ruotsin kansalaisuuden. Tämä on 

välttämätöntä erityisesti siirtolaislasten, toisen polven siirtolais -

ten kohdalla. 

Siirtolaisuuspolitiikalle neuvottelukunta ensimmäisessä osamietinnös

sään asetti neljä päätavoitetta. 

1. Jokaiselle suomalaiselle on turvattava työn ja toimeentulon 

mahdollisuudet kotimaassaan. Yhteiskuntapoliittisessa päätök

senteossa on otettava huomioon myös toimenpiteiden vaikutukset 

siirtolaisuuteen. 

Vaikka siirtolaisuuden syitä ei voi sitoa vain yhteen vaikuttajaan tai 

vaikuttajaryhmään ja maastamuuton syyt saattavat eri aikoina painottua 

eri tavalla, on työ- ja toimeentulomahdollisuuksien puuttuminen ja epä

varmuus aina suurin maastamuuton syy silloin, kun muutto paisuu nor

maalia suurempiin mittoihin. Samaan ryhmään tämän kanssa kuuluvat työ

olosuhteet, sosiaaliset olot koko laajuudessaan ja varsinkin paluu

muuttoa harkittaessa sellaiset kysymykset kuin asunto- ja koulutusmah

dollisuudet. Samalla on kuitenkin todettava, että maassamme ei ole 

päinvastoin kuin monilla yhteiskuntapolitiikan aloilla - erillistä 

organisaatiota siirtolaisuuspolitiikan toteuttamiseksi. Tarkoituksen 

mukaisena lieneekin pidettävä, että siirtolaispoliittisten tavoittei

den toteuttamisesta vastaavat a.o. hallinnonaloja yleensä hoitavat e-
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lirnet. Sensijaan, Ql paikallaan, että tutkbnustyö ja asioiden valmistelu 

suoritetaan yhtenäisenä, kaikkia yhteiskuntaelämän aloja koskevana ko

konaisuutena. 

2. Kullekin maastamuuttoa harkitsevalIe on annettava mahdolli

suudet tehdä muuttopäätöksensä monipuolisen ja luotettavan in

formaation nojalla erilaisten todellisten vaihtoehtojen jou

kosta. Tässä tarkoituksessa muuttoliikkeen olisi tapahduttava 

pääasiassa julkisen työnvälityksen kautta. 

Varsinkin 1960-luvun lopulla maastamuutto sai monia haitallisia piir

teitä. Ruotsiin muutettiin tietämättä mitään työhönsijoittumismahdol -

lisuuksista tahi sukulaisten ja tuttavien antamien varsin ylimalkais

ten tietojen perusteella. Edellä esitetyn periaatteen mukaisesti Suo -

men ja Ruotsin työvoimavirananaiset sekä keskeisimnät työmarkkinajär -

jestöt solmivat vuonna 1973 sopimuksen työvobnan muuttoliikkeen kana

voimisesta työnvälityksen kautta. Sen ansiosta palveluja muuttajille on 

tehostettu monella tapaa, ei vähiten tiedotustobninnan alalla. Jo vuon

na 1971 alkanut työnvälittäjien vaihto SUaTIen ja Ruotsin välillä on o

soittautunut erityisen hyödylliseksi muuttajien palvelemista silmällä

pitäen. Suomen työvoimavirananaiset ovat saaneet runsaasti virikkeitä 

niistä tiedotusseminaareista, joita vuodesta 1973 lähtien on järjes

tetty ruotsinsuanalaisille yhteistyössä Ruotsin Suanalaisseurojen Kes

kusliiton kanssa. 

3. Ulkanailla oleville suanalaisille on järjestettävä turva

tut paluu- ja kotimaahan sijoittumisen mahdollisuudet. Tässä 

tarkoituksessa on ulkosuanalaisille toimitettava jatkuvasti 

informaatiota kotbnaan työ- ja asuntanarkkinoista sekä muista 

asiaan vaikuttavista seikoista. 

Jatkuva yhteyden säilyttäminen rnaastamuuttaneisiin ei ole tärkeää vain 

paluumuuttoa ajatellen. Esbn. siirtolaisilla oleva mahdollisuus osal

listua kotimaan vaaleihin vastaa tarkoitustaan vain jos heillä on tie

toa täällä tapahtuneesta ja meneillään olevasta kehityksestä. Yhtenä 

tähän liittyvänä to.imenpiteenä on syytä mainita vuoden 1975 lopulla 

ilmestymään alkanut ruotsinsuanalaisille jaettava tiedotus lehti SUaTIen 

Sanana - Finlands nytt. 

4. Ulkanailla asuville suanalaisille on turvattava edellytyk

set identiteetin häiriöttämään kehitykseen. Vastuu siirto

laisten hyvinvoinnin turvaamisesta ja edistymisestä kuuluu 
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ensisijassa ulkanaan yhteiskurmalle. Suomalaisen yhteiskun

nan on kuitenkin valvottava ja seurattava ulkosuomalaisten o

lojen kehitystä sekä huolehdittava siitä, että ulkosuomalais

ten anaan kulttuuri- yms. toimintaan ja kotimaan yhteyksien 

ylläpitoon on olemassa riittävät edellytykset. 

Vaikka paluumuuttoa jatkuvasti tapahtuu ja taloudellisten olojen sekä 

työllisyystilanteen täällä parantuessa takaisin kotimaahan palaavien 

luvun voi olettaa lisääntyvän, tulee melkoinen osa ruotsinsuomalaisis

ta jäämään Ruotsiin, siitäkin huolimatta, että heistä rronella ei ehkä 

muuttaessaan ole ollutkaan selvää ja täsmällistä aikanusta vaihtaa ko

timaataan. Sulautuminen uuteen yhteiskuntaan ei ole helposti toteutet

tava tapahtuma. Identi teetin säilyttäminen, syntymämaasta mukana vie

dyn perinteen nojaan rakentuva kulttuuritoiminta auttaa omalta osal

taan ruotsalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista. 

Edellä selostetut siirtolaisuuspolitiikan päätavoitteet eivät sellai

senaan riitä siirtolaisuuteen kohdistuvan toiminnan perusteiksi. Niiden 

sisältöä on tarkistettava ja syvennettävä. Tilanteen uudelleen arvioi

mista edellyttää myös se seikka, että sen jälkeen kun siirtolaisasi

ain neuvottelukunnan 1. osamietintö vuonna 1972 annettiin, ovat olo

suhteet paljon muuttuneet. Siirtolaisuuden luonne on rronessa suhteessa 

erilainen kuin silloin. 

Suurimittaisen siirtolaisuuden alkuaikojen muuttajat olivat suureksi 

osaksi vailla ammatillista koulutusta olevaa maa- ja metsätaloudesta 

vapautunutta työvoimaa. Alueellisesti siirtolaisuus rasitti pääasiassa 

maan vähiten teollistuneita alueita, kehitysalueita. Våhitellen teol

lisuustyöväen osuus lisääntyi. Maasta muutti ammatillisesti yhä pitem

mälle koulutettua väkeä. Viimeaikojen ilmiö on, että Ruotsiin muutta

jien joukossa on yhä enenunä:n opisto-, korkeakoulu- ja yliopistotutkin

non suori ttanei ta henki löi tä. Hyvin moni muuttaa maasta heti opintonsa 

päätyttyä, kun ei ole kotimaassa onnistunut saamaan koulutustaan vas

taavaa työtä. Tämän ilmiön mukana on siirtolaisuuden maantieteellinen 

painopiste siirtynyt yhä enemnän maan teollistuneisiin osiin. 

On niin ikään käynyt ilmeiseksi, että yksinanaan työn puute ei ole ai

noa tekijä, joka ajaa väkeä siirtolaisuuteen. Silloin, kun RUotsin qö

rrarkkinoilla on runsaasti avoimia työpaikkoja lähtee sinne . myös sel

laisia ammattityöntekijöitä, joilla on kotimaassakin työpaikka. 
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Mitä paluumuuttajiin tulee, ei heidän kohdallaan ole kysymys pelkäs

tään työpaikan ja asurmon saannista. Yhä tärkeämpää tekijää paluumuu

ton syynä ovat alkaneet esittää lasten koulutuskysymykset. Monen pa

luumuuttajan muuttopäätöksen perimmäinen aihe on lasten saaminen kou

luun Suomessa. Silloin, kun m kysymys nuoresta, joka on aloittanut kou

lunkäyntinsä Ruotsissa, ei koulun jatkaminen Suomessa suinkaan käy il

man erikoisjärjestelyjä. 

~~ös Ruotsissa on siirtolaisiin kohdistuvien toimenpiteiden tarpeelli

suuden tärkeysjärjestyksessä tapahtunut muutosta. ~~uttajat tar

vitsevat luonnollisesti yhteiskurman erikoistoimenpiteitä kuten tähän

kin saakka. Heidän pulmiensa rinnalle ovat kuitenkin nousseet vuosi 

vuodelta lisääntyvien toisen polven siirtolaisten ongelmat. Viimeksi -

mainittujen kohdalla on kysymys ennenkaikkea kielitaidosta ja koulu

tuksesta. Ruotsalaisia ikätovereitaan suppeamnan sana- ja käsitevaras

ton omaavina, vailla riittävää kielitaitoa, "puolikielisinä ll , he eivät 

voi edistyä koulunkäynnissä eivätkä sijoittua yhteiskunnassa älyllisiä 

edellytyksiään vastaavalle tasolle. Toisen polven siirtolaisten aseman 

parantamiseksi tarpeelliset toimenpiteet on yhtenä tärkeänä ohjelma

kohtana otettava huomioon siirtolaisuuspolitiikkaa tarkistettaessa. 

Siirtolaisuuspolitiikan päätavoitteista ensimmäisessä siirtolaisasiain 

neuvottelukunta toteaa, että jokaiselle suomalaiselle on turvattava 

kotimaassa työn ja toirneentulonmahdollisuus. Neuvottelukunnan työssä 

on kuitenkin suositukset ja tOimenpide-ehdotukset tällä sektorilla jää

neet vähäisemmiksi ja ylimalkaisemmiksi kuin mitä niiden oikeastaan pi

täisi olla. 

Siirtolaisuuskysymyksen selvittely on aloitettu periaatteessa siitä a

jankohdasta, jolloin asianomainen on tekemässä muuttopäätöstä. Toimen

piteet kohdistuvat lähes yksinomaan niihin henkilöihin, jotka ovat siir

tyneet tahi päättäneet siirtyä maan rajojen ulkopuolelle. Nyt on to

dettavissa, että siirtolaisuuskysymykseen on puututtava jo aikaisem

massa vaiheessa. 

Edellä on todettu, että siirtolaisuus on paisunut sellaisiin mittoihin, 

että siitä on huomattavia haittavaikutuksia suomalaiselle yhteiskun

nalle. Eräiden maamme alueiden autioituminen on valtakurman sisäisen 

muuttoliikkeen lisäksi suuressa määrin aiheutunut siirtolaisuudesta. 

Työikäisen väestön poismuutto on monin paikoin aiheuttanut ikäraken-
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teen vinoutumista siinä määrin, että se on suuresti vafreuttanut a.o. 

alueen nonnaalia toimintaa ja huonontanut jäljelle jäävän väestön o

loja. Oman lukunsa mucxlostaa se kansantaloudellinen tappio, joka ai

heutuu täällä koulutetun väestön siirtymisestä pois maasta toisen val

tion elinkeinoelämän palvelukseen. Pohjoismaiset työmarkkinat, joiden 

oletettiin auttavan kaikkien Pohjoismaiden talouselämän kasvua ja so

siaalista kehitystä, ovat Suomen ja Ruotsin välisissä suhteissa vai

kuttaneet lähes yksinomaan Ruotsin eduksi. Siirtolaisuuspolitiikkaa 

kehitettäessä on näissä olosuhteissa kiinnitettävä entistä suurempaa 

huomiota niihin positiivisiin toimenpiteisiin, joilla maasta pois 

muuttamista voidaan hillitä. Siirtolaisasiain neuvottelukunta katsoo, 

että tulevan toiminnan on suuntauduttava entistä voimakkaammin muutto

halukkuutta hillitsevien toimenpiteiden suunnittelun puolelle. 

Siirtolaisasiain neuvottelukunnan suunnittelema laaja tutkimustyö on 

nyttemnin viety lähes kokonaisuudessaan päätökseen. Edessäp~iin ei ole 

näkyvissä yhtä laajaa perusselvityksen tarvetta. Toiminnan painopiste 

on siirtynyt tutkimuksesta tutkimustulosten ja ehdotusten hyödyntämi

seen. Nyt ollaan tiedollisesti valmiita käyttämään hyväksi tutkimusten 

tuloksia siirtolaisuuspoliittisia toimintalinjoja luotaessa. 

Neuvottelukunnassa on ollut jo usean vucxlen ajan vireillä laajan peri

aatemietinnön laatiminen. Nyt siirtolaisuustutkimusproj ektin päätyttyä 

ollaan sekä tiedollisesti että kokemusten myötä valmiita ottamaan uu

delleen kantaa, valmiita tarkistamaan siirtolaisuuspoli tiikan toimin

talinjat. Tämä työ tuleekin mucxlostamaan siirtolaisasiain neuvottelu

kunnan kuluvan vucxlen päätehtäväksi. 

Vaikka materiaalia on runsaasti käytettävissä, ei siirtolaisuuspoliit

tisen ohjelman laatiminen tule olemaan yksinomaan mekaanista kokoonpa

notyötä. Ollaan tekemisissä ainakin näennäisesti vastakkaistentavoit

teiden kanssa. On pyrittävä löytämään keinoja, joilla vähennetään ja 

poistetaan niitä tekijöitä, jotka ovat siirtolaisuuden aiheuttajina:. 

Tämä merkitsee myös kotimaan olojen kehittämistä sellaisiksi, että ne 

tekevät paluumuuton mielekkääksi ja ovat omiaan edistämään sitä. Toi

saalta taasen on pyrittävä parill1tamaan siirtolaisten olosuhteita Ruot

sissa ja vähentämään siirtolaisuuteen liittyviä haittatekijöitä, mikä 

saattaa vaikuttaa siirtolaisuutta lisäävästi. Saman suuntainen va~<u

tus voi olla myös sillä seikalla, että muuton ohjaaminen tapahtuvaksi 
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työvoirraviranomaisten kautta poistaa sitä epävarmuutta, joka muuttota

pahtumaan muutoin liittyy. 

On kuitenkin pidettävä mielessä, että suomalaiseen yhteiskuntaan koh

distuvien toimenpiteiden tulee palvella ennenkaikkea tässä maassa asu

via. Ne toimenpiteet, joilla muuttohalukkuutta voidaan vähentää tulee 

suunnitella sellaisiksi, että ne eivät vaikuta vain maastamuuttoa mah

dollisesti harkitsevan elämän olosuhteisiin, vaan niiden tulee samalla 

olla valtakunnassa harjoitettavan yhteiskuntapolitiikan päämäärien mu

kaisia. 

Eräs varteenotettava tekijä siirtolaisuuspoliittista ohjelmaa laadit

taessa on se, että koko ajan ollaan tekemisissä kahta valtakuntaa kos

kevan ilmiön kanssa. Suurin osa meidän siirtolaisuudestamme suuntautuu 

Ruotsiin. On tämän vuoksi luonnollista, että asioiden hoito käy yh

teistoimin Ruotsin kanssa . Ruotsinsuomalaisia koskevat ratkaisut te

kevät asianomaiset Ruotsin valtionelimet. Sen vuoksi on täällä tehtä

vienkin ratkaisujen oltava sen kaltaisia, että ne soveltuvat niihin 

toimenpiteisiin, joita Ruotsin valtio kohdistaa maahanmuuttajiin. 

Nyt alkava siirtolaisuupoliittisen ohjelman laatiminen ei, kuten edel

lä selostetussa toivottavasti on selvinnyt, merkitse niinkään suuressa 

määrin sen yleistavoitteiden muuttamista, kuin sellaisten tavoittei-

den löytämistä, joilla voidaan vaikuttaa päätavoitteiden toteutumiseen. 

4.2. SIIRlDLAISUUDEN VAIKUTUKSET VÄESTÖN KEHITYKSEEN 

Prof. Tapani Valkonen ja VI'K Hannu Kulokari 

Siirtolaisuuden väestöllisiä vaikutuksia voidaan 

seuraavista erilaisista näkökulmista: 

selvittää ainakin 

1. Siirtolaisuuden vaikutukset toisaalta lähtömaan ja toisaalta tulo

maan väestönkehitykseen. 

2. Siirtolaisuuden vaikutukset toisaalta jo tapahtuneeseen väestönke

hitykseen ja toisaalta tulevaisuuden väestönkehitykseen. 

3. Siirtolaisuuden välitön nettornuuttoliikkeestä johtuva vaikutus 

väestöön ja epäsuora pite.tmlän aikavälin vaikutus, joka johtuu mm. väes

törakenteen muutoksista ja siirtolaisuuden aiheuttamasta syntyneitten 
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määrän muutoksesta. 

4. Siirtolaisuuden vaikutukset väestön rakenteen eri piirteisiin, ku

ten ikä- ja sukupuolirakenteeseen, siviilisäätyrakenteeseen, alueelli

seen jakauttrrnaan, kieliryhmien suuruussuhteisiin ja koulutus- ja elin

keinorakenteeseen. 

5. Siirtolaisuuden vaikutukset väestönmuutostekijöihin, kuten synty

vyyteen, kuolevuuteen, avioituvuuteen ja maassamuuttoon. 

Siirtolaisuuden väestöllisen merkityksen tuntemisen kannalta ovat 

kaikki edellä luetellut kysymykset tärkeitä, mutta Suomessa on tois

. taiseksi suoritettu vain osittaisia selvityksiä niistä (ks. Majava 

1975, Markelin 1977 ja Myrskylä 1978). 

Tässä kirjoituksessa ei pyritä yhteenvetoon tehdyistä tutkimuksista, 

vaan keskitytään tarkastelemaan siirtolaisuuden vaikutuksia Suomen tu

levaan väestönkehitykseen. Siirtolaisuuden välittämät ja epäsuorat 

vaikutukset selvitetään laatimalla joukko vaihtoehtoisia väestöprojek

tioita, jotka eroavat toisistaan lähtämuuton vilkkautta ja siirtolai

suuden nettotulos ta koskevien olettamusten osalta. Vaikutuksista ote

taan huomioon vain väkilukuun sekä ikä- ja sukupuolirakenteeseen koh

distuvat. 

Kirjoittajien työnjako on ollut seuraava: Tapani Valkonen on rajannut 

tutkimus tehtävän , määritellyt laskettavat vaihtoehdot mallin puitteis

sa sekä kirjoittanut tekstin pääosan. Hannu Kulokari on suunnitellut 

ja ohjelmoinut mallin sekä kirjoittanut malli teknisiä yksityiskohtia 

kuvaavan osan. 

MAASTA- JA MAAHANMUUTTAJIEN IKÄ- JA SUKUPUOLIRAKENNE 

Siirtolaisuuden väestöllisten vaikutusten kannalta maasta- ja maahan

muuttajien ikärakenne on keskeinen tekijä. Sen vuoksi analysoidaan 

tässä ennen tulevan kehityksen tarkastelua vuosien 1972-76 tilastoitua 

siirtolaisuutta. Analyysi perustuu Tilastokeskuksen julkaisemattomiin 

tietoihin, jotka koskevat siirtolaisuutta syntymä vuoden mukaan. Tiedot 

sisältävät sekä pohjoismaisen että muun siirtolaisuuden. Pääasialli

sesti on tietenkin kysymys Suomen ja Ruotsin välisestä muuttoliikkees

tä. Tietojen luotettavuutta ei tämän yhteydessä ole pyritty kontrol

loimaan. Vaikka tilastoinnissa ilmeisesti on puutteellisuuksia (vrt. 

Markelin 1977), antanevat tiedot pääpiirteissään oikean kuvan muutto-
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virtojen ikä- ja sukupuolirakenteesta, joka tässä on keskeistä. 

Seuraavassa asetelmassa on esitetty maasta- ja maah,anmuuttojen määrät 

sekä vastaavat nettosiirtolaisuuden määrät vuosittain jaksolla 1972 -

1976: 

Vuosi Maasta- Maahan- Netto-
muuttajia muuttajia siirtolaisuus 

1972 11 946 18 022 + 6 076 
1973 10 309 16 491 + 6 182 
1974 12 027 13 311 + 1 284 
1975 12 237 8 307 - 3 930 
1976 17 346 7 387 - 9 959 

Asetelman luvuissa on huomattavaa erityisesti se, että maastamuuttaji

en näärä Ir!YÖS "hyvinä" aikoina on huomattavan suuri - tarkastelujakson 

aikana pienirnmilläänkin vuonna 1973 yli 10 000 henkeä. Vastaavasti maa

hanmuuttoa tapahtuu huomattavasti Ir!YÖS voimakkaan muuttotappion aika

na, kuten vuonna 1976. 

Siirtolaisuuden tulevan kehityksen tarkastelussa voidaan lähteä siitä, 

että sekä maastamuuttoa että maah,anmuuttoa tulee jatkuvasti tapahtu

maan. Voidaan Ir!Yös olettaa, että muuttovirtojen ikä- ja sukupuolivali -

koi vuus pysyy tulevaisuudessa samantapaisena kuin tähänkin saakka. Sen 

sijaan on vaikeaa ennustaa, millä tavoin maahan- ja maastamuuton mää

rien erotus ts. nettosiirtolaisuus kehittyy tulevaisuudessa. Sen vuok

si ei tässä tehdä nettosiirtolaisuuden määrän tulevasta kSlityksestä 

ennustetta, vaan pyritään sel vi ttämään tulevaisuuden 

vaihtoffitojen väestöllisiä vaikutuksia yleisemnin. 

siirtolaisuus-

Kuviossa 1 on esitetty jakson 1972-76 tietojen perusteella lasketut 

vuotuiset maastamuuton vilkkausluvut iän ja sukupuolen mukaan. Kuvion 

pohjana olevat luvut osoittavat muuttaneiden määriä suhteessa kohortin 

keskiväkilukuun. Iät osoittavat kunkin kohortin ikää vuoden lopussa. 

Käyrät ovat selvästi kaksihuippuisia. Kuvion mukaan maastamuuton vilk

kaus on suurimmillaan 20- 21 -vuotiailla, joista tarkastelujaksolla on 

vuosittain muuttanut maasta keskimäärin noin 1 %. Toinen huippu on 1-

vuotiaiden ikäryhmässä, mikä on yhteydessä nuorten aikuisten suureen 

muuttoalttiuteen. O-vuotiaiden eli vuoden aikana syntyneiden lähtö 

muuton vilkkaus on pienempi kuin 1-vuotiaiden vastaava luku, mikä 
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Kuvio 1. Maastamuuttajien maara keskiväkiluvun 1 000 asukasta kohden su
kupuolen ja iän mukaan 1972-76 
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Kuvio 2. Maahanmuuttajien maara keskiväkiluvun 1 000 asukasta kohden su
kupuolen ja iän mukaan 1972-76 
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osoittaa vain sen, että odotettavissa olevalla tai juuri tapahtuneella 

syrmytyksellä on vanhempien muuttoalttiutta alentava vaikutus. Sil

miinpistävää on kouluikäisten (7-15-vuotiaiden) vähäinen maastamuutta

neisuus. Sellaiset henkilöt, joiden lapset ovat aloittaneet koulunsa 

Suomessa, ovat keskimääräistä vähemmän alttiita maastamuutolle. 

Alle 15-vuotiaina tyttöjen ja r:oikien muuttovilkkausluvuissa ei tie

tenkään ole systemaattisia eroja, koska muutto tapahtuu vanhempien mu

kana. Sukupuolten välillä ei myöskään ole eroja yli 50-vuotiaissa ikä

luokissa. 16-21-vuoden ikäisillä on naisten muuttovilkkaus sen sijaan 

selvästi miesten muuttovilkkautta korkeampi. Asevelvollisuuden suorit

taminen aiheuttaa lisäksi miesten luvuissa epäsäännöllisyyttä. 21. i

kävuoden jälkeen ovat miesten muuttovilkkaudet yleensä korkear-n,pia kuin 

naisten. Ero on suurimnillaan 30. ja 40. ikävuoden välillä. Vanhoilla 

ikäryhmillä muuttovilkkaus on tasaisesti alhainen, vain 0.5 muuttanut

ta vuodessa 1 000 asukasta kohden. 

Maahanmuuttoa iän mukaan on kuvattu kuviossa 2 

maastamuuttoa kuviossa 1. Kuvion pohjana olevat 

samaan tapaan kuin 

"maahanmuuton vilk-

kausluvut" ilmaisevat maahanmuuttaneiden määrää kussakin iässä suh-

teutettuna samanikäiseen väestöön Suomessa. Tällainen suhteuttamista

pa ei ole itse asiassa oikea, sillä Suomessa asuva väestö ei tie

tenkään ole sama kuin maahanmuutolle alttiina oleva väestö. Tällä las

kutavalla on kuitenkin mahdollista ottaa väestön ikärakenteen vaiku

tukset huomioon paremnin kuin käyttämällä maahanmuuttaneiden ikäraken

netta sellaisenaan. Myöskään ulkomailla asuvan maa..'1anmuutolle alttiin 

väestön yksikäsitteinen määritteleminen ei näytä mahdolliselta. 

Maahanmuuttaneiden ikärakenne on verrattain samanlainen kuin maasta

muuttaneiden. Suurin ja helr:osti ymnärrettävä ero on se, että muutto

liikkeen huippu on nyt 25. ikävuoden läheisyydessä ts. noin viisi 

vuotta myöhemnällä iällä kuin maastamuutossa. Huippu ei ole myöskään 

yhtä jyrkästi keskimääräisestä tasosta poikkeava kuin maastamuutossa. 

Toinen ero on se, että miesten paluumuuttaneisuus on selvästi suurempi 

kuin naisten. Naisille muutto ulkomaille merkitsee useammin kuin mie

hille lopullista kotimaan jättämistä. Tämä on yhteydessä avioliiton 

solmimiseen tulomaassa. 

Jaksolla 1972-76 jakautuvat maasta- ja rnaahanmuuttaneet sukupuolen mu

kaan seuraavasti: 
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Miehet Naiset 

Ma. as ta muuttaneet 32 800 Maastamuuttaneet 31 100 
Maahanmuuttaneet 35 500 Maahanmuuttaneet 27 400 
Erotus + 2 700 Erotus - 3 700 

Miehillä oli siis suorastaan muuttovoi ttoa, kun taas maahanmuuttanei

ta naisia oli 1 2 % vähemmän kuin maastamuuttaneita. 

Mielenkiintoinen yksityiskohta kuviossa 2 .on 7. ikävuodella oleva 

p::>ikkearna, joka osoittaa lasten koulunkäyrmin aloittamisen antavan 

joillekin erityisen aiheen paluumuuttoon. Käyrän jyrkkä lasku 15. ikä

vuoteen saakka taas osoittaa, että lasten koulunkäynti on jarruttava 

tekijä myös paluumuutolle. 

VÄESTÖPROJEKTIOMALLI 

Siirtolaisuuden vaikutusta väestönkehitykseen tarkastellaan vaihtoeh

toisten väestöprojektioiden avulla. Käytetyn projektiomallin periaat

teet ja tehdyt olettamukset ovat seuraavat: 

Våestöä tarkastellaan mallissa 1-vuotisin ikäryhmin, jolloin ikä las

ketaan vuoden lopussa. 1-vuotiaat ovat siis keskimäärin 1,5-vuotiaita. 

Mallin parametreina ovat 

- kuolleisuus luvut (kuolleiden määrä/keskiväestö) kussakin ikä- ja su

kupuoli:r:yrJTl.ässä 

- erikoishedelmällisyysluvut (syntyneiden määrä/keskiväestö) hedelmäl-

lisissä naisikäryhmissä (15-49) 

- maastamuuton vilkkaus luvut (maasta rnuuttaneet/keskiväestö) 

- "maahanrnuuton vilkkausluvut" (palanneet/ (loppuväestö - palanneet) 

- siirtolaisuuden nettotulos kokonaislukuna 

- p::>ikien osuus syntyneistä: 0 . 513 9 

Kussakin ikä- ja sukupuoli:r:yhmässä johdetaan kuolernanvaara (todennä

köisyys kuolla vuoden aikana) q ja maastamuuttotodennäköisyys m vas

taavista kuolleisuusluvuista q ja maastamuuton vilkkausluvusta m seu

raavasti: 

q q/( 1 + q + rn )/2 

rn = ffi/( 1 + q + rn )/2 

Ikäryhmässä 0 on näin saadut luvut jaettava kahdella. 
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Menettely :p:Jikkeaa siitä, mitä eSTIflI. Tilastokeskus alueittaisissa en

nusteissaan on tähän saakka käyttänyt: Tilastokeskus on estimoinut 

kuolemanvaarat ja muuttotodennäköisyydet (oik. eloonj äärnistodennäköi

syydet ja "alueellaolokertoimet") aineistosta suoraan. Menettelytavat 

johtavat samaan tulokseen jos kuolevuuden ja maastamuuton vilkkauden 

oletetaan pysyvän vakiona. Jos sensijaan esim. maastamuuton oletetaan 

vilkastuvan, johtaa Tilastokeskuksen menettelytapa kuolleiden määrän 

yliarvioirniseen. Vastaavasti lisääntyvä palutnnuutto tai vähenevä läh

tömuutto johtaa kuolleiden määrän aliarvioirniseen. 

Käytetty menettelytapa ei ole mitenkään uusi, vaan sitä on käytetty jo 

pitkään mm. muissa Pohjoismaissa. Myös Tilastokeskus on tiettävästiai

keissa muuttaa ennustemallinsa rakennetta vastaavasti samalla kun 

muuttoliikettä ryhdytään käsittelemään bruttamääräisenä. 

Yhden vuoden väestärnuutosten laskeminen tapahtuu ennustemallissa seu

raavasti: 

1. Lasketaan alkuväestöstä kuolleiden määrät ikä- ja sukupuoliryhrnissä. 

2. Lasketaan alkuväestön synnyttämien lasten määrä. 

3. Lasketaan maastamuuttavien määrä alkuväestön ikä- ja sukupuoliryh

missä sekä vuoden aikana syntyneitten ryhmässä. Näin on saatu sel

ville vuoden loppuväestö ilman maahanmuuttoa. 

4. Lasketaan maahanmuuttaj ien ikärakenne (kokonaismäärä tässä vaihees

sa mielivaltainen) . 

5. Selvitetään, kuinka suuri osa maahanmuuttajista muuttaa maasta toi

seen vielä saman vuoden aikana, maahanmuuttaneilla samat maastamuuton 

vilkkaus luvut kuin alkuväestöllä, ikär\Jhmää 0 lukuunottamatta maas

tamuuttotodennäköisyydet ovat kuitenkin vain puolet alkuväestön vas

taavista). Olkoon tämä osuus A. 

6. Määritetään maahanmuuttajien määrä seuraavasti: 

Maahanmuuttajien määrä 
nettomuutto - lähtömuutto 

1 - A 

7. Jaetaan maahannu.lUttajat ikäryhrniin. 

8. Lisätään syntyneiden, kuolleiden ja maastamuuttaneiden kokonaismää

riin paluumuuton vaikutus. 

Mallin kokeiluvaiheessa käytettiin myös menettelyä, jossa maahanmuu

ton ikärakenne oletettiin vakioksi. ~åestön ikärakenteen muuttuessa 

näin saadut tulokset eivät kuitenkaan vaikuttaneet luontevilta. 
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Ermustemalli ohjelm::>itiin tietokoneelle siten, että kuolleisuuslukuja, 

maastamuuton vilkkauslukuja ja erikoishedelmällisyyslukuja vo:idaan ku

takin erikseen vuosittain muuttaa kertollnilla (kaikissa ikä- ja suku -

puoliryhmissä samassa suhteessa). ~1ikään ei periaatteessa estäisi te

kemästä kullekin ikä- ja sukupuoliryhmälle erillistä kehitysennustetta, 

tästä menettelystä kuitenkin luovuttiin sen työläydenvuoksi. 

Laskelmien alkuväestönä käytettiin vuoden 1976 lopun väestöä. Paramet

rien alkuarvot esti.Iroi tiin vuosien 1972-76 tiedoista. Ermen estimoin

tia korjattiin Tilastokeskuksen ilmoittamia väkilukuja ikä- ja suku

puoliryhmittäin taaksepäin siten, että edellisen vuoden väkiluku muo

dostettiin jälkimnäisen vuoden väkiluvusta lisäämällä kuolleiden määrä 

ja vähentämällä syntyneiden määrä sekä nettosiirtolaisuus. Korjaukset 

suoritettiin vuoteen 1970 asti, vuoden 1970 lopun väkiluvuksi saatiin 

4 624 674, mikä on 26 338 henkeä suurempi kuin ilmoitettu "virallinen" 

väestölaskentaan perustuva väkiluku. Tämä ero siis syntyy väestön 

siirroista tietymättämiin ja tietymättömistä eli väestökirjanpidonvir

heiden korjauksista. Korjaustyön yhteydessä havaittiin Tilastokeskuk

sen koetauluissa myös niin runsaasti ristiriitoja (sarakkeet eivätsum

maudu oikein, . "väestäyhtälö" ei pidä paikkaansa), että on kenties ,ai

hetta laatia myöhemmin erillinen väestökirjanpidon "tilintarkastus

kertomus" . 

, \Tåestöprojektiamallin avulla tehtiin seuraavat viisi vaihtoehtoista 

laskelmaa: 

1. Qnavaraisvaihtoehto: maastamuuttoa ja maahanmuuttoa ei tapahdu Jain

kaan. 

2. Nollavaihtoehto: ikävuosittaiset maastamuuttovilkkaudet ovat samat 

kuin perusjaksolla 1972-76, mutta nettosiirtolaisuutta ei ole, ts. rraa

hanmuuton määrä=maastamuuton määrä. Tämä vaihtoehto vastaa likimääräi

sesti jakson 1972-76 kehitystä. 

3. Vaihtoehto 1 0 000: vuosittaisen nettosiirtolaisuuden oletetaan ole

van 10 000 henkeä koko jakson ajan. Maastamuuttovilkkaudet ovat 20 % 

korkeamnat kuin perusjaksolla. Vaihtoehto vastaa suunnilleen vuoden 

1976 siirtolaisuutta. 

4. Vaihtoehto 5 000: vuosittainen nettomuutto on 5 000 henkeä koko 

jakson ajan. Maastamuuttovilkkaudet ovat samat kuin perusjaksolla. 

5. Vaihtoehto 3 000: nettosiirtolaisuus on vuonna 1977 10 000, alenee 

tasaisesti 3 000: een vuonna 1985 ja edelleen 1 000: een vuonna 1995, 
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jolla tasolla se pysyy vuoteen 2010. Keskimääräinen vuotuinen netto-

siirtolaisuus on tällöin n. 3 000. }~astamuuttovilkkaudet alenevat 

vucx1esta 1977 vastaavasti siten, että ne ovat vucx1en 1995 jälkeen 50 % 

perusjakson muuttovilkkauksista. Tätä vaihtoehtoa voidaan pitää yhtenä 

arviona mahdollisesta kehityksestä. 

Liitetaulukoissa on kuvattu väestön kehitystä eri ennustevaihtoehtojen 

mukaan. Siirtolaisuusvaihtoehtojen vaikutuksesta koko maan väkilukuun 

saadaan yleiskuva kuviosta 3. Kaikkien kuviossa esitettyjen vaihtoeh

tojen mukaan Suomen väkiluku olisi vuonna 2010 alhaisempi kuin nykyi

sin. Väkiluvun alenemisen ajankohta ja alenemisen nopeus ovat kuiten

kin erilaisia. O-vaihtoehdon mukaan väkiluvun aleneminen alkaisi vuon

na 1990. V 10000: n mukaan aleneminen alkaisi jo vuonna 1982. Vuonna 

2010 on ennusteiden ero noin 400 000 henkeä. 

Tässä yhteydessä ei ole tarpeen tarkastella kaikkia liitetaulukoihin 

sisältyviä tietoja yksityiskohtaisesti. Seuraavassa käsitellään aluksi 

arnavaraisvaihtoehdon ja nettosiirtolaisuuden nollavaihtoehdon (O-vaih

toehdon) eroa, joka on kiinnostava ennustemetcx1iikan kannalta. Sen 

jälkeen pyritään suoritettujen laskelmien avulla vastaamaan seuraaviin 

kysymyksiin. 

1. Mikä on tietynsuuruisen nettosiirtolaisuuden vaikutus väkilukuun, 

kun otetaan huomioon sekä siirtolaisuuden suorat että epäsuorat vai

kutukset? 

2. Millä tavoin siirtolaisuus vaikuttaa eri ikäluokkien suuruuden ke

hitykseen? 

3. Millä tavoin siirtolaisuus vaikuttaa lasten ja vanhusten aiheutta

man huoltorasituksen suuruuteen? 

OMAVARAISVAIHTOEHDON JA O-VAIHTOEHDON VERTAILU 

Laskettuihin väestäprojektioihin sisältyi kaksi erilaista vaihtoehtoa, 

joiden mukaan nettosiirtolaisuutta ei esiintyisi koko tarkastelukaute

na. Näistä puhdas omavaraislaskelma on rajojen ollessa avoimia epärea

listinen. Sellaista käytetään kuitenkin tavanomaisesti sekä koko maan 

väestäennusteissa että aluettaisissa ennusteissa, kun halutaan 

vaihtoehto, jossa lähtö- ja tulomuutto ovat tasapainossa. Jos 

laskea 

lähtö-

ja tulamuuton ikärakenteet ovat suunnilleen samanlaisia, ei omavarais

laskelman tuloksen voida cx10ttaa poikkeavan olennaisesti sellaisesta 
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Kuvio 3. Suomen väkiluvun kehitys 1976-2010 kolmen siirtolaisuusolS±a~ 
muksen mukaan. 

Milj .~, -~t----------r----------t---------, 
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4 . 20 

2010 
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realistisemnasta laskelmasta, jossa esiintyy molemmansuuntaista muut

toliikettä. 

Seuraavassa asetelmassa on vertailtu Suomen väkiluvun kehitystä näiden 

kahden vaihtoehdon mukaan: 

1 000 henkeä 

vuosi omavar . O-vaihtoehto erotus prosenttia 

1976 4 731 4 731 0 o % 

1995 4 837 4 824 13 0.3 % 

2010 4 642 4 614 28 0.6 % 

Molempien iaskelmien mukaan väkiluku aluksi kasvaa, mutta alkaa vähen

tyä ~öhemmin. Våkiluvun väheneminen alkaa omavaraislaskelmassa vuon

na 1991 ja O-vaihtoehdossa vuonna 1990 (liitetaulukko 1). 

Vuodelle 2010 ornavaraislaskelma antaa 28 000 henkeä suuremnan väkilu

vun kuin O-vaihtoehto. Ero johtuu pääasiassa siitä , että naisten pa

luumuutto on vähäisempää kuin miesten paluumuutto (ks. liitetaulukko 3) . 
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Vaihtoehdon mukainen siirtolaisuus aiheuttaa vuosittain 500-700 naisen 

vähenemisen väkiluvussa. Vastaavasti miesten määrä lisääntyisi 500-

700 hengellä. Tärnäntuloksena vuonna 2010 olisi 20-64-vuotiaita naisia 

O-vaihtoehdon mukaan 26 000 (1.8 %) vähemnän kuin omavaraislaskelmassa. 

Pitkällä aikavälillä tällainen kehitys ei tosin olisi mahdollista pa

luumuutolle alttiiden miesten ulkomaisen varannon ehtyessä. 

Hedelrnällisyysikäisten naisten omavaraislaskelmaan verrattuna pienem

pi määrä O-vaihtoehdossa aiheuttaa eron syntyneitten lukumäärässä: 

vuonna 2010 syntyisi siten omavaraisvaihtoehdon mukaan 48 000 lasta ja 

O-vaihtoehdon mukaan 46 800. Erotus olisi tällöin 1 200 syntynyttä eli 

2.5 % vuodessa. Kuolleiden vuotuinen määrä olisi ornavaraislaskelmassa 

n. 200 henkeä alhaisempi kuin O-vaihtoehdossa. 

Kuten edellä esitetyt vertailut osoittavat, ei amavaraislaskelmalla ja 

O-vaihtoehdolla edes vuoteen 2010 ulotettuina ole kovinkaan suurta e

roa. Tästä huolimatta on - jos se on mahdollista - parempi käyttää to

dellisuutta tarkemmin vastaavaa O-olettamusta kuin epärealistista oma

varaislaskelmaa. Seuraavassa verrataankin muita laskelmia O-vaihtoeh

toon eikä omavaraisvaihtoehtoon. 

NETTOSIIRTOLAISUUDEN VAIKUTUS VÄKILUKUUN 

Negatiivisen nettosiirtolaisuuden vaikutusta väestönkehitykseentarkas

tellaan seuraavaksi vertaamalla laskelmaa, jossa maastamuuton ja maa

hanmuuton erotus on vuosittain jatkuvasti 5 000 henkeä (V 5 000) 0-

vaihtoehtoon. Johtopäätökset vertailusta V 10 000 ja O-vaihtoehdon vä

lillä ovat suuruussuhteita lukuunottamatta samanlaisia, eikä näitä ver

tailuja ole sen vuoksi tarpeen esittää. 

Nettosiirtolaisuuden vaikutusta kokonaisväkilukuun ei voida laskea me

kaanisesti vähentämällä O-vaihtoehdon väkiluvusta nettosiirtolaisuuden 

määrä. Tämä johtuu kahdesta tekijästä: 

1. Muuttotappio vähentää syntynei tten lukumäärää Suomessa. Tämä tappio 

ei ole kuitenkaan suoraan verrannollinen nettosiirtolaisuuden määrään, 

koska ITUluttotappion ikärakenne poikkeaa koko maan ikärakenteesta. 

2. Osa siirtolaisista olisi kuollut Suomessa ja vähentänyt täten joka 

tapauksessa väkilukua. 

Kuten taulukosta 1 ilmenee, edellisen tekijän vaikutus on keskeinen ja 
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nettosiirtolaisuuden ollessa negatiivinen väkiluku vähenee suhteessa 

perusvaihtoehtoon selvästi enemnän kuin siirtolaistappion yhteenlaske

tulla määrällä. V 5 OOO:n mukaan olisi siirtolaisuuden suoranaisesti 

aiheuttama väestötappio 95 000 henkeä 19 vuoden jaksolla vuoteen 1995 

mennessä. Tämän lisäksi epäsuora tappio olisi 14 000 henkeä eli keski

määrin 730 henkeä vuodessa. Epäsuora tappio aiheuttaisi noin 15 %:n 

epäsuoran lisäyksen siirtolaisuuden suoranaisesti aiheuttaman väestö

katoon. }~ös V 10 000 vaihtoehdossa olisi epäsuora vaikutus suhteessa 

suoraan vaikutukseen samaa suuruusluokkaa, kuten voidaan päätellä lii

tetaulukoiden tiedoista. 

Taulukko 1 . Väkiluvun kehitys vuoteen 1995 ja vuoteen 2010 O-vaihto
ehdon ja V 5 OOO : n mukaan ( 1 000 henkeä) . 

Vuoteen 1995 Vuoteen 2010 

O-vaihto- O-vaihto-
ehto V 5000 Erotus ehto V 5000 Erotus 

Väkiluku v. 1976 4 731 4 731 4 731 4 731 
Luonnollinen li-
säys + 93 + 79 14 117 149 32 
Nettosiirtolai-
suus 95 95 - 170 170 

Väkiluku jakson 
lopussa 4 824 4 715 109 4 614 4 412 202 

Tarkastelukauden pidentyessä voidaan epäsuoran vaikutuksen suhteelli

sen merkityksen olettaa lisääntyvän. Taulukon mukaan lisäys on kuiten

kin melko vähäinen. Kun laskelma ulotetaan vuoteen 2010 saakka, aihe

uttaisi 5 000 hengen vuotuinen nettosiirtolaisuus noin 200 000 hen

gen vähennyksen O-vaihtoehdon mukaiseen väestöön. Tästä vähennyksestä 

170 000 olisi siirtolaisuuden välittömästi aiheuttamaa. Epäsuora tap

pio olisi n. 30 000 henkeä eli 19 % nettosiirtolaisuuden yhteenlaske

tusta määrästä. Kuviossa 4 on esitetty epäsuora tappio prosentteina 

suorasta tappiosta projektioajan mukaan. Laskelma on tehty V 5 000:n 

mukaan, mutta se pitää paikkansa likirnääräisesti myös muilla nettosiir

tolaisuuden määrillä. Kuvion 4 avulla voidaan siis likimääräisesti ar

vioida vakiona pysyvän nettosiirtolaisuuden vaikutus väkilukuun millä 

tahansa nettosiirtolaisuuden tasolla. 
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Kuvio 4. Nettosiirtolaisuuden aiheuttama epäsuora väestönvähennys pro
sentteina nettosiirtolaisuuden määrästä V 5 OOO:n mukaan. 
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SIIRTOLAISUUS JA IKÄRAKENTEEN KEHITYS 

Jos syntyneisyys ja kuolleisuus Suomessa pysyvät ennusteen perusjak

son (1972-76) tasolla jatkuvasti saa väestönine ikäpyramidi yhä selvem

min sipulimaisen, alaspäin kapenevan muodon (ks. kuvio 5). Itse pyra

midin perusmuotoon ei suurikaan eli 10000 hengen vuotuinen nettosiir

tolaisuus vaikuta olennaisesti, koska siirtolaisuus vaikuttaa jossakin 

määrin useirrpiin ikäryhmiin . Vaikutus ei ole kuitenkaan samansuuruinen 

kaikissa ikäryhmissä . Sen vuoksi tarkastellaan seuraavaksi, miten 

V 5000 eroaa O-vaihtoehdosta eri ikäryhmissä. Ikäryhmiä on tarkaste

lussa aluksi kolme: 0-19 vuotiaat (lapset), 20-64 -vuotiaat (työikäi

set) ja 65 vuotta täyttäneet (vanhukset). Työikäisyyden rajana on täs

sä käytetty 20 vuotta, joka on keskimäärin lähempänä todellisuutta kuin 

perinteellinen 15 vuoden ikä. Taulukossa 2 on vertailuja tehty vuoden 

1995 ja vuoden 2010 tietojen mukaan. Taulukon mukaan siirtolaisuuden 

vaikutus on suhteellisesti voimakkainta nuorimmassa, alle 20-vuotiaiden 
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Kuvio 5. Suomen väestöpyramidi v. 2000 O-nettosiirtolaisuusennusteen 
(ulompi kuva) ja 10 000 hengen vuotuisen siirtolaisuustappioennusteen 
mukaan (sisempi kuvio) 

Syntyrnävuosi Ikä 

80 
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60 
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10 o 10 20 

1000 henkeä 

ikäluokassa, jonka suuruus vuonna 1995 olisi 2.9 % pienempi kuin pe-

rusvaihtoehdossa. Työikäisten määrä vähenisi perusvaihtoehtoon verrat

tuna suunnilleen samassa suhteessa (2.4 %) kuin koko väestön määrä 

(2.3 %). Sen sijaan vanhusten määrään siirtolaisuus ei vaikuttaisijuu

ri lainkaan. Vuoden 2010 tilanteessa ero V 5 OOO:n ja perusvaihtoehdon 

välillä olisi samantyyppinen, ts. nettosiirtolaisuuden vaikutus lasten 

määrään olisi selvästi suurempi kuin koko väestöön, aikuisten määrään 

hieman suurempi kuin koko väestöön , mutta vanhusten määrään edelleen-

kin vähäinen. 
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Taulukko 2. Eri ikäluokkien suuruudet O-vaihtoehdon V 5 OOO:n mukaan 
vuosina 1995 ja 2010 (1 000 henkeä). 

Ikä- Vuonna 1995 Vuonna 2010 
ryhmä 

O-vaih- V 5000 Ero- Ero- O-vaih- V 5000 Ero- Ero-. 
toehto tus tus % toehto tus tus % 

o -19 1195 1160 -35 -2.9 1003 949 -54 -5.4 
20-64 3006 2934 -72 -2.4 2950 2809 -141 -4.8 
65- 623 621 -2 -0.3 661 654 -7 -1.1 

Yh-
teensä 4824 4715 -109 -2.3 4614 4412 -202 -4.4 

Edellä esitettyjä tuloksia voidaan vielä täsmentää vertailemalla ikä

luokkien 5-vuotisikäryhmittäin vuosina 1995 ja 2010 (kuvio 6.) 

Kuvio 6. V 5000 ja O-vaihtoehdon suhteellinen ero ikäryhmittäin pro
sentteina 1995 ja 2010 (molemmat sukupuolet) 
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Kuvion mukaan siirtolaisuus aiheuttaisi aikavälillä 1976-1995 suhteel

lisesti suurimman eli lähes 4 %:n vähennyksen 35-39-vuotiaiden ikäryh

mässä eli 1950-luvun jälkipuoliskolla syntyneissä kohorteissa. 15-24-

vuotiaisiin siirtolaisuuden vaD<utus olisi vähäisempi. Yli 45~vuotiai

siin ikäluokkiin siirtolaisuus ei myöskään vaikuttaisi paljoakaan, 

koska nämä kohortit ovat ohittaneet rnaastarnuuttoalttiin ikänsä ennen 

jakson alkua. Vuoteen 2010 mennessä maastamuuton vaikutus ulottuisi 

myös vanhempiin ikäryhrniin. 

SIIRTOLAISUUS JA HUOLTORASITUS 

Siirtolaisuuden yhtenä haitallisimrnista seurauksista on usein pidetty 

työikäisen väestön vähenemistä, joka vaikuttaa haitallisesti jäljelle 

jäävän aktiiviväestön huoltorasitukseen. Siirtolaisuuden vaikutus työ

ikäiseen väestöön kohdistuvaan huoltorasitukseen ei ole kuitenkaan pel

kästään negatiivinen. Kuten edellä esitetyt tiedot eri ikäryhmien suu

ruuden kehityksestä osoittivat, vähenee alle 20-vuotiaiden lukumäärä 

suhteellisesti enermnän kuin työikäinen väestö. Vaikka siis vanhusten 

määrä suhteessa työikäiseen väestöön kasvaa, vähenee toisaalta lasten 

määrä. Tämä ilmenee tarkemnin taulukosta 3, jossa on vertailtu V 

5 OOO:ta ja perusvaihtoehtoa. 

Taulukko 3. 0-19-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrä 1 OOO:tta 20-
64-vuotiasta kohden O-vaihtoehdon ja V 5 000 mukaan. 

Ikä- Vuonna 1995 Vuonna 2010 v. 1970 
ryhmä 

O-vaih- V 5000 Ero- % O-vaih- V 5000 Ero- % 

toehto tus toehto . tus 

0-19 397 395 +2 +0.5 340 338 +2 +0.6 502 
65- 208 212 -4 -1.9 224 233 -9 -4.0 187 

Yh-
teensä 605 607 -2 -0.3 564 571 -7 -1.2 689 

Päätulos taulukosta on se, että siirtolaisuuden vaikutus huoltorasi

tukseen on hyvin vähäinen. Lasten ja van.husten yhteenlaskettu määrä 

1 000 työikäistä kohden vuonna 1995 on V 5000 mukaan vain 0.3 % ja 

vuonna 2010 1.2 % suurernpi kuin perusvaihtoe."ldossa. Jos nettosiirto

laisuus olisi kaksinkertainen, ts. 10 000 henkeä vuodessa, olisi huol-
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Taulukko 4. 0-19-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden maara 1 OOO:tta 
20-64-vuotiasta kohden O-vaihtoehdon ja V 10 000 mukaan. 

Ikä- Vuonna 1995 Vuonna 2010 
ryhmä 

O-vaih- V 10000 Ero- % O-vaih- V 10000 Ero- % 

toehto tus toehto tus 

0-19 397 393 +4 +1.0 340 335 +5 +1.5 
65- 208 216 -8 -3.8 224 242 -18 -8.0 

Yh-
teensä 605 609 -4 -0.7 564 577 -13 -2.3 

torasituksen lisäys suhteessa perusvaihtoehtoon suunnilleen kaksinker

tainen, ts. 0.7 % vuoteen 1995 ja 2.3 % vuoteen 2010 (taulukko 4). Vie

lä tällä korkeammallakin nettosiirtolaisuuden tasolla olisi huoltora

situksen lisäys siis varsin pieni. Taulukko antaa selityksen sille hie

man yllättävälie tulokselle, että siirtolaisuus ei juuri vaikuta huol

torasi tukseen: vaikka vanhusten aiheuttamahuoltorasitus lisääntyy, niin 

lasten aiheuttama rasitus vähenee vastaavasti. Samalla vertailu vuoden 

1976 tilanteeseen osoittaa, että kokonaishuoltorasitus alenee sekä pe

rusvaihtoehdon, että V 5000:n mukaan aivan olennaisesti. Tämä johtuu 

alhaisen hedelmällisyyden aiheuttamasta lasten lukumäärän nopeasta ale-

nemisesta. Tämä vertailu osoittaakin selvästi, että siirtolaisuus ei 

ole maamme tulevan ikärakenteen kehityksen kannalta yhtä tärkeässä a

semassa kuin syntyvyys. 

Siirtolaisuus vanhentaa väestön ikärakennetta, mutta ei lisää kovin

kaan paljoa työikäisen väestön huoltorasitusta, koska vanhusten osuu

den kasvua korvaa lasten osuuden väheneminen. Siirtolaisuuden päämer

ki tys väestönkehityksen kannalta on siinä, että se kärj istää edelleen 

niitä ongelmia, joita alhainen syntyvyys ja siitä 

väestön väheneminen muutenkin aiheuttavat. 
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LIITETAULUKOT 

Taulukko 1 . Vuotuiset väestönmuutokset ja väkiluku eri projektivaihto-
ehtojen mukaan . 

a . Omavaraisvaihtoehto 

vuosi syntyi kuoli tuli lähti netto muutos väkiluku , 

1977 63665 47669 0 0 0 15996 4746832 
1978 63785 48710 0 0 0 15075 4761907 
1979 63794 49705 0 0 0 14089 4775996 
1980 63717 50654 0 0 0 13063 4789059 
1981 63574 51582 0 0 0 11992 4801051 
1982 63362 52465 0 0 0 10897 4811949 
1983 63079 53270 0 0 0 9809 4821758 
1984 62739 54099 0 0 0 8640 4830397 
1985 62337 54841 0 0 0 7496 4837894 
1986 61845 55596 0 0 0 6249 4844143 
1987 61236 56302 0 0 0 4934 4849077 
1988 60493 56931 0 0 0 3562 4852639 
1989 59621 57526 0 0 0 2095 4854734 
1990 58642 58043 0 0 0 599 4855332 
1991 57581 58515 0 0 0 -934 4854398 
1992 56512 58941 0 0 0 -2429 4851969 
1993 55492 59276 0 0 0 -3784 4848185 
1994 54542 59620 0 0 0 -5078 4843108 
1995 53673 59903 0 0 0 -6230 4836878 
1996 52896 60155 0 0 0 - 7259 4829618 
1997 52219 60497 0 0 0 -8278 4821340 

"-
1998 51650 60851 0 0 0 -9202 4812138 
1999 51183 61070 0 0 0 -9887 4802252 
2000 50799 61665 0 0 0 -10866 4791386 
2001 50477 62181 0 0 0 -11705 4779681 
2002 50193 62644 0 0 0 -12451 4767230 
2003 49928 63146 0 0 0 - 13218 4754012 
2004 49676 63575 0 0 0 -13899 4740113 
2005 49437 64031 0 0 0 -14594 4725519 
2006 49197 64445 0 0 0 -15248 4710272 
2007 48940 64841 0 0 0 - 15901 469437 1 
2008 48656 65262 0 0 0 -16606 4677764 
2009 48346 65701 0 0 0 - 17355 4660409 
2010 48010 66126 0 0 0 - 18115 4642294 

b . O-vaihtoehto 

1977 63628 47671 12712 12712 0 15956 4746792 
1978 63664 48716 12685 12685 0 14948 4761740 
1979 63574 49713 12635 12636 0 13861 4775601 
1980 63387 50664 12601 12602 0 12722 4788323 
1981 63126 51595 12563 12563 0 11531 4799854 
1982 62793 52480 12515 12515 0 10312 48 10167 

jatkuu seuraavalla sivulla 



Taulukko 1 . b. jatkoa 

vuosi syntyi kuoli 

1983 62389 53287 
1984 61934 54119 
1985 61425 54864 
1986 60837 55621 
1987 60145 56331 
1988 59335 56964 
1989 58413 57562 
1990 57399 58083 
1991 56320 58559 
1992 55249 58990 
1993 54241 59329 
1994 53315 59679 
1995 52478 59968 
1996 51739 60226 
1997 51102 60576 
1998 50570 60937 
1999 50137 61162 
2000 49780 61765 
2001 49478 62289 
2002 49206 62759 
2003 48942 63269 
2004 48683 63707 
2005 48427 64171 
2006 48161 64594 
2007 47873 64999 
2008 47551 65429 
2009 47202 65877 
2010 46825 66311 

c. V 5 000 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

63570 
63492 
63290 
62994 
62630 
62200 
61707 
61170 
60586 
59930 
59176 
58309 
57334 
56273 
55147 
54031 
52977 
52002 

47664 
48693 
49675 
50609 
51523 
52390 
53179 
53992 
54716 
~5452 

56139 
56748 
57322 
57817 
58264 
58666 
58975 
59291 

79 

tuli lähti 

12466 12466 
12407 12408 
12336 12336 
12231 12232 
12108 12109 
11965 11965 
11810 11810 
11646 11646 
11493 11493 
11364 11364 
11257 11257 
1115511155 
11079 11079 
11010 11010 
10948 10948 
10880 10881 
10816 10816 
10754 10754 
10691 10691 
10629 10629 
10564 10565 
10501 10501 
10428 10428 
10357 10357 
10276 10277 
10194 10194 
10105 10105 
10011 10011 

7701 12701 
7651 12652 
7581 12581 
7527 12527 
7470 12470 
7404 12405 
7340 12340 
7266 12266 
7179 12180 
7061 12061 
6925 11925 
6768 11768 
6601 11601 
6424 11424 
6258 11258 
6117 11117 
5996 10996 
5879 10879 

netto muutos 

o 9101 
o 7814 
o 6561 
o 5215 
o 3814 
o 2371 
o 850 
o -684 
o -2239 
o -3741 
o -5089 
o -6364 
o -7490 
o -8488 
o -9474 
o -10367 
o -11026 
o -11985 
o -12811 
o -13554 
o -14327 
o -15024 
o -15744 
o -16432 
o -17127 
o -17878 
o -18675 
o -19487 

-5000 10907 
-5000 9799 
-5000 8615 
-5000 7385 
-5000 6107 
-5000 4810 
-5000 3528 
-5000 2178 
-5000 870 
-5000 -523 
-5000 -1963 
-5000 -3439 
-5000 -4987 
-5000 -6544 
-5000 -8117 
-5000 -9635 
-5000 -10998 
-5000 -12290 

Väkiluku 

4819268 
4827082 
4833643 
4838858 
4842673 
4845044. 
4845894 
4845210 
4842971 
4839230 
4834141 
4827777 
4820287 
4811800 
4802325 
4791958 
4780933 
4768948 
4756136 
4742583 
4728256 
4713232 
4697488 
4681055 
4663929 
4646051 
4627376 
4607889 

4741743 
4751542 
4760157 
4767542 
4773648 
4778458 
4781986 
4784164 
4785034 
4784511 
4782548 
4779109 
4774121 
4767577 
4759460 
4749825 
4738827 
4726537 

jatkuu seuraavalla sivulla 
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Taulukko 1 . c . jatkoa 

vuosi syntyi kuoli tuli lähti netto muutos väkiluku 

1995 51112 59546 5789 10789 - 5000 - 13433 4713104 
1996 50315 59767 5703 10703 -5000 -14453 4698652 
1997 49614 60078 5625 10625 - 5000 - 15463 4683188 
1998 49014 60397 5541 10541 -5000 -16384 4666805 
1999 48506 60580 5460 10460 - 5000 - 17074 4649731 
2000 48070 61135 5381 10381 - 5000 -18065 4631666 
2001 47684 61609 5302 10302 -5000 - 18925 4612741 
2002 47327 62028 5223 10223 -5000 - 19701 4593040 
2003 46979 62483 5143 10143 -5000 -20505 4572535 
2004 46634 62864 5064 10064 - 5000 -21229 4551306 
2005 46294 63268 4975 9975 -5000 -21974 4529332 
2006 45948 63628 4889 9889 -5000 -22680 4506652 
2007 45581 63968 4794 9794 -5000 -23387 4483264 
2008 45185 64329 4698 9698 -5000 -24144 4459120 
2009 44765 64705 4596 9596 - 5000 - 24940 4434180 
2010 44322 65064 4489 9489 - 5000 -25743 4408437 

d . V 10 000 

1977 63506 47656 5226 15226 -10000 5849 4736685 
1978 63297 48671 5138 15138 -10000 4625 4741311 
1979 62963 49638 5026 15026 - 10000 3324 4744635 
1980 62536 50557 4935 14935 -10000 1980 4746615 
1981 62047 51454 4842 14842 - 10000 593 4747208 
1982 61497 52304 4740 14741 - 10000 -807 4746401 
1983 60892 53074 4641 14641 -10000 -2183 4744218 
1984 60250 53868 4532 14532 -10000 -3618 4740601 
1985 59571 54572 4409 14409 -10000 -5001 4735600 
1986 58828 55287 4249 14249 -10000 - 6459 4729141 
1987 57996 55952 4068 14068 - 10000 -7956 4721185 
1988 57059 56538 3864 13864 - 10000 -9479 4711706 
1989 56022 57087 3647 13647 - 10000 -11064 4700642 
1990 54905 57556 3420 13420 -10000 - 12651 4687991 
1991 53730 57976 3206 13206 -10000 -14246 4673745 
1992 52568 58349 3020 13020 - 10000 -15781 4657965 
1993 51469 58627 2859 12859 - 10000 -17158 4640807 
1994 50450 58911 2703 12703 -10000 -18462 4622345 
1995 49513 59132 2577 12577 -10000 -19618 4602726 
1996 48665 59318 2456 12456 - 10000 - 20653 4582074 
1997 47909 59590 2344 12344 -10000 - 21681 4560393 
1998 47247 59869 2223 12223 -10000 -22622 4537771 
1999 46672 60009 2106 12106 -10000 - 23337 4514434 
2000 46162 60518 1992 11992 - 10000 -24356 4490078 
2001 45698 60944 1876 11876 -10000 - 25246 4464832 
200.2 45260 61312 1762 11762 -10000 - 26052 4438780 
2003 44827 61713 1645 11645 -10000 -26886 4411894 
2004 44398 62038 1530 11530 -10000 -27640 4384255 
2005 43973 62383 1404 11404 - 10000 - 28410 4355845 
2006 43542 62681 1281 11281 - 10000 -29139 4326705 

j a t kuu seuraav alla s ivull a 
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Taulukko 1. d. jatkoa 

vuosi syntyi kuoli tuli lähti netto muutos väkiluku 

2007 43092 62957 1149 11149 -10000 -29865 4296841 
2008 42617 63250 1015 11015 -10000 -30633 4266207 
2009 42121 63556 876 10876 -10000 -31435 4234772 
2010 41604 63841 732 10732 -10000 -32236 4202536 

e. V 3000 

1977 63506 47656 5226 15226 -10000 5849 4736685 
1978 63308 48672 5385 14510 -9125 5511 4742196 
1979 63010 49643 5533 13784 -8250 5117 4747313 
1980 62643 50568 5713 13089 -7375 4700 4752013 
1981 62237 51475 5902 12402 -6500 4262 4756275 
1982 61793 52337 6094 11719 -5625 3831 4760107 
1983 61316 53123 6297 11047 -4750 3443 4763549 
1984 60823 53935 6502 10377 -3875 3012 4766562 
1985 60311 54662 6707 9707 -3000 2649 4769211 
1986 59745 55402 6462 9262 -2800 1543 4770754 
1987 59089 56094 6210 8811 -2600 395 4771149 
1988 58325 56708 5952 8352 -2400 -783 4770366 
1989 57455 57288 5695 7895 -2200 -2033 4768333 
1990 56498 57790 5440 7440 -2000 -3292 4765041 
1991 55475 58245 5202 7002 -1800 -4571 4760471 
1992 54456 58655 4987 6587 -1600 -5799 4754672 
1993 53494 58974 4792 6192 -1400 -6879 4747792 
1994 52607 59301 4605 5805 -1200 -7893 4739899 
1995 51803 59566 4438 5438 -1000 -8764 4731135 
1996 51084 59800 4401 5401 -1000 -9716 4721419 
1997 50456 60123 4369 5369 -1000 -10668 4710751 
1998 49921 60456 4332 5333 -1000 -11535 4699216 
1999 49475 60652 4298 5298 -1000 -12177 4687039 
2000 49097 61223 4264 5264 -1000 -13126 4673914 
2001 48767 61713 4230 5230 -1000 -13946 4659967 
2002 48463 62149 4197 5197 -1000 -14685 4645282 
2003 48166 62622 4163 5163 -1000 -15455 4629827 
2004 47874 63021 4130 5130 -1000 -16147 4613680 
2005 47587 63445 4092 5092 -1000 -16858 4596822 
2006 47295 63826 4056 5056 -1000 -17531 4579291 
2007 46984 64188 4015 5015 -1000 -18204 4561087 
2008 46647 64573 3974 4974 -1000 -18926 4542161 
2009 46288 64975 3930 4930 -1000 -19687 4522473 
2010 45907 65360 3884 4884 -1000 -20454 4502020 



Taulukko 2. Väkiluku eräinä vuosina ikäryhmittäin eri projektivaihtoehtojen mukaan ( 1 000 henkeä ). 

Vuosi 0-19 -vuotiaat 20-64 -vuotiaat 

Omav.v. O-V. V 3000 V 5000 V 10000 Omav . v . O-V . V 3000 V 5000 V 10000 

1976 1405 1405 1405 1405 1405 2801 2801 2801 2801 2801 
1985 1272 1275 1253 1259 1243 2989 2984 2941 2952 2918 
1995 1198 1195 1164 1160 1124 3015 3006 2947 2934 2861 
2010 1014 1003 978 949 893 2968 2950 2971 2809 2665 

Vuosi 65 vuotta täyttäneet Yhteensä (X) 
tv 

Omav . v. O-V. V 3000 V 5000 V 10000 Omav.v . O-v . V 3000 V 5000 V 10000 

1976 524 524 524 524 524 4731 4731 4731 4731 4731 
1985 576 577 575 576 574 4838 4836 4770 4786 4736 
1995 624 623 622 621 619 4837 4824 4733 4715 4604 
2010 660 661 655 654 646 4642 4614 4505 4412 4204 



Taulukko 3. Maastamuuttaneet ja maahanmuuttaneet ikäryhmittäin O-vaihtoehdon mukaan esimerkkivuonna 1980. 

Ikä Maasta muuttaneet Maahan muuttaneet Nettosiirtolaisuus 
vuoden 
lopussa 

M N MS M N MS M N MS 

0- 4 582 551 1133 750 725 1475 168 174 342 
5- 9 318 310 628 509 469 978 191 159 350 

10-14 199 195 395 210 211 421 11 15 27 
15-19 736 999 1735 380 478 858 -356 -521 -877 
20-24 1660 1656 3315 1308 1054 2362 -352 -601 -954 
25-29 1150 993 2143 1523 1002 2525 373 9 382 co 
30-34 812 522 1334 1203 635 1838 391 114 504 w 

35-39 400 238 638 552 263 815 152 25 177 
40-44 232 139 371 288 139 427 56 0 57 
45-49 145 113 257 172 88 260 27 -24 3 
50-54 113 102 216 114 82 196 1 -21 -20 
55-59 67 84 151 68 69 137 1 -15 -15 
60-64 40 55 94 33 55 89 -6 0 -6 
65-69 31 52 83 32 49 81 1 -3 -2 
70-74 18 36 54 20 45 65 1 9 10 
75- 14 40 54 24 50 74 10 10 21 

6517 6085 12602 7187 5414 12601 670 -671 0 

0-19 1835 2056 3891 1850 1883 3732 14 -173 -159 
20-64 4618 3901 8520 5262 3388 8649 643 -514 130 
65- 63 127 191 76 144 220 13 16 29 

6517 6085 12602 7187 5414 12601 670 -671 0 
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4 • 3. SIIRTOLAISUUDEN VAIKUTUS TAIOUDELLISEEN KASVt.JUI'.J LÄHI'ÖMAASSA 

Tutkija Kari Hietala 

Tulamaissa siirtolaisuus on edistänyt taloudellista kasvua ja hillin

nyt inflaatiota useiden tutkimusten mukaan 1. Vastaavan laajuisia tutki

muksia lähtätaista ei sanottavasti ole olemassa. Löytyy kuitenkin tut

kimuksia, joissa asiaa sivutaan myös lähtörnaiden kannalta. Varhaisim

missa lähtämaita koskevissa 60-luvun alun selvityksissä katsottiin ta

sapainoisen kasvun periaatteiden mukaisesti, että siirtolaisuus kohot

taa lähtöalueiden per capita tuloja, mikä taas lisää kysyntää ja edis

tää siten kasvua2 • Uudernmissa, lähinnä OECD:n piirissä 1970-luvulla suo

ritetuissa selvityksissä3 taas on saatujen kokemusten perusteellakoros

tettu siirtolaisuuden työttömyyttä pienentävää ja siirtolaisten kotiin 

lähettämien rahalähetysten maksutasetta tasapainottavaa vaikutusta. 

Siirtolaisten rahalähetyksillä olisi merkittävärrpi kasvua edistävä vai

kutus, jos ne kohdentuisivat tehokkaamnin. 

Tässä esityksessä tarkastelen siirtolaisuuden vaikutusta lähtörnaan ta

loudelliseen kasvuun. Tavoitteena on johtaa teoreettisesti kasvuvaiku

tusta kuvaavia kertoirnia, joiden avulla voitaisiin kvantitatiivisesti 

arvioida kasvu vaikutusten suuruutta ja suuntaa. 

SIIRTOLAISUUDEN VÄLITÖN VAIKUTUS TYÖLLISYYTEEN JA INFLAATIOON: TYÖLLI

SYYSASEMAN VAIKUTUS 

Siirtolaisuuden vaikutukset lähtÖIllaalle määräytyvät pitkälle sen mukaan, 

mikä on lähtijöiden työllisyysasema ja miten lähtijöiden mahdollisesti 

jälkeensä jättämät työpaikat täytetään. 

1) Esim. Kindleberger, Charles P: Europes Postwar Growth, The Role of 
Labor supply, Cambridge, Massachusetts 1967 , sekä Böhning, W.R: The 
Economic Effects of the Employment of Foreign Workers: With Special 
Reference to the Labour Markets of Western Europe~s Post Industrial 
Countries teoksessa OECD: The Effects of the Employment of Foreign 
Workers, Paris 1974. 

2) Lutz, Vera: Some Structural Aspects of Southern Problem: the Comple
mentarity of Emigration and Industrialization, Banca Nazionale del 
Lavoro Quarterly Review December 1961, sekä Kindleberger, Charles P: 
Emigration and Economic Growth, Banca Nazionale Del Lavoro Quarterly 
Review, September 1965. 

3) Viimeisin on Charles P. Kindlebergerin johdolla toimineen asiantunti
jaryhmän raportti: Migration, Growth and Development, Manpower and 
Social Affairs Comittee, Paris 25th January 1978 (Moniste). 
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Periaatteessa lähtijä voi olla työllinen, työtön tai hän voi tulla 

työvoiman ulkopuolelta. Työllisten lähtö vaikuttaa inflaatioon sekä 

tuotannon määrään ja jakautumiseen. Työttömien lähtö puolestaan vaikut

taa työttömyyteen. Vähiten erilaisia taloudellisia vaikutuksia aiheut

tavat työvoiman ulkopuolelta tulevat lähtijät. 

Olkoon 

P = todennäköisyys, että lähtijä on työllisestä työvoimasta 
e 

P = todennäköisyys, että lähtijä on työtön 
u 

P = todennäköisyys, että lähtijä tulee työvoiman ulkopuolelta 
o 

M = lähtevien siirtolaisten määrä per aikayksikkö 

L työllisten määrä ennen lähtÖInuuttoa 

u = työttömien määrä ennen lähtÖInuuttoa 

v = avointen työpaikkojen määrä ennen lähtömuuttoa 

u = 100 U/(L+U) = työttömyysaste 

s = avointen työpaikkojen rekisteröintisuhde 
v 

Koska yksi lähtijä voi tulla vain työttömistä, työllisistä tai työvoi

man ulkopuolelta, on 

1. P + P + P = 1. 
e U 0 

Työllisten lähtö lisää avointen työpaikkojen määrää työnvälityksessä 

t:, V 1: llä 

2. t:,V 1 = s P M, 
v e 

olettaen, että kaikki työllisten jälkeensä jättämät paikat pyritä~än 

täyttämään. Uusi avointen työpaikkojen määrä (v 1) on siten 

3.V1 =V+sv PeM =V+ t:,v1 

Siirtolaisten inflaatiota lisäävä vaikutus saadaan 4:stä 

4. t:, P 

P 

jossa 

= b t:,V 
1 

bs P M 
v e 

t:, p /p = hintatason nousu 
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b = (rekisteröityjen) avointen työpaikkojen rajavaikutus inflaati-

oon 

rryöttömien lähtö pienentää työttömien määrää 6, U 1 : lla 

5. 6, U 1 = PuM . 

Uusi työttömien määrä U 1 on 

U 

U - P M 
u 

ja uusi työttömyysaste U1 on 

U - P M 
7. u1 = 100 "L + uu_ (P +P ) M 

u e 

LähtÖInUUtto pienentää työttömien määrää, jos P >0 . 
u 

lähtöm~utto pienentää, jos 

M ~ > U - P 
--~ur----------

L+U L + U - (p +P ) M 
u e 

eli, jos 

8. P U 
u 

-- > 
P L 

e 

~öttämyysastetta 

LähtÖInUuttO pienentää työttömyysastetta, jos työttömiä lähtee suhteel

lisesti enemmän kuin työllisiä. 

rryöttömien lähdöllä on inflaatiota pienentävä vaikutus. Tämä saadaan 

johdetuksi olettamalla, että työttömyyden ja avointen työpaikkojen tu

lo = työmarkkinoiden jäykkyyttä kuvastava parametri (0: ): 

9. V.U = 0: • 

Sijoittamalla 9:ään V:n tilalle 6,V1 yhtälöstä 2 ja u:n tilalle 6, U1 
yhtälöstä 5 , saadaan 

sP M . PM=o:, 
v e u 

josta ratkaisernalla s ja sijoittamalla se yhtälöön 4 saadaan 
v 

10. 6,P 
--- = 

P 

0: 

b P""M". 
u 

Jos työttömien osuus lähtijöistä kasvaa, (p kasvaa), pienenee lähtö
u 

muuton inflatorinen vaikutus. 
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Työvoiman ulkopuolelta lähtevillä ei ole välitöntä vaikutusta työlli-

syystilanteeseen tai inflaatioon lähtörnaassa. P ei 
o 

suoranaisesti e-

siinny edellä olevissa yhtälöissä. Kuitenkin P saatetaan korvata 1:tä 
u 

käyttäen fl - (P + P)J : lla ja P vastaavasti r 1 - (P + P ) ] : lla. 
Leo e L U 0 _ 

Yhtälöissä 2 - 10 P : n kasvaessa edellä esitetyt vaikutukset pienene-
o . 

vät, koska P ja P pienenevät vastaavasti. 
U e 

VÄLILLINEN VAIKUTUS TYÖMARKKINOIDEN KAUTTA TYÖLLISYYTEEN JA INFLAATIOON 

Siirtolaisten avoimiksi jättämiä työpaikkoja saatetaan täyttää jäljel

lejääneillä, mikä muuttaa pidemmällä tähtäyksellä edellä esitettyjä 

vaikutuksia. Olkoon 

P * todennäköisyys valita työvoima avoimiin työpaikkoihin työlli -
e 

sistä 

P * = todennäköisyys valita työttömistä 
U 

P 
o = todennäköisyys valita työvoiman ulkopuolelta 

p*+p*+p*<1. 
e U 0-

Siirtolaisuuden seurauksena avautuneista P M työpaikasta ilmoitetaan 
e 

työnvälitykseen s P M ~etta. Näin todella avautuneista työpaikois
v e 

ta P M täytetään määrä P * P M työllisillä. Seuraavalla periodilla 
e . e e 

muissa yrityksissä avautuvista työpaikoista täytetään työllisillä 

P * 2p M jne. Yhteensä työnvälityksessä avautuu työpaikkoja 
e e 

00 

11. L tw s P M 
v e 

t=l 
t 

l-P * 
e 

Avautuvista P M 
e 

työpaikasta täytetään periodilla 2 työttörnilläp M P ~ 
e U 

Seuraavalla periodilla 3 todella avautuneista työpaikoista P * P M 
e e 

seuraavalla periodilla 4 täytetään työttömillä P * P M P * Edelleen 
e e * 2u 

avautuneista työpaikoista P P M täytetään työttömillä P * 2p M P *. 
e e e e U 

Yhteensä työttömyyden välillinen pienentyminen on 

* 
12. 

00 P 
L t:, Ut P M U 

t=2 
e 

l-P * 
e 

Työttömyyden pieneneminen kokonaisuudessaan on välitön plus välillinen 
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vaikutus. 

co 
co L: 

13. L: 6 Ut 6 U1 + 
t=2 

6 Ut 
t= 1 

P 
)f 

P M + P M 
u 

u e 
1-P 

)f 

e 

M [ 

P )f 

p u ] 
P 

u 
+ 

e 1-P )f 
· e 

Siinä erikoistapauksessa, että siirtolaisten työllisyysasema . jakautuu 

samalla tavalla kuin työhön otettavien uusien työntekijöiden 

syysasema, on p)f P P )f = P ja p)f P .Tällöin 
e e u u 0 0 

co 
14. L: A 

t=l u Ut 

P M 
u 

1-P 
e 

Jos P )f = 0, eli uusia työntekijöitä ei värvätä laiinkaan 
u 

työlli-

työttömien 

joukosta, on välillinen vaikutus = 0 ja työttömyyttä pienentävä koko-

naisvaikutus = P M. 
u 

Jos p)f + P )f = 1 eli p )f = 0 eli uusia työntekijöitä ei värvätä 
u e 0 

lainkaan työvoiman ulkopuolelta, on p)f / (1-P )f) == 1 ja työttömyyttä 
u e 

pienentävä kokonaisvaikutus == (p + p ) M. Tällöin työttömyys pienenee 
e u 

työllisten lähtijöiden määrällä sekä luonnollisesti lisäksi työttömien 

lähtijöiden määrällä eli yhteensä työvoimaan kuuluvien lähtijöidenrnää

rällä. Siirtolaisuus pienentää koko voimallaan työttömyyttä, vaikka a

lunperin lähtijöistä olisikin vain osa ollut työttömiä1• 

Yhtälöistä 4 ja 11 saadaan lähtömuuton inflatoriseksi kokonaisvaikutuk

seksi 

15. 
co 

L: 
t=l 

6 p 

p 
b s 

v 

p 
e 

* l-P 
e 

M. 

1) Itse asiassa näille oletuksille pohjautuvat em o Kindlebergin johta
man OECD:n asiantuntijaryhmän äskettäiset arviot lähtömuuton työt
tömyyttä pienentävästä vaikutuksesta. Työttömien määrän oletettiin 
pienenevän työvoimaan kuuluvien lähtijöiden määrällä, mikä Suomen 
osalta antoi aivan liian korkeita arvioita . 
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~titä enemmän lähtöalueella on tapana värvätä työvoimaa alueen työlli

SiStä sitä suuremmaksi kertautuu lähtömuuton inflatorinen vaikutus. Hy

vän työllisyystilanteen vallitessa kuten korkeasuhdannevaiheessa ja 

maan kehittyneimmissä eteläosissa P * on suurimmillaan ja vastaavasti 
e 

lähtÖInuuton inflatorinen vaikutus on suurinta. 

Yhtälöistä 4 ja 10 saadaan inflatoriselle kokonaisvaikutukselle myös 

yhtälö 

16. od 

I 
t=l 

(l,P 

P 

VÄLITÖN VAIKUTUS TUOTANTOON 

P 
u 

l-P * 
e 

-1 

+ P l' U J 

Työllisten lähdöllä on vaikutuksensa tuotannon määrään ja jakaub.:nnaan, 

mikä myötävaikuttaa myös kasvuvaikutuksen syntyyn. Oletetaan aluksi, 

että työllisten jälkeensä jättämiä työpaikkoja ei täytetä uudelleen. 

Tärkeimmät välittämät vaikutukset ovat tällöin seuraavat: 

1) Rationalisointivaikutus. Jos työllisten lähtiessä tuotos ei piene

ne, vaan jäljellejääneet tekevät samat työt tehokkaamnin ja/tai käyt

täen enemmän pääomaa, nousee tuottavuus; tuotanto rationalisoituu. 

Tuotos (Q) säilyy ennallaan; työllisen työvoiman määrä pienenee 

(L - P M):llä ja tuottavuus nousee absoluuttisesti {I, (Q!L):llä. 
e 

Q 
L-P M 

e 
P M 

e 
(L-P M) 

e 

.Q. 
L 

.Q. 
L 

ja suhteellisesti {I, (Q!L)/(Q/L) :llä: 

18. (I, SL / .Q. 
L L 

P M 
e 

L-P M 
e 

Tuottavuuden suhteellinen kasvu = työllisten lähtijöiden suhde jäljel

le jääneisiin työllisiin. Tämä kertaa alkuperäinen tuottavuus = tuot

tavuuden absoluuttinen nousu. 

2) Tuotannon pienentyrnisvaikutus. Työllisten lähtiessä tuotos pienenee 



.6 Q: lla, 

19 • .6Q aL, 

jossa 

a P M, 
e 
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a = siirtolaisten tuottavuus (rajatuottavuus = keskimääräinen tuot

tavuus) ermen lähtöä tarkasteltlma lähdön jälkeen. 

Tuottavuuden absoluuttinen muutos on 

20 . .62 
Q - a P M 

e -
L L - P M 

e 

P M 
e 

L - P M 
e 

ja suhteellinen muutos 

P M 
e 

L- P M 
e 

-Q-
L 

Q 
L 

- a L 

Q - L 
Q 

Voidaan erottaa seuraavat tapaukset: 

2. 1) Karmattarnattoman tuotannon pienentymisvaikutus. 

tuottavuus on keskimääräistä alhaisempi. 

a < 2 
L 

=> 

Siirtolaisten 

2.2. Ei vaikutusta tuottavuuteen. Siirtolaisten tuottavuus on sama kuin 

jäljelle jääneiden tuottavuus. 

a = 2 =>.6~ = 0 
L L 

2.3. Työvoimapulan kasvua pienentävä vaikutus ~ Siirtolaisten tuottavuus 

on keskimääräistä suurempi. 

a > i =>.6~ < 0 

Rationalisointivaikutus. 1.) saadaan esiin asettamalla a=o. 

~lläkuvatut tapaukset ovat selvimmin esiintyneetSuamessa seuraavasti. 

1.) 50- ja 60-luvuilla alkutuotannosta irtaantui piilotyötöntä työvoi

maa. Jos esimerkiksi kolmesta veljeksestä yksi jäi tilalle, osti trak-
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torin ja muita koneita, säilyi tuotos ennallaan . - Juuri tällä hetkel

lä suoritetaan teollisuudessa laman heikentärnfu1 kilpailukyvyn paranta

miseksi huomattavaa rationalisointia. Lähtevien tilalle ei useinkaan 

oteta uusia työntekijöitä, mikä heijastuu erityisesti nuorisotyöttänyy~ 

den kasvuna. 

2.1.) Osa maataloudesta lähteneistä oli pieniltä tiloilta ., joille jat

kajaa ei löytynyt. Samoin vähentyi maaseudulta palvelusten ja teolli

suuden pienyritysten määrä. Tältä osin tuotanto ja työpaikkojen määrä 

pienenivät. Yleensä oli kysymys pienyrityksistä, joissa tuottavuus ja 

kannattavuus olivat keskimääräistä alhaisempia . 

2.3.) Viilneisi.rm1än korkeasuhdanteen aikaan vuosina 1973-74 vallitsi 

Etelä-Suomessa eräillä teollisuuden toimialoilla työvoimapulaa. Näil

tä toimialoilta lähteneet siirtolaiset rajoittivat ko. toimialojenkas

vua ja/tai aiheuttivat inflaatiopainetta, koska lähtö lisäsi yritysten 

kilpailua työvoimasta. Oli kyse ammattitaitoisista työntekijöistä , joi

den tuottavuus on keskimääräistä suurempi. 

VAIKUTUS TUOTANTOON, KUN TYÖLLISTEN LÄHTIJÖIDEN JÄTTÄMIÄ TYÖPAIKKOJA 

TÄYTETÄÄN UUDELLEEN: KERRANNAISVAIKUTUS TYÖVOIMAMARKKINOIDEN KAUTTA 

Työllisten lähtijöiden (p M) jälkeensä jättämistä työpaikoista täyte-e -
tään työllisillä P *p M kappaletta, työttämillä P * P M kappaletta ja 

e e u e 
työvoiman ulkopuolelta tulevilla P P M kappaletta. Jos P *+ P *+ P *=1, 

o e e u 0 

täyttyvät kaikki avautuneet työpaikat jo tällä periodilla. Tällöin koh-

dassa 2) yllä tuotanto ei pienene lainkaan, /1.. Q = O. Muihin yrityksiin 

avautuu kuitenkin P *p M työpaikkaa, joista täytetään työllisillä 
e e 

P * 2p M, työttämillä p*p M ja työvoiman ulkopuolelta tulevilla 
e e u e 

P *p *p M. Näin prosessi jatkuu ( vrt. Kuvio 1.) 
o e e 

Yhteensä työllisten määrä kasvaa määrään: 

* p*p 
00 P P M M 

22 . L /l.. L. = 
u e 0 e 

+ 
i=2 l * p* l- P l-

e e 

M (P * *) P + P 
e u 0 

1 * - P 
e 

* * * 
00 

Jos P + P + P 1 , on L /l.. lt= P M eli 
e u 0 i=2 e 

siirtolaisuuden aihe-



Kuvio 1. Kerrannaisvaikutus lähtömaan taloudelliseen kasvuun työvoimamarkkinoiden kautta 

p 
e 

p 
u 

p 
o 

q 

~ 
~ Siirtolaiset Työlliset P 

J 
e 

(vaihe 1 ) ..... 

\~ 
* p 

u 

Työttömät 
~ p 

,/ 
0 

~ f.I 

p 
0 

Työvoiman 
ulkopuolella -
olevat 

tod.näk., että lähtijä on työllisistä 

tod.näk., että lähtijä on työtön 

tod.näk., että lähtijä tulee työvoiman 
ulkopuolelta 

* 

Työlliset 
(vaihe 2) 

p * 
u 

II" 

p * 
u 

, 

'1-' 

lähtijöiden jäljelle jättämien työpaikkojen 
täyttämissuhde 

p 
o 

* Työlliset * Työlliset p p 
e (vaihe 3) 1/ -e (vaihe 4) / ..... "-

1 .... /' r--

1''1' 
p * I I 

u 
I I 

* * p p 
0 0 

p + P + P - 1 
J e u 0 

t p * * * + P + P 
e u 0 

tod.näk. valita työvoima avoimlln 
työpaikkoihin työllisistä 

tod.näk. valita työttömistä 

tod.näk . valita työvoiman ulkopuolelta 

(--

q < 1 
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uttarna työllisten pienenerninen P M korvautuu kokonaisuudessaan aikaa 
e 

myöten työttömistä ja työvoiman ulkopuolelta tulevilla. Tuotanto pie-

nenee vain, jos työntekijöiden vaihtuvuus aiheuttaa siinä katkoksia. 

Jos * * * 1 , P + P + P = q < on 
e u 0 

* P M (q-P . ) 

23. 
00 e e 
L: L'lLi= < P M 

* e 
i=2 1 - P 

e 

Lähtevien työntekijöiden jäljelle jättämistä työpaikoista täytetään ai

na 100 q % ja jätetään täyttämättä 100 (l-q) %. Siirtolaisuuden 

työllisten määrää pienentävä kokonaisvaikutus on 

* 00 P M (q-P ) 
24. L'l L - L: L'lL. P M 

e e 
1 i=2 l e * 1 - P 

e 

PeM [ 
l-q 

1 
(0 < P * 1 ) 

l-P * - e ~q~ 

e 

* Jos q = peli 
e 

* P P 
U 0 

o eli työllisten ulkopuolelta ei tule 

. työpaikoille täyttäjiä, on emo kokonaisvaikutus = P M. 
e 

työvoimavajaus säilyy, koska lähteneiden tilalle ei ole 

Alkuperäinen 

tulijoita. Ko-

timaiset yritykset houkuttelevat työvoimaa toisiltaan, jolloin inflaa

tio · kiihtyy. Tuotosta ja kasvua pienentävä vaikutus siirtyy yritykses

tä toiseen työvoimapulan myötä. 

Jos P * = 0 eli työllisiä ei värvätä avautuneisiin uusiintyöpakkoihin, 
e 

rajoittuu kerrannaisvaikutus yhdelle periodille. Työllisten lähtijöi-

den avoimiksi jättämiä työpaikkoja täytetään työttömillä ja työvoiman 

ulkopuolelta tulevilla: kerroin on (l-q) = (1 - P * - P *). 
U 0 

Jos P < q < 1, jää siirtolaisten jäljelle jättämistä työpaikoista 
e 

täyttämättä 100· (1-q)/(1-P *) % Täytetyiksi tulee vastaavasti 
e 

* * 100 (q-P )/(l-P ) %. Jos q = 1, täyttyvät kaikki avoimiksi tulleet 
e e 

työpaikat. 

Kokonaisvaikutus tuotantoon saadaan esiin sijoittamalla luvun 3 mal

leihin P M:n tilalle P M (l-q)/(l-P *) . Esimerkiksi yhtälöt 19 ja 
e e e 

21 tulevat muotoon: 



25. 

26. 

a P M 
e 
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r~l 
L 1-P e . [~~: * 1 

P M e-
Z 6 ( 9. )/( 9. ) _e ____ _ 

L L 

[ l-
q *] 

L - P M 1-P 
e e 

Q - a L 

Q 

'!yämarkkinoiden kautta tapahtuva kerrarmaisvaikutus pienentäävaiku

tuksia tuotantoon, tuottavuuteen ja kasvuun, kun P * < q < 1. Hakasul
e 

kulausekk.eessa oleva kerroin < 1, jolloin kertoimen mukaanotto pienen-

tää osoittajaa ja suurentaa nimittäjää yhtälössä 26. 

'!yömarkkinoiden kautta tapahtuvassa kerrarmaisvaikutuksessa on olen

naisinta työvoiman liikkuvuus, se missä määrin jäljelle jääneet kan

pensoivat työllisten lähtijöiderl aiheuttamaa tuotannon menetystä. Pe

riaatteessa kampensoiminen voi tapahtua joko siten, että työntekijät 

samalla työpaikalla tekevät myös lähtijöiden työt tai siten, että ti

lalle otetaan uusia työntekijöitä. Edellisessä tapauksessa a = P *=q=~ 
.' e 

jolloin päädytään rationalisointivaikutukseen. Lähtijöiden rajatuotta-

vuus on jälkeenpäin arvioiden ollut nolla eikä uusia työntekijöitä o

teta lainkaan. Jälkimmäisessä tapauksessa 0 < P * < q; a > o. Kertoi-
e 

men (l-q) / (l-P *) pienentyminen ykkösestä alaspäin kampensoi yhtä
e 

lössä 25 a: n kasvun menetettyä tuotosta Z 6 Q) kasvattavaa vai-

kutusta . 

Jos q = 1, on Z 6 Q = 0; kaikki avautuneet työpaikat täytetään, jol'-' 

loin tuotarmon menetystä ei synny, edellyttäen että työntekijöiden 

vaihtuvuus ei aiheuta kat.koksia tuotantoon. Se, että q 1 edellyttää 

lisäksi työvolinalta huanattavaa liikkuvuutta ja toisaalta sitä, että 

työntekijöiden lähtöä ei käytetä rationalisoinnin keinona. 

VAIKUTUS TUOTANTOON KYSYNNÄN JA SÄÄSTÄMISEN MUUTOSTEN SEKÄ lNVESTOINTI

EN KAUTTA: KERRANNAISVAIKUTUKSET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN KAUTTA 

Säästämisen muutosten kautta tapahtuvaa kasvuvaikutusta voidaan ehkä 

yksinkertaisemmin kuvata seuraavasti. 

Oletetaan, että tulot = tuotos. 
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Olkoon 

s = rajasäästämisalttius 

c = 1-s = rajakulutusalttius 

h = pääoman rajatuottavuus = l/rajapääorrakerroin 

d = akseleraatiokerroin (=kulutuksen muutoksen rajavaikutus inves

tointeihin) 

'Iletty hllojen muutos ( /:;., y 1) jakautuu säästämisen (5 /:;., y 1) ja kulu-

tuksen muutoksiksi (c /:;., y 1) . Jos oletamne järjestelmän suljetuksi, on 

säästämisen muutos = investointien muutos. Investoinnit puolestaan 

vaikuttavat tuotoksemja tuloihin seuraavalla periodilla määrään 

(h 5 /:;., y 1). Kulutuksen muutos puolestaan vaikuttaa investointeihin 

määrän (d c /:;., y 1 ), mikä edelleen muuttaa seuraavan periodin tuotosta 

ja tuloja määrän (hdc /:;., y 1) (kts. Kuvio 2). 

/:;., y 2= h 5 /:;., y 1 + h dc/:;., y 1 

h (5+dc) /:;., Y1 

Periodilla 3 tulojen muutos on vastaavasti 

/:;., Y 3= h 5 - h (5+dc) /:;., Y 1 + 

h 2 (52 + 2 5 d c + 

h d c -h (5+dc) /:;., Y1 

2 2 
d c) /:;"Y 1 

Periodilla 4 saadaan 

/:;., Y 4 = h 3 ( 5 3 + 3 5 2 dc + 3 5 d 2 c 2 + d 3 e 3 ) /:;., Y 1 

Yhteensä tulot lisääntyvät olettaen, että tulojen lisäysten sarja on 

suppeneva L: /:;., Y t : llä 

00 1 
/:;.,y 1 27. 

1 - h(5 + de) 

Per capita tulojen muutoksella on kuitenken kerrannainen (positiivi

nen tai negatiivinen) kasvuvaikutus vain, jos kerroin 1/ [ 1-h (5+de)] 

on erisuuri ennen lähtöä ja lähdön jälkeen. Jos eri henkilöt k2yttä

vät samat tulot täsmälleen sarrt.alla tavoin lähdön jälkeen, kuin mitä 
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Kuvio 2 . Kerrannaisvaikutus lähtömaan taloudelliseen kasvuun hyödyke
ja pääomamarkkinoiden kautta 

Vaikutus 
hyödyke-

Kysynnän 
muutos 

c = rajakulutusalttius 

Tulojen 
muutos 

Investointien 
muutos 

h 

Tuotannon 
muutos 

Tulojen 
muutos 

1 

s = rajasäästämisalttius 

Vaikutus pää-

Säästämisen 
muutos 

1 

h pääoman rajatuottavuus = 1/ rajapääomakerroin 

d akseleraatiokerroin (=kulutuksen muutoksen rajavaikutus inves
tointeihin) 
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ne olisi käytetty ennen lähtöä, ei kertautuvaa kasvuvaikutusta o

le. Työllisten lähtijöiden aiheuttama tulojen pienentyminen puoles

taan heijastuu negatiivisena kasvuvaikutuksena lähtijöiden kerto.imesta 

riippuen. 

Per capita tulojen välitön muutos on yhtäkuin yhtälössä 20 ilmaistu 

tuottavuuden muutos. Vålitön tuloVci.iJkutus jäljelle jääneiden suhteen 

( f::. y . . ) = jäljelle jääneiden työllisten roäärä kertaa per capita tu-
JJ -

lojen muutos, joka supistuu muotoon: työlliset siirtolaiset kertaa e-· 

ro keskimääräisen tuottavuuden ja siirtolaisten tuottavuuden (tulo

jen) välillä. 

28. f::. Y . . 
JJ 

P M (Q-aL) 
e 

(L-P M) 
e 

(L-P M)L 

P M ( ~ -a) e 
e L 

Tämä voi olla suurerrpi, yhtä suuri tai pienerrpi kuin nolla. 'Iyöllisten 

siirtolaisten lähdön aiheuttama tuloj en välitön menetys ( f::. y) puo
m 

lestaan on a P M. Tällöin siirtolaisuuden aiheuttama välitön tulo
e 

vaikutus on i'..Y= f::.y .. -f::.y 
JJ m 

Kokonaiskasvuvaikutukseksi saadaan suppenevan kasvuvaikutuksen tapa-

uksessa 

00 f::. Yt P M ( ~ -a) [ 
1 1 

1 aP eM [ l-~m ] 29. - k 
- -- -

I e 1 1-k 
t=l 

2 1 

{ (~ -a) r 1 1 

1 [1-~ ] 1 
P M 

1-k 1-k 
a I e L L 2 1 m 

(0..'S,k l < l) 

jossa 
(0..'S,k 2<1) 
(O<k <1) 
-m 

k l h l (sl + dl c 1 ) f::. Y/ f::. Yt - l ennen siirtolaisuutta keski-
määrin 

k 2 h 2 (s2 + d 2 c 2 ) f::. Y / f::. Y 1 siirtolaisuuden jä.lkeen keski--
t t- määrin 

k h (s + d c ) f::. Y / f::. Y 1 siirtolaisilla (ennen siirto-
m m m m m t t- laisuutta) 



98 

Kokonaisvaikutus ( I t:, y) jakautuu kahteen osatekijään: per capita tu'" 

lovaikutukseen ( I t:, y .. ) sekä siirtolaisten tulojen poisjäämisen vai-
JJ -

kutukseen, kokonaistuloj en pienenemisvaikutukseen 1 ( I t:, y ). 
s 

30. I t:, y .. P M (~ -a) [':k2 - 1~k11 JJ e L 

31. I t:, y a P M r_1 1 
m e L 1-km 1 

Kasvuvaikutus on positiivinen, jos kaarisulkulauseke yhtälössä 29 on 

positiivinen eli, jos 

32. 
1 - k 

m 
1 - k 

m 
> 

1 

~ - 1 
aL 

Tarkastellaan seuraavia erikoistapauksia: 

Jos a = 0 (rationalisointivaikutus) , on 

I t:, y > 0, kun k 2 > k 1 
I t:, y 0, kun k 2 k 1 
I t:, y < 0, kun k2 < k1 

Maksilnaalinen välitön per capi ta-tulovaikutus syntyy, kun a = o. Tä

mä. ei kuitenkaan riitä positiivisen kasvuvaikutuksen syntyyn. Lisäksi 

tulee olla k 2>k1 ,eli jäljelle jääneiden on käytettävä kasvaneet 

tulot kasvun kannalta tehokkaammin kuin mitä siirtolaiset olisivat 

käyttäneet tai muut käyttäneet siirtolaisten läsnäollessa. 

Jos a = 0 ja k2<k1 ,on siirtolaisuudella paradoksaalisesti tuotta

vuujen kasvua lisäävä vaikutus (yhtälöt 17 ja 18) mutta taloudellista 

kasvua hidastava vaikutus (yhtälö 29). 

1) Aiemmin olen analysoinut näitä vaikutuksia artikkeleissa: Hietala, 
Kari : Siirtolaisuuden taloudelliset syyt ja seuraukset, Siirtolai
suustutkimusten lähtökohtia, Työvoimaministeriö , suunnitteluosasto, 
Siirtolaisuustutkimuksia 1 . ja Hietala, Kari: Migration in Light 
of Optimal Population Theory, Proceedings of the Nordic Seminar on 
Long- Term Effects of Migration, Täljoviken. May 27-19 1974, 
Expertgruppen för invandringsforskning , Raport No. 1 . 
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Jos k2 =k = k = 0, on L: 6, Y = -a P M. Jos kerrarmaisia kasvu-
1 m e 

vaikutuksia ei ole, rajoittuu kasvu vaikutus välittömään kokonaistu-

loja pienentävään vaikutukseen. 

Jos a = Q/L, on L: 6, y ., = 0 ja L: 6, Y = L: 6, Y 
JJ m 

Per capi ta-tulovaikutusta ei ole, eikä se voi näin ollen karrpensoida 

negatiivista kokonaistulovaikutusta. Kasvuvaikutus on siten negatii-

vinen. On huomattava, että tässä tapauksessa k2:n k1 :n suhteella ei 

ole merkitystä pä_invastoin kuin yleensä. 

Jastoisaalta k2 = k1 on L: 6, Y j j = 0 tuottavuuserosta (Q/L - a) 

riippumatta. Tuottavuuseron (Q/L >a) lisäksi tarvitaan siten ero ker

rarmaisessa kasvuvaikutuksessa (k2>k1 ), jotta positiivinen kasvuvai

kutus olisi mahdollinen. 

Jos tehdään se realistisentuntuinen oletus, että siirtolaisten kasvu

vaikutus on sama kuin muillakin ennen siirtolaisuutta (km =k1), tulee 

posi tii visen kasvuvaikutuksen ehtona oleva epäyhtälö 32 yksinkertai -

serrpa.a.n muotoon: 

33. 

Käytännössä yleisin tapaus lienee se, että O<a<Q/L.Tällöin Q<aL/Q<l. 

Myös yhtälön vasen puoli <1, (k2, k1, <1) .Kasvuvaikutus on positii

vinen, kun k 2 on riittävästi suurerrpi kuin k 1 • 

Jos aL>Q, täytyisi k2:n olla suurerrpi kuin 1 positiivisen kasvuvai

kutuksen aikaansaamiseksi, mikä on vastoin lähtökohtaoletuksia . 

Kasvuvaikutus voi kuitenkin olla myös itseään ruokkiva, 

Tällöin kerroin k on oltava >1 . 

laajentuva. 

Laajentuvan kasvuvaikutuksen tapauksessa on L: 6, Yt = 00 .Ajan mu

kana kasvava tulojen lisäysten summa johtaa plus- tai rniinusäärettö

rnyyteen. n:n ensimnäisen jäsenen SUItU'lla on kuitenkin äärellinen luku. 

Kaava 29 tulee muotoon: 

n 
J 

al ( 

1 _ k n , - k, n]_ [ , - km nj 34. L: 6, ( SL _ 2 l Yt P M a 
t=l e 1 L 1 - k 1 - k 1 - k ) 

2 1 m 

( k1>1 , 15 2>1 , k >1 m 
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Jos k 1 = km' on positiivisen kasvuvaikutuksen ehto seuraava (vrt.e--

päyhtälö 33), joka voidaan kirjoittaa myös muotoon: 

(Q - aL) /Q > (1-k2) / (1-k1) ). 

35. Q-aL > 
Q 

l-k n 
1 

l-k 
1 

l-k2 

l-k n 
2 

Oikea puoli <1, kun k 2>k 1 . Vasen puoli >0 , kun Q>aL • Edelläjchdetut 

tulokset pätevät näin ollen myös l<iihtyvän kasvun tapauksessa. Eri

tyisesti on huomattava, että siirtolaisten keskimääräistä korkeampaa 

rajatuottavuutta ei korvaa mikään. Jos aL>Q (eli a>Q/L), niin vasen 

puoli <0 kun taas oikea puoli on >0 , jolloin epäyhtälö ei päde. Kas

vuvaikutus on siten aina negatiivinen, kun siirtolaisten rajatuotta

vuus on keskimääräistä korkeampi. 

Osa kertoimista k , k 2 ja k saattaa olla <1 ja osa >1 • Tällöin las-
1 m 

kentakaavat 29 ja 34 vastaavasti muuttuvat. 

Käytännössä siirtolaisuuden kasvuvaikutukseen vaikuttavat monet muut~ 

kin tekijät kuin edellä esitetyt. Kenties tärkeimpiä ovat seuraavat. 

- Työllisten lähtijöiden jäljelle j~ttä.mistä työpaikoista osa täyte

tä2J1, jolloin tuotannon pieneneminen ja positiivinen tai negatiivjren 

~-:asvuvaikutus jäävät pienerrnniksi. 

- Siirtolaisten rahalähetyksillä saattaa olla kasvuvaikutusta suuren

tava vaikutus. 

- Työttömien lähtijöiden lähinnä kulutuskysyntää pienentävä vaikutus 

pienentää kasvuvaikutusta sikäli kuin työttömyyskorvausten vaihtoeh

toisen käytön positiivinen kasvuvaikutus ei tätä kompensoi. 

Formaalisernmin nämä vaikutukset voidaan esittää yhtälön 36 avulla, su-

pistuvien kasvuvaikutusten tapauksessa: 
00 ~ 00 

[~ - q ~ 1 
RM [l-:J [

1 
1 1 L !:>. y 2: !:>. y + + ub P M ----

36. 
t t 

U l-k l-k t=l t =l - P 
e 1 u 

jossa 
I t:, y ~ ka.svuvaikutus laajassa mielessä = 

t 

I t:, y 
t 

= kasvuvaikutus suppeassa mielessä yhtälön 29. mukaan 
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R = siirtolaisten rahalähetykset takaisin kotiwaahan keskim2~
rin siirtolaista kohden 

Ub = työttömyyskorvaus henkeä kohden 

kR hR (sR + dRcR) (j Y/ (j Yt - 1 siirtolaisten rahalähetysten 
vaikutuksesta 

k h (s + d C ) 
U U U U U 

A Y t / A Y t - 1 
U U työttömillä 

Siirtolaisten jäljeltä avautuvien työpaikkojen täyttämisvaikutusta ku

vaava kerroin (l-q)/(l-P *) saadaan kaavasta 24 . Ko. kerroin < 1, joten e -
se pienentää positiivista tai negatiivista kasvuvaikutusta. Jos q = 1, 

eli kaikki avautuvat työpaikat täytetään työttömillä ja työvo.i1nan ul-· 

kopuolelta tulevilla, on kerroin = 0 ja kasvuvaikutus suppeassa mieles

sä (I (j Yt ) = O. Tällöin oletetaan, että työvoiman vaihtuvuus ei 

aiheuta katkoksia tuotantoon. 

Siirtolaisten rahalll!etysten positiiviseen kasvuvaikutukseen vaikuttaa 

toisaalta rahalähetysten määrä (RM) toisaalta se, kuinka tehokkaasti 

nämä käytetään kasvun kannalta (kR). 

Työttömien siirtolaisten (PuM) lähtiessä pienenevät työttömyyskorvauk

set määrän (ubP uM) • Voitaneen olettaa, että näin vapautuvilla rahoil-

la on sama kasvuvaikutus kuin oli työllisten tuloilla ennen siirtolai-· 

suutta. Työttämyyskorvauksethan on rahoitettu työllisten tuloista ve

rojen ja työttämyyskassojen jäsenmaksujen kautta. Toisaalta työttömil

lä on tulojen käyttö erilaista ja siten kasvuvaikutus erilainen kuin 

työllisillä. 

Jos ku>k1 ' on työttömien lähdöllä kasvua pienentävä vaikutus, koska 

työttömien tuloilla on suurempi kasvuvaikutus kuin työllisten tuloilla. 

Jos k u =k1 ' työttömien lähdöllä ei ole kasvuun vaikutusta, koska on 

kasvuvaikutuksen kannalta samantekevää, käyttävätkö tulot työttänät vai 

työlliset. 

Jos ku <k1 ,työttömien lähdöllä on kasvua lisäävä vaikutus, koska 

työttämyyskorvaukset vaihtoehtoisessa käytössä ovat kasvun kannalta 

tehokka.arrpia. 

TAKAUTUVIEN INFRASTRUKTUURIKUSTANNUSTEN, ML . KOULUTUSKUSTANNUKSET, VAI

KUTUS 

Kasvuvaikutus voidaan formuloida vieläkin laaja-alaisernmin kuin kaa-
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vassa 36 ottamalla huanioon takautuvat infrastruktuurikustarmukset,ku

ten koulutuskustarmukset. Jos siirtolaisuus on pitkään jatkunut tiet~il

lä korkealla tasolla, ovat infrastruktuuri -investointien kustannukset 

jäljelle jääneitä työllisiä kohden korkeampia ja vastaavasti investoin

tien tuotto alhaisempi kuin mitä se olisi ilman siirtolaisuutta. Jos 

siirtolaisia ei olisi tarvinnut kasvattaa, olisi selvitty pienemminin

frastruktuurikustannuksin. Säästyneet kustannukset olisi voitu käyttää 

muuhun, jolloin kasvuvaikutus olisi ollut suurempi tai pienempi verr:at

tuna kouluttamisen kerrannaisvaikutuksiin. ~ljös infrastruktuurikustan

nukset huanioonottava kasvuvaikutus (L: /'; y~*) on supistuvien kasvuvai -

kutusten tapauksessa 

37. co 
~~ [ ] L: /'; y 00 ~ 1 1 
t L /'; y + DM 

l-k l-k t=o t 
t=o D 1 

jossa 

D infrastruktuurikustannukset (mukaanluettuina koulutuskus
tannukset) per siirtolainen 

k = h (s + d c ) Y = .'('" y / /'; Y infrastruktuurikustannusten 
D D D DDt t t-l osalta 

Jos kD>k1 ' eli infrastruktuurikustannuksiin liittyvä kasvuvaikutus 

on suurempi kuin kasvuvaikutus vaihtoehtoisessa tapauksessa, on siir

tolaisuudella positiivinen kasvuvaikutus. 

Jos k =k 
D 1 

, infrastruktuurikustannukset ovat kasvun kannalta 

raaleja; niillä ei ole kasvuvaikutuksia. 

neut·-

Jos k <k ,siirtolaisuudella on kasvua pienentävä vaikutlis. Pienem
D 1 

rnän siirtolaisuuden vallitessa infrastruktuurikustannukset olisivat 

pienernrrät ja ne olisi voitu käyttää kasvua edistävämnällä tavalla. 

On olemassa kaksi vastakkaista näkenystä siitä, voidaanko menneet in

frastruktuurikustannukset, kuten koulutuskustannukset, laskea lähtö

rraan tappioksi. Toisen näkenyksen mukaan niitä ei voida laskea, koska 

ne joka tapauksessa olisi täytynyt suorittaa. Menneet kustannukset o

vat uppoavia. Toisen näkenyksenmukaan taas kustannukset todella ra

sittavat lähtönaata; ne on siten myös laskettava tappioiksi. 

Edellinen näkenys saadaan esiin 37 : stä asettamalla k D = k 1 ' jolloin 
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kasvu vaikutus tulee nollaksi. Menneille kustannuksille ei ole muuta. 

vaihtoehtoa kuin sijoittaa ne juuri niinkuin tapahtui, koska lapset 

ja nuoret on joka tapauksessa kasvatettava ja koulutettava, jolloin 

myös kasvuvaikutus vaihtoehtoisessa tapauksessa on täysin identtinen 

(kD = k 1). Takautuvat kustannukset "uppoavat", niillä ei ole mitään 

vaikutusta lähtämaalle. 

Jälkimmäinen näkemys s:md.aanesiin asettamalla siirtolaisuuden hyötyjä 

mittaava kOTl'pOnentti DM/ (1-kD) =0 • Takautuvat kustannukset rasitta-· 

vat sellaisenaan lähtämaata (-DM) vielä lisäksi kertautuen, jos k 1>0. 

Edellisen näkemyksen mukaan menneitä koulutuskustannuksia verrataan 

niiden vaihtoehtoiseen käyttöön, joka olisi johtanut yhtä suureen 

kasvuvaikutukseen. 

Jälkimmäisen näkemyksen mukaan menneitä koulutuskustannuksia taasver

rataan kOe investointien tulevaan tuottoon, joka on nolla, koska kou

lutetut lähtevät maasta. Lähtijät eivät tuota taloudellisen toimin

tansa avulla heihin sijoitettuja rahoja takaisin. 

Kolmas mahdollisuus, joka itse asiassa olisi kahden edellisen kompro

missi, olisi verrata takautuvia kustannuksia todellis~en tuotannon me

netykseen, joka jää jäljelle, kun osa lähtijöiden välittömästi tai 

välillisesti jäljelle jättämistä avoimista työpaikoista on täytetty. 1 

Jos 37 muotoillaan uudelleen seuraavasti, tulee huanioonotetuiksi 00-

lernmat vastakkaiset näkemykset. "Kampranissifonnulointi" voisi olla 

seuraava (vrt. kaava 24:): 

38. 
00 

I fj, y t
H 

t=O + l q - P H 

DM e 
1 _ P H 

e 

1 

1-k 
D 

!O.llutuskustannusten ailieutta!r.at ryödyt, posi tii vinen kasvuvaikutus , pai

notetaan osuudella, jolla työllisten lähtijöiden välittömästi tai vä

lillisesti jättämät työpaikat tulevat täytetyiksi työttömillä tai työ

voiman ulkopuolelta tulevilla. Jos q=1 , kaikki työpaikat saadaan täy

tetyiksi eikä tulevia tuotannon menetyksiä aiheudu lainkaan. Päädytään 

uppoavien kustannusten tapaukseen. 

Jos taas q=pe
H = 0 I ei yhtään siirtolaisten avoimeksi jättämää työ

paikkaa saada täytetyksi. Hyödyt I posi tii vinen kasvuvaikutus = o. pää-

1) Vert . Gruvel , Herbert B. and Scott, Anthony D., The international 
flow of hurnan capital, American Economic Review, May 1966, s. 268-

274. 
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dytään jälkimnäiseen tapauk.seen, jossa koulutuskustannukset rasitta

vat lähtöroaata koko painollaan sekä vielä mahdollisilla negatiivisil-' 

la kerrannaisvaikutuk.silla. 

Käytännössä q riippuu työllisyystilanteesta. Huonon työllisyys-

tilanteen vallitessa avautuvat paikat saadaan helposti täy-

tetyiksi. 

käyttöä. 

Tällöin mermeillä koulutusinvestoiP.l1.e.illa ei ole 

Juuri sillä hetkellä siirtolaisten lähtö ei ra-

sita lähtömaata. Työllisyystilanne saattaa kuitenkin para.'1tua (q 

pienenee). Menneille koulutus investoinneille ilmestyykin käyttöä. 

Tällöin siirtolaisuus pienentää taloudellista kasvua lähtömaassa. Ai

emmat koulutus investoinnit aiheuttavat negatiivisen kasvuvaikutuksen, 

joka on suhteessa koulutuskustannuk.siin, koska rajatuottavuus on si

tä suurempi mitä koulutetumpi henkilö on. 

KASVUA EDISTÄVIÄ/ESTÄVIÄ TEKIJÖITÄ 

Tarkastellaan lähemmin kasvuvaikutuk.sen kanavoitumista kysynnän ja 

säästämisen muutosten kautta eli kerrointa k = h (s + dc) eri tapa

uk.sissa. 

Kasvuvaikutusta pienentävät erilaiset vuodot. 

Olkoon 
,~ 

k- k" (h-h" ) [( s-s ') +- d (c-c')] (02.k' 2.k) jossa ('): llä mer-

kityt symbolit merkitsevät vuotoja. Esiintyy ainakin seuraavia vuo

toja: 

Säästövuoto (s ') .Lähtäalueella mahdollisesti kasvavista per capita 

tuloista kertyy myös säästöjä enernrrful, jotka kuitenkin välittyvät 0-

sittain tuottavampiin investointikohteisiin alueen ulkopuolelle. Täl

löin investoinnit jäävät säästöjä pienerrnti.ksi. 

Kulutusvuoto (c ') .Kysyntä kohdistuu osittain alueelle tuotuihin ta

varoihin, joilta osin akseleraatiovaikutus, kysynnän kasvun inves

tointeja kiihdyttävä vaikutus, kohdistuu alueen ulkopuolelle, sinne 

missä tavarat valmistetaan. c'/c =tuotujen tavaroiden osuus kulute

tuista tavaroista. 

Finanssivuoto ( 6yjLähtäalueen kunnissa työvoiman osuus väestöstä 

pienenee. Huollettavien osuus kasvaa. Infrastuk.tuurikustannuk.set/ve

ronrnaksaja kasvavat. Veroäyrit nousevat. Verojen osuus tuloista kas~' 
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vaa, jolloin vastaavasti kulutukseen ja säästöihin käytettävissä ole

va tulojen rräärä pienenee. Tällä taas on sama negatiivinen kasvuvaiku

tus kuin säästövuodolla ja kulutusvuodolla. 

Tehokkuusvuoto (h '). Erityisesti Suomesta Ruotsiin muuttaneet ovat 

yleensä keskimääräistä alhaisemman tuottavuuden elinkeinoista ja toi~ 

mialoilta. Vastaavasti he ovat keskimääräistä vähemnän koulutettuja. 

Kuitenkin he ovat omissa ryhmissään aktiivisirrpia, tehokkairrpia. Hei-· 

dän lähtönsä laskee pääoman rajatuottavuutta eli nostaa rajapääama

kerrointa eli laskee investointien rajatehokkuutta. 

Elinkeinoittainen tarkastelu johtaa seuraaviin päätelmiin: 

Per capita tulovaikutus esiintyy lähinnä maataloudessa.Jäljelle jää

neiden per capita tulot nousevat. Tilanne olisi siten mitä otollisin 

positiivisen kasvuvaikutuksen synnylle. Kuitenkin samoilla alueilla, 

kehitysalueiden maalaiskunnissa, jossa per capita tulovaikutusensuu

rin, ovat myös vuodot suurirrpia. Näiden vaikutuksesta k2 laskee k1:n 

tuntumaan. Tämä kumoaa positiivisen (Q/L-a):n irrplikoiman kasvuvai

kutuksen. Jäljelle jää negatiivinen kokonaistulovaikutus negatiivisine 

kerrannaisvaikutuksineen. 

Teollisuudessa jäljelle jäävien per capita tulot ovat yleensä SaITat 

kuin lähtijöiden. Myös tulojen käyttö on lähtijöillä samanlaista kuin 

jäljelle jääneillä. Tällöin Q/L=a ja k2=k1=km. 

tiivinen kokonaistulovaikutus. 

Syntyy vain nega-

Lähtö 9aattaa kuitenkin liittyä myös teollisuuden sisäiseen rakenne

muutokseen. Lähtijät ovat tällöin supistuvilta toimialoilta, jossa 

tuottavuus ja palkat ovat keskimääräistä alhaisempia. Jos tässäkin ta

pauksessa tulojen käyttö on samaa ennen ja jälkeen siirtolaisuuden,en 

k1 = k2.Siirtolaisuudella on tällöin tuottavuutta nostava, mutta ta-· 

loudellista kasvua hidastava vaikutus, kuten kehitysalueiden maalais

kunnissa. 

Se, leviääkö kasvuvaikutus kulutuksen vai säästämisen kautta, vaihte

lee ainakin seuraavien tekijöiden mukaan. 

Siirtolaisten säästöjen kohdalla luonnollisesti vaikutus leviää vain 

säästöjen kautta. Tällöin sR =1 ja cR=O . 

Työttömyyskorvauksilla elävien työttömien puolestaan voidaan olettaa 

kuluttavan kaikki tulonsa, jolloin C = 1 ja s = o. 
u u 
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Laskusuhdarmevaiheessa liian vähä.inen ~syntä myJeensä kasvua .rajöittava 

pullonkaulatekijä. Tällöin lähtevällä siirtolaisuudella on työllisten 

kokonaistulojen pienenemisvaikutuksen ja työttömien korkean rajakulu

tusalttiuden vuoksi voimakas negatiivinen kerrannaisvaikutus kasvuun. 

Korkeasuhdarmevaiheessa työvoiman ja pääoman puute saattavat mucx:3.os

tua kasvua rajoittaviksi pullonkaulatekijöiksi. llihtörnuutto saattaa 

osaltaan pahentaa näitä puutteita, jolloin negatiivinen kerannaisvai

kutus voimistuu. - Laskusuhdarmevaiheessa negatiivinen kerrannaisvai

kutus näyttää leviävän enerrunän kulutuksen kautta ja korkeasuhdanne

vaiheessa suhteellisesti enemmän säästöjen kautta. 

SIIRTOLAISPOLIITTISIA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

Koska siirtolaisuuden nääJ::ään näyttää olevan hyvin vaikeata vaikuttaa, 

tulisi etsiä keinoja siirtolaisuuden aiheuttamien haittojen pienentä

miseksi ja positiivisten vaikutusten vahvistamiseksi. Tässä suorite

tun tarkastelun perusteella tulisivat kysymykseen mm. seuraavat kei

not. 

Työttömien osuutta siirtolaisista nostettava (p -;:, 1). Pelkästään täl
u 

lä keinolla olisi mahdollista saattaa oletettavasti negatiivinen kas-

vuvaikutus suppeassa mielessä L:!:' y ) nollaksi. Jos P =0 yhtälöissä 
t e 

29 ja 35, on L:!:' Yt=O. Samalla pienentyisi tehokkuusvuoto (h-> 0), 

jolloin positiiviset kasvuvaikutukset saataisiin pysymään ~töalueil

la. Lisäksi siirtolaisuuden inflatorinen vaikutus pienentyisi (yhtälöt 

4 ja 10). 

Ehkäistävä siirtolaisuuden aiheuttama työvoimapula ennakoI ta. Kahi tet

tävä yhdessä Ruotsin kanssa järjestelmä, joka ehkäisee siirtolaisuuden 

aiheuttaman työvoimapulan ennakolta. Jos joillakin osamarkkinoilla jou .. · 

dutaan työvoimapulaan,q->Oyhtälössä 38, tulee infrastruktuurivaiku

tukset huanioonottava kasvuvaikutus ( L: !:, Y t **) erittäin voimakkaasti 

negatiiviseksi. 

&listettävä rahalähetysten kasvua ja riiden tehokkaampaa kohdenturnista .Siir

tolaisten rahalähetykset takaisin kotimaahan ovat ainoa kiistatta posi··· 

tiivinen kasvutekijä [RM/ (l-kR) yhtälössä 35 ] • Etelä- ja Kaakkois

Euroopan lähtörnaissa, johon rahalähetykset ovat suurimpia, tosin vai

kutus on toistaiseksi pikemminkin infla torinen kuin kasvua edistävä. 
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Edistettävä lähtijöiden jäljelle jättämien maatilojen siirtymistä li

särnaiksi jäljelle jääville maatalouden harjoittajille. Tällöin per 

capita tulovaikutus saadaan rnaksirnaaliseksi ja luodaan edellytyksiä 

positiivisen kasvuvaikutuksen synnylle. 

Tutki ttava, rnil tä osin on tarkoituksenmukaista tukkia kulutusvuotoa 

(c-->O) luomalla eri alueille tuontia korvaavaa teollisuutta. 

Edelleenkehitettävä työnvälityspalveluja, jolloin q--::> l ,siinä ta

pauksessa, että työpaikkojen täyttäminen on kiinni työvoiman saata

vuudesta eikä rationalisointipyrkimyksiStä~ _Tällöin ~ös I f'., Y t --> 0 . 

Siirtolaisten urakehitys kasvua tukevaksi pohjoirnaisen työnvälityksen 

ja RuotsinaVilllac~ . Sekä Suomen että Ruotsin teollisuus on huanatta

vien rakennemuutosten edessä sopeutuessaan kansainväliseen kilpai

luun ja uuteen taloudelliseen järjestelmään. Supistuvilta aloilta 

Ruotsiin muuttavia, paluuaikeita omaavia siirtolaisia ~uulisi ohjata 

Ruotsissa aloille ja ammatteihin, jotka myös Suomessa ovat laajenevia. 

Tällöin Ruotsissa hankittua kokemusta voitaisiin hyödyntää Suomessa -

päinvastoin - kuin yleensä nykyisin. Tämä nostaisi palaavien henki

löiden rajatuottavuutta, karrpensoisi tehokkuusvuotoa (h I ) ja edis

täisi siten kasvua. Samalla se tekisi siirtolaisuusvaiheen mielek

käärrmäksi yksilön kannalta .. Siirtolaisuus muodostuisi enermnän harjoit

teluksi, työkokemuksen kartuttamiseksi, keinoksi edetä uralla. Ruot

sin tulisi auttaa tätä kehitystä tarjoamalla siirtolaisille koulutus

ta ja riittävän monipuolisia työtehtäviä työpaikoilla. 

4. 4. SIIR'IDIAISUUS JA TYÖVOI~..A.POLITIIKKA 

Neuvotteleva virkarries Juhani Lönnroth 

Työvoimapolitiikan päämääränä on täystyöllisyyden saavuttaminen ja yl

läpitäminen. Tämä on samalla myös koko yhteiskuntapolitiikkamme kes

keinen päämäärä. Täystyöllisyyden saavuttamiseen pyritään työvoima

politiikassa mm. työllis2ryttä edistävää talouspolitii~~aa tukemalla, 

työvoirnankysyntää ja tarjontaa sopeuttamalla siten, että voitaisiin 

ehkäistä työttömyyttä ja poistaa työvoimapulaa, työvoirnavaroja ke·

hittämällä sekä työllisyyshäiriöitä torjumalla erilaisin valikoivin 

toimenpitein. Työvoimapolitiikan osatavoitteiksi on lisäksi lausuttu 
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Imn. yksilöiden valinnanrnahdollisuuksien lisääminen työelämässä ja toi

meentuloturvan järjestäminen niille, joiden ei muista toimenpiteistä 

huolimatta ole ollut mahdollista saada työtä. 

SI I RTOLAISUUDEN JA TYÖLLISYYDEN YHTEYDET 

Työvoimapolitiikan kannalta siirtolaisuus on kiinnostava siinä määrin, 

kuin siirtolaisuudella on vaikutusta yllä mainittujen työvoimapctiitii

kan tavoitteiden saavuttamiselle. Viime vuosikymmenten siirtolaisuut-· 

ta tarkasteltaessa käyvätkin siirtolaisuuden ja työvoimapolitiikan 

kytkennät ilmeisiksi. Siirtolaisuus on ensinnäkin ollut luonteeltaan 
.. -

nimenanaisesti työVcitnan maastamuuttoa. Tämä pätee yleisemminkin rroniin 

maihin, mutta erityisesti Suomen ja Ruotsin väliseen siirtolaisuuteen, 

missä kaksi kolmasosaa muuttajista kuuluu työvoimaan, ja lopuistakin 

suuri osa - esim. muuttavien työntekijöiden perheenjäseninä -- toimivat 

tYÖIIlarkkinamekanismin puitteissa. Sitäpaitsi yksilöiden lähtömuuton 

vaikuttimet liittyvät kaikissa viime vuosina tehdyissä tutk~Dksissa -

vaikka tulokset eivät olekaan kaikilta osin vertailukelpoisia - kes

keisesti työnsaantiin, taloudellisen turvattomuuden poistamiseen, e-" 

lintason ja hyvinvoinnin nostamiseen. Kaikki närrä ovat ilmiöitä jois

sa työn merkitys joko väline- tai itseisarvona on ratkaiseva. 

Erilaisin tutkimuksin ja selvityksin on lisäksi viime vuosina voitu 

osoittaa, että sellainen Siirtolaisuus, jota Suomessa on koettu ja 

koetaan, on perustavaa laatua olevassa ristiriidassa työvoima- ja ko-

ko yhteiskuntapolitiikan hyväksyttyjen tavoitteiden kanssa. En :ryhdy 

näitä tutkimustuloksia laajemmin toistamaan, koska ne alkavat olla y-

leisernminkin tiedossa. Tässä riittänee viittaus siihen suunnattanaan 

henkiseen pääanaan, jonka puoli miljoonaa siirtolaista on vienyt ITerr 

nessään, sekä väestörakenteen vinoutumiseen, lähtöalueiden yhteiskun

tarakenteen ja tuotantotoiminnan perusteiden murentumiseen. Edelleen 

t.utkimukset ovat osoittaneet siirtolaisuuden työttömyyttä lisäävän 

pikemminkin kuin sitä vähentävän vaikutuksen lähtöalueilla sanoin kuin 

sen, miten maastamuutto voimakkaan valikoivuutensa ansiosta vie työ

voimavaroistamne jatkuvasti parhaassa työiässä olevaa, aktiivista ja 

ammatillisesti koulutettua väkeä kaiken lisäksi aloilta, joilla itse 

tarvi tsisirrme täystyöllisyyden saavuttamisessa väl ttämättönäksi koe-

tun taloudellisen kasvun edellytysten ylläpitämiseksi. 
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Jos joku siis väittää, ettei olisi syytä huolestua maastamuutosta, kun 

maahan vielä jää 180 000 työtöntä, joille ei saada järjestymään työti

laisuuksia työvoimapolitiikan sen paremmin kuin talouspolitiikan kei

noin, löytyy edellä mainituista syy-yhteyksistä kyllä riittävästi pe~ 

rusteita tällaisen väärinkäsityksen kurnoarniseksi. 

TULEVAISUUDEN NÄKÖALAT 

Mutta siirtolaisuuden ja työvoimapolitiikan yhteydet eivät näytä vä

herrrnän huolestuttavilta myöskään tulevaisuuden näkökulmasta. Ensinnä

kin näyttää siltä, ettei valtioneuvoston viime kesäisessä elvytysoh

jelmassaan tavoitteeksi asettamaa 2.5 %:n työttörnyysastetta vielä lä

hi vuosina saavuteta, vaan työttömyysaste kenties vielä 1 980-luvun al

kuvuosina.J<J.in tulee olemaan suurehko (ehkä 4 - 5 % vastaten 100 000-

120 000 työtöntä). Kun maamne väestörakenne edelleen lähivuosina tulee 

olemaan erittäin edullinen (työikäisen väestön määrä kasvanee lähivuo

det keski.rrB.ärin 20 OOO:lla vucx1essa ja työvoiman tarjontakin 1980--lu

vun alkupuoliskolla vielä eräiden ennusteiden mukaan 10 000 henkilön 

vuosivauhtia), tulee tämä kehitys ylläpitämään jatkuvaa muuttopainetta, 

joka saattaa purkautua varsinkin Ruotsin työllisyystilanteen helpot

tuessa. Ja vaikkapa vain. tälläkin hetkellä jatkuvan 1)0 000 henkilön 

keskimääräisen vuosittaisen maastamuuton oletettaisiin jatkuvan ja vas

taavasti korjattaisiin edellä mainittuja ennusteita siirtolaisuusteki

jällä ja eräillä muilla tekijöillä, kuten . työajan lyhenemisellä, muut

tuu työvoiman tarjonnan kasvun etumerkki helposti negatiiviseksi. Jos 

vielä otaImne huanioon sen, että väestÖImle luonnollinen kasvu pidermnällä 

aikavälillä tyrehtyy kokonaan, olemme työttömyyden sijasta työvoimapu

lan edessä, ja joutumassa tilanteeseen, jossa taloudellista kasvua vo~ 

daan ylläpitää ainoastaan tuottavuutta lisäämällä. Vertailun vuoksi mai-

nittakoon, että Ruotsissa lasketaan voitavan tyydyttää mahdollinen kas

vava työvoimatarve kokonaan työvoiman tuonnin avulla: Ruotsin väkiluvun 

näet lasketaan tilastollisen päätoimiston eräässä ennusteessa kasvavan 

vuosi tuhannen loppuun mennessä 250 000: lla. Tämä kasvu olisi kokonai -

suudessaan siirtolaisuuden ansiota, sillä kantaväestön arvioidaan al-

kavan vähetä ensi vuosikyrrunenen puolivälin jälkeen. 

TYÖVOIMAVIRANOMAISET JA SIIRTOLAISUUSPOLITIIKKA 

On selvää, etteivät työvoimaviranomaiset oJe voiheet vaieten katsella, 
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kun ne työvoimavarat, joita olisi tarkoitus kehittä.ä työvoirnapoliit

tisesti tarkoituksenmukaisella tavalla, vinoutuvat ja hupenevat kä·" 

siin siirtolaisuuden ansiosta ja kun työvoimapoliittisten tavoittei·· 

den toteuttmlinen täten vaikeutuu. Työvo:in1ahallinnon osaksi on siten 

muodostunut toimia eräänlaisena siirtolaispoliittisen keskustelun he'

rättäjänä ja siirtolaisuuden yhteiskunnallisten vaikutusten osoitta

jana. Tähän ovat luoneet edellytyksiä paitsi edelläkuvatut siirtolai"· 

suuden ja työvoimapolitiikan voimakkaat kytkennät myös se, että siir-

tolaisuuspoli tiikan koordinointi maaSSaI1lI!le on vaI tioneuvostcn obj E'-

säännössä annettu nirnenanaan työvoimaministeriölle. Työvoimaministe

riön kooDiinoivaote korostuu vielä sillä, että työvoimaministeriön a

laisuudessa toimii siirtolaisasiain neuvottelukunta, joka koostuu eri 

hallinnonalojen, työmarkkinajärjestöjen, siirtolaisjärjestöjen, jamui

den eturyhmien edustajista, se on maassamne ainoa elin, joka kokonais

valtaisesti ja keskitetysti suunnittelee siirtolaisuuspolitiikkaa ja 

sen kehittämistä maassamne. 

Siirtolaisuuspoliittinen ajattelu on kuitenkin maassamne edennyt hi-' 

taasti ja hyppäyksittäin. Toisen maailmansodan jälkeen 1940- ja 1950-

lukujen vaihteessa käytiin tosin jonkin verran keskustelua, jossa ar

veltiin työvoiman vapaan kansainvälisen muuttoliikkeen tasapainottavan 

työllisyysvaihteluita ja työllisyyden rakennetta tuodessaan työvoimaa 

sen puutteesta kärsiville aloille ja vastaavasti viedessään sitä yli

tarjonta-aloilta. Tällöin kuitenkin lähdettiin siitä, että työvoiman 

kokonaisvirrat olisivat tasapainossa. Tämän jälkeen Suani sai toimia 

yksipuolisesti työvoimaa luovuttavana maana yli kahdenkyrnnenen vuoden 

ajan, ennen kuin havahduttiin miettirPään siirtolaisuuden syvällisempää 

merkitystä maallemme. Jopa siirtolaisuutta koskevat tilastot olivat, 

ja ovat yhä vieläkin, puutteelliset. Tarvittiin sellainen todella 

dramaattinen tapahtuma, kuten 1960-luvun lopun massasiirtolaisuus, jo-

ka parina vuonna johti maamne väkiluvun laskuun, jotta maastamuutto 

yhteiskunnallisena ongelmana iskostuisi laajempaan poliittiseen tie-

toisuuteen ja se kehitys käynnistyisi, joka johti rnn. siirtolaisasi

ain neuvottelukunnan asettamiseen ja laajerrman siirtolaisuustutkiIDuk'

sen aloittamiseen. 

SIIRTOLAISUUSPOLIITTISEN AJATTELUN SUPPEUS 

Tuntuu kuitenkin siltä, kuin siirtolaisuuspoliittinen ajattelu jäl-
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leen olisi polkenut paikallaan 1970-luVlU1 alkuvuosien jälkeen. On to

sin totta, että entistä harvemmat meillä pitävät siirtolaisuutta työt-· 

tömyyden hoitokeinona ja entistä usearmnat ovat tiedostaneet maastanme 

tapahtuvan siirtolaisuuden haitat yhteiskunnalle ja yksilölle. On myös 

totta, että etenkin Ruotsissa on siirtolaisten itsensä hyväksi toteu-

tettu lukuisia käytännön toimia. Tämä on kuitenkin tapahtunut osin 

välttämättömyyden pakosta: siirtolaisten määrän voimakas kasvu on tuo

nut heidän ongelmansa korostuneemnin esille ja toisaalta tehnyt . heis

tä myös merkittävärnrrän poliittisen painostusryhmän. Samoin on It1Yönteis

tä, että Ruotsin siirtolaisuuspolitiikassa on liuuttu perinteisestä su

lauttamispolitiikasta vapaamielisempään sopeuttamispolitiikkaan, joka 

on helpottanut rrm. siteiden ylläpitämistä ja siten myös paluumuuttoa 

lähtänaahan . 

Mutta valtaosa edellämainituista toimenpiteistä on koskenut siirtolais

ten sosiaalisten, poliittisten ja kulttuuriolojen parantamista, erään-

laista siirtolaisuuden synnyttämien ongelmien jälkihoitoa. Siirtolai

suuteen liittyvät ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat jääneet jäsenty

mättömiksi, kytkennät muuhun yhteiskuntapolitiikkaan hajanaisiksi. Myös 

siirtolaisuutta koskeva periaatteellinen ja tavoitteellinen keskustelu 

on polkenut paikallaan: se on urautunut joidenkin yksittäisten tutki

joiden karnmiontuuletteluksi tai poliittisten viikonloppupuheiden pin

taliidoksi, johon on sisältynyt valitusvirren tai luurangonkolistelun 

yksitoikkoista makua. 

Mistä tämä sitten johtuu? Kenties siirtolaisuuden moninaiset syy-yhtey

det ja yhteiskunnalliset vaikutukset on koettu liian monimutkaisiksi ja 

vaikeiksi ratkaista. Kenties vuodesta toiseen jatkuvat muuttotappiolu

vut ovat lietsoneet tappianielialaa ja toivottomuutta, jolloin yhteis·-

kunnan käytettävissä olevat keinot on koettu riittämättömiksi tilan-

netta korjaamaan. Asian laita ei kenties ole aivan näin. Esitetyt kei

not vain ovat saattaneet olla epätarkoituksenmukaisia, epärealistisia 

tai väärin suunnattuja. Otanme muutaman esimerkin. 

SIIRTOLAISUUSPOLIITTISIA VÄÄRINKÄSITYKSIÄ 

Siirtolaisuus ja elintaso 

Ensinnäkin puhutaan usein siitä, että meidän tulisi saattaa elintasom

me Ruotsin tasolle, jolloin lähtö- ja tulosiirtolaisuus automaattisesti 
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tasapainoittuisivat. Vaikka tämä tavoite sinänsä olisikin oikea, on sen 

realistisuutta politiikan ohjenuorana näissä oloissa mm. Klaus VlJaris 

epäillyt. Uselinpien maailman naapurivaltioiden elintasot poik

keavat jossain määrin toisistaan, ilman että tästä aiheutuisi py

syvää muuttotappiota. Kotiseudusta, kieli- ja kulttuuriympäristöstä ir

tautuminen merkitsee joka tapauksessa melkoista kynnystä, missä ei ole 

kysyrt'!ys pelkästään elintasosta. Ruotsin elintason saavuttaminen edel

lyttäisi lisäksi sellaista taloudellista kasvua, joka on tämänhetkisten 

taloudellisten mahdollisuuksiernme ulkopuolella ja vaatisi niin pitk3n 

ajan, että siirtolaisuusongelmien ratkaiseminen tätä kautta lyhyellä 

tai keskipitkällä aikavälillä ei voine tulla kyseeseen. 

Siirtolaisuus ja suhdannepolitiikka 

Toiseksi on puhuttu siitä, että suhdannepolitiikkaarnme tulisi suunni

tella ja ajoittaa siten, että siirtolaisuutta tätä kautta voitaisiin 

vähentää. Myös tällaiseen näkemykseen voidaan, kuten mm. Lauri Korpe

lainen on huomauttanut, suhtautua epäilevästi:. Esimerkiksi vuosina 1973-

75, jolloin Suomessa vallinneen korkeasuhdanteen seurauksena elettiin 

korkean työllisyyden aikaa, työttömyysasteen ollessa keskimäärin 2.1 %, 

muutti Ruotsiin kaikkiaan n. 32 000 henkeä. Samoin tämän j3_lkeisinä 

vuosina, jolloin Ruotsissakin on vallinnut laskusuhdanne, ovat Ruotsin 

työmarkkinat kyenneet absorboimaan 15 000 siirtolaista vuosittain a

janjakson 1975-77 muuttotappiornme Ruotsiin ollessa kaikkiaan 23 000 

henkeä. 

Pääomien liikkeet 

Kolmanneksi on viime vuosien kahdenvälisessä ja monikansallisessa poh

joismaisessa yhteistyössä Suomen taholta jatkuvasti korostettu tar

vetta luoda työpaikkoja Suomeen rnm. ruotsalaisten pääomien, alihankin

tajärjestelyjen ja muunlaisen teollisen yhteistyön avulla, jotta työ 

tulisi työntekijäin luo eikä päinvastoin. Ongelmana on vain se, että 

varsinkin Ruotsin nykyisessä taloudellisessa tilassa ruotsalaisten jo

ko julkisten tai yksityisten investointipääomien saaminen Suomeen koh

taa sekä poliittisia että käytännöllisiä esteitä. Sitäpaitsi ruotsa

laiset sijoitukset muodostavat jo nyt valtaosan ulkomaisista sijoituk

sista Suomessa, ja on epävarmaa, voidaanko tätä kautta saavuttaa kovin 

ratkaisevia tuloksia. On kutenkin vannaa, ettei täm3ntapaisen yhteis

työn kaikkia mahdollisuuksia ole käytetty hyväksi, koska näitä kysy-
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myksiä selvittelevä suomalais- ruotsalainen taloudellinen yhteistyö

valiokunta ei ole toiminut tyydyttävästi. 

Sopimusten merkitys 

Neljäntenä siirtolaisuusongelmien ratkaisukeinona on joskus jopa aja

teltu vuodelta 1954 olevan yhteispohjoismaisia työmarkkinoita koske

van sopimuksen irtisanomista. Tällöin ei kuitenkaan ole havaittu sitä, 

että maamme nykyinen siirtolaisuus ja muuttotappiokehitys alkoi jo 

ennen tuon sopimuksen solmimista. Toiseksi siirtolaisuuden taustalla 

olevia yhteiskunnallisia rakenteita ja taustamekanismeja ei voida 

muuttaa pelkästään sopimuksia solmimalla tai irtisanarnalla. Lisäksi 

sopimuksessa on useampia osapuolia, ja mainitunlaisen toimenpiteen 

vaikutukset riippuisivat tässä tapauksessa ratkaisevasti siitä, miten 

Ruotsi suhtautuisi maahan saapuvaan suomalaiseen työvoimaan. 

Maassamuutto ja siirtolaisuus 

Eräänä esimerkkinä siirtolaisuuspolitiikan vinoutumista voisi myös 

esittää sen keskustelun, jota käydään maastamuuton ja maan sisäisen 

liikkuvuuden välisistä suhteista. On selvää, että maasta- ja maassa

rnuutolla on keskinäistä yhteyttä. Maassamuuttoon vaikuttavat osittain 

samat tekijät kuin maastamuuttoonkin, ja myös muuton seuraukset . ja 

syntyvät ongelmat ovat usein samantapaiset. Ajatus, että maan sisäis

tä liikkuvuutta rajoittamalla voitaisiin hillitä maastamuuttoa on kui

tenkin ilmeisen harhaanjohtava. Maan sisäisen liikkuvuuden hidastami

selle tai edistämiselle saattaa tosin löytyä muita alue- ja yhteis

kuntapoliittisia perusteita. Mutta tutkimuksin ei ole voitu osoittaa, 

että maan sisäinen liikkuvuus lisäisi maastamuuttoa. Pikemminkin on 

ilmeistä, että esim. Kainuusta lähtöisin oleva rnuuttaja on enemmän 

hyödyksi suomalaiselle yhteiskunnalle Tampereella kuin Tukholmassa. 

Yksilön vapaus ja siirtolaisuuden rajoittaminen 

Viime aikoina on puhuttu yleensäkin aika paljon siirtolaisuuden "ra

joittamisesta". On selvää, että viranomaiset tiedostaessaan siirto

laisuudesta yhteiskunnalle ja myös monille yksilöille aiheutuvat vau

riot pyrkivät kehittämään sellaisia toimenpiteitä, joilla siirtolai

suutta voitaisiin hillitä. Tähän tähtäävät ehdotukset ja julkiset pu

heenvuorot on kuitenkin joko tahallisesti tai tahattomasti käsitetty 

väärin siten, että yksilöille haluttaisiin asettaa kaikenlaisia es-
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teitä ja kieltoja. Hillitsemiskeinojen etsiminen on koettu ''piikkilan

ka-ajatteluksi". 

Yksilön oikeus itse vapaasti valita asuinpaikkansa kuuluu yhteiskun -

tajärjestyksernme perusarvoihin. Tänän perusarvon kuomoamista ei tiet

tävästi mikään ryhmittymä maassamme halua, eikä se olisi poliitti

sesti edes mahdollista toteuttaakkaan. Siirtolaisuus on yksilön kan

nalta eräs tapa reagoida hänen yhteiskunnassa kokemiinsa ongelmiin. 

Olisi siksi myös moraalisesti väärin rankaista yksilöä siitä, että tä

nä haluaa jättää yhteiskunnan, jossa hän ei viihdy tai joka ei kykene 

antamaan hänelle niitä tarpeentyydytyksen edellytyksiä, joita hän pi

tää tärkeinä. Kun puhutaan siirtolaisuutta hillitsevistä toimenpi

teistä ei siis ole kysymys mistään rajoitustoimenpiteistä vaan yh

teiskunnallisen kehityksen ohjaamisesta positiivisin toimenpitein si

ten, ettei yksilöä pakotettaisi valitsemaan työttäT!YYden ja maasta

muuton välillä, eli toisin sanoen yksilön ei tarvitsisi ratkaista ko

kemiaan yhteiskunnallisia tai henkilökohtaisia ongelmiaanrnaastamuu

ton avulla. 

Myös työvoimahalli!!toa on syytetty siitä, että työnvälitys itse asi

assa pyrkisi estämään työnhakijoiden siirtolaisuutta, kun työvoimavi

ranomaiset ovat vaatineet, että työvoiman maastamuutto tulisi kana

voida julkisen työnvälityksen kautta tapahtuvaksi. Tunnettu tosiasia

han on, että tarkoitusta varten v. 1973 solmittu Suomen ja Ruotsin vä

linen kanavointisopirnus ei ole toiminut tyydyttävästi, vaan enin

tään n. 50 % muuttajista on käyttänyt joko Suomen tai Ruotsin työnvä

litystä. Tässä ei kuitenkaan ole kyse mistään "rajoituksista" vaanpi

kernminkin eräänlaisesta "kuluttajasuojasta" . Työnvälityksen tehtävänä 

on palvella työnhakijoita, auttaa heitä työmarkkinoita koskevien on

gelmien ratkaisemisessa ja löytää heille työelämään sijoittumisen 

vaihtoehtoja. Työvoiman muuttoliikkeen kanavoiminen kokonaisuudessaan 

työnvälityksen kautta tapahtuvaksi turvaisi yksilölle mahdollisuuden 

saada puolueetonta ja monipuolista tietoa erilaisista sijoittumis

vaihtoehdoista sekä koti-että ulkomailla, mutta myös muuttoalueen 

muista oloista sekä tekijöistä, joilla saattaa olla vain välillinen 

yhteys itse työnsaantiin, mutta sitäkin tärkeämpi vaikutus yksilön 

kokonaistilanteeseen, asumiseen, viihtyvyyteen, koulutusoloihin yms. 

Tällaista tietoa työnhakijalla ei useinkaan ole. Työvoimaviranomaiset 

ovat hyvinkin tietoisia siitä, että tänäntapainen informaatio tie-
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tyissä olosuhteissa saattaa edistää maastamuuttoa. Kysymys on kuiten

kin ennen kaikkea muuttajan tmvallisuudesta. Jos tämäntapaisella tie

donvälityksellä saadaan vältetyksi virheellisiin tietoihin ja toivei

siin perustuvia muuttopäätöksiä, on saavutettu etu yhteinen sekä yk

silön että yhteiskunnan kannalla. Varsinkin sillOin, kun on kyse nuo

rista maastamuuttajista, jotka kenties pyrkivät muuttamaan ulkomaille 

jopa elämänsä ensi.mrräiseen työpaikkaan, liittyy muuttotapahtumaan ruo

mattavia vaaratekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa nuorelle myöhemmin 

korjaarnatontakin vahinkoa. 

SIIRTOLAISUUS JA RUOTSIN YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 

Koska Ruotsiin muuton on todettu olevan kiinteästi sidoksissa Ruot

sissa tapahtuvaan kehitykseen, on luonnollista että Ruotsin yhteis

kuntapolitiikan seuranta ja siihen vaikuttaminen muodostaa Suomen 

siirtolaisuuspolitiikan tärkeän kohteen. Tähän antaa mahdollisuuden 

toisaalta se, että suomalaisen yhteiskunnan vastuu joiltakin osin 

ulottuu myös ulkomailla asuviin kansalaisiinsa. Toisaalta Ruotsi on 

mm. yhteispohjoismaisessa tyämarkkinaohjelrnassa sitoutunut välttämään 

sellaisia toimenpiteitä, jotka aiheuttavat haittaa naapurimaan työ

markkinoille ja taloudelliselle kehitykselle. Tärkeä havainto on täs

sä yhteydessä se, että Ruotsissa asuvat suomalaiset ovat kantaväestöä 

merkittävästi enemmän työttömiä. Ruotsinsuomalaisten työttömyysaste 

on kaksin- jopa kolminkertainen kokonaistyöttämyysasteeseen verrattu

na. Tämän työntekijäryhmän työllistäminen on tietenkin pyrittävä hoi

tamaan ennen kuin Suomesta rekrytoidaan lisää työvoimaa. Etusijan an

taminen työnvälitystapahtumassa omalla paikkakunnalla oleville työt

tömille on periaate, joka on hyväksytty myös pohjoismaisissa sopimuk

sissa (mm. vuodelta 1973 olevat pohjoismaisen työnvälityksen suunta

viivat) • 

Analysoitaessa syitä siihen, miksi Ruotsiin rekrytoidaan suomalaista 

työvoimaa, on keskeisenä tekijänä ns. työvoiman hinta. Tähän käsit

teeseen eivät sisälly ainoastaan palkkakustannukset vaan myös monet 

yhteiskunnalliset kustannukset, rasitteet ja rnä.äräykset, jotka vaikut

tavat eri työntekijäryhmien suhteelliseen haluttavuuteen Ruotsin työ

markkinoilla. Esim. niin kauan kuin suomalainen työntekijä ai.lleuttaa 

verotulojen nettarnääräistä kasvua on hänen rekrytoimisensä ruotsalai

selle yhteiskunnalle edullista. Samoin niin kauan kuin työntekijä on 
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tuottavuudeltaan edullisempi kuin vastaava kantaväestöön kuuluva ja 

suostuu tekemään sellaisia töitä, joita ei kantaväestöön kuuluva mie

lellään tee, on hän haluttu rekrytointikohde työnantajille. Edelleen 

ne työlupa- ja muut maahanmuuttorajoitukset, jotka koskevat ei-poh

joismaista maahanmuuttoa Ruotsissa, ovat omiaan tekemään suarnalaisen 

työvoiman halutummaksi rekrytointikohteeksi. 

Yllämainittujen vinoutumien poistamiseksi tulisi voida eri ryhmien 

välisiä hinta suhteita muuttamalla saada aikaan tasapainottumista myös 

eri ryhmien kysyntäsuhteissa. Siten monilla työvoimapoliittisilla 

toimenpiteillä viime vuosina onkin ollut eräänä tarkoituksena vai

kuttaa suomalaisen työvoiman hintaan. Mainittakoon eräänä esimerkki

nä vaikkapa vain siirtolaisille tarkoitettu kielenopetuslaki vuodel

ta 1973, jolla siirtolaisille turvattiin oikeus 240 tunnin palkal

liseen ruotsinkielenopetukseen . Tällä kielenopetuslailla pyrittiin 

erityisesti siirtolaisten turvallisuuden lisäämiseen, työelämän sa

naston ymmärtämiseen, työsuojelutermien yms. oppimiseen suoranaisten 

tapatunnavaarojenkin vähentämiseksi. Samalla eräänä sivuvaikutuksena 

lailla oli se, että se lisäsi suomalaisten työvoiman suhteellista 

hintaa verrattuna sellaiseen työvoimaan, jonka äidinkieli on ruotsi. 

Kenties tänä osaltaan selittääkin sen, miksi lakia on eräiden tieto

jen mukaan pyritty kiertämään, eikä se ole toiminut täysin t yydyttä

västi. 

SIIRTOLAISUUS - SUOMEN KOHTALONKYSYMYS 

Haluaisin kuitenkin korostaa, että siirtolaisuus ensi sijassaanSuo

men oma kohtalonkysymys ja yhteiskuntapoliittinen ongelma. Tämän 

ongelman ratkaisemiseksi eivät pelkät työvoima- tai edes talouspo

liittiset keinot riitä. Perustavoitteena tulisi olla tämän yhteis

kunnan kehittäminen siten, että sen voisivat kaikki ryhmät kokea 

turvalliseksi ja siinä viihtyä. Eräissä viimeaikaisissa selvityksis

sä on todettu rrm. työelämän laatuerojen olevan eräs tärkeä muutto

painetta ylläpitävä tekijä. Työelämän laadun kehittäminen onkin yh

teiskuntapolitiikkamme keskeisiä tehtäviä. Useissa tapauksissa ei o

le kysymys niinkään suurista kustannuksista kuin asenteista. Useilla 

aloilla saatettaisiin kenties jo varsin vähäisillä toimenpiteillä 

päästä siirtolaisuuden kannalta myönteisiin tuloksiin . Onpa eräissä 

lausunnoissa viitattu jopa sellaisiin yksityiskohtiin, että siirto-
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laisuus Suomesta olisi vähäisempää , jos autot olisivat meillä hal

verrpia! Olipa tuon asian laita nyt miten tahansa, joka tapauksessa 

potentiaalisten siirtolaisryhmien asennetta ja tarpeita tarkemmin a

nalysoimalla saataisiin kenties uutta tietoa siitä, mihin suuntaan 

meidän olisi yhteiskuntaamme kehitettävä. Siirtolaisuuspolitiikan to

teuttaminen vaatii näkemykseni mukaan ennen kaikkea eräänlaista "lä

päisyperiaatetta": siirtolaisuus on maassamme sen luokan ongelma, et

tä sen vaikutukset ja yhteiskuntapoliittisten toimenpiteiden vasta

vaikutukset siihen tulisi ottaa huomioon kaikilla yhteiskuntapolitii

kan lohkoilla, niin sosiaali -, kulttuuri -, talous- kuin työvoimapoli -

tiikassakin. Ainoastaan tätä tietä voimme edetä. 

KESKUSTELUA 

Koska Pohjoismaat muodostavat tietyn kokonaisuuden, esitettiin siir
tolaisuuspoliittisessa keskustelussa yhteispohjoismaisen siirtolai
suuspoliittisen ohjelman laatimista . Tämänsuuntaisia yrityksiä onteh
tykin, ja niistä tuloksena ovat Pohjoismaisen työmarkkinatoimikunnan 
siirtolaisuusjaosto ja Pohjoismaiden työmarkkinapoliittinen yhteis
työohjelma. Varsinaisen siirtolaisuuspoliittisen ohjelman luomisenes
teenä pidettiin sitä, että Pohjoismaat ovat hyvin erilaisessa asemas
sa siirtolaisuuden suhteen . Siirtolaisuusasioita koskevaa yhteistoi
mintaa olisi kuitenkin parannettava huomattavasti. Suomalaisten sa
nottiin valittavan sitä, ettei Ruotsilla ole selvää poliittistaohjel
maa siirtolaisuuskysymysten ratkaisemiseksi. Keskustelussa esitettiin 
kuitenkin toisaalta sellainen näkökohta, etteivät myöskään ruotsinsuo
malaiset eikä Suomi valtiona ole selkeästi ilmaisseet, mitänämäodot~ 
tavat ruotsalaiselta yhteiskunnalta . Koska monista asioista jo on o
lemassa yhteispohjoismaisia sopimuksia, vaadittiin, että ruotsinsuoma
laisia tulisi kohdella sopimusten edellyttämällä tavalla . Etenkin poh
joismainen kulttuurisopimus on toteutunut huonosti. Suomalaisistasiir
tolaisista puhuttaessa unohdetaan Ruotsissa usein, että on kysymys 
pohjoismaalaisista ja Ruotsin suurimmasta siirtolaisryhmästä. 

Ruotsissa asuvien suomenruotsalaisten taholta painotettiin siirtolais
asiain neuvottelukunnan osuutta aloitteentekijänä heidän asemaansa pa
rannettaessa. Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietinnöt olisi jul
kaistava myös ruotsiksi, jotta ne olisivat kaikkien suomalaistensiir
tolaisten saatavilla ja samalla myös ruotsalaisten viranomaisten käy
tettävissä. 

Keskustelussa esitettiin myös, että Ruotsiin muuttajien olisi mentävä 
työnvälityksen kautta . Kanavoimista koskevat sopimukset edellyttävät 
kuitenkin eri työmarkkinajärjestöjen myötävaikutusta, eivätkä nämä o
le tavoitteista yhtä mieltä . Muutenkin säännösten tiukentaminenon~i
keaa, koska vapaiden pohjoismaisten työmarkkinoiden periaatteet ha
lutaan pitää voimassa . 

Käsiteltäessä siirtolaisuuden vaikutusta väestönkehitykseen Ruotsin 
edustajat totesivat , että ennusteiden mukaan Ruotsin väestö tulee \ä-
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henemään 1980-luvulta lähtien . Maahanmuuttoa on usein pidetty tällai
sessa tilanteessa keinona välttää väestön vähenemisestä johtuvat 
kielteiset seuraukset . Väestön vähenemistä merkityksellisempi ilmiö 
on kuitenkin väestön ikärakenne, johon siirtolaisuudella on vähäinen 
vaikutus. Siirtolaisuuden vaikutukset huoltorasitukseen ovat Suomessa 
todellisuudessa vielä epäedullisempia kuin ikärakenteen perusteella 
voisi olettaa, koska suomalaisen miehen keskimääräinen elinikä on vii
si vuotta lyhyempi kuin esim . ruotsalaisen . Huoltorasitusta Suomessa 
lisäävät lisäksi vielä runsaat mm . työkyvyttömyydestä aiheutuneet en
nenaikaiset eläkkeet . Tarkasteltaessa Suomeen tapahtuvan paluumuuton 
vaikutusta v ä estöön sitä tulisi verrata kummankin maan väkilukuun . 
Jos taas huomiota kiinnitetään paluusiirtolaisuuden laajuuteen , olisi 
laskettava palaajien osuus ulkomailla asuvista suomalaisista . 

Kun taloustieteen menetelmin tutkitaan siirtolaisuuden Suomelle ai
heuttamia kansantaloudellisia tappioita , jotka liittyvät siirtolais
ten kotimaassa saamaan koulutukseen , unohdetaan usein itse tutkimus
kohde , ihminen . Tutkimuksissa olisi otettava paremmin huomioon myös 
se luova tekijä , joka ihmisessä on . Mitä paremmin koulutettu yksilö 
on , sitä suurempi on hänen tuottavuutensa . Nykyisin tunnetaan siirto
laisuuden Suomelle aiheuttamat menetykset , muttei sitä , miten paljon 
Ruotsi joutuu maksamaan siirtolaisten lasten koulutuksesta ja huol 
tamisesta . Suomi välttyy näiltä kustannuksilta , kun taas Ruotsi sääs
t ä ä ennen muuttotapahtumaa syntyneissä kustannuksissa . 

Työvoimapoliittinen alus t us toi esille pohjoismaisten työnvälittäjien 
koulutuskysymyksen . Paras tapa perehtyä naapurimaan olosuhteisiin on 
tutustuminen niihin paikan päällä . Tietoaineiston toimittamisessavir
kailijoille todettiin olevan suuria puutteellisuuksia , ja työnvälittä
jien informointia olisi tehostettava . Tällä hetkellä virkailijat ei 
vät muutenkaan pysty paneutumaan kaikkiin ongelmiin , sillä työvoima
toimistoissa vallitsee kova työpaine . 
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5. R U 0 T S 1 N SUO M l~ L A 1 S T E N ELI NOL 0 S U H TEE T 

JA ONGELMAT 

5.1.RUOTSINSUOMALAISTEN KIELIONGELMISTA 

FL Tove Skutnabb-Kangas 

EUROOPPA VUONNA 2000 

Pelkästään 13nsi-Euroopan teollisuusmaissa on lähes 5 miljoonaa siir

tolaislasta. Jo nyt 20 % kaikista Länsi-Saksassa syntyvistä lapsista 

on vierasmaalaisia, ja luvut ovat huomattavasti korkeampia siirto

laisvaltaisissa kaupungeissa (esiIn. Länsi -Berliinissä 30 %, Frankfurt 

am Mainissa 45 %).1 Ruotsin peruskoulussa oli keväällä 1978 lähes 

90 000 siirtolaislasta. Vuonna 2000 neljänneksellä Ruotsin väestöstä 

tulee olemaan siirtolaistausta Risto Laakkosen arvion mukaan (1978). 

Jonas Widgrenin mukaan (1976) noin kolmannes Euroopan nuoresta väes

töstä vuonna 2000 tulee olemaan siirtolaisia tai siirtolaisten jälke

läisiä. Siirtolaisten koulutus on siis tärkeimpiä koulutuskysymyksiä 

Euroopassa. Se , miten siirtolaisten koulutus onnistuu tulee olemaan 

ratkaisevaa sille, minkälainen Eurooppa tulee olemaan vuonna 2000. 

Widgrenin Unescolle suorittaman arvion mukaan jo vuonna 1975 Länsi

Euroopan kouluikäisistä siirtolaislapsista ainakin 300000, ehkä jo

pa puoli miljoonaa, joko ei käynyt koulua ollenkaan tai kävi koulussa 

niin epäsäännöllisesti, että esim. heidän lukemaan- ja kirjoittamaan

oppimismahdollisuutensa olivat olemattomat. Tämän luvun voi olettaa 

nousseen, koska laiton siirtolaisuus, eräs koulunkäynnin laiminlyömi

sen suurimpia syitä, luultavasti on lisääntynyt siirtolaisuudelle ase

tettujen rajoitusten myötä. Länsi-Saksassa arvioidaan, että koulua 

käymättömien osuus kaikista siirtolaislapsista saattaa olla 20-30 %. 

Länsisaksalaisten tutkijoiden arvioiden mukaan koulua käymättömiä tai 

epäsäännöllisesti käyviä saattaa jo olla jopa 7-800 000. Näistä lap

sista tulee siis luku- ja kirjoitustaidottamia. Tämä merkitsee sitä, 

että länsi-Euroopan luku- ja kirjoitustaidon taso alentuu - joudurrune 

takaisin tilanteeseen, joka länsi-Euroopassa vallitsi ennenkuin ylei

set oppivelvollisuuslait säädettiin. Näillä lapsilla ei tule olemaan 

minkäänlaisia mahdollisuuksia hankkia itselleen edes peruskoulutusta, 

1) Steinmuller 1977, 568 
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amnattikoulutuksesta puhumattakaan, ja heikon peruskoulutuksen vuoksi 

heidän jatko- tai uudelleenkouluttamisensa mahdollisuudet tulevat ai

kuisinakin olemaan hyvin pienet. Heillä tulee olemaan suhteellisenvä

häiset mahdollisuudet pitkälle teollistuneissa maissa jälkiteollisessa 

yhteiskunnassa elättää itsensä keinoin, jotka pysyttelevät lakiensal

limissa puitteissa - he ovat jo etukäteen tuomittuja. 

Niidenkin siirtolaislasten osalta, jotka käyvät koulua, tulokset näyt

tävät huonoilta, sekä Skandinaviassa että varsinkin muualla Euroopasm. 

Tästä kertovia lukuja ja tilastoja, tutkimustuloksia ja raportteja, al

kaa ilmestyä lisääntyvässä määrin, huolimatta siitä että tukitoimenpi

teitä vahvistetaan jatkuvasti useassa maassa, esim. Ruotsissa ja Nor

jassa. Tulokset näyttävät yhä vain huononevan. Monet lapset eivät sel

viä kielellisistä testeistä kummallakaan kielellä yhtä hyvin kuin (vas

taavat) yksikieliset lapset. Monet lapset ovat jopa 3-4 vuotta ikäto

vereitaan jäljessä kielellisessä kehityksessään. 1 Siirtolaisten koulu

tus on Ruotsissa järjestetty luultavasti paremmin kuin missään muussa 

Euroopan maassa. Kuitenkin esim. keväällä 1977 peruskoulun 9. luokan 

päättäneistä suomalaisista nuorista ainoastaan 54 % jatkoi lukiokouJus

sa (johon siis kuuluu kaikki nuorisoasteen opetus, myöskin meidän am

mattikoulujamme vastaava), kun vastaava luku kaikkien siirtolaisten 

kohdalla oli 67 % ja ruotsalaisten nuorten kohdalla 83 %. Suomalais

nuorista vain 13 % valitsi teoreettisemmin suuntautuneen IIm. yliopis

toon johtavan 3- tai 4-vuotisen linjan, kun vastaava luku ruotsalais

nuorten kohdalla oli 30 %.2 Essenissä, Länsi-Saksassa, vain 2 % llikio

ikäisistä turkkilaisista lapsista oli ylipäänsä minkäänlaisessa koulu

tuksessa, loput olivat työssä tai työttömiä.] Uselinpien siirtolaislas

ten koulumenestys koko Euroopassa on kehno, ja .erittäin monet (esim. 

vähintään 2/3 kaikista siirtolaislapsista ja suurin osa turkkilaisis

ta siirtolaislapsista Länsi-Saksassa) 4 keskeyttää koulunsa ennenkuin 

he ovat saaneet päästötadistuksen pru(ollisesta peruskoulutuksesta. Keh

non peruskoulutuksen vuoksi heidän mahdollisuutensa päästä minkäänlai

seen jatkokoulutukseen (pääsyehtonahan on useirrmiten täysin suoritettu 

1) Skutnabb-Kangas & Toukomaa, 1976 , Toukomaa & Skutnabb-Kangas 1977, 
Lasonen & Toukomaa 1978, Lasonen 1978, Arwidsson 1978, Tosi 1978, 
Meyer-Ingwersen e~ ai . 1977. 

2) Statistiska meddeianden U 1977 : 22 . 
3) Meyer-Ingwersen et ai. 1977. 
4) Meyer-Ingwersen et ai. 1977, 259-260. 
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peruskoulu) puhumattakaan siitä, että. saisivat edellytyksiään vastaavan 

koulutuksen ovat olemattomat. 1 Siirtolaislasten ja -nuorten psyykkiset 

ja sosiaaliset ongelmat tuntuvat olevan suuret. 2 Eri tyyppiset vai

keudet, esim. epänonnaali arkuus, mutismi 3, agressiivisuus, kouluuin

naus, sijoittaminen erityisluokille4 , alkoholi- ja huumeongelmat, nuo

risorikollisuus, itsemurhat5, huhti-toukokuussa 1978 teki kuukauden 

aikana pelkästään Tukholmassa 8 työtöntä suomalaisnuorta itsemurhan, 

pääväestöä suurempi nuorisotyöttämyys6,ovat erittäin yleisiä. Tätä ei 

suinkaan paranna pääväestön kielteinen asenne, joka Ruotsissa tuntuu 

kohdistuvan erityisen epäoikeudenmukaisena suomalaisiin7• Asenteetei

vät tunnu paranevan vaikka pääväestö saisi tietoa siirtolaisista ja o

lisi kosketuksissa heidän kanssaan, kuten Mirko Takacin tekemä tut

kimus Göteborgin kolmelta siirtolaisvaltaisimmalta rehtorinalueeltao

soittaa (1978). Takac toteaa, että ruotsalaisten koulutovereiden a

senteet siirtolaisia kohtaan ovat vahvasti kielteisiä ~ koulu on epä

onnistunut tehtävässään. Jos jopa Ruotsissa, jossa siirtolaisuuspoli

tiikka useissa suhteissa on kansainvälisesti ainutlaatuista, esiintyy 

vahvan kielteisiä asenteita ja jopa rotumellakoita, mikä onkaan tilan

ne muualla. Tässä voi esim. ajatella National Front-järjestön rasis

tisia ohjelrnanjulistuksia Englannissa 8 muista fasistisista järjestöis

tä puhumattakaan. 

Siirtolaislasten tulevaisuudennäkymät ovat hyvin synkät: miten tule

vat vuoden 2000 Euroopassa toimeen lapset ja nuoret, jotka eivät o

saa mitään kieltä kunnolla, joiden koulumenestys on kehno ja jotka 

siksi eivät saa edellytyksiään vastaavaa koulutusta, juurettornat, vie

raantuneet, rninäkuvavaikeuksien kanssa kamppailevat lapset, monet jo

ko täysin tai toiminnallisesti luku- ja kirjoitustaidottomia, lapset 

ja nuoret joita syrjitään sekä työmarkkinoilla että koko yhteiSrunnas'

sa? Näitä nuoria tulee siis olemaan kolmannes Euroopan nuoresta väes

töstä. Ne heistä, jotka ylipäänsä onnistuvat saarnaan työtä, joutuvat 

1) Ks. esim. Toukomaa & Seppo 1978 
2) Budak 1978, Haavio-Mannila & Stenius 1977 
3) Kjellberg et al.1975 
4) Kuusela 1973 
5) Laakkonen 1978 
6) Report to OECD, 1977 
7) Trankell 1974 
8) Seidel 1978 
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luultavasti tyytymään samantapaisiin töihin, joita heidän vanhernpan

sakin ovat telmeet, töihin, joita pääväestö ei halua: likaisiiin, ras

kaisiin, yksitoikkoisiin, vaarallisiin töihin, JOlssa työajat ovat 

hankalat ja työympäristö epäterveellinen vaikka palkka saattaisikin ol

la hyvä. 1 Nykyinen siirtolaislasten koulutus reprodusoi, tuottaa uu

delleen, siirtolaisten ammatti- ja varsinkin luokkarakenteen. Koulu 

pitäB huolen siitä, että siirtolaislapset aikaisessa vaL~eessa vali

koituvat korkeamman koulutuksen ulkopuolelle. länSi-Euroopan jälki

teolliset yhteiskunnat tulevat tulevaisuudessakin tarvitsemaan liuku

hihnatyöläisiä, ja siirtolaisten lapset tunnutaan koulutettavan näi

hin tehtäviin. 

Mutta toisen jakolmmnen polven siirtolaiset tuskin tulevat tyytymään 

tähän toisen luokan kansalaisina olemiseen, siitä on jo selviä merk

kejä näkyvissä. He eivät tule vertaamaan omaa elänäntilannettaan sii

hen, minkälainen se olisi ollut, jos heidän vanhempansa eivät olisi 

muuttaneet. Sensijaan he tulevat vertaamaan tilannettaan samanikäi

siin tuotantomaan2 asukkaisiin, esim. koulutovereihinsa, jotka tulevat 

olemaan heidän viiteryhmänsä. He tulevat olemaan tottuneita tuotanto

maan korkeaan aineelliseen hyvinvointiin, ja alkavat, toisin kuin hei

dän vanhempansa, vaatia samaa elintasoa ja elä.mffin laatua kuin viiteryh

rnälläkin on. He eivät tule protestoimatta alistumaan huonompaan ase

maan. Nämä protestit kuitenkin ovat kanalisoitavissa hyvin moneen eri 

suuntaan. Minusta näyttää, että protestien myönteinen kanavointi ra

kentavalla tavalla tulee olemaan hyvin vaikeaa nuorille, jotka ovat 

yllä kuvaamani kaltaisessa tilanteessa. Heidän mahdollisuutensa hank

kia kriittistä tietoa omasta tilanteestaan ja sen syistä, koko }hteis

kunnasta, tulevat olemaan rajoitetut. Jotkut Euroopan epädemokraatti

sista massaliikkeistä voivat kasvaa hyvinkin nopeasti, kun koulutamme 

ihmisiä, joiden mahdollisuudet heidän saamansa tiedDn kriittiseen ar

viointiin ja sen perustalla tehtyihin kannanottoihin ovat rajoittu

neet. 

Ruotsin siirtolaispolitiikka on monesssa suhteessa ollut kansainväli-

sesti esimerkillistä. Siksi myös ne virheet, joita Ruotsin siirto -

1) Widq:r:-en 197<; 
2) Swetland 1977 
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laiskoulutuksessa tehdään tällä hetkellä, vaikuttavat kansainväliseen 

siirtolaispolitiikkaan enemmän kuin minkään muun maan virheet - Ruot

sin virheet tulevat leviämään kulovalkean tavoin koko Eurooppa~Ruot

sin vastuu on siksi erityisen suuri. Ja koska suomalaiset ovat Ruot

sin suurin siirtolaisryhmä, on meidän vastuumme Ruotsin siirtolaispo -

litiikan muotoilemisessa painava: me voimne vaikuttaa siihen, jos po

liittista tahtoa löytyy ja jos tajutaan tilanteen vakavuus. Se, mitä 

me teemme tällä hetkellä, vaikuttaa siihen, minkälainen Eurooppa tu

lee olemaan vuonna 2000 - ja tämän hetken näkymien valossa voi sanoa, 

että olemme menossa suoraan päin helvettiä. Tutkijat osallistuvat sen 

tiedon hankkimiseen, jonka varaan siirtolaisten koulutuspoliittiset 

päätökset rakentuvat ja meidän tulisi siis olla tietoisia siitä mitä 

teemme, vai teemmekö ylipäänsä mitään . 

Näiden tulevaisuudennäkymien ja niiden toivottavasti herättämän kan-

sainvälisen vastuun tulisi jatkuvasti olla mielessämme kun 

teemme työtämme. Kriittisen tutkimuksen olero.ukseen kuuluu, 

tyydy olemaan vain kuvailevaa, deskriptiivistä. Tieteeseen 

vauksen, selityksen ja ymmärtämisen lisäksi liittyä myös 

tutkijoina 

että se ei 

tulee ku

kritiikki, 

sekä olemassaolevien olosuhteiden kritiikki että niiden arvoperustei-

den kritiikki, joiden varaa tieteemme rakentuu . Ellemme tätä kri-

tiikkiä harjoita, olemme pelkkiä ei-luovia kirjaamiskoneita: toteamme 

tämänhetkisen tilanteen, ja laillistamme sen sillä, ettäemme ota sii

hen kantaa. Kantaaottamattamuus on myös siirtolaiskoulutuksen suhteen 

kannanotto tämän hetken assimilaatioon tähtäävien kielenriisto-ohjel

mien puolesta - siis kaukana objektiivisuudesta. Se objektiivisuus, 

mihin nähdäkseni voimne pyrkiä, on omien kannanottoj emme arvoperustei -

den ennakkoluuloton ja rehellinen selvittäminen, niin että asetamne 

nekin alttiiksi kritiikille, sen sijaan, että kieltäisimne niiden o

lemassaolon. Tällöin annamme toisille tutkijoille ja päätöksenteki

jöille - ja niille , joita tieteemme koskee - mahdollisuuden ottaa kan

taa siihen, kenen etuja lähtökohtamme palvelevat. Tällöin näemme myös 

selverrmin sen, mikä on tutkijoiden vastuuosuus siirtolaislasten tämän

hetkisen koulutuksen vaikutuksista Eurooppaan vuonna 2000 - olisi hyö

dyllistä, jos näkisimne painajaisunia siitä jo nyt . ! 

1) Skutnabb- Kangas 1978 b 
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KAKSIKIELISYYS YHTEISKUNNALLISTEN PÄÄMÄÄRIEN SAAVUTTAMISEN VÄLINE 

Eri siirtolaisjärjestöt Ruotsissa ovat samaa mieltä virallisen siirto

laiskoulutuspolitiikan kanssa siitä, että eräs siirtolaislasten koulu

tuksen tärkeitä päämääriä on kaksikielisyys. Virallisella mielipideta

solla ei siis erimielisyyksiä ole. Erimielisyydet kuitenkin alkavat he

ti, kun aletaan keskustella siitä, miten tähän päästään toimenpideta

solla. Se, että virallisesti ollaan samaa mieltä, ei suinkaan takaa, et

tä ne toimenpiteet, jotka valitaan, olisivat oikeita. Ruotsissa voi täl

lä hetkellä nähdä, että virallinen yksimielisyys jopa saattaa olla ris

tiriitojen ratkaisemisen esteenä. 1 Periaatteelliseen yksimielisyyteen ja 

viralliseen hyvään tahtoon vedoten kieltäydytään usein myöntämästä ris

tiriitojen olemassaolo, ja vaikeutetaan arvostelua tai tehdään arvoste

lu kokonaan mahdottomaksi leimaamalla arvostelijat fanaatikoiksi, pro

vokaattoreiksi, tunteilijoiksi, liioittelijoiksi tai politisoituneiksi 

ja yksipuolisiksi, kuten Ruotsissa tällä hetkellä paljolti tapahtuu. 

Järjestelmää arvostelevien tutkijoiden työn leimaaminen tavalla tai toi

sella epätieteelliseksi on eräs vanhimpia ja helpoimpia keskustelun es

tämisen keinoja ••• Toinen seikka, johon periaatteellisella tasolla val

litseva yksimielisyys vaikuttaa, on se, että ne sekä pääväestöön että 

vähemmistöön kuuluvat henkilöt, myös tutkijat, jotka henkilökohtaisesti 

eivät hyväsky siirtolaispolitiikan päämääriä, eivät useinkaan uskalla 

tuoda tätä julki, vaan pukevat kritiikkinsä muuhun muotoon. Tästäkin on 

nyky-Ruotsissa esirnerkkejä. 2 

Ruotsin siirtolaispolitiikan päämääriä tasa-arvo, valinnanvapaus ja yh

teistoiminta (järnlikhet, valfrihet, samverkan) voidaan konkretisoidaniin, 

että kaksikielisyyden tehtävä näihin päämääriin johtavana välineenä tu

lee selvästi ilmi. Siirtolaisten tulee itse saada valita, missä määrin 

he haluavat sulautua pääväestöön ja missä määrin säilyttää anan kielen

sä ja kulttuurinsa. Toisaalta heidän tulee saada rakenteellisesti inkor

poroi tua, liittyä, enemmistöyhteiskuntaan , niin että heillä on samat 

edut ja velvollisuudet kuin pääväestöllä sosiaalisesti, . koulutukselli

sesti, taloudellisesti ja poliittisesti. Jotta siirtolaiset pystyisivät 

säilyttämään kielensä ja kulttuurinsa vieraassa maassa ja kehittämään 

kulttuuriaan eteenpäin niiden vaikutteiden turvin, joita he uudessa 

1) Skutnabb-Kangas 1978 a 
2) Skutnabb-Kangas 1978 a, 1978 c 
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maassa saavat, siirtolaislasten tulisi osata vanhempien äidinkieltä 

kunnolla, yhtä hyvin kuin vanhassa kotimaassa olevat lapset, ellei ha

luta, että siirtolaiskulttuurista tulee jonkinlaista toisen luokan 

kulttuuria. Koska koko muu yhteiskunta puhuu pääväestön kieltä ja van

hemmat usein eivät ehdi eivätkä jaksa antaa lapsille tarpeeksi virik

keitä vastaamaan sitä, mitä he saisivat kotimaassa (jossa koulu ja ym~ 

päröivä yhteiskunta tukisi lasten kielellistä kehitystä äidinkieles

sä), tämä hyvän äidinkielentaidon antaminen siirtolaislapsille jäämel

ko suurelta osalta koulun tehtäväksi. Jotta lapset taas saisivat sa

mat mahdollisuudet hyvään koulutukseen ja sitä tietä muihin etuihin 

kuin pääväestöön kuuluvilla lapsilla on, heidän tulisi osata pääväes

tön kieltä, joka on koulumenestyksen edellytyksenä, koska siirtolais

lapset ainakin ylemmillä asteilla joutuvat kilpailemaan koulutuspai

koista pääväestön lasten ja nuorten kanssa. Tämänkin kielitaidon anta

minen jää suurelta osin koulun tehtäväksi, koska vanhemmat pääväestön 

kieltä usein huonosti taitavina e~vät pysty lapsia tarpeeksi auttamaan. 

Koulun tulisi siis kyetäkseen toteuttamaan siirtolaispolitiikan pää

määriä pystyä tekemään siirtolaislapset niin korkeatasoisen kaksikie

lisiksi, että he hallitsisivat kumpaakin kieltä yhtä hyvin kuin vas-

taavat yksikieliset. Tähän Ruotsin koululaitos useimpien siirtolais-

lasten kohdalla ei ole pystynyt. ~bnien siirtolaislasten kohdalla voi 

pikemminkin puhua puolikielisyydestä kuin kaksikielisyydestä. Puolikie

lisyys , se että ei osaa kumpaakaan kieltä kunnolla, sarnantasoisesti 

kuin vastaavat yksikieliset lapset, tilanne, jossa lapsi ei millään 

kielellä saavuta sitä kielitaidon tasoa, johon hänen alkuperäiset kie

lelliset edellytyksensä olisivat riittäneet 1 , tuntuu olevan melko y

leinen tilanne siirtolaislasten ja muiden vähemmistölasten keskuudessa. 

Puolikielisyys johtaa myös pakolliseen kulttuuriassimilaatioon, sulau

tumiseen, koska lasten huono äidinkielen taito ei riitä vanhempien 

kulttuuriperinnön siirtämiseen, ylläpitämiseen ja edelleenkehittämi

seen. Kunnollinen äidinkielentaito tuntuu olevan välttämätön edellytys 

vieraan kielen kunnolliselle oppimiselle. Puutteellinen vieraan kie

len taito taas estää rakenteellisen inkorporoitumisen ja sitä kautta 

tasa-arvon. Puolikielisyys toimii tasa-arvon toteutumisen estäjänä. 

Kaksikielisyyttä ei koskaan tulisi pitää päämääränä sinänsä. Kaksikie-

1) Skutnabb-Kangas & Toukomaa 1976, Toukomaa & Skutnabb-Kangas 1977 
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lisyys - tai puolikielisyys - tulisi nähdä välineenä suurempia yh

teiskunnallisia päämääriä toteutettaessa. Kaksikielisyyttä voidaan. 

käyttää joko luomaan tasa-arvoa tai estämään tasa-arvon toteuttamis

ta. Kaksikielisyyttä on usein käytetty ennalta rauhoi ttavana lääkkee

nä sellaisten ryhmien pasifisoinnissa, jotka muuten ehkä olisivat ru

venneet esittämään enemmistöyhteiskunnan kannalta hankalia tasa-arvo

vaatimuksia - esimerkkinä rronet vähemmistöryhmät eslln. Yhdysvalloissa. 

Jos kaksikielisyys nähdään joko päämääränä sinänsä, tai riippurnatto

rrena syynä eslln. huonoon koulumenestykseen, eikä välineenä tai riip

puvana muuttujana, on mahdotonta selittää niitä ristiriitaisia tulok

sia, joita kaksikielisyystutkimuksessa esiintyy. 

ERILAISET KOULUTUSMALLIT: KIELIKYLPY, KIELENRIISTO JA KIELENSUOJA 

Miten sitten siirtolaislasten koulutus pitäisi järjestää, jotta heis

.tä tulisi kaksikielisiä eikä puolikielisiä? Ja miksi siirtolaislapset 

epäonnistuvat saadessaan koulutuksensa vieraalla kielellä, vaikka rro

net muut ryhmät, eslln. ranskankielellä koulutuksensa saavat lapset 

Kanadassa, tuntuvat hyötyvän vieraskielisestä koulutuksesta? Miksi on 

toisaalta tuloksia koko maailmasta, joiden mukaan kaksikieliset lap

set eslln. selviävät kielellisissä ja toisinaan ei-kielellisissäkin ä

lykkyystesteissä ja koulussa yleensä, huonommin kuin yksikielisetlap

set,1 toisaalta taas tuloksia joiden mukaan kaksikieliset selviävät jo

ko }ht:ä. hyvin kuin yksikieliset tai jopa yksikielisiä paremnin2 ? Millä 

nämä erot voidaan selittää? 

Kokemukset ja tutkimustulokset osoittavat, että eri ryhmät tarvitse

vat erilaisia menetelmiä samaan päämäärään, kaksikielisyyteen pääs

täkseen. Jos täysin eri olosuhteissa eläviin ryhmiin sovelletaan sa

rroja menetelmiä, ne toisilla ryhmillä johtavat kaksikielisyyteen, toi

silla puolikielisyyteen (vieraskielinen koulutus), tai toisilla lähes 

yksikielisyyteen (ellemme sitten puhu koulukaksikielisyydestä, siitä 

että on oppinut jotain kieltä vain vähän koulussa) ja toisilla taas 

kaksikielisyyteen (äidinkielinen opetus). Pidimmepä itse kaksikieli

syyttä tai koulutuskielen valintaa riippumattomana muuttujana, jou

dumme harhateille, emme pysty selittämään eroja, koska kurrmassakin ta-

1) Ks. esim. Darcy 1953, 1963, Skutnabb-Kangas 1972, 1975 a 
2) Ks. esim. Swain 1976 a, 1976 b, Bruck & Swain 1976, Swain 1978, 

Cummins 1978 a 
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pauksessa lähdemme syys-seurausketjun keskeltä emmekä alusta. Kaikki 

päätökset koulutuksesta ovat poliittisia päätöksiä, ja analyysin pi

täisi siis lähteä sen yhteiskunnan analyysistä, jossa koulutuspolii t

tisia päätöksiä tehdään. Kaksikielisyyteen tähtäävän koulutuksen ja 

kaksikielisyyden erilaisten seurausten analyysissä tulisi lähteäsii

tä, miksi lapsista yritetään tehdä kaksikielisiä koulutuksen avulla 

(ja kuka päättää sen, että heistä tehdään kaksikielisiä ja sen, miten 

se tapahtuu - onko ryhmällä itsellään päätösvalta ja valinnanvapaus 

vai ei). Mitä tarkoituksia kaksikieliseksi tuleminen palvelee, mikä 

on kaksikielisyyteen tähtäävän koulutuksen päämäärä? 

Taulukko 1. Kaksikielisyyteen tähtäävät koulutusohjelmat ja niiden seu
raukset 

rikastaminen 
(enrichment, 
berikning) 

kielikylpy 
(immersion, 
språkbad) 

lisäävä 
(additive) 

+ 

PÄÄMÄÄRÄ 
assimilaatio 

KOULUTUSOHJELMAN VALINTA 

kielenriisto 
(submersion, 
språkdränkning) 

KAKSIKIELISYYSTYYPPI 

vähentävä (puolikielisyys) 
(subtractive, semilingualism 
halvspråklighet) 

VAIKUTUKSET ÄLYLLISEEN KEHITYKSEEN 

KOULUMENESTYS 

säilyttäminen 
(maintenance, 
bibehållande) 

kielensuoja 
(language shelter, 
språkskydd) 

toiminnallinen 
(funtional 
funktionell) 

+ 

+ + 

Kaksikielisyyteen johtavalla koulutuksella voi olla kolme päämäärää. 

Sen opetuksen päämääränä, joka koskee kielelliseen enemmistöön kuulu

via lapsia (ja siis myös tavallista vieraan kielen opetusta kouluis

sa) on rikastarninen. Lasten äidinkieleen ei millään tavoin puututa, 

se saa kasvaa ja kehittyä rauhassa, mutta lapsille annetaan jotain li

sää, heidän kielellistä 'ohjelmistoaan " repertuaariaan, laajennetaan 

ja rikastetaan. Kielellisten vähemmistöjen kannalta opetuksella voi 
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olla kaksi toisilleen vastakkaista päämäärää. Våhemw.istö voidaan ?yr

kiä assimiloiInaan,sulauttarnaan pääväestöön, tai tarkoituksena voi ol

la väherrmistön oman kielen ja kulttuurin säilyttämisen ja kehittämi

sen tukeminen, jolloin vieraan kielen (enerrmistön kielen, valtakielen) 

oppiminen ei siis tapahdu äidinkielen kustannuksella. Assimilaatio

päämäärä voidaan saavuttaa joko suoralla assimilaatiolla niinkuin esiIn. 

mustalaislapsilla Suomessa, jotka pannaan suoraan suomenkieliseen kou

luun, jossa he eivät edes kuule omaa kieltään, puhumattakaan siitä, 

. että se olisi osana heidän koulutusohjelmaansa, tai siirtymäassi-

milaatiolla (transitionaalisella assimilaatiolla), niinkuin esiIn. saa

melaislapsilla (parhaassa tapauksessa; monet heistä joutuvat vielä 

suoran assimilaation kohteeksi) ja Ruotsin siirtolaislapsilla. Tällai

sessa epäsuorassa assimilaatiossa lasten omaa äidinkieltä käytetään 

mahdollisesti alussa jonkin verran, toisinaan jopa opetuskielenä mut

ta ainakin oppiaineena. ~idinkielellä ei kuitenkaan ole omaa i tseis

arvoa (intrinsic value), vaan sitä käytetään, jotta siirtyminen val

takieleen ja valtakielellä tapahtuvaan opetukseen helpottuisi. 

Epäsuora siirtymäassimilaatio myöskin peittää näkyvistä todellisen 

ristiriitatilanteen, ja tekee ristiriidan vaikeammaksi huomata ja vai

keamrnaksi eritellä ja ratkaista. Aikaisemmin assimilaatiopäämäärä 

myönnettiin suoraan, ja tämän voi ainakin sanoa olleen rehellistä. 

Siirtymäassimilaatiossakin päämääränä on pääväestöön sulauttaminen, 

mutta sitä ei sanota suoraan. Tällainen epäsuoruus, se, että annetaan 

kaksinkertaisia viestejä (periaatteellisella tasolla: saat itse vali

ta; toimenpiteiden tasolla: sinun täytY'J sulautua, äidinkielelläsi ei 

ole mitään arvoa, double bind)l, vaikeuttaa assimilaatiopäämäärää vas

taan käytävää taistelua, koska virallisesti ei myönnetä, että päämää

ränä olisi assimilaatio. Assimilaatiopäämäärän virallinen kieltäminen 

aiheuttaa myös sen, että syitä lasten huonoon menestykseen joudutaan 

hakemaan muualta, usein lapsesta itsestään, hänen sosiaaliryhmästään 

jne. Yhteiskunnan asettamia rakenteellisia koulutuksen esteitä käsi

tellään niinkuin ne olisivat sosiaalipsykologisia tai psykologisia tai 

kielellisiä esteitä: järjestelmän puutteista puhutaan ikäänkuin ne o

lisivat puutteita siirtolaislapsessa. Lapsesta tehdään syntipukki,hä

net saadaan uskomaan, että syy huonoon menestykseen on hänessä. 

1) Ks. esim. Stille 1977 
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Koulutuksen päämäärä määrää sitten sen millainen ohjelma valitaan ta

voitteeseen pääsemiseksi. Jos ohjellran tavoitteena on kielelliseen e -

nemnistöön kuuluvien lasten rikastaminen, valitaan kielikylpyol]elma, 

jossa kielelliseen enemmistöön kuuluvia lapsia opetetaan vieraalla 

kielellä, jotta heistä tulisi kaksikielisiä. Vieras kieli on tällöin 

opetuksen välineenä, ei opetuksen kohteena. Assimilaatiopäämäärään 

taas päästään kielenriisto-ohjelman avulla, jossa lapsia pääasialli

sesti opetetaan heille vieraalla kielellisen enemmistön kielellä. Jos 

taas päämääränä on, että kielellinen väherrunistö saa säilyttää kielen

sä ja kulttuurinsa, tarvitaan kielensuojaohjelmia, joissa kielelliseen 

väherrunistöön kuuluvia lapsia opetetaan heidän omalla äidinkielellään, 

ainakin kunnes se on tarpeeksi vakiintunut ja vahvistunut, ja joissa 

enerrunistön kieltä opetetaan vieraana (tai toisena, vrt. englannin eroa 

'foreign language' lapsille täysin vieraasta kielestä ja 1.' second 

language' samassa yhteiskunnassa esiintyvästä kielestä, jota lapset 

jatkuvasti kuulevat, mutta joka ei ole heidän äidinkielensä) kielenä. 

Koulutusohjelman valinta tuntuu melko suoraan vaikuttavan siihen, 

minkä tyyppinen kaksikielisyys saavutetaan. Kielikylpy tuntuu johta

van lisäävään, additiiviseen kaksikieliSyyteen, jossa siis lapsen äi

dinkieli ei ole uhattuna millään tavoin, vaan lapsi päinvastoin sen 

lisäksi saa toisen kielen. 1 Kielenriisto-ohjelmien tuloksena taas u

sein on subtraktiivinen, vähentävä kaksikielisyys, jossa lapsen kie-

litaito jatkuvasti on heijastumaa prosessista missä vieras kieli astuu 

äidinkielen tilalle, pyrkii korvaamaan sen, ja missä äidinkielen u

noht~en usein tapahtuu nopeammin kuin vieraan kielen oppiminen2. 

Subtraktiivista kaksikielisyyttä on meillä Skandinaviassa kutsuttu 

(kaksinkertaiseksj) puolikielisyydeksi (Hansegård 1968). Kielensuoja

ohjelmat puolestaan johtavat toiminnalliseen, funktionaaliseen kaksi

kielisyyteen, jolloin lapsi pystyy toimimaan kummallakin kielellä ym

päristön ja omien vaatimustensa mukaisesti. 

Kaksikielisyystyyppi tuntuu sitten määräävän sen minkälaisia seurauk

sia kaksikielisyydellä on älyllisen kehityksen ja koulumenestyksen 

kannal ta. Tämän hetken tulosten valossa näyttää siltä, että sekä kie

likylpyohjelmissa että kielensuojaohjelmissa on ainakin mahdollisuu

det myönteiseen älylliseen kehitykseen ja hyvään koulum~!estykseen, 

1) Lambert 1975 
2) Lambert 1975; Toukomaa 1977 a 
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kun taas kielenriisto-ohjeJJniin ja siis puolikielisyyteen liittyy 

kielteisten kognitiivisten vaikutusten ja huonon koultnnenestyksen vaa

ra. Useimpien kaksikielisyyteen liittyvien myönteisten seikkojen (kog

nitiivinen fleksibiliteetti, Gi~ergentti ajattelu, kielellisten ana

lyyttisten kykyjen kehitys, uusien vieraiden kielten oppiminen) 1 on 

todettu liittyvän korkean tason kaksikielisyyteen, johon päästään kie-

likylpy- tai kielensuojaohjeJJnissa, tai kaksikielisissä perheissä, 

joissa kumpikin vanhemmista johdonmukaisesti puhuu omaa äidinkieltään.2 

Kaikki ne kielteiset seikat taas, joita kaksikielisyyteen liittyy tun

tuvat liittyvän pitkäaikaisen subtraktiivisen kieltenoppimis- (tai 

-unohtamis-, vrt. learning vs unlearning & delearning) tapahttnnan yh

teyteen. Esim. kynnyshypoteesiteorian mukaan saattaa olla olemassa 

parikin kaksikielisen kielitaidon kynnystä: pitkäaikainen alemman kyn

nyksen alapuolella toimiminen saattaa aiheuttaa kielteisiä seurauksia 

älyllisen kehityksen kannalta, sekä kielellisellä että mm. älyllisen 

uteliaisuuden heikkenemisen kautta myös ei-kielellisellä alueella, kun 

taas mahdollisesti vaaditaan ylemmän kynnyksen ylittämistä, ennenkuin 

myönteiset vaikutukset älyllisen kehityksen suhteen tulevat esiin. 3 

MITÄ EDELLYTYKSIÄ TARVITAAN, JOTTA LASTA VOIDAAN 

KIELELLÄ? 

OPETTAA VIERAALLA 

Pertti Toukomaa, jonka tutkimukset viime aikoina ovat joutuneet suo

ranaisen vainon kohteiksi~ on vakuuttavasti osoittanut suomalaisten 

siirtolaislasten kielellisen jälkeenjääneisyyden ja sen seuraukset e

rittäin paljon kansainvälistä tunnustusta saaneella tavalla. 5 Touko

maan tulokset eivät ole mitenkään ainutlaatuisia osoittaessaan sen, 

että vähemmistölasten koultnnenestys on huono, kun heitä opetetaan vie

raalla kielellä. Samanlaisia tuloksia on eri vähernmistöryhmistä kautta 

maailman. Useimpia koulussa huonosti menestyviä lapsia näissä tutki

muksissa on opetettu vieraalla kielellä. Yhteistä tutkimuksille on se, 

1) Ks. esim. Curnmins 1976 a, 1976 b, 1976 c, 1977; Bain 1975 a, 1975 b; 
Lambert & Tucker 1972 

2) Bain 1976; Skutnabb-Kangas 1978 d 
3) Ks. Curnmins 1976 a, 1977, 1978 a, 1978 b; Paulston 1976, 1977 a; 

Toukomaa & Skutnabb-Kangas 1977; Toukomaa 1977 b 
4) Ouvinen & Birgerstam & Wigforss 1978 Loman 1978, Ek-

strand 1978 
5) Ks. esim. Paulston 1977 a, 1978, Cummins 1977, 1978 a, 1978 b 
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että lasten äidinkieli useimmiten on ollut joko täysin pannaanjulis

tettu koulussa tai sitten se on esiintynyt vain yhtenä oppiaineena 

muiden aineiden joukossa, ja sen arvostus on ollut matala. lasten 

mahdollisuudet kehittää äidinkieltään sellaiseksi, että sitä olisi 

voinut käyttää kaikissa niissä tehtävissä, joita peruskielen tulisi 

kyetä nykyaikaisessa yhteiskunnassa hOitamaan, ovat näin ollen olleet 

erittäin huonot, usein olemattomat. ~lonissa tutkimuksissa on osoi

tettu, että ne, jotka osaavat vierasta kieltä hyvin, myöskin osaavat 

äidinkieltään hyvin. On täysi syy olettaa, että korrelaatio on kor

kea myös toisinpäin: ne lapset, jotka eivät pysty kehittämään äidin

kielentaitoaan kunnollisesti, eivät myöskään opi vierasta kieltä 

kunnolla. Toukornaan tutkimuksissa ne lapset, jotka osasivat suomea 

parhaiten, oppivat myös ruotsia parhaiten. Ruotsin kielen kuullun 

yrnmärtärnistestissä selvisivät parhaiten ne lapset, jotka olivat a

loittaneet koulunkäyntinsä Suomessa ja joilla siis oli ollut mahdol-

lisuus kehittää äidinkieltään koulukielenä. 

selvisivät lapset, jotka Ruotsissa olivat 

Seuraavaksi parhaiten 

käyneet suomenkielistä 

luokkaa, ja huonoimmin olivat ruotsia oppineet ne lapset, jotka oli

vat käyneet koko koulunsa Ruotsissa ruotsin kielellä. Se, että kuu

lee ruotsia ja saa opetuksensa ruotsin kielellä, ei siis vie kunnol-' 

liseen ruotsin kielen taitoon, jos oma äidinkieli lairninlyödään. 

Ruotsin tulokset näyttävät siis osoittavan, että vähermnistöön kuulu

vat lapset eivät tunnu kykenevän kehittämään äidinkieltään samalle 

tasolle kuin yksikieliset äidinkielen puhujat, ellei heidän äidin

kielensä ole opetuskielenä koulussa. Ja elleivät he saa kehittää äi

dinkieltään, he eivät myöskään opi vierasta kieltä kunnolla, vaikka 

se olisi opetuskielenä. He eivät tunnu oppivar_ vierasta kieltä niin 

hyvin, että se olisi samantasoista kuin sitä äidinkielenään puhuvien 

enernmistölasten kieli. 1 

Kanadalaiset kielikylpykokeilut2 osoittavat kuitenkin että lapsia 

voidaan erinomaisin tuloksin opettaa vieraalla kielellä. Kanadassa 

osallistuu erityyppisiin kielikylpyohjelrniin tällä hetkellä yli 

50 000 lasta,3 suurimmalta osalta englanninkielisiä lapsia, joita 0-

1) Skutnabb-Kangas 1977 d, 117-122 
2) Esim. Lambert & Tucker 1972, Swain 1976 b 
3) Merrill Swain, suullinen informaatio 
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petetaan ranskaksi. Kanadan kielikylpykokeilut ovat tällä hetkellä 

nähdäkseni parhaiten tutkittuja, tarkllnmin seurattuja vieraan kielen 

opetuskokeiluja maailmassa~ Koska niistä on niin paljon kokemuksia, 

olisi meidän Suomessakin syytä ,perehtyä niihin huolella, koska niis

tä on melkoisesti opittavaa. 

Jotta pääsisimne selville siitä, mitä edellytyksiä tarvitaan, jotta 

lasta voitaisiin menestyksellisesti opettaa vieraalla kielellä, on 

syytä hieman katsoa eroja kielikylvyn, kielenriiston ja kielensuo

jan välillä. Mallit on ehkä helPJITIPi muistaa, jos muistamme esimer-

kin kustakin: 

- kielikylvyssä enemmistöön kuuluvia lapsia opetetaan vieraalla kie-

lellä, esim. englanninkieliset lapset Kanadassa, 

ranskaksi 

joita opetetaan 

- kielenriistossa vähemmistöön kuuluvia lapsia opetetaan heille vie-

raalla kielellisen enemmistön kielellä, esim. suomalaiset siirtolais

lapset Ruotsissa, joita opetetaan ruotsiksi 

- kielensuojassa vähemmistöön kuuluvia lapsia opetetaan heidän äi

dinkielellään ainakin kunnes se on vakiintunut ja he lukevat enem

mistön kieltä vieraana kielenä,esim. suomenruotsalaiset lapset Suo

messa tai äidinkielellä opetusta saavat suomalaiset lapset ns. val

mistavilla luokilla Ruotsissa. 

Jotta lapsia voitaisiin hyvin tuloksin opettaa vieraalla kielellä, 

tarvitaan nähtävästi seuraavat edellytykset, jotka kielikylpyohjel

missa on mutta, joita kielenriistossa ei ole. Nämä erot tuntuvat hy

vin pitkälle selittävän sen, miksi kanadalaiset lapset onnistuivat 

siinä, missä siirtolaislapset epäonnistuivat. 

Kanadalaiset lapset kuuluvat maansa kielelliseen enemmistöön ja hei

dän kielensä saama arvostus, status, on korkea, korkeampi kuin rans

kankielen. Näin lapset siis käyvät koulua kielellä, jonka status on 

1) Ks. esim. Lambert 1974; Swain 1974, 1976 a, 1976 b, 1978; Stan
ley 1974; Sweet 1974; Wilton 1974; Hildebrand 1974; Genesee 
1976; Edwards and Smyth 1976; Spilka 1976; Cohen 1975, 1976a, 
1976 b; Maurice and Roy 1976; Tucker 1976; Tucker, Hamayan & 
Genesee 1976; Gulutsan 1976; Harley 1976; Edwards 1976; Mclnnis 
1976; Halpern 1976; Trites 1976; Stern 1976; Bruck & Swain 1976; 
Paulston 1976, 1975 b, 1977 b; Swain, Lapkin & Barik 1976; Swain& 
Burnaby 1976 



Taulukko 2. 
KIELIKYLPY 

Lisäävä (additiivinen) 
kaksikielisyys 

Kielellinen enemmistö 

Arvostettu äidinkieli 

Keskiluokkaan kuuluvat vanhemmat 

Vapaaehtoinen, ~orkea 
motivaatio 

Vieras kieli ei ole uhkana 
äidinkielelle 

Kaksikieliset opettajat (puhu
vat vain vierasta kieltä luo
kassa, mutta ymmärtävät äidin
kieltä) 

Lapset yksikielisiä tullessaan, 
kaikki samassa asemassa 

Vieraan kielen taitoa verrataan 
vain toisiin vierasta kieltä 0-

piskeleviin 

Ei tUkiopetusta vieraassa kie
lessä 

Vieraan kielen osaamattomuus ei 
ole puute vaan opetuksen luonnol
linen lähtökohta 

KIELENRIISTO 

Vähentävä (subtraktiivinen) 
kaksikielisyys 
(PUOLIKIELISYYS) 

Kielellinen vähemmistö 

Vähän arvostettu äidinkieli 

Työväenluokkaan kuuluvat 
vanhemmat 

' Pakko' koska ei ole vaih
toehtoja, heikko motivaatio 

Vieras kieli on uhkana 
äidinkielelle 

Yksikieliset opettajat, 
eivät ymmärrä lasten äidin
kieltä 

Luokassa kahteen kieliryhmään 
kuuluvia yksikielisiä lapsia, 
eri asemassa 

Vieraan kielen taitoa verra
taan sitä äidinkielenään puhu
viin 

Kompensatorista tukiopetusta 
vieraassa kielessä siirtolais
lapsille 

Lapset erotetaan luokkatove
reista tukiopetukseen vieraas
sa kielessä; sen osaamattomuu
desta tehdään puute lapsissa 

KIELENSUOJA 

Toiminnallinen (funktionaalinen) 
kaksikielisyys 

Kielellinen vähemmistö 

Äidinkielen arvostus kohoaa 
kun se on opetuskieli 

Työväenluokkaan kuuluvat 
vanhemmat 

Vapaaehtoinen, korkea 
motivaatio 

Vieras kieli ei ole uhkana 
äidinkielelle 

Kaksikieliset opettajat (puhuvat 
vain lasten äidinkieltä luokassa, 
mutta ymmärtävät vierasta kieltä) 

Lapset (lähes) yksikielisiä tul
lessaan, kaikki samassa asemassa 

Vieraan kielen taitoa verrataan 
vain toisiin vierasta kieltä opis
keleviin 

Ei tukiopetusta vieraassa kie
lessä 

Vieraan kielen osaamattomuus ei 
ole puute, vaan opetuksen luon
nollinen lähtökohta 

jatkuu 

---" 
w 
w 



. Vanhemmat mukana koulun toi
minnassa, usein ohjelman alul
lepanijoita 

Eivät häpeä äidinkieltä 

Opettajat uskovat lasten 
mahdollisuuksiin 

Terve itseluottamus 

Myönteinen kaksikielinen iden
titeetti 

Myönteisen älyllisen kehityksen 
ja hyvän koulumenestyksen edel
lytykset hyvät 

Vanhemmista tehdään passiivisia 
(kielihankaluudet, usein oh
jelmien vastustus) 

Häpeävät äidinkieltään, eivät 
halua oppia sitä 

Opettajat eivät usko lasten 
mahdollisuuksiin 

Huono itseluottamus ja 
omanarvontunne 

Identiteettiristiriitoja ja 
juurettomuutta 

Heikommat mahdollisuudet 
myönteiseen älylliseen ke
hitykseen ja hyvään koulu
menestykseen 

Vanhemmat mukana koulun toimin
nassa, usein ohjelman alullepa
nijoita 

Eivät häpeä äidinkieltä, ha
luavat oppia sitä 

Opettajat uskovat lasten mah
dollisuuksiin 

Terve itseluottamus ja oman
arvon tunne 

Myönteinen kaksikielinen iden
titeetti 

Myönteisen älyllisen kehityksen 
ja hyvän koulumenestyksen edel
lytykset hyvät 

........ 
w 
~ 
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heikompi kuin heidän äidinkielensä status. Lapset voivat olla varmoja 

siitä, että he tulevaisuudessa aina pystyvät toimiffiaan omalla äidin

kielellään. Vieras kieli ei mitenkään uhkaa heidän äidinkieltään, jota 

he kuulevat kaikkialla ympäristössään, eivätkä he häpeä omaa kieltään. 

He ovat vapaaehtoisesti valinneet vieraskielisen koulutuksen ja voi

sivat milloin tahansa siirtyä äidinkieliseen kouluun jos haluaisivat. 

Useimmiten lasten vanhemmat ovat kuuluneet keskiluokkaan, mutta kieli

kylvyssä alkaa myös olla mukana työväenluokan lapsista koostuvia ryh

miä1 samoin kuin myös ryhmiä, joilla on kielellisiä tai kognitiivisia 

vaikeuksia suuremmassa määrin kuin keskitasolla. 2 

Näiden edellytysten valossa huomataan, että siirtolaislasten tilanne 

on kokonaan toinen. He kuuluvat maan kielelliseen vähemmistöön ja hei

dän äidinkielensä arvostus on yleensä matala. 3 Vieras opetuskieli on 

useimmiten uhkana heidän äidinkielelleen - niinpä Wallace Lambert sanoo, 

että se, että vähernrnistölapsi pannaan kielellisen enemmistön kouluun 

on lapselle "kissing his hane language good bye". 4 Lasten mahdolli

suudet kuulla, käyttää ja kehittää omaa kieltään ovat vähäiset, he hä

peävät usein omaa kieltään eivätkä siis opi sitä. Kun vieraan kielen 

oppiminen enernmistölapsille on ylimääräinen rikkaus, se on vähemmistö

lapsille pakko, jotta he selviäisivät enemmistöyhteiskunnassa. Vieras

kielisen opetuksen hyväksyminen on sekin useimmiten välttämätöntä, kos

ka vaihtoehtoja ei ole. Koska lapset usein joutuvat pakosta käymään 

koulua heille vieraalla kielellä, heidän motivaationsakin usein on 

heikko. Useimpien siirtolaisten ja muiden sorrettujen vähemmistöjen so

siaalinen status on heikompi kuin pääväestön • 

Seuraavat erot taulukossa liittyvät itse luokkahuonetilanteisiin. Kun 

kanadalaiset lapset ovat aloittaneet ranskankielisen esikoulun kukaan 

heistä ei yleensä ole ymmärtänyt ranskaa, kaikki ovat siis olleet sa

massa asemassa . Opettajat ovat poikkeuksetta olleet kaksikielisiä. He 

ovat luokkahuoneessa puhuneet ainoastaan ranskaa, mutta ovat osoitta

neet puheellaan ja käyttäytymisellään, että he täysin ymmärtävät, mitä 

1) Tucker, Lambert & d'Anglejan 1973; Bruck, Tucker & Jakimik 1977 ; 
Cziko 1975; Genesee 1976; Skutnabb-Kangas 1975 b 

2) Genesee 1976 ; Bruck , Rabinovitch & Oates 1975; Trites 1976 
3) Trankell 1974 
4) Lambert Pariisissa Unescon vähemmistökoulutuskongressissa 1972 
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lapset sanovat englanniksi. Lapset ovat siis pystyneet saamaan kaikki 

tarpeensa tyydytetyiksi omalla kielelläärl, eikä heidän ole tarvinnut 

ruveta puhumaan ranskaa ennenkuin he tuntevat halua siihen (useimmat 

lapset ovat alkaneet puhua ranskaa toisen lukukauden aikana) . I.asten 

kasvavaa _ranskankielen taitoa ei opetustilanteissa ole verrattu rans

kaa äidinkielenään puhuvien lasten tai toon, vaan verta.uskohteena ovat 

toiset samassa asemassa olevat lapset tai lasten oma aikaisempi rans

kankielen taito. Näin sekä lapset että opettajat huomaavat lasten e-

distymisen parenmin, ja opetus voidaan soveltaa lasten lähtötasoon, 

siihen, että kukaan ei alussa osaa. Näin lapsia ei ole stigrnatisoitu 

ranskankielen taidon puuttumisen takia. Opettajat ovat uskoneet las

ten mahdollisuuksiin oppia asioita vierasta kieltä välineenä käyttäen, 

ja tämäkin on ollut omiaan kasvattamaan lasten itseluottamusta. 

Kielenriisto-ohjelmissa taas on sekaisin vähemmistölapsia ja opetus

kiel tä äidinkielenään puhuvia enemmistölapsia . Lapset ovat näin alusta 

alkaen eriarvoisessa asemassa, ja vähemmistölapset joutuvat jatkuvas

ti vertaamaan kielitaitoaan ja kykyään ilmaista myöskin niitä asioita, 

jotka he hallitsevat, vieraan kielen avulla. Näin he ovat tuomitut 

jäämään alakynteen. Opettajat ovat useimmiten yksikielisiä eikä lap

sella näin ole mitään mahdollisuuksia saada edes alkeellisimpia tar

peitaan tyydytetyksi äidinkielellään. Koska norrnina on enemmistökieli

sessä koulussa selviävä lapsi, siirtolaislapset määritellään poikke-

aviksi tähän norrniin nähden, ja heille annetaan kampensatorista tuki

opetusta. Näin koulun puutteet, se että koulu ei lähde opetuksessaan 

niistä edellytyksistä käsin, jotka siirtolaislapsella on (esim. hänen 

kielitaidostaan), siirretään lapsen puutteeksi, mikä tietenkin enti

sestäänkin huonontaa lapsen itseluottamusta. 

Kielensuojaohjelmisssa voidaan saavuttaa myöskin siirtolaisoloissa lä

hes kaikki ne edut, joita kielikyvyllä on, kuten taulukko osoitttaa ja 

kuten voimme päätellä niistä harvoista ja valitettavasti liian aikai-

sessa vaiheessa loppuvista kokeiluista, joita Ruotsissakin on. 1Mesiis 

tiedärrnne tällä hetkellä melko paljon siitä millä tavoin ja miksi suo-

malaisista siirtolaislapsista tulee puolikielisiä. Tiedärrnne myöskin 

1) Skutnabb-Kangas & Toukomaa 1976; Toukomaa & Skutnabb-Kangas 1977; 
Arwidsson 1977; Nordell 1977; Skutnabb-Kangas 1977 a, 65-80 
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melko paljon siitä, minkälaisia seurauksia siirtolaislasten tärnänhet

kisestä koulutustilanteesta on koko Euroopassa. Nyt olisi vihdoin toi

rninnan aika. 

TÄMÄN HETKEN TUTKIMUKSEN KRITIIKKIÄ 

Jotta tutkimus pystyisi antamaan perusteltuja suosituksia toimintaan, 

tulisi tutkimuksen tasoa huomattavasti parantaa. Melko suuri osa täl

lä hetkellä tehtävästä siirtolaislasten koulu- ja kielioloja koske

vasta tutkimuksesta on pikemminkin helposti mitattavien konkreettis

ten pinnallisten, irrallisten faktojen suunnitelrnatonta keräilyä jare

kisteröintiä kuin varsinaista tutkimusta. Oravatiedettä, suunnitelrna

tonta käpyjen keräilyä ja suomujen alle kurkistelua, jossa ei ole mi

tään mahdollisuuksia nähdä edes puita, saati sitten metsää. Monet tun

tuvat pahimman positivistisentradition mukaan hajoittavan tutkittavan 

alueen yhä pienerrpiin, atomistisiin osioihin, joita sitten rekisteröi

dään täysin irroitettuina kaikista yhteiskunnallisista ja teoreetti

sista yhteyksistä. Tälle tutkimukselle on myös ominaista se, että vä

lineistä, instrumenteista, esim. kielitesteistä, tehdään itsetarkoiws. 

Voimia keskitetään instrumenttien kritisointiin ja hiontaan, teknistä 

sorminäppäryyttä kehitellään, ja tämä kvasi-intellektuelli leikki ta

pahtuu varsinaisista ongelmista keskustelemisen kustannuksella. Täl-

1aisen tutkimuksen oravatieteellinen keräystapa, suunnittelernattomuus, 

empiristisyys, atornistisuus ja varsinkin sen puuttuva teoreettinen p:h

ja aiheuttaa, että saaduilla tuloksilla on lähes olernattomat yleistä

rnismahdollisuudet, ja niiden tieteellinen ennustearvo on pakostakin hy

vinrajoitettu. 

Tämä oravatiede aiheuttaa tällä hetkellä paljon hankaluuksia, sekä tie

teen tasosta keskusteltaessa että estämällä käytännön toimenpiteitä 

siirtolaislasten hyväksi. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että uusia oi

valluksia ja tuloksia siirtolaislasten koulukysymyksistä keskustelta -

essa ei suinkaan saavuteta uusia ns. faktoja keräämällä. Empiirinen 

rekisteröinti ei suinkaan ole samaa kuin tieteellinen selitys. 1 Tällä 

hetkellä ei ensisijaisesti tarvita lisää tietoja. Ei myöskään ensisi

jaisesti lisää kieli- tai koulurnenestystestejä, joilla on korkea vali-

1) Poulsgaard 1978, 164 
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diteetti ja reliabiliteetti. Eikä edes ensisijaisesti tarvita lisää 

monivuotisia projekteja, joissa siirtolaislapsia seurataan kehdosta 

hautaan ja rekisteröidään eri koulutusrnallien vaikutukset. Tällä het-

kellä tarvitaan nimenomaan tutkimuskohteen problematisointia, sitä, 

että niiden tietojen perusteella joita meillä on, muovataan syntee

siä, kehitellään kokonaisvaltaista monitieteistä teoreettista vii-

tekehystä, jonka puitteissa 

täväksi. Ilman kunnollista 

on melko arvotonta, oli se 

ongelma monitahoisuudessaan käy ymmärret

teorianmuodostusta deskriptio, kuvaus, 

sitten teknisesti miten täydellistä tahan-

sao Oravatiede on helppo tapa pistää päänsä pensaaseen ja paeta vas

tuuta, olla näkemättä tai myöntämättä tosiasioita. Sillä aikaa, kun 

tutkijat näpertelevät testiensä teknisten hienouksien kimpussa, siir-

tolaislasten koulutuksen Euroopan aikaporrmi räjähtää. Jo nyt rronia 

lapsia on lopullisesti menetetty. Tutkimukseen liittyy vastuu tulos

ten k&ytöstä tai käyttämättä jättämisestä., Mitä me vastaamme kadote-

tuille sukupolville vuonna 2000, kun he kysyvät meiltä, miksi 

tehneet mitään vaikka tiesimme? 

enme 
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5. 2. RUarSINSUC11ALAISTEN ELINOIDI' 

FK Tarja Leiniö 

JOHDANTO 

Tämän esitelmän tarkoituksena on antaa tietoja ruotsinsuomalaisten e

linoloista ja sen pohjana on käytetty aineistoa, jonka Institutet för 

social forskning keräsi vuoden 1974 elintasotutkimuksen yhteydessä. 1 

Ruotsinsuomalaisten elintasoa verrataan samaa sukupuolta olevien, sa

rraan ikä- ja arnmattiryhmään kuuluvien syntyperäisten ruotsalaisten e -

lintasoon. Voitaisiin sanoa, että tässä esitelmässä tarkastellaan ruot

sinsuomalaisten sopeutumista Ruotsin yhteiskuntaan. Tällöin sopeutumis-

1) Aineisto on dokumentoitu monisteessa Levnadsnivåregistret, päivätty 
1973-12-17 sekä Levnadsnivåundersökningen 1974. Kodbok. Moniste 
päivätty 1977-05-07 ja sen on laatinut M. Vuksanovic. Institutet 
för social forskning. 
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asteella tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että ruotsinsuomalaiset 

saavuttavat saman elintason kuin heidän samanikäiset ruotsalaiset työ

toverinsa. Ensin kuitenkin hieman tulosten arviointia helpottavia tie

toja aineistosta. 

Empiirisen perustan muodostaa näin ollen haastattelututkimuksen aineis

to, jota on täydennetty rekisteritiedoilla. Tutkimuksen sisällön on 

määrännyt sen tarkoitus kuvata ihmisen hyvinvointiin kuuluvilla a

loilla vallitsevia todellisia oloja. 1 Meidän määritelmämme mukaan hy

vinvoinnin käsite sisältää yhdeksän osatekijää: 

1. Työ ja työolot 
2. Taloudelliset resurssit 
3. Asunto-olot 
4. Terveydentila ja terveyspalvelujen käyttö 
5. Koulutus 
6. Poliittinen osallistuminen 
7. Turvallisuus 
8. Perheolot ja sosiaalinen kanssakäyminen 
9. Vapaa-ajanvietto ja virkistäytyminen 

Vuoden 1974 elintasotutkimuksen otos2 koostuu 6 593 15-75-vuotiaasta 

henkilöstä, se on ts. noin 1/1000 Ruotsin tämänikäisestä väestöstä. Ka

to on 977 henkilöä, 14.8 prosenttia . otokseen kuuluu 155 suomalaista 

siirtolaista, joiksi on määritelty haastateltavat, joiden molemmat 

vanhemmat olivat Suomen kansalaisia haastateltavan syntyessä. Kato hei

dän keskuudessaan on 17 henkilöä, ts. 11 prosenttia. 

Elintasotutkimuksen perusjoukossa ei ollut mukana siirtolaisia, jotka 

muuttivat Ruotsiin vuosina 1966-67. Tätä virhettä ei ole voitu korja

ta. Ruotsin tilastollinen päätoimisto (Statistiska centra1byrån) on 

kuitenkin arvioinut virheen suuruuden samalla kuin siirtolaiset käsit

tävä rekisteri pantiin järjestykseen. Tällöin ilmeni, että otoksesta 

puuttuu 15 suomalaista siirtolaista vuosilta 1966-67. 

Näiden 138 haastate11un henkilön ei siis voida sanoa ilman muuta edus-

1) Tutkimuksen teoria esitellään 1977-01-20 päivätyssä monisteessa; 
Johansson, S. Mot en teori för social rapportering. Institutet 
för social forskning. Tutkielma sisältää katsauksen siitä millä eri 
tavoin sosiaalista raportointia käsitellään kansainväl isesti, sekä 
lukuisia viitteitä alan kirjallisuuteen. 

2) Norlen, U. Välfärdsmätning för social raportering. Metodrapport från 
levnadsnivåundersökningen 1974. Moniste päivätty 1977-06-24 käsit -
telee tutkimuksen suunnittelua, suoritusta sekä otosta, katoa 
ja muita tutkimuksen yhteydessä ilmeneviä tilastotieteelli
siä ongelmia. 
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tavan kaikkia 15-75-vuotiaita ruotsinsuomalaisia. He ovat vastaaja

:ryhmä otoksessa jonka perusjoukkona ovat ne ruotsinsuomalaiset, jotka 

olivat Ruotsissa kirkonkirjoissa helmikuussa 1974, jotka eivät muutta

neet Ruotsiin ja iJ..noittautuneet kirkonkirjoihin viimeksi vuonna 1966 

tai 1967 ja jotka asuivat Ruotsissa haastatteluhetkellä touko-elokuus

sa 1974. 

Ruotsinsuomalaiset eroavat ruotsalaisista sukupuolen, iän, koulutuksen, 

anmatin jne suhteen. Ruotsalaisista tasan puolet on miehiä ja puolet 

naisia, kun taas ruotsinsuomalaisten keskuudessa naisten osuus on 

54.5 prosenttia. 71 prosenttia ruotsinsuomalaisista on 21-44-vuotiaita, 

kun vastaava osuus ruotsalaisten keskuudessa on 44 prosenttia. Ruotsin

suomalaisten keski-ikä tässä tutkimuksessa on 36.5 vuotta ja Ruotsin 

koko väestön keski-ikä on 43.5 vuotta. 

Ruotsinsuomalaisten amrnatti- ja elinkeinojakautuma poikkeaa ruotsalais

ten vastaavasta jakauturnasta (ks. taulukko 1.). Ruotsinsuomalaisten kes

kuudessa ovat ensimnäinen ja toinen sosiaali:ryhmä aliedustettuina ja 

kolmas yliedustettuna. Vain noin 4 prosentilla ruotsinsuomalaisista on 

ensimmäiseen sosiaali:ryhmään kuuluva anmatti, kun ruotsalaistenkeskuu

dessa vastaava määrä on noin 8 prosenttia. 19 prosenttia ruotsinsuoma

laisista, mutta 38 prosenttia ruotsalaisista, työskentelee anmatissa, 

joka kuuluu toiseen ja kokonaista 78 prosenttia ruotsinsuomalaisista, 

mutta vain 54 prosenttia ruotsalaisista, anmatissa, joka kuuluu kol

manteen sosiaali:ryhmään Ruotsissa sovellettavan luokittelun mukaan. E

delleen 23 prosenttia ruotsinsuomalaisista työskentelee metalliteolli

suudessa, kun vastaava osuus ruotsalaisten keskuudessa on vain 6 pro

senttia. 

Verratessarnme ruotsinsuomalaisia ja ruotsalaisia toisiinsa olemme kat

soneet aiheelliseksi ottaa huomioon nämä :ryhmien koostumuksessa olevat 

erot. Toisaalta tässä tarkasteltavat elintason osatekijät ovat sellai

sia, että yksilön ikä usein vaikuttaa hänen asemaansa. Toisaalta hänen 

elinehtonsa ja mahdollisuutensa määräytyvät suurelta osin hänen työnsä 

mukaan. Sosiaali- ja anmatti:ryhmän vakioinnin tarpeellisuutta voidaan 

perustella sillä, että ruotsalaisessa yhteiskunnassa tähän liittyvät 

seikat jäsentävät voimakkaasti elinoloja. EImle voi kunnolla arvioida 

ruotsinsuanalaisten asemaa ja sopeutumista, ellenrne ota huomioon sitä, 

että heidän oloihinsa vaikuttavat samat mekanismit, jotka vaikuttavat 
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Taulukko 1. Sosiaali- ja ammattiryhmien mukainen jakautuma 

Ruotsin- Ruotsalaiset: 

Yrityksen johtaja, vapaan anuTI. 

harj. 
Julk. palvo oleva ylempi virkamies 
Kotirouva 
Opiskelija 
Eläkeläinen 

SOSIAALIRYHMÄ 1, KAIKKI 

Maanviljelijä ja avustava 
Pienyrittäjä ja avustava 
Esimies 
Teknikko, konttorityöntekijät 
Julk. palvo oleva alempi virkamies 
Kotirouva 
Opiskelija 
Eläkeläinen 

SOSIAALIRYHMÄ II, KAIKKI 

Pienviljelijä, metsätyöntekijä 

Metallityöntekijä 
Muun teollisuuden työntekijä 
Rakennustyöntekijä 

Kaikki teollisuuden työntekijät 

Kauppa, hotelli, ravintola 
Muut palveluelinkeinot 

Kaikki yksit. palveluamm. toimivat 

suoma
laiset 

2.9 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 

3.6 

0.0 
3.6 
1.4 
8.0 
2.9 
2.2 
0.7 
0.0 

18.8 

2.9 

22.5 
10.9 
4.3 

37.7 

2.9 
6.5 
9.4 

Kunnan työntekijät 8.0 
Valtion työntekijät 2.9 

Kaikki julk. palvo olevat työnteko 10.9 

Työkyvytön 
Kotirouva 
Opiskelija 
Eläkeläinen 

SOSIAALIRYHMÄ 111, KAIKKI 

2.9 
6.5 
2.2 
5.1 

77 .5 

Sama ikä Sama ikä 
ja anuTI. jasukup. 

2.9 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 

3.6 

0.0 
3.6 
1.4 
8.0 
2.9 
2.2 
0.7 
0.0 

18.8 

2.9 

22.5 
11.6 
3.6 

37.7 

2.9 
6.5 
9.4 

8.0 
2.9 

10.9 

2.9 
6.5 
2.2 
5.1 

77 .4 

2.6 
3.3* 
1.3 
2.2 
0.1 

9.4* 

2.6 
4.8 
2.3 

12.0 
12.2* 
4.7 
2.1 
0.6 

41.3* 

1.9 

6.5* 
5.5* 
3.3 

15.3* 

4.2 
4.7 
9.0 

8.1 
2.8 

10.9 

1.5 
6.6 
2.6 
1.6* 

49.3* 

Kaikki 
15-75-
vuotiaat 

2.2 
2.7 
1.2 
1.6 
0.6 

8.4 

2.8 
4.5 
2.1 
9.1 
9.1* 
4.6 
2.2 
3.2* 

37.5* 

2.6 

5.7* 
5.2* 
3.1 

14.0* 

3.9 
4.2 
8.1 

6.8 
2.5 
9.4 

1.5 
7.0 
3.9 
7.8 

54.1* 
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hyvinvoinnin jakautumiseen ruotsalaisten keskuudessa. 

Käytännössä tämä tapahtuu siten, että sovellamme vastinparivertailua. 1 

Vastinparivertailu tarkoittaa hieman yksinkertaistettuna, että jOkai

selle elintasotutkimuksen vastaajaryhmän ruotsinsuomalaiselle etsi

tään samaa sukupuolta, ikä- ja ammattiryhrnää edustavat ruotsalaiset 

vastinparit. Parikkien lukumäärän vaihtelut eliminoidaan tietyllä Fai

natusjärjestelmällä. 

Vastinparivertailun soveltamisesta on se etu, että voimme välttyä pi

tämästä "todellisena" sellaista ruotsinsuomalaisten ja ruotsalaisten 

välistä eroa, joka itse asiassa johtuu siitä, että kyseessä olevaami

naisuus korreloi iän kanssa ja että verrattavien ryhmien ikäjakautu -

mat poikkeavat toisistaan. Menetelmä. lisännee tilastollista tarkkuut

ta muutamissa vertailuissa, esim. kun on kyse terveydentilaa kuvaa

vista tekijöistä, joihin juuri ikä vaikuttaa suuresti. 

Tässä tutkimuksessa olemme tehneet parikkiva~soveltamalla ruot -

salaisen sosiaaliryhmäluokittelun muunnelrnaa, joka ottaa huomioon my

ös elinkeinoryhmän. Tämän muunnelrnan sovellutusta perustellaan siten, 

että hyvin suuri osa ruotsinsuomalaisista työskentelee metalliteolli

suuden palveluksessa. Esim. työympäristötekijät vaihtelevat eri teol

lisuusalojen välillä huomattavasti silloinkin, kun on kyse sarnantyyp

pisestä työstä. 

Paitsi sukupuolen, iän ja ammatin suhteen ruotsinsuomalaiset :poikkea

vat syntyperäisistä ruotsalaisista myös koulutuksensa suhteen. Meidän 

ei kuitenkaan tarvinnut vakioida koulutusta vertailussamme. Osoittau

tui, että sosiaali-ja ammattiryhmän vakiointi toi mukanaan "automaat

tisen" koulutuksen vakioinnin. Amnattiryhrnä ja koulutus liittyvät ni

mittäin selvästi toisiinsa. 

1) "Vastinparivertailua" siirtolaisten olosuhteita selvitettäessä so
vellettiin jo vuoden 1968 elintasotutkimuksen yhteydessä. Katso; 
Haavio-Mannila, E. & Johansson, S. "Finska utvandrares levnadsnivå 
i Sverige", Sosiologia 1974:4. Tilastotieteellisen teorian, johon 
vastinparivertailu perustuu, ovat täsmentäneet H. Lutjohann: Esti
mation och signifikansprövning vid tvillingansats vid studium av 
specialgrupp inom levnadsnivåundersökningen (moniste päivätty 1976-
12-20) ja J. Selen: Tvillingansatsen: en metod för jämförelse mel
lan befolkningsgrupper i 1974 års levnadsnivåundersökning (moniste 
päivätty 1977-12-22). M.Vuksanovic vastaa vastinparivertailun oh -
jelmointiteknisestä suorituksesta. S.Johansson johtaa kehittämis -
työtä ja vastaa taulukkosarjan suunnittelusta. Taulukkosarjaa so
velletaan monin eri tavoin sosiaalisen raportoinnin yhteydessä. 



148 

Ruotsinsuomalaisten jakautuma asuinpaikkakurman mukaan poikkeaa myös 

koko väestön vastaavasta jakautumasta. Suurimmat vastaanottajapaikka

kunnat ovat suurkaupungit yrrpäristöineen. Melkein kolmannes ruotsin

suomalaisista asuu Tukholman alueella. Maaseudulla heistä asuu vain 

puolet ruotsalaisten vastaavasta osuudesta, ts. 15 prosenttia ja ruot

salaisista 32 prosenttia. Päätimme olla våkioimatta asuinpaikkakuntaa 

huolimatta siitä, että osa elinoloista suuresti riippuu siitä, minkä

tyyppisestä asuinpaikkakurmasta on kyse (liikenneyhteydet, mahdolli -

suudet eri aktiviteettien harrastamiseen jne). Ruotsinsuomalaisten 

vertailuun sopivien parikkien määrä olisi siinä tapauksessa vähenty -

nyt niin paljon, että vertailu olisi vaikeutunut huomattavasti. 

Tulosten erittely 

Ruotsinsuomalaisten elinoloja selvitetään taulukkosarjan muodossa. Jo

kaista yhdeksää elintason osatekijää valaistaan lukuisten indikaatto

rien avulla. Pyrkimyksenä on ollut, että jokainen taulukko muodostai

si oman kokonaisuutensa, esim. työmarkkinoiden toiminta, taloudeJJiset 

edellytykset, terveydentila jne. 

Ermen kutakin taulukkoa on lyhyt johdanto, jonka tarkoituksena on yh

distää taulukon eri indikaattoreiden tärkeimmät piirteet yhdeksi ko

konaisuudeksi. Johtopäätösten perusteena on ollut erojen suuruus, nii

den systemaattisuus, ts. osoittavatko "huonot" tai "hyvät" olot sa

maan suuntaan vai eivätkö, sekä arviointi yksittäisten indikaattorien 

merkityksestä yksilön hyvinvoinnille. 

Taulukon ensimmäinen sarake selvittää ruotsinsuomalaisten tilanteen, 

toinen sarake vastaavan tilanteen samaa sukupuolta, ikä- ja amnatti

ryhmää edustavien syntyperäisten ruotsalaisten osalta. Näiden kahden 

sarakkeen vertailu on ollut ratkaiseva johtopäätösten teolle. Kolmas 

sarake ilmoittaa vastaavan tilanteen samanikäisten ruotsalaisten o

salta ja ensimmäisen ja tämän sarakkeen välinen ero verrattuna kah

den ensimmäisen sarakkeen väliseen eroon paljastaa, mikä vaikutus on 

sillä seikalla, että ryhmien sosiaali- ja amnattiryhmäjakautumat 

poikkeavat toisistaan. Viimeinen sarake puolestaan kuvastaa tilan-

netta Ruotsin koko väestön osalta. Tämän ja ensimmäisen sarakkeen vä

linen ero valaisee ruotsinsuomalaisten ja Ruotsin koko väestön eroa

vuutta toisistaan. Prosentti luvun perässä oleva * ilmoittaa, että 

ensUnmäisenja kyseisen sarakkeen välinen ero on tilastollisesti mer-
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kitsevä suunnilleen 95 prosentin tasolla. 

Tässä esitettävät arvioinnit ovat oma tulkintani tuloksista. Tämä kos

kee sekä ehdotusta jokaisen yksittäisen taulukon kokonaisarvioin

niksi että ruotsinsuomalaisten olojen yhteisarviointia. Taulukotes~ 

tetään kokonaisuudessaan, jotta jokainen voi itse tarkistaa mihin ar

viointi perustuu ja mahdollisesti päätyä poikkeavaan johtopäätökseen. 

Haluan muistuttaa, että tutkimusaineiston keräämisen tarkoituksena 

on ollut "tehdä säännöllisesti toistuvan sosiaalisen raportoinnin aja

tus konkreettiseksi" koko Ruotsin aikuisen väestön osalta. Siirtolais

ryhmille ei ole esitetty mitään erityisiä kysymyksiä. Emme myöskään 

pyri väittämään, että esittelemme eri osatekijät täydellisesti, vaan 

esittelemme aivan yksinkertaisesti käytössämme olevan aineiston. 

Esittelemme ensin eri komponentteja valaisevat taulukot ja sen jälkeen 

tärkeimmistä kohdista kokonaisarvioinnin, joka valaisee ruotsinsuoma

laisten elinoloja ja heidän sopeutumistaan Ruotsin yhteiskuntaan. 
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TYÖOLOSUHTEET 

Ruotsinsuomalaisten edellytykset työmarkkinoilla eivät poikkea saman

ikäisten, samoihin arrmattiryhmiin kuuluvien ruotsalaisten edellytyk -

sistä. He ovat työllistettyinä samassa määrin, heidän työsuhteensa o

vat samanlaiset, millä on sama palkka eivätkä he ole vuoden 1973 ai

kana olleet ruotsalaisia enempää työttöminä. He ovat mahdollisesti 

ruotsalaisia liikkuvampia työmarkkinoilla. 

Taulukko 2. Työmarkkinoiden toimintaa valaisevia indikaattoreita 
,-------

TYÖLLISYYS VUONNA 1973: 

Kokopäivätyö koko vuoden 
Osa-aikatyö tai työ osan vuodesta 
Ei ansiotyötä 1973 

Kymmeniä ansiotyötunteja 1973 
Ei yhtään ansaittua vuosilomapäivää 
Ansaittuja vuosilomapäiviä keskim. 

TYÖSUHTEET 1974: 

Työsuhde haastatteluhetkellä 
Työsuhde 72 läht. tai aikaisemmin 
Vaihtanut työp. väh. kerran 1973-74 

Uskoo työ suhteensa pysyväksi 
Lopettaa oma-aloitteisesti 
Epävarma työsuhde 

PALKKA: 

Vähintään 15 kr/t 
Vähintään 20 kr/t 

Alle 15 kr/t 
Alle 13 kr/t 

Ei vastausta 

YHTEYDESSÄ TYÖNVÄLITYKSEEN: 

Käynti vuoden 1973 aikana 
Käynti vuosina 1968-72 

TYÖTTÖMYYS: 

Haastatteluhetkellä työttömänä 

Työttömänä v. 1973 aikana 
Koko vuoden 1973 
Työttömyysviikkoja keskimäärin 

Työttömänä olleiden kesken 

5 viime vuoden aikana 
Joskus kauemmin kuin 2 kk 

Ruotsin-
suoma-
laiset 

I 

53.6 
27.5 
15.9 

141. 7 
14.7 
19 . 7 

73.9 
69.6 
18.6 

80.4 
14.7 
4.9 

66.7 
27.5' 
30.4 
10.8 

2.9 

17.3 
40.9 

0.7 

6.5 
0.7 
1.1 

16.1 

27.3 
31.8 

Ruotsalaiset: 
Sama ikä 
ja amm. 

49.2 
31.9 
16.9 

139.7 
13.3 
20.7 

73.0 
75.7 
14.9 

84.7 
8.1* 
7.1 

64.0 
22.8 

31. 9 
14.8 

4.2 

13.9 
26.1* 

1.8 

7.3 
0.2 
0 . 9 

12.7 

18.7 
18.4* 

Sama ikä 
ja sukup. 

47.9 
33.7 
15.9 

140.8 
12.7 
23.3* 

67.5 
77.3 
13 .1 

84.6 
6.9* 
8.3 

68.7 
29.3 

28.4 
11.4' 

2.8 

11.4 
22.9* 

1.8 

5.9 
0.3 
0.8 

14.5 

14.5* 
15.3* 

Kaikki 
15-75-
vuotiaat 

42.5* 
29.6 
25.5* 

124.0 
13.2 
23.2* 

56.7* 
78.3* 
12.4 

83.4 
7.6* 
8.8 

67.9 
28.7 

28.7 
11.9 

3.4 

10.8* 
20.9* 

1.6 

5.0 
0.4 
0.8 

15.9 

13.6* 
16.3* 
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Ruotsinsuanalaiset eivät poikkea samanikäisistä, samoihin amnat±i;ryhmiin 

kuuluvista ruotsalaisista todellisen työajan pituuteen nähden. Heidän 

tyärnatkansa vievät kuitenkin keskimäärin pite.rmnän ajan kuin 

laisten. 

Taulukko 3. Todelliset työajat edellisellä viikolla 

ruotsa -

Ruotsin- Ruotsalaiset: 

BRUTTOTYÖAIKA: 

10 t tai kauemmin jonakin päivänä 
Päiviä keskimäärin 
10 t ylittävien tuntien keskiarvo 

11 t tai kauemmin jonakin päivänä 
Päiviä keskimäärin 
11 t ylitt. tuntien keskiarvo 

NETTOTYÖAIKA: 

Yli 8 t jonakin päivänä 
Päiviä keskimäärin 
8 t ylittävien tuntie~ keskiarvo 

Yli 9 t jonakin päivänä 
Päiviä keskimäärin 
9 t ylitt. tuntien keskiarvo 

VIIKON BRUTTOTYÖAlKA: 

Vähemmän kuin 47 t 
47-51 t 
52- t 
Tuntien keskiarvo 

VIIKON NETTOTYÖAIKA: 

Vähemmän kuin 41 t 
41-44 t 
45- t 
Tuntien keskiarvo 

TYÖMATKOIHIN KULUVA AIKA: 

Jonakin päivänä yli 30 min 
Päiviä keskimäärin 

Jonakin päivänä yli 60 min 
Päiviä keskimäärin 

Matkat/päivä, min. keskimäärin 

TAUOT: 

Liian lyhyt tauko 
Liian pitkä tauko 
Joitakin taukoihin liitto ongelmia 
Päiviä keskimäärin 

suoma-
laiset 

38.5 
3.1 
4.5 

23.1 
2.0 
3.6 

41.8 
3.4 
4.0 

19.8 
2.7 
3.9 

68.1 
14.3 
16.5 
39.1 

79.1 
9.9 
9.9 

32.5 

48.4 
3.9 

19.8 
3.6 

43.0 

49.5 
11.0 
54.9 
3.4 

Sama ikä 
ja amm. 

31.7 
2.9 
4.7 

18.3 
2.4 
4.4 

45.5 
3.4 
3.7 

18.9 
2.3 
4.1 

75.8 
11. 7 
11.6 
38.4 

81. 7 
8.8 
8.1 

32.5 

32.9* 
4.0* 

11. 2* 
4.0 

31.6* 

48.8 
8.9 

54.4 
3.7 

Sama ikä 
ja sukup. 

37.2 
2.8 
5.2 

21. 7 
2.4 
5.3 

46.3 
3.1 
4.6 

23.9 
2.3 
4.8 

72.3 
12.7 
14.3 
38.8 

80.5 
8.4 

10.1 
32.6 

36.9* 
4.0 

13.3 
3.9 

34.4* 

48.6 
12.6 
56.0 
3.4 

Kaikki 
15-75-
vuotiaat 

36.4 
2.9 
5.2 

20.9 
2.4 
5.2 

45.3 
3.2 
4.5 

22.5 
2.4 
4.7 

71. 2 
13.6 
14.5 
39.3 

79.9 
8.6 

10.5 
32.9 

36.2* 
4.0* 

13.0 
3.8 

34.3* 

48.1 
12.4 
55.5 
3.5 
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Työsuhteessa olevat ruotsinsuomalaiset eivät poikkea samanikäisistä, 

samoihin ammattiryhmiinkuuluvista ruotsalaisista epämukavan työajan 

suhteen haastattelua edeltäneellä viikolla. Heillä on ollut lisäan -

siotyötä enemmän kuin ruotsalaisilla. 

Taulukko 4. Hankalat työajat edellisellä viikolla 

Ruotsin
suoma
laiset 

Ruotsalaiset: 
Sama ikä 
ja amm. 

Sama ikä 
ja sukup. 

Kaikki 
15-75-
vuotiaat 

HANKALA TYÖAIKA: 

Yöt yötä viime viikolla 
Päiviä keskimäärin 
Yötvötunteja viime viikolla 

Iltatvötä viime viikolla 
Päiviä keskimäärin 
Iltatyötunteja viime viikolla 

Aamutyötä viime viikolla 
Päiviä keskimäärin 
Aamutyötunteja viime viikolla 

Jokin hankala vaihtoehto 
Päiviä keskimäärin 
Tunteja viime viikolla 

YLITYÖ JA YLIMÄÄRÄINEN TYÖ: 

Ylitöissä viime viikolla 
Päiviä keskimäärin 
Ylityötuntien summa 

Ylimääräisessä työssä viime viik. 
Tunteja keskimäärin 

TYÖSSÄ VIIKONVAIHTEESSA: 

.Työssä viikonvaihteessa 
Pelkästään perjantai-iltana 
Pelkästään lauantaina 
Pelkästään sunnuntaina 
Vähintään kaksi vaihtoehtoa 

Tuntien keskiarvo 
Viikonvaihteessa työssä olleiden 
osalta 

15.4 
2.7 
6.3 

27.5 
2.7 
7.3 

34.1 
3.8 
2.2 

51.6 
3.8 
7.2 

11.0 
2.3 
7.3 

8.8 
5.6 

23.1 
8.8 
2.2 
1.1 

11. 0 

2.5 

10.6 

12.9 
3.3 
7.2 

25.6 
2.8 
7.0 

26.8 
3.8 
2.2 

47.2 
3.6 
7.1 

15.9 
2.3 
5.6 

3.3* 
11.4 

23.2 
7.8 
6.5 
1.2 
7.6 

1.9 

8.2 

11.3 
2.9 
8.6 

27.1 
2.5 
5.8 

20.9* 
3.6* 
2.2* 

41. 5 
3.3* 
7.1 

18.7 
2.3 
5.9 

5.5 
. 10.7 

24.3 
5.5 
6.5 
2.1 

10.2 

2.3 

9.4 

11.5 
3.0 
8.7 

25.9 
2.6 
5.8 

21. 9* 
3.6* 
2.2* 

41. 3 
3.4* 
7.1 

17.9 
2.3 
6.1 

5.9 
10.4 

24.8 
5.6 
6.6 
1.9 

10.7 

2.3 

9.2 
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Ruotsinsuomalaisilla on vähemmän liikkumisvapautta työpaikalla kuin sa

rnanikäisillä, samoihin ammattiryhmiin kuuluvilla ruotsalaisilla. 

Taulukko 5. Työntekijöiden valvonta työpaikalla 

Tarkkaa aikojen suhteen 
Kellokorttia on käytettävä 
Tarkkaa aikojen suhteen ja 
kellokortti 

Ei tavoiteta puhelimella 
Ei voi itse soittaa 

Ei tavoiteta eikä voi soittaa 

Ei voi toimittaa asioita 
Ei voi ottaa vastaan yksityiskäyntiä 

Ei kumpaakaan edellisistä 

Ei tavoitettavissa työaikana 

PALKKAUS: 

Kuukausipalkka 
Viikkopalkka 
Tuntipalkka 
Suorituspalkka 

Ruotsin
suoma
laiset 

71.6 
53.9 

39.2 

27.5 
23.5 
18.6 

69.6 
27.5 
24.5 

7.8 

33.3 
3.9 

29.4 
31. 3 

Ruotsalaiset: 
Sama ikä 
ja amm. 

74.0 
40.7* 

36.8 

21.8 
14.4* 
12.5 

68.8 
26.6 
25.0 

7.0 

36.6 
5.1 

31.7 
24.9 

Sama ikä 
ja sukup. 

71. 5 
25.5* 

21.8* 

19.2* 
11. 7* 

9.6* 

64.4 
22.4 
20.2 

5.1 

59.4* 
3.4 

23.1 
13.2* 

Kaikki 
15-75-
vuotiaat 

72.5 
26.9* 

23.4* 

19.7 
12.6* 
10.3* 

63.9 
22.1 
19.9 

5.1 

56.3* 
3.6 

24.6 
14.5* 
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Ruotsinsuomalaiset joutuvat samanikäisiä, samoihin ammattiryhmiin kuu

luvia ruotsalaisia useanmin työssään alttiiksi melulIe tai kaasulIe, 

pölylIe ja savulIe. Heidän työympäristönsä ei juuri poikkea ruotsalais

ten työyrnpäristöstä, kun on kyse liasta, kosteudesta tai työssä esiin

tyvistä myrkyllisistä, syävyttävistä ja helposti räjähtävistä aineista. 

Ta u l ukko 6. Ansiotyössä olevien työympäristö 

Ruotsin- Ruotsalaiset: Kaikki 

.Sisätyö 
Ulkotyötä vain vähäinen osa 
Ulkotyötä suurimmaksi osaksi 

JOUTUU TYÖSSÄÄN ALTTIIKSI: 

Lialle 
Pahalle likaantumiselle 

Melulie 
Korviahuumaavalle melulie 
jatkuvasti 

Vedolle 

Kosteudelle 
Märkyydelle 

Kaasuille, pölyl1e, savulie 
Heistä usein 
Heistä jatkuvasti 

Myrkyl1isil1e aineille 
Heistä usein 
Heistä jatkuvasti 

suoma-
laiset 

77.3 
9.1 

10.9 

59.1 
20.0 

53.6 

28.2 

29.1 

20.0 
3.6 

48.2 
39.1 
31.8 

16.4 
10.0 
9.1 

Sama ikä 
ja amm. 

75.5 
11. 5 
10.3 

52.9 
21.8 

45.4* 

19.4* 

26.9 

26.2 
5.2 

42.8 
25.7* 
18.0* 

21.2 
9.9 
6.4 

Sama ikä 15-75-
ja sukup. vuotiaat 

69.7 67.0* 
14.4 14.4 
12.3 14.1 

42.6* 45.2* 
14.9 16.2 

34.3* 35.6* 

9.7* 10.3* 

21.3* 23.1 

24.0 26.4 
3.7 4.3 

32.1* 34.2* 
17.2* 18.1* 
11.6* 12.2* 

21. 0 20.6 
8.3 8.0 
5.1 5.1 
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Ruotsinsuomalaisilla on suuremmassa laajuudessa kuin sarnanikäisillä, 

sarroihin amnatti:ryhmiin kuuluvilla ruotsalaisilla ruurmniillisesti vaa

tivia työtehtäviä. Heidän työtehtävänsä eivät juuri poikkea ruotsalais

ten työtehtävistä sellaisten henkisten vaatimusten suhteen kuten kiire 

ja yksitoikkoisuus. He ovat ruotsalaisiin verrattuina harvemmin työn

johdollisessa asemassa samoin kuin tehtävissä, jotka edellyttävät eri

tyistä amnattikoulutusta. 

Taulukko 7. Ansiotyön fyysinen ja psyykkinen vaativuus 

Ruotsin
suoma
laiset 

Ruotsalaiset: Kaikki 
Sama ikä Sama ikä 15-75-

Ansiotyössä käyvät 

FYYSISIÄ VAATIMUKSIA: 

Jaksettava nostaa 60 kg 
Päivittäin 

Muuten ruumiillisesti raskasta 
Sekä nos,tamista että raskasta 

Tärinää, värinää 
Usein 
Jatkuvasti 

Yksipuolisia työliikkeitä 
Työntekoa epämukavassa asennossa 
Sekä yksipuolisia liikkeitä että 

epämukavia työasentoja 

PSYYKKISIÄ VAATIMUKSIA: 

Henkisesti rasittavaa 

Kiireistä 
Yksitoikkoista 

Sekä kiireistä että yksitoikkoista 

LISÄKSI: 

Ei alaisia 

Ei vaadita ammattikoulutusta 

79.7 

32.7 
23.6 
46.4 
19.1 

25.5 
13 .6 
10.0 

48.2 
44.5 

27.3 

31.8 

64.5 
23.6 
17.3 

90.2 

65.7 

ja amm. ja sukup. vuotiaat 

78.1 

31.8 
17.1 
44.2 
17.7 

9.6* 
5.2* 
3.1* 

44.0 
38.2 

22.3 

30.9 

62.0 
23.5 
13.0 

84.9 

60.2 

76.7 

30.7 
15.6* 
38.0 
17.2 

9.0* 
3.7* 
1.9* 

33.9* 
31. 0* 

16.0* 

38.6 

62.8 
16.3 

9.4* 

75.3* 

43.6* 

66.5* ' 

33.4 
17.0 
40.1 
19.2 

9.8* 
4.1* 
2.2* 

34.8* 
32.6* 

16.9* 

36.8 

61. 8 
17.1 
9.8* 

76.2* 

46.5* 
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Useampien ruotsinsuomalaisten kuin samanikäisten, samoihin amnattiryh

rniin kuuluvien ruotsalaisten työstä aiheutuu heille suurta rasitusta. 

Niiden osuus, jotka tuntevat itsensä ruumiillisesti uupuneiksi tulles

saan työstä kotiin, on kaksi kertaa niin suuri ruotsinsuomalaisten 

kuin ruotsalaisten keskuudessa. 

Taulukko 8. Työstä yksilölle aiheutuvat rasitukset 

Ruotsin- Ruot.sa1aiset: Kaikki 
suoma- Sama ikä Sama ikä 15-75-
laiset ja amm. ja sukup. vuotiaat 

Usein fyysisesti uupunut 39.1 20.1* 18.9* 20.2* 
Hikoi1ua päivittäin 37.3 30.1 23.7* 25.7* 

Usein psyykkisesti uupunut 18.2 13.6 14.7 13.7 

Joutunut työtapaturman uh-
riksi 12 viime kk:n aikana 9.1 5.7 3.6* 4.4* 
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TALOUDELLISET OLOT 

Ruotsinsuomalaisilla on pienemmässä laajuudessa käteisvarojenturvaama 

taloudellinen valmius kuin sarnanikäisillä, samoihin amnattiryhrniin kuulu

villa ruotsalaisilla. He eivät roainittavasti poikkea - ruotsalaisista, 

kun on kyse auton, veneen ja kesämökin anistamisesta tai tämän omai

suuden arvosta. Talon omistavien ja vuonna 1973 pääanatuloja an~i

den osuus on huomattavasti pienempi ruotsinsuomalaisten keskuudessa. 

Taul~kko 9. Taloudelliset resurssit 

TALOUDELLINEN VALMIUS: 

Ei käteisvaroja 
Omistaa väh. 2500 kr:n käteisvarat 

Omalla pankkitilillä 
Muulla tavalla 

OMAISUUS: 

Omistaa talon (omakotitalo, 
rivitalo) 

Asunto-oikeushuoneiston 

Omistaa auton 
Auton arvo, keskim. lOOO:ia kr 

Omistaa veneen 
Veneen arvo 

Omistaa- kesämökin 
Kesämökin arvo 

Saanut itse perinnön 
Puoliso saanut perinnön 

Osuus jolla pääomatuloja 
Tuloja keskimäärin 

Osuus jolla veronalaista omai
suutta 
Omaisuuden arvo 

Ruotsin-
suoma-
laiset 

29.7 
69.6 
44.9 
24.5 

14.5 
9.4 

64.5 
9.5 

12.3 
4.3 

10.9 
34.4 

16.7 
13.0 

4.3 
874.8 

0.0 
0.0 

Ruotsalaiset: 
Sama ikä Sama ikä 
ja amm. ja sukup. 

16.8* 12.5* 
82.9* 87.3* 
55.5* 60.8* 
27.4 26.5 

34.3* 37.5* 
9.9 10.0 

71. 3 73.7* 
9.6 9.6 

17.4 18.3 
6.4 7.2 

15.6 17.0 
36.2 40.0 

25.5* 29.2* 
15.7 18.8 

12.9* 14.3* 
1316.8 1530.7 

1.4 3.2* 

3117.2 1954.2 

Kaikki 
15-75-
vuotiaat 

13.3* 
86.4* 
63.2* 
23.1 

37.4* 
10.1 

63.6 
9.5 

16.8 
6.4 

17.6"" 
38.7 

35.2* 
23.1* 

19.8* 
1763.9* 

4.7* 

2067.9 
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Ruotsinsuorna.laisten tulolähteet eivät poikkea samanikäisten, samoihin 

ammattiryhmiin kuuluvien ruotsalaisten tulolähteistä. He tekevät yhtä 

suuret vähennykset ja maksavat melkein täsmälleen yhtä paljon :veroa 

kuin ruotsalaiset. Nettotulot (tulot - verot) ovat myös suunnilleen yh

tä suuret kuin ruotsalaisten tulot. 

Taulukko 10. Verotusjärjestelmän vaikutus 1973 

TULOTYYPPI : 

Ansiot toisen palveluksessa 
Palkkatulot edellisestä 
Eläketulot 

Pääomatulot 
Tulot tilapäisansiotoim. 
Maataloustulot 
Kiinteistötulot 
Tulot liikkeenharj. 

VÄHENNYKSET: 

Tulot yhteensä 
Tappiovähennys 

Nettotulot yhteensä 
Yleiset vähennykset 

Verotettu tulo 
Perusvähennys 

Verotettavat tulot 

Lopullinen vero 

Tulot verotuksen jälkeen 

Ruotsin
suoma
laiset 

21589.3 
20618.1 

1045.8 

38.0 
0.0 
0.0 

10.1 
51.1 

21871. 2 
515.2 

21356.0 
ll38.0 

20218.0 
3480.4 

16737.7 

6972.7 

14386 . 7 

Ruotsalaiset: 
Sama ikä 
ja amm. 

20582.3 
20007.8 

853.1 

170.0 
5 . 0 

31.8 
42.4 

224.6 

2.ll82 . 7 
834.6 

20438.8 
1097.4 

19341. 3 
3357.3 

15984.4 

6892.3 

13593.9 

Sama ikä 
ja sukup. 

20694.9 
20286.6 

566.9* 

218.4 
35.6 

261. 5 
73.1 

576.1 

21949.9 
933.6 

21054.9 
1209 . 6 

19922.7 
3100.0* 

16824.0 

7568.1 

13838.2 

Kaikki 
15-75-
vuotiaat 

19138.0 
17621. 9 

1903.1 

348.'6* 
35.8 

397.4 
95 . 2 

564 . 8 

20629.5 
738.5 

19948.8 
1030.1 

19053.2 
3269.7 

15785.0 

7087.4 

13227.2 
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Ruotsinsuomalaiset saivat vuorma 1973 suurempia avustuksia kuin sarnan

ikäiset, sanoiliin ammattiryhmiin kuuluvat ruotsalaiset. Heidän käytet

tävissä olevat tulonsa olivat hieman suuremmat kuin ruotsalaisten. 

Taulukko 11. Avustusjärjestelmän vaikutus 1973 

Sairauspäiväraha, kaikki 
Keskim. päivärahaa saaneiden 
kesken 

Vapaaehtoinen sairauspäiväraha 

Lisäsairauspäiväraha 
Äitiysavustus 

Asuntolisä 1973 

Asevelvollisen perheavustus 
Elatusavun ennakko 

Huoltoapu, keskim. kaikki 
Huoltoapu sitä saaneiden 
kesken 

Huoltoapua saaneiden osuus 

Työllisyysavustus 

Avustukset yhteensä 
Keskim. avustuksia saanei
den kesken 

Avustuksia saaneiden osuus 

Lapsilisä 

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT: 

Niiden osuus, joilla ei käytet
tävissä olevia tuloja, perho 

Niiden osuus, joiden tulot perho 
alittivat 10 000 kr 

Oma käytettävissä oleva tulo 

Käytettävissä oleva tulo perho 

Ruotsin- Ruotsalaiset: Kaikki 
15-75-
vuotiaat 

suoma- Sama ikä Sama ikä 
laiset ja amm. ja sukup. 

1200.9 

1904.9 
2.5 

252.3 
51. 3 

605.9 

2.5 
226.1 

369.4 

4634.8 

8.0 

220.1 

1424.0 

4366.8 
32.6 

1199.1 

2.2 

8.0 

16792.7 

28790.8 

574.4* 

1035.8* 
6.6 

102.6 
32.6 

489.7 

20.0 
97.9 

109.8* 

2017.6* 

5.4 

141. 3 

859.4* 

2720.9* 
31.6 

1171. 5 

1.5 

11.1 

15720.1* 

27214.0 

433.5* 

883.8* 
2.3 

115.2* 
34.4 

440.5 

14.1 
101.6 

70.5* 

2329.0* 

3.0* 

91.3 

719.4 * 

2773.0* 
25.9 

1194.3 

453.3* 

1070.2* 
2.8 

64.5* 
19.5* 

290.6* 

9.8 
69.7* 

61. 7* 

2285.0* 

2.7* 

65.1* 

498.6* 

2693.5* 
18.5* 

782.6* 

2.7 4.4 

12.6* 15.1* 

15742.8 15101.3 

29223.4 26605.2 
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Ruotsinsuomalaisten tulot ovat vuosina 1973 ja 1975 muuttuneet samalla 

tavalla kuin samanikäisten, samoihin amrnattiryhmiinkuuluvien ruotsa

laisten tulot. Ryhmien väliset erot ovat suhteellisesti kaventuneet 

sairauspäivärahan jahuol toavustusten osalta. 1 

Taulukko 12. Tulonmuutokset vuosina 1973-75 

Ruotsin- Ruotsalaiset: Kaikki 
suoma- Sama ikä Sama ikä 15-75-
laiset ja amm. ja sukup. vuotiaat 

Ansiot toisen palveluk-
sessa 1973 21583.8 20680.6 21022.4 19547.3 

Vastaava 1975 27985.9 28117.1 28874.3 26632.3 

Palkkatulot 1973 20618.1 20007.8 20286.6 17621. 9 
Vastaava 1975 26321. 7 27018.3 28053.6 23799.4 

Muut tulot yhteensä 1973 99.3 473.9 1178.2* 1499.5* 
Vastaava 1975 596.4 1126.7 2297.6 2544.6 

Tulot yhteensä 1973 21865.7 21281. 0 22295.5 21115.9 
Vastaava 1974 26832.1 25288.6 26703.4 25327.6 
Vastaava 1975 28563.9 29461.6 31308.9 29266.6 

Lopullinen vero 1973. 6972.7 6892.3 7589.9 7164.5 
Va?taava 1974 8806.2 8387.6 9159.3 8667.7 
Vastaava 1975 10124.3 10023.8 10980.7 10232.6 

Tulot verotuksen jälkeen 1973 16702.4 15312.0* 15444.5 14620.5* 
Vastaava 1974 19533.0 17951.8* 18362.0 17375.6 
Vastaava 1975 21871. 6 21315.1 21929.5 20418.6 

Sairauspäiväraha 1973 1200.9 574.4* 433.5* 453.3* 
Vastaava 1974 1136.8 819.7* 628.6* 584.9* 
Vastaava 1975 2412.2 1308.1 * 1139.6* 1055.2* 

Perhetuki 1973 1518.4 1326.5 1374.5 889.4* 
Vastaava 1974 1821.1 1688.5 1652.9 1087.4* 
Vastaava 1975 2008.5 2195.6 2156.5 1433.5* 

Asuntolisä 1973 605.9 489.7 440.5 290.6* 
Vastaava 1975 774.6 658.0 520.9* 495.1* 

Huoltoapu 1973 369.4 109.8* 70.5* 61. 7* 

Vastaava 1975 295.3 151.4 77.0* 70.1* 

Käytett. olevat tulot 1973 16792.7 15720.1* 15742.8 15101. 3 
Vastaava 1975 21056.9 19849.9 20296.2 19150.8 

Tulot perho 1973 28790.8 27214.0 29223.4 26605.2 
Vastaava 1975 36361.3 34678.0 36979.2 33461.7 

1) On huomattava, että vuoden 1975 luvut viittaavat samoihin henkilöihin 
kuin vuoden 1973 luvut, ts. Ruotsissa 2 vuotta kauemmin asuneisiin 
ruotsinsuomalaisiin. Lukuja ei siis voi yleistää kuvaamaan kaikkia 
vuonna 1975 Ruotsissa asuneita ruotsinsuomalaisia. 
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ASUNTO-OLOT 

Ruotsinsuomalaiset asuvat huomattavasti ahtaammin kuin samanikäiset, 

samoihin arrmattiryhmiin kuuluvat ruotsalaiset. Siitä huolimatta heidän 

asumiskustannuksensa ovat yhtä korkeat kuin ruotsalaistenkin. Asunnot 

ovat moderneja samassa määrin, joskin ruotsinsuomalaisilla on ruotsa

laisia harverrunin puhelin, päivälehti ja kirjoja kodissaan. 

Taulukko 13. Asunto-olot 

Ruotsin
suoma
laiset 

Ruotsalaiset: 
Sama ikä 
ja anun. 

Sama ikä 
ja sukup. 

Kaikki 
15-75-
vuotiaat 

ASUMISTASO: 

Asunnossa asuvien luku
määrä, keskiarvo 

Huoneiden luku, keskiarvo 

Asuu ahtaasti 
Ei täysin moderni 
Sekä ahdas että epämoderni 

VARUSTUSTASO: 

Ei pesukonetta 
Ei pakastinta 
Ei astianpesukonetta 

JOUKKOTIEDOTUSVÄLINEET: 

Ei puhglinta 
Ei radiota 
Ei 'IV:tä 
Ei päivälehteä 
Ei väh. 2 hyllymetriä kirjoja 

LISÄKSI: 

Asuu yhden perheen talossa 

Ei saa nukkua yötään rauhassa 

Etsii asuntoa 

ASUNNOSTA VASTUUSSA: 

Haastateltava tai puoliso 
Qnistaa asunnon 
Asumiskustannukset/kk 

Vanhenunat 
Muu sukulainen 
Muu kuin sukulainen 

3.1 

2.8 

28.3 
8.7 
2.9 

7.2 
37.7 
88.4 

18.1 
2.9 
7.2 

20.3 
52.2 

17.4 

13 .8 

24.6 

88.4 
27.0 

601.8 
5.8 
2.1 
1.4 

3.2 

3.4* 

11. 5* 
9.9 
1.6 

8.5 
23.2* 
84.1 

7.6* 
1.4 
5.9 

10.1* 
38.2* 

46.2* 

13.9 

13.1 * 

83.2 
53.2* 

643.0 
12.0* 
1.2 
2.2 

3.1 

3.6* 

9.2* 
8.3 
1.0* 

8.7 
23.0* 
80.7* 

4.5* 
0.9* 
5.1 
7.6* 

28.6* 

47.7* 

13.5 

13.7* 

85.2 
55.7* 

675.3 
11.0* 
1.1 
1.9 

2.9 

3.5* 

8.2* 
11.0 
1.1 

11. 0 
24.7* 
83.2 

4.5* 
1.3 
5.5 
6.8* 

30.9* 

48.0* 

12.9 

11.6* 

83.4 
57.0* 

603.5 
11. 7* 
1.7 
2.0 
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TERVEYDELLISET OLOT 

Ruotsinsuomalaisten terveydentila on selvästi huonompi kuin samanikäis

ten, sanoihin arnmattiryhmiin kuuluvien ruotsalaisten. 

Taulukko 14 . Terveydentila 

FYYSINEN TERVEYS : 

Heikentynyt liikuntakyky 
Vaikeasti liikuntavammaisia 

Heikentynyt näkö 

Heikentynyt kuulo 

Verenkiertohäiriöitä 
Vakavia verenkiertohäiriöitä 

Särkyä olkapäissä, jaloissa tai 
nivelissä 

Kova särky 

Kova päänsärky 

PSYYKKINEN TERVEYS: 

Väsymystä 2 viime viikon aikana 
Vakava väsyminen päivisin 
Väsynyt jatkuvasti 

Heikentynyt terveys 12 viime 
kk:n aikana 

Hermostollisia vaivoja 
Unettomuutta 
Masennustiloja 

TAUDINOIREITTEN MÄÄRÄ: 

Oireita keskimäärin 
Niiden kesken joilla väh. 1 oire 

Ruotsin
suoma
laiset 

18.1 
7.2 

9.4 

12.3 

50.0 
10.1 

63.0 
18.8 

21.0 

51.4 
21.0 
8.0 

40.6 
23.2 
13.8 
6.5 

8.8 
8.9 

Ruotsalaiset: 
Sama ikä Sama ikä 
ja amm. ja sukup. 

14.0 
5.2 

7.1 

9.3 

28.0* 
5.8* 

41.4* 
7.4* 

12.6* 

39.4* 
17.1 

5.9 

28.6* 
19.3 
10.1 
3.5 

6.5* 
6.9* 

11. 4~' 

3.7* 

6.5 

7.5* 

24.8* 
3.6* 

38.4* 
5.5* 

11.8* 

39.1* 
15.4 

5.3 

26.7* 
15.5* 

6.8* 
2.3* 

5.7* 
6.1* 

Kaikki 
15-75-
vuotiaat 

22.2 
7.3 

8.8 

12.6 

33.2* 
6.8 

44.4* 
8.1* 

10.6* 

40.8* 
18.1 
6.8 

29.5* 
18.6 
9.4 
3.3* 

6.4* 
6.8* 
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Ruotsinsuomalaiset eivät käy lääkärinhoidossa tai sairaalahoidossa sa

rnanikäisiä, samoihin ammattiryhmiin kuuluviaruotsalaisiaenempää,vaik

ka he ovat ruotsalaisia sairaarnpia. Vuoden 1973 aikana he olivat ruot

salaisia enemmän sairaskirjoissa ja käyttivät näitä enemmän särkylääk

kei tä haastattelua edeltäneiden kahden viikon aikana. Ryhmien väliset 

sairaana oloa koskevat erot ovat mahdollisesti kaventuneet suhteelli

sesti katsoen vuosina 1973-75. 

Taulukko 15. Terveyspalvelujen käyttö 

TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÖ: 

Sairaalahoidossa 
Hoitoviikkoja keskim. 

Käynyt lääkärissä 12 viime kk:n 
aikana 

Lääkärissäkäyntejä keskim. 
Käynyt psykiatrilla 

LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ: 

Särkylääkkeitä 
Yskänlääkettä 

Rauhoittavia lääkkeitä 
Uni lääkkeitä 
Diur.eti~a 

Sydän/verisuonilääkkeitä 
Digitalis 
Ulcus 
Antibioottisia aineita 
Sokeritauti lääkkeitä 
Antireumaattisia 
Jotakin lääkettä jota saa vain 
lääkärin määräyksestä 

AKTIIVISUUDEN ALENTUMINEN: 

Sairaaksi kirjoitettuina 1973, osuus 
Vähintään 2 viikkoa 1973 

Päiviä keskim. 1973 
Keskim. sairaskirjoissa ollei
den kesken 

Vuodepotilaana jonkin aikaa 1973 
Vähintään 2 viikkoa 
Viikkoa keskim. 

Sairaaksi kirjo 1974, osuus 
Päiviä keskimäärin 1974 

Sairaaksi kirjo 1975, osuus 
Päiviä keskimäärin 1975 

Ruotsin- Ruotsalaiset: 
suoma- Sama ikä Sama ikä 
laiset ja amm. ja sukup. 

15.2 14.6 11.4 
1.1 1.0 0.6 

71. 0 63.1 58.6* 
4.0 3.5* 3.5* 
5.8 4.0 2.4* 

40.6 31.7* 30.1* 
3.6 2.4 3.0 

6.5 7.9 6.1 
4.3 3.7 3.3 
2.2 2.4 2.1 
4.3 3.5 2.9 
0.0 0.8 0.7 
2.2 3.2 2.6 
2.9 1.4 2.1 
1.4 1.0 0.9 
0.7 1.0 0.7 

18.1 16.6 15.6 

64.5 56.4 51.0* 
37.7 30.8 25.0* 
39.0 19.7* 15.8* 

60.5 34.9* 31. 0* 

32.6 41.8* 40.7 
14.5 13 .1 12.5 

0.7 0.9 0.7 

61.6 56.4 49.8* 
22.8 16 . 2 12 . 7* 

57.2 58.9 51.8 
27.7 17.2* 14.9* 

Kaikki 
15-75-
vuotiaat 

12.0 
0.8 

60.2* 
3.5* 
2.5* 

31. 0* 
3.3 

8.3 
6.1 
4.7 
6.5 
2.0 
2.7 
2.2 
1.2 
1.1 

22.9 

43.9* 
23.2* 

.* 
15.1 

34.5* 

38.4 
13.7 

0.8 

42.4* 
12.9* 

43.5* 
14.2* 
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Kuotsinsuamalaisten keskuudessa on suurempi osuus niitä, joiden ham

paat ovat huonossa kunnossa kuin samanikäisten, samoihin ammattirvh

miin kuuluvien ruotsalaisten keskuudessa. He eivät myöskään käy ham

maslääkärillä yhtä säännöllisesti kuin ruotsalaiset. 

Taulukko 16 . Hampaiden kunto ja hammaslääkärillä käynti 

Hampaat huonossa kunnossa 

Käy säännöllisesti hammas
lääk~rillä 

Käynyt hammaslääkärillä 12 
viime kk:n aikana 

Kävi viimeksi 1974 
Viimeksi 1973 
Viimeksi 1970-72 

Ruotsin
suoma
laiset 

18 . 8 

49.3 

55.8 

29.7 
31.9 
21.7 

Ruotsalaiset : 
Sama ikä 
ja amm . 

68.2* 

65.3* 

32 . 8 
38.2 
17 . 3 

Sama ikä 
ja sukup . 

6 . 2* 

70 . 8* 

69.4* 

34.3 
40.7* 
15 . 5 

Kaikki 
15-75-
vuotiaat 

60 . 6* 

61. 0 

30.1 
36 . 1 
16 . 3 
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KOULUTUS OLOT 

Ruotsinsuomalaiset eivät koulutuksensa suhteen poikkea samanikäisistä, 

. samoihin armnattiryhmiin kuuluvista ruotsalaisista. Heillä on kuitenkin 

huomattavasti alhaisempi koulutustaso kuin samanikäisillä 

silla keskimäärin. 

Taulukko 17. Koulutus ja opiskelu 

ruotsalai-

Ruotsin- Ruotsalaiset: Kaikki 

KOULUVUOSIEN MÄÄRÄ: 

Enintään 6 kouluvuotta 
Vähintään 12 kouluvuotta 

Vuosia keskimäärin 

KOULUTUSTASO: 

Pelkkä kansakoulu 
Kansakoulu ja amm.koulutus 

Pelkkä perus- tai keskikoulu 
Edell. ja amm.koulutus 

Pelkkä ylioppilastutkinto 
Akateem. loppu tutkinto 

KÄVI KOULUA VIIMEKSI: 

Käy edelleen koulua 
1973-1974 
1970-19'72 

Osallistuu opintopiireihin 
Usein osallistuvien osuus 

suoma-
laiset 

23.9 
15.9 

8.7 

55.1 
12.3 

12.3 
12.3 

7.2 
0.7 

5.1 
4.3 
9.4 

19.6 
10.9 

Sama ikä 
ja amm. 

15.0* 
14.6 

8.7 

52.9 
13.3 

13.5 
14.0 

5.1 
1.2 

4.0 
5.3 
9.7 

25.2 
11.4 

Sama ikä 15-75-
ja sukup. vuotiaat 

11.4* 21.4 
27.4* 21. 3 

9.8* 9.1 

39.3* 48.0 
12.7 11.9 

12.8 12.4 
19.7* 15.8 

10.4 7.9 
5.1* 4.0 

8.8 9.2 
6.3 5.4 

10.2 7.6 

31.8* 27.4* 
13.7 11.9 
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YHTEISKUNNALLINEN AKTIIVISUUS 

Ruotsinsuomalaiset poikkeavat melko vähän samanikäisistä, samoihin am

mattiryhmiin kuuluvista ruotsalaisista, kun on kyse ammattijärjestätoi

mintaan osallistumisesta. Poliittiseen toimintaan he osallistuvat huo

mattavasti vähemmän kuin ruotsalaiset. 

Taulukko 18. Ammatilliseenja poliittiseen toimintaan osallistuminen 

Ruotsin
suoma
laiset 

Ruotsalaiset: 
Sama ikä 
ja amm. 

Sama ikä 
ja sukup. 

Kaikki 
15-75-
vuotiaat 

AMMATILLINEN TOIMINTA : 

Ammatillisesti järjestäytynyt 
Aktiivinen jäsen edellisistä 
Luottamustehtävässä edellisistä 

POLIITTINEN TOIMINTA: 

Poliittisesti järjestäytynyt 
Aktiivinen jäsen edellisistä 
Luottamustehtävässä edellisistä 

LISÄKSI: 

56.5 
22.5 
7.2 

6.5 
5 .1 
0.7 

Käyttänyt puheenvuoron 17.4 
Pitkän puheenvuoron edellisistä 9.4 

Kirjoittanut lehteen 3 .6 
Kirjoittanut artikkelin edellisistä 1.4 

Osallis~unut julkiseen mielen-
osciitukseen 

Pyrkinyt vaikuttamaan vastuun
alaisessa asemassa olevaan 

Poliittisen toiminnan ulko
puolella 

9.4 

7.2 

35.5 

55.2 
26.9 
11.5 

14.3* 
10.8* 

2.6 

22.8 
10.0 

6.8 
3.2 

12 .3 

8 .4 

29.7 

54.6 49.5 
27.4 25.0 
12.1 12.3 

18.5* 21.1* 
14.3* 15 .5* 

4.3* 4.7* 

28.4* 28.1* 
15.4 15.4 

11. 2* 11.6* 
6.1* 6.2* 

13.7 16.9* 

10.7 10.3 

27.0* 29.5 
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SUHDE VIRANOMAISIIN JA RIKOLLISUUTEEN 

Ruotsinsuomalaiset ovat suhteessa viranomaisiin samanikäisiä, sarroihin 

arnmattiryhmiin kuuluvia ruotsalaisia heikommassa asemassa. Suunnilleen 

yhtä suuri osuus ruotsinsuamalaisistakuin ruotsalaisista on sitärniel

tä, että jokin viranomainen on joskus kohdellut heitä väärin tai epäoi

keudenmukaisesti. Ruotsinsuomalaiset ovat ruotsalaisia useammin tyyty

mättömiä arnmattiyhdistykseensä. 

Taulukko 19. Suhde viranomaisiin 

Ruotsin
suoma
laiset 

Ruotsalaiset: 
Sama ikä Sama ikä 
ja arnm. ja sukup. 

Kaikki 
15-75-
vuotiaat 

Hakenut oikaisua viranomaisen 
päätökseen 

Kirjallisen valituksen tehneiden 
osuus edellisistä 

Pystyy itse laatimaan valitus
kirjelmän 

Tuntee jonkun joka auttaisi 
Ei kumpaakaan edellisistä 

EPÄOIKEUDENMUKAINEN/VÄÄRÄ 
KOHTELU: 

Sairaskassa/vakuutuskassa 
Asunnonväli tys 
Työttömyyskassa 
Työnvälitys 
VeroviFanomainen 
Sosiaalilautakunta 
Lastensuojelulautakunta 
Raittiuslautakunta 
Maanviljelyslautakunta 
Sairaala tai lääkäri 
Poliisiviranomainen 
Tuomioistuin 
Koulu tai kouluviranomainen 
Sotilasviranomainen 
Lääninhallitus 

Jokin viranomainen 

Vakuutusyhtiö 
Työnantaja 
Ammattiyhdistys 

18.1 

12.3 

42.0 
28.3 
29.7 

7.2 
7.2 
0.7 
2.9 

13 .0 
2.9 
1.4 
1.4 
0.7 
8.7 
5.1 
0.7 
2.2 
2.2 
2.9 

31. 2 

4.3 
9.4 
4.3 

17.4 

10.6 

52.8* 
33.8 
13 .4* 

5.4 
3.9 
0.8 
2.5 

12.9 
3.0 
1.2 
0.3 
0.4 
6.3 
2.3 
1.4 
3.0 
3.2 
1.7 

27.2 

4.9 
5.7 
1.3* 

23.4 21.6 

16.0 14.8 

60.3* 55.3* 
29.8 31.8 
9.9* 12.9* 

4.2 4.1 
3.9 3.4* 
0.8 0.7 
2.5 2.0 

14.8 14.0 
2.5 2.0 
1.2 0.9 
0.2* 0.2* 

0.6 0.6 
5.5 5.2 
3.0 2.6 
1.4 1.3 
4.3 4.0 
3.3 2.9 
2.2 2.2 

29.2 27.9 

5.4 5.1 
5.4* 5.2* 
1.6* 1. 5* 
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Ruotsinsuamalaisetovat samanikäisiä, samoihin ammattiryhmiin kuuluvia 

ruotsalaisia useammin joutuneet rikoksen kohteeksi haastattelua edel

täneiden 1 2 kuukauden aikana. Heidän kärsimänsä taloudellinen vahinko 

oli myös suurempi kuin ruotsalaisten kärsiroä.. 

Taulukko 20. Suhde rikoksiin 

VARKAUS JA VAHINGONTEKO: 

Varkauden kohteena 
Ilmoittanut poliisille 

Vahingonteon kohteena 
Ilmoittanut poliisille 

Varkaus tai vahingonteko 
Ilman taloudellista menetystä 
Taloudellinen menetys seurasi 

Menetyksen arvo keskimäärin 
Keskiarvo vahinkoa kärsinei
den kesken 

VÄKIVALTA/VÄKIVALLAN UHKAUS: 

Ruumiinvamman aiheuttaneen vä
kivallan kohteena 

Väkivalta josta ei ruumiinvammaa 
Väkivallan uhkaus 

Jokin edellä mainituista 
Ilmoittanut poliisille 

VÄKIVALLAN SUORITUSPAIKKA: 

Asunto 
Työpaikka 
Juna, linja-auto 
Ravintola 
Katu 
Jokin muu paikka 

Ruotsin
suoma
laiset 

12.3 
9.4 

11.6 
4.3 

19.6 
5.8 

13.8 

98.8 

706.9 

5.1 
2.9 
8.7 

10.9 
2.9 

2.9 
2.2 
0.7 
2.2 
2.9 
2.2 

Ruotsalaiset: 
Sama ikä 
ja amm. 

9.7 
6.1 

6.7 
2.7 

12.7* 
4.0 
8.8 

27.9* 

318.2* 

1.1 * 
l.8 
2.3* 
3.1* 
0.7* 

1.2 
0.4* 
0.2 
0.8 
0.6* 
0.6* 

Sama ikä 
ja sukup. 

10.3 
6.1 

7.7 
3.2 

13.4* 
5.1 
8.3* 

38.1* 

463.7* 

1. 2* 

1.6 
2.4* 
3.8* 
0.6* 

0.7* 
l.0 
0.4 
0.6* 
1.2 
0.5* 

Kaikki 
15-75-
vuotiaat 

9.2 
5.3* 

6.6* 
2.9 

12.1* 
4.8 
7.3* 

32.7* 

450.2* 

l.1 * 

1.5 
2.4* 
3.7* 
0.6* 

0.7* 
0.9 
0.4 
0.5* 
l.2 
0.5* 
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MUU TURVALLISUUS 

Ruotsinsuomalaiset eivät ole samanikäisiä, samoihin ammattiryhmiinkuu

luvia ruotsalaisia useammin joutuneet tapaturman uhriksi. Heille sattu

neet tapaturmat ovat useammin kuin ruotsalaisten tapahtuneet työpaikal

la. 

Taulukko 21. Tapaturmat 

12 VIIME KK:N AIKANA: 

Joutunut tapaturman uhriksi 

Ilman pysyvää vanunaa edellisistä 
Tapaturma josta seurasi vamma 
Seurasi vakava vamma 

TAPAHTUMAPAIKKA: 

Kotiympäristössä 
Työpaikalla 
Liikenteessä 
Urheilun yhteydessä 
Muussa yhteydessä 

Ruotsin
suoma
laiset 

13.0 

9.4 
3.6 
0.0 

2.2 
7.2 
2.2 
1.4 
0.0 

Ruotsalaiset: 
Sama ikä Sama ikä 
ja anun. 

11.8 

9.3 
2.4 
0.4 

1.9 
4.6 
1.3 
2.9 
1.1 

ja sukup. 

9.5 

7.0 
2.4 
0.4 

2.2 
2.8* 
1.4 
2.3 
0.8 

Kaikki 
15-75-
vuotiaat 

10.0 

6.8 
3.1 
0.6 

2.6 
3.0* 
1.7 
1.9 
0.8 
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SOSIAALISET OLOT 

Ruotsinsuanalaisten perhesuhteet eivät poikkea samanikäisten, sarroihin 

ammattiryhmiin kuuluvien ruotsalaisten perhesuhteista paitsi että eron

neiden osuus heidän keskuudessaan onsuurernpikuin ruotsalaisten keskuu

dessa. Heillä on ruotsalaisia vähemmän kanssakäymistä sukulaistensa 

kanssa mutta yhtä paljon ystävyys suhteita kuin ruotsalaisilla. Ruot

sinsuomalaisten keskuudessa on suurempi osuus sellaisia, joilla koko -

naisuudessaanon hyvin vähän sosiaalista kanssakäymistä. 

Taulukko 22. Perhesuhteet ja sosiaalinen kanssakäyminen 

Ruotsin
suoma
laiset 

Ruotsalaiset: 
Sama ikä 
ja amm . 

Sama ikä 
jasukup . 

Kaikki 
15-75-
vuotiaat 

SIVIILISÄÄTY: 

Naimisissa/avoliitossa 
Naimaton, ei yhdessäasuva 
Eronnut 
Leski 

LASTEN LUKU : 

Ei lapsia 
4 tai useampia 
Lapsia keskimäärin 

KANSSAKÄYMINEN: 

Käy sukulaisten luona 
Käyntejä usein 

Sukulaiset käyvät tervehtimässä 
Käyntejä usein 

Runsaasti seurustelua suvun kanssa 

Käy ystävien luona 
Käyntejä usein 

Ystävät käyvät tervehtimässä 
Käyntejä usein 

Runsaasti seurustelua yst. kanssa 

Runsaasti sosiaalista kanssakäymistä 

ERISTYNEISYYS: 

Vähän seurustelua suvun kanssa 
Ei ollenkaan 

Vähän seurustelua ystävien kanssa 
Ei ollenkaan 

Vain vähän seurustelua 
Ilman sosiaalista kanssakäymistä 

69 . 6 
18.8 
9.4 
2.2 

28.3 
8.0 
1.6 

80 . 4 
18.8 
78.3 
16 . 7 

21.7 

94 . 2 
42.0 
94.9 
42 . 8 

44.9 

10 . 1 

26.1 
14.5 

6.5 
2 . 9 

13.0 
1.4 

67.9 
24.6 
4.8* 
2.7 

32.1 
7 . 1 
1.4 

91.6* 
33.2* 
91.6* 
26.3* 

35.9* 

95.8 
36.2 
95 . 6 
35.4 

38 . 9 

14.0 

11.0* 
4.5* 

5.2 
2 . 8 

5.7* 
0.4 

71.4 
21.9 

4.8* 
1.9 

32.5 
6.4 
1.4 

91.9* 
32.0* 
91. 7* 
27.5* 

36 . 0* 

96.4 
38.9 
96.4 
38.0 

41.6 

14.3 

10.1* 
5.2* 

4.2 
1. 9 

5.0* 
0.6 

67.6 
22.7 
4.7* 
5 . 1 

33.1 
8 . 3 
1.5 

90 . 1* 
30 . 3* 
91.3* 
28.2* 

35.1* 

94.3 
35.6 
95.1 
35.0 

38.5 

13 . 3 

11.7* 
5 . 6* 

6.4 
2 . 9 

6.7 * 
0.9 



171 

Ruotsinsuomalaiset ovat sarnanikäisiä, samoihin arnrnattiryhmiin kuuluvia 

ruotsalaisia useammin lähtöisin rikkinäisistä kodeista. Heidän lapsuu

denkodissaan oli useammin taloudellisia vaikeuksia kuin ruotsalaisten 

kodeissa. 

Taulukko 23. Kasvuolot 

Ruotsin
suoma
laiset 

Ruotsalaiset: Kaikki 
Sama ikä Sama ikä 15-75-
ja amm. ja sukup. vuotiaat 

ISÄN SOSIAALIRYHMÄ: 

Kuuluu 1 sosiaaliryhmään 
II sosiaaliryhmään 
111 sosiaaliryhmään 

Äiti kotirouva 

VANHEMPIEN KOULUTUS: 

Isällä kansakoulu 
Ammatti- tai keskikoulu 
Lukio 

Äidillä kansakoulu 
Ammatti- tai keskikoulu 
Lukio 

Vain kansakoulu kummallakin 

ONGELMIA LAPSUUDENKODISSA: 

Ei koko lapsuutta biologisten 
vanhempien kanssa 
Syynä kuolemantapaus 
Av~oero, au-lapsi 
Muu syy 

Sairautta lapsuudenkodissa 
Taloudellisia vaikeuksia 
Riitoja 

5.1 
29.7 
65.2 

76.1 

80.4 
11.6 
6.5 

83.3 
12.3 

2.9 

74.6 

27.5 
10.9 

5.8 
10.9 

18.8 
39.9 
13.8 

3.2 
33.4 
63.4 

70.9 

83.1 
11.3 
4.9 

86.4 
11.3 

2.1 

77.9 

16.1* 
6.1* 
7.7 
2.3* 

22.8 
18.7* 
11.2 

6.7 
38.1 
55.2* 

73.0 

76.2 
14.7 
8.1 

83.4 
13.6 

2.8 

70.3 

13.4* 
4.8* 
6.5 
2.0* 

20.3 
18.2* 
10.0 

6.1 
37.5* 
56.5 

75.8 

78.1 
13.7 

7.1 

85.6 
11.3 

2.7 

73 .1 

14.2* 
* 6.1 

6.1 
2.0* 

20.3 
23.4* 
10.1 
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HARRASTUSTOIMINTA 

Ruotsinsuomalaiset ovat pitäneet yhtä pitkän kesälornan vuonna 1973 kuin 

sarnanikäiset, samoihin ammattiryhmiin kuuluvat ruotsalaisetkin. He o

vat ruotsalaisia useammin termeet loma- tai virkistysmatkan, mutta o

leskelleet ruotsalaisia vähemmän kesämökillä. Ruotsinsuamalaisetosal-

listuvat huomattavasti vähemmän muutamiin ulkoilmaharrastuksiin 

ruotsalaiset. 

Taulukko 24. Lomanvietto ja ulkoilmaharrastukset 

VUOSILOMAN PITUUS 1973, TYÖ
SUHTEESSA OLLEET: 

Päiviä keskimäärin, kaikki 
Keskiarvo niiden kesken, jotka 
pitivät kesälomaa 

LOMAMATKA, KAIKKI: 

Teki lomamatkan 1973 

Matka Ruotsissa 
Muihin Pohjoismaihin 
Keski-Eurooppaan 
Itä-Eurooppaan 
Etelä-Eurooppaan 
Jokin muu kohde 

KESÄMöKILLÄ OLESKELU: 

Kesämökillä jonkin aikaa 1973 
Alle viikon edellisistä 

Keskimäärin viikkoja 

ULKOILMAHARRASTUKSET: 

Kalastus 
Usein 

Metsästys 
Usein 

Puutarhanhoito 
Usein 

Urheiluharrastus 
Usein 

Aktiivisesti ulkoilmaharrastuksissa 
Harrastaa, ei aktiivinen 
Ei harrasta 

Ruotsin
suoma
laiset 

18.7 

22.4 

78.3 

18.1 
61.6 

5.8 
0.0 
7.2 
1.4 

30.4 
77.5 

0.7 

52.2 
15 . 9 

5.8 
0.7 

29.7 
12.3 
17.4 

5.8 

0.7 
39.1 
60 . 1 

Ruotsalaiset: 
Sama ikä Sama ikä 
ja amm. ja sukup. 

19.2 

23.0 

61.3* 

43.9* 
16.0* 

4.9 
0.8 
9.2 
1.3 

41.2* 
64.1* 
1. 3* 

45.8 
14.0 
7.5 
3.8 

59.7* 
34.0* 
30.9* 
16.9* 

8.3* 
53.8* 
38 . 0* 

21.3 

25.6 

63.7* 

44.7* 
16.5* 
7.6 
1.0 

11.2 
1.6 

45.5* 
59.8* 
1.6* 

42.6* 
11.5 

7.7 
3.6 

58.8* 
34.3* 
36.8* 
19 . 4* 

7.8* 
56.8* 
35 . 4* 

kuin 

Kaikki 
15-75-
vuotiaat 

21.3 

25 . 6 

59.8* 

42.0* 
14.7* 

7 . 1 
1.0 

10.1 
1.7 

41. 9* 
63.2* 

1.6* 

39.8* 
11. 5 
7.9 
3.7 

57.7* 
34.5* 
30.2* 
15 . 9* 

6.8* 
54.4* 
38 . 8* 
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Ruotsinsuomalaisilla on samanikäisiä, samoihin arnrnattiryhmiin kuuluvia 

ruotsalaisia enemmän eräitä kulttuuriharrastuksia ja ajanviettotapoja. 

He eivät juuri poikkea ruotsalaisista eri huveihin osallistumisen suh

teen. 

Taulukko 25. Kulttuuriharrastukset, huvit, ajanviete 

KULTTUURIHARRASTUKSET: 

Käy teatterissa 
Usein 

Lukee kirjoja 
Usein 

Harrastaa musiikkia 
(soi ttaa itse) 
Usein 

Harrastaa, aktiivinen 
Harrastaa, ei aktiivinen 
Ei harrasta 

HUVIT: 

Käy elokuvissa 
Usein 

Käy ravintolassa 
Usein 

Käy tanssimassa 
Usein 

Bingon peluu 
Usein 

Osallistuu, aktiivinen 
Harrastaa, ei aktiivinen 
Ei harrasta 

AJANVIETE: 

Lukee viikkolehtiä 
Usein 

Kävelee kaduilla, käy 
liikkeissä 
Usein 

Tekee autoretkiä 
Usein 

Harrastaa, aktiivinen 
Harrastaa, ei aktiivinen 
Ei harrasta 

Puuhailee mieliharrastuk
sen parissa 
Usein 

Ruotsin
suoma
laiset 

43.5 
2.9 

80.4 
39.9 

13.0 
3.6 

2.2 
58.7 
39.1 

55.8 
8.0 

47.1 
1.4 

50.0 
5.8 

10.1 
0.7 

~L2 
53.6 
44.2 

89.1 
48.6 

63.0 
16.7 
74.6 
27.5 

21.0 
66.7 
12.3 

62.3 
34.1 

Ruotsalaiset: 
Sama ikä Sama ikä 
ja arnm. ja sukup. 

39.5 49.0 
4.0 6.3 

70.6* 78.7 
28.4* 37.2 

11.6 15.7 
3.9 6.2 

1.9 3.7 
47.4* 56.6 
50.7* 39.6 

44.7* 47.9* 
5.8 5.0 

52.1 58.2* 
4.7 5.9* 

53.4 52.7 
11.8* 10.9 
9.2 7.6 
1.6 1.0 

4.6 4.3 
51.8 54.2 
43.6 41. 5 

77.1* 73.9* 
34.8* 31.1 * 

49.2* 49.8* 
10.8* 10.7* 
77 .1 76.9 
27.7 26.2 

11.1 * 9.8* 
67.9 69.5 
21. 0* 20.7* 

64.8 65.8 
41.6 41.6 

Kaikki 
15-75-
vuotiaat 

44.9 
5.7 

77.2 
36.2 

14.8 
5.7 

3.1 
54.7 
42.2 

40.5* 
4.6 

49.9 
4.5 

42.3 
9.5 
8.0 
1.4 

3.4 
45.3 
51. 3 

73.6* 
33.0* 

47.8* 
10.9* 
72.9 
24.0 

9.6* 
68.1 
22.4* 

63.0 
40.1 
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TIIVISTELMÄ 

KLm vertaamne ruotsinsuomalaisia ja sarnanikäisiä, samoihin amnattiryh

miin kuuluvia ruotsalaisia elintason yhdeksän eri osatekijän suhteen, 

paljastuvat ruotsinsuomalaisten suurilnmat ongelmat: huonompi terveys, 

alhaisempi asumistaso, suuremmat rasitukset työssä sekä se, että he o

vat useamnin joutuneet varkauden/vahingonteon ja väkivallan kohteeksi. 

Taulukko 26. Tiivistelmä ruotsinsuomalaisten elintasosta verrattuna sa
manikäisten, samoihin ammattiryhmiin kuuluvien ruotsalaisten elintasoon . 

Elintasokomponentti 

Työ 
työmarkkinoiden toiminta 

- työolot 

Talous 
- käytettävissä olevat tulot 

verotusjärjestelmän vaikutus 
- avustusjärjestelmän vaikutus 
- taloudellinen valmius 

Asunto 
- tilavuus 

varustukset 
- joukkotiedotusvälineet 

Terveys 
- terveydentila 
- hampaiden kunto 
- terveyspalvelujen käyttö 

Koulutus 
- koulutuksen kestoaika 
- koulutuksen taso 

Poliittiset edellytykset 
- ammatillinen toiminta 
- poliittinen toiminta 
- suhde viranomaisiin 

Turvallisuus 
varkaus/vahingon teko 

- väkivalta 

Perhe 
- siviilisääty, lasten luku 
- sosiaalinen kanssakäyminen 
- kasvuolot 

Vapaa-aika 
lomanvietto 

- ulkoilma-aktiviteetti 
- kulttuuriharrastukset 
- huvit 

ajanviete 

Suhde ruotsinsuomalaiset 
- ruotsalaiset 

ei eroa 
kovemmat rasitukset 

vähän suuremmat 
ei eroa 
suuremmat avustukset 
huonompi 

asuvat ahtaammin 
ei eroa 
vähemmän 

huonompi 
huonompi 
ei eroa 

sama keskiarvo 
suurempi hajonta 

mahd. vähän vähemmän 
huomattavasti vähemmän 
vaikeampi puolustautua 

joutuneet kohteeksi enemmän 
joutuneet kohteeksi enemmän 

erot pienehköjä 
hieman eristyneempiä 
ongelmallisemmat 

ei eroa 
vähemmän aktiivisia 
harrastavat enemmän 
harrastavat yhtä paljon 
harrastavat enemmän 
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5.3. RUarSINSUOMAlAISTEN KULTrUURISESTA SOPEUTIJMISESTA 

Professori Osmo Hormia 

Niin kauan kuin Ruotsissa on harjoitettu tavoitteiltaan täsmällistä ja 

sisällöltään selkeää maahanmuuttajapolitiikkaa, tämän politiikan tär

keimpiä avainsanoja on ollut sopeutuminen. Alun toistakyrnnentä vuotta 

sitten, kun järkiperäisen politiikan linjoja vielä etsittiin, sanan

käyttö oli tältä osin horjuvaa. Perustavoitteen ilmauksena oli milloin 

assimiloituminen, milloin integroituminen, milloin sopeutuminen ja 

nimenomaan tässä ruosioasernan aikajärjestyksessä. Vahvistetuksi tavoi t

teeksi tuli sellainen ryhmiä ja yksilöitä koskeva prosessi, jonka luon

netta saatettaisiin kuvata sanalla sopeutuminen. Sananvalinnan syykin 

on selvä. Maahanmuuttajapolitiikka sai nopeasti humaanin ja liberaalin 

sisällön. Maahanmuuttajien piti olla yhteisöön kuuluvina ryhminä tasa

arvoisia kantaväestöön kuuluvien ihmisten kanssa. Yhteiskuntasuunni t -

telu enerrpä.ä kum poliitinen toiminta yleensäkään ei saanut sisältää 

minkäänlaista maahanmuuttajien syrjintää. 

Periaatteiden toteutumisen ehdoksi - diskriminoinnin ja erityiskohtelun 

väl ttämisen ehdoksi - nähtiin heti tavoitteiden täsmennyttyä se, että 

prosessi olisi kaksisuuntainen: maahanmuuttajien piti sopeutua uuteen 

yhteiskuntaan, ruotsalaisten piti sopeutua uusiin väestöryhmiin. 

Molernninpuolisen sopeutumisen viimeksi mainittu osa on toteutunut niin, 

että suurimmille maahanmuuttajaryhmille on luotu hyvät järjestäytyneen 

ama.toimisuuden taloudelliset edellytykset; muuten se ei juuri olekaan 

toteutunut. 

Mutta kuinka on maahanmuuttajien sopeutumisen laita? Kysymykseen vas

taaminen on vaikeuksien takana siitä syystä, ettei nähtävästi kukaan 

tarkalleen tiedä, mitä sopeutuminen oikeastaan on ja mitä sen pitäisi 

olla. Ainakaan mitään yleistä ja yhteistä kantaa ei ole olema.ssa. Tär

keä ja alituiseen toistettu sopeutumisen käsite on jäänyt definioimat

ta, ja se on definioimaton tänäkin päivänä. Sen verran tiedetään ja 

siitä ollaan yksimielisiä, ettei sopeutuminen juuri ole mahdollista,el

leivät maahanmuuttajat opi auttavasti kommunikoimaan ruotsalaisten to

vereidensa kanssa eli elleivät he siis opettele puhumaan maan ja kan

san kieltä, ruotsia. Tämä on todellisena vaatimuksena, ja vaatimuksen 

tehostamiseksi on säädetty laki ruotsin kielen opettamisesta palkalli-
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sena työaikana. Mutta vaatimusta on toki rnodifioitu politiikan yleis

ten humaanisuusnormien mukaisesti. Maahanmuuttajille on periaatteessa 

turvattu oikeus äidinkielen säilyttämiseen ja kehittämiseenkin. Käy

täntöön periaatetta on sovellettu erilaisten koulutus- ja koulurefor

mien toteuttamisen avulla. Tässä uudistustoiminnassa voidaan kuitenkin 

havaita eräitä piirteitä, jotka eivät ole sopusoinnussa tasavertai-

suusperiaatteen kanssa. Mainitsen vain sen, ettei uudistetussa 

velvollisuuskoulussa maahanmuuttajaoppilaille opeteta ainetta, 

oppi

jonka 

nmuon äidinkieli. Aineen nimeksi on tämän sijasta valittu kotikieli, 

mikä selvästi kuvastaa perinnäisten asenteiden ja poliittisten valin -

tojen välistä ristiriitaa. 

Selvää kuitenkin on, etteivät päätöksentekijät kuvittele sopeutumisen 

olevan pelkkää kielellistä sopeutumista. Kielihän on vain ajattelun ja 

toiminnan väline. Maahanmuuttajan pitää onnistua sopeutumaan ~ös ajat

telussaan, ja hänen pitää toimia yhteiskuntaan sopeutuneen ihmisen 

tavoin, rakentavasti ja hyväksyttävästi. Maahanmuuttajan pitää mahdol

lisuutta ~öten omaksua yhteiskunnassa vallitsevat keskirnääräisarvos -

tukset ja käyttäytyä niiden mukaisesti. Eli keskustelun teemaan vih

doinkin viitatakseni: ~ös kulttuurinen sopeutuminen on välttämätöntä. 

Jos sopeutuminen kokonaiskäsitteenä on diffuusi, sitäkin epäselvemrnik

si ovat jääneet kulttuurisen sopeutumisen keinot ja sisältö. Muutama 

tärkeä havainto on kuitenkin tehtävissä. Kulttuurinen sopeutuminen rrer

kitsee aivan eri asioita sen mukaan, mistä maahanmuuttajaryhrnästä on 

kysymys. Ruotsin maahanmuuttajapolitiikan suunnittelijat ja kehittäjät 

ovat ainakin tämän vuosikyrnnenen alusta lähtien kokeneet pelottavaksi 

sen yhteiskuntarauhaa vaarantavan mahdollisuuden, että syntyisi kitkaa 

erilaisten kulttuuriperinteiden välille ja että se johtaisi arvostus

ten ja käyttäytymisnormien vaikeihinkin yhteentönnäyksiin. 

Tämä on ollut aiheellista pelkoa. Läntisen maailman taloudellinen lama 

ja siitä seurannut yksilökohtainen turvattanuuden ja epävannuuden tun

ne ovat suuresti lisänneet Rwtsin kantaväestön itsesuojelutarpeita. Kan-

taväestöön kuuluva ihminen on ainakin piilotajuisesti alkanut 

miltä suunnalta välitön uhka omaa turvallisuutta vastaan on 

rnässä, ja kohde on tietenkin helposti löytynyt: uhkana ovat 

tutkia, 

lähesty""" 

maahan-

muuttajat. Maahanmuuttajat eivät ole uhkana ainoastaan sen vuoksi, et

tä he kilpailevat yhäti vähenevistä työpaikoista, vaan myös sen vuoksi, 
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että he toisenlaisten kulttuuriperinteiden edustajina ja toisella ta

paa käyttäytyvinä ihmisinä ilmeisestikään eivät tunne solidaarisuutta 

yli oman ryhmänsä rajojen eivätkä siis ole mahdollisia yhteistoiminta

kurnppaneina parerrpien elinehtojen palauttamiseen pyrittäessä. TäIPä on 

aivan kiistattomasti nonnaalia ajattelua ja asennoitumista. Ja tämä 

johtaa lisääntyvään muukalaisvihaan. Muukalaisvihan ajankohtaista ole

massaoloa ei tarvitse tässä yhteydessä todistella. Se on ilmennyt le

vottomuuksina ja väkivaltaisuuksinakin, joista lehdet ovat kertoneet 

suurin otsikoin. Myös huolellisesti analysoivia puheenvuoroja on ESiin

tynyt runsaasti, ilahduttavaa ja toiveikasta kyllä. 

Kun päivän teemana on ruotsinsuanalaisten kulttuurinen sopeutuminen, on 

välttämätöntä heti tähdentää, että muukalaisviha on näkyvästi ja kuulu

vasti kohdistunut melkein yksinanaan etäisistä maista saapuneisiin rraa

hanrnuuttajiin. Juuri nämä ryhmät erottuvat yhteiskunnan muusta ihmis -

yhteisöstä sekä käyttäytymisensä että tietenkin myös ulkonäkönsä pe

rusteella. Suomalaisiin kohdistuneesta selvästä muukalaisvihasta sen 

sijaan ei ole tietoja näkynyt eikä kuulunut, mikä sinänsä ei tietenkään 

vielä riitä todisteeksi puolesta eikä vastaan. Sen sijaan ·se kyllä 

riittää eräiden muiden seikkojen ohessa vannaksi todisteeksi siitä, et

tei suomalaisten maahanmuuttajien ja maan kantaväestön välillä ole 

vakaviin konflikteihin johtavia kulttuuri-, arvostus- ja käyttäytymise

roja. Ruotsinsuomalaisten kulttuurisen sopeutumisen ongelma on koko

naan toista lajia, jos se ylipäätään on ongelma lainkaan. 

Monista keskusteluista ja myös toisen käden tiedoista on voinut saada 

sen varmalta tuntuvan vaikutelman, että asetelmassa maan kantaväestö -

maahanmuuttajat suanalaisryhmän enemmistö samastaa itsensä helponmin 

maan kantaväestöön kuin ulkoskandinaavisiin maahanmuuttajaryhmiin. On 

jopa monia tietoja siitä, että ruotsinsuomalaiset asennoituvat melko 

samalla tavoin syrj i västi ja muUkalaisvihaisesti eräihin maahanmuut

tajaryhmiin kuin ruotsalaisetkin. Ruotsi on monille ruotsinsuomalai -

sille sillä tavoin oma maa, että kaukaa muuttaneet ihmiset koetaan vie

raaksi elementiksi suuressa yhteisössä, johon itsekin kuulutaan. 

Mutta kysymys sopeutumisesta ja nimenomaan kulttuurisesta sopeutumi

sesta ei toki ratkea tällaisiin huomiohin viittailernalla. Voi tehdä 

aivan päinvastaisiakin, jos kohta toisentasoisia huomioita. Olisi mah

dollista poimia näitä päinvastaisia todisteita keskusteluista ja muis-
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ta suullisista tiedoista. Mutta vetoan tässä kestävämpiin argumenttei

hin, sellaisiin, jotka perustuvat ruotsinsuomalaisten omiin tiedostet

tuihin tai tiedostamattomiin analyyseihin. Vetoan ruotsinsuomalaisten 

kirjailijoiden ja kirjoittajien teksteihin, joita on erittäin runsaas

ti kenen tahansa halukkaan helposti käytettävissä. 

Ruotsinsuomalainen painettu ja käsikirjoitteina olemassa oleva proosa

kirjallisuus on valtaosiltaan siirtolaisolojen kuvausta: työympäris

tön, vapaa-ajan vieton ja ihmissuhteiden kuvausta. Tämä kirjallisuus 

ilmentää lähes kauttaaltaan eriasteista vierautta, irrallisuutta ja so

peutumattomuutta. Ihmissuhteet ovat hyvin usein satunnaisia ja helpos

ti särkyviä; pysyvämpiä yhteyksiä syntyy etupäässä oman:ryhmän jäse

niin, mutta nämä yhteydet pyrkivät jäämään pinnallisiksi ja ulkokohtai

siksi. Kuvaukset suomalaisten maahanmuuttajien suhteista ruotsalaisiin 

tovereihin ja tuttaviin osoittavat, että varuillaanolo ja eräluuloisuus 

kuuluu näiden suhteiden pohjimnaisiin sävyttäjiin. Suomalainen on ku

vatuissa yhteyksissä jokseenkin aina paikkaansa vaivalloisesti etsivä 

tulokas, ja oman sosiaalisen aseman varmistumisen pahimpia esteitä o

vat normaalisti kielivaikeudet ja ympäristön outous. Todisteiksi mie

lestäni hyvin kelpaavien kaunokirjallisten kuvausten mukaan ruotsin

suomalainen ei siis yleensä ole sosiaalisesti sopeutunut eikä eräissä 

suhteissa kulttuurisestikaan sopeutunut. Olennaista kuitenkin on, et

tei hän edes pyri sopeutumaan sillä tavalla, kuin maahanmuuttajapoliit

tiset ihanteet ja tavoitteet edellyttäisivät. Keskimääräiskuvaa sil

mällä pidettäessä ruotsinsuomalainen näyttäisi etsivän kerrassaan muita 

tei tä, muita tyydyttävän sopeutuneisuuden muotoj a. 

Ulottuvilla olevana päämääränä on erityisidentiteetti, oman :ryhmän or

ganisatorinen vahvistaminen ja oman pienyhteisön institutionaalistami -

nen. Nämä tavoitteet näkyvät välillisesti, mutta tarkoin tulkittaessa 

riittävän selvästi kaunokirjallisistakin kuvauksista. Ilmiselvästi ne 

ovat näkyvissä ruotsinsuomalaisten erittäin laajassa järjestäytynees

sä toiminnassa, mm. omassa etujärjestössä, amakielisissä puolueyhdis -

tyksissä, omissa kulttuuritoirnintaryhmissä ja niissä omissa, lähinnä 

ammatillisia etuja valvovissa järjestöissä, joita jo on muutamia ole

massa. Tällä tavoin rnahdollistuva kulttuurinen sopeutuminen ei siis ta

pahdu Ruotsin maahanmuuttajapolitiikan suuntamerkkien viitoittamalla 

tavalla eikä kyseisen väestö:ryhmän ulkopuolelta määräytyvin ehdoin. 
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Noudatettavaksi kelpaavia ja myönteisen prosessin perusteihin vaikutta

via ohjeita eivät voi antaa Ruotsin eivätkä sernminkään Suomen päätök

sentekijät siitä syystä, ettei päätöksentekijöillä ole sosiaalipsyko

logisiin ja yksilöpsykologisiin vaikuttimiin asti ulottuvaa tarkkaa a

siantuntemusta. Tätä asiantuntemusta on ainoastaan Ruotsin suomalais

väestöön kuuluvilla ihmisillä ja perin harvoilla heistäkin. Mutta nä

mä perin harvat asiantuntijat ovat ympäristössään yleensä vaikuttaja

yksilöitä siihen katsomatta, mikä muodollinen pätevyys heillä on ja mi

kä asema heillä on väestöryhmän organisatorisessa rakenteessa. Ruot

sinsuomalainen erityisidentiteetti, johon äsken viittasin, on jo laa

jalti olemassa ja se on kaiken aikaa vahvisturnassa juuri näiden sekä 

näkyvien että näkymättömien asiantuntijoiden ansiosta. 

Ruotsin suomalaisväestön demografisia piirteitä, sosioekonamista struk

tuuria, sopeutumis- ja sulautumisprosessia yms. seikkoja on runsaasti 

tutkittu pätevin tieteellisin menetelmin. Tutkimus ei kuitenkaan minun 

huomioitteni mukaan vielä ole päässyt käsiksi identiteettiongelmiin ja 

siihen kehitykseen, joka parhaillaan on muuttamassa monisatatuhantisen 

taloudellisten pakolaisten ryhmän todelliseksi uuden kotimaan kieli

ja kulttuurivähemmistöksi. Ruotsinsuomalaisten kulttuurinen omatoimi

suus on saavuttanut sellaisen kehitysasteen, sellaisen tason, joka ei 

ole aivan tyypillinen läntiseen talousjärjestelrnään kuuluvien maiden 

immigranttien keskuudessa. Ruotsin suarnalaisväestöä ei voida pahoja 

virheitä tekemättä rinnastaten verrata esimerkiksi USA:n ja Kanadan 

suomalaisiin siirtolaisiin. Tutkimus on selvitellyt sinänsä hyvin tär

keitä peruskysymyksiä, mutta nähdäkseni ainoakaan tutkija ei vielä ole 

uskaltanut paneutua käynnissä olevaan erillistymis- ja itsenäistymis

prosessiin tai ei ole huomannut prosessin olemassaoloa. 

5.4. RUarSINSUOMAIAISTEN TERVEYDEILISET ONGELMAT 

Apul.lääk. Mauri Johansson 

Tieto siirtolaisten terveydellisistä ongelmista ei ole mikään uutuus. 

Jo 1930-luvulla näytettiin New Yorkissa, että ikävakioidussa materiaa

lissa oli ylisairastumista mielisairauksiin 15-20 % tasoa. Skitsofre

nian kohdalla ero oli suurin. Tiedämne muista tutkimuksista, että tämä 
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diagnoosi esiintyy alemmissa sosiaaliryhmissä. 

On useita syitä siihen, että ei ole olemassa luotettavia siirtolais

ten terveydellisiä oloja käsitteleviä tutkimuksia. Jo ryhmän määritte

leminen on vaikeaa. Tiedetään, että siirtolaisia tulee maahan ilman, 

että viranomaiset saavat siitä tietoj a. On arvioitu, että Euroopassa 

n. 80 % kaikista siirtolaisista on "illegaaleja". Tämän johdosta ei o

le helppoa tehdä luotettavia insidenssi- ja prevalenssitutkimuksia. Vi

rallisissa tilastoissa erittäin harvo~käytetään siirtolaisuutta re

kisteröintiperustana. Tämä koskee myös kaikkea lääkintä- ja sairaala

tilastointia. Julkaistut artikkelit y.m. tutkimukset valaisevat siis 

vain osittain ongelmia. 

Siirtolaisuuden syiden selvittely ei kuulu tähän esitykseen. Todetta

koon vain, että siirtolaisuus melkein poikkeuksetta . on syvien inhimil

listen elämäntragediojen eräs ilrnaantumismuotoi taloudellinen hätä, 

työttÖIT!YYs, lienevät tavallisimnat syyt eikä suinkaan, kuten jotkut 

haluavat uskotella, pikaisen rikastumisen toivo. Tilanteen pakkoluonne 

on syytä pitää mielessä myös arvioitaessa lääketieteellisiä aspekteja. 

SOSIAALIS-TALOUDELLISIA TEKIJÖITÄ 

Laajoista lääketieteellisistä tutkimuksista tiedämme, että sosiaali

silla ja taloudellisilla tekijöillä on ratkaiseva merkitys sairauksien 

syntyyn, kehitykseen ja niiden seurauksiin. Huonot elinolot vaikutta -

vat jo geeni- ja sikiöasteella negatiiviseen suuntaan ja ovat siten 

lisäämässä aborttifrekvenssiä ja synnynnäisien epämuodostumien luku

määrää. Siirtolaisen asunto on seudun huonoimpien joukossa. Silti se 

on kallis ja sitoo täten huomattavan osan niukoista tulOista, sillä 

siirtolaisperheen tulot kuuluvat myös alhaisimpiin. Hän asuu kaukana 

työpaikasta ja joutuu pidentämään työaikaansa henkisesti rasittavalla 

matkustamisella, mikä sekään ei ole ilmaista. Perhe on suuri, valino 

tuskin pääsee oven ulkopuolelle yksin. Hän eristäytyy enemnän kU!in 

mies, kieli jää oppimatta. Aviopuolisot erkaantuvat täten toisistaan, ja 

avioero on monellakin edessä. Kaupunkiyrnpäristössä ei väenpaljoudesta 

huolimatta ole paljoakaan yrrunärtäväistä ja lämnintä tukea. Suurperheen 

jäsenet ovat kaukana ja matkoihin ei ole varaa. Tässä on kuvattu se ar

ki, jota pääosa siirtolaisista elää. Se on psyykkisesti erittäin sää

limätön. Seuraukset ilmenevät psykosomaattisena sairastumisena ja al-
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koholin liikakäytön sekä itsemurhafrekvenssien nousuna. 

Siirtolaisia päästetään maahan työvoiman turvaamiseksi. Lamakausina 

siirtolaiset saavat lähteä ensimmäisinä. AImlattiyhdistykset usein ei

vät organisoi ja tue siirtolaistyöläisiä riittävästi ja siksi ~Jös 

palkka- ja muut oikeudet jäävät heiltä saamatta. Työnantajat taas käyt

tävät tilannetta edukseen. Eristäytyminen työpaikalla on antamassa poh

jaa jo pienelle rotusyrjinnälle, joka muissa oloissa saattaa puhjeta 

ilmirasismiin, vrt. Södertäljen tilannetta. Siirtolaiset puolestaan 

katkeroituvat, kun huomaavat huimaavat erot maailmalla puhutun ruotsa

laisen demokraattisen työläisparatiisin ja todellisten olojen välillä. 

Tämä on mukana lisäämässä frustraatiota. Työ on kovaa, työtahti maa

ilman kovirrpia ja Ironotonisimpiin ja turmelevirrpiin töihin joutuvat 

siirtolaiset. Ylenemisestä ei juuri ole pelkoa, ei edes työsuojeluval

tuutetuksi paikoissa, missä on paljon siirtolaisia. Vuorotyö on sääntö 

enernrrän kuin poikkeus. Aviopuolisot tuskin tapaavat toisiaan ja lapsi

aan. Poissaolot ovat parin ensimmäisen vuoden ajan yleisempiä kuin 

kantaväestöllä, mutta tasottuvat myöhernnin. Tapaturmien määrä on a

lussa kovin korkea, mutta alenee ajan myötä, jääden kuitenkin paljon 

yli kantaväestön tason. Tällaiset työolot aiheuttavat ihmisessä sekä 

psyykkisiä että ruumiillisia sairauksia. 

KIELI 

Puuttuva tai puutteellinen kielitaito rajoittaa ihmisen elämää monessa 

suhteessa. Syntyy väärinkäsityksiä, jotka saattavat työoloissa olla 

kohtalokkaita - vain harvoinhan ilmoitukset ovat siirtolaisten kielel

lä. Siirtolainen voi tehdä itsensä naurunalaiseksi, ei ymmärrä huumo -

ria, ei letkautusta - sellainen vaatii jo Ironen vuoden ahkeran kielen

käytön ja -opiskel~, jota näissä oloissa ei voi suorittaa. Kieli on 

tärkeä kulttuurin ja historian välittäjä. Ilman syvempää kielitaitoa 

jää Ironet muutkin yhteiskunnan piirteet yrrnnärtämättä ja ympäristö tun

tuu vieraalta, jatkuvasti epävarmalta. Lapset oppivat nopeasti uuden 

kielen. Tämä taas eristää sukupolvet toisistaan. Usein c:man kielenkin 

taitaminen on ollut heikkoa huonon koulupohjan takia, lUkutaidottomuut

ta myöten. Ei silloin uuden kielen opettaminenkaan juuri onnistu. 

LÄÄKETIETEELLISET ONGELMAT 

Ylläkuvatut olosuhteet ovat erittäin merkittäviä siirtolaisten saira-
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uksien syntymiselle ja kehitykselle. 

Varsinkin psyykkisten ja psykosomaattisten oire- ja tautiryhmien koh

dalla esiintyy siirtolaisten joukossa huomattavaa ylisairastumista. E. 

Haavio-Mannila ilmoitti 7.4.78 TV-haastattelussa, että joka viidennel

lä suomalaisella siirtolaisella Ruotsissa on mielenterveydellisiä on

gelmia, mikä on kaksinkertainen määrä ruotsalaisiin verrattuna. N. 

2 000 suomalaista hakee psykiatrista apua Suomesta lomien yhteydessä. 

Ruotsissa toimii n. 100 suomalaista lääkäriä tällä hetkellä, mutta se 

ei täytä tarvetta. Varsinkin siirtolaisten lasten keskuudessa esiintyy 

pelottavan paljon psykoottisia ilmiöitä. v. Sydow näytti vuonna 1970, 

että n. puolella su::rn.alaisista siirtolaislapsista (kouluikäiset) esiin

ty i psykosomaattisia oireita, mutismia, koulunpelkoa , poissaoloa kou

lusta ja anti-sosiaalista käyttäytymistä. Myös muualla on todettu enu

resis-frekvenssin lisääntyneen. 

Lasten terveystutkimuksissa on todettu siirtolaislapsista n. 10 %: lla o

levan ongelmia mikä on merkittävästi enemmän kuin ruotsalaisilla. Kuu-

10- ja näköoireet olivat tavallisimmat. Ennaltaehkäisevä järjestelmä 

(BVC) on osoittautunut kattavan vain n. 66-75 % lapsista (0-2 -vuoti

aat). Tiedot lasten rokotuksista ovat puutteelliset. Ruotsissa oli 

1976 80 % kaikista lapsista, jotka saivat tuberkuloosin, alle 5 vuo

tiaita siirtolaislapsia. Sairaalahoitoon tulee myös merkitsevästi e

nemmän siirtolaislapsia ja hoito on pitempiaikaista. Diagnoosiryhmäs -

sä on epämuodostumien määrä suurempi, mahdollisesti juuri puuttuvan en

naltaehkäisevän kontrollin tai äitien korkeamman keski-iän takia. 

TYöikäisen väestön kohdalla on jo yllä kuvattu psyykkistä ylisairaal -

loisuutta. Pitkäaikaiset vatsa- ja paksusuolenkatarit ovat tavalli

sia, selkäoireet samaten. Våsynwstä ja lamantunnetta on hyvin monella. 

Silti yöuni on heikko ja katkonainen. Alkoholin liiallisesta käytöstä 

seuraavat tunnetut _Oireet ja alkoholismi kaikkine seuravaikutuksineen. 

En ole kuitenkaan nähnyt tutkimuksia, joissa selvästi näytettäisiin, 

että tärnäongelma on suurempi juuri suomalaisten siirtolaisten k.chdalla. 

Eräissä muissa siirtolaisryhmissä se on päinvastoin pienempi kuinruot

salaisilla. Tuberkuloosin esiintymisestä on jo rna.inittu. Ammattitautim 

suhteen ei ole tutkimuksia tehty. Työtapaturmien määrä siirtolaisilla 

on n. 2 1/2-kertainen. Naisilla on psyykkisiä sairauksia enemmän kuin 

miehillä, neuroottiset sairaudet ovat tavallisimmat. Gynekologisista 
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vaivoista tiedetään siirtolaisten korkeammasta aborttifrekvenssistä 

ja suuremmasta määrästä salpingitti-tulehduksia. Naisten osalta so

pivien tulkkien puute saattaa olla tässä kohden ratkaiseva este. 

Vanhusten joukossa on myös psyykkistä ylisairastumista - sopeutu -

rnisvaikeudet lienevät vaikeimmat tässä ryhmässä, joka ehkä vain SEU

raa passiivisesti mukana uuteen maahan. Eläkeläisten määrä on kui -

tenkin vain n. kynunenesosa Ruotsin väestöön verrattuna. 

ORGANISATORISET ONGELMAT 

On todennäköistä, että myös maitten välisillä hallinnollisilla eroil

la on merkityksensä tarjottujen toimenpiteiden käyttärnisessä. Vaikka 

historialliset syyt selittävät yhtäläisyydet, on sentään eroja ter

veydenhoitojärjestelmien välillä, jotka saattavat harhauttaa siirto

laisia. Pätevien tulkkien puute on suuri, varsinkin kun on kyse päi

vystyksestä. Naispuolisten tulkkien tarve on myös huomattava. Koulu

terveydenhoidon osalta on korostettu vanhempien osallistumisen tär

keyttä alusta ·saakka. 

Ylläkuvatun ongelmakentän laajuus tekee ilmeiseksi sen, että tähän 

saakka tehdyt toimenpiteet eivät ole riittäviä. Kaikilla sosiaali

ja terveydenhuollon, myös työterveydenhuollon alalla, on käytettävä 

resursseja siirtolaisten edellytysten lisäämiseksi toimia kuten maan 

kanta-asukkaat. On taattava täysi tasaveroisuus työn, asumisen, ta

louden, kielen ja kulttuurin suhteen. Vain täten voidaan vastavaikut

taa niihin terveydelle negatiivisiin seurauksiin, joita nykyisellä 

siirtolaisuudella, jota myös voisi nimittää taloudelliseksi pako

laisuudeksi, on. 

TUTKIMUSTYÖN ONGELMAT 

Kuten mainittua, siirtolaisten terveydellisiä ongelmia koskeva tut

kimustyö on hyvin puutteellista. Tämä johtunee usein hallitsevasta 

lääketieteellisestä tutkimustraditiosta, jossa suositaan kliinistä 

ja case-study-tyyppisiä tutkimuksia. Oikean kuvan siirtolaistenter

veysoloista saa vain laajoilla epidemiologisilla tutkimuksilla, jot

ka vaativat runsaasti varoja ja korkeatasoisia tutkijoita. Myöskään 

ei lääketiede perinteellisesti tutki työn ja terveyden tai sosiaa

listen ja terveydellisten olojen keskenäistä vuorovaikutusta. Täten 
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tärkeät syy-yhteydet jäävät tutkimatta. 

Ehdotan siis, että on suoritettava laajoja epidemiologisia tutkimuksia 

pohjoismaisena yhteistyönä, joihin osallistuu useita eri tieteenalojen 

edustajia. Etualalla on oltava työelämän laadun tutkiminen ja sen vai

kutukset terveydentilaan. 
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KESKUSTELUA 

Läkartidningen 67 (1970): 

Ruotsinsuomalaisten kieliongelmia pohdittaessa oltiin huolestuneita eri
tyisesti ruotsin kielen opetuksen järjestämisestä ja laadusta. Vain puo
let niistä ruotsinsuomalaisista, jotka ovat oikeutettuja saamaan 240 
tuntia ruotsin kielen opetusta on käynyt tällaisen kurssin. Annettu 0-

petus on myös ollut tasoltaan heikkoa; opettajista vain murto-osa on 
saanut tehtävän vaatimaa koulutusta. Opetuksen tuloksista mainittiin, 
ettei kolmella neljäsosalla ruotsin kielen taito kurssin jälkeenkäänrii
tä edes alkeelliselle ammattikurssille osallistumiseen. 

Kulttuurikysymykset herättivät vilkkaan keskustelun. Ruotsinsuomalaisis -
ta 60 % kuuluu Ruotsin kirkkoon; silti heidän kirkollinen toimintansa 
on yleensä vähäistä. Usein viitataan kirkon rooliin kiinteyttävänä jain
tegroivana tekijänä,pskaan näitä seikkoja ei ole perusteellisesti 
selvitetty. On havaittu, että jos siirtolaiselta puuttuu mahdollisuus 

. kirkolliseen osallistumiseen ja sielunhoitoon, tämä on omiaan aiheutta-
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maan turvattomuutta ja juurettomuutta . Toistaiseksi on pohdittu vain 
sitä, miten viranomaiset ja päätöksentekijät voivat lähestyä siirto
laisia . Nyt tulisi lähteä siitä , miten siirtolaiset voisivat lähestyä 

. toisiaan, luoda omaa kulttuuriyh'teisöään ja kehittää sitä , osallistua 
yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa viranomaisiin . On unohdettu, 
mikä merkitys mm . tiedotusvälineillä on kulttuuritekijänä siirtolais
yhteisössä . Olisi paneuduttava siirtolaislehdistön merkitykseen uuden 
kulttuuriyhteisön osana ja siihen, miten sitä voitaisiin käyttää hy
väksi kulttuurikentän rakentamisessa ja kehittämisessä . Esitettiin my
ös vaatimus kulttuuriavustajasta. 

Keskustelussa korostettiin ammattiyhdistysliikkeen osuutta siirtolais
ten aseman parantamisessa, sillä ammattiyhdistysliikkeessä siirtolai -
silla on samat oikeudet ja mahdollisuudet vaikuttaa asioihin kuin kan
taväestöllä . Työpaikoilla toimii kaksikielisiä luottamusmiehiä, joiden 
määrä lisääntyy jatkuvasti . Siirtolaisia koulutetaan myös työsuojelu -
valtuutetuiksi. Ammattiyhdistysten vaikutusmahdollisuuksia rajoittaa 
kuitenkin se, että eri liitot ovat vahvuudeltaan erilaisia ja että 
ruotsinsuomalaiset ovat liikkuvaa väestöä eivätkä siten toimi järjes
töissä kovinkaan aktiivisesti . 
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6. R U 0 T S 1 N SUO M ALA· 1 S T E N P A LUU M A H D 0 L L 1 -

SUUDET 

6.1.SUOMI-KUVA, SIIRTOLAISINFORMAATIO JA SIIRTOLAISTEN PALUUMUU'I'ID 

YL Taisto Hujanen 

ESITYKSEN TAVOITE 

Seminaariohjelmassa tämä esitelmä on liitetty siirtolaisten paluumuut

toa koskevaan aihekokonaisuuteen. Oletan ohjelman suunnittelijoiden pe

rustaneen ratkaisunsa käsitykseen, että Suomi-kuvan säilyminen jollain 

tavalla liittyy siirtoLaisten paluumuuttoon. Ehkäpä takana on myös 

kangastellut ajatus, että Suomi-kuvan säilyminen ilman muuta edistäisi 

siirtolaisten takaisinpaluuta. 

Vaikka edellä kuvattua logiikkaa soveltaen luontevasti päädyttäisiin 

pohtimaan toisaalta myönteisen, toisaalta kielteisen Suomi-kuvan vai

kutuksia siirtolaisten paluumuuttoon, en tässä yhteydessä halua sel

laiseen pohdiskeluun ryhtyä. Se johtaa liian helposti propagandisti

sia tarkoitusperiä palveleviin tutkimusasetelmiin, mikä tieteellisen 

tutkimuksen lähtökohtana olisi vähintäänkin arvelluttavaa. Tieteen nä

kökulmasta lähtökohta on muotoiltava toisin: Myönteisen/kielteisen 

Suomi-kuvan asemesta on puhuttava realistisesta Suomi-kuvasta. Tätä 

kautta esitelmän lähtökohdiksi muodostuvat seuraavat kysymykset: 

1) Mitkä tekijät vaikuttavat realistisen Suomi-kuvan muotoutumiseen? 

2) Mitkä ovat realistisen Suomi-kuvan vaikutukset siirtolaisten paluu

muuttoon? 

Realistisesta Suomi -kuvasta puhuminen ei suinkaan täysin sulje pois 

myönteinen/kielteinen- erottelua. Realistinen Suomi-kuva sisältää to

dennäköisimmin sekä myönteisiä että kielteisiä elementtejä, ja tässä 

mielessä erottelulla on käyttöarvoa. Erottelun vaarat ilrnenevätkin 

vasta toirnintastrategioiden tasolla: mikäli esim. tiedottaja valitsee 

tavoitteekseen myönteisen Suomi-kuvan edistämisen, hän väistämättä tu

lee välittäneeksi ellei aivan väärää niin ainakin yksipuolista infor -

rnaatiota. Realistisen Suomi-kuvan välittäminen esirn. joukkotiedotusvä

lineissä edellyttää myös kielteisten puolten huomioonottamista. Siir

tolaisten paluumuuttoa edistämään pyrkivälle tiedottajalle ei jää 

näin muuta mahdollisuutta kuin toivoa, että myönteiset asiat painavat 

siirtolaisten valinnoissa kielteisiä enemmän. Tuskin harhaanjohtarninen 
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edes kannattaisi:odotuksissaan pettynyt takaisinmuuttaja lähtee koti

konnuiltaan entistäkin katkerampana. 

Tämä esitys on ennen kaikkea hahmotelma tutkimusasetelmasta, minkä a

vulla edellä asetettuihin kysymyksiin voitaisiin hakea vastausta. Ta

voitteena on ollut sellaisen käsitteistön löytäminen, joka mahdollis

taisi Suomi-kuvaa. luovan informaation ja siirtolaisten raluumuutonvä

listen yhteyksien ymmärtämisen. Sovelletun käsitteistön lähtökohdaton 

haettu toisaalta siirtolaisuutta koskevasta tutkimuksesta, toisaalta 

uusimmasta tiedotusopillisesta tutkimuksesta~ 

Hyvin yleisellä tasolla ilmaistuna tässä esityksessä on kysymys siitä, 

miten kuva alkuperäisestä kotimaasta heijastuu siirtolaisten tajunnas

sa ja miten tämä heijastus vaikuttaa edelleen siirtolaisten päätök

seen joko asettua uuteen kotimaahan tai palata entiseen. Luonteensa 

takia esitelmä ainoastaan luo suuntaviivat tutkimusongelrnan ratkaise

miselle eikä suinkaan pysty tarjoamaan siihen lopullisia vastauksia. 

SUOMI-KUVAN KÄSITE JA TUTKIMINEN 

Suomi -kuva käsitteenä tuonee useimmille mieleen jotakin sellaista,; mi

kä liittyy siirtolaisten käsityksiin alkuperäisestä kot.i.rPaasta, Suo

mesta. Arkikielen mukainen käsitys Suomi-kuvasta sopiikin hyvin läh

tökohdaksi ilmiön tieteelliselle ymmärtärniselle. Siirtolaisten Suomi

kuvaa on siis etsittävä siirtolaisten mielistä eli tajunnasta. Tajun

ta on tässä ymmärrettävä kaksitasoiseksi käsitteeksi: toisaalta voi

daan puhua yksittäisen siirtolaisen tajunnasta, toisaalta on erotet

tava kollektiivinen yhteiskunnallinen tajunta, jota siirtolaisyhtei

söön sovellettuna olen aiemmin kutsunut siirtolaistajunnaksi. 1 

Kärjistetysti ilmaisten voitaisiin sanoa, että yksilötajunnan tasol

la Suomi-kuvia on löydettävissä yhtä monta kuin siirtolaisiakin. Ta

junnan ainoa aineellinen perusta on yksilö ja näin myös Suomi-kuva 

viime kädessä realisoituu yksittäisen siirtolaisen tasolla. Tässä on

kin nähtävissä yksilötajunnan ja yhteiskunnallisen tajunnan ero. Yh

teiskunnallista tajuntaa ei voida samassa mielessä ymmärtää tiettyjen 

aineellisten olioiden ominaisuutena kuten yksilötajuntaa. Se on ennen 

kaikkea ymmärrettävä jonkin ihmisyhteisön sisältämienyksilötajuntojen 

1) Hujanen 1976 b, 1-12 
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yhteisinä piirteinä. 1 Siirtolaisiin sovellettuna tämä merkitsee sitä, 

että kollektiivisen siirtolaistajunnan tasolla olisi löydettävissä 

tiettyjä yhteisiä piirteitä, jotka yhdessä muodostaisivat siirtolais

yhteisölle tyypillisen Suomi~kuvan. 

Kun tässä esityksessä pohditaan Ruotsin suomalaissiirtolaisten Suomi

kuvan muotoutumista, tapahtuu se nimeomaan kollektiivisen siirtolais

tajunnan tasolla. Tässä ei siis pyritä pohtimaan, mikä tietyn siirto

laisen Suomi-kuvassa on ainutkertaista. Vaikka tutkimuskohteeksi onkin 

valittu yksilön tajunnassa tapahtuva tiedon muodostus, sen lainalai

suudet pyritään ymmärtämään yksilötasoa laajenmin. Näin . esityksessä 

viime kädessä päädytään yhteiskunnallisen tajunnan tasolle eli tarkas

telemaan Suomi-kuvaa siirtolaisyhteisön ominaisuutena. 

Jotta kuitenkin vältettäisiin se harha, että siirtolaisyhteisön Suo

mi-kuva olisi sellaisenaan johdettavissa yhteisön jäsenten yksilöta -

junnoista, puutun vielä eräääseen yhteiskunnallisen tajunnan ominais

piirteeseen. Lainaan Nordenstrengin (s. 165) ajatuskulkuja: "VaiJkka 

yhteiskunnallinen tajunta ilmeneekin yksilötajuntojen välityksellä, se 

on ilmiönä niistä ratkaisevasti poikkeava: sitä ohjaavat yhteiskunnal

liset (ja historialliset) lait ja se on luonteeltaan pysyvämpi kuin 

yksilötajunta ••. " (alleviivaus T .H.) 

Siirtolaisten Suomi-kuvaan sovellettuna voidaan todeta, että kollek

tiivisen siirtolaistajunnan tasolla Suomi-kuvalla on taipumus toistaa 

itseään huolimatta esim. tietyn siirtolaispolven häviärnisestä yksilöi

nä. Tällainen Suomi-kuvan yhteiskunnallinen ja historiallinen määräy

tyminen on välttämättä otettava huomioon, mikäli halutaan ymmärtää e

simo toisen polven siirtolaisten Suomi-kuvan luonnetta. 

Yhteiskunnallisen tajunnan ja yksilötajunnan välisen suhteen määritte

lyn jälkeen voidaan siirtyä pohtimaan, miten Suomi-kuva on ymmärrettä

vä nimenomaan yksittäisen siirtolaisen yksilötajunnan ominaisuutena. 

Ihmisen tajunta voidaan käsittää kaiken sen informaation käsittelypai

kaksi, mitä aistihavainnot tuottavat maailIrasta • . Tiedotusopillisessa 

tutkllrruksessatällaista informaation käsittely järjestelmää on kutsuttu 

tiedon muodostukseksi, jolla on katsottu olevan tiettyjä lainalaisuuk-

1) Nordenstreng (s. 164-169) 
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Ahmavaaran (1976,72) mukaan ihmiset muodostavat itselleen olevaisen 

pysy,viä, yleisiä piirteitä koskevan kokonaiskäsi tyksen, maailmankuvan, 

voidakseen parenmin orientoi tua muuttuvassa maailmassa. Maailmankuvan 

on edelleen katsottu koostuvan kolmenlaisista uskamuksista: kuvailevis

ta eli deskriptiivisistä, arvostavista ja nornatiivisista. 2 Näistä en

simnäinen ryhmä koskee havaintoja maailman vallitsevasta tilasta, toi

nen ihmisen toiminnan päämääriä ja kolmas keinojen valintaa tiettyjen 

päämäärien saavuttamiseksi. 

Tarkastellessaan tiedon muodostuksen ominaispiirteitä Veikko Pietilä3 

varoittaa tulkitsemasta yksilön tajunnassa ilmenevää maailmankuvaa py

syväksi ja muutturnattornaksi. Tiedon muodostuksen lainalaisuudet on hä

nen mukaansa ymmärrettävä siten, että ihminen tarvittaessa pystyy muo

dostamaan tietyn kokonaiskuvan maailmasta (roaailmankuvan). Pietilä tul

kitsee tämän tapahtuvaksi siten, että ihminen suodattaa aistihavainto

jen tuottamia tai muistin tallettamia tietoaineksia tietyn tajunnassa 

olevan paradigrnaattisen tulkintajärjestelmän kautta. Tällaisella para

digrnaattisella tulkintajärjestelmällä hän ymmärtää jollekin yksilölle 

tyypillistä ajattelutapaa, jollaisena maailmankuvan käsite hänen mu

kaansa olisi ymmärrettävä. 4 

V. Pietilän ajatuskulkuja voidaan nyt soveltaa Su:ml:-kuvan_käs.:itteeseen. , 

Voitanee.n olettaa, ettei myöskään siirtolaisten Suomi-kuva ole selkeä

rajainen, pysyvä 'kuva', jota siirtolaiset kantavat päässään kuin kas

vainta. Mikäli Suomi -kuva V. Pietilän tapaan ymmärretään paradigrnaat -

tiseksi tulkintcgärjestelmäksi, se voidaan silloin määritellä eräänlai

seksi Suomi-kuvaa luovan tiedon suodattimeksi siirtolaisten tajunnassa. 

Tällaisena suodattimena sillä on V. Pietilää soveltaen kahdenlaista 

käyttöä: se auttaa ensinnäkin tulkitsemaan yksittäisten tietosisältö

jen merkitystä esim. yksilön päämäärien kannalta. Toiseksi, paradig

maattinen tulkintajärjestelmä voi sinänsä toimia välineenä todellisuu

den syvempään ymnärtämiseen, jonka seurauksena siirtolainen voi esim. 

oivaltaa syrjityn asemansa vastaanottajayhteiskunnassa ja ratkaisevas

ti muuttaa Suomi-kuvansa sisältöä. 

1) Ahmavaara 1975, K. Pietilä 1973 
2) K. Pietilä, 17; ks.myös Ahmavaara 1974, 11-27 sekä 1976, 71-73 
3) v. Pietilä 1977, 129 
4) V. Pietilä 1977, 130 
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SIIRTOLAISINFORMAATIO JA SUOMI-KUVAN MUOTOUTUMINEN 

Ihmisen tajunnassa tapahtuvaan tiedon mucxiostukseen vaikuttavat seu

raavat kolme tekijää: 

1) välittämät havainnot objektiivisesta tcxiellisuudesta 
2) välillinen - esim. joukkotiedotusvälineiden tuottama -

informaatio tcxiellisuuden tilasta, 
3) objektiivinen tcxiellisuus yksilön oman ajattelun hei

jastamana eli aikaisemmin hankitun tiedon ohjaava vai
kutus uuden tiedon välittämään tai välilliseen havait
semiseen. 1 

Nämä kolme tekijää ovat myös vaikuttamassa siirtolaisten Suomi-kuvan 

muotoutumiseen. Siirtolaisuuden luonne tekee kuitenkin perustelluksi 

olettaa, että kontaktien vähyys alkuperäiseen kotimaahan ajan mittaan 

vähentää välittömien havaintojen merkitystä Suomi-kuvan muotoutumises

sa. Toisen polven siirtolaiset saattavat jopa kokonaan muovata Suomi

kuvansa välillisten lähteiden varassa. Tbisaalta on huomattava, että 

ennen maastamuuttoa tehtyjen välittörnien havaintojen merkitys voi säi

lyä hyvin pitkään. Juuri tätä ilmentää yllä olevan jaottelun kolmas 

kohta. Tämän mukaisesti hyvinkin kaukana menneisyydessä tehdyt välit-

tämät havainnot voivat ohjata uuden tiedon välillistä havaitsemista 

esim. joukkotiedotusvälineistä. Ohjaava vaikutus voi ilmetä jopa suku

polvesta toiseen, mitä juuri havainnollistaa aikaisemmin mainittu esi

merkki yhteiskunnallisen tajunnan historiallisesta luonteesta. 

Huolimatta mahdollisista varauksista ei liene liioi tel tua olettaa, et

tä mitä vähäisemmiksi siirtolaisten välittämät kontaktit alkuperäiseen 

kotimaahan käyvät, sitä enemmän heidän Suomi-kuvansa on riippuvainen 

välillisestä informaatiosta. Olen muissa yhteyksissä luonnehtinut ..: kan

sainvälisen muuttoliikkeen säätelylle tyypillisiä informaatiovirtoja 

käsitteellä siirtolaisinformaatio. Tällä käsitteellä olen tarkoittanut 

kaikkia siirtolaisille suunnattuja informaatiovirtoja sekä alkuperä-ja 

vastaanottajamaan paikalliselle väestölle suunnattua siirtolaisuutta 

ilmiönä koskevaa informaatiota. 2 

Käsitteen määrittelyssä ei ole eroteltu sitä, onko kysymys välittämäs

tä vai välillisestä informaatiosta. Käytännössä käsitettä on kuitenkin 

1) V. Pietilä 1977, 121-122 
2) Hujanen 1976 b ja 1977; muista sovellutuksista ks. Lehtonen ja 

Savela, 26-28 
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sovellettu nimenanaan välilliseen informaatioon, jonka lähteinä ovat 

olleet i joko viranomaiset tai julkiset tiedotusvälineet. 1Näin menetel

lään myös tässä eli siirtolaisinformaatiolla ymmärretään ennen kaik

kea joukkotiedotusvälineiden ja viranomaisten tiedotustoiminnan välit

tämää Suomi-kuvaa luovaa informaatiota. 

Edellä tehty määrittely osoittaa,ettei siirtolaisinformaation rnäärit

telyyn riitä pelkkä kohteen ja sisällön huomioonottaminen, vaan maa

rittelyä on täydennettävä informaation lähteen tarka::;telulla. 2 Työe~ 
konomistisista syistä tässä tarkastellaan siirtolaisinformaatiotavain 

siirtolaisille suunnattuna informaationa. Tällä ratkaisulla eiole ~tar

koitus väittää, etteikö esim. vastaanottajarnaan paikalliselle väestöl

le suunnatulla siirtolaisinformaatiolla olisi merkitystä siirtolaisten 

Suomi-kuvan muotoutumiselle. 3Näin lavean näkökulman omaksuminen joh

taisi kuitenkin niin laajojen ongelrnanasettelujen pohdintaan, ettei 

sellaiseen lyhyessä esityksessä ole mahdollisuutta. 

Millainen informaatio sitten luo Suomi-kuvaa? Olisi houkuttelevaa ra·

joittua käsittelemään nimenomaan Suomea käsittelevää informaatiot<;l, 

jonka kulkua ruotsinsuomalaisille ovat tutkineet ITrn. Kosonen ja Jank

kila. Ermen rajauksen tekemistä on syytä palauttaa mieliin ihmisen ta

junnassa olevan maaibnankuvan crninaisuudet. Arvottaessaan ja tulkites

saan Suomea koskevaa informaatiota siirtolainen todennäköisesti tekee 

arvionsa ja tulkintansa maailmankuvan kokonaisuudesta käsin. Tätä kaut-
I 

ta hänen pyydettäessä tuottamaansa Suomi-kuvaan pääsee vaikuttamaan 

myös sellainen maailman tilaa koskeva informaatio, joka ei välittömäs

ti liity Suomen oloihin. 

Tilannetta voisi havainnollistaa puhumalla erikseen Suomi-kuvan muo

toutumisesta ja Suomi -kuvan sisällöstä. Mikäli haluamne ymmärtää siir

tolaisinformaation vaikutusta Suomi-kuvan muotoutumiseen, meidän on 

tarkasteltava kokonaisuutena siirtolaisten maailmankuvanrruotoutumista 

eli kaikkea siirtolaisille suunnattua informaatiota. Toisin sanoen: 

vaikka lopullinen Suomi-kuva esim. lauseiksi muotoiltuna sisältäisikin 

1) Hujanen 1976 a ja b, Kosonen ja Jankkila, Lehtonen ja Savela 
2) vrt. Hujanen 1976 b ja 1977 
3) Päinvastoin on havaittavissa, että esim. siirtolaisiin kohdistetut 

ennakkoluulot hyvinkin muokkaavat siirtolaisten käsitystä omastait
sestään ja täten heidän Suomi-kuvaansa. Tätä havainnollistaa esim. 
Toukomaan (1973) tutkimus Olofströmin suomalaisperheistä. 
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vain Suomea koskevia väittämiä, sen synty on ymmärrettävissä vain rraa

ilmankuvan kokonaisuudesta. käsin eli kaiken sen informaation perus

teella, mikä siirtolaisella on maailmasta. Koska tässä tutkimusase

telmassa pyritään Suomi-kuvan olemuksen hahmottamiseen, Suomi-kuvaa 

luova informaatio on nähtävä kaikkena siirtolaisille suunnattuna in -

forrnaationa. Kapeampi määrittely olisi mahdollinen vain siinä tapauk-

sessa, että haluaisimne yksinomaan kuvailla esim. niitä 

mistä siirtolaisten Suomi-kuva koostuu. 

väittämiä, 

Kun siirtolaisinformaation määrittelyongelmasta näin on päästy, voi

daan seuraavaksi puuttua siihen, miten siirtolaisinformaatio vaikut

taa siirtolaisten tajunnassa tapahtuvaan tiedon muodostukseen. Seu

raavassa esitetyt päätelmät koskevat ennen kaikkea joukkotiedotusvä -

lineiden tarjoarraa siirtolaisinformaatiota. Tämä rajoitus ei paljon

kaan vähennä päätelmien käyttöarvoa, sillä juuri joukkotiedotusväli

neiden on havaittu olevan tärkeitä siirtolaisinformaation lähteitä. 

Tämä ilmenee mm. siirtolaisten poliittista aktiviteettia koskevista 2 

tutkimuksista 1 sekä Suomea koskevan tiedon kulusta siirtolaisille. 

Veikko Pietilän3mukaan joukkotiedotusvälineet voivat vaikuttaa tie

don muodostukseen yksilön tajunnassa kolmella tavalla: ne voivat en

sinnäkin tarjota ajattelun kohteita. Tällä tavoin joukkotiedotusvä-

1ineet esim. vaikuttavat siihen, mitkä asiat yleensä tulevat julkisen 

keskustelun kohteeksi. Siirtolaisiin sovellettuna voidaan todeta, et

tä siirtolaisinformaatio voi vastaavasti tarjota ajattelun kohteita. 

Näin siirtolaisinformaatio osaltaan määrittelee ne asiat, joista siir

tolaisyhteisössä puhutaan - joita siirtolaiset ajattelevat. 

Toiseksi: joukkotiedotusvälineet voivat tarjota ainesta ihmisten ajat

telutoiminnalle. Tämä ominaisuus poikkeaa edellisestä siten, että jouk

kotiedotusvälineet eivät ainoastaan tarjoa ihmisille puheenaiheita, 

joita he voivat sellaisenaan ajatella, vaan ne tuottavat myös tieto -

aineksia, jotka muodostavat pohjan ihmisten ajattelulle. Tällaiset 

tietoainekset eivät ole pelkästään yksittäisiä tietoja maailmasta, 

joita ihmiset tajunnassaan työstävät edelleen; ne sisältävät myös 

tosiasiatietojen yhdistelemistä ja tulkintaa. Muun tiedonvälityksen 

1) Hammar ja Ko-Chih Tung, 53-54 
2) Kosonen ja Jankkila, 93- 97 
3) V. Pietilä 1977, 128-129 
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tapaan myös siirtolaisinfonnaatiolla on tämä ominaisuus. Se siis välit

tää siirtolaisille sellaisia tosiasiatietoja ja tulkintoja maailmasta, 

jotka toimivat edelleen siirtolaisten ajattelun aineksena. 

Kolmanneksi: joukkotiedotusvälineet luovat tajunnassa tapahtuvalIetie

don muodostukselle tiettyjä malleja. MBlleilla viitataan tässä erään

laisiin tyypillisiin ajatustottumuksiin, joita joukkotiedotusvälinei

den tarjoama infonnaatio voi luoda ja jotka saavat ihmiset tulkitse

maan/arvioimaan vastaanottamaansa infonnaatiota tietyllä säännönmukai

sella tavalla. Tässä tullaarikin siirtolaisinfonnaation Suomi-kuvaa luo

van merkityksen kannalta hyvin tärkeään kohtaan. Suomi-kuvahan tulkit

tiin edellä maailmankuvan käsitteen mukaisesti Suomea koskevan tiedon 

suodattimeksi, joka saa siirtolaiset tulkitsemaan Suomea koskevan in -

fonnaation tietyn, tyypillisen ajatuskaavan mukaisesti. Näin siirto

laisinfonnaation tarjotessaan malleja siirtolaisten ajattelulle voi 

keskeisellä tavalla vaikuttaa siirtolaisten Suomi-kuvan muotouturrdseen. 

Tässä esityksessä usein siteeratussa artikkelissaan joukkotiedotuksen 

vaikutustutkimuksista Veikko Pietilä1päätyy korostamaan joukkotiedo

tuksen merkitystä yksilöiden tajunnassa olevan paradigmaattisen tul

kintajärjestelämän luomisessa. Siksi tämän tulkintajärjestelmän tulisi 

olla keskeinen tutkimuskohde ' joukkotiedotuksen vaikutuksia pohditta-

essa. 

Pietilän johtopäätös tulee ymmärretyksi, kun muistetaan paradigmaatti

sen tulkintajärjestelmän toiminnan luonne. Esim. Suomi-kuvaan sovel

lettuna se sai aikaan sen, että Suomi-kuvaa luova informaatio toden

näköisesti tulkitaan tietyn yksilölle tyypillisen ajatustavan mukaan. 

Näin kaikki siirtolaisinformaatio viime kädessä törmää paradigmaatti

sen tulkintajärjestelmän toimintaan, ja siksi sen vaikutukset tulevat 

ymmärretyiksi vain tämän tulkintajärjestelmän kautta. Päädymme lopulta 

johtopäätökseen, että siirtolaisinfonnaationkin tutkimisen keskeisek

si tavoitteeksi tulee ihmisten tajunnassa ilmenevän paradigmaattisen 

tulkintajärjestelmän selvittäminen, mitä kautta myös siirtolaisten SUo

mi -kuvan todellinen olemus voidaan löytää: 

1) V. Pietilä 1977, 139 
2) vrt . V. Pietilä 1977, 139-141 
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SIIRTOLAISINFORMAATION SUOMI-KUVA JA SIIRTOLAISTEN PALUUMUUTTO 

Siirtolaisinformaation Suomi-kuvan ja siirtolaisten paluumuuton välis

ten yhteyksien ymmärtämiseksi on palattava tajunnan paradigmaattisten 

tulkintajärjestelmien toiminnan yleiseen luonteeseen. Tajunnan para

digrrojen todettiin aienmin palvelevan toisaalta informaation merkityk

siä tulkitsevana tekijänä, toisaalta välineenä todellisuuden syvempään 

ymmärtämiseen. Ensin mainitussa merkityksessä Veikko Pietilä1 luonneh

tii tajunnan paradigmaa ideologisena ilmiönä. Hän toteaa yksilön te

kevän ideologisen valinnan hyväksyessään tietyn selityksen todellisuu

den tilasta oikeaksi useiden mahdollisten selitysten joukosta. Valin

nan ideologinen merkitys tulee ilmi siinä, ettei valitun seli tyksen 

välttämättä tarvitse olla oikea kunhan se vain vastaa yksilön paradig

man sisältöä. 

Tajunnan paradigman ideologinen luonne ilmentää informaation sidonnai

suutta yhteiskUlinallisiin eturistiriitoihin. Ottakaamne esimerkiksi e

räs selitys kansainvälisen muuttoliikkeen välttämättömyydestä: radio 

ja televisio sekä sanomalehdistö saattavat toistuvasti kertoa siirto

laisille, että kansainvälinen muuttoliike kuuluu vääjäämättörnänä osana 

hyvinvoinnin kasvuun. Jos voidaan osoittaa, että yksittäiselle muutta

jalle muuttoliike sen sijaan merkitsee jatkuvaa henkistä ja fyysistä 

pahoinvointia, tällöin tarjottu informaatio toimii yksittäisten siir

tolaisten etuja vastaan. Omaksuessaan tällaisen väittämän paradigrnan

sa osaksi, siirtolainen toimii omia etujansa vastaan ja näin hänen pa

radigmalleen tulee ideologinen luonne. 

Veikko Pietilä2 näkee taJunnan paradigrrojen ideologisen ja välineei

lisen toiminnan käänteisessä suhteessa toisiinsa. Mitä voimakkaampi on 

paradigrnan ideologinen luonne, sitä pienempi on sen välinearvo yksilön 

kannalta. Suhdetta havainnollistaa em. väittämä kansainvälisen muutto

liikkeen välttämättömyydestä. Mikäli yksilö omaksuu etujensa vastaisen 

selityksen paradigrnansa osaksi, on selvää, ettei hänen paradigrnansa 

tällöin paljonkaan tarjoa hänelle lähtökohtia elärnänongelmien ratkai

semiseen. Huomattavasti välineellisempää informaatiota hänelle olisi 

sellainen tieto, mikä antaisi mahdollisuuksia hyvinvoinnin lisäämiseen 

1) V. Pietilä 1977, 130 
-2) V. Pietilä 1977, 130-131 
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totutussa elinympäristössä. Paradigrnan välineellinen käyttöarvo johtaa 

todellisuuden syvempään ymmärtämiseen ja tätä kautta yksilö voi havai

ta paradigrnansa tietyt osat käyttökelvottomiksi ja ryhtyä muuttamaan 

niitä. 

Siirtolaisinformaation vaikutusten arvioinnissa on tärkeää huomata, et

tä mitä enemmän välineellistä käyttöarvoa yksilön paradigmalla on, si

tä altti impi yksilö on tarkistamaan ja muuttamaan vallitsevia käsityk

siään. Siirtolaisinformaatioon sovellettuna tämä merkitsee sitä, että 

mitä enemmän siirtolaisinformaatio tarjoaa välineitä todellisuuden sy

vempään ymmärtämiseen, sitä alttiimpia siirtolaiset ovat muuttamaan 

tajuntansa paradigrnaattisia tulkintajärjestelmiä kuten Suomi-kuvaansa. 

Millaisella informaatiolla on käyttöarvoa ihmisen elämässä? Tätä voi

daan havainnollistaa muistamalla, mikä on maail.m:mkuvan tehtävä yksi

lön elämässä. Sehän auttaa yksilöä orientoitumaan muuttuvassa maail

massa eli mitä parenrn.m se selittää maailmaa, sitä suurempi sen käyt

töarvo on ja sitä kautta merkitys ympäristön hahmottamisessa. On sel

vää, että parhaiten yksilön orientoitumista tukee sellainen informaa -

tio, joka antaa mahdollisimman totuudenrnukaisen kuvan ympäristöstä, jo

ka ei siis johda harhaan. Johtopäätös: mikäli siirtolaisinformaatiolla 

halutaan vaikuttaa ihmisten muuttopäätöksiin, informaation on oltava 

mahdollisimman totuudenmukaista eli realistista. 

Informaatio voi siis periaatteessa vaikuttaa siirtolaisten Suomi-ku

van muuttumiseen. Tämä sinänsä ei välttämättä johda palut.m1Uuttoon, mut

ta Suomi-kuvan muuttumisen voidaan ainakin olettaa luovan edellytyksiä 

paluumuutolle. Tajunnan paradigmat ja näin myös siirtolaisten Suomi

kuva ovat kuitenkin luonteeltaaan niin kokonaisvaltaisia rakennelmia, 

ettei niiden muuttaminen ole helppoa. Paradigrnan kokonaisvaltaista rrer

ki tystä yksilön elämässä valaiskoon seuraava esimerkki: mikäli siirto

laisinformaatio voisi muuttaa siirtolaisten Suomi-kuvaa, se merkitsisi 

laajakantoista muutosta siirtolaisten elämässä. Voisihan lopputulok -

sena olla paluu takaisin Suomeen. Jokainen meistä tietää, ettei muutto 

ma.asta toiseen ole mikään pikku juttu. Se on ratkaisu, joka ravistelee 

kaikkia elämänalueita. Siksi muutoksia siirtolaisten Suomi-kuvassa ei 

rakenneta yhdellä tai kahdella tiedotuskarnpanjalla. Perustavaa laatua 

olevat elämänmuutokset kypsyvät hitaasti ja monien tekijöiden - ei r:el
kästään siirtolaisinformaation - yhteisvaikutuksesta. 
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Kun tässä esityksessä on korostettu Suomi-kuvan välineellisen arvonyh

teyksiä sen muutosalttiuteen, on samalla varoitettava tulkitsernasta 

informaation välineellistä arvoa liian kapeasti. Tiedotusopillisessa 

tutkimuksessa on usein jaettu tiedon lajit kolmeen ryhmään seuraavas -

ti: praktinen, orientoiva ja viihteellinen tieto. 1 Praktiseksi tiedok

si on tulkittu sellainen tieto, jolla on välitöntä käyttöarvoa yksilön 

elämässä. Orientoivalla tiedolla sen sijaan on viitattu sellaiseen in

formaatioon, mikä palvelee rraailman ymnärtämistä yleisenmin. Sen käyt-

töarvo ei ole välitöntä vaan välillistä. Esim. radion ja television 

siirtolaisinformaatiosta olen itse todennut, että se painottuu useim

min informaation välittömään käyttöarvoon sekä viihteellisiin tehtä

viin. 2 Lehtonen ja Savela3 ovat vastaavasti todenneet praktisen tiedon 

merkityksen ruotsalaisen valtiollisen säätiön julkaisernassaViikkovies

ti-lehdessä. 

Suomi-kuvan kaltaisen tajunnan paradigman yhteydessä välineellinen in

formaatio on ymnärrettävä ennen kaikkea orientoivaksi informaatioksi. 

TOteamuksen merkitystä havainnollistakoon seuraava esimerkki: vaikka 

tiedottaisimme siirtolaisille säännöllisesti Suomessa avoinna olevista 

työpaikoista, asurnisrrahdollisuuksista, sosiaalieduista jne., nämä tie

dot eivät sinänsä takaa siirtolaisten paluuta. Ellei siirtolaisella o

le perustavaa laatua olevaa uskomusta elinmahdollisuuksiinsa Suomessa, 

hän jättää todennäköisimmin hyödyntämättä tarjotun tiedon esim. työ

paikoista. Tällainen perustavaa laatua oleva uskanus on hänen Suomi

kuvansa tukipilareita, ja niihin voidaan vaikuttaa vain hajatietoja 

yhdistelevällä ja tulkitsevalla orientoivalla inforrraatiolla. 

TUTKIMUSTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY 

Tämä esitys on voinut vain vii ttauksenornaisesti osoittaa suuntaa, mi -

ten ja mistä vastaukset alussa asetettuihin kysymyksiin voidaan löy

tää. Yksityiskohtaisernpien kysymysten asettaminen ja niihin vastaami

nen jää rnyöherrmin suoritettavan tutkimuksen tehtäväksi. Tämän esityksen 

käyttöarvo onkin ennen kaikkea siinä, että tässä esitettyjen periaat-

1) V. Pietilä 1974 
2) Hujanen 1976 a, 78-92 
3) Lehtonen ja Savela, s. 62-78 

• 
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teiden pohjalta on mahdollista hahmotella tutkimusohjelma, mitä kautta 

siirtolaisten Suomi-kuvan olemusta voitaisiin lähestyä. Seuraavassa e

si tetään lyhyesti tutkilnusohj elman keskeiset kiinnekohdat . _ 

Tutkilnusohjelman päätavoitteena tulisi olla siirtolaisten Suomi-kuvan 

olemuksen selvittäminen sen kaltaisena paradigmaattisena tulkintajär~ 

jestelmänä kuin se tässä on ymmärretty. Tutkilnustehtävä olisi luon

teeltaan kaksitahoinen: sen tulisi ensinnäkin pyrkiä Suomi-kuvan muo

toutumisen yrmnärtämiseen ihmisen tajunnassa tapahtuvan tiedon muodos

tuksen lakien valossa. Lisäksi sen tulisi sel vi ttää, millaisena Suomi

kuva siirtolaisten tajunnassa ilmenee. Tutkilnus kokonaisuudessaan tu

lisi liittää kiinteästi siirtolaisten elämäntilanteen monipuoliseenym

märtämiseen. Tutkilnustehtävän toinen osa toteutettaisiin käytännössä 

siirtolaisille suunnatuilla haastatteluilla. Haastateltaviksi olisi 

syytä valita paitsi Ruotsissa asuvia suomalaissiirtolaisia myös Suo

meen palanneita siirtolaisia. 

Tutkimustehtävän yleisten tavoitteiden puitteissa keskeisenä painopis

tealueena olisi siirtolaisinformaation merkitys Suomi-kuvan luojana. 

Tämä edellyttäisi paneutumista siirtolaisten joukkotiedotuskäyttäyty -

miseen sekä siirtolaisinformaation välittämän Suomi-kuvan tutkimista. 

Tässä yhteydessä olisi erityisen mielenkiintoista selvittää sitä, mi

ten Suomi-kuva ilmenee eräänlaisena siirtolaisyhteisön itseheijastuk

sena esiln. siirtolaisten omassa lehdistössä tai kirjallisuudessa. Täl

löin olisi kysymys Suomi-kuvasta siirtolaisyhteisön yhteiskunnallises

sa tajunnassa. Tätä kautta siirtolaisinformaatio on läheisessä yhtey -

dessä siirtolaisten kansalliseen identiteettiin, minkä kehitys tulisi 

ottaa tutkimustehtävän toteuttamisessa huomioon. 

Kokonaisuutena tutkilnustehtävän toteuttaminen tuottaisi arvokasta tie

toa siirtolaisten Suomi -kuvan olemuksesta, sen muotoutumiseen vaikut

tavista tekijöistä sekä yhteyksistä siirtolaisten käyttäytymiseen. Vas

ta tällaisen tiedon perusteella voidaan määritellä Suomi-kuvan merki

tys esiln. siirtolaisten paluumuutossa. 

Toistaiseksi tähän tutkilnustehtävään li-i ttyvää tietoa on olerrassa vain 

siirtolaisten joukkotiedotuskäyttäytymisestä. 1 Eräät muut tutkilnukset 

1) esim. Nowak, Löwander 1974 ja 1976, Kosonen ja Jankkila 
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ovat puolestaan selittäneet joukkotiedotusvälineiden merkitystä ja tEh

täviä siirtolaispolitiikan tavoitteista käsin. 1 Suomi~kuvan olemuksen 

tutkimisessa nämä tutkimukset tarjoavat hyödyllisiä lähtökohtia, mutta 

eivät pysty tuottamaan valmiita vastauksia. Samaa on sanottava myös 

työvoimaministeriön informaatiokampanjan vaikutuksia selvitelleistä 

tutkimuksista. 2 Hallinnollisina tutkimuksina niiden teoreettinen pohja 

on aivan liian kapea olennaisten kysymysten löytämiseen ja selvittämi

seen. Ne auttavat kyllä tiettyjen hallinnon menetelmien tehokkuuden ja 

käyttökelpoisuuden arvioinnissa, mutta eivät pysty paljastamaan tut-

kittavien ilmiöiden olemusta. On korostettava, että ratkaisevat edis -

tysaskeleet maailman ymmärtämisessä saavutetaan vain jälkimmäistä tie

tä. 
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6.2. PALUUMUU'IDN EHDOI', SUUNTA JA SEURAUKSET 

Valtiot. lis. Jouko Lind 

JOHDANTO 

Vaikka otsikon mukaan olisi mahdollista tarkastella Suomesta tapahtu

neen siirtolaisuuden vaikutuksia paluumuuton kannalta yleensä, niin e

sitys on kuitenkin rajattu koskemaan pelkästään Suomesta Ruotsiin suun

tautuneen muuttoliikkeen jälkiroa.ininkien, ts. Ruotsista tapahtuneen 

paluumuuton tarkasteluun. Tähän rajoitukseen on vaikuttanut etenkin 

kaksi tekijää. Ensiksikin suurin osa Suomen siirtolaisuudesta on suun-
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tautunut Ruotsiin. Esimerkiksi vuosina 1961-1 974 kaikesta siirtolai-

suudesta kohdistui vuosittamkeskimäärin 89 % Ruotsiin ja loput 11 % 

muihin maihin. Ruotsin dominoiva asema Suomen siirtolaisuuden kannalta 

tulee esiin myös paluumuuton kohdalla: vuosina 1966-1974 kaikista pa

luumuuttajista keskimäärin 88 % palasi vuosittain Ruotsista ja muista 

maista vastaavasti 12 %. Toisena syynä esityksen rajaamiseen koskemaan 

pelkästään Ruotsista tapahtuneeseen paluumuuttoon on se, että seuraa

vassa käytetty empiirinen aineisto perustuu Ruotsissa vuoden 1973 ke

väällä ja loppukesällä suoritettuun kyselyyn sekä Suomessa vuoden 1974 

lopulla ja vuoden 1975 alussa suoritettuun kyselyyn.1 Näin ollen esi

tettyjä tuloksia tarkasteltaessa on syytä huomata ko. rajaus ja sen 

mahdollinen vaikutus tulosten yleistettävyyteen. 

Edellä esitetyt prosentti luvut kuvaavat toteutuneen siirtolais- ja pa

luumuuttovirtojen jakautumista ko. ajanjaksoina. Paluuhalukkuuden on 

kuitenkin todettu olevan tapahtunutta paluumuuttoa ' huomattavasti suu

remman. Paluuhalukkuudessa voidaan erottaa kaksi vaikutukseltaan vas

takkaista kamponenttia: 1) paluualttiutta lisäävät tekijät eli paluun 

syyt ja 2) paluualttiutta heikentävät tekijät, ts. paluun esteet eli 

"ehdot". Näin ollen paluuhalukkuus riippuu useista eri seikoista, ku

ten mm. kielitaidosta tai -taidottomuudesta, sopeutuneisuudesta tulo

maan (Ruotsin) olosuhteisiin, lasten koulutusmahdollisuuksista, saa

vutetusta tulo- ja elintasosta jne. Ruotsinsuomalaisten keskuudessa p3.

luuhalukkuuden on lisäksi havaittu olevan voimakkainta maassa suhteel-

lisen lyhyen aikaa (1-3 vuotta) olleiden keskuudessa. Paluun esteitä 

ovat puolestaan mm. työtilaisuuksien niukkuus siirtolaisten lähtöseu -

duilla, asuntojen puute, tulojen ja elintason aleneminen, tietojen puu

te lähtämaassa vallitsevista oloista jne. 

PALUUN SUHDE LÄHTÖMOTIIVIIN 

Jos lähdetään liikkeelle usein käytetystä vedon ja työnnön teoriasta 2 

1) Vrt. Lind, J., Suomalaisten työntekijöiden asema ja työolosuhteet 
Ruotsissa, Työvoimaministeriön Suunnitteluosasto, ~iirtolaisuustut
kimuksia 8, Helsinki 1974 sekä Lind, J., Vertaileva tutkimus suoma
laisten työ.ntekijöiden asemasta ja olosuhteista Ruotsissa ja Suo
messa, Työvoimaministeriön Suunnitteluosasto, Siirtolaisuustutkimuk
sia 12, Helsinki 1977. 

2) Ks. Lee, E.S . , "A Theory of Migration", Migration 
Jackson), Cambridge 1969. 

(ed. by J.A. 
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ja sellaisista ideaalityypeistäkuten pakko- ja tavoitemuuttajat, niin 

paluualttiuteen ja paluun syihin vaikuttavat tekijät voidaan osaksi pa

lauttaa lähtösyihin vaikuttaviin tekijöihin, tässä tapauksessa Ruot

siin muuttoon vaikuttaneisiin veto- ja työntötekijöihin ja niissä mah

dollisesti tapahtuneisiin muutoksiin. Nämä muutokset voivat ilmetä u

seilla eri tavoilla, ja tällöin voidaan ensiksikin pyrkiä selvittämään, 

ovatko olosuhteet tulanaassa (Ruotsissa) vastanneet niille asetettuja 

odotuksia ja jos eivät ole, niin missä suhteessa on ilmennyt pettymyk

siä ja miten nämä pettymykset vaikuttavat paluual ttiuteen. 'lbisena mah

dollisena paluualttiuteen vaikuttavana tekijänä saattaa olla olosuhtei

den muuttuminen lähtörnaassa (Suomessa) ja/tai tulomaassa (Ruotsissa). 

Paluualttiuteen voivat luonnollisestikin vaikuttaa muutkin kuin edellä 

mainitut tekijät tai useammat tekijät yhdessä. Näin ollen, jotta voi

taisiin paremmin arvioida ja projisioida paluualttiuteen ja mahdolli -

seen paluutapahturnaan vaikuttavia tekijöitä, on ensiksi syytä tarkas

tella lähtämuuttoon vaikuttaneita tekijöitä. 

Ruotsissa suoritetun kyselyn mukaan sekä miesten että naisten keskuu

dessa selvästi yleisin Ruotsiin muuton syy liittyi tavoitemuuttoon, 

ts. paremman toimeentulon saavuttamiseen; kaksi viidestä (40 %)ilmoit

ti tämän Ruotsiin muuton syyksi. Toiseksi yleisirnmän syyn muodostivat 

työttömyys Suomessa yhdessä työttömyyden uhan kanssa, jotka Ruotsiin 

muuton syyt olivat kuitenkin miesten keskuudessa yli kaksi kertaa niin 

yleisiä kuin naisten keskuudessa (miehet 38 %, naiset 18 %). Tämä hei

jastanee miesten ja naisten roolieroja perheessä. Samasta syystä joh

tunee myös se, että naisten keskuudessa Ruotsissa olevat anaiset ja ys

tävät olivat kaksi kertaa niin yleisiä muuton syitä kuin miesten kes

kuudessa (naiset 16 %, miehet 8 %). 

Jos mahdollisia palaajia tarkastellaan Ruotsiin muuton syyn mukaan kol

meen ryhmään jaettuna - pakkomuuttajat (muuton syynä tyött~ys tai 

työttömyyden pelko Suomessa), tavoitemuuttajat (muuton syynä parempi 

toimeentulo tai paremmat sosiaaliedut Ruotsissa) sekä muista syistä 

muuttajat (muuton syynä seikkailunhalu, omaiset ja/tai ystävät Ruot

sissa tai muu syy) - niin vähiten paluuaikornuksia oli muista syistä 

muuttajilla, joista aikoi palata 76 %, kun taas pakkomuuttajista aikoi 

palata 84 % ja tavoitemuuttajista 83 %. 

Kun mahdollisten palaajien, ts. kyselyn suorittamisen hetkellä Ruot-
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sissa vielä työssä olevien henkilöiden muuton syitä verrataan jo pa

lanneiden henkilöiden muuton syihin, niin voidaan havaita, että palan

neiden miesten keskuudessa yleisin Ruotsiin muuton syy on ollut pa

remmat ansiomahdollisuudet vaihtelunhalun ja Ruotsissa olevan sopivan 

työpaikan ollessa seuraavina. Palanneilla naisilla suurin Ruotsiin 

muuton syy on ollut "muu syy" parempien ansioiden ja vaihtelunhalun 

ollessa seuraavaksi yleisimpiä syitä. Yksittäisten muuttosyiden koh

dalla ei Ruotsista palanneiden miesten ja naisten välillä ole tilas

tollista eroa lukuunottamatta juuri "muuta syytä", jonka osuus nais

ten keskuudessa on merkitsevästi suurempi kuin miesten keskuudessa. 

Sen sijaan pakkomuuttoon kuuluviksi katsottavien muuttosyiden osuus 

on ollut miehillä jonkin verran suurempi kuin naisilla. Näin ollen 

näyttääkin ilmeiseltä, että etenkin pakkomuuttajat, mutta myös tavoi

temuuttajat palaavat muista syistä muuttaneita harvemmin takaisin. 

Näin siitäkin huolimatta, että pakko- ja tavoitemuuttajien paluuaiko

rnukset olivat yleisempiä kuin muista syistä muuttaneilla. 

Kuten alussa jo todettiin, niin toteutunut paluutapahtuma on karke

asti tarkasteltuna kahden toisilleen vastakkaisen komponentin tai 

komponenttiryhmän - paluualttiutta lisäävien ja heikentävien tekijöi

den - nettovaikutuksen tulos. Mikäli paluumuuttoa heikentävät tekijät 

ovat voimakkaampia kuin paluualttiutta lisäävät tekijät, niin "pa

luumuuttokynnystä" ei ylitetä ja paluu jää tapahtumatta tai ainakin 

siirtyy toistaiseksi. Tällaiseksi paluualttiutta heikentäväksi teki

jäksi, ts. paluun esteeksi, koettiin useimmiten muista taustateki

jöistä riippumatta Suomen alhainen palkkataso, joskin epävarmuus toi

meentulosta ja huonot asunto-olot mainittiin esteiksi lähes yhtä u

sein. Miesten ja naisten käsitykset eivät juuri p::>ikenneet toisistaan, 

vaikka naisilla perheasioihin, kuten esimerkiksi lasten_ koulunkäyntllin 

liittyvät paluun esteet olivat jonkin verran yleisempiä kuin _miesten 

keskuudessa. Kokonaisuutena tarkastellen perheasioiden osuus oli kui

tenkin jokseenkin vähäinen, mikä saattaa osaksi johtua tutkimusp::>pu -

laation rakenteesta, ts. kyselyn kohteena olleet henkilöt olivat suh

teellisen nuoria. Perheasioiden osuus paluun esteenä 25-54-vuotiaiden 

ikäryhmässä olikin huomattavasti suurempi kuin alle 25-vuotiaiden 

keskuudessa. 

Ruotsissa oloajan ja paluun esteiden välillä voidaan havaita eräitä 
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jokseenkin ilmeisiä ja luonnollisia sopeutumisen mukanaan tuomia kehi

tyssuuntia. Ensiksikin tavoitemuuttoon rinnastettavien paluun esteiden 

(Suomen aJhainen palkkataso, Suomen huonot asunto-olot) osuus oli suu

rempi Ruotsissa lyhyemmän aikaa olleiden keskuudessa, ts. pyrkimys e

linolosuhteiden parantamiseen näyttää olevan voimakkaampaa äskettäin 

muuttaneiden keskuudessa. Pakkomuuttoon rinnastettavien tekijöiden (so

pivan työn puute Suomessa, tOimeentulon epävarmuus Suomessa) kohdalla 

ei ollut eroa Ruotsissa oloajan pituuden suhteen. Sen sijaan perheasi

oiden ja "muiden syiden" osuus oli huomattavasti suurempi Ruotsissa pi

demmän aikaa olleilla. 

Tavoiternuuttoon rinnastettavat paluun esteet (Suomen alhainen palkka

taso ja huonot asunto-olot) olivat kuitenkin niin miesten kuin nais

tenkin keskuudessa selvästi tavallisempia kuin pakkomuuttoon rinnas

tettavat paluun esteet (sopivan työn puute ja epävarma toimeentulo Suo

messa). Ruotsissa oloaikana on tapahtunut paitsi taloudellisen aseman 

parantumista ja pyrkimys taloudellisen aseman kohentamiseen on myös 

kasvanut pakko- ja tavoiternuuttajien keskuudessa. Etenkin tavoitemuut

tajiks~ katsottavat miehet olivat entistäkin haluttomampia palaamaan 

Suomeen. Pakkanuuttajiksi katsottavien miesten paluun esteissä oli ta

pahtunut lievää vähentymistä, kun taas muista syistä muuttaneiden pa

luun esteet (mm. perheasiat) olivat vähentyneet eniten. Pakkomuuttajik

si katsottavien naisten paluun esteet olivat lisääntyneet huomattavim

min, tavoitemuuttajienkin jonkin verran, mutta muista syistä muutta

neiden naisten paluun esteet puolestaan vähentyneet selvästi. Nämä m.lU

tokset saattavat puolestaan aiheuttaa mahdollisten palaajien keskuudes

sa Suomen olosuhteisiin kohdistettujen vaatimusten kasvua. 

Varsinaisten paluun esteiden lisäksi itse paluutapahtumaan ja sen käy

tännölliseen toteuttamiseen saattaa liittyä vaikeuksia. Niinpä niistä 

Ruotsista palanneista henkilöistä, jotka vastasivat Suomessa suoritet

tuun kyselyyn, runsas viidennes (21 %) ilmoitti paluuseen liittyneen 

joitakin käytännön vaikeuksia ja vajaa viidennes (18 %) ilmoitti myös 

muilla perheenjäsenillä olleen paluuseen liittyneitä vaikeuksia. Näis

tä palanneista lähes neljä viidestä (79 %) aikoi jäädä Suomeen lopul

lisesti. 

Mahdollisen paluun syistä suurin osa - lähes puolet (46 %) - liittyi 

taloudellisiin mahdollisuuksiin Ruotsissa. Noin neljännes (24 %) paluu-



204 

syistä liittyi sopeuturnattanuuteen, kun taas sitoutuneisuus Suomeen 

(koti-ikävä) oli keskimäärin joka kuudermen henkilön (16 %) paluusyy

nä . Useimnin mainittu toteutuneen paluun yksittäinen syy on kui ten

kin ollut viihtymättömyys Ruotsissa, jonka ilmoitti paluun syykseen 

noin joka neljäs (26 %) palanneista. Muita huanattavia paluun syitä 

ovat olleet lasten koulunkäynnin järjestäminen (15 %), paremmat opis

kelu-, harrastus- ja vapaa-ajanviettamahdollisuudet Suanessa (14 %) 

sekä sopiva työpaikka Suanessa (13 %). 

Kun paluun syitä tarkastellaan suhteessa eräisiin taustatekijöihin, 

niin voidaan havaita, että esimerkiksi alle 25-vuotiaat pi

tivät etenemismahdollisuuksien puuttumista työssä tärkeimpänä 

paluun syynä, kun taas 25-vuotiaat ja sitä vanhemmat kokivat kielivai

keudet useimmin paluun syyksi. Tämä iän vaikutus paluun syissä tuli e

siin myös koulutuksen kohdalla, koska nuoremmat henkilöt olivat saa

neet vanhempia henkilöitä useammin vankemman peruskoulutuksen. Niinpä 

kansakoulun käyneet katsoivatkin kielivaikeudet yleisimmin suurimmak

si paluun syyksi, kun taas vähintään keskikoulun käyneet pitivät tär

keimpänä paluun syynä elämisen kalleutta Ruotsissa ja/tai etenemis

mahdollisuuksien puutetta työssä. Kielitaidolla, joka on jossakin 

rnä.ärin riippuvainen koulutuksesta ja Ruotsissa oloajasta, on siten il

meinen vaikutus paluusyihin; kielivaikeuksia esiintyikin Ruotsissa 

lyhyemmän aikaa olleilla, mikä onkin luonnollista. Kauemmin oleskel

leet pitivät Ruotsin korkeita veroja ja elämisen kalleutta useimmin 

paluun syynä; voitaneenkin ehkä katsoa "rahailluusiossa" tapahtuneen 

heikkenemistä Ruotsissa oloajan lisääntymisen myötä. 

Verrattaessa paluun syitä ja esteitä Ruotsiin muuton syihin voidaan 

todeta, että sekä miespuolisilla että naispuolisilla pakko- ja tavoi

ternuuttajilla kielivaikeudet olivat yleisin paluun syy. Etenkin pa

remman toimeentulon vuoksi muuttaneet kokivat kielivaikeudet huomat

tavina, kun taas seikkailunhalusta tai jostakin muusta syystä muutta

neiden kohdalla, jotka ovatkin nuorernpia ja eniten koulutusta saanei

ta, kielivaikeuksien osuus paluun syynä oli vähäisin. 

PALUUALTTIIN MUOTOKUVA 

Miesten on todettu olevan yleensä enemmistönä maasta toiseen suuntau

tuvassa muuttoliikkeessä - niin myös Suomesta Ruotsiin tapahtuvassa 
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siirtolaisuudessa. 1 Miehet muodostavat enemmistön myös Ruotsista ta

pahtuvassa paluumuutossa ja miesten paluuaikomuksetkin olivat jossa

kin määrin yleisempiä kuin naisten. Näin ollen näyttääkin ilmeiseltä, 

että naiset sopeutuvat miehi"ä paremnin Ruotsin oloihin. Tästä mies

ten suuremmasta sopeutumattomuudesta osoituksena voitaneen pitää~es

ten jonkin verran suurempaa osuutta heilurimuuttajista, ts. Ruotsissa 

useampia kertoja työssä olleista, samoin kuin miesten jonkin verran 

suurempaa Ruotsissa olokertojen määrää. 

"Paluualttiin muotokuvan" laatimisen yhteydessä muodostettiin paluu

aikomusten ajoittumista koskevien vastausten perusteella neljä ryhmää, 

joiden osuuksiksi ruotsinsuomalaisista arvioitiin: 

1 ) "pikaiset palaajat" 35 % 
(aikoo palata vuoden sisällä) 

2) "lähivuosina palaajat" 17 % 
(aikoo palata 1-3 vuoden kuluttua) 

3) "mahdolliset palaajat" 38 % 
(aikoo palata myöhemmin) 

4) Ruotsiin pysyvästi aikovat 10 % 
(ei aio palata) 

yhteensä 1 00 % 

"Pikaiset palaajat" ovat yleensä olleet Ruotsissa jo jonkin aikaa, 

keskimä.ärin 3-6 vuotta, ja tehneet päätöksensä palata Suomeen. Sen si

jaan "lähivuosina palaajat" ovat olleet Ruotsissa vasta lyhyen aikaa, 

1-2 vuotta, ja haluavat olla siellä vielä muutaman vuoden. Näin ollen 

yli puolet Ruotsiin muuttaneista suomalaisista aikoo palata takaisin 

Suomeen noin kuuden vuoden oleskelun jälkeen. "Mahdolliset palaajat" 

olivat asuneet Ruotsissa keskimä.ärin 8-10 vuotta ja Ruotsiin pysyväs

ti asumaan aikovat 15 vuotta tai enemnän. 

PALUUMUUTON SEURAUKSET 

Paluumuuton seurauksista voidaan ensiksikin todeta sen suuntautuminen 

Etelä-Suomeen. Suomessa suoritettuun kyselyyn vastanneesta 138 Ruot

sissa työssä olleesta henkilöstä (kaikkiaan kOe kyselyyn kuului 190 

Ruotsissa joskus työskennellyttä henkilöä) runsas viidennes (22 %) 

työskenteli (ja asui) samalla tilastoalueella ennen ja jälkeen oles-

1) Ks. Majava, A., Migratiansbetween Finland and Sweden (Preliminary 
repart), Ministry af Labaur, Planning Divisian, Helsinki 1975. 
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keluaan Ruotsissa. On kuitenkin huomattava, että suurin osa - 83 % 

Ruotsista palanneista ja kyselyyn vastanneista työskenteli yhdessä ja 

sanassa yrityksessä, Oy Saab-Valmet Ab:n autote..~taalla Uudessakau

pungissa. Näistä oli asunut ennen Ruotsiin muuttoaan 14 % Etelä-Suo

messa' 19 % Keski- ja Itä-Suomessa, 23 % Pohjanmaalla ja 44 % Pohjois

Suomessa. Yli kaksi kolmasosaa (68 %) oli lähtenyt Ruotsiin maalais

kunnista. 

Alueellisen keskittymisen lisäksi Ruotsista palanneiden samoin kuin 

Ruotsiin muuttaneiden keskuudessa on havaittavissa "ammatillista kes

kittymistä". Palanneista, jotka siis kaikki kyselyn suorittamisajan-

kohtana työskentelivät teollisuudessa, kolmasosa (33 %) oli työsken-

nellyt Suomessa teollisuudessa ennen ensimmäistä muuttoaan Ruotsiin ja 

vajaa kolmannes (30 %) ei ollut ollut ollenkaan ansiotyössä. Ruotsissa suu

rin osa (84 %) oli työskennellyt teollisuudessa. Palanneiden kohdalla 

mahdollisesti tapahtuneet alueelliset ja ammatilliset muutokset aihe

uttavat puolestaan muutoksia erilaisissa yksilötason tekijöissä, kuten 

elinoloissa, työolosuhteissa, mielipiteissä jne. 1 

Paitsi edellä esitettyjä paluumuuton tendenssejä, joilla on välittömiä 

vaikutuksia TIm. yksilö- ja kuntatasolla, niin paluumuutolla on myös 

välillisiä seurauksia, joita voivat aiheuttaa esimerkiksi palaajien 

derrografinen rakenne. Niinpä mainitussa kyselyssä mukana olleet Ruot

sista palanneet henkilöt olivat koko aineistoon nähden selvästi nuo

rempia ja kOe henkilöillä oli myös keskimääräistä selvästi vähemmän 

lapsia, joka johtunee juuri näiden iästä. 

Yhteenvetona voidaankin todeta, että ruotsinsuomalaisten keskuudessa 

on havaittavissa pyrkimys kompensoida sopeuturnattomuudesta yms. sei

koista aiheutuvat "henkiset menetykset" erilaisilla taloudellisilla te-:

kijöillä, joiden tekijöiden subjektiivisella nettovaikutuksella on o

lennainen vaikutus paluualttiuteen ja paluutapahbmaan. Näiden seikko

jen keskinäinen painotus kuitenkin muuttuu Ruotsissa oloajan pituuden 

myötä siten, että esimerkiksi taloudellinen ja sosiaalinen sidonnai-

1) Ruotsista palanneiden elinoloissa tapahtuneista muutoksista ks. tar
kemmin esimerkiksi Söderling, l., Vertaileva elintasotutkimus suo
malaisista ja ruotsinsuomalaisista teollisuustyöntekijöistä, Työ
voimaministeriön Suunnitteluosasto, Siirtolaisuustutkimuksia 14, 
Helsinki 1977 sekä työolosuhteissa tapahtuneista muutoksista Lind 1977. 
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naisuus lisääntyy oleskeluajan kasvaessa. Paluuhalukkuutta voitaneen 

kuitenkin vain osaksi selittää tiettyjen ulkoisten tuntornerkkien, ku

ten iän, sukupuolen, siviilisäädyn jne. avulla. Suurempi osa palmlha -

lukkuudesta johtuneekin emo subjektiivisista kokernusperäisistä seikois:

ta ja näiden yhteisvaikutuksesta. 

KESKUSTELUA 

Suomalaisten siirtolaisten olisi kyettävä antamaan Ruotsissa positiivi
nen ja samalla objektiivinen kuva Suomesta . Suomella on myös runsaasti 
myönteisiä puolia, vaikka sillä onkin enemmän vaikeuksia kuin Ruotsilla. 
Näitä myönteisiä seikkoja olisi korostettava, jotta ruotsalaiset eivät 
erehtyisi pitämään Suomea kehitysmaana. 

Siirtolaislehdillä on nykyään aivan liian pienet toimintaresurssit ja 
tästä syystä niiden olisi saatava enemmän valtionapua. Yksimielisiäol
tiin siitä, ettei Tapahtumia-ohjelmaa tulisi lakkauttaa. Sitä olisi 
päinvastoin esitettävä myös Suomessa, niin että maassamme leviäisi tie
toja siirtolaisista ja heidän olosuhteistaan. Ohjelman lakkauttaminen 
estää Suomi-kuvan säilymistä ruotsinsuomalaisten keskuudessa. Viikko
viestiä arvosteltiin siitä, ettei sillä ole siirtolaisia toimittajina 
jakamassa yhteiskunnallista tietoa. 

Paluumuuttoa käsiteltäessä kritisoitiin sitä, että paluun syitä selvi
teltäessä on liiaksi korostettu rahailluusion katoamista. Asiaa voisi 
tarkastella myös tavallista tarvehierarkiaa soveltaen. Kun Ruotsissa on 
saatu taloudelliset tarpeet tyydytetyiksi, tulee muiden inhimillisten 
tarpeiden tyydyttäminen tärkeämmäksi, ja tähän kenties kotimaa suoRuot
sia paremmat edellytykset. Näin päädytään takaisinpaluuseen. Paluumuu -
ton alueellista jakautumista koskeviin tutkimustuloksiin voi vaikuttaa 
hämäävästi se, että paluu kyllä tapahtuu lähtöalueelle mutta että pian 
muutetaan edelleen toiselle paikkakunnalle. Näin saadaan tosiasiassa 
väärä kuva siirtolaisten paluumuuttoa koskevista preferensseistä. Suomen
ruotsalaisilla voi puutteellinen kielitaito olla paluun esteenä. Perhe 
voi jäädä palaamatta sen takia, että lapset tulisivat kohtaamaan kieli
vaikeuksia suomalaisessa koulussa. Vaadittiin, että paluun esteitä tu
lisi poistaa mm. lisäämällä eri viranomaisten tietoutta yleisistä paluu
seen liittyvistä seikoista. 
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7. T Ä M Ä N H E T K 1 SEN T U T KIM U S T 1 L A N TEE N K AR

TOITUS 

7.1. SIIRTOLAISUUSINSTITUUTIN SELVITYS TUTKIMUSTILANTEESTA SUCMESSA 

Toimistosihteeri, HuK Maija-Liisa Kalhama 

Seuraava Ruotsin siirtolaisuuden tutkimustilanteen yleiskartoitus pe

rustuu pääasiassa Siirtolaisuusinstituutin syksyllä 1977 yliopistoille/, 

erilaisille tutkimuslaitoksille ja yksityisille tutkijoille tekemään 

ns. projektikyselyyn sekä instituutin toimittamaan Suomen siirtolaisuur 

den ja Inaassamuuton bibliografiaan. 

Tässä esityksessä ei huomioida Suomen työvoimaministeriön siirtolais

tutkimusprojektin tutkimuksia, sillä ne esittelee myöhemmin ~nrketta 

Rytkönen. Myöskään suomenruotsalaisten siirtolaisuutta ja sen tutki

mustilannetta ei tarkastella tässä, koska siitä tekee selkoa Kaj And

berg. Ruotsissa tapahtuvaa tutkimustoimintaa esittelee MarkJru Peura. 

HI STORIALLINEN KATSAUS 

Suomen Ruotsin siirtolaisuudella on vuosisataiset juuret. Jo varhai

sella keskiajalla tiedetään suomalaisia siirtyneen Tukholmaan ja muu

alle lähinnä Keski- ja Pohjois-Ruotsiin kaivos- ja metsätöihin. Valti

ollinen yhteys kietoi Suomen uuden ajan alussa Ruotsin käymiin suur

valtasotiin. Niiden myötä alkoi mm. Hämeen ja Savon pohjoisosista 

1S00-luvun lopulla ja 1600-luvun alussa tapahtunut suomalaisten muutto 

Keski-Ruotsiin, ensi sijassa Vårmlantiin. Joidenkin selvitysten, lä

hinnä lehtiartikkelien mukaan, on 1700-luvulla tapahtunut jatkuvaa ja 

ajoittain suhteellisen voimakastakin muuttoliikettä. Iso viha ja muut 

1700- ja 1800-lukujen vaihteen sodat olivat usein syynä tähän muutto

liikkeeseen, mutta ilmiöstä ei ole löytynyt yhtään suoInCllaista tutki

musta. 

Nämä varhaiset muuttoliikkeet olivat Suomen ja Ruotsin valtiollisesta 

yhteydestä johtuen luonteeltaan valtakunnan sisäistä muuttoliilcettä, 

mutta kun kysymyksessä oli muutto sellaiselle alueelle, jossa oli toi

nen kieli ja kulttuuri ja vieläpä muutto meren yli, on tällä liikkumi

sella selvä siirtolaisuuden leiInCl. . Näitten varhaisten muuttoliikkeitten 

syyksi on mainittu mm. sodat, näl kä ja sei kkailunhal u . 
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Käsitykset Ruotsin suomalaisväestön synnystä ovat viime aikoina saa

neet valaistusta lähinnä Richard Brobergin 1950- ja 1960-luvuilla te

kemien tutkimusten johdosta. Varhaisinta siirtolaisuuttamme Ruotsiin 

on K.A.Gdttlundin 1817 ja 1821 tekemien tutkimusmatkojen jälkeen jon

kin verran tutkittu. Erityisesti ovat tällöin olleet tutkimuksen koh

teena Vårmlannin metsäsuomalaiset, jotka ovat kiinnostaneet lähinnä 

kielen ja perinteen tutkijoita. Tutkijoiden kenttäkeruiden perusteella 

tiedämme melko paljon tuon etäisen suomalaissaarekkeen kielimuodosta, 

etenkin sen viime vaiheista, ja myös muusta henkisestä perinteestä. 

Mutta näiden muuttoliikkeiden varsinainen kokonaiskuvaus puuttuu lu

kuunottamatta joitakin tämän vuosisadan alkupuolella tehtyjä selvityk

siä. Yhtenä tuoreirrmista tutkimuksista mainittakoon Johan Nikulan Ato 

AkadEmissa v. 1971 tekemä laajahko esitelmä suomalaisista Tukholmassa 

1460-luvulla, joka sekin perustuu melko vanhoihin ja pääasiassa Ruot -

sissa tehtyihin tutkimuksiin. 

Suomen erottua Ruotsista vuonna 1809 ei siirtolaisuutta Suomesta kä

sin vuosisadan alussa sanottavasti ole. Kuitenkin pitkin 1800- ja 1900-

lukuja aina toiseen maailmansotaan asti jonkin verran suomalaisia nuut

ti Ruotsiin, muuttoliikkeen ollessa ajoittain kohtalaisen vilkastakin. 

Sundsvallin sahateollisuuden voimakas laajeneminen 1860- ja 1870-lu

vuilla aiheutti sen, että yhä useamnat pohjalaiset - etupäässä Pohjan

maan ruotsinkielisistä pitäjistä - hakeutuivat työhön näille alueille. 

Tuolloin Ruotsi muodosti vaihtoehdon Pietariin ja muualle · Venäjälle 

suuntautuneeseen työssäkäyntiin ennen suurta arnerikansiirtolaisuutta. 

Tämä 1800-luvun alun Ruotsin siirtolaisuus ei ole sanottavasti ollut 

tutkimuksen kohteena Suomessa. Osittain se on johtunut lähdemateriaa -

Iin niukkuudesta, jota puutetta ratkaisevasti auttoi Anna-Leena Tbivo

sen v. 1963 valmistunut väitöskirja Etelä-Pohjanmaan valtameren takai

nen siirtolaisuus 1867-1930 ja sen yhteydessä kerätty tutkimusmateri -

aali. Nytterrmin erikoisesti Holger Westerin ja Eric De Geerin osit

tain Uppsalan yliopistossa tekemät tutkimukset valaisevat monia tämän 

ajan siirtolaisuuden ongelmia. Tuoreimpana tutkimuksena mainittakoon 

Holger Westerin viime keväänä valmistunut väitöskirja, jossa hän pyr

kii vastaamaan kysymyksiin: miten tieto uudesta muuttokohteesta saa

vutti Petolahden pitäjän ja minkätyyppinen informaatio sai yksilön te

kemään muuttopäätöksen. 
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Suomalainen siirtolaistutkimus näyttää melkein kokonaan jättäneen huo

miotta 1900-luvun alusta toiseen maailmansotaan tapahtuneen muuttoliik

keen, joka mittasuhteiltaan onkin ollut kohtalaisen vaatimatonta. Kui

tenkin tässäkin muutossa on havaittavissa mielenkiintoisia piirteitä, 

jotka ansaitsisivat lisätutkimusta. Varsinaisen siirtolaisuuden ulko

puolelta tutkimuksen arvoisia kysymyksiä ovat mm. suomalaisten akti

vistien toiminta Ruotsissa sortokausien aikana, ns. sotapakolaiset, 

joista Turun yliopiston yleisen historian laitoksella on tehty suppe

ahko opinnäytetyö sekä suomalaisten sotalasten siirto Ruotsiin. 

Suomen Ruotsin siirtolaisuuden historiassa on näin ollen paljonkin 

tutkimisen arvoista: erityisesti historiantutkijoille, kansatieteili

jöille ja rronille muille esim. kulttuurin ja kielentutkimukselle. 

UUDEMPI RUOTSIN SIIRTOLAISUUDEN TUTKIMUS 

TOisen maailmansodan jälkeen yleinen mielenkiinto väestöntutkimus

ta kohtaan lisääntyi, mutta pääsi todella vauhtiin vasta 1960-luvulla. 

Muuttoliiketutkimuksessa, joka osittain on myös väestöntutkimusta,mie

lenkiinto kohdistui lähinnä maassamuuttoon. Yksittäisiä maastamuutto -

tutkimuksia ja suppeahkoja tutkimusprojekteja käynnistyi lähinnä yksi

tyisten laitosten ja tutkijoiden toimesta. Merkittävimpiä 1960-luvulla 

valmistuneita tutkimuksia on Helsingin yliopiston sosiologian laitok -

sella valmistunut Vilho Koirasen väitöskirja Suomalaisten siirtolais -

ten sulautuminen Ruotsissa vuodelta 1962. Tutkimus on ens:imräisiä seik

kaperäisempiä selvityksiä niistä syistä, jotka ovat aiheuttaneet laa

jamittaisen muuttoliikkeen Suanesta Ruotsiin ja siitä millaisissa o-

10issa naapurimaahan siirtyneet maanmieherrane elävät. Näihin samoihin 

aikoihin alkoi siirtolaisuus yleensä ja myös Ruotsin 

nousta esiin esim. laudaturtyöaiheita annettaessa. 

siirtolaisuus 

Suomalainen muuttoliike Ruotsiin voimistui 1960-luvun lopulla saaden 

hälyttäviä piirteitä. Samaan aikaan siirtolaistutkimuksen tarpeelli

suus todella tiedostettiin ja niitä ryhdyttiin määrätietoisesti suun -

nittelernaan, koska Ruotsiin muuttoa koskevista ongelmista ei ollut sa

nottavasti tietoa. Valtioneuvoston kanslia asetti huhtikuussa 1970 

siirtolaisuustutkimusten ohjelrrointitoimikunnan maastamuuttoa, sen 

syitä ja seurauksia kartoittavan tutkimusohjelman laatimista varten. 

Ohjelma valmistui vuoden 1971 alussa ja työvoimaministeriö sai erityi-
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sen määrärahan sen käynnistämiseksi. Muuallakin siirtolaisuustutkimus 

käynnistyi kohtalaisen nopeasti, eräänä lähtökohtana näille tutkimuk -

sille voidaan pitää Turun yliopiston yleisen historian laitoksella 

vuonna 1963 virinnyttä kaukosiirtolaisuuden tutkimusprojektia, jonka 

ensimmäisiä opinnäytetöitä valmistui näihin aikoihin. Nämä tutkimukset 

osaltaan toivat yleisempään tietoisuuteen siirtolaisuuskysymyksemme 

laajuuden ja merkityksen yhteiskunnallemme. Vähitellen alettiin tie

dostaa tämän asian ympärillä liikkuvat monilukuiset ongelmat ja se, 

että ilman tutkimusta ei viranomaisilla ja muilla yhteiskuntamme päät

tävillä elimillä ollut tarpeeksi tietoa ennen kaikkea Ruotsin siirto

laisuudesta ja sen hoidosta. 

Tällä hetkellä tilanne Ruotsin siirtolaisuuden tutkimuksessa on valoi

sampi , sillä suhteellisen monista ongelmista on tehty . peruskartoitus, 

jotkut ongelmat ovat olleet tarkemmankin tutkimuksen kohteena. 

Seuraavaksi pyrin esittelemään ne tutkimusalueet, joista tutkimuksia 

on tehty sekä mainitsemaan tärkeimmät valmistuneet työt. Muuttoliike -

tutkimus on kuitenkin niin laaja-alainen ja erilaiset ongelmat ovat 

niin sidoksissa toisiinsa, että useimmissa tutkimuksissa on käsitelty 

monia eri kysymyksiä, tässä pyritään kuitenkin tutkimuksia lähestymään 

niiden pääongelmanasettelun pohjalta. 

Huamautettakoon, että työvoimaministeriön laajan siirtolaistutkimus

proj ektin tutkimUksia ei ole tässä huomioitu mitenkään, vaan ne esi

tellään myöhemmin. 

Ruotsin siirtolaisuuden rakenne ja siihen vaikuttaneet tekijät ovat ol

leet tutkimuksen kohteena jo melko varhaisessa vaiheessa. Turun ylio

piston sosiologian laitoksella käynnistyi 1962 tutkimusprojekti, jossa 

pyrittiin selvittämään työvoirnatoimistojen kautta Ruotsiin siirtyneiden 

dernografista rakennetta, ammatillista ja alueellista sijoittumista. E

linkeinoelämän tutkimuslaitoksessa, Työväen Taloudellisessa Tutki

muslaitoksessa sekä Tilastokeskuksessa on tehty nimenomaan näitä pe

ruskysymyksiä käsitteleviä tutkimuksia. Huamionarvoisirnpia ja pisim

mälle vietyjä Suomen Ruotsin siirtolaisuuden rakenteellisia aminai

suuksia käsittelevistä tutkimuksista ovat kuitenkin Altti Majavan u

seat laajemmat ja suppeammat aihetta käsittelevät työt, joista mainit

takoon esim. vuonna 1975 valmistunut englanninkielinen tutkimus Suo-
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rnen Ruotsin siirtolaisuus vuosina 1946-1974. 

Muuttoliikkeen alueellisia rakenteellisia ominaisuuksia on viime vuo

sina tutkittu rrm. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitok

sella, Oulun yliopiston rna.antieteen laitoksella ja Turun yliopiston so

siologian laitoksella. 

Vaikka siirtolaisuuden rakennetta ja siihen vaikuttaneita tekijöitä 

onkin suhteellisen paljon tutkittu, niin loppuun tutkituksi tätä ai

hetta ei suinkaan voi sanoa, vaan näiden peruskysymysten tulisi olla 

jatkuvan tutkimuksen kohteena. 

Siirtolaisten sopeutuminen ja siihen liittyvät ongelmat ovat perus

teiltaan samanlaisia kuin sopeutuminen yleensä: yhteiskuntaelämän muu

tokset (tässä kylläkin liittyen asuinpaikan/maan vaihtoon) vaativat 

uudelleenorientoitumista, mukautumista muuttuneisiin olosuhteisiin. 

Suomalaisten muutto Ruotsiin on pinnallisesti katsoen helppoa, koska 

rajoittavia tekijöitä ei ole estämässä muuttotapahtumaa, eivätkä mää

rämaankaan aiosUhteetole täysin erilaiset kotimaan oloihin verrattuna. 

Sopeutumisongelmia ilmenee kuitenkin useintnilla jokapäiväisen elämän 

aloilla. 

Sopeutumiskysymyksiin ja niihin liittyviin erityisongelmiin on SUo

messa kiinnitetty kohtalaisen paljon huomiota. Tutkimusongelmana aihe 

kuitenkin on niin laaja, että se vaatisi useita tutkimuksia ja monen 

eri tieteen alan yhteistyötä, ennenkuin sen kokonaisselvitys olisi a

jateltavissa. Yleisluontoisempiaja vanhimpia tämän aiheen tutkimuk-

sista ovat Vilho Koirasen 1960-luvulla tekemät tutkimukset, joista 

tärkein on hänen jo aikaisemmin mainittu väitöskirjansa. Nuorempaa 

tutkimusta edustaa Pertti Toukomaan Korutonta kertomaa vuodelta 1973 

ja Sirkka-Liisa Heikkisen Tampereen yliopiston sosiologian laitoksel

la tekemä tutkimus Kielitaito ja Ruotsin suomalaisten akkulturaatio. 

Yleishavaintona näiden tutkimusten tuloksista voisi sanoa, että suo

rna.laisten olot Ruotsissa eivät aina olleet niin kehuttavia kuin mitä 

Suomessa kesälamiaan viettävät siirtolaiset kertoivat. pohdittaessa 

syitä ilmenneisiin ongelmiin, nousi kielitaidottomuus ja sen mukanaan 

tuomat ongelmat usein päällimmäisiksi. Ruotsinsuomalaisten kielitaitoa 

onkin lähinnä Toukomaan ja Tove Skutnabb-Kankaan toimesta tutkittu 

melko paljon, ongelmanasettelu on usein kytketty lasten koulukäynti-
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mahdollisuuksiin Ruotsissa, joihin oli kiinnitetty huomiota jo 1960-

luVill1 alkupuolella, mutta jotka koettiin todella ongelmallisiksi, kun 

1960-luVill1 lopulla muuttaneet lapset tulivat kouluikään. _ Tästä aihees-

ta on tehty lukuisia opinnäytetöitä Tampereen ja Jyväskylän yliopis

toissa. Uusinta tämän alan tutkimusta edustaa Jyväskylän yliopiston 

kasvatustieteiden laitoksella valmistumassa oleva Kari Lasosen kaksio

sainen tutkimus Ruotsin suomalaiset siirtolaisoppilaat. 

Koulutusongelmiin ei törmätä kuitenkaan pelkästään Ruotsissa, vaan e

rään ongelman muodostavat Ruotsista Suomeen palaavien lasten sopeutu

minen ja menestyminen suomalaisessa koulussa. Näitä kysymyksiä on tut

kittu rmn. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan ja Jyväskylän ylio

piston kasvatustieteiden laitoksella. 

Eräänä vaikeana ja jatkuvaa tutkimusta vaativana ongelmaryhmänä ovat 

mielenterveys- ja muut sosiaalipsykologiset häiriöt, joita ovat tutki-

neet rmn. Elina Haavio-Marmila ja Kerstin Stenius Helsingin yliopiston 

sosiologian laitoksella, tuorein tutkimus vuodelta 1977. 

Siirtolaisen sopeutumisen kannalta uuteen yhteiskuntaan ei ole merki

tyksetöntä sen informaation laatu ja laajuus, jota he saavat. Tässä on 

lisäksi huomattava, että siirtolaisten sopeutumista uusiin olosuhtei

siin ei suinkaan edistetä pelkästään heidän erityisolosuhteitaan kos

kevalla tiedonvälityksellä, vaan tätä tavoitetta palvelevat yhtä lail

la tiedot vastaanottajamaan yleisestä yhteiskunnallisesta tilanteesta 

kuin myös tiedot alkuperäisen kotimaan tapahtumista. Siirtolaisinfor -

maatio ja sen käyttö siirtolaisten integrointiin on ollut tutkimuksen 

kohteena lähinnä Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksella sekä 

kirjastotieteen ja toimittajalinjan tutkimuksessa. 

Suomalainen siirtolaistutkimus on tuottanut myös siirtolaisuuden ta

loudellisiin ilmiöihin keskittyviä selvityksiä. Elinkeinoelämän tutki

muslaitoksessa syntyi 1960-luvun lopulla tarve selvittää maastamuutta

neen työvoiman rakennetta ja maastarnuuttoilmiöön liittyviä taloudel

lisia ja sosiaalisia syitä ja seurauksia Suomelle ja sen talouselä -

mälle. Tämän ongelmaryhmän sel vi ttämiseen kuuluu myös Turo Bergmanin 

Työväen Taloudellisessa Tutkimuslaitoksessa tekemä tutkimus~~tamuut

to ja työvoimapolitiikka, jossa maastamuutto-ongelma on pyritty nä

kemään laajemnin: on vedetty yhteyksiä maarmne yhteiskunnalliseen ja ta-
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loudelliseen kehitykseen ja maassamme harjoitettuun talouspolitiikkaan. 

Näitten lisäksi tätä laajaa ongelmaa on selvitetty myös Suomen pankin 

tutkimusosastolla sekä joissakin yliopistojen opinnäytetöissä. 

RUOTSIN SIIRTOLAISUUTTA KOSKEVA TUTKIMUSTARVE JA TEKEILLÄ OLEVAT TUT

KIMUKSET 

Kuten edellä olevasta tutkimustilanteen kartoi tuksesta selviää, on tut

kimustoiminta Suomessa 1970-luvulla ollut verraten vilkasta varsinkin 

työvoimaministeriön toimeenpaneman tutkimusohjelman ansiosta. Tästä 

huolimatta monia seikkoja ei ole vieläkään käsitelty riittävän yksi

tyiskohtaisesti, ja useat tutkimukset ovat siirtolaisuuden viimeaikai

sen kehityksen takia vanhentuneet. Eräs konkreettisimrnista puutteista 

on, ettei erillisiä tutkimuksia ole yhdistetty kokonaiskuvan antavaksi 

yleisesitykseksi. Myös Ruotsin siirtolaisuuden varhaisemmat vaiheet 

ovat jääneet varsin vähälle tutkimukselle. Ruotsin siirtolaisuuden his

toria on siis kirjoittamatta. 

Tässä vaiheessa, kun kiireellisin tiedontarve on tyydytetty ja tarvi

taan yhä yksityiskohtaisempia tietoja, teorianmuoo.ostuksen puutteet 

haittaavat selvästi myös soveltavaa tutkimustyötä. On kuitenkin too.et

tava, että Altti Majavalla on suunnitteilla tutkimus muuttoliikkeitä 

koskevista teorioista, malleista, hypoteeseista ja käsitteistä sekä 

tämän tutkimusvälineistön kehittelymahdollisuuksista. 

Sopeuturniskysyrnyksiä - erityisesti kielen (ns. puolikielisyyden) mer

kitystä siinä, tutkitaan edelleen, usein huomioiden erikoisesti paluu

muuttajien kohtaarnat vaikeudet. Tähän samaan tutkimusalueeseen on luet

tava myös Oulun yliopiston kansanterveystyön laitoksella meneillään 0-

levaäiti ja lapsi -projekti, jossa tutkitaan siirtolaisperheen ja kou

luiässä olevan lapsen välisiä suhteita eräässä sosiaalilääketieteelli

sessä riskiryhrnä.ssä. Elina Haavio-Mannilan tutkimus Vertailu miesten ja 

naisten elintasosta suomalaisten ja jugoslavialaisten siirtolaisten ja 

ruotsalaisten parikkien keskuudessa kuulunee osittain tähän samaanryh

rnään, mutta kuvannee myös siirtolaisuuden sosiologisia ja taloudellisia 

piirteitä. Näitten lisäksi mainittakoon Jyväskylän yliopiston . etno -

logian laitoksella yhteistyönä Nordiska Museetin kanssa tekemä tutki

musprojekti, jossa tutkimusaiheena on ITU11. Ruotsissa toimivien Suami

Seurojen vaikutus suomalaisten akkulturaatioon ja identifikaatioon. 
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Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksella jatketaan siirtolaisin

formaatiotutkimusta, Taisto Hujasella on tekeillä useitakin aihetta 

käsitteleviä töitä. Samalla laitoksella opinnäytetöinä tutkitaan Ruot

sin Radion suomenkielisten ohjelmien sisältöä ja äidinkielisen tiedo

tuksen merkitystä ruotsinsuomalaisille. 

Jäljelle jäävä tutkimustarve 

Syksyllä 1977 tehdyn projektikyselyn vastausten perusteella on Siir-

tolaisuusinstituutti laatinut luettelon esille tuoduista tutkimus -

ongelmista. Esi teqrt ongelmat on ryhmi tel ty tässä tieteenaloittain, 

mutta on huomattava, että useat ongelmat ovat niin laaja-alaisia, et

tä ne kuuluisivat monen eri tieteenalan tutkimuksen koht~eksi. Kyse -

lyssä tuli esille korostetusti yhteiskuntatieteellisen ja käyttäyty -

mistieteellisen tarkastelun yhdistäminen. Myöskin esitettiin, että 

maastamuuton syiden selvittämisen tulisi olla 

kohteena. 

jatkuvan tutkimuksen 

Oheinen luettelo esitetyistä tutkimusongelmista perustuu melko 

källe Altti Maj avan projektikysel yvastaukseen: 

Väestö- ja maantieteelliset tutkimukset 

- Ikärakenteen vinoutuminen ja sen merkitys yhteiskuntaan 

pit-

- Siirtolaisuuden vaikutus maamme syntyvyyteen ja väestön kasvuun 
- Tapahtuuko suomalaisten kuolleisuudessa muutoksia Ruotsissa 
- Vaiheittainen muuttoliike (ns. etappisiirtolaisuus) 
- Suomen ja Ruotsin välillä useaan kertaan muuttaneet (ns.krooniset 

muuttajat) 
- Paluumuuton alueelliset preferenssit 

Työvoimapoliittiset tutkimukset 

Muuttoliikkeen välittömät ja välilliset työllisyysvaikutukset 
- Virallisen työnvälityksen käyttö tai käyttämättömyys Ruotsiin 

muuton yhteydessä 
- Yritysten henkilöstöhallinnon erot Suomenja Ruotsin välillä 
- Maastamuuton vaikutus lähtöalueille jäävien ansio- ja elintasoon 

Taloudelliset tutkimukset 

- Talous- ja työllisyyspolitiikan mahdollisuudet vaikuttaa maasta
muuttoon 

- Siirtolaisuuden ja maassamuuton vaikutukset alueellisessa talous-
politiikassa 

- Siirtolaisten varainsiirrot 
- Paluumuuttajien ulkomailla hankkima koulutus ja ammattitaito 
- Sosiaalisen pääoman käyttöasteen aleneminen maastamuuton takia 
- Pohjois-Suomen työssäkäynti rajan toisella puolella 

Sosiaalipoliittiset ja psykologiset tutkimukset 

- Ruotsissa asuvien suomalaisten sairastavuus ja lääkintäpalvelusten 
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käyttö 
- Suomalaisten rikollisuus Ruotsissa 
- Ruotsinsuomalaiset yksinhuoltajat: yksinhuoltajan olosuhteiden e-

rot Suomen ja Ruotsin välillä ja erojen merkitys 
- Siirtolaisuuden vaikutus persoonallisuuden kehittymiseen 
- Jonkin erityisryhmän työolosuhteiden kartoitus 

Siirtolaislasten vanhempien suhtautuminen kasvatuskysymyksiin ja 
kasvatusmetodin luominen siirtolaislapsille 

- Siirtolaislasten koulutusongelmat peruskoulun jälkeen 
- Aikuisten ruotsinsuomalaisten koulutusongelmat 

Sosiologiset ja etnologiset tutkimukset 

Vastapalanneidenkotiummisongelmat ja viranomaisten mahdollisuu -
det alkuvaikeuksien helpottamiseksi 
Muuttoliikettä koskevat normit ja asenteet eri alueilla ja väes
töryhmissä 

- Siirtolaisuuden vaikutus perheenmuodostukseen 
- Perhe uudessa ympäristössä 
- Siirtolaisten sosiaaliset kontaktit 

Ruotsinsuomalaisten kulttuurin kehitys ja asema 
- Siirtolaisten yhdistysaktiviteetti 
- Paluumuuton syyt ja ehdot 
- Ennakkoluulot suomalaisia kohtaan vieraassa maassa 

Valtio-opilliset tutkimukset 

- Pohjoismaisten työmarkkinoiden synty ja toiminta 
- Siirtolaiskysymys Suomen ja Ruotsin välisissä suhteissa 
- Poliittisten puolueiden asennoituminen maastamuuttoon 
- Siirtolaisuus- ja maassamuuttotutkimusten hyväksikäyttö 

kunnallisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa 

Tiedotusopilliset tutkimukset 

yhteis-

- Siirtolaisille ja muuttoa harkitseville tarkoitetun tiedotusai
neiston käyttökelpoisuus 

- Siirtolaisinformaation kokonaisvaltainen ymmärtäminen työvoiman 
uusintamisen osana 

- Suomi-kuvan säilyminen 

Tilastot 

- Suomenruotsalaisten siirtolaisten tilastojen täydentäminen 
- Tilastojen viivästyminen hankaloittaa tutkimusta 
- Luotettavien ennusteiden laatiminen tärkeätä yhteiskuntapolitii -

kassa 

Suomalaisessa siirtolaistutkimuksessa kiinnitettiin aluksi huomio mel

kein kokonaan ns. kaukosiirtolaisuuteen ts. valtameren taakse suuntau

tuneen siirtolaisuuden tutkimiseen. V5hitellennousi myös sotienjälkei

nen Ruotsin siirtolaisuus tutkimuksen kohteeksi. Kuten olemme voineet 

todeta, paljon on tutkittu, mutta paljon on vielä selvittärnättäniä ky

symyksiä. 

Ruotsiin muuton tulevaisuuden ennustaminen on yhtä vaikeaa kuin kan

sainvälisen suhdannekehityksen ennustaminen yleensä nykytilanteessa. 
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Jos oletetaan, että tämänhetkinen talouskriisi on vain väliaikainen il

miö, voidaan odottaa kansainvälisen muuttoliikkeen vilkastuvan jälleen 

suhdanteiden elpyessä. Silloin meillä pitäisi olla valmiutta eteentule

vien erilaisten muuttoliikeongelmien ratkaisemiseen. 

7.2. TYÖVOIMAMINISTERIÖN SIIRTOIAISUUSPROJEKTI 

VTIvr Marketta Rytkönen 

Siirtolaisuusongelmien vakavuus alettiin maassamme tiedostaa laajalti 

vuoden 1970 alkupuolella, jolloin kävi ilmi, että Suomen väkiluku oli 

edellisenä vuonna vähentynyt maastamuuton takia. Ongelmien ratkaisemi

nen edellytti erityisen siirtolaisuuspolitiikan hahmottamista sekä sii

hen liittyvien toimenpiteiden käynnistämistä. 

Perustietojen saamiseksi siirtolaisuuspolitiikan ja siirtolaisuutta 

koskevien käytännön toimenpiteiden suunnittelua varten käynnistettiin 

työvoimaministeriössä laajamittainen siirtolaisuustutkimusprojekti, jo

ka perustui siirtolaisuustutkimusten ohjelmointitoimikunnan joulukuus

sa 1970 luovuttaman mietinnön esityksiin. 

Siirtolaisuustutkimusten ohjelmaan (julkaistu erillisenä ohjelrnanasiir-

tolaisuustutkimuksia 2, Työvoimaministeriö, suunnitteluosasto 1973) 

liittyviä tutkimuksia on julkistettu yli 30 kappaletta. Näistä 16 on 

julkaistu työvoimaministeriön erityisessä siirtolaisuustutkimuksia-sar

jassa. 

Työvoimaministeriön siirtolaisuustutkimusten yleisenä tavoitteena oli 

siirtolaisuustutkimusten ohjelrnointitoirnikunnan esityksen mukaisesti 

tuottaa tietoa: 

1) maastarnuutosta, erityisesti viime vuosina Ruotsiin suuntautunees
ta muuttoliikkeestä, 

2) paluumuutosta, 

3) ulkostnmalaisten, erityisesti ruotsinsuomalaisten olosuhteista se
kä 

4) rnaassamuutosta ja paikalleen jäävistä siltä osin, kun sen tutki
minen on tarpeellista vertailuperustan muodostamiseksi siirtolai
suustutkimuksilIe . 

Siirtolaisuustutkimukset on julkaistu erityisesti tätä varten peruste-
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tussa työvoimaministeriön suunnitteluosaston siirtolaisuustutkimusten 

sarjassa. Osittain tutkimuksia on julkaistu myös ulkopuolisten laitos

ten sarjoissa. 

Tutkimusohjelmaan liittyvät seuraavat osatutkimukset: 

(1) Tilastokeskus: Nuuttoliiketutkimus; derrografinen ja ekologinen a

nalyysi pohjoismaisesta muuttoliikkeestä ja maassamuutosta. Tutkimuk

sen ensimmäinen ja toinen vaihe ovat valmistuneet, ja niitä koske

vat raportit on julkaistu Tilastokeskuksen tutkimussarjassa (no 22, 

tarrmikuu 1973 ja no 25, heinäkuu 1973): Kimmo Mikkola; Ruotsissa 

vuosina 1946-70 ansiotyössä ollut suomalaisväestö. Jatkotutkimuksen 

on suorittanut aktuaari Pekka Myrskyla, joka on toimittanut useita 

asiaan liittyviä monistettuja tilastojulkaisuja. 

(2) Helsingin yliopiston sosiologian laitos: Siirtolaisperhetutkimus; 

rnaasta- ja maassamuuttaneiden perheiden sopeutumista koskeva tut

kimus; tutkijana vt.professoriElina Haavio-Mannila, tutkimusaineis

to on hankittu haastattelemalla Helsingissä ja Västeråsissa kaupun

keihin muuttaneita suomalaisia perheitä sekä toisaalta kantakaupun

kilaisia perheitä. Haavio-Mannila on julkaissut eräitä lähinnä siir

tolaisten sairastavuuteen liittyviä osatutkimuksia nID. Helsingin y

liopiston sosiologian laitoksen julkaisusarjassa sekä Acta Sosiolo

gica -lehdessä. 

(3) Väestöntutkimuslaitos (ent. Väestöpoliittinen tutkimuslaitos) ja 

työvoimaministeriön suunnitteluosasto: Paluumuuttotutkimus; yht. 

maisteri Sirkka-Liisa Heikkisen suorittama postikyselytutkimus kes

keisistä Ruotsista paluuseen liittyvistä ongelmista. 

(4) Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalipoliittinen tutkimusosasto: 

Muuttoliikkeeseen osallistuvien sosiaalisen aseman muuttuminen; val

tiot.tohtori Juhani Tauriaisen suorittama haastattelututkimus, jon

ka aineisto on hankittu maaseudun väestökatoalueiden oloja ja ongel

mia kartoittavan tutkimuksen yhteydessä. Tutkimus on julkaistu S'IM:n 

sosiaalipoliittisen tutkimusosaston monistesarjassa (no 4/1973): Ju

hani Tauriainen, r.1aaseudulta muuttaminen ja sosiaalinen kohoaminen. 

(5) Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitos: Siirtolaisuusprojekti; 

suomalaisten työntekijöiden asemaa ja olosuhteita Suanessa ja Ruot

sissa sekä liikkuvan työvoiman elintasoeroja Suomen ja Ruotsin vä-
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lillä kartoittavat tutkimukset, jotka ovat laatineet fil.maisteri 

Kaarina Lehtonen sekä valtiot..maisterit Jouko Lind ja Ismo Söder

ling. Projektiin liittyy lisäksi valtiot. _ylioppilas Kerstin Hägenin 

suorittama tutkimus työnvälityksen roolista Suomen ja Ruotsin väli

sessä rnuuttoliikkeessä. Lindin tutkimukset on julkaistu ~1:n siir

tolaisuustutkimuksia-sarjassa (no 8 ja 12 ja 13) sanoin kuin Lehto

sen tutkimus (no 9) ja Söderlingin tutkimus (no 14). 

(6) ÅbO Akademin sosiologian laitos: Siirtolaisuustutkimus, joka sel

vitti teollisuusinvestointien ja muuttoliikkeen yhteyksiä kuntata

solla ja kartoitti näiden vaikutusta kurman elinkeino- ja väestö

rakenteeseen sekä kunnallistalouden kehitykseen. Perusaineiston 

hankinta suoritettiin Närpiön kurmassa haastattelemalla. Tutkimuk

sen ovat suorittaneet valtiot. lisensiaatti Tom Sandltmd ja valtiot. 

maisteri Aulis Gröndahl. Tutkimukset on julkaistu Åbo Akademin o

massa tutkimussarjassa. 

(7) Turun yliopiston yleisen historian laitos: Suomalainen siirtolai

suus Australiaan erityisesti toisen maailmansodan jälkeen; ph.D. 

Olavi Koivukankaan suorittama siirtolaisuuden määrää ja rakennetta, 

siirtolaisten sopeutumisongelmia ja -astetta, siirtolaisten elin

tasoa yms. tekijöitä selvittävä tutkimus. Tutkimus on ilmestynyt 

SHrtolaisuusinstituutin julkaisusarjassa noA 1. 

(8) Työvoimaministeriön suurmitteluosasto: Selvitys Suomen ja Ruotsin 

kuluttajahintaeroista sekä teollisuuden eräiden työntekijäryhmien 

reaaliansioista vuonna 1971. Vuoden 1972 lopulla valmistuneen sel

vityksen laativat valtiot. kandidaatti Timo Korva ja valtiot.yliop

pilas (sittermnin valtiot. maisteri) Anneli Kurvinen, joka myös laa

ti vastaavan, vuotta 1973 koskeneen selvityksen. Viimeisimmät sel

vitykset Suomen ja Ruotsin kuluttajahintaeroista sekä teollisuuden 

eräiden työntekijäryhmien reaaliansioista ovat vuosilta 1974 ja 

1975 sekä valmistumisvaiheessa vastaava selvitys vuosilta 1976 ja 

1977. Selvitykset on laatinut valtiot. kandidaatti Marketta Rytkö -

nen. 

(9) Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian laitos: Ruotsinsuo

malaiset ja kirkko; seurakuntatyöntekijäin haastatteluihin ym. ai

neistoon perustuvan, huhtikuussa 1973 valmistuneen tutkimuksen on 

laatinut teol. maisteri Maija Salonen. 
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(10) Työvoimaministeriön suunnitteluosasto ja Suomen Gallup Oy: Työ -

voirnahallinnollisen tiedotuskampanjan seurantatutkimus; ensimmäi

nen kyselykierros (kohteena vajaat 6000 lähinnä muuttotappioalueil

la asuvaa) suoritettiin toukokuussa 1973; toinen suoritettiin ke

väällä 1974 kampanjan päätyttyä. Vastuuhenkilöt olivat koordinaat

tori Kari Hietala ja tutkimussihteeri Marketta Rytkönen (TVM.) sekä 

tutkija Pekka Vapaaoksa, sittemnin Marita Sandelin (Suomen Gallup). 

Seurantatutkimuksen raportit ovat ilmestyneet työvoimaministeriön 

siirtolaisuustutkimuksia-sarjassa (n:ot 7 ja 11). 

(11) Työvoimaministeriön suunnitteluosasto: Lapsen kasvattamisen ja kou

luttamisen kustannukset. Tämä tutkimus sisältyy osana projektin ta

loudellisten tutkimusten tutkimusohjelmaan ja sen on suorittanut 

fil. maisteri Veikko Savela. Tutkimus on julkaistu TVM:n siirtolai

suustutkimuksia-sarjassa no 6. 

(12) Työvoimaministeriön suunnitteluosasto: Elinkeinorakenteen muuntu

minen ja tämän vaikutus muuttoliikkeeseen. Tutkimus sisältyy osana 

projektin taloudellisten tutkimusten tutkimusohjelmaan ja sen suo

ri tta jaon valtiot. maisteri Markku Tapio. Tutkimus on ilmestynyt 

työvoimaministeriön työvoimapoliittisia tutkimuksia-sarjassa no 20. 

(13) Työvoimaministeriön suunnitteluosasto: Muuttoliikefunktiotutkimus. 

Tutkimus liittyy osana projektin taloudellisiin tutkimuksiin ja 

sen suorittaa valtiot. maisteri Kari Hietala. 

(14) Helsingin yliopiston sosiologian laitos ja Suomen Gallup: Parikki

vertailututkimus Ruotsin matalapalkkatutkimuksessa mukana olleil

le suomalaisille siirtolaisille. Tutkimuksessa sel vi tetään, miten 

siirtolaiset poikkeavat vastaavassa asemassa olevista suomalaisis

ta elintason eri kOIrlfXJnenttien suhteen. Tutkimuksen suorittaa vt. 

professori Elina Haavio-Mannila. 

Tutkimusprojekti käynnistyi ja sen tavoitteet muotoiltiin aikana, jol

loin vallitsi ennen näkemättömän suuri vuosien 1969-70 lähtämuuttoaal

to. Sittemnin on tilanne muuttunut. Vuosina 1971-74 paluumuutto on ol

lut suurempaa kuin lähtö muutto , mikä on luonnollinen seuraus voimak

kaan lähtämuuttoaallon takaisin purkautumisesta. Pienentynyt lähtänuut

to vuosina 1971-74 on ollut taas seurausta lähinnä Suomen hyvästä 

työllisyystilanteestaja toisaalta Ruotsin huonontuneesta työllisyys-
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tilanteesta. 

Nyttermnin on Ruotsiin muutto jälleen vilkastunut ja vastaavasti paluu

muutto pienentynyt. Työllisyystilanteen lisäksi muuttopainetta on li

sännyt Suomen ja Ruotsin välinen tulo- ja elintasoero, joka viime vuo

sien aikana ei käytännöllisesti katsoen ole muuttunut miksikään. 

Projektin tutkimuksilla pyritään viime kädessä käytännöllisiin päämää

riin. Tuloksia on käytetty ja käytettäneen hyödyksi siirtolaisuustx:>

liittisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Siirtolaisuuspolitiikan 

avulla siirtolaisuuteen pyritään vaikuttamaan käytettävissäolevinkei~ 

noin siten, että lähtömaan (Suomen) ja toisaalta suomalaisten siirto

laisten saama hyöty lisääntyy tai ainakin haitat minimoituvat. 

Suoritettujen tutkimusten kenties suurin käytännön merkitys on siinä, 

että siirtolaisuusongelmia koskevien tietoj en puute on asteittain pois-

tunut. Vaikka kaikkia kysymyksiä ei vieläkään ole voitu seikkaperäi-

sesti selvittää, keskeisimmät asiat - siirtolaisuuden syyt ja seurauk

set sekä siirtolaisten olosuhteet - on onnistuttu kartoittamaan. Kan

sainvälisiä selvityksiä esim. OECD:ssä tehtäessä on käynyt ilmi, että 

Suomesta on nykyisin saatavana enemmän ja tarkempia siirtolaisuustie

toja kuin muista lähtärnaista. Tästä syystä siirtolaisuuspoliittisten 

toimenpiteiden suunnittelu on nyt tuntuvasti vankemmalla pohjalla kuin 

1970-luvun alussa. 

Siirtolaisuustutkimuksista saatuja tietoja ovat käyttäneet hyväksi en

nen muita siirtolaisasiain neuvottelukunta (SAN) ja työvoimaministeriö, 

eri tyisesti sen työnväli tysasiain toimisto. SAN on käyttänyt tutkimus -

tuloksia ensi sijassa mietintöjensä ja muiden esitystensä perustana. 

Vaikka itse siirtolaisuustutkimusprojekti on päättynyt, liittyy muut

toliike ja siihen liittyvä tutkimustoiminta edelleen olennaisena osana 

työvoimaministeriön työvoimapoliittiseen tutkimusohjelmaan. 

Äskettäin ilmestyi pääosin työvoimapoliittisin määrärahoin suoritettu 

selvitys suomenruotsalaisen siirtolaisuuden tutkimisesta. Selvitykses

sä kartoitetaan tutkimukset, jotka on tehty suomenruotsalaisten siir

tolaisuudesta sekä määritellään suomenruotsalaista siirtolaisuuttakos

keva tutkimustarve. Selvityksen on laatinut Svenska österbottens Land

skapsförbund (tutkija Kaj Andberg). 
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Työvoimaministeriössä on valmistumisvaiheessa selvitys Suomen ja Ruot

sin kuluttajahintaeroista sekä teollisuuden eräiden tyäntekijäryhmien 

reaaliansioista vuosina 1976 ja 1977 . 

Työvoimaministeriön työvoimapoliittisen tutkimusohjelman mukaan siir

tolaisuuteen liittyvä kiireellisin tietotarve esiintyy lähinnä seuraa

villa osa- alueilla. Taloudellisiin siirtolaisuustutkimuksiin liittyvä 

tietotarve koskee maastamuuton, toisaalta maassamuutonkin kansantalou

dellisten, sosiaalisten ja demograafisten vaikutusten selvittämistä. Toi

nen osittain siirtolaisuuteen liittyvä tutkimus tarve liittyy työnväli

tyksen käyttöön pohjoismaisessa muuttoliikkeessä. Edistääkö työnvälitys 

pysyvänluontoista muuttamista, sekä mitä tietoja muuttajat eniten tar- . 

vitsevat ja miten työvoimaviranomaiset ovat pystyneet tiedon tarpeen 

täyttämään. Tietoja tarvitaan lähinnä käytännön työnvälityspalvelujen 

edelleen kehittämisessä . 

Myöhempien vuosien tutkimustarpeeseen liittyvät maastamuuton syiden 

kartoittaminen, muuttoliikkeen muuttuneen luonteen selvittäminen jne. 

Paluumuuttoon kytkeytyvä tietotarve liittyy lähinnä palanneiden ja toi

saalta maassamuuttaneiden sopeutumiseen liittyvään problematiikkaan . 

Muuttoliike tulee jatkuvasti olemaan ongelma Suomelle. Muuttoliikkeen 

luonne on kuitenkin olennaisesti muuttunut . Varsin katkeralta kuulos

taa se tosiasia , että tällä hetkellä maasta muuttavat henkilöt ovat yhä . 
paremmin koulutettua , ammattitaitoista väestöä. 

Muuttoliikkeen luonteen muuttuessa tarvitaankin jatkuvaa muuttoliik

keeseen liittyvää seurantaa ja selvi tystyötä. Vaikka työvoimaministe -

riön mittavan siirtolaisuustutkimusprojektin ansiosta muuttoliikke~ 

liittyvä perustietojen tarve onkin tyydytetty , ei tulevan tutkimustoi

minnan tarve suinkaan ole poistunut . 

7.3 . SUOMENRUOTSAIAISEN SIIRIDLAISUUDEN TUTKIMUSTILANNE 

VIM Kaj Andberg 

Suomea ja sen väestöä on 1900- luvulla jatkuvasti koetellut melkoinen 

maastamuutto . Vuosisadan alkupuoliskolla maastamuuttajien virta suun

tautui ensisijaisest i Amerikkaan, sen jälkeen pääasiallisesti Ruotsiin. 
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Suomenruotsalaisten osuus on huomattavasti maan vastaavaa 

suurempi. 

keskiarvoa 

Suomenruotsalaisen vähemmistön tulevaisuuden kannalta siirtolaisuus on 

kohtalokas kysymys. Katsotaan suomenruotsalaisten selviytyvän suomalais

turnisesta, mutta ei siirtolaisuudesta. Suomenruotsalaisen siirtoLaisuus

politiikan tavoitteena on siksi ollut päästä ainakin tasapainossa ole

vaan muuttoliikkeeseen. 

Valtion työllisyysmäärärahoja jaettaessa otetaan hyvin vähän huomioon 

se, että maastamuutto pienentää työttörnyysprosenttia. Suomenruotsalaiset 

alueet - ensisijaisesti Pohjanmaa ja Turunmaa - kärsivät tästä, koska 

suomenruotsalaisten on todettu suurelta osin muuttavan maasta työttö

mäksi ilrnoittauturnattomina. Alueet joutuvat muita huonompaan asemaan, 

kun valtion työllisyysmäärärahat pysyvät pieninä eikä yhteiskunnan pal

velutasokaan sen vuoksi nouse. Siirtolaisuuskynnys pysyy siten mata -

lampana riskialueilla sen sijaan, että se mikäli mahdollista, tehtäisiin 

korkeammaksi kuin muualla. 

Vaikka Suomen siirtolaisuudesta on tehty useita laajoja tutkimuksia, 

suomenruotsalaisten keskuudessa tapahtuvan siirtolaisuuden kattava y

leistutkimus puuttuu vielä. Tekemäni kartoittavan tutkimuksen tavoi t

teena onkin siksi ollut koota se, mitä tiedetään suomenruotsalaisten 

maastamuutosta, sen laajuudesta, rakenteesta, syistä ja seurausvaiku

tuksista viime vuosina, sekä näyttää toteen, että tarvitaan tietoa, 

jotta voitaisiin ryhtyä selektiivisiin toimenpiteisiin tasapainotetun 

muuttoliikkeen aikaansaamiseksi. 

MUUTTOLIIKKEEN LAAJUUS 

Vapaita pohjoismaisia tyänarkkinoita koskeva sopimus astui voimaan 

vuonna 1954. Vuonna 1969 otettiin käyttöön pakollinen pohjoismainen 

muuttotodistus. Ajalta 1954-1969 ei ole olemassa suomalaisia pohjois

maista muuttoliikettä koskevia tilastoja. Siksi on jouduttu turvautu

maan Ruotsin tilastoihin. Tämän ajan suomenruotsalaisten maastamuuton 

laajuus, rakenne ja alueellinen jakautuminen ovat hämärän peitossa, 

koska Ruotsin siirtolaistilasto ei mainitse erikseen suomenruotsalaisia 

siirtolaisia. Ajalta vuoden 1969 jälkeen siirtolaistilastot ovat sikä

li epätyydyttäviä, että ne ovat arvioituja ja ovat suomenruotsalaisten 

osalta noin pari vuotta jäljessä. Suomen julkisen tilaston julkaise-
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mattomista talukoista käy suomenruotsalaisten Ruotsiin muuttajien o

salta selville vain sukupuolijakautuma ja tulo- ja lähtö lääni. Poh

joismaista muuttoa koskeva tilasto ilmoittaa ruotsinkielisten ikäjakau

tuman, myös sukupuolittain. Julkaisemattomista taulukoista saadaan li

säksi jakauma tulo- ja lähtölääneihin ja myös kaupunkeihin, kaup -

paloihin ja maalaisklmtiin nähden sekä kuntakohtainen määrä. Näiden 

arvioitujen tietojen mukaan suomenruotsalainen nettomuutto olikokonai

suudessaan vuosina 1970-75 -2194 henkeä, kun taas Svenska österbottens 

landskapsförbundin kirkkoherranvirastoista saamat todelliset luvut vas

taavalta ajalta yksinomaan Pohjanmaan ruotsinkielisten osaltaolivatpe

räti -1983 henkeä. Tiedot eroavat toisin sanoen oleellisesti toisistaan. , 

Suomenruotsalaisten siirtolaisuusosuus on suhteellisesti katsoen suun

nilleen kaksi kertaa korkeampi kuin suomalaisten keskimäärin. Tämä o

suus on lisäksi noususuunnassa 70-luvulla. Suomenruotsalaisten suhteel

linen maahanmuutto-osuus on myös suurempi, mutta tämä osuus on 70-lu

vulla suhteellisen vakio. 

Suomenruotsalaisella taholla maasta muutetaan suhteellisesti katsoen 

eniten Ahvenanmaalta ja Vaasan läänistä ja absoluuttisesti katsoen Eni

ten Uudeltamaalta ja Vaasan läänistä, kun taas Turunmaa on väliasemas

sa . Yhä suurempi sii,rtolaisuusosuus on 70-luvun aikana tullut kaupun

kien ja kauppaloiden osalle. Suuntaus pätee sekä koko väestöön että 

suomenruotsalaisiin nähden. 

MUUTTOLIIKKEEN RAKENNE 

Suomenruotsalaiset siirtolaiset eivät ole niin äärimmäisen nuoria kuin 

siirtolaiset keskimäärin. Kuitenkin yli kolmannes on 15-24 -vuotiaita. 

Tietoja suomenruotsalaisten siirtolaisten koostumuksesta siviilysää

tyyn nähden ei ole Suomen julkisessa tilastossa, mutta kunnissa, J01-

den ruotsinkielisten siirtolaisuusprosentti = 75, on · suhteellisesti 

katsoen vähemmän naimattomia siirtolaisia. Suomenruotsalaisia naisia 

muuttaa maasta hieman enemmän kuin miehiä, suhteen ollessa päinvastai

nen kaikkiin siirtolaisiin nähden. 

Suomen julkinen tilasto ei anna tietoa ,·suorne.hruotsalaisten siirtolaisten 

yleisestä koulutustasosta, heidän an'Ul'ti1ttikoulutustasostaan ja -alas

taan. Tutkimuksista ja kartoituksista, joita on tehty eri aikoina ja e-
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ri populaatioista, saa sellaisen vaikutelman, että suomenruotsalaiset 

siirtolaiset ovat saaneet enemmän koulutusta kuin keskivertosiirtolai -

nen, mutta tästä ei ole kuitenkaan mitään kaikenkattavia tutkimuksia. 

Suomenruotsalaisten siirtolaisten koulutustason suhde suomenruotsalai -

seen koulutustasoon yleensä ei tehtyjen tutkimusten mukaan ole yksise -

litteinen. 

Suomen julkisen tilaston mukaan ei tiedetä, miten suomenruotsalaiset ja

kautuvat amnattialan, elinkeinohaaran tai työttömyyden suhteen. Työvoi -

maministeriön suomenruotsalaisia siirtolaisiksi aikovia, työvoimatoimis

tojen kautta vuonna 1975 työtä hakeneita koskevan kartoituksen mukaan, 

runsas kolmannes oli toimihenkilöitä ja kolmannes teollisuustyöntekijöi

tä. Ruotsista työtä saaneista kaksi kolmannesta sijoittui teollisuuden 

piiriin. Runsas kolmannes hakeneista ja muuttaneista oli työttömiä, 

vaikka työllisyystilanne suomenruotsalaisilla alueilla tuona ajankohta

na oli hyvä. Työvoimatoimistojen kautta muuttaneet muodostivat kuitenkin 

vain vajaan kuudenneksen kaikista 15-64 -vuotiaista, muihin Pohjoismai-

hin vuonna 1975 muuttaneista suomenruotsalaisista. Suomenruotsalaisen 

siirtolaisuuden rakenteesta on toisin sanoen hyvin hajanaista tietoa. 

MUUTTOLIIKKEEN SYYT 

Siirtolaisuuden syiden erittelyssä on selittäjinä käytetty toisaalta 

erilaisia taustamuuttujia kuten suhdannevaihteluita - mitattuna Ruotsin 

vapaina työpaikkoina ja Suomen työttömien lukumääränä - elintasoeroja, 

alueellisia vaihteluita (maantieteellisiä ja elinkeinorakenteellisia) ja 

toisaalta yksilön subjektiivista käsitystä siirtolaisuuteen johtaneesta 

vaikuttimesta. Suomenruotsalaista siirtolaisuutta käsitelleet siirto-

laisuustutkimukset ovat suuressa määrin koskeneet vain 

syitä siirtolaisuuteen. 

subjektiivisia 

Käytettävissä olleen 70-luvun julkisen tilaston mukaan suomenru:::>tsalais

ten siirtolaisuus on pyrkinyt suhteellisesti katsoen enemmän vaihte

lemaan yhdessä Suomen työelämän häiriöiden kanssa kuin koko siirtolai -

suus, kun se taas ei ole yhtä herkkä Ruotsin työmarkkinoiden kysyntä

muutoksille. Niinpä suomenruotsalaisten siirtolaisuus muihin Pohjois

ma.ihin lisääntyi 64 . 5 % vuodesta 1975 vuoteen 1976 - jolloin työttömien 

lukumäärä kasvoi 80 % Suomessa, samalla kuin Ruotsin työpaikkojen määrä 

laski 8 % - kun taas koko siirtolaisuus kasvoi "vain" 30 . 3 %. 



226 

On myös voitu havaita, että suomenruotsalaisten siirtolaisuusfrekvens

si vaihtelee kääntäen etäisyyteen nähden. 

Haastattelu- ja kysely tutkimusten mukaan - jotka on tehty eri aikoina 

ja eri paikkakunnilla ja jotka läpikäytyäni olen koonnut tutkimukses

sani - suomenruotsalainen siirtolainen on yhtä suuressa määrin pakko

muuttaja kuin keskivertosiirtolainen, mutta pienemmässä rnrnärin tavoi

temuuttaja. Suomenruotsalainen muuttaa sen sijaan useamnin muista syis

tä kuin taloudellisista syistä, kuten matkustushalusta, uteliaisuudes

ta, huonosta viihtyvyydestä, perhesyistä ja muista syistä johtuen. 

On huomattava, että nämä tutkimukset kuvaavat 50- ja 60-luvulla tapah

tuneen suomenruotsalaisen siirtolaisuuden syitä ja että ne suureksi o

saksi kuvaavat takaisinmuuttajien näkemystä. Tutkimuksia suomenruotsa

laisten siirtolaisuuden subjektiivisista syistä 70-luvulla ei ole. 

yllä empiirisesti osoitettujen syiden lisäksi oletetaan olevan useita 

muita myötävaikuttavia syitä - joiden lukumäärää ja voimaa ei tunneta 

lähemmin - jotka yhdessä saavat aikaan sen, että suomenruotsalaisten 

siirtolaisuus on suhteellisesti katsottuna noin kaksi kertaa maan kes

kimääräistä siirtolaisuutta suurempi. Nämä hypoteettisesti myötävai

kuttavat syy tekijät voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: 

matalampi kynnys· 

- osataan ruotsia 
- maantieteellisen läheisyyden lisäksi myös kulttuur ilähei syys Ruotsiin 
- hyvä informaatio joukkotiedotusvälineiden, suvun ja ystävien välityk-

sellä Ruotsin työmarkkina- ja asuntotilanteesta 
- perinne - totuttu käyttäytymismalli, Ruotsiin muuttaminen ei herätä 

turvattomuuden tunnetta 
- mahdollinen aikaisempi työ ja/tai opiskeluharjoittelu Ruotsissa 

"työntöherkkä" : 

- puutteellinen suomenkielen taito ja subjektiivisesti koettu pelko 
suomenkielen taidon riittämättömyydestä työpaikkaa vaihdettaessa. Mo
nelle hyvän koulutuksen saaneelle on esim. suomen suuri kielikoe se 
kompastuskivi, joka aiheuttaa maasta muuttamisen. 

- kielelliset ja muut siihen liittyvät sopeutumisvaikeudet es.irn. työ
paikalla 

- alueellisesti vaillinaiset mahdollisuudet saada koulutusta ruotsin -
kielellä 

- suhteellisesti katsoen vaikeampi saada sopivaa työtä muilla pienil
lä ruotsin- tai kaksikielisillä paikkakunnilla Suomessa 

- maassamuuttoa ei koeta totutuksi - perinne puuttuu 
paikkakunnilla, joilla maastamuutto on sosiaalinen tapa, perinne, o
letetaan myös voivan olla sosiaalista, nuorisoon kohdistuvaa painet
ta siirtolaisuuteen 
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- huono informaatio ja tietämys muusta Suomesta (ruotsink.) myötävai
kuttaa ennakkoluulojen synt~seen 

- viihtymättömyys - ollaan tyytymättömiä Suomen ruotsinkielisiin yh
teiskunnallisiin ja kulttuuripalveluihin, kuten viranomaisiin, liik
keisiin, televisioon ym. 

- poliittiset olot 

Ruotsin "vetovaikutus": 

- Ruotsin työnantajat ottavat mielellään suomenruotsalaisia - ajoittain 
ilmenee suoranaista suomenruotsalaisen työvoiman värväystä - osaksi 
siksi, että he osaavat kielen (ei 240 tunnin kielikurssia) ja osaksi 
siksi, että heillä on hyvä koulutus. Nuoret ovat noudattaneet vanhem
pien neuvoa: "Älä lähde Ruotsiin ilman koulutusta". 

- korkeampi palkka vaikuttaa enemmän lähellä sijaitsevilla matalapalk
ka-alueilla 

Taloudelliset tekijät ovat voimakkaasti hallitsevia siirtolaisuuden 

stfujektiivisten syiden joukossa.Seh sijaan ei- taloudelliset tekijä.t ru-
levat eniten esiin, kun tarkastellaan tilitettyjä, 

vaikuttaneiksi koettuja syitä. 

takaisinmuuttoon 

MUUTTOLIIKKEEN SEURAUSVAIKUTUKSET 

Siirtolaisuuden seurausvaikutuksista tehdyt analyysit ovat melko yleis-

luontoisia ja sen lisäksi teoreettisia. Mikään suomenruotsalaisten 

siirtolaisuutta käsittelevä siirtolaisraportti ei selvästi 

käsittele siirtolaisuuden vaikutuksia. 

ilmaisten 

Siirtolaisuus vaikuttaa voimakkaasti väestörakenteeseen. On tehty seu

raavia laskelmia siirtolaisuuden, syntyvyyden ja suomalaistumisen vai

kutuksesta suomenruotsalaisen väestön määrään 50- ja 60-luvulla: 

1951-60 1961-70 1951-70 

Syntymäylijäämä + 10 000 + 1 000 + 11 000 
Siirtolaisuus - 18 000 - 20 000 - 38 000 
Suomalaistuminen - 10 000 8 000 - 18 000 

Yhteensä - 18 000 - 27 000 - 45 000 

Siirtolaisuus on siis voimakkaasti verottanut suomenruotsalaista väes-

töä. Koska siirtolaiset ovat valtaosaltaan melko nuoria, siirtolaisuus 

on korottanut suomenruotsalaisten keski-ikää. Sen myötä syntymäylijää

mä on huomattavasti laskenut, mikä tulee vaikuttamaan kohtalokkaasti 

Suomen ruotsinkielisten alueiden syntyvyyden tulevaan kehitykseen. 

Siirtolaisuudella on myös voimakkaita taloudellisia seurausvaikutuksia. 

Se vaikuttaa työllisyyteen, tulotasoon ja tuotantoon. Työllisyystilanne 
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muuttuu. Suomenruotsalaisten työntöherkkä siirtolaisuuteen taipuvuus 

aiheuttaa sen, etteivät kaksikielisten alueiden työttömyysluvut pyri 

nousemaan suhteessa alueen todellisiin työllisyysvaikeuksiin. Lyhyellä 

tähtäyksellä siirtolaisuus hillitsee työttömyyttä, mutta pitkällä täh

täyksellä sen oletetaan vaikuttavan kielteisesti työllisyyteen. 

Siirtolaisuus vaikuttaa tuloihin. Sikäli kuin siirtolaisilla on ollut 

työt~, siirtolaisuuden oletetaan pienentävän alueen kokonaistuloa. Jos 

siirtolaisuus on johtunut piilotyöttömyyden pienenrniseen maatalouden 

piirissä, se korottaa yksilökohtaista tuloa. Pitkällä tähtäyksellä siir

tolaisuuden oletetaan vaikuttavan kielteiseSUtulotasoon. 

Siirtolaisuus vaikuttaa myös tuotantoon. Tuotantoresurssit oletetaan 

otettavan käyttöön siellä, missä ne antavat suurimman hyödyn. Tämä joh

taa elinkeinoelämän rakenteen muuttumiseen. Pienviljelyn kannattavuuden 

väheneminen on johtanut saneeraus- ja rationalisointitoi~menpiteisiin, 

mikä on vähentänyt työvoiman tarvetta. Siirtolaisuus on toiminut vara

venttiilinä, joka on mahdollistanut tämän nopean rakennemuutostapahtu

rnan. Kun suuri osa nuorerrpaa työvoimaa muuttaa maasta, työvoiman liik

kuvuus pienenee, mikä myös on omiaan hillitsemään taloudellista kas

vunopeutta. 

Muita siirtolaisuuden seurausvaikutuksia: taajamien ruotsalainen irifra

struktuuri ja haja-asutusalueiden yleinen infrastruktuuri huononee, mi

kä on omiaan luomaan lisäedellytyksiä siirtolaisuudelle. Koulutus~ ja 

huoltokustannukset nousevat, kun taas tuotto (esim. veroäyri) laskee, 

mikä lisää siirtolaisuuspainetta. Koulutus-, palvelu- ja kulttuuritoi

rninta sekä poliittinen ja uskonnollinen toiminta heikkenevät . varsinkin 

alueellisesti, koska tällainen toiminta vaatii tietyn perusväestön. Kun 

suomenruotsalaiset ja kaksikieliset ammattikoulutuksen saaneet henki

löt muuttavat maasta, ruotsinkielisten palvelujen ylläpitäminen käy mo

nin paikoin vaikeaksi. Oletetaan, että siirtolaisuuden vaikutukset yk

silötasolla, vaikutukset ihrnis- ja perhesuhteisiin ovat kielteisiä. y

leisesti ottaen oletetaan siirtolaisuuden myös myötävaikuttavan eri

laatuisen kehityspessirnisrnin syntymiseen. 

EPÄTARKKA KUVA - JATKOTUTKI MUKSIA TARVITAAN 

Jotta siirtolaisuutta hillitseviin selektiivisiin toimenpiteisiin voi

taisiin :ryhtyä, on tunnettava tarkoin siirtolaisuuden, . sen rakenteen 



229 

ja sen alueellisen jakautumisen syyt ja näihin seikkoihin myötävaikut

tavat tekijät. Suomenruotsalaisten siirtolaisuuden erityisistä syistä 

ja niiden suhteellisesta suuruudesta tiedetään kuitenkin tällä hetkel

lä aivan liian vähän, tieto on vanhentunutta ja paikallissidonnaista. 

Suomenruotsalaisten siirtolaisuudesta on toisin sanoen epätarkka kuva. 

Suomenruotsalaisten siirtolaisten rakenteesta tunnetaan vain ikä ja 

sukupuoli, kun taas tiedot suomenruotsalaisen siirtolaisuuden alueel -

lisesta jakautumisesta ovat arvioituja ja vanhentuneita. 

Siirtolaisuuden keskimääräisen kehityksen useiden vuosien aikana (pit

källä tähtäyksellä) oletetaan riippuvan kahdesta päätekijästä: osaksi 

Suomen rakenteellisesta työttömyydestä ja osaksi Ruotsin ja Suomen e

lintasojen välisestä erosta. Siirtolaisrnäärän vuosittaisten (lyhyen 

tähtäyksen) vaihteluiden oletetaan sitävastoin riippuvan Ruotsin työ

voimakysynnän määrästä. Niin kauan kuin siirtolaisuuteen on pitkän 

tähtäyksen syitä, mahdollisuudet vaikuttaa siirtolaisrnäärän lyhyen 

tähtäyksen vaihteluihin ovat olemattamat. Yllä esitettyjen oletta

musten perusteella on siis jäljellä kaksi päävaihtoehtoa Suomen ja 

Ruotsin välisen muuttoliikkeen tasapainottamiseksi: Suomen rakenteel

lisen työttömyyden poistaminen ja/tai Ruotsin ja Suomen välisten e

lintasoerojen tasaaminen . 

Näiden vaihtoehtoisten toimenpiteiden lisäksi, jotka merkitsevät ob

jektiivisten olojen muuttamista, voidaan ajatella, että informaatiota 

lisäämällä muutetaan ihmisen näkemystä hänen elinoloistaan , niin et

tä hän oivaltaa, että muillakin tekijöillä kuin puhtaasti taloudelli

silla, kuten bruttopalkan määrällä, on merkitystä ihmisen hyvinvoin -

nin - elämisen laadun - kannalta. Siten taloudellista tavoitemuutta

mista voitaisiin hillitä ja takaisinmuuttarnista lisätä, mikäli esteet 

- kuten työn ja asunnon puute - samanaikaisesti poistettaisiin. 

7.4. SIIRTOLAISUUSTUTKIMUKSESTA RUOTSISSA 

FK Markku Peura 

Yhteiskuntatieteellinen tutkimus seuraa todellisuuden ongelmia ja il

miöitä tai sen ainakin tulisi tehdä niin. Kun on kyseessä siirtolai

suus ja siihen liittyvät ongelmat, niin tilanne ei ole ollut tämä, ei 
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Ruotsissa eikä Suomessakaan. 

Siirtolaisuus ilmiönä on ennenkaikkea työvoiman siirtolaisuutta. Ny

kyinen länsi-Euroopan siirtolaisuus on työvoiman säänneltyä muuttoa 

maasta toiseen täyttämään tietyn tyyppistä työvoimapulaa. 

TYÖVOI MAN TUONNI N SYYT 

Mikä teki Ruotsista ulkomaista työvoimaa maahan tuovan maan? Siihen 

mielestäni saa vastauksen Ruotsin Teollisuuden tutkimuslaitoksen joh

tajan Ingvar Svennilssonin yhdessä aktuaari Gösta Ahlbergin kanssa te

kemästä analyysistä Ruotsin · työvoimasta, jonka he tekivät vuonna 1946. 

Siinä todetaan Ruotsissa vallitsevan työvoimapula, jo~a johtuu maata

loudessa jäljellä olevien työvoimareservien vähyydestä ja syntyvyyden 

voimakkaasta laskusta 1920- ja -30-luvuilla. Svennilsson ehdottaa rat- . 

kaisuksi työvoiman rajoitettua maahantuontia. Se, mitä Svenni1sson ei 

huomioinut eikä pitkään aikaan kukaan muukaan tiedemies oli se, että 

siirtolaisuus ja varsinkin kysymyksen ollessa alhaisen koulutuksen ja 

kielitaidottarnan työvoiman rekrytoinnista, aiheuttaa sekä yhteiskun -

nallisia että yksilöllisiä ongelmia, ongelmia, jotka ovat sosiaaliffia, 

poliittisia, taloudellisia ja kultturellisia. 

Svennilssonin ehdotusta alettiin toteuttaa ja ulkomaista työvoimaa 

tuotiin lähinnä muista Pohjoismaista, mutta myöskin vähäisessä määrin 

etelä-Euroopasta. Vuonna 1954 luotiin yhteispohjoismaiset työmarkki -

nat, joka kuitenkin käytännössä oli rajoitettua työvoiman tuontia, kos

ka muiden Pohjoismaiden työvoirnareservit myös olivat rajoitetut. 

RUOTS I N SIIRTOLAISPOLITIIKASTA 

Siirtotyövoimaa tuli Ruotsiiin jo 1940- ja -50-luvuilla suuria määriä. 

Val litsevana siirtolaispolitiikkana oli ulkomaalaisten sulauttaminen, 

assimilaatio, siirtolaiset nähtiin siis jo alun alkaen pysyvänä ilmiö

nä, tämä ehkä Svennilssonin väestöennusteen perusteella. Siirtolaisuus 

kasvoi varsinaiseksi joukkoliikkeeksi 1960-luvulla ja epäkohdat alkoi

vat yhä selvemmin näkyä. Myös Ruotsin edullinen taloudellinen tilanne 

huononi ja siirtolaisuutta Pohjoismaiden ulkopuolelta rajoitettiin 

vuonna 1967. Kuva Ruotsista kansallisesti ja kul tturellisesti yhtenäi

senä, horrogeenisena, maana alkoi rakoilla, ja se asetettiin enenevässä 

määrin kysymyksenalaiseksi. Myös väkivaltainen sulauttamispolitiikka 
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alkoi saada kasvavaa vastustusta. Siirtolaiset olivat myös järjestäy

tyneet ennenkaikkea oman kulttuurinsa säilyttämiseksi ja kehittämi

seksi, tästä esimerkkinä Suomi-seurat. Tätä taustaa vasten on helppo 

ymmärtää, että 60-luvun puolivälissä syntyi laaja keskustelu Ruotsin 

siirtolaispolitiikasta ja siirtolaisten asemasta Ruotsin yhteiskunnas

sa. 

SIIRTOLAISTUTKIMUKSEN HERÄÄMINEN 

Siirtolaisuuteen tai siirtolaisiin ei juuri kiinnitetty 1940- ja -50-

luvuilla tieteellistä huomiota. Keskustelu ja tiedemiesten mielenkiin

to oli lähinnä pakolaiskysymyksessä, josta kirjoitettiin ja jota myös 

lähinnä historiallisesti ja oikeustieteellisesti valotettiin. Olen va

linnut pari esimerkkiä, joita pidän edustavina tälle kaudelle. Vuonna 

1955 ilmestyi Hilding Eek: in tutkimus "Qn främlingskap", joka käsitte

li ulkomaalaisten oikeudellista asemaa. Toinen on Tomas Harnmarin väi

töskirja "Sverige åt svenskarna", joka ilmestyi 1964 ja jossa käsitel

tiin Ruotsin siirtolais- ja pakolaispolitiikkaa ennen toista maailman

sotaa. 

Siirtolaisten ongelmat ja asema tulivat. ruotsalaisten tietoisuuteentä

män 60-luvun puolivälin debatin välityksellä. Tämän keskustelun yhtey

dessä tuli myös ilmi, että Ruotsi jo vanhastaan oli monen kul ttuurin 

maa ja täten myös saamelaisten ja To:rnionjokilaakson suomalaisten olot 

tulivat huomion kohteiksi. 

Yksi ensimnäisistä ja innokkaimnista siirtolaiskeskusteluun osallistu

jista oli David Schwarz ja hänen toimittamansa "Svenska minoriteter", 

joka ilmestyi 1966, oli ensimnäinen yleisteos, jossa systemaattisesti 

kartoitettiin Ruotsin vähemnistöryhmiä ja heidän ongelmiaan. Nils Han

segårdin kirja "Tvåspråkighet eiler halvspråkighet", joka ilmestyi 1968, 

käsitteli Tornionjokilaakson suomalaisia, mutta sillä on ollut merki

tystä yleisimninkin sille keskustelulle, jota vieläkin käydään äidin

kielen merkityksestä. 

Yhteiskuntatieteilijät tulivat mukaan varsinaisesti vasta Invandrarut

redningenin kautta. Tämä komitea asetettiin 1968 ja sen tehtävänä oli 

kartoittaa siirtolaisten ja vähemmistöjen asema Ruotsissa ja esittää 

yhteiskunnan toimenpiteitä heidän tilanteensa korjaamiseksi. Invandrar

utredningen tutkimuksista voi mainita Eskil Wadensjön kansantaloudelli -
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sen tutkimuksen "Irnmigration och sarnhällsekonomi", Arne Trankellin 

"Svenskarnas fördomar mot invanfuare" ja Harald Svffirierin sosiologiset 

tutkimukset siirtolaisista Malmössa. 

NYKYINEN TUTKIMUSTOIMINTA 

Tultaessa 70-luvulle on tutkimus ala laajentunut ja useita suurehkoja 

tutkimusprojekteja on suoritettu tai jatkuvasti työn alla. Professori 

Trankellin johdolla toiminut IMFO-ryhmä (arbetsgruppen för invandrar

och rninoritetsforskning) suoritti laajan tutkimusohjelman ja selvitti 

siirtolaisten ja vähemmistöjen sopeutumis- ja koulutusongelmia sekä 

kulturellisia eroja. Erityisesti voi mainita selvityksen ramaniväes -

töstä ja heidän elinolosuhteistaan. Dosentti Tomas Hamnarin johdolla 

toimii Tukholman yliopistossa tutkimusprojekti siirtolaisten so~_is

tumisesta uuusiin olosuhteisiin ja uuteen maahan. Tämän projektin yh

teydessä on nyös tehty tutkimus siirtolaisten vaali-ja äärrestyskäyt

täytyrnisestä 1976 kunnallisvaaleissa, jonka tulokset julkaistaan jo tä

nä keväänä . Matalapalkkaselvityksen (Låginkamstutredning) yh~dessä on 

kerätty nyös materiaalia siirtolaisista. 

Tilastollinen keskusvirasto (SCB) seuraa jatkuvasti siirtolaisuutta ja 

kerää siihen littyvää tilastornateriaalia. Mutta sen lisäksi se tekee 

tutkimuksia. Esimerkkinä voisi mainita "Invandrarnas levnadsförhållan

den 1975", joka ilmestyi 1977 ja jossa selvitetään siirtolaisten elin

olosuhtei ta suhteessa terveyteen, työllisyyteen, asumiseen, koulutuk -

seen ja talouteen. Siirtolaistutkimuksia oppiainetöinä ja väitöskir

joina löytyy melkeinpä kaikilta yhteiskuntatieteiden ja humanististen 

tieteiden alalta. Niitä en voi tässä yhteydessä ruveta esittelemään. 

On nyös olemassa kaksi ruotsalaista bibliografiaa, jotka auttavat ha

lukkaita löytämään, mitä siirtolaisuudesta on kirjoitettu ja tutkittu 

Ruotsissa. Toinen on David Schwarzin toimittama "Invandrar och rnino

ritetsfrågor" ja toinen Böök-Ca:lerstarn, Eriksson, Fredriksson: "Invand

rare i Sverige 1965-1974". 

Kun Invandrarutredningen sai työnsä valmiiksi 1974, ei ollut mitään 

viranomaista, joka olisi pannut aluelle ja koordinoinut siirtolaistut

kimusta. Tätä puutetta korjaamaan on Työmarkkinarninisteriön yhteyteen 

nimitetty asiantuntijaryhmä EIFO (expertgruppen för invandrarforskning " 

joka ei itse tee tutkimuksia, mutta kylläkin julkaisee niitä julkaisu-
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sarjassaan. 

SELVITTÄMÄTTÖMIÄ ONGELMIA 

Tutkimuksia tehdään siirtolaisuudesta tätä nykyä useilla tieteenaloil

la. Puutteena on mielestäni ollut ja on, että ongelmia ei ole pystytty 

ennakoimaan, vaan on herätty jälkeenpäin, kun ongelmat ovat jo kou

riintuntuvia. On useita alueita, joita tulisi painottaa. Sellainen on 

ennenkaikkea siirtolaisten lasten ongelma-alue. Kieli- ja koulutuson

gelmat samoinkuin vapaa-aika ja identiteetti ovat toisen polven siir

tolaisten todellisuutta ja näihin ongelmiin tulisi kiireesti puuttua. 

Kulttuurin merkitys ihmiselle ja siirtolaiskulttuurin kehitys ovat 

toinen ongelmallinen alue tämän päivän siirtolaisille. Työelämä siir

tolaisten kannalta ennenkaikkea eristäytyminen työtovereista ja vähäi

set mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa työpaikalla ovat kolmas 

selvitystä kaipaava alue. 

Olen tässä lyhyessä puheenvuorossani tehnyt katsauksen siirtolaistut -

kimukseen ja sen kehitykseen Ruotsissa. Paljon siitä tiedonpuutteesta, 

mikä pitkälle 60-luvulle vallitsi, on paikattu. Mutta on myöskin vielä 

sellaisia alueita siirtolaisten todellisuudessa, joita ei vielä ole 

tutkittu. Ja kaikkein tärkeintä on luonnollisesti se, että kun on tie

toa hankittu, niin myös ryhdytään sen edellyttämiin toimenpiteisiin. 

KESKUSTELUA 

Tähänastinen tutkimus on kiinnittänyt runsaasti huomiota siirtolaisten 
sopeutumiseen tai sopeuttamiseen; vast'edes ol.isi tutkittava vähemmis
töryhmään kuulumista sinänsä. Useissa puheenvuoroissa todettiin, että 
tällä hetkellä on jo aika paljon ja monipuolista tietoa siirtolaisuu -
desta, mutta tieto on luonteeltaan hallinnollista. Jotta nyt päästäi -
siin eteenpäin on tehtävä teoreettisia tutkimuksia, jotka edellyttävät 
yleistysten tekemistä olemassa olevien tutkimustulosten pohjalta. Kan
sainvälisesti katsottuna pidettiin tämän hetken tärkeimpinä tutkimus -
ongelmina siirtolaisuuden vaikutusta lähtöalueeseen, paluumuuttopulmia 
ja toisen polven siirtolaisten kokemia vaikeuksia. Erityisesti tulisi 
perehtyä Ruotsissa asuvien suomalaisnuorten ongelmiin: työttömyyteen, 
asuntopulaan, huumeongelmiin, alkoholin väärinkäyttöön ja itsemurhiin. 
Samoin erittäin tärkeänä tutkimusalueena pidettiin työelämää. Ruotsin 
työsuhdeturva on merkittävä tekijä muuttopäätöstä tehtäessä. Jos tu
levaisuudessa ilmenee suuria eroja maittemme välillä esim. yritysdemo-
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- Ruotsinsuomalaisten osallistuminen ammattiyhdistystoimintaan 

- Ruotsinsuomalaisen kulttuurin kehitys 

Toisen polven siirtolaisten mahdollisuudet luoda ja ylläpitää omaa 
kulttuuriaan 

- Ruotsinsuomalaisten ~uomen- ja ruotsinkieliste~ identiteettiongelmat 

- Ruotsinsuomalaisten erillistymis- ja itsenäistymisprosessi 

- Toisen polven siirtolaisten identiteettikysymys 

- Toisen polven siirtolaisten kieli-, koulutu~ja vapaa-ajan ongelmat 

- Kirkko siirtolaisyhteisössä 

- Suomenruotsalaisten sopeutuminen Ruotsissa 

- Ruotsissa asuvien suomenruotsalaisten kielitaito 

- Puutteellisen suomen kielen taidon merkitys suomenruotsalaisten pa
luumuuton kannalta 

Tiedotusopilliset tutkimukset 

Ruotsinsuomalaisen lehdistön tarpeellisuus ja merkitys kulttuurite
kijänä siirtolaisyhteisössä 

- Ruotsinsuomalaisen lehdistön käyttö kulttuurikentän kehittämisessä 

- Siirtolaisuusinformaatio Suomi-kuvan luojana 

Tilastot 

- Suomenruotsalaisia siirtolaisia koskevan tilastoinnin kehittäminen 

8.2. TOIMENPIDE-EHDOI'UKSET 

Suomen ja Ruotsin välinen sekä muu pohjoismainen yhteistyö 

- Pohjoismaiden välille olisi luotava nykyistä paremmat yhteydet siir
tolaisuusasioissa. 

- Olisi perustettava yhteispohjoismainen komitea, joka käy läpi esim . 
oppikirjoissa naapurimaista annetun kuvan. 

- Suomalais-ruotsalainen teollisen ja taloudellisen yhteistyönvaltuus
kunta olisi saatava todella toimivaksi , mm. asettamalla sen käyttöön 
päätoiminen sihteeristö. 

Taloudellista yhteistyötä olisi kehitettävä; esim. pääomia olisi siir
rettävä Ruotsista Suomeen . 

- Yhteistyötä olisi lisättävä muissakin kuin taloudellisissa 
noissa 

toimin-

- Siirtolaisuustutkimusta koskevaa yhteistoimintaa olisi laajennettava 
tuntuvasti . 
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Yleiset siirtolaisuuspoliittiset toimenpiteet 

- Siirtolaisuuspolitiikan toimintalinjoja olisi tarkistettava jatkuvas
ti saatujen tutkimustulosten pohjalta. 

- Maastamuuttoa olisi pyrittävä hillitsemään myönteisin keinoin, 
joid~n kehittämiseen olisi kiinnitettävä'huomiota. 

- Maastamuuttoa -~taehkäisevät toimenpiteet olisi kytkettävä muuhun 
yhteiskuntapolitiikkaan. 

- Siirtolaisuuden vaikutukset olisi otettava huomioon kaikilla yhteis -
kuntapolitiikan lohkoilla 

- Siirtolais~siain neuvottelukunnan toimintaedellytykset olisi tur
vattava asettamalla sen käyttöön riittävät voimavarat. 

- Ruotsissa olisi pantava käyntiin sellaista asennekasvatusta, joka muut
taisi väestön suhtautumisen siirtolaisiin nykyistä myönteisemmäksi. 

- Toisen polven siirtolaisten aseman parantamiseen tähtääviä toimenpi
teitä olisi saatava aikaan sekä Ruotsissa että Suomessa. 

- Suomen muuttoliiketilastointia ja väestökirjanpitoa olisi kehitettävä 
edelleen, niin että se nykyistä paremmin ja nopeammin palvelisi tut
kimusta ja päätöksentekoa 

Talouspolitiikka 

- Maast~muuton uhka olisi otettava huomioon kaikkia talouspoliittisia 
ratkaisuja tehtäessä, esim. myöntämällä pitkäaikaisia ja huokeaehtoi
sia lainoja nuorille kodinperustajille. 

Autioituneiden maatilojen siirtymistä jäljelle jäävän viljelijäväes -
tön lisämaaksi olisi edistettävä. 

- Olisi edistettävä siirtolaisten kotimaahan lähettämien rahalähetysten 
kasvua ja niiden tehokasta kohdentumista, esim. asuntosäästämisenmuo
dossa. 

- Siirtolaisten ammattitaidon kehittymistä olisi tuettava, jotta heillä 
olisi paremmat mahdollisuudet edetä urallaan ja mahdollisesti Suomeen 
palatessaan käyttää kokemuksiaan hyödyksi kotimaassa. 

Työvoimapolitiikka 

- Työvoimapoliittisissa ratkaisuissa olisi otettava huomioon työttömyy
den aiheuttama muuttopaine. 

- Nuorisotyöttömyyden lieventämiseksi olisi ryhdyttävä tehokkaisiintoi
menpiteisiin. 

- Siirtolaisuuden mahdollisesti aiheuttama työvoimapula olisi pyrittävä 
ehkäisemään ennakolta. 

Ruotsiin muutto olisi ohjattava tapahtuvaksi pääasiassa Suomen työn
välityksen kautta, missä tarkoituksessa olisi edelleen kehitettävä ja 
tehostettava maidenvälistä työnvälitystoimintaa. 

Ammattiyhdistyspolitiikka 

- Ruotsin ammattiyhdistysliikkeen avulla olisi vaikutettava siihen, et
tä kaikki 240 tunnin ruotsin kielen opetukseen oikeutetut saavat mah-
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dollisuuden opiskeluun. 

Ruotsin kielen kurssien tasoa ja opettajien pätevyyttä Ruotsissa o
lisi pyrittävä kohottamaan . 

- Siirtolaisilla teetettävät yli työt olisi rajoitettava 
tekemään määrään . 

kantaväestön 

Kullakin alueella olisi työllistettävä ensin oman alueen työttömät en
nen uuden siirtolaistyövoiman hankintaa, mitä ammattiyhdistysten o
lisi valvottava . 

Koulutuspolitiikka 

Kotikielellä tapahtuvaa kouluopetustaolisi nopeasti laajennettava ja 
kehitettävä Ruotsissa .. 

- Ruotsiin olisi saatava suomenkielisiä ammatinvalinnanohjaajia sekäke
hitettävä erityisiä, siirtolaisten olosuhteet huomioon ottavia suo
menkielisiä kielitaito- , älykkyys- ja soveltuvuustestejä . 

Tiedotuspolitiikka 

- Asenteita olisi pyrittävä muuttamaan korostamalla tiedotustoiminnas
sa muiden kuin taloudellisten tekijöiden merkitystä hyvinvointiin . 

- Suomessa olisi välitettävä enemmän luotettavaa ja monipuolista tie
toa ruotsalaisille ja suomalaisille ruotsinsuomalaisten oloista . 

- Pohjoismaisille työnvälittäjille kohdistettavaa informaatiota olisi 
lisättävä . 

- Siirtolaisuutta koskevan tietoaineiston toimittamisessa ilmenneet ja 
pohjoismaista työnvälitystä haitanneet puutteet olisi korjattava . 

- Suomenruotsalaisille kotimaassa annettavaa työmarkkinatiedotustaoli 
si tehostettava . 

- Ruotsissa asuville suomalaisille tarjottava yhteiskunnallinen infor
maatio olisi jaettava aina kaksikielisenä , jotta myös suomenruotsa -
laiset saisivat tietoa omalla kielellään. 

- Suomalaisille siirtolaisille olisi jatkuvasti toimitettava 
kotimaan oloista paluumuuton helpottamiseksi . 

tietoja 

- Kotimaan vaaleja koskevaa informaatiota ruotsinsuomalaisille olisi e
delleen tehostettava . 

- Siirtolaisille olisi järjestettävä edellytykset antaa ruotsalaisille 
mahdollisimman luotettava ja myönteinen kuva Suomesta . 

Kulttuuripolitiikka 

- Ruotsin valtio olisi saatava kiinnittämään entistä enemmän 
Suomesta muuttaneiden vähemmistökulttuuritoimintaan ja sen 
tysten parantamiseen . 

huomiota 
edelly -

- Sekä Su omen että Ruotsin v i ranomaisten olisi tuettava suomenruotsa -
laisten vähemmistökulttuurin säilymistä . 

- Pohjoismaisen kulttuur i sopimuksen toteuttamiseen olisi 
maa ssa kiinni t ett ä v ä vakavaa huomiota 

kummassakin 
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Yhteiskunnallinen osallistuminen 

- Siirtolaisten edustusta olisi lisättävä merkittävästi kunnallisissa 
ja valtiollisissa elimissä, jotka käsittelevät siirtolaisten asioi
ta. 

- Ruotsissa olisi perustettava pysyvä valiokunta, jonka avulla siirto
laiset voisivat vaikuttaa siirtolaisuuspolitiikan muotoutumiseen. 

- Suomessa olisi turvattava siirtolaisasiain neuvottelukunnan mahdol -
lisuudet vaikuttaa vaaliasioiden järjestelyihin. 

8. 3. RUarSIN SIIR'IOIAISUUDlli SEMINAARIN JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

Siirtolaisuus Ruotsiin on edelleen ajankohtainen ongelma sekä suoma

laiselle että ruotsalaiselle yhteiskunnalle ja se vaatii jatkuvaaseu

rantaa ja tukimusta. Tähän mennessä suoritettu tutkimustoiminta on 

tuottanut suuren määrän empiirisiä tutkimustuloksia, mutta tilan

teen kokonaisuudessaan kattava yleisesitys puuttuu. Siirtolaisuuden 

kuvan syventämiseksi tarvitaan teoreettista tutkimusta. Kehittyneempi 

teoria auttaisi ymmärtämään paremmin siirtolaisuusilmiön eri puolia ja 

helpottaisi soveltavan tutkimuksen suorittamista. 

Suurin osa viime vuosina toimeenpannuista Ruotsin siirtolaisuudentut

kimuksista on perustunut siihen kokonaisvaltaiseen ohjelmaan, joka 

vuonna 1970 laadittiin valtioneuvoston kanslian toimesta. Saatujen ko

kemusten pohjalta olisi nyt laadittava uusi kokonaisohjelma, jonkava

raan tuleva tutkimustoiminta rakentuisi. Erikoisesti tulisi kiinnittää 

huomiota suomenruotsalaisten siirtolaisuuteen, joka alkaa olla kohta

lon kysymys tälle väestöryhmälle. 

TUtkimustoiminnassa olisi päästävä tiiviimpään yhteistyöhön Suomen ja 

Ruotsin välillä, ja siltä osin kuin ongelmat koskettavat molempia mai

ta olisi Ruotsin ja Suomen osallistuttava yhteisvastuullisesti rahoi -

tukseen. Välttämättömän perustutkimuksen aikaansaamiseksi olisi sel

vitettävä mahdollisuuksia sen rahoittamiseen yhteispohjoisrnaisin jär -

jestelyin. TUtkimusten hyödyntämiseksi Suomen ja Ruotsin viranomaisten 

käyttöön tarvitaan nykyistä enemmän käännettyjä tutkimuksia . 
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Professori Vilho Niitemaa 
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'l8htävänäni on päättää tämä keväinen seminaari. Teen sen lyhyesti, sillä 

pidetyissä esitelmissä ja käytetyissä puheenvuoroissa on a~een, Ruot

sin siirtolaisuuden, olennaiset asiat tuotu esiin. Ennen kaikkea niissä 

on erittäin monipuolisesti valaistu tätä aikamme polttavaa ongelmaa. 

Keskityn muutamaan kysymykseen. 

Ensinnäkin katson, että omaksuttu muoto, avoin keskustelu yhteisellä 

foorumilla, on osoittautunut parhaaksi ratkaisuksi ja tässä vaiheessa 

on ilmeisesti täyttänyt sille asetetun tehtävän. Nimenomaan juuri täl

laisessa starttivaiheessa se tarjoaa aiheen jatkokäsittelylle hyvän 

lähtökohdan. Esimerkiksi rajoittuminen pelkästään kirjalliseen muotoon 

olisi ehkä arviointien täsmentärniseksi saattanut olla tarkoituksenmu-

kaista, mutta se olisi ollut liian hidas ja kankea. Dialogin avulla on 

mahdollista heti antaa vastauksia ja tuoda monipuolisesti eri näkökoh

dat esiin. Se on omiaan hälventämään väärinkäsi tyksiä, stimuloimaan uu

sia ideoita ja antamaan virikkeitä. On ollut mahdollista keskustella 

myös siirtolaisten aivan aktuaalisista kysymyksistä. Kaupunginjohtaja 

Väinö J. Leino toi esiin ne edut, joita Turku tällaisena kontaktipaik

kana saattaa tarjota. Jag är mycket glad att skärskilt svenskarna från 

Sverige har deltagit aktivt i serninariet. Just denna punkt gör semina -

riet tvåsidigt och diskussionen mångsidigare. 

Toiseksi jo avaussanoissaan tohtori Koivukangas niin sattuvasti toi e

siin aiheen kaksipoolisuuden vertaamalla tätä tilaisuutta Ruotsi-Suomi 

-maaotteluun, siis esim. jalkapallarnaaotteluun. Vaikka esitelmien pai

nopiste onkin ollut Suomen näkökannoissa, on kuitenkin juuri vastaanot

tajamaan, Ruotsin, oloihin ja tilanteisiin myös puututtu. En kamnentoi 

niitä sen enempää. Totean vain, että näitä näkökohtia ovat Suomen kan-

nalta korostaneet ministeri Arvo Aalto, siirtolåisasiain neuvottelu-

kunnan puheenjohtaja maaherra Martti Viitanen, työvoimaministeriön neu-

votteleva virkamies Juhani Lönnroth sekä suomenruotsalaisten asemaan 

nähden Tor Pors. Ruotsin siirtolaisuutta historiallisena tapahtumapro

sessina ovat valaisseet Holger Wester ja Altti Majava sekä viimeksi 

Jouko Lind. Ruotsin taholta vastaanottamaan näkökulmaa valaisi osasto -

sihteeri Jonas Widgren . Taloudelliseen ja sosiaaliseen ilmiökenttään 
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puuttuivat esitelmissään ensi sijassa Tapani Valkonen sosiaalisena il

miönä, Kari Hietala taloudellisena ilmiönä ja Tarja-Liisa Leiniö Ruot

sin elintaso-ongelmana . Näiden tarkasteluaspektien hallitsevuus kuvas -

tui erittäin selvästi ~ija-Liisa Kal~, Marketta Rytkösen, Markku 

Peuran ja Kaj Andbergin katsauksissa tutkimuksen nyky tilanteeseen. 

Mutta ei myöskään ole unohdettava kolmatta osapuolta, nimittäin pot

kupallon asemassa olevaa siirtolaista. Kentän ääni on ennen kaikkea 

tärkeä. Se luo perustan kaikelle tutkimukselle ja myöskin päätöksenteol

le. Erityisesti kiinnittäisin huomiota niihin erittäin tärkeisiin nä

kökohtiin, joita Osrro Hormian ja Mauri Johanssonin puheenvuoroissa kos

keteltiin. Vahinko, että Hormian erittäin ajatusrikas puheenvuoro si

vuutettiin melkein vaikenemalla. Se on kuitenkin siksi huomionarvoinen, 

että esittäisin, että kaikki paneutuisivat siihen pois lähtönsä jälkeen 

hyvin perusteellisesti. Myös näitä samoja ongelmia ovat valaisseet 

Taisto Hujanen Suomen kuvaa käsittelevässä puheenvuorossaan ja Tove 

Skutnabb-Kangas kieliongelman tarkastelussaan. Osrro Hormia kartoittie

rittäin selkeästi sitä vaihetta, jossa Suomesta lähteneet siirtolaiset 

tällä hetkellä elävät Ruotsissa. Käynnissä on todella prosessi, jonka 

vaikutukset tuntuvat vuosikymmeniä, voipa sanoa vuosisatoja eteenpäin. 

Se on jo nyt luonut tietyn konfliktitilanteen, avoimen taikka peitetyn, 

kanta-asukkaiden kulttuurimuodon ja tulokkaiden elämänmuodon törmätessä 

vastakkain. Prosessi saattaa päättyä sulautukseen tai johtaa sopeutu

rrattomuuden voittoon tai jonkinlaiseen välimuotoon, sanokaamme vähem

mistökul ttuurin syntyyn. Errne vielä tiedä tulosta, mutta nämä kolme mah

dollisuutta ovat näköpiirissä. Analogioita tarjoavat suunnilleen vuosi

tuhat sitten tapahtunut päinvastaisen suuntainen muuttoliike, jonka vai

kutukset vieläkin tuntuvat Suomen yhteiskunnassa. Myöskin suanalaisten 

muutto Pohjois-Amerikkaan, jossa he alkuvaiheessa pyrkivät todelliseen 

uuden Suomen, taikka omaleimaisen väherrmistökul ttuurin luomiseen , mutta 

joutui vatkin amerikkalaisen sulautusprosessin kohteeksi ja ovat sitä mu

kaa suomalaisina kadonneet. 

Mauri Johanssonin puheenvuorossa kosketeltiin niitä perimmäisiä teki

jöitä' jotka siirtolaisuudessa ovat taustana, ei yksin taloudellisia 

vaan ennen kaikkea psyykkisiä. Kaikesta näistä meillä puuttuu tietoa ja 

tutkimusta ja sen suorittamiseen tarvitaan kosolti erilaisia asiantun

tijoita sekä yhteistyötä yli rajojen. Oletan, että juuri tällainen kon-
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taktimuoto on omiaan edistämään yhteistoiminnan käytännöllistä saavu

tusta, siis juuri tämä seminaarien pitäminen. 

Kolmanneksi näkisin, että tutkimuksessa on juuri tässä inhimillisessä 

ja kultturellisessa suhteessa ilmeinen aukko. Jos vertaamme sitä siihen 

tutkimuk$een, joka viime aikoina on voimallisesti kohdistunut siirto-

laisuuteen työvoimakysymyksenä, olisi nyt korkea aika kääntää huomio 

tähän psyykkiseen ja henkiseen puoleen. On aivan oikein, että tutki

muksessa on alussa keskitytty sen näkyvimpään puoleen, siis työvoiman 

menetykseen ja vastaavasti saantiin. Nyt ollaan jo seuraavan vaiheen 

kynnyksellä ja tutkimuksen on kohdistuttava sen mukanaan tuomiin ongel

miin. Ne eivät ole varmaankaan yhtä helposti aukeavia kuin behavioris

tisen ja tilastotieteen metodin mukaan esille tulevat käyttäytymisilmi

öt, mutta ovat sen takia tärkeämpiä, että niissä tutkimus joutuu po

rautumaan ilmiöiden perusteisiin ja alkusyihin, psyykkisiin ja henki

siin kerrostumiin. 

Kaiken kaikkiaan tämä seminaari on vahvistanut sitä käsitystä, että nyt 

olisi korkea aika ohjata tutkimuksen huomio näihin perusteisiin. Jos 

näin tapahtuu, uskon, että seminaari on täyttänyt sille asetetut tehtä

vät: ensinnäkin osoittanut tutkimuksen piirissä olevat aukot, toisek

si tuonut esille ongelmia, joita kannattaa ja pitää tutkia, jotka kol

manneksi saattavat antaa uutta tietoa tästä tärkeästä yhteiskuntaamme 

vaivaavasta ongelmasta. Sillä on maailmanlaajuiset puitteet ja tietys

sä mielessä se on oman aikamme polttavimpia kysymyksiä. Silloin voi 01-

la mahdollista, että pystymme välttämään sen epäonnistuneesta käsitte

lystä johtuvat suuremmat ja kauaskantoisemmat kriisit. 

Lopuksi haluan esittää kiitokset seminaarin nähdäkseni varsin onnistu

neesta toiminnasta. Ensinnäkin kohdistaisin kiitokset Siirtolaisuus

instituutin henkilökunnalle. Jo avauspuheessaan tohtori Koivukangas 

kiitti niistä laajoista valmisteluista, joita instituutti on suoritta

nut ja nyt toteaisin, että ne ovat johtaneet erinomaiseen tulokseen. 

Kiitos järjestäjille. Sitten toiseksi alustajille, katsausten esittä

jille, puheenvuorojen käyttäjille sekä kaikille osallistumisesta tee -

man aktiiviseen käsittelyyn. On arvokasta saada näin kentän ääni tut -

kijoiden ja päätöksentekijöiden tietoon. Se antaa ajattelemisen aihei

ta ja myöskin toimenpiteiden aiheita. Se pitää samalla jalat maassa ja 

torjuu haihattelun. Kolmanneksi kiitän läsnäolijoita myötämielisestä 
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ja asiallisesta suhtautumisesta ja harrastuksesta tähän tärkeään asi

aan. Erityisen iloisia olemme siitä, että siirtolaiset Ruotsista itse 

ovat mukana tässä seminaarissa. Tutkijoille ja päätöksentekijöille on 

välttämätöntä kuulla kentän ääntä. Se ylläpitää välitöntä kosketustaja 

antaa reaalista tietoa. Toivon, että täten alkuunpantu yhteistoiminta 

jatkuu. 
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